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ΔΦ-Δπραξηζηώ πνιύ ηνλ θ.Φώηε Μσξόγηαλλε πνπ κε θάζε επθαηξία βξίζθεηαη ζην
ζηνύληην ηεο εθπνκπήο καο, ηνλ γλσζηό ςπρίαηξν ηεο πόιεο καο. Έρνπκε πνιιά λα
ζπδεηήζνπκε, ηόζν γηα ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό, όζν θαη λα δώζνπκε ηελ επθαηξία ζε
θάπνηνπο γνλείο λα ηειεθσλήζνπλ ζην ζηαζκό γηα λα καο κεηαδώζνπλ ηνπο
πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο γηαηί πνιινί βξίζθνπλ κηα αληίζηαζε ζηα παηδάθηα ηνπο,
εηδηθά ηα λεαξά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, αιιά θαη ηα ιίγν κεγαιύηεξα πνπ πάλε ζην
δεκνηηθό, ζην λα πάλε ζην ζρνιείν. Να εμεηάζνπκε ηνπο ιόγνπο πίζσ από απηήλ ηελ
άξλεζε αιιά θαη λα δνύκε γηα θάπνηα δεκνζηεύκαηα ηνπ Σαββαηνθύξηαθνπ από
κεγάιεο εθεκεξίδεο όπσο ηα ΝΔΑ, ΤΟ ΒΗΜΑ, γηα κηα κειέηε γηα ην ζρνιηθό
εθθνβηζκό. Φαίλεηαη πσο ζην bullying ε Διιάδα έρεη πνιύ πςειή ζέζε.
ΦΜ-Δπραξηζηώ πνπ κε θαιέζαηε θαη ραίξνκαη πνπ είζηε πάληα ζηελ επηθαηξόηεηα
θαη ζηελ πξώηε γξακκή ησλ ζεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ δύζθνισλ ζεκάησλ πνπ
αθνξνύλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Καηαξρήλ αο μερσξίζνπκε ηα δπν θαηλόκελα, ηελ
ζρνιηθή άξλεζε, ηελ θνβηθή απνθπγή ηνπ ζρνιείνπ πνπ πεξηγξάςαηε θαη δεύηεξνλ
ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ. Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ειιεληθή ιέμε .Η ιέμε
bullying πξνέξρεηαη από ην bull πνπ είλαη ν ηαύξνο δειαδή ηα θαηλόκελα επηζεηηθήο
εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν, όπσο ν ηαύξνο θνβίδεη ηα άιια δώα ή θαη
ηνπο αλζξώπνπο. Φξεζηκνπνηνύκε ινηπόλ ηνλ όξν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο γηα ην έλα
θαηλόκελν θαη γηα ην άιιν θαηλόκελν, ηνλ όξν άξλεζε ζρνιείνπ. Καηαξράο ε
άξλεζε ζρνιείνπ είλαη κηα πνιύ ζνβαξή λεπξσηηθή δηαηαξαρή ησλ παηδηώλ, αλήθεη
ζηηο αγρώδεηο δηαηαξαρέο θαη αθνξά καζεηέο ηεο πξώηεο δεκνηηθνύ θαηά θαλόλα ή
ησλ άιισλ ηάμεσλ ησλ δηαθνξεηηθώλ βαζκίδσλ ηνπ γπκλαζίνπ ζπλήζσο, ζηηο
ειηθίεο 11-12 ρξνλώλ έρεη έλα peak, παξαηεξείηαη όκσο θαη ζην ιύθεην. Γειαδή
όπσο ρσξίδνπλ νη βαζκίδεο, έηζη αθξηβώο ρσξίδνπλ θαη ηα θαηλόκελα απηά. Δίλαη έλα
ζνβαξό θαηλόκελν πνπ κπνξεί λα έρεη θιηκαθνύκελεο επηπηώζεηο ηόζν ζηελ
ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνύ, όζν θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ, γηαηί απηό πνπ
ζα επεξεαζηεί ηειηθά, είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ζην ζρνιείν κε όιεο ηηο
καζεζηαθέο επηπηώζεηο πνπ έρεη, αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο, όζνλ αθνξά ηελ νκαιή ηνπ
έληαμε. Φπζηθά δελ πξέπεη λα αγλνήζνπκε θαη ηελ θαηαπόλεζε ηεο νηθνγέλεηαο.
Τν θαηλόκελν ηεο ζρνιηθήο θνβίαο, είλαη παιηό, ην μέξνπκε θαιά, παξαηεξνύληαη
θάπνηα θξνύζκαηα θάζε ρξόλν θαη ηδηαίηεξα ηα θξνύζκαηα απηά ηα εληνπίδνπκε ζηα
παηδηά είηε επεηδή έρνπλ θάπνηα αγρώδε θαηλόκελα πνπ ζρεηίδνληαη ηόζν κε ηηο
θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο ηάμεο- πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη θαη κε ηνλ ζρνιηθό
εθθνβηζκό, αιιά κπνξεί λα έρνπλ ζρέζε θαη κε ηελ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο θαη λα
εθθξάδνληαη σο άγρνο απνρσξηζκνύ από ηελ κεηέξα θαη ηελ νηθνγελεηαθή
«ζαιπσξή». Δπνκέλσο ην έλα θαηλόκελν μερσξίδεηαη από ην άιιν, αιιά πξέπεη λα ην
δηαθξίλνπκε θαη λα κελ ην ζπγρένπκε γηαηί θαη νη παξεκβάζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο, ε
ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε πνιύ δηαθνξεηηθή θαη ε πξόγλσζε δηαθνξεηηθή. Τν έλα, ε
ζρνιηθή άξλεζε, έρεη άιιεο αηηίεο, πνπ θπξίσο αθνξνύλ ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα.
Τν άιιν, ην bullying, έρεη πεξηζζόηεξν θνηλσληθά αίηηα.
ΔΦ-Αο ζπδεηήζνπκε πξώηα γηα ηε ζρνιηθή άξλεζε γηαηί είλαη επίθαηξν. Πξηλ δέθα
εκέξεο μεθίλεζαλ ηα ζρνιεία θαη έρνπκε δερηεί ηειέθσλα από κεηέξεο πνπ καο
δήηεζαλ λα κηιήζνπκε γηα ην ζέκα απηό, γηαηί αλ θαη έρνπλ πεξάζεη δέθα κέξεο δελ
κπνξνύλ λα πείζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα πάλε ζρνιείν θαη καο έρνπλ δεηήζεη λα ηνπο

θαηεπζύλνπκε θαηά θάπνηνλ ηξόπν. Τειηθά ρξεηάδεηαη λα δνύλε θάπνηνλ εηδηθό γηα
μεπεξάζεη ηελ θνβία ην παηδί;
ΦΜ-Σαθέζηαηα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζνβαξά ην ζέκα, δειαδή επηζηεκνληθά.
Κάζε πξόβιεκα ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνύ θαη νκαιήο έληαμεο ηνπ ζηελ ζρνιηθή ηάμε,
πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε πνιύ ζνβαξόηεηα. Ό,ηη θάλνπκε θαη αθνξά ηα παηδηά,
απαηηεί ππεύζπλνπο ρεηξηζκνύο.
ΔΦ-Θα πξέπεη δειαδή κόιηο αληηιεθζνύκε θάηη λα κελ ην αθήζνπκε;
ΦΜ-Αζθαιώο όρη! Καηαξράο πξέπεη λα ην ζπδεηήζνπλ νη γνλείο κεηαμύ ηνπο. Να
ζπδεηήζεη ε κεηέξα ε νπνία πξώηε αληηκεησπίδεη ην ζέκα, κε ηνλ παηέξα, ν νπνίνο
έρεη αθήζεη ηελ δηαδηθαζία έληαμεο ηνπ παηδηνύ ζην ζρνιείν ζηνλ απηόκαην πηιόην,
ζεσξώληαο ην, πηζαλόλ ζαλ απηνλόεην όπσο πηζαλώο ίζρπε ζηα δηθά καο ηα ρξόληα.
Σήκεξα δελ είλαη ηίπνηε απηνλόεην, πξέπεη λα ηα ζπδεηήζνπκε εμ ππαξρήο, όια λα ηα
ζρεδηάζνπκε μαλά γηα λα δνύκε πώο εληάζζνληαη ζηνπο εαπηνύο καο θαη πσο
εληάζζνληαη ζηηο δσέο, ζηηο ηύρεο θαη ζηηο ςπρέο ησλ λεσηέξσλ θπξίσο, γηαηί απηνί
αληηκεησπίδνπλ ηα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα. Η κεηέξα ινηπόλ πξέπεη λα εληνπίζεη
ην πξόβιεκα, εθόζνλ ελεκεξσζεί από ηνπο δαζθάινπο ζην ζρνιείν, γηαηί ην
θαηλόκελν αληηκεησπίδεηαη ζηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ θαη ζην γπκλάζην, όηαλ
ην παηδί αιιάδεη βαζκίδα πνπ είλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή κεηάβαζε, γηαηί ηαπηίδεηαη ε
κεηάβαζε απηή θαη κε ηελ αιιαγή ηεο αλαπηπμηαθήο θάζεο ηνπ παηδηνύ, από ηελ
νηθνγέλεηα ζην ζρνιείν θαη από ηελ παηδηθή ειηθία πεξλάεη ζηελ εθεβεία. Οη γνλείο
ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ κεηαμύ ηνπο θαη κεηά καδί ηνπ, ελεκεξώλνληαο ην παηδί γηα
ηελ όιε δηαδηθαζία ηεο νκαιήο έληαμεο ηνπ ζην ζρνιείν θαη θπζηθά λα
δηαβεβαηώζνπλ ην παηδί όηη ζην ζρνιείν δελ θηλδπλεύεη-θαη απηό πξέπεη λα ην
ειέγμνπλ, θαη όηη ζην ζρνιείν ην παηδί ζπκκεηέρεη ζε θάηη πνπ αθνξά ην ίδην θαη όρη
ηνπο γνλείο. Πξέπεη λα πεξάζνπκε ην κήλπκα ζηα παηδηά όηη ε εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, αθνξά ηα ίδηα , γηαηί πνιύ ζπρλά ηα παηδηά λνκίδνπλ όηη πάλε ζην ζρνιείν
γηα ηνπο γνλείο, γηα λα εζπράδνπλ νη γνλείο, λα εξεκνύλ νη γνλείο, λα έρεη ε κακά ην
πξσηλό ηεο ήζπρν γηα λα πεγαίλεη γηα ςώληα, ν κπακπάο ην ίδην ή όηη νη γνλείο
απαιιάζζνληαη από ηα παηδηά από ηελ θαζαξία ηνπο θαη ηελ ελόριεζε-ππάξρεη θαη
απηή ε ζεσξία ζήκεξα. Με απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ηνλίδεηαη ε αλάιεςε ηεο επζύλεο
από ην παηδί. Όηαλ ην παηδί δελ εληάζζεηαη νκαιά κέζσ ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο ην απνηέιεζκα είλαη λα παιηλδξνκεί, αλάκεζα ζε
ζρνιείν -νηθνγέλεηα. Καη θπζηθά ζε κηα ηέηνηα ακθηζπκηθή θαηάζηαζε ε νηθνγέλεηα
θεξδίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ. Γειαδή ε νηθνγέλεηα πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη επεηδή ζε
θάπνηεο πεξηπηώζεηο ε νηθνγέλεηα είλαη εθ ηεο θύζεώο ηεο, ππεξ-πξνζηαηεπηηθή,
δειαδή πξνζθέξεη θάηη παξαπάλσ, ππνηηκώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ παηδηνύ,
πηζαλόλ από ππεξβνιηθή αγάπε, αιιά θαη ηνπ ζρνιείνπ σο θπζηθνύ θαη αζθαινύο
ρώξνπ εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνύ ηεο. Όκσο ππνηηκάκε ην παηδί όηαλ ην
πξνζηαηεύνπκε πεξηζζόηεξν από όζν πξέπεη. Τα όξηα, είλαη ε ηέρλε ηεο
γνλεηθόηεηαο. Πξέπεη λα ζηεξίμνπκε ην παηδί λα αλαιάβεη ηελ επζύλε ηεο
εθπαίδεπζήο ηνπ. Καη από ηελ άιιε πιεπξά λα αλαδείμνπκε ηνλ ηεξάζηην ξόιν ηνπ
ζρνιείνπ. Δπηπρώο ζηελ Διιάδα ην δεκνηηθό ιεηηνπξγεί θαιά, έρνπκε δαζθάινπο
πνπ είλαη θνληά ζηα παηδηά, θαη ιεηηνπξγνύλ κε έλα πνιύ ελδηαθέξνληα ζπληνληζκό
ηνπ παιηνύ ηνπο ξόινπ, θάηη κεηαμύ ηνπ ξόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ παιηνύ θαηξνύ
θαη ηνπ ξόινπ ησλ λέσλ πνπ έρνπλ εληάμεη ζην νπινζηάζηό ηνπο, ηελ λέα γλώζε θαη
ηηο λέεο αξρέο ηεο παηδαγσγηθήο. Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ, ην
δεκνηηθό ιεηηνπξγεί θαιά, θαηά ηελ γλώκε κνπ θαη απηό νθείιεηαη ζηελ
επζπλεηδεζία θαη ζηνλ επαγγεικαηηζκό ησλ δαζθάισλ, νη νπνίνη έρνπλ θαη ηνλ παιηό

θαη ηνλ θαηλνύξην ξόιν, νκαιά ζπδεύμεη. Απηή είλαη κηα δηάρπηε εληύπσζε θαη κηα
δηάρπηε εκπεηξία πνπ έρσ εγώ ν ίδηνο κηιώληαο κε γνλείο θαη βιέπνληαο νηθνγέλεηεο
κε παηδηά ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ.
Τα πξάγκαηα όκσο δπζθνιεύνπλ πνιύ από εθεί θαη κεηά. Μόιηο ην παηδί ηειεηώζεη
ην δεκνηηθό θαη πάεη ζην γπκλάζην, εθεί αξρίδνπλ νη εθηάιηεο, γηαηί ην γπκλάζην
είλαη ην πξώην ζρνιείν όπνπ ην παηδί αξρίδεη λα γεύεηαη ηελ απνδηνξγάλσζε ηεο
εθπαίδεπζεο ζην ζύλνιό ηεο, ηελ νπνία ηελ βηώλνπκε ιίγν παξαπάλσ ζην ιύθεην θαη
ζην παλεπηζηήκην, αιιά ε πξόγεπζε ηεο απνδηνξγάλσζεο, βηώλεηαη από ην γπκλάζην.
Γπζηπρώο δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα έγθαηξσλ παξεκβάζεσλ, γηαηί εθεί δελ έρνπκε
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο σο ζπκκάρνπο ζηελ νκαιή έληαμε ηνπ παηδηνύ ζηελ ηάμε. Δθεί
αξρίδνπλ ηα πξνβιήκαηα, θαη ην θαηλόκελν ηεο ζρνιηθήο άξλεζεο κπνξεί λα
δηαδξάκεη απαξαηήξεην, θαη λα έρνπκε παηδηά πνπ κπαηλνβγαίλνπλ κέζα ζηηο
αίζνπζεο ρσξίο λα έρεη γίλεη ε δηάγλσζε θαη ε εθηίκεζε, ρσξίο λα έρνπλ ελεκεξσζεί
νη γνλείο θαη ην παηδί λα ράλεη πνιύηηκν ρξόλν θαη λα παξακειείηαη ε πγεία ηνπ, αιιά
θαη εθεί λα αξρίδεη εθ παξαιιήινπ απηό ην θαηλόκελν πνπ ιέγεηαη ζρνιηθόο
εθθνβηζκόο.
Η ζρνιηθή θνβία έρεη ζπρλόηεηα 5% θαη ρξεηάδεηαη άκεζε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε
θαη ςπρνινγηθή αληηκεηώπηζε, επεηδή ζπρλά ηα παηδηά απηά κπνξεί λα εκθαλίδνπλ
θάπνηα αγρώδε ή θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα δειαδή ζπλλνζεξόηεηα. Δπηπιένλ
θαζνδόλ, εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο
αιιά θαη ζε άιινπο ξόινπο πνπ ζα αλαιάβνπλ αξγόηεξα, ηα παηδηά απηά κπνξεί λα
εκθαλίζνπλ ρξνληόηεηα. Όζν πην έγθαηξα ζρεδηαζηεί ε αληηκεηώπηζε ηεο ζρνιηθήο
θνβίαο, ηόζν πην έγθαηξα ζα είλαη ηα απνηειέζκαηα.
ΔΦ-Κύξηε Μσξόγηαλλε, ζέισ λα ζηαζνύκε ιίγν ζηα παηδηά ηνπ γπκλαζίνπ, πνπ ην
πξόβιεκα κπνξεί λα κελ γίλεη αληηιεπηό από ηνλ νηθνγελεηαθό πεξίγπξν ή ηνπο
θαζεγεηέο ηνπ. Τη δείγκαηα ζπκπεξηθνξάο κπνξνύλ λα δώζνπλ απηά ηα παηδηά ;Πνηα
ζηνηρεία ζα δνύκε ζην παηδί καο γηα λα κπνύκε ζε δεύηεξε ζθέςε;
ΦΜ- Καηαξρήλ ηα παηδηά, όπσο είπα θαη πξηλ, ή δειώλνπλ επζέσο όηη δελ πάλε ζην
ζρνιείν, ή θνβνύληαη λα κηιήζνπλ ή αξλνύληαη λα πάλε θαη πξνθαζίδνληαη δηάθνξεο
ζπκπεξηθνξέο όηη είλαη άξξσζηα, όηη πνλάλε, όηη πνλάεη ην θεθάιη ηνπο, πνλάεη ε
θνηιηά ηνπο ή ην θιαζηθόηεξν θαη πην ζπρλό ζηα αγόξηα, πάλε ζην ζρνιείν,
κπαηλνβγαίλνπλ απέμσ από ηελ ηάμε, θάλνπλ θνπάλα, πάλε ζηελ δηπιαλή θαθεηέξηα.
Πνιιέο θνξέο ε ζρνιηθή άξλεζε ζηα κεγαιύηεξα παηδηά κπιέθεηαη κε ην
ζθαζηαξρείν, θαη κε ηελ παξαβαηηθόηεηα αιιά θαη κε παξεμεγήζεηο, όηη είλαη παηδηά
απείζαξρα, ηεκπέιηθα, αληηθνηλσληθά θιπ. Πξέπεη λα ην πξνζέμνπκε απηό θαη γηα
απηό δίλνπκε πνιύ κεγάιε έκθαζε ζην ξόιν ησλ θαζεγεηώλ ηνπ γπκλαζίνπ θαη
ηδηαίηεξα ηνπ γπκλαζηάξρε. Δδώ, ζα έιεγα όηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη έλαο
θαζεγεηήο ππεύζπλνο γηα θάζε παηδί ζην γπκλάζην. Γελ είλαη δπλαηόλ λα είλαη όινη
αλεύζπλν-ππεύζπλνη ζηα ζρνιεία .Γηα απηήλ ηελ θξίζε πνπ ππάξρεη ζηα ζρνιεία ζα
πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνύκε όινη. Πξσηίζησο γηα ηελ αλαζύληαμε ηνπ ζρνιείνπ,
πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζα πξέπεη λα έρνπλ νη θαζεγεηέο. Οη θαζεγεηέο έρνπλ ηνλ
θύξην ξόιν, ηόζν γηα ηελ νκαιή εθπαηδεπηηθή πνξεία, ηελ κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε
ησλ λνεηηθώλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνύ, όζν θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπ έληαμεο κέζα
ζηελ ηάμε πνπ γίλεηαη ηαπηόρξνλα. Τν έλα πάεη κε ην άιιν .Η γλώζε είλαη ζρέζε,
πξέπεη λα ην ζπκίζνπκε πάιη απηό. Να κελ θηάζνπκε ζην ζεκείν ηα παηδηά λα θάλνπλ
κάζεκα θαη’νίθνλ. Τα παηδηά πξέπεη λα είλαη ζηελ ηάμε. Όια ηα παηδηά καδί.
Δπνκέλσο ηα πξώηα ζεκάδηα ηεο ζρνιηθήο άξλεζεο θαη θνβίαο, ζα δνζνύλ ,
είηε από ηα ζσκαηηθά ζπκπηώκαηα ηνπ παηδηνύ, είηε από ηελ μεθάζαξε δηακαξηπξία
ηνπ πξνο ηνπο γνλείο θαη ηελ αλππνρώξεηε αληίζηαζή ηνπ λα πάεη ζην ζρνιείν ή

από δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο πνπ θηλνύληαη ζηα όξηα ηεο αλνρήο ζην ζρνιείν, ην
γλσζηό ζθαζηαξρείν, ή δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ είλαη ζπλάδνπλ κε ηελ νκαιή
έληαμε ζην ζρνιείν, ην λα θεύγεη από ηελ ηάμε, λα θεύγεη κηα ώξα ή λα μαλακπαίλεη
αξγόηεξα .Τέηνηα θαηλόκελα δείρλνπλ ηα πξώηα ζπκπηώκαηα κηαο ζρνιηθήο άξλεζεο
θαη ζα πξέπεη λα εληνπίδνληαη θπξίσο από ηνπο θαζεγεηέο ζε κηα ηέηνηα ειηθία θαη
λα ελεκεξώλεηαη ζηελ ζπλέρεηα ε νηθνγέλεηα. Πνιύ ζπρλά ζηελ νηθνγέλεηα
ππάξρνπλ δηάθνξα ζέκαηα πνπ δείρλνπλ όηη ην παηδί κπνξεί λα αληηκεησπίδεη
πξνβιήκαηα, ππάξρνπλ πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο ζηελ νηθνγέλεηα, ή αθόκε θαη
ζνβαξόηεξα ςπρνπαζνινγηθά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ έλαλ από ηνπο δπν γνλείο ή
θάπνην άιιν κέινο. Με απηήλ ηελ έλλνηα ε ζρνιηθή άξλεζε ηνπ παηδηνύ ζα πξέπεη λα
ζεσξεζεί θαη ζαλ θαζξέθηεο κηαο δπζιεηηνπξγίαο ηεο νηθνγέλεηαο. Αιιά θαζήθνλ
ηνπ δεκόζηνπ θαη ζνβαξνύ ζρνιείνπ είλαη λα βνεζήζεη θαη απηά παηδηά πνπ
πξνέξρνληαη από δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο. Καζήθνλ όισλ καο είλαη λα
βνεζήζνπκε ηνπο αδπλάηνπο.
ΔΦ- Δίλαη απηό πνπ ιέκε όηη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο ππάξρεη δπζιεηηνπξγηθό
ππόβαζξν ζηελ νηθνγέλεηα .
ΦΜ-Φπζηθά θαη ππάξρεη. Σε πξνζσπηθό επίπεδν ππάξρεη αηνκηθή επαισηόηεηα
θάπνηνπ παηδηνύ. Σην επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, ππάξρεη δπζθνιία ζηελ ιεηηνπξγία
ηεο νηθνγέλεηαο, δειαδή ζηελ νξγάλσζε, ηελ δνκή θαη θπξίσο ηελ επηθνηλσλία ησλ
γνλέσλ κε ηα παηδηά. Ωο πξνο ηελ επζύλε ηνπ ζρνιείνπ ηνλίδσ όηη θαζήθνλ ηνπ
ζρνιείνπ, ην μαλαιέσ εκθαηηθά είλαη λα βνεζήζεη θαη ηνπο αδπλάηνπο. Να βνεζήζεη
ηνπο αδπλάηνπο, λα ηνπο εληάμεη ζην ζρνιείν, όπσο ηα ππόινηπα παηδηά. Τα δπλαηά
παηδηά δελ αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα, ζα πάλε ζην ζρνιείν, νη γνλείο ηνπο έρνπλ
θαιή επαθή κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα, είλαη από ηνπο αλζξώπνπο πνπ είλαη θαιά
πξνζαξκνζκέλνη ή είλαη νηθνλνκηθά εύπνξνη, ζπρλά δελ έρνπλ πξόβιεκα. Με ηνπο
αδπλάηνπο όκσο ππάξρεη πξόβιεκα. Τη θάλνπκε κε απηά ηα παηδηά; Απηό είλαη ην
θαζήθνλ καο.
ΔΦ-Να πεξάζνπκε θαη ζην ζέκα ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ, κηαο θαη πνπ απηό ζα
καο απαζρνιήζεη πεξηζζόηεξν. Έρεη πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Γεύηεξνπο ζηελ
Δπξώπε καο θαηαηάζζνπλ.
ΦΜ-Γηαηί είκαζηε νη πξώηνη πνπ είκαζηε εθηόο Δπξώπεο, εθηόο ηνπ επξσπαηθνύ
πλεύκαηνο. Τό όηη είκαζηε νη δεύηεξνη, πάιη θαιά. Γηαηί ε ειιεληθή θνηλσλία είλαη
αληηδεκνθξαηηθή, είλαη εθθνβηζηηθή, είλαη κηα απνιίηηζηε θνηλσλία. Δγώ ζα έιεγα όηη
ηα θαηλόκελα απηά πνπ βιέπνπκε ζην ζρνιείν, δελ είλαη θαηλόκελα ηνπ ζρνιείνπ
απηνύ θαζ’απηνύ. Ούηε μαθληθά όηη βξήθακε έλαλ όξν-«ζρνιηθόο εθθνβηζκόο»- θαη
ηνλ πεξηθέξνπκε από εδώ θαη από εθεί, όπσο παιαηόηεξα ηηο απηνθηνλίεο. Ο
ζρνιηθόο εθθνβηζκόο είλαη αληαλάθιαζε ηνπ ηξόπνπ πνπ θεξόκαζηε νη ελήιηθεο
κεηαμύ καο, ζηελ βνπιή, ζην θαθελείν, ζηελ εθθιεζία, ζην δξόκν, ζηνλ
ζπλδηθαιηζκό. Δίλαη ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη ζηε θνηλσληθή θαη ζηελ πνιηηηθή καο
ζπκπεξηθνξά. Δκείο εθβηάδνπκε ν έλαο ηνλ άιιν. Αλ δελ κνπ θάλεηο απηό, δελ ζα ζνπ
θάλσ εθείλν. Γηα δείηε πσο ζπκπεξηθέξνληαη ηα πνιηηηθά θόκκαηα. Γηα δείηε
ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ ηεο δεκνθξαηίαο. Γηα δείηε
ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπλδηθαιηζηώλ ζηα αηηήκαηά ηνπο. Γηα δείηε ζπκπεξηθνξέο κέζα
ζηε νηθνγέλεηα, πώο εθθνβίδεη ν έλαο ηνλ άιινλ. Ο εθθνβηζκόο, ε ηξνκνθξαηία θαη ε
αληηδεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη δηάρπηα θαηλόκελα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Δπεηδή είκαζηε πξώηνη ζηνλ θνηλσληθό εθθνβηζκό θαη ζε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο,
είκαζηε πξσηαζιεηέο θαη ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό.

ΔΦ-Απηό ππήξρε πάληα;
ΦΜ-Φπζηθά θαη όρη, δελ ππήξρε πάληα.
ΔΦ-Ο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο είλαη ηόζν ζπρλόο ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο;
ΦΜ-Δγώ λνκίδσ όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε παίδεη ξόιν, ίζσο ηνλ κηθξόηεξν ξόιν.
Παίδεη πηζαλώο έλαλ ξόιν ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, αιιά ηνλ θπξίαξρν ξόιν παίδεη ην
δηάρπην θιίκα ηνπ εθθνβηζκνύ, ηεο κε αλνρήο, ηεο αληηδεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
θαη ηεο έιιεηςεο αλεθηηθόηεηαο, απηό ην δηάρπην ζηνηρείν πνπ είλαη έληνλν ζηε
ειιεληθή θνηλσλία ζηηο κέξεο καο. Πνην είλαη ην θεληξηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ
εθθνβηζκνύ; Πνύ ζηεξίδεηαη; Τα παηδηά δελ αλέρνληαη θάπνηα άιια παηδηά θαη ηνπο
επηηίζεληαη. Τν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ είλαη ε επηζεηηθόηεηα, ε
έιιεηςε αλεθηηθόηεηαο θαη ε δπζθνιία επεμεξγαζίαο. Γελ αλέρνκαη ηνλ ρνληξνύιε,
δελ αλέρνκαη ηελ θνπέια κε ηα γπαιάθηα, δελ αλέρνκαη ηνλ θνληνύιε, δελ αλέρνκαη
ηνλ ςειό, δελ αλέρνκαη ην παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο, δελ αλέρνκαη ην παηδί κε κηα
ζρεηηθή αλαπεξία, δελ αλέρνκαη θαη ηνλ θαιό καζεηή θαη νξγαλώλνκαη ελαληίνλ ηνπ
γηα λα ηνπ επηηεζώ εγώ θαη νη ζπκκνξίεο γηα λα ηνπ δεκηνπξγήζνπκε έλα πξόβιεκα,
λα ηνπ θάλνπκε θάηη ην νπνίν αζπλείδεηα ιεηηνπξγεί εθείλε ηελ ζηηγκή, θαη δελ
κπνξεί λα ειεγρζεί θαη λα κεηαζρεκαηηζηεί. Θέινπκε λα πξνθαιέζνπκε θάηη ζε απηό
ην παηδί, ρσξίο λα ειέγρνπκε αθξηβώο ηη ζπκβαίλεη, επεηδή αζπλείδεηα ην κάζακε.
Καη ην κάζακε αζπλείδεηα, επεηδή ην είδακε, ην είδακε ζην ζπίηη καο, ζηελ γεηηνληά,
ζην γήπεδν, ζηελ εθθιεζία, ζην θνηλνβνύιην. Δπνκέλσο απηή ε ζπκπεξηθνξά είλαη
θπξίαξρε επεηδή είλαη καζεκέλε, επεηδή αλαπαξάγεηαη, επεηδή είλαη δηάρπηε. Γελ
είλαη ηπραίν όηη είκαζηε πξώηνη, γηαηί δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή δεκνθξαηία ηεο
θαζεκεξηλόηεηαο ζηελ Διιάδα θαη δελ ππάξρεη δηάζεζε ζπλελλόεζεο θαη θπζηθά δελ
ππάξρεη έλα πνιηηηζηηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν λα κάζνπκε λα ιύλνπκε ηηο δηαθνξέο
καο, λα επεμεξγαδόκαζηε ηελ επηζεηηθόηεηά καο θαη ηα αξλεηηθά καο ζπλαηζζήκαηα.
Eθόζνλ δελ ππάξρεη αλεθηηθόηεηα ζηελ θνηλσλία πσο κπνξεί λα ππάξρεη
αλεθηηθόηεηα ζην ζρνιείν; Απηό είλαη ην κεγάιν κνπ εξώηεκα θαη ζέισ λα ζρνιηάζσ
ηνπο δηάθνξνπο ζηαηηζηηθνιόγνπο πνπ καο δίλνπλ λνύκεξα ζηηο εθεκεξίδεο θαη
πεξηθέξνληαη από θαλάιη ζε θαλάιη. Σθνπόο ησλ εξεπλεηώλ δελ είλαη λα καο
δώζνπλ ηα λνύκεξα, αιιά πξσηίζησο λα αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα. Γηάθνξνη
θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ αλαθνηλώλνπλ δηάθνξα, όκσο δελ ιύλνπλ ην πξόβιεκα,
δηα ησλ πεξηγξαθώλ θαη ησλ αλαθνηλώζεσλ. Πνιιέο θνξέο ζηελ Διιάδα, λνκίδνπκε
πσο θαηνλνκάδνληαο έλα πξόβιεκα, ην ιύλνπκε ηαπηόρξνλα. Δίλαη ε πιάλε ηνπ
λνκηλαιηζκνύ ζηνλ Μεζαίσλα. Όηαλ πεξηγξάθνπκε έλα πξόβιεκα, πξέπεη λα
αλαιάβνπκε θαη ηελ επζύλε λα ην ιύζνπκε. Καη ζπλήζσο απηνί πνπ ην θαηνλνκάδνπλ
θαη ην πεξηγξάθνπλ, απιώο ην κεηαζέηνπλ ζηνπο άιινπο. Γηαηί ζηελ Διιάδα, πάληα
έηζη ιεηηνπξγνύκε, δελ ζα ην ιύζσ εγώ, ζα ην ιύζεηο εζύ.
ΔΦ-Πώο ζα ιπζεί απηό ην πξόβιεκα; Γηαηί πιένλ έρνπκε θαη ηνλ δηαδηθηπαθό
εθθνβηζκό, Μπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε εάλ ην παηδί δερηεί ζσκαηηθή επίζεζε ζην
ζρνιείν, Αιιά ηη γίλεηαη κε ην δηαδίθηπν;
ΦΜ-Ο δηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο ζρεηίδεηαη κε ηελ λνκνζεζία πνπ επηθξαηεί ζε θάζε
ρώξα, ζρεηηθά κε ην πώο ιεηηνπξγεί ην δηαδίθηπν. Δπίζεο θαη ζε απηό ην ζέκα, ε
Διιάδα είλαη μέθξαγν ακπέιη. Όιεο νη ρώξεο ζηελ Δπξώπε ηεξνύλ θάπνηνπο λόκνπο
γηα ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ, γηα ην αλ θάπνηνο κπνξεί λα θαηεβάζεη ηαηλίεο
πξνζβιεηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ζεμνπαιηθνύ πεξηερνκέλνπ, αλ κπνξνύκε λα θάλνπκε
αλαξηήζεηο ζην δηαδίθηπν ειεύζεξα. Απηά όια πξέπεη λα ηα πξναζπίζεη ην θεληξηθό
θξάηνο. Σπδεηήζεθε πνηέ ην ζέκα ηνπ δηαδηθηύνπ ζην ειιεληθό θνηλνβνύιην,
ζπδεηήζεθε ζηηο εθινγέο; Τν ζέκα ηνπ δηαδηθηύνπ απαζρνιεί έληνλα ηελ ειιεληθή
νηθνγέλεηα. Δίλαη έλα κέζν πνπ εμνπιίδεη κε γλώζε, θέξλεη θνληά ηνπο αλζξώπνπο ,
είλαη έλα δεκνθξαηηθό κέζν πνπ απεπζύλεηαη ζηνλ θάζε έλα κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη

ηνπ δίλεη πξαγκαηηθή θνηλσληθή ππόζηαζε, επηθνηλσλία, γλώζε θαη πξόζβαζε. Τν
δηαδίθηπν ζέβεηαη ην θνηλό, αιιά πξέπεη λα κάζεηο ην θνηλό λα αληηκεησπίδεη ην
δηαδίθηπν κε έλαλ επέιηθην θαη έμππλν ηξόπν. Δδώ είλαη ην ζέκα ηεο παηδείαο θαη
ηνπ λόκνπ. Πξέπεη ν λόκνο λα πξναζπίζεη ηνπο αθειείο θαη ηνπο αδπλάηνπο ή ηνπο
απξνεηνίκαζηνπο ή ηνπο θαηά ηεθκήξην αδύλακνπο λα πξνζηαηεπζνύλ κόλνη ηνπο
όπσο είλαη ηα παηδηά
ή θάπνηνη απνκνλσκέλνη άλζξσπνη. Απηνύο λα ηνπο
πξνζηαηεύζεηο λνκηθά θαη ηνπο ππόινηπνπο λα ηνπο εθπαηδεύζεηο ή λα ηνπο
παξαθνινπζείο ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδηθά. Μηα ζπδήηεζε γηα ην δηαδίθηπν θαη ην
ξόιν ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ ειιεληθή βνπιή θαη λα πάξνπλ ζέζε ηα θόκκαηα,
γίλεη ζηνπο ηνπηθνύο δήκνπο θαη ηηο πεξηθέξεηεο θαη θπζηθά πξέπεη λα γίλεη ζηα
παλεπηζηήκηα θαη λα πεξάζεη όιε απηή ε γλώζε γηα ην πώο ζα πξέπεη λα
ιεηηνπξγήζνπκε ζε ζρέζε κε ην δηαδίθηπν ζηελ πξάμε. Απηνί πνπ πξέπεη λα
πξνζηαηεπζνύλ όπσο είπα είλαη ηα παηδηά θαη νη πιένλ επάισηνη, είηε ιόγσ εηδηθώλ
πξνβιεκάησλ, είηε ιόγσ άγλνηαο, είηε ιόγσ απνκόλσζεο, είηε ιόγσ πνιύ πηεζηηθώλ
αλαγθώλ. Με απηήλ ηελ έλλνηα ν δηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο είλαη ζέκα λόκνπ θαη
εθπαίδεπζεο πξώην είλαη ν λόκνο, πρ.δελ ζα πξέπεη λα θπθινθνξείο ζε κηα ρανηηθή
θνηλσλία ρσξίο πηλαθίδεο ή ρσξίο απαγνξεπηηθά ζρήκαηα. Κάπσο έηζη είλαη θαη ην
δηαδίθηπν. Θα ραζείο, ζα πέζεηο ζε παγίδεο θαη θηλδύλνπο, εάλ δελ ππάξρνπλ θαλόλεο
πινήγεζεο. Θα παο ζε κέξε πνπ είλαη αθαηάιιεια θαη δελ ζα παο ζην ζηόρν ζνπ.
ΔΦ-Όζνλ αθνξά ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό, ν γνληόο όηαλ ην αληηιεθζεί, ηη θάλεη;
ΦΜ-Πξέπεη λα δνπιέςνπκε πνιύ ζνβαξά θαη κεζνδηθά. Τν επξύηεξν θνηλσληθό
επίπεδν επεξεάδεη ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγνύκε ζηελ ηειεόξαζε, ζην δξόκν, ζην
γήπεδν, ζηελ εθθιεζία, ζηελ βνπιή, ζην ζπίηη καο, βξίδνληαο θαη επηηηζέκελνη ν
έλαο ζηνλ άιινλ , ιεο θαη είκαζηε ερζξνί ζε απηόλ ηνλ ηόπν θαη όρη αιιειέγγπνη
ζπλάλζξσπνη, ζπλνδνηπόξνη, ζπγθάηνηθνη, ζπκπνιίηεο θαη ζπκπαηξηώηεο. Πξέπεη λα
βξνύκε έλα λέν λόεκα ζηνπο ιόγνπο πνπ είκαζηε καδί, ζην ζρνιείν, ζηελ πόιε, ζην
ρσξηό. Πξέπεη λα βξεζεί έλα λόεκα, ζην ζρνιείν. Πξέπεη λα βξεζνύλ λέεο ιύζεηο πνπ
ζα πείζνπλ ζε έλα λέν πεξηερόκελν, Ο,ηη ιέκε λα απνθηήζεη κηα πλεπκαηηθή πλνή ε
νπνία λα πείζεη, λα πξνβιεζεί έλα επηρείξεκα πνπ λα πεξλάεη βαζηά, λα ζπγθηλεί θαη
λα ζπγθξνηεί όινπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Όζνη γνλείο έρνπλ παηδηά θαη
πάλε ζρνιείν πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη πξέπεη λα είλαη θνληά ζην παηδί ηνπο
θαη λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο ηνπο θαη ηηο επζύλεο ηνπ. Υπάξρνπλ γνλείο πνπ
ζηέιλνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν, «έηζη, επεηδή πξέπεη». Γε αζρνινύληαη θαζόινπ θαη
απηό είλαη έλα «έγθιεκα», έλα πνιύ ζνβαξό, ε κε ελαζρόιεζε ησλ γνλέσλ. Δπηπρώο
είλαη ιίγνη απηνί νη γνλείο, αθνξνύλ πεξηπηώζεηο πνιύ ιίγσλ αλζξώπσλ. Οη
πεξηζζόηεξνη γνλείο παξαθνινπζνύλ ηα παηδηά ηνπο, αιιά πξέπεη λα ζπλαληεζνύλ κε
άιινπο γνλείο θαη θπξίσο πξέπεη λα ζπλαληεζνύλ κε ηνπο θαζεγεηέο ησλ παηδηώλ
ηνπο. Οη θαζεγεηέο είλαη θαη πξέπεη λα γίλνπλ νη πξσηαγσληζηέο γηα ηελ αλαζύληαμε
ηνπ ζρνιείνπ. Τν ζρνιείν ζήκεξα, είλαη ζε θαηάζηαζε απνδηνξγάλσζεο. Δπηπιένλ
εμαηηίαο ηνπ ζέκαηνο ησλ παλειιελίσλ έρεη θνπεί ε βαζκηδσηή εθπαίδεπζε ζηα δπν.
Απηό δείρλεηαη από ην όηη νη βαζκίδεο έλζελ θαη έλζελ δπζιεηηνπξγνύλ. Οη
θαζεγεηέο πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηελ αλαζύληαμε ηνπ ζρνιείνπ, Γπκλαζίνπ θαη
θπξίσο ηνπ Λπθείνπ. Δδώ ηίζεληαη θαη δηάθνξα ζέκαηα πνιηηηθά, δηνηθεηηθά, πρ.
ζρνιεία επζύλεο, ζρνιεία πξόηππα, ζρνιεία ηδησηηθά, ζρνιεία θνηλνηηθά, ζρνιεία
εθθιεζηαζηηθά, ζρνιεία γξήγνξεο ηαρύηεηαο. Δίλαη ζσζηό θαη απαηηεηό λα
ιεηηνπξγήζνπλ όια ηα ζρνιεία. Τα παηδηά ζέινπλ όια πξνζνρή, πξέπεη λα είλαη όια
ζην ζρνιείν. Γελ ελλνώ δηαθνξνπνίεζε ή θαηεγνξηνπνίεζε, αλάινγα κε ην λνεηηθό,
νηθνλνκηθό ηνπ επίπεδν, αιιά ελαζρόιεζε κε ην θάζε παηδί μερσξηζηά θαη έληαμε
ζην ζρνιείν.
ΔΦ-Απηό είλαη δύζθνιν λα γίλεη όηαλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκόο παηδηώλ ζηελ ηάμε;

ΦΜ-Καλείο δελ είπε όηη απηό είλαη ιάζνο δειαδή λα κελ αζρνινύκαζηε κε ηελ
πνηόηεηα ησλ καζεηώλ. Καλείο δελ αζρνιήζεθε κε απηό ην ζέκα, παξά κόλν κε ην αλ
δηνξίζηεθαλ θάπνηνη θαζεγεηέο. Γελ αζρνιείηαη θαλείο κε ηνπο καζεηέο.
Αλαθνηλώζεθε αλ πήγαλ όινη νη καζεηέο ζην ζρνιείν; Σε απηό ην πιαίζην ζα δνύκε
θαη ηνλ ζρνιηθό εθθνβηζκό, εθεί θαη ηελ ζρνιηθή άξλεζε. Ξέξνπκε θάζε ρξόλν όηη
έρνπκε κηα κεγάιε καζεηηθή δηαξξνή ζηελ Διιάδα , από ην δεκνηηθό ζην γπκλάζην;
Ξέξνπκε όηη έρνπκε κηα κεγάιε δηαξξνή από ην γπκλάζην ζην ιύθεην; Δθεί
παξαηεξείηαη απνθιεηζκόο καζεηώλ, εηδηθά αγνξηώλ, από ην γπκλάζην ζην ιύθεην,
όηαλ ζηακαηά ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Μεηξήζακε πνηέ απηό ην πνζνζηό,
ςάμακε απηά ηα παηδηά; Αθόκε θαη ε ζηαηηζηηθή ππεξεζία δελ ηα μερσξίδεη ηόζν
θαιά. Ούηε έρεη πίλαθεο γηα λα ηα δεη θάπνηνο. Πξέπεη λα δνύκε ηα ζηνηρεία αλά
ζρνιείν γηα λα εληνπίζνπκε ηελ δηαξξνή. Σαο ηα ιέσ απηά, γηαηί κειεηάσ θιηληθό
πιηθό θαη βιέπσ αλζξώπνπο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ είλαη επί ηνπ
παξόληνο λα ηα αλαθέξνπκε. Απηά πξέπεη λα κειεηώληαη πξηλ γίλεη ην θαηλόκελν
πξόβιεκα γηα λα παξέκβνπκε. Σηελ ρώξα καο δελ παξεκβαίλεη θαλείο. Όινη
ζπδεηάκε θαη ζηακαηάκε εθεί. Σαο ηα ιέσ απηά γηαηί εγώ παξεκβαίλσ, αιιά
παξεκβαίλσ ζε κηθξή θιίκαθα, γηαηί δνπιεύσ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, δελ έρσ θακία
ζεζκηθή ζέζε. Παξεκβαίλσ ρσξίο λα δεζκεύνκαη από θάπνηα ζέζε. Πξέπεη ινηπόλ
λα αληηκεησπίζνπκε απηό ην πξόβιεκα θαη λα δνύκε πνηα παηδηά δελ πάλε ζρνιείν,
λα ηνπο πάξνπκε έλα ηειέθσλν. Να ηειεθσλήζνπκε ζηελ κακά ή ζηνλ κπακπά ζην
ζπίηη. Πνηνη δελ ήξζαλ εθέηνο θαη πέξπζη ήξζαλ; Τη θάλνπλ απηά ηα παηδηά; Καλείο
δελ ελδηαθέξεηαη. Οη θαζεγεηέο έρνπλ πίλαθεο κε όια ηα ζηνηρεία ησλ καζεηώλ. Δάλ
δελ κπνξνύλ νη θαζεγεηέο λα ελεκεξώζνπκε θάπνηνπο άιινπο πνπ αζρνινύληαη κε
απηά λα παξέκβνπλ. Η λα ην ζέζνπκε ζε έλα ζπλέδξην ζηνπο ππεύζπλνπο θνξείο πνπ
αζρνινύληαη κε απηά. Πξέπεη λα εληνπίζνπκε ην πξόβιεκα θαη λα δνύκε πνηνπο
αλζξώπνπο αθνξά. Πνηνλ αθνξά ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο; Δθεί ζα πξέπεη λα πάκε λα
δνπιέςνπκε. Γελ ζα θαηεγνξνύκε όια ηα παηδηά, ή ηνπο θαζεγεηέο κηιώληαο
ανξίζησο γηα όινλ ηνλ θόζκν. Θα εζηηάζνπκε ζην πνηνη είλαη απηνί πνπ ππνθέξνπλ
από ην θαηλόκελν θαη λα ηνπο εληνπίζνπκε. Γηαηί νη εηδηθνί δελ εληνπίδνπλ απηνύο
πνπ έρνπλ ην πξόβιεκα; Γηαηί δελ πεξλάλε ζηελ επόκελε θάζε ηεο έξεπλαο, αιιά
κέλνπλ ζην πξώην ζηάδην; Πξέπεη λα πεξάζνπκε ζηελ πξάμε, γηαηί ζπδεηάκε γηα ηα
ίδηα θαηλόκελα εδώ θαη ηόζα ρξόληα. Μόλν έηζη ζα ηηκήζνπκε ηα παηδηά θαη ζα ηνπο
δώζνπκε ην θύξνο ηνπ πνιίηε πνπ ηνπο αλαινγεί θαη όρη ηα κεγάια ιόγηα πνπ ιέκε
ζηηο παξειάζεηο θαη ηα παηδηά βαξηνύληαη απίζηεπηα αιιά θαη ζπκώλνπλ, εμαηηίαο
ηεο παξακέιεζεο πνπ έρνπλ ππνζηεί, ζην ζρνιείν, ζην θξνληηζηήξην, ζηελ
νηθνγέλεηα αιιά θαη ζηελ αζηηθή δσή ηεο πόιεο θαη ζε άιιεο όςεηο ηεο θνηλσληθήο
δσήο.
ΔΦ-Θα έπξεπε ινηπόλ λα ππάξρνπλ παηδνςπρίαηξνη θαη παηδνςπρνιόγνη ζην ζρνιεία;
ΦΜ-Δίλαη θαιό λα δεηείηαη πεξηζηαζηαθά ε ζπλδξνκή απηώλ ησλ δπν εηδηθνηήησλ,
αιιά εάλ ππάξρνπλ ζε ηαθηηθή βάζε παηδνςπρίαηξνη θαη παηδνςπρνιόγνη ζηα
ζρνιεία, ηα παηδηά πνπ ηνπο επηζθέπηνληαη ζα γίλνπλ αληηθείκελν bullying. Τα
ζέκαηα απηά ζέινπλ πνιιή δηαθξηηηθόηεηα, επζύλε θαη ζνβαξόηεηα πνπ ζηελ ρώξα
καο, έρεη ραζεί. Έρεη ραζεί ε έλλνηα ηεο ζνβαξόηεηαο θαη ηεο επζύλεο, ζηελ
ζπλάληεζε θαη ηελ δξάζεο ηνπ ελόο αλζξώπνπ απέλαληη ζηνλ άιιν. Απηό είλαη ην
κεγάιν πξόβιεκα ζηελ ζεκεξηλή δσή, γηα απηό βιέπνπκε αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο,
απνιίηηζηεο, πνπ νθείινληαη ζηελ έιιεηςε αλεθηηθόηεηαο πνπ ζηεξίδεηαη ζε κηα
κεησκέλε θνηλσληθή αγσγή πνπ ζηεξίδεηαη ζε κηα αίζζεζε όηη δελ ρσξάκε εδώ, δελ
ρσξά θαλέλαο, νύηε νη αδύλαηνη, νύηε νη δπλαηνί. Όινη έρνπλ ηελ ηάζε λα δηεπξύλνπλ

ηνλ ρώξν αιιά θαλέλαο δελ έρεη εθπαηδεπζεί λα πάξεη ηελ ζέζε ηνπ ζε απηήλ ηελ
θνηλσλία θαη λα δηεθδηθνύκε θσλάδνληαο ζπλζήκαηα θαη δηάθνξεο άιιεο ηζηνξηθέο
θξαπγέο πνπ δελ ιύλνπλ θαλέλα πξόβιεκα. Φξεηαδόκαζηε επαηζζεζία, ρξεηαδόκαζηε
παηδεία ρξεηαδόκαζηε θαλόλεο θαη ζεζκνύο
ΔΦ-Έλα παηδί πνπ έρεη ππνζηεί ζρνιηθό εθθνβηζκό, ζα έρεη πξνβιεκαηηθό
ραξαθηήξα ζην κέιινλ;
ΦΜ-Δμαξηάηαη από ηελ βαξύηεηα ηνπ ζπκβάληνο πνπ έρεη ππνζηεί. Η ζεμνπαιηθή
θαθνπνίεζε κηαο έθεβεο ή ελόο εθήβνπ δελ είλαη ηεο ίδηαο βαξύηεηαο κε έλα
ζπξώμηκν ή έλα θαθόγνπζην παξαηζνύθιη γηα έλα παηδάθη. Τν λα ζε απνθαινύλ
«ρνληξνκπαιά» δελ είλαη ηεο ίδηαο βαξύηεηαο κε ην λα ζε θαθνπνηήζνπλ ζσκαηηθά.
Φξεηάδεηαη εμαηνκίθεπζε, ρξεηάδεηαη λα ςάμνπκε ην θάζε παηδί, ηνλ θάζε άλζξσπν.
Οη γεληθεύζεηο δελ βνεζνύλ ηελ απνηύπσζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηελ δηαθξίβσζε ηνπ ηη
έρεη ζπκβεί ζηνλ θαζέλα, δελ δηεπθνιύλεη ηελ παξέκβαζε, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο
ζπκπεξηθνξέο όισλ, ησλ γνλέσλ, ησλ θαζεγεηώλ θαη ησλ καζεηώλ θπζηθά. Κάζε
παηδί ρξεηάδεηαη εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε θαη παξέκβαζε,
ΔΦ-Σην εμσηεξηθό έρνπκε δεη πεξηπηώζεηο όπνπ ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο νδεγεί ζηελ
απηνθηνλία. Σηελ Διιάδα δελ έρνπκε αθόκε απηά ηα θαηλόκελα. Θσξείηαη όηη είλαη
αθξαίν ζελάξην;
ΦΜ-Η κεηαθνξά ςπρνπαζνινγίαο από ην εμσηεξηθό κε ελνριεί. Δίλαη εύθνιν θαη
ζπλεζηζκέλν λα κεηαθέξνπκε έλα κνληέιν ζπκπεξηθνξώλ από ην εμσηεξηθό ζηελ
Διιάδα θαη λα ην αληηγξάθνπκε. Έρνπκε παηδηά ζηελ Ακεξηθή πνπ νπινθνξνύλ ,
είλαη άιια ηα κνληέια ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ζηελ Ακεξηθή, άιια ζηελ
Γπηηθή Δπξώπε, άιια ζηελ Διιάδα. Σηελ ρώξα καο δελ έρνπκε απηνθηνλίεο παηδηώλ
θαη εθήβσλ-παξά ειάρηζηεο, επηπρώο. Αθόκε θαη ε κπζνινγία ησλ απηνθηνληώλ ζηελ
Διιάδα, ιόγσ ηεο θξίζεο, είλαη θαηαζθεπαζκέλε πιάλε από ηα ΜΜΔ θαη ηνπο
επαγγεικαηίεο ηεο απηνθηνληνινγίαο θαη ηεο απηνθαηαζηξνθήο. Σηνπο εθήβνπο δελ
έρνπκε απηνθηνλίεο ζηελ Διιάδα-παξά έλα πνιύ κα πνιύ κηθξό αξηζκό. Έρνπκε
πνιύ «θαιή»-ίζσο ππεξπξνζηαηεπκέλε, λενιαία. Πξέπεη λα ζηαζνύκε θνληά ζηνπο
λένπο λα ηνπο βνεζήζνπκε αθόκε πεξηζζόηεξν αιιά κε ζνβαξόηεηα θαη απαηηώληαο
όξηα. Όζνλ αθνξά ηα παηδηά πνπ έρνπλ ππνζηεί θαθνπνίεζε, εθεί ρξεηάδεηαη
πξνζνρή θαη
επηζηεκνληθή βνήζεηα γηα θάζε
μερσξηζηή πεξίπησζε. Γελ
ρξεηάδνληαη γεληθόηεηεο. Πξέπεη λα γίλεη ζηνρεπκέλε παξέκβαζε, ζην παηδί, ζηελ
νηθνγέλεηά ηνπ, ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα γίλεη απηό πνπ πξέπεη, κε βάζε ηα δηεζλή
θξηηήξηα όπσο θαζνξίδνληαη από ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Έρνπκε θαινύο
επηζηήκνλεο πνπ ηα μέξνπλ όια, απιώο πξέπεη λα ηα θάλνπκε πξάμε .Υπάξρνπλ
ζνβαξνί θαη ππεύζπλνη άλζξσπνη ζηε Διιάδα, αιιά δπζηπρώο είλαη ιίγνη.
ΔΦ-Σαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηελ ζπδήηεζε. Κξαηάσ ηα ζεηηθά ζηνηρεία, όηη ζηελ
ρώξα καο έρνπκε πγηείο λένπο θαη ζσκαηηθά θαη ςπρηθά θαη απηό είλαη πνιύ
ζεκαληηθό.
ΦΜ-Τν πηζηεύσ! Γηα απηό έρνπκε θαη πνιιέο δηαθξίζεηο ησλ λέσλ πρ ησλ
επηζηεκόλσλ ή ησλ θαιιηηερλώλ. Γηαηί παξά ηα ηξαύκαηα πνπ αλέθεξα πξηλ, πνιιά
παηδηά θεύγνπλ ζην εμσηεξηθό θαη δηαπξέπνπλ. Υπάξρνπλ όκσο πνιιά παηδηά πνπ δελ
ηειεηώλνπλ ην ζρνιείν. Κάλσ έθθιεζε από ηειενξάζεσο θαη ζηνπο θαζεγεηέο θαη ζε
απηνύο πνπ αζρνινύληαη κε ηα παηδηά λα θάλνπλ θάηη γηα ηα παηδηά εθείλα πνπ από
ηα 12-18 είλαη εθηόο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Κπξίσο ηα αγόξηα, γηαηί απηά είλαη ε
βάζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο, απηά νδεγνύληαη ζηα λαξθσηηθά, ζηα Δμάξρεηα,ζηε
Φξπζή Απγή, απηά νδεγνύληαη ζηα γήπεδα, ζηε βία, ζε αθξαίεο παξαβαηηθέο

θαηαζηάζεηο. Τα παηδηά απηά ρεηξαγσγνύληαη, γηα απηό πξέπεη λα ηα εληάμνπκε ζην
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα γηα λα ηα πξνζηαηεύζνπκε.
ΔΦ-Σαο επραξηζηώ πνιύ. Κάζε θνξά καο καγεύεη ν ιόγνο ζαο, γηαηί κηιάηε από
θαξδηάο.

