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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

χετικά με το περιςτατικό βίασ ςε Λφκειο τησ Αττικήσ 

Με αφορμι το βίαιο περιςτατικό που ςθμειϊκθκε ςε Λφκειο τθσ Αττικισ το Δ.Σ. τθσ ΟΛΜΕ 
επιςθμαίνει τα εξισ: 

Πρόκειται για ζνα ανθςυχθτικό περιςτατικό, που ζρχεται ςε ςυνζχεια ανάλογων, και 
ςυνικωσ ακόμθ πιο ακραίων περιςτατικϊν, που ζχουν ςυμβεί ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ 
και ςτισ ΘΠΑ. 

Οι ποικίλεσ μορφζσ βίασ που εκδθλϊνονται ςιμερα και ςε εκπαιδευτικοφσ χϊρουσ 
αποτελοφν ζνα πολφ ςοβαρό πρόβλθμα. Εκείνο που ςυνικωσ δεν τονίηεται όςο πρζπει είναι 
ότι θ βία ςτουσ χϊρουσ τθσ εκπαίδευςθσ δεν μπορεί να εξετάηεται χωρίσ να ςυνυπολογίηεται 
θ επίδραςθ του ευρφτερου κοινωνικοφ, αλλά και του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ, μζςα 
ςτο οποίο ηουν τα παιδιά. Στο εξωςχολικό περιβάλλον, ςτο οποίο επίςθσ ηουν και 
κοινωνικοποιοφνται οι νζοι, οι ςχζςεισ των ανκρϊπων χαρακτθρίηονται ςυχνά από βιαιότθτα 
κάκε είδουσ, άμεςα ςυνδεδεμζνθ με διακρίςεισ, καταπίεςθ και εκμεταλλευτικζσ ςχζςεισ, και 
οι επιπτϊςεισ ςτθν ψυχικι υγεία και ςτθ ςυμπεριφορά των νζων είναι αρνθτικζσ.  

Ιδίωσ το τελευταίο διάςτθμα παρατθροφμε με ανθςυχία τισ δραματικζσ επιπτϊςεισ που 
ζχουν θ οικονομικι κρίςθ, θ πολιτικι των περικοπϊν και θ αυξθμζνθ ανεργία ςτθν 
κακθμερινότθτα τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ και ςτισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ. Θφματα 
αυτισ τθσ πολιτικισ είναι κατ’ εξοχιν οι οικογζνειεσ ανζργων, μεταναςτϊν και χαμθλόμιςκων 
εργαηομζνων. 

Ηθτοφμε να λθφκοφν όλα τα απαιτοφμενα μζτρα, ϊςτε κάκε χϊροσ εκπαίδευςθσ να καταςτεί 
αςφαλισ κυψζλθ απρόςκοπτθσ και ολόπλευρθσ ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ του 
μελλοντικοφ πολίτθ και πεδίο ζμπρακτθσ εφαρμογισ και ςεβαςμοφ των δικαιωμάτων όλων 
των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. 

Επιπλζον, πρζπει να εκτιμθκεί ςωςτά θ ςθμαςία που ζχουν θ κατάλλθλθ οργάνωςθ των 
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, θ υποςτιριξι τουσ με το αναγκαίο επιςτθμονικό προςωπικό 
(ψυχολόγουσ, κοινωνικοφσ λειτουργοφσ) και θ επαρκισ και ςυνεχισ επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν.  

Είναι ενδεικτικό το γεγονόσ ότι καταργήθηκαν το τελευταίο διάςτημα οι ελάχιςτοι –μόλισ 
ζνασ ςε κάκε Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ– υμβουλευτικοί ταθμοί Νζων, που 
ιταν αρμόδιοι να παρζχουν ψυχολογικι υποςτιριξθ ςτα ςχολεία και οι οποίοι ουςιαςτικά 
ποτζ δεν λειτοφργθςαν ικανοποιθτικά. Επίςθσ, τα Κζντρα Πρόλθψθσ του ΟΚΑΝΑ των Διμων 
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αντιμετωπίηουν ςιμερα προβλιματα επιβίωςθσ, ενϊ και θ Αγωγι Υγείασ που παρζχεται ςτα 
ςχολεία ζχει ςοβαρά υποβακμιςτεί.  

Επιβάλλεται το Υπουργείο Παιδείασ  να δράςει άμεςα για τθ λειτουργία  και ςτιριξθ όλων 
των αναγκαίων δομϊν, με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ και τθν πρόλθψθ όλων των φαινομζνων 
βίασ και παραβατικότθτασ που εμφανίηονται ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. 

Παράλλθλα, κεωροφμε αναγκαίο να ςυνδεκεί πιο ςτενά θ αςκοφμενθ εκπαιδευτικι πολιτικι 
με τθν επιςτθμονικι/παιδαγωγικι ζρευνα, που πρζπει να αναπτυχκεί και να αξιοποιθκεί 
ακόμθ περιςςότερο. Ζχουμε τονίςει κατ’ επανάλθψθ τθν ανάγκθ να διερευνθκοφν 
ςυςτθματικά τα αίτια και οι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν εμφάνιςθ βίασ και 
παραβατικότθτασ ςτα ςχολεία και, κυρίωσ, να λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα για τθν ζγκαιρθ 
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςι τουσ. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ζχει κινθκεί ιδθ θ ΟΛΜΕ και το 
Κζντρο Μελετϊν και Τεκμθρίωςθσ τθσ ΟΛΜΕ ςυμμετζχοντασ ςε κοινζσ, με άλλουσ αρμόδιουσ 
φορείσ, δραςτθριότθτεσ ζρευνασ, πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ. 

 

 

 


