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Σ
την κοινωνία της διακινδύνευσης, όπου σταδιακά επι-
κρατεί ο νόμος του ισχυρού (ή της ζούγκλας καλύτερα), 
νομοτελειακά, υφίσταται και εκφοβισμός, (Bullying), 
του ανίσχυρου από τον ισχυρό. Χωρίς η ισχύς να πηγά-

ζει αναγκαία από την οικονομική δύναμη, αλλά από μια πλειάδα 
παραγόντων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται η φυσική – σωματική 
δύναμη, η συναισθηματική σχέση και τρωτότητα, η ευαισθησία, 
η υπηρεσιακή σχέση και εξάρτηση κ.ά. Το ερώτημα, το οποίο θα 
πρέπει όμως να μας απασχολεί περισσότερο είναι το πώς θα αντι-
μετωπίσουμε τον εκφοβισμό και συνακόλουθα το φόβο, ο οποίος 
απορρέει από αυτόν. 

Η ανάπτυξη σειράς πρωτοβουλιών, προσανατολισμένων στο να 
αλλάξουν τη συνολική μας θεώρηση και παιδεία γύρω από το όλο 
θέμα, θα μπορούσε να είναι η καλύτερη δυνατή απάντηση στο ανω-
τέρω ερώτημα, παρέχοντας άμεσες λύσεις στην αντιμετώπιση του 
εκφοβισμού (Bullying) των ανήλικων και όχι μόνο ατόμων, σε βρα-
χυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Γιατί 
ορθολογική λύση δεν είναι το να καταγγέλλεις και να καταδικάζεις 
κάθε μορφής εγκληματικό φαινόμενο, όταν φτάνει στο αποκορύ-
φωμά του, περιγράφοντας ως επί το πλείστον τα κακώς κείμενα και 
αφορίζοντας τους πάντες και τα πάντα, ως άλλος Πόντιος Πιλάτος, 
αλλά να διατυπώνεις απόψεις για το πώς θα το αντιμετωπίσεις (σε 
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προληπτικό και κατασταλτικό επίπεδο) συνολικά, αποτελεσματικά 
και όπως αρμόζει σε ένα Κράτος, οργανωμένο σύμφωνα με τις 
αρχές του δυτικού πολιτισμού, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Κράτος, το οποίο θα πρέπει να έχει ως βασική αρχή το σεβασμό 
και την προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Ανθρώπων 
από οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού.

Για να αντιμετωπίσεις, λοιπόν, το κάθε μορφής «νταηλίκι», σχο-
λικό ή μη, οφείλεις να εμπλέξεις τόσο τους άμεσους πρωταγωνι-
στές του (νεαρούς κυρίως δράστες - θύματα), όσο και εκπροσώ-
πους των φορέων κοινωνικού ελέγχου (ανεπίσημους – οικογένεια, 
παρέες και  επίσημους – σχολείο, τοπική αυτοδιοίκηση, αστυνομία, 
δικαιοσύνη, Πολιτεία), χωριστά και μεταξύ τους, μέσω της δια-
δραστικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και επικοινωνίας τους, με 
στόχο αφενός την ανάπτυξη όλων των απόψεων και των μοντέλων 
θεώρησης σχετικά με αυτή την ιδιότυπη μορφή εγκλήματος (είδη, 
τρόποι εκδήλωσης του φαινόμενου, θυματοποίηση, άρνηση κα-
ταγγελίας, αντιμετώπιση ή μη), αφετέρου τη ζύμωση τους και τη 
διατύπωση κοινά αποδεκτών προτάσεων για την αντιμετώπιση του.

Η αυτό – υποκινούμενη μάθηση μπορεί να ενεργοποιήσει όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς ή μη και να τους ευαισθητοποιήσει 
στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού, εξισορροπώντας τις όποιες 
διαφορές υπάρχουν, καλλιεργώντας την επικοινωνία, την αγάπη 
και την ομοψυχία έναντι της απομόνωσης, του μίσους και της κακε-
ντρέχειας. Το εγχείρημα σύστασης ομάδων εργασίας, αποτελούμε-
νων από μαθητές και φοιτητές στις σχολικές και πανεπιστημιακές 
κοινότητες της χώρας, υπό την καθοδήγηση των πανεπιστημιακών 
δασκάλων, σε συνδυασμό με τη σύσταση ομάδων εργασίας από 
αρμόδιους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αστυ-
νομίας, της δικαιοσύνης και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, 
οι οποίες αρχικά θα λειτουργήσουν χωριστά και εν συνεχεία από 
κοινού, θα οδηγήσει μέσα από την καθημερινή ενεργητική ενα-
σχόληση με το φαινόμενο, στη διατύπωση προτάσεων, οι οποίες 
θα προαγάγουν τη σημασία της ορθής λειτουργίας της κοινότητας, 
μέσω της αλληλεγγύης, στην αντιμετώπιση των κάθε λογής «ντα-
ήδων».  Ακόμα, η ουσιαστική ενασχόληση με το φαινόμενο και 

την αντιμετώπιση του, θα είναι ικανή να δώσει οριστικό τέλος στις 
επιφανειακές, καιροσκοπικές, βαθυστόχαστες και γενικόλογες απ’ 
όλους, κριτικές, οι οποίες συνήθως έλκουν τις αιτιάσεις του στην 
αναγκαιότητα της πεντάλεπτης προβολής τους, ενώ παράλληλα θα 
συμβάλει στην αποβολή της μνήμης χρυσόψαρου, η οποία καλ-
λιεργείται συστηματικά, στη μεταπολιτευτική ελληνική κοινωνία, 
όπου επικρατούν οι τηλε-Clouseau, οι τηλε-εισαγγελείς και οι 
τηλε-δικαστές.

Τα αποτελέσματα αυτών των ομάδων εργασίας, αφού συγκε-
ντρωθούν από τα αρμόδια Υπουργεία (Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και μελε-
τηθούν, θα μπορέσουν να οδηγήσουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών 
νομοθετικού και μη περιεχομένου (ημερίδες ενημέρωσης, μελέτη 
περιπτώσεων, κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα), ικανών να απο-
τρέψουν εν τη γενέσει του τον εκφοβισμό, επειδή πρωτίστως θα 
έχουν τοποθετήσει τους εμπλεκομένους εντός του όλου προβλή-
ματος και όχι απέναντι του. Επιπροσθέτως, θα έχουν παράσχει σε 
αυτούς τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τις δικές τους προτάσεις 
για την αντιμετώπισή του, παρέχοντας ένα επιπλέον κίνητρο για 
την υλοποίηση τους.

Στη δοκιμαζόμενη από την πρωτόγνωρη οικονομική και κατ’ 
επέκταση ανθρωπιστική κρίση, ελληνική κοινωνία, τα ανωτέρω 
μπορεί να φαντάζουν ιδεατά, πλην όμως μπορεί και πρέπει να 
αποτελέσουν την απαρχή μιας διαφορετικής νοοτροπίας στην όλη 
προσέγγιση και επίλυση των πολύπλοκων προβλημάτων της, μέσω 
της ενεργοποίησης, ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των μελών 
της. Χωρίς αφορισμούς και ευχολόγια, αθυρματικού χαρακτήρα και 
περιεχομένου και με γνώμονα ότι στη βία απαντάς με επιχειρήματα 
και όχι με βία. ■
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