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Ο θάνατος του Β. Γιακουμάκη να γίνει το σύμβολο και η φωνή κατά της ενδοσχολικής βίας
ψυχικής και σωματικής.

Το φαινόμενο του bulling στα σχολεία δεν είναι τωρινό φαινόμενο ούτε μικρής σημασίας.

Λανθασμένα πιστεύαμε ότι δεν έχει εμφανιστεί ως πρόβλημα στην ελληνική σχολική ζωή
και ότι αφορούσε άλλες χώρες. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες οπού η ενδοσχολική βία και ο
εκφοβισμός είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα όπως δείχνουν οι τελευταίες έρευνες.

Ο άδικος χαμός του Βαγγέλη Γιακουμάκη έχει ξεσηκώσει την ελληνική κοινή γνώμη που
ζητάει την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Γιατί ένοχοι υπάρχουν και δεν νοείται
πλάκα ή άγνοια η επαναλαμβανόμενη βία από ομάδα ή από άτομα σε βάρος άλλων.

Αλλά δεν είναι μόνο η τιμωρία για το συμβάν που θα απέτρεπε άλλες τέτοιες περιπτώσεις
Πρέπει να μάθουν τα παιδία να έχουν το θάρρος και την τάση να μιλάνε για όσα συμβαίνουν
όχι μόνο στους γονείς αλλά και στους υπευθύνους των σχολικών μονάδων.

Αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές από τα εκλεγμένα σχολικά όργανα να μάθουν να μην
αποκρύπτουν τις περιπτώσεις βίας ως «δικό» τους θέμα γιατί δεν είναι.

Όλες οι σχολικές μονάδες πρέπει να ορίσουν υπευθύνους κατά της ενδοσχολικής βίας με τα
τηλέφωνα τους σε κοινή θέα τους για άμεσες καταγγελίες και ουσιαστική παρέμβαση.
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Τα μέσα ενημέρωσης χθες είχαν εκτεταμένα ρεπορτάζ για το τραγικό περιστατικό, αλλά
αυτό που πρέπει να πάρει μεγάλες διαστάσεις είναι το ξερίζωμα του φαινομένου στις βίας
στα σχολεία.

Η φωτογραφία του πληγωμένου Βαγγέλη να τοιχοκολληθεί στα σχολεία για να γίνει
κατανοητό στα παιδία που μπορεί να οδηγήσει η διαρκής παρενόχληση και κυρίως να μην
σταματήσει η συζήτηση για την ανεκτικότητα στο διαφορετικό και η αναγκαιότητα του ενός
να μπορεί λέει όχι στην ομάδα όταν χάνει τον έλεγχο.

Οι ευθύνες των εκπαιδευτικών που δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στο σχολείο τους
είναι τεράστιες. Εύκολα λένε ότι δεν είναι υπεύθυνοι γιατί κανείς δεν τους όρισε
υπευθύνους, και ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψη τους το πρόβλημα.

Αυτό ακριβώς είναι η ενθάρρυνση της ενδοσχολικής βίας, η αδιαφορία από την σχολική
«εξουσία» για όσα συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον.

Έχουν γίνει πολλές θυσίες στη χώρα από τα προβλήματα της απαίδευτης και εχθρικής
κοινωνίας . Χρέος όλων να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Ο δρόμος είναι ειλικρινές το
ενδιαφέρον για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
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