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ΚΑΛΗ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ. 
ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ «ΜΠΟΥΛΙΝΓΚ» ΣΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ;

Πολύ ορθά οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ 
Μπουρχαν και Κεφαλίδου ρωτούν την υπουργό 
παιδείας για το τι προτίθεται να κάνει για να μει-
ωθεί το μπούλινγκ στα σχολεία αραδιάζοντας αυτά 
που συμβαίνουν αναφορικά με το θέμα στις σχολι-
κές μονάδες στην επικράτεια αλλά…

Όλα αυτά που αναφέρουν οι βουλευτές της αντιπο-
λίτευσης στο κατεβατό τους είναι σε γνώση και των 
πολιτών αλλά και του υπουργείου και ορθώς ρω-
τούν τι προτίθεται η υπουργός να κάνει για να αμ-
βλυνθεί το όντως τεράστιο ζήτημα.

Πολύ σωστά τοποθετούνται οι βουλευτές ως αντιπο-
λίτευση όμως δεν αντιληφθήκαμε κάπου στο κείμε-
νο τους, όπου σημειωτέων, ο ένας είναι γιατρός ψυ-
χικής υγείας και η άλλη είναι τομεάρχης Παιδείας 
κάποια πρόταση.  Αλήθεια οι προτάσεις σας κύριε 
και κυρία βουλευτή ποιες είναι;

Πιστεύεται ότι με μία ερώτηση προς την υπουργό 
πράξατε το αντιπολιτευτικό σας έργο;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΛΕΝΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΔΥΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ 
ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ

Θέμα: «Επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων 
για την πρόληψη και εξάλειψη φαινομένων 
εκφοβισμού (bullying)

Γιγαντιαίες διαστάσεις λαμβάνει το τελευταίο διάστημα το 
φαινόμενο του εκφοβισμού (bullying) ιδιαίτερα σε νεαρές 
ηλικίες, οδηγώντας ακόμα και σε τραγικά συμβάντα που θα 
μπορούσαν πιθανά να έχουν αποφευχθεί, με μια σειρά μέ-
τρων πρόληψης που κάθε ευνομούμενη κοινωνία οφείλει 
να λαμβάνει έχοντας ως γνώμονα την προστασία των πο-
λιτών της. Πολλές άλλωστε είναι οι επιμέρους παράμετροι 
που οδηγούν σε μια τέτοιου είδους κολάσιμη συμπεριφορά, 
όπως το επίπεδο της παρεχόμενης παιδείας σε μία χώρα, τα 
επικρατούντα κοινωνικά πρότυπα, η φτωχοποίηση και μοι-
ραία περιθωριοποίηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας κ.ο.κ

Ο εκφοβισμός μπορεί να συμβεί προφορικά, σωματικά και 
κοινωνικά, προσωπικά ή μέσω κοινωνικών μέσων και φυ-
σικά δεν αποτελεί αποκλειστικά σχολικό φαινόμενο, αλλά 
εμφανίζεται σε όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες

Αναμφίβολα είναι αναγκαίο να καλλιεργηθεί η συλλογική 
συνείδηση στους πολίτες, με σκοπό την αναβάθμιση της ποι-
ότητας της δημοκρατίας και την εδραίωση της κοινωνικής 
γαλήνης.

Εν αναμονή της πρόσληψης ψυχολόγων και κοινωνικών 
λειτουργών στις σχολικές μονάδες της χώρας, έπειτα από 
συνεννόηση των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, οι και-

ροί επιτάσσουν γοργά βήματα για την 
πρόληψη και καταστολή του σχολικού 
εκφοβισμού, καθώς οι καταγγελίες πε-
ριστατικών ολοένα και πληθαίνουν. Το 
παράδειγμα της Δανίας, που εισήγαγε 
το μάθημα της ενσυναίσθησης στα σχο-
λεία όπου μέσω της εκπαίδευσης δί-
νεται η δυνατότητα στους μαθητές να 
εντρυφήσουν στις έννοιες της συνεργα-
σίας και της αλληλεγγύης, θα μπορούσε 
να υιοθετηθεί και στη χώρα μας.
Σημαντικό ρόλο στην εξάλειψη του 
φαινομένου θα ήταν να διεξαχθούν συ-

ντονισμένες καμπάνιες ενημέρωσης 
στα σχολεία σχετικά με τις επιπτώ-
σεις του εκφοβισμού, αλλά και ενη-
μέρωση των γονέων, ώστε  να ανα-
γνωρίσουν τα σημάδια του σχολικού 
εκφοβισμού στα παιδιά.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο 
αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεστε να αναπτύξετε ένα οργα-
νωμένο σχέδιο πρόληψης και εξάλει-
ψης φαινομένων εκφοβισμού;

Τέλος για την αντιπολίτευση τα εκτός ημερήσιας διάταξης

Δεν γνωρίζουμε πόσο θετικό είναι αυτό 
για την λειτουργία του Δημοτικού Συμ-
βουλίου της Ξάνθης με δεδομένο ότι 
η νοοτροπία της Διοίκησης βασίζε-
ται επάνω σε παρόμοια «τερτίπια» τα 
οποία εξυπηρετούν τον στόχο τους που 
είναι να μην συζητείται τίποτε στις συ-
νεδριάσεις και να συζητείται κάτι αυτό 
να γίνεται μέσα στην «βαβούρα». Όπως 
και να έχει το αρμόδιο υπουργείο απο-
φάσισε.
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερή-
σια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη 

αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προ-
τείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και 
η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. 
Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, 
μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του 
δημάρχου και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι 
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το 
συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό πριν από την 
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διά-
ταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο 
εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατά-
ξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.».


