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Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα 
ομαδικό φαινόμενο

Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα ομαδικό φαινόμενο, εφόσον δεν 
αφορά μόνο στον/στους μαθητή/ές που εκφοβίζουν και σε εκείνον/ους που 
εκφοβίζονται, αλλά και σε όσους τυγχάνει να είναι παρόντες σε αυτά τα 
περιστατικά δηλαδή στους παρατηρητές, ή ακόμα και σε αυτούς που δεν 
είναι παρόντες, αλλά γνωρίζουν ότι συμβαίνουν αυτά τα επαναλαμβανόμενα 
περιστατικά αρνητικών πράξεων, οι οποίοι μπορεί να είναι μαθητές, αλλά και 
ενήλικες, όπως εκπαιδευτικοί ή άλλοι εργαζόμενοι στη σχολική μονάδα ή 
ακόμα και γονείς. Έτσι, προσδιορίζεται ότι στο φαινόμενο του bullying 
εμπλέκονται πολλά μέρη, όπως:
n Ο θύτης (ο μαθητής ή ομάδα μαθητών που ασκεί εκφοβισμό)
n Το θύμα (ο μαθητής που δέχεται εκφοβισμό).
n Τα παιδιά θεατές
n Οι εκπαιδευτικοί 
n οι γονείς



Αναζήτηση αιτιών 

n Η σχολική βία και ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι μεμονωμένα 
περιστατικά, αποκομμένα από την ευρύτερη κοινωνία. Είναι συμπτώματα 
βαθύτερων κοινωνικών προβλημάτων και δομικών ελλείψεων της 
ελληνικής κοινωνίας και του σχολείου. Τα φαινόμενα αυτά δεν είναι 
παρά η κορυφή του παγόβουνου αυτών των βαθύτερων προβλημάτων. 
Συνεπώς, για να προληφθούν και να αντιμετωπισθούν, θα πρέπει να 
αναζητηθούν οι αιτίες που τα προκαλούν.



Γιατί ο μαθητής ασκεί ενδοσχολική βία ή 
εκφοβισμό;

n Γιατί αντιμετωπίζει οικογενειακά, προσωπικά, συναισθηματικά 
προβλήματα και αδιέξοδα τα οποία δεν μπορεί αυτός ή το κοινωνικό του 
περιβάλλον να επιλύσουν.

n Γιατί διέρχεται μία κρίση ταυτότητας. Π.χ. κατά την εφηβεία και 
επιθυμεί, μέσα από αρνητικές συμπεριφορές να αναδειχθεί, να επιδείξει 
ικανότητες «ηγέτη» στους ομότιμούς του / συμμαθητές του.

n Γιατί αισθάνεται είτε ότι απειλείται, είτε ότι περιθωριοποιείται / αδικείται. 



Επιπτώσεις στα θύματα

n Αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στα θύματα, αυτές 
συνοψίζονται στα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, στην υπερβολική 
αναστολή, στη μοναξιά, στην κατάθλιψη, στην κακή κοινωνική 
προσαρμογή, στα υψηλά επίπεδα της απόρριψης από τους ομότιμους, 
στις φτωχές κοινωνικές δεξιότητες και εν τέλει στην αύξηση της 
πιθανότητας να ξαναγίνουν θύματα βίας και στην εμπλοκή τους σε έναν 
φαύλο κύκλο χρόνιας θυματοποίησης.



Επιπτώσεις στους θύτες

n Από την άλλη μεριά, οι θύτες υποφέρουν από προβλήματα εξωτερικής 
συμπεριφοράς, όπως η αντικοινωνική συμπεριφορά και η 
εγκληματικότητα. Αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να διακόψουν τη σχολική 
φοίτηση ή να απομακρυνθούν από το σχολείο, ενώ χαρακτηρίζονται από 
τάσεις φυγής από το σπίτι. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, παρουσιάζουν 
προβληματικές, αντικοινωνικές και συχνά κοινωνικά αποκλίνουσες και 
παραβατικές ή εγκληματικές συμπεριφορές, ενώ ως ενήλικες καπνίζουν, 
κάνουν χρήση αλκοόλ ή ακόμα εθίζονται και σε ναρκωτικές ουσίες.



Επιπτώσεις στο επίπεδο του σχολείου

n Επιπτώσεις υπάρχουν και στο επίπεδο του σχολείου, το οποίο αποτυγχάνει 
στους ρόλους για τους οποίους προορίζεται. Συνεπώς, με την εμφάνιση 
περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, το σχολείο δεν 
εξυπηρετεί τους γνωστικούς και κοινωνικοποιητικούς ρόλους του, ενώ 
παράλληλα δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των 
παιδιών, καθώς δημιουργείται ένα κλίμα φόβου και άγχους. Επιπλέον, η 
αποτυχία του σχολείου να παρέχει ένα ασφαλές κλίμα στα παιδιά, αποτελεί 
παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Όλα τα παραπάνω, είναι προφανές οτι 
επηρεάζουν και τη γενικότερη λειτουργία της ευρύτερης κοινωνίας, καθώς 
τα παιδιά-θύτες κουβαλούν αυτά τα προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς 
μαζί τους και στην ενήλικη ζωή και, το σημαντικότερο, τα περνούν στη 
νεότερη γενιά. Ο επαναλαμβανόμενος κύκλος θύματος-θύτη συμβάλλει 
στον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα του εκφοβισμού, ο οποίος 
αναπαράγεται σε όλη τη ζωή, μέσα από την επίδειξη δύναμης και 
κυριαρχίας. Έτσι, η ανασφάλεια, ο φόβος του εγκλήματος και οι συνέπειες 
της εγκληματικότητας κλονίζουν τα θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας.



Ενέργειες πρόληψης στο σχολικό 
περιβάλλον

n Υπουργική Απόφαση 13423/ΓΔ4/2021 – ΦΕΚ 491/Β/9-2-2021 εσωτερικός 
κανονισμός

n Συμβουλευτικές συναντήσεις με υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές
n Συζήτηση και ενημέρωση των παιδιών από τους καθηγητές για τα 

δικαιώματά τους, αλλά και τους κανόνες συμπεριφοράς στο σχολείο
n Εύρεση κατάλληλων τρόπων έκφρασης της επιθετικότητας, όπως τα 

αθλήματα και η τέχνη, καθώς και κατάλληλο πλαίσιο για ανάδειξη της 
ομαδικής συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας

n Ουσιαστική και αποτελεσματική εποπτεία κατά τα διαλείμματα, ιδίως 
στους χώρους όπου είναι πιθανό να συμβούν περιστατικά σχολικού 
εκφοβισμού από μαθητές, όπως προαύλιο, αποθήκες, εργαστήρια, κ.λπ.



Ενέργειες πρόληψης στο σχολικό 
περιβάλλον

n Παρότρυνση στους γονείς για την ενεργή συμμετοχή τους στη σχολική 
ζωή των παιδιών τους και τη συνεργασία τους με το εκπαιδευτικό 
προσωπικό

n Μέριμνα και λήψη κατάλληλων ενεργειών για την ομαλή ένταξη 
νεοφερμένων μαθητών ή μαθητών με ειδικές ανάγκες

n Ανάπτυξη διαθεματικών προγραμμάτων, συνδεδεμένων με το 
πρόγραμμα σπουδών, για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των 
μαθητών, προκειμένου να ενισχυθεί και το αίσθημα της συνεργασίας και 
της αλληλοκατανόησης μεταξύ των μαθητών

n Επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού για την αναγνώριση και 
την αποτελεσματική διαχείριση του φαινομένου.

(Ψυχολογία, φιλοσοφία, επιστήμες, παιδεία (blog), 2014)
Εταιρεία Ψυχοκινητικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ)



Ενέργειες πρόληψης στο 
σχολικό περιβάλλον

n Η πραγματοποίηση ειδικών συζητήσεων και προγραμμάτων για την 
εκπαίδευση των μαθητών στον σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων 
κατά την χρήση του διαδικτύου και την αποφυγή της άσκησης βίας, 
των προσβολών και του εκφοβισμού που συμβαίνει μέσω αυτού 
(cyberbullying), παίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο για την πρόληψη του 
εκφοβισμού μέσω του διαδικτύου.

n Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών που φαίνονται 
περισσότερο ευάλωτοι στο να γίνουν θύτες ή θύματα είναι εξίσου 
σημαντικός παράγοντας πρόληψης της σχολικής βίας και του 
εκφοβισμού. Στους μαθητές αυτούς θα πρέπει να ανατίθενται ρόλοι και 
αποστολές, ώστε να ενισχύεται η υπευθυνότητά τους και να 
βελτιώνεται η σύνδεσή τους με την σχολική κοινότητα.



Ενέργειες πρόληψης στο 
σχολικό περιβάλλον

n Έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, μέσα 
από δραστηριότητες που προάγουν τη βιωματική μάθηση της 
συνύπαρξης με τον «διαφορετικό» και την καταπολέμηση των κάθε 
μορφής διακρίσεων. Ειδικά σε σχολικές μονάδες με μεγάλη συμμετοχή 
παιδιών μεταναστών ή μειονοτήτων, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση σε δράσεις που μειώνουν την ένταση και καλλιεργούν στους 
μαθητές το πνεύμα ανοχής και αποδοχής της διαφορετικότητας και της 
ειρηνικής συνύπαρξης.



Συνεργασία εκπαιδευτικών
n Συμφωνα με τον νόμο 4823/2021 ΦΕΚ 136/3 Άρθρο 90 1. Οι εκπαιδευτικοί 

πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά με θέματα αγωγής και 
προόδου των μαθητών/τριών, οργάνωσης της διδασκαλίας των 
μαθημάτων, υλοποίησης και αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών με 
πρωτοβουλία του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, οι 
οποίες σκοπεύουν στην ανταλλαγή πληροφοριών, την καταγραφή 
προβλημάτων, τη λήψη συλλογικών αποφάσεων και την υιοθέτηση κοινών 
πρακτικών που εκτιμώνται ως πλέον αποτελεσματικές για τη βελτίωση της 
διδασκαλίας και της μάθησης, την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, 
την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 2. 
Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας συγκαλεί τις 
παιδαγωγικές συναντήσεις άπαξ μηνιαίως, καθώς και όποτε κρίνεται 
αναγκαίο από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ή 
τον Σύλλογο των Διδασκόντων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως 



Οι ομάδες στην τάξη και το σχολείο 

n Οι ομάδες συμβάλλουν στο χτίσιμο θετικού κλίματος στην τάξη,  αφού τα παιδιά 
γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους και μαθαίνουν  να σχετίζονται. Διευκολύνουν 
την έκφραση των συναισθημάτων  και των διαφορετικών απόψεων με τρόπο 
ενεργό και συμμετοχικό.  Η έκφραση αναγκών και φόβων στο ασφαλές πλαίσιο 
της ομάδας  μειώνει τις πιθανότητες για εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών. Οι 
ομάδες συμβάλλουν, επίσης, στην ένταξη των παιδιών στην  τάξη και στην 
ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τα κοινά  σημεία και τις 
διαφορές τους, μαθαίνουν να αποδέχονται τη  διαφορετικότητα ενώ ενισχύονται η 
αλληλεγγύη  και η συνεργατικότητα. Επιπλέον μαθαίνουν να λειτουργούν 
περισσότερο στο  «εμείς» παρά στο «εγώ». Οι εναλλαγές στη σύνθεση των 
ομάδων περιορίζουν ενδεχόμενη  αντίσταση των παιδιών να σχετιστούν με 
κάποιους από τους  συμμαθητές τους, σπάζοντας τα στερεότυπα. 



Το σχολικό κλίμα

n Εκτός από το σχεδιασμό παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της 
επιθετικής συμπεριφοράς και του σχολικού εκφοβισμού 
απαιτείται η δημιουργία ενός θετικού κλίματος στο σχολείο, 
προκειμένου να καλλιεργηθεί στους μαθητές η αίσθηση «του 
ανήκειν» μέσα στο σχολικό περιβάλλον (Catalano et al, 2004), 
γεγονός που έμπρακτα θα περιορίσει οποιαδήποτε μορφή βίας, 
ενώ θα ισχυροποιήσει τον σεβασμό προς τον άλλο, εφόσον όλοι 
θα προσπαθούν για κοινούς σκοπούς

(Πετρόπουλος &Παπαστυλιανού, 2001·Zullig et al., 2010· Lee, 2010).



Καλές πρακτικές για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση του φαινομένου του
εκφοβισμού

n Συμπερασματικά καλές πρακτικές είναι αυτές που εστιάζουν στη συζήτηση 
για τα δικαιώματα των παιδιών, στην ανάπτυξη της φιλίας και της 
αλληλεγγύης, στην ευαισθητοποίηση, στην εποπτεία του σχολικού χώρου 
και στην ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευτικών και στη διάδραση με τους 
γονείς και τη σχολική και τοπική κοινότητα. Η δυναμική της ομάδας, των 
κοινωνικών δεξιοτήτων, της ομαδικής εργασίας των μαθητών, της 
ενεργητικής συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, των μεθόδων 
αυτοπροστασίας των μαθητών και της δημοκρατικής διακυβέρνησης του 
σχολείου είναι σημαντικές πρωτοβουλίες. 

n Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προωθούν τη συνεργατικότητα μέσω της 
ομαδοσυνεργατικής μάθησης, να συνομιλούν και να προάγουν την 
επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, 

n Να διαχειρίζονται κατάλληλα την τάξη και να έχουν υποστηρικτική 
συμπεριφορά απέναντι στους μαθητές. Η διαχείριση της τάξης βελτιώνει 
τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών και την επικοινωνία μεταξύ τους 
και βελτιώνει την ποιότητα ζωής της σχολικής κοινότητας.



Ποιο είναι το ζητούμενο της σχολικής 
εκπαιδευτικής διαδικασίας; 

n Η επίτευξη των διδακτικών στόχων, κάθε 
μαθήματος, κάθε ημέρα;

n Το γενικότερο καλό εκπαιδευτικό κλίμα; 
n Η επίτευξη της σχολικής αριστείας;
n Η καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης;
n Η δημιουργία μαθητών ικανών να επιλύουν 
προβλήματα;

n Η επίτευξη μαθησιακών στόχων πρότυπων 
σχολείων;

n Η εισαγωγή σε πανεπιστημιακές σχολές υψηλού 
προφίλ; 



Τα πράγματα... Ως προς κάθε 
ασκούντα εκφοβισμό… 
n «Τα πράγματα είναι κατά το ήμισι όπως 
ακριβώς είναι και κατά το άλλο ήμισι, όπως ο 
καθένας τα θεωρεί» …

n «Έτσι είναι, εάν έτσι νομίζετε»… “Così è se vi 
pare”... Luigi Pirandello

Συμπέρασμα… Χρειάζεται διάλογος… Μα κυρίως 
αναστοχασμός και αυτογνωσία…  



n Πώς κανείς βλέπει τον εαυτό του
n Πώς βλέπει τους άλλους
n Πώς νομίζει ότι οι άλλοι βλέπουν αυτόν
n Πώς βλέπουν αυτόν οι άλλοι
n Πώς οι άλλοι νομίζουν ότι αυτός τους 
βλέπει

n Πώς οι άλλοι όντως βλέπουν αυτόν 
αλλά και τον εαυτό τους

Ο ασκών σχολικό εκφοβισμό… Και 
όλοι οι άλλοι... Παιχνίδι ρόλων; 



Μίσος, αγάπη και αδιαφορία…

n Τελικά… Το πιο 

δυσβάσταχτο 

από αυτά είναι η 

αδιαφορία… 



Ποιο είναι το ζητούμενο της σχολικής 
εκπαιδευτικής διαδικασίας; 

nΗ διδασκαλία της Αρετής
n (Γιατί «πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη [247a] 
δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ 
σοφία φαίνεται» (Πλάτωνας, Μενέξενος, 246e-
247)) 



Το ιστορικό…
n Πολλοί μαθητές, περιθωριοποιούνται / 
αυτοπεριθωριοποιούνται μέσα στο ίδιο το 
σχολείο, στο διάβα των χρόνων της 
σχολικής ζωής.

n Χρειάζονται στήριξη. Πρόσθετη διδασκαλία. 
Κάλυψη κενών. Καλλιέργεια κλίματος 
εμπιστοσύνης. Στήριξη από διδάσκοντες / 
συμμαθητές.



Οι τρεις ευθύνες  που πρέπει οι μαθητές 
να μάθουν από μικροί να αναλαμβάνουν

n Σεβασμός / ανάληψη ευθύνης / 

λογοδοσία για

n Τον εαυτό

n Τους άλλους

n Τις πράξεις τους



Πόσο καλύτερα μπορεί να γίνουν τα σχολεία και η 
κοινωνία μας, εάν εξ’ απαλών ονύχων οι μαθητές 
διδάσκονται να θεωρούν τα πράγματα και… 

nΑπό τη θέση «του άλλου» …



Εδώ, και μια άλλη διδακτική θεώρηση 
της «θέσης του άλλου» … 

n «Η Ανεστραμμένη τάξη (Flipped classroom) είναι ένα νέο 
διδακτικό μοντέλο διδασκαλίας το οποίο ξεκίνησε από την 
Αμερική και σύντομα διαδόθηκε σε όλον τον κόσμο. 
Εφαρμόζεται σε όλα τα μαθήματα όλων των εκπαιδευτικών 
βαθμίδων και σε όλες τις ηλικίες. Αυτό που κάνει η 
Ανεστραμμένη τάξη είναι να στέλνει στο σπίτι του μαθητή 
το θεωρητικό κομμάτι του μαθήματος, συνήθως μέσω ενός 
ελκυστικού, διαδραστικού βίντεο το οποίο ο μαθητής 
μελετάει στον δικό του ρυθμό. Αξιοποιώντας κάποια 
εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα, ο δάσκαλος καταγράφει 
τις απαντήσεις του μαθητή στο διαδραστικό βίντεο και 
παίρνει ανατροφοδότηση πριν κάνει το μάθημα στην τάξη. 
Μέσα στην τάξη υπάρχει περισσότερος χρόνος για 
ομαδοσυνεργατικές, βιωματικές δραστηριότητες ώστε να 
εφαρμοστεί η νέα γνώση.»



Πως μπορεί ένα μοντέλο «ανεστραμμένης 
τάξης» να βοηθήσει φαινόμενα αντιμετώπισης 
σχολικού εκφοβισμού;

n Ο μαθητής προσπαθεί και σταδιακά αποκτά 
εμπιστοσύνη στον εαυτό του και αυτοέλεγχο. 

n Ο μαθητής κοινωνικοποιείται θετικά, 
συνεργαζόμενος με συμμαθητές του.

n Ο μαθητής μαθαίνει πώς να μαθαίνει και πώς να 
χρησιμοποιεί τη γνώση για να λύνει προβλήματα. 
Έτσι νιώθει χαρά, γιατί δημιουργεί.

n Ο μαθητής μετατρέπει την όποια «αρνητική» 
ενέργεια, σε «θετική», γιατί δραστηριοποιείται.



Με ποια εργαλεία μπορεί να 
«κερδηθεί» ένας μαθητής που ασκεί 
«σχολική βία»

n Με επίπληξη σε κάθε αρνητική εκδήλωση
n Με έπαινο σε κάθε θετική εκδήλωση
n Με συνεχή παραγωγικό διάλογο
n Με προβολή της έννοιας του ορθού και του 
δικαίου στην κάθε περίπτωση

n Ο έπαινος για ό,τι καλό, είναι ισχυρότερο 
εργαλείο της επίπληξης (Θετική 
ανατροφοδότηση)



Η διδασκαλία του πώς κανείς 
μπορεί να γίνει μαθητής … 
dinfo.gr/10-χαρακτηριστικά-του-ιαπωνικού-εκπαιδ/



Η έμπρακτη διδασκαλία του σεβασμού της 
εργασίας των άλλων… 
dinfo.gr/10-χαρακτηριστικά-του-ιαπωνικού-εκπαιδ/



Αγωγή με στόχο την επίτευξη 
της Αρετής



Lafcadio Hearn – Japan an attempt to 
interpretation [419 Official Education]
https://m.gutenberg.org/cache/epub/5979/pg5979.html

n Each middle-school class has its elected officers, who represent 
and enforce the moral code of the majority,—the traditional 
standard of conduct. (This moral standard is deteriorating; but it 
survives everywhere to some degree.) Fighting or bullying are 
yet unknown in Japanese schools of this grade for obvious 
reasons: there can be little indulgence of personal anger, 
and no attempt at personal domination, under a discipline 
enforcing a uniform manner of behaviour. It is never the 
domination of the one over the many that regulates class-life: it 
is always the rule of the many over the one,—and the power is 
formidable. The student who consciously or unconsciously 
offends class-sentiment will suddenly find himself isolated,—
condemned to absolute solitude. No one will speak to him or 
notice him even outside of the school, until such time as he 
decides to make a public apology, when his pardon will 
depend upon a majority-vote. 



Το μυστικό του διδάσκοντα



Πως μπορούμε να «κερδίσουμε» έναν 
«ταραξία» & «αδιάφορο»  μαθητή, που 
παραφέρεται και εκφοβίζει;

n Αυξάνοντας ποιοτικά και χρονικά τον διάλογο με 
αυτόν.

n Φέρνοντάς τον «στη θέση του άλλου».
n Προξενώντας το ενδιαφέρον του για μάθηση.
n Βοηθώντας τον.
n Ενθαρρύνοντάς τον.
n Θέτοντάς του υψηλότερους στόχους ζωής.
n Εντάσσοντάς τον σε ομάδες εργασίας. 
Συμπεριλαμβάνοντάς τον. 



Γιατί η πρόληψη και αντιμετώπιση 
σχολικής βίας και εκφοβισμού, είναι μια 
διδακτική προσέγγιση αειφορίας;

n Γιατί η αειφορία (ως αγώνας διατηρησιμότητας του 
ιδεατού) δεν μπορεί ποτέ να είναι μόνον για έναν, 
ή μερικούς, αλλά για όλους.

n Γιατί η αειφορία αφορά τη φύση, τον άνθρωπο 
διαχρονικά, αλλά και την ίδια τη ζωή του καθενός, 
ως καριέρα, αλλά και ως φιλοσοφικό λόγο ύπαρξης 
/ αυτοπραγμάτωσης. (Έννοια δυσνόητη η 
αυτοπραγμάτωση σε μικρές ηλικίες, αλλά το 
ζητούμενο σε ωριμότερα ηλικιακά χρόνια.)

n Γιατί αειφορία δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει, χωρίς 
μια εδραιωμένη αρμονία, σε άτομα & κοινωνίες.
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