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ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΚΦΟΒΙΜΟΤ 
 
 
 
☺Α1, Α2 (Ακθνά Λυριτηι, Αναςταςία Φρζςκου) 

 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των τμθμάτων Α1 και Α2 του 
ςχολείου μασ ζφτιαξαν ηωγραφιζσ με αφορμι τθν παγκόςμια θμζρα 
κατά του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Το πρϊτο κολλάη αποτελείται από 
ςκίτςα που ζχουν ςχζςθ με τθν αγάπθ και τθ φιλία ενϊ ςτο δεφτερο 
κολλάη υπάρχουν ηωγραφιζσ με ςυγκροφςεισ μακθτϊν εντόσ του 
ςχολείου. 
Ακολοφκθςε κεατρικό παιχνίδι όπου τα παιδιά δραματοποίθςαν μικρά 
ςενάρια παρμζνα απϋ τθ ςχολικι ηωι. Τα ςενάρια εμπεριείχαν ςκθνζσ 
τςακωμϊν αλλά και επίλυςθσ διαφωνιϊν. 
Στο τζλοσ ςυμπλθρϊκθκαν ερωτθματολόγια που είχαν ωσ ςτόχο τθν 
εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για το κατά πόςο υφίςτανται οι μακθτζσ του 
ςχολείου μασ λεκτικι ι ςωματικι βία. 
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☺Β1, Β2 (Διμθτρα Καλυβιανάκθ, Χρυςοφλα Σςικρικά) 
 

Στα πλαίςια τθσ Αγωγισ Υγείασ, εκπονικθκε πρόγραμμα με κζμα: 
«Δεξιότθτεσ για μακθτζσ του Δθμοτικοφ», όπου διιρκθςε περίπου 9 
μινεσ (ξεκίνθςε το δεφτερο εξάμθνο τθσ Αϋ τάξθσ). Στόχοσ του 
προγράμματοσ ιταν θ προαγωγι τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ αλλθλεγγφθσ 
ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσ ζμακαν να προςτατεφουν και να 
ςζβονται τόςο τον εαυτό τουσ, όςο και τουσ ανκρϊπουσ του κοινωνικοφ 
τουσ περιβάλλοντοσ.  

Αποτζλεςμα των ανωτζρω, οι δράςεισ για τθν ενδοςχολικι βία 
περιορίςτθκαν ςε προβολι ςχετικϊν video, ςυηιτθςθ και ςυμπλιρωςθ 
ερωτθματολογίου (Μοιράςτθκε ςτουσ μακθτζσ όλου του ςχολείου  
ατομικό και ανϊνυμο ερωτθματολόγιο το οποίο χρθςιμοποιείται ςτθ 
Βρετανία με τίτλο: «Θ ηωι ςτο ςχολείο».  
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☺Γ1, Γ2 ( Γιάννθσ πανόσ, Νικολίτςα Δρακοποφλου) 
 

  Στα πλαίςια τθσ παγκόςμιασ θμζρασ κατά του Σχολικοφ 
Εκφοβιςμοφ (anti - bullying policy), τα δφο τμιματα τθσ Γ’ τάξθσ του 2ου 
Δθμοτικοφ Σχολείου Θρακομακεδόνων ςχεδιάςαμε και 
πραγματοποιιςαμε από κοινοφ τισ παρακάτω δράςεισ:  
► υηιτθςθ με τουσ μακθτζσ μασ προκειμζνου να ενθμερωκοφν για  

 Α) τισ κφριεσ μορφζσ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ (ςωματικόσ, 
φραςτικόσ, ςυναιςκθματικόσ)  

 Β) τισ αιτίεσ  

 Γ) τουσ ρόλουσ  

 Θφτθσ – αρχθγόσ  

 Συνεργοί κφτθ  

 Παρατθρθτζσ  

 Προςτάτεσ  

 Θφμα  
► Δραματοποίθςθ για να βιϊςουν ςυναιςκιματα ςε διαφορετικοφσ 
ρόλουσ!  

► Προβολι ολιγόλεπτων video από το Διαδίκτυο για να κατανοιςουν  

Α) τισ μορφζσ και τισ κατθγορίεσ του bullying (Σχολικόσ εκφοβιςμόσ - 
bullying)  

Β) τουσ ρόλουσ (Το τίμθμα τθσ ςιωπισ)  

► Ανώνυμο Γραπτό ερωτθματολόγιο. Ακολοφκθςε επεξεργαςία για 
τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, τόςο ςε επίπεδο τμιματοσ – τάξθσ, όςο 
και ςχολικισ μονάδασ.  

► Εικαςτικι παρζμβαςθ με τθ δθμιουργία anti – bullying πανό.  

► Ενθμερωτικό φυλλάδιο για τουσ γονείσ με ςυμβουλζσ προκειμζνου  

Α) να αναγνωρίςουν πικανά ςθμάδια ςχολικοφ εκφοβιςμοφ των 
παιδιϊν τουσ, είτε ςτο ρόλο του κφματοσ, είτε ςτο ρόλο του κφτθ!  

Β) να αντιδράςουν κατάλλθλα .  
 
Οι παραπάνω δράςεισ, ζχουν ωσ ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ όλων των 
πλευρϊν (μακθτϊν – γονζων – εκπαιδευτικϊν) και αποτελοφν τθ 
δζςμευςθ για τθ δθμιουργία ενόσ φιλικοφ και αςφαλοφσ περιβάλλοντοσ 
για τουσ μακθτζσ μασ . 
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☺Δ1 (Ευδοξία Εμμανουθλίδου) 
 

Σασ περιγράφω τθ δράςθ που κάναμε για τθν αντιμετϊπιςθ του 
ςχολικοφ εκφοβιςμοφ 
Σασ τα παρακζτω με τθ ςειρά που ζγιναν: 

1. Τα παιδιά ρωτικθκαν τι ςθμαίνει "αςκϊ βία" και γράψαμε τισ 
απαντιςεισ ςτον πίνακα. 

2. Ηθτικθκε από τα παιδιά να ηωγραφίςουν ςε ζνα λευκό χαρτί τθν 
ψυχι τουσ, με τθ ςυνοδεία κλαςικισ μουςικισ. Δθλαδι, να 
ηωγραφίςουν πϊσ φαντάηονται τθν ψυχι τουσ, ό,τι πιο πολφτιμο 
και δικό τουσ νιϊκουν, ό,τι αγαποφν ι τα κάνει να νιϊκουν 
ότι κυριαρχεί μζςα τουσ  (π.χ. θ ψυχι κάποιου μπορεί να είναι 
ζνασ λαμπερόσ ιλιοσ ι μια απζραντθ κάλαςςα. Τουσ ζδωςα για 
παράδειγμα το πϊσ φαντάηομαι ότι κα ιταν θ δικι μου ψυχι αν 
γινόταν ηωγραφιά).  

3. Τα παιδιά ενκαρρφνκθκαν πολφ ςτθ διαδικαςία τθσ ηωγραφικισ, 
για να αγαπιςουν αυτό που ηωγράφιηαν. 

4. Ταυτόχρονα, ζφτιαξαν και κάποιεσ ςχετικζσ καταςκευζσ με 
χαρτόνια. 

5. 'Οταν τελείωςε θ ηωγραφικι, θ μουςικι ζκλειςε και όλα τα 
παιδιά κράτθςαν τισ ηωγραφιζσ τουσ με τα δφο χζρια. Τουσ 
υπενκφμιςα ότι αυτό που κρατάνε ςυμβολίηει κάτι πολφ δικό 
τουσ και το οποίο δε κζλουν κανείσ να αγγίξει και να πειράξει: τθν 
ψυχι τουσ. Μετά, τουσ ηιτθςα να φανταςτοφν ότι τα χζρια που 
κρατοφν τισ ηωγραφιζσ τουσ δεν είναι τα δικά τουσ. Και τουσ είπα 
να κάνουν αυτό που κα κάνω, όςο κι αν δεν το κζλουν, Και 
τςαλάκωςα απότομα το χαρτί μου, μετατρζποντάσ το ςε μια 
χάρτινθ μπάλα (μ' άλλα λόγια το κατζςτρεψα). Τα παιδιά με 
κοίταξαν ζκπλθκτα, κάποια με παρακάλεςαν να μθν το κάνουν, 
αλλά τα πίεςα και το ζκαναν. Στθ ςυνζχεια, ξανανοίξαμε τα 
ηωγραφιςμζνα χαρτιά και τα ρϊτθςα: "Μπορεί να ξαναγίνει το 
χαρτί όπωσ ιταν πριν"; Και μου απάντθςαν πωσ όχι. 'Ετςι λοιπόν 
γίνεται θ ψυχι του παιδιοφ που δζχεται ςυχνά βία, 
οποιαςδιποτε μορφισ από αυτζσ που είχαμε γράψει πριν.  

(Μετά από αυτό, με ςυγχϊρεςαν που τα ανάγκαςα να τςαλακϊςουν τα 
τόςο όμορφά ζργα τουσ)! 
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Υ.Γ. 'Ενα από τα παιδιά ηωγράφιςε τθν ψυχι του ωσ μια ανκρϊπινθ 
φιγοφρα με μια καρδιά για κεφάλι, που κλαίει (με αίμα). Με ςυγκλόνιςε 
αυτι θ φωτογραφία! 
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☺Δ2 ( ταυροφλα Ποιμενίδου) 
 

Θ 6θ Μαρτίου αποτελεί μια καλι αφορμι για εκπαιδευτικοφσ και 
μακθτζσ να ανταλλάξουν ςκζψεισ, πλθροφορίεσ, ερεκίςματα και ιδζεσ 
για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ βίασ που εκδθλϊνεται 
μεταξφ των μακθτϊν. 
     Οι μακθτζσ του Δ2 ςτο πλαίςιο τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και 
ενθμζρωςθσ για τθν ενδοςχολικι βία ζλαβαν μζροσ ςτισ ακόλουκεσ 
δράςεισ: 
    -υηιτθςθ  με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των διαφόρων μορφϊν βίασ, τθν 
ζκφραςθ και το μοίραςμα των ςυναιςκθμάτων και προςωπικϊν 
εμπειριϊν των μακθτϊν. Υποβολι προτάςεων για τθν απόκτθςθ 
δεξιοτιτων που ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργικι επίλυςθ των 
ςυγκροφςεων και τθν αλλαγι του <<Εγϊ>> και <<Εςφ>> ςε <<Εμείσ>>. 
      -Δραματοποίθςθ ϊςτε να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε κζματα που 
ςτρζφονται γφρω από τισ ςυγκροφςεισ, τον αποκλειςμό, τθν άδικθ 
κατθγορία και να βοθκθκοφν να κατανοιςουν ςε βάκοσ τθν αιτία τθσ 
ςφγκρουςθσ και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τθσ 
    -Εικαςτικι ζκφραςθ με τθν δθμιουργία αφιςϊν με μθνφματα κατά 
τθσ ςχολικισ βίασ και υπζρ τθσ  ςυνεργατικότθτασ, τθσ φιλίασ... 
-υμπλιρωςθ ανώνυμου ερωτθματολογίου με ςκοπό τθν καταγραφι 
περιςτατικϊν εκδιλωςθσ διαφόρων μορφϊν βίασ και εξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων, τόςο ςε επίπεδο τμιματοσ όςο και ςε επίπεδο 
ςχολικισ μονάδασ. 
      Στόχοσ των παραπάνω δράςεων αποτελεί θ δθμιουργία ενόσ 
περιβάλλοντοσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα, ςτο οποίο τα παιδιά να 
αιςκάνονται ότι υπάρχει αςφάλεια, ςυνεργαςία και επικοινωνία. 
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☺Ε1 (Ηλζκτρα Δθμθτράκθ) 
 

Στο τμιμα μου ζγινε ςυηιτθςθ για το τι είναι ςχολικι βία, ποιεσ 
μορφζσ ζχει και τι ακριβϊσ πρζπει να κάνουν τα παιδιά που δζχονται 
βία ι είναι παρατθρθτζσ ςε φαινόμενα βίασ και εκφοβιςμοφ…Ζπειτα τα 
παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ζφτιαξαν (4) αφίςεσ με ςυνκιματα 
κατά τθσ ςχολικισ βίασ. Στο τζλοσ κάκε παιδί ηωγράφιςε πωσ είναι θ 
ψυχι του, τθν οποία κανείσ δεν πρζπει να πλθγϊνει. 
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☺Ε2 (Ζαφείρθσ Μακρίδθσ) 
 
 

Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ είναι ζνα φαινόμενο που εμφανίηεται ςε 
πολλζσ χϊρεσ του κόςμου και αναφζρεται ςτθ χριςθ βίασ μεταξφ 
μακθτϊν. Αν και το φαινόμενο αυτό υπιρχε πάντα, τα τελευταία χρόνια 
υπάρχει ζξαρςθ ςτα ελλθνικά ςχολεία. 
Στθν πραγματικότθτα το φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ δφςκολα 
μπορεί να οριςτεί αφοφ εκδθλϊνεται με διάφορεσ μορφζσ. Ζνασ ευρφσ 
οριςμόσ τθσ διεκνισ βιβλιογραφίασ που επιλζγω είναι ο εξισ: «Bullying 
είναι όταν ζνασ μακθτισ επανειλθμμζνα είναι εκτεκειμζνοσ ςε 
αρνθτικζσ ενζργειεσ ενόσ ι περιςςοτζρων άλλων μακθτϊν οι οποίεσ 
εκδθλϊνονται ωσ μορφζσ βίασ ι επικετικισ ςυμπεριφοράσ.» Στον 
παραπάνω οριςμό κα ικελα να προςκζςω και το εξισ: «Ωσ επικετικι 
ςυμπεριφορά ορίηουμε το φαινόμενο κατά το οποίο ζνασ μακθτισ με τθ 
χριςθ τθσ δφναμθσ ι τθσ κζςθσ του, εκφοβίηει, πλθγϊνει, ταπεινϊνει, 
προκαλεί ςωματικό πόνο ςε ζνα άλλο άτομο με λιγότερθ δφναμθ ι 
χαμθλότερθ κζςθ». 
Σκοπόσ των μακθτϊν που «εκπαιδεφονται» ςτθ βία είναι να 
δθμιουργιςουν ζνα μικρόκοςμο ςτον οποίο μποροφν να αναδειχκοφν, 
να επιβλθκοφν, να κερδίςουν ςεβαςμό κακϊσ και αναγνϊριςθ από τουσ 
ςυνομθλίκουσ τουσ και όχι μόνο.  
Σε αυτό το ςθμείο κρίνω ενδιαφζρον να παρουςιάςω τουσ οριςμοφσ 
των μακθτϊν τθσ Εϋ δθμοτικοφ που δόκθκαν μετά από ςχετικι 
ςυηιτθςθ. Οι παρακάτω οριςμοί είναι διαχωριςμζνοι ςε δυο 
κατθγορίεσ: θ πρϊτθ κατθγορία είναι από μακθτζσ-κφματα και θ 
δεφτερθ από παιδιά που δεν ζχουν εκφοβιςτεί. 
Ασ δοφμε τον πρϊτο οριςμό: «Σχολικόσ εκφοβιςμόσ είναι όταν ζνασ 
άλλοσ μακθτισ ςε κοροϊδεφει, ςε εκβιάηει, ςε φοβίηει και ςε χτυπάει για 
να γελάει αυτόσ και οι φίλοι του». 
Σφμφωνα τϊρα με το μακθτζσ που δεν ζχουν εκφοβιςκεί, ο οριςμόσ 
είναι ο παρακάτω: Σχολικόσ εκφοβιςμόσ είναι όταν παιδιά που 
γνωρίηονται και κάνουν παρζα, επιτίκενται ςε άλλα παιδιά τα οποία 
είναι ςυνικωσ ντροπαλά, μόνα τουσ και δεν αντιδροφν». 
Προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι μακθτζσ αλλά και να αντιμετωπιςτεί 
το φαινόμενο ςτθ ςχολικι μασ τάξθ αλλά και μονάδα, μετά τθν πάροδο 
των πρϊτων δφο μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, 
ξεκίνθςαν οι ςυηθτιςεισ για να ςχεδιαςτεί  κανονιςμόσ εναντίον του 
ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. 
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Πριν προχωριςουμε ςτο ςχεδιαςμό του κανονιςμοφ ζπρεπε ωσ 
εκπαιδευτικοί να απαντιςουμε ςτα παρακάτω ερωτιματα: 

 Χρειάηεται και αν ναι τι είδουσ αλλαγζσ πρζπει να γίνουν μζςα 

ςτθν τάξθ, ςτθν αυλι του ςχολείου, ςτθν ποιότθτα τθσ 

εφθμερίασ ςτο διάλειμμα που κα βοθκιςουν ςτθν πρόλθψθ και 

τθν αντιμετϊπιςθ του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ; 

 Με ποιεσ άλλεσ υπθρεςίεσ ,ι προγράμματα (π.χ. ςχολικϊν 

δραςτθριοτιτων) μπορϊ να ςυνεργαςτϊ για τθν επίτευξθ 

κοινϊν ςτόχων; 

 Πϊσ μποροφμε να υποςτθρίξουμε τουσ μακθτζσ-κφματα με 

τρόπουσ που κα τουσ κάνουν να νιϊςουν προςτατευμζνοι ι 

δυνατοί και αςφαλείσ; 

 Πωσ κα γνωρίηουμε ότι τα περιςτατικά ζχουν ςταματιςει- μετά 

τθν παρζμβαςθ; 

 Πϊσ κα ςυνεχίςουμε αν ςυγκεκριμζνα περιςτατικά 

εξακολουκοφν να υπάρχουν; 

Στο ςθμείο αυτό κα ικελα να αναφζρω ότι το παραπάνω πρόγραμμα 
ξεκίνθςε μετά τθν πάροδο δυο μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ 
χρονιάσ όχι τυχαία αλλά για να επιτευχκεί το «δζςιμο» τθσ ομάδασ τθσ 
ςχολικισ τάξθσ. 
Παρακάτω κα περάςουμε ςτα κζματα που χρθςιμοποιικθκαν ςτο 
τμιμα μου για τθν προαγωγι τθσ ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ 
ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ. 
Πρϊτα από όλα κακιερϊςαμε τθν ϊρα τθσ ελεφκερθσ ςυηιτθςθσ. Σε 
αυτι τθν ϊρα οι μακθτζσ εκφράηουν τισ ςκζψεισ και τισ απόψεισ με 
ςαφινεια και ευγζνεια, δζχονται κριτικι ςτισ απόψεισ τουσ και κάνουν 
κριτικι ςτισ απόψεισ των άλλων, εντοπίηουν και αντιμετωπίηουν 
προβλιματα που ζχουν οι ίδιοι και οι ςυμμακθτζσ τουσ. 
Το επόμενο βιμα που ακολουκικθκε ιταν θ καταγραφι ζκκεςθσ με 
κζμα: «Σχολικό θμερολόγιο». Θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα ςτοχεφει 
ςτο να καταγράψουν περιςτατικά, προβλθματιςμοφσ οι μακθτζσ οι 
οποίοι δεν μποροφν να εξωτερικεφςουν τθ ςκζψθ τουσ. Μζςα από αυτι 
τθ δραςτθριότθτα εντοπίςκθκε ζνα φαινόμενο ενδοςχολικισ βίασ ενόσ 
μακθτι όπου μζςα από το θμερολόγιο ηθτοφςε βοικεια από το 
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δάςκαλο για το πρόβλθμα που αντιμετωπίηει κατά τθ διάρκεια του 
διαλείμματοσ. 
Θ επόμενθ μζκοδοσ που ακολουκικθκε ιταν θ μζκοδοσ τθσ κοινισ 
ανθςυχίασ. Περιλθπτικά θ μζκοδοσ ξεκίνθςε με βάςθ το δεδομζνο ότι 
υπάρχει κάποιο πρόβλθμα ςτο ςχολείο ςχετικά με ζναν μακθτι που δεν 
είναι χαροφμενοσ εξαιτίασ ςυμπεριφορϊν ςυμμακθτϊν αλλά και 
οικογζνειασ εναντίον του. Μζςα από ομαδικζσ ςυηθτιςεισ καταλιξαμε 
με τουσ μακθτζσ ότι πρζπει με κάποιον τρόπο να «ςπάςει» θ δυναμικι 
τθσ ομάδασ των εμπλεκόμενων κυτϊν λφνοντασ τθ ςιωπι των 
παρατθρθτϊν. 
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☺ Σ (Δθμιτριοσ Μπάλλοσ) 
 

Το φαινόμενο τθσ ενδοςχολικισ βίασ είναι ζνα κζμα το οποίο 
αποτελεί προτεραιότθτα και  αυτό το ζχουμε ςυηθτιςει και αναλφςει 
εκτενϊσ με τουσ μακθτζσ τθσ ΣΤϋ τάξθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 
ςχολικοφ ζτουσ. Επικουρικά και με αφορμι τθν πανελλινια θμζρα κατά 
τθσ ενδοςχολικισ βίασ ςυηθτιςαμε και πάλι ςτθν τάξθ το ςυγκεκριμζνο 
κζμα, δϊςαμε μάλιςτα ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ εκ μζρουσ 
των μακθτϊν ότι βία δεν είναι μόνο θ ςωματικι αλλά και θ λεκτικι και 
ι κοινωνικι. Οι μακθτζσ είχαν επίςθσ τθν ευκαιρία να εκφράςουν 
ανϊνυμα τισ απόψεισ τουσ αλλά και τισ εμπειρίεσ τουσ ςε ςχετικό 
(ανϊνυμο) ερωτθματολόγιο που τουσ διανεμικθκε. Επίςθσ 
αναηθτιςαμε μαηί με τουσ μακθτζσ ςτο διαδίκτυο πλθροφορίεσ και 
ςτοιχεία – ςτατιςτικζσ για το ςυγκεκριμζνο φαινόμενο, ζτςι ϊςτε να 
γίνει κατανοθτό ότι το φαινόμενο είναι παγκόςμιο. Τζλοσ αποςτείλαμε 
ςτουσ γονείσ των μακθτϊν κείμενο με προτάςεισ και δράςεισ για τθν 
εξάλειψθ του φαινομζνου από τθν πλευρά τουσ. 
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☺ Η εφθμερίδα που ζφτιαξε και μοίραςε ςτουσ ςυμμακθτζσ του ο 
μακθτισ του Ε2 Δθμιτρθσ Παπαγεωργίου. 
 

Η ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΒΙΑ  ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 

Πόζν θνπι ή κάγθαο κπνξεί λα αηζζάλεηαη θάπνηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνπο άιινπο 

ζαλ ζάθνπο ηνπ κπνμ;  Πόζν ζπνπδαίν κπνξεί λα ληώζεη έλα παηδί πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ζωκαηηθή ή ιεθηηθή βία; Από πνπ θη ωο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ρηππά, λα βξίδεη, λα 

πξνζβάιεη θαη λα θαθνκεηαρεηξίδεηαη ηνπο άιινπο; Η απάληεζε είλαη από πνπζελά. 

Καλείο δελ έρεη ην δηθαίωκα λα θέξεηαη έηζη θαη ζε θαλέλαλ δελ πξέπεη λα αθήλνπκε 

ηα πεξηζώξηα λα θέξεηαη έηζη. Η αληίδξαζε πξέπεη λα είλαη άκεζε. Πξέπεη λα 

ελεκεξώζνπκε ακέζωο ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο καο. Γελ είκαζηε θαη δελ 

πξέπεη λα είκαζηε κόλνη καο ζ’ απηή ηελ πξνζπάζεηα καο. Σε θακία πεξίπηωζε δελ 

πξέπεη λα ληξεπόκαζηε ή λα αηζζαλόκαζηε άζρεκα γηα ηελ ιάζνο ζπκπεξηθνξά ηνπ 

άιινπ. Γελ θηαίκε ζε θάηη, δελ έρνπκε θάλεη θάηη ιάζνο, είκαζηε ηα ζύκαηα θαη όρη νη 

ζύηεο. Η βία δελ είλαη πνηέ ε ιύζε ζε θαλέλα πξόβιεκα, ην αληίζεην κάιηζηα, 

ζπλήζωο νη βίαηνη άλζξωπνη αληηδξνύλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν πξνζπαζώληαο λα 

απνθύγνπλ λα αληηκεηωπίζνπλ ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα. Η βία είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα δεηιία, δεηιία λα θνηηάμνπκε κέζα καο θαη λα βξνύκε ηνλ 

πξαγκαηηθό ιόγν ηεο θαθήο θαη πνιιέο θνξέο, επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο καο. Δκείο 

ηα παηδηά πξέπεη λα είκαζηε πάληα ελωκέλα. Γελ έρεη ζεκαζία αλ είκαζηε απιά 

ζπκκαζεηέο θαη όρη θνιιεηνί θίινη, αλ γλωξηδόκαζηε ή αλ δελ ραηξεηηόκαζηε θαλ ζηα 

δηαιιείκαηα. Δίκαζηε όινη καδί ζ’ απηό, γη’ απηό αλ παξαηεξήζνπκε νπνηαδήπνηε 

θαθή ζπκπεξηθνξά πξέπεη άκεζα λα δεηήζνπκε βνήζεηα εηδνπνηώληαο θάπνηνλ 

κεγαιύηεξν, αιιά θαη λα ζπγθεληξωζνύκε όινη καδί θνληά ζην παηδί πνπ θέξεηαη 

άζρεκα θαη ζαλ νκάδα λα ηνπ θωλάμνπκε έλα δπλαηό ΟΧΙ πνπ λα δείρλεη μεθάζαξα 

όηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ ζα πεξάζεη έηζη απιά ζαλ άιιν έλα δπζάξεζην 

γεγνλόο ηεο εκέξαο. 
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Γελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ε Παγθόζκηα Ηκέξα Καηά Τεο Σρνιηθήο Βίαο γηα λα 

πξνζπαζνύκε λα θεξόκαζηε ζαλ κέιε κηαο πνιηηηζκέλεο θαη δίθαηεο θνηλωλίαο θαη 

όρη ζαλ αγέιεο αγξίωλ δώωλ, πξέπεη θάζε κέξα λα δείρλνπκε όηη εκείο ηα παηδηά, ην 

κέιινλ ηνπ θόζκνπ, είκαζηε αξθεηά  δπλαηνί  ώζηε λα κάζνπκε από ηελ ηζηνξία θαη 

ηα ιάζε ηεο αλζξωπόηεηαο θαη λα πνιεκήζνπκε γηα ηελ ηζόηεηα, ηελ δηθαηνζύλε θαη 

ηελ αμηνπξέπεηα όιωλ. 

 

 

 

 


