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                                                         ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

       Όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται φαινόμενα εκφοβισμού 

(bullying) μαθητών στο χώρο του σχολείου, τα οποία οδηγούν στη θυματοποίηση 

(victimization) με σοβαρές επιπτώσεις για την κοινωνική ζωή και την ψυχολογική 

ανάπτυξη του μαθητή-θύματος, γεγονός που  δικαιολογημένα, εγείρει ανησυχία στην 

εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί γίνονται μάρτυρες καθημερινών 

επιθετικών συμπεριφορών, που υπονομεύουν  έτσι ένα «καλό»- ποιοτικό, ως προς την 

ασφάλεια, σχολικό κλίμα.   

    Τα φαινόμενα αυτά τα τελευταία χρόνια   απασχολούν και τη χώρα μας καθώς 

παρουσιάζεται αυξητική τάση τους. Δεν έχουν εμφανιστεί, προφανώς, τα ακραία 

φαινόμενα άλλων χωρών (χρησιμοποίηση όπλων στο χώρο του σχολείου, παρέμβαση 

της αστυνομίας, αυτοκτονίες). Σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο τα περιστατικά 

ενδοσχολικής βίας αποσιωπούνται διότι θεωρείται ότι εκθέτουν και στιγματίζουν 

τους θύτες, τα θύματα και το κύρος του σχολείου. Γενικά, παρατηρείται έλλειμμα 

ενημέρωσης, περιορισμένη ευαισθητοποίηση και σχετική άγνοια για τον τρόπο 

αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς οι γονείς μιλούν ελάχιστα για το πρόβλημα 

με τα παιδιά τους, οι μαθητές-θύματα συχνά αντιδρούν με απόσυρση και αποφεύγουν 

να ζητήσουν βοήθεια από τους ενήλικες και τέλος οι εκπαιδευτικοί συζητούν 

ελάχιστα στην τάξη τις συμπεριφορές βίας και εκφοβισμού.   Ευκταίο, ωστόσο, θα 

ήταν να εφαρμοστούν προγράμματα πρόληψης, ώστε να περιορίζεται η ανεξέλεγκτη  

διόγκωση του φαινόμενου. 

Τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας δεν είναι βέβαια άγνωστα και   στο δικό μας 

σχολείο. Στην παρούσα εργασία σκοπός μας είναι να ερευνήσουμε το φαινόμενο της 

ενδοσχολικής βίας, όπως αυτό παρουσιάζεται στο σχολείο μας, και ιδιαίτερα τις 

μορφές του καθώς και τα αίτια και τις συνέπειές της σε όλους τους εμπλεκόμενους 

παράγοντες: στο θύμα, το θύτη και τους μάρτυρες-παρατηρητές.  

Συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα: 

α) Ποια είναι η διάδοση που παρουσιάζει το πρόβλημα αυτό στο σχολείο μας 

και ποιες μορφές βίας παρατηρούνται; 

β) Ποιο είναι το προφίλ, τα συναισθήματα και οι συνέπειες του φαινομένου 

αυτού στο θύτη; 

γ) Ποιο είναι το προφίλ, τα συναισθήματα και οι συνέπειες του φαινομένου 

στο θύμα; 

δ) Πώς αντιμετωπίζεται το θέμα στα πλαίσια του σχολείου; 

Ας σημειωθεί ότι για μια ουσιαστικότερη κατανόηση των φαινομένων 

ενδοσχολικης βίας πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις μετά από ανάγνωση σχετικού 

παραμυθιού και ταινίας , καθώς και μετά από ομιλία του υπεύθυνου του 

Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Περιφέρειας Αιγαίου.  
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                                  ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ –BULLING 

 

        Ο όρος 'bullying', ο οποίος επικράτησε στη διεθνή βιβλιογραφία, αναφέρεται 

στη διαδικασία του εκφοβισμού, της βίαιης παρενόχλησης και της συστηματικής 

θυματοποίησης παιδιών από τους συνομηλίκους τους στο χώρο του σχολείου ορίζει 

ως εκφοβισμό «την κατάσταση κατά την οποία ο μαθητής εκτίθεται επανειλημμένα 

και για κάποιο χρονικό διάστημα σε αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών, οι 

οποίες εκδηλώνονται ως μορφές επιθετικής συμπεριφοράς με σκοπό τον σωματικό ή 

τον ψυχικό πόνο, συνειδητή προσπάθεια τραυματισμού και ευτελισμού». 

 

 
 

 

        Ο σχολικός εκφοβισμός παίρνει διαφορετικές μορφές . Περιλαμβάνει: 

Λεκτικό εκφοβισμό, ηλεκτρονικός εκφοβισμό, σωματική βία, σεξουαλική 

παρενόχληση  και ψυχολογική βία. 

 Λεκτικός εκφοβισμός 

O λεκτικός εκφοβισμός αποτελεί την πιο 

συχνή μορφή του bullying και είναι πολύ 

συνήθης σε παιδιά κυρίως του γυμνασίου 

και του δημοτικού. Οι μαθητές - bullies που 

εκδηλώνουν τη λεκτική μορφή του 

σχολικού εκφοβισμού χρησιμοποιούν λέξεις 

με σκοπό να βλάψουν ή να ταπεινώσουν και 

να εξευτελίσουν ένα άλλο άτομο. Αυτό το   

είδος του bullying προκαλεί ευκολότερα πόνο σε άλλα παιδιά, καθώς είναι γρήγορο 

και άμεσο. Οι συνέπειες είναι σοβαρές. Ενδεικτικά, μπορεί να αναφερθεί ότι 

υποσκάπτει την αυτοπεποίθηση του παιδιού και το καθιστά ανίκανο να προσαρμοστεί 

και να αφεθεί στις σχέσεις του με τους συμμαθητές του.   

 



 5 

Ηλεκτρονικός εκφοβισμός 

 

 

 Όσον αφορά στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, οι θύτες εκμεταλλεύονται το 

πλεονέκτημα της σημερινής τεχνολογίας για να επιτεθούν στα θύματά τους. Έτσι 

λοιπόν, εκδηλώνεται με τη χρήση του διαδικτύου καθώς και μέσω των κινητών 

τηλεφώνων. 

Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός (cyber- bullying) περιλαμβάνει την αποστολή 

απειλητικού ή υβριστικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων. Η 

πιο συχνή μέθοδος του cyber- bullying με την οποία τα παιδιά και γενικότερα οι νέοι 

έχουν εκφοβισθεί ηλεκτρονικά αναφέρεται ότι είναι αυτή των άμεσων μηνυμάτων. 

Κάπως λιγότερο συνήθεις τρόποι αφορούν τη χρήση χώρων συνομιλίας και 

ηλεκτρονικών ταχυδρομείων αλλά και τα μηνύματα στις ιστοσελίδες. Επιπροσθέτως 

η χρήση κινητού τηλεφώνου μπορεί επίσης να συμβάλλει στον ηλεκτρονικό 

εκφοβισμό μέσω της αποστολής κακόβουλων γραπτών μηνυμάτων ή τηλεφωνικών 

κλήσεων οι οποίες μπορεί να είναι και σιωπηρές. Ωστόσο, ο ηλεκτρονικός 

εκφοβισμός μέσω κινητού τηλεφώνου μπορεί εύκολα να συνδεθεί με αυτόν που 

λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο. Με τη βοήθεια του κινητού, ο καθένας μπορεί να 

απαθανατίσει προσωπικές ή μη στιγμές κάποιου και να τις αναρτήσει στο διαδίκτυο 

όπου ο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση.   
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Σωματική βία 

 

 

Η σωματική μορφή του σχολικού εκφοβισμού θεωρείται μια από τις συχνότερες 

εκδηλώσεις του ανάμεσα στα παιδιά. Ο σωματικός εκφοβισμός δυστυχώς συμβαίνει 

αρκετά συχνά στα σχολεία ευρωπαϊκών χωρών. Περιλαμβάνει το φυσικό 

τραυματισμό ή απειλή τραυματισμού προς κάποιον. 

  
Οι πιο συχνές μορφές εκδήλωσής του είναι τα χτυπήματα και τα σπρωξίματα, τα 

χαστούκια, οι μπουνιές, το τράβηγμα των μαλλιών, αλλά και  χτυπήματα με όπλα ή 

άλλα αντικείμενα. Αρνητική πράξη θεωρείται επίσης όταν κάποιος μαθητής 

περιορίζει τον άλλο με σωματικές πρακτικές. (Καρκανάκη –Καφετζή, 2009) 

 

Σεξουαλική παρενόχληση 

 

     Ο σεξουαλικός εκφοβισμός είναι ένα σχετικά συνηθισμένο φαινόμενο και 

αποτελεί σοβαρό πρόβλημα μέσα στα όρια του σχολικού χώρου, σημειώνει όλο και 

μεγαλύτερη αύξηση και γίνεται σε όλο και μικρότερη ηλικία. Ο σεξουαλικός 

εκφοβισμός που λαμβάνει χώρα στην πλειονότητα των σχολείων ανά τον κόσμο, 

εκδηλώνεται με ποικίλες μορφές και είναι δυνατόν να καλύπτει ένα εύρος 

συμπεριφορών, από ένα περιστατικό άτεχνης και λεπτομερειακής ζωγραφιάς, στη 

μορφή γκράφιτι σε κάποιο τοίχο του σχολείου, σε υβριστικά σχόλια, απρεπές άγγιγμα 

και σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις. Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη μορφή 

εκφοβισμού περιλαμβάνει ανεπιθύμητο άγγιγμα, απειλές, λεκτική παρενόχληση, 
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προσβλητικά γράμματα και εικόνες, αλλά και προσβλητικά μηνύματα με πονηρό 

περιεχόμενο χωρίς τη θέληση του παιδιού στο οποίο απευθύνονται. Όταν αφορά στη 

χρήση υβριστικών σεξουαλικών παρατσουκλιών καθώς και ψηλαφίσματος αποτελούν 

εξίσου σοβαρές εκδηλώσεις του σεξουαλικού εκφοβισμού που εμφανίζεται στο 

σχολικό χώρο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψυχολογική βία 

 

 

 

Περιλαμβάνει υποτιμητικές συμπεριφορές και ταπείνωση μέχρι 

ψυχολογική βλάβη. Επίσης περιλαμβάνει διαρκές κριτικάρισμα, 

υποτίμηση και κοροϊδίες. Επιπροσθέτως οι προσπάθειες 

εξευτελισμού, τα ψέματα ακόμη και η υπονόμευση της 

αυτοεκτίμησης είναι και αυτές κάποιες μορφές ψυχολογικής βίας. 

 

                 ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ : ΘΥΤΕΣ , ΘΥΜΑΤΑ , ΘΕΑΤΕΣ 

 

ΟΙ ΘΥΤΕΣ 

Το πρώτο σημαντικό πρόσωπο που εμπλέκεται στα περιστατικά βίας και απασχολεί 

την έρευνα είναι ο θύτης. Θα ασχοληθούμε με τα χαρακτηριστικά του προφίλ του, με 

τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα περιστατικά βίας και τις συνέπειες της 

θυματοποίησης. 
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    Γενικά το ρόλο του θύτη διαδραματίζουν αγόρια είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες 

(«κλίκες»), μικτές ομάδες μαθητών και μαθητριών ή λιγότερο συχνά κορίτσια, κατά 

κανόνα σε ομάδες. Συνηθέστερα η εκφοβιστική συμπεριφορά λαμβάνει χώρα μεταξύ 

μαθητών ή/και μαθητριών του ίδιου τμήματος ή έστω της ίδιας τάξης και επομένως 

μεταξύ συνομηλίκων· στις περιπτώσεις όμως που υπάρχει διαφορά ηλικίας 

μεγαλύτερος είναι κατά κανόνα ο θύτης. Μάλιστα σε κάθε σχολικό ίδρυμα ο 

εκφοβισμός «ανθεί» ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα σχολικά τμήματα. Οι δράστες είναι 

διασπαστικά άτομα, που αρέσκονται να αρχίζουν καυγάδες και διακρίνονται από 

επιθετικότητα. Το κυριότερο χαρακτηριστικό των θυτών είναι η επιθετικότητα τόσο 

προς τους ομηλίκους τους όσο και προς τους ενήλικες, γονείς και δασκάλους. Γενικά 

η στάση τους απέναντι στη βία και τη χρήση βίαιων μέσων είναι πιο θετική από του 

μέσου μαθητή. Επιπλέον διακρίνονται από παρορμητικότητα και χαμηλή εν 

συναίσθηση, αλλά θετική αυτο-εικόνα. Ως προς τη σωματική διάπλαση, κατά κανόνα 

υπερέχουν από το μέσο συμμαθητή τους και πολύ περισσότερο από τους 

συγκεκριμένους συμμαθητές τους που επιλέγουν για στόχους της επιθετικής τους 

συμπεριφοράς. 

 

  Το παιδί που εκφοβίζει – Προφίλ 
 

Στην εκδήλωση του φαινόμενου ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το παιδί (ή 

ομάδα παιδιών) που εκφοβίζουν το οποίο συχνά γεννά αντιφατικά συναισθήματα. Σε 

πολλούς ανθρώπους γεννά θυμό και αγανάκτηση ενώ πολλοί αναγνωρίζουν την 

ανάγκη για στήριξη που έχει αυτό το παιδί.  

Πάντα θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πίσω από ένα παιδί που εκφοβίζει θα βρεθούν  

  ● Ανάγκη για κυριαρχία πάνω σε άλλους 

  ● Αδυναμία ελέγχου παρορμήσεων 

  ● Μειωμένη ικανότητα αυτοελέγχου 

  ● Αδυναμία τήρησης κανόνων και ορίων 

  ● Ασυνήθιστα χαμηλό άγχος 

  ● Διογκωμένη αυτοεικόνα 

  ● Έλλειψη αίσθησης του μέτρου 

  ● Η δημοτικότητα τους βρίσκεται στο μέσο όρο ή κάτω από αυτόν και χαμηλώνει 

καθώς προσχωρούν στις εκπαιδευτικές βαθμίδες 

  ● Είναι εχθρικό απέναντι στο περιβάλλον του (ιδιαίτερα σε γονείς και 

εκπαιδευτικούς) 

  ● Απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης 

  ● Είναι δυνατό να περιβάλλονται από άλλους συμμαθητές τους οι οποίοι δεν 

εκφοβίζουν άμεσα αλλά ενισχύουν το παιδί που εκφοβίζει 
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 Εάν δεν ληφθεί άμεσα η κατάλληλη φροντίδα υπάρχουν αυξημένα ποσοστά 

μελλοντικής  

 ● παραβατικής συμπεριφοράς,  

 ● χρήσης ουσιών και  

 ● εμπλοκής με το νόμο 

Στήριξη Παιδιού που εκφοβίζει 

Σπάνια το παιδί που εκφοβίζει θα ζητήσει μόνο του βοήθεια. Συνήθως κάποιος θα 

κατευθυνθεί προς αυτή την κατεύθυνση με δική του πρωτοβουλία. 

Αυτό θα πρέπει να συνυπολογίζεται πάντα στην στήριξη και ο πρώτος αρχικός και 

αναγκαίος στόχος είναι:  

ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ 
Σε διαφορετική περίπτωση η στήριξη «κινδυνεύει» να καταλήξει διδαχή. 

Για να προετοιμαστεί το παιδί να ακούσει: 

● Του αναγνωρίζουμε την πιθανή απροθυμία του για συνεργασία 

● Το αφήνουμε να εκφραστεί χωρίς να το κρίνουμε 

● Εστιάζουμε στο παιδί που μας μιλάει και όχι στο άλλο παιδί (στο παιδί που 

εκφοβίζεται) 

● Εκδηλώνουμε ειλικρινές ενδιαφέρον για εκείνο 

● Του εξηγούμε το φαινόμενο και δηλώνουμε την διαθεσιμότητα μας να 

συζητήσουμε γύρω από αυτό που γίνεται 

Επόμενα βήματα είναι τα παιδιά: 

● να αποκτήσουν επίγνωση της πράξης τους,  

● να αναλάβουν την ατομική τους ευθύνη,  

● να αποκτήσουν ενσυναίσθηση και  

● να κατανοήσουν τα κίνητρα της πράξης τους, που εν πολλοίς οφείλονται σε 

ενδοοικογενειακούς παράγοντες 

Συμβουλές σε παιδί που εκφοβίζει 

Αν κάποιος συμμαθητής σας πει ότι τον εκφοβίζετε ή αν σας το πουν οι εκπαιδευτικοί 

σας, μην αντιδράσετε κατευθείαν αλλά 

1. Παρατηρήστε τη συμπεριφορά σας απέναντι στο παιδί  

2. Θυμηθείτε ότι είναι άλλο να μην συμπαθώ ένα παιδί και άλλο να τον 

εκφοβίζω  

3. Προσπαθείτε να βρείτε την δική σας ευθύνη στο πρόβλημα του συμμαθητή 

σας  

4. Εάν όντως έχετε εμπλοκή σκεφτείτε το γιατί έχετε εμπλοκή. Γιατί το κάνετε 

αυτό  

5. Σε καμία περίπτωση δεν θα λυπηθείτε ένα παιδί…. Προσπαθήστε απλά να 

καταλάβετε πως αισθάνεται  

6. Κανείς δεν θα σας κατηγορήσει εάν ζητήσετε τη βοήθεια του. Μιλήστε σε 

ανθρώπους που εμπιστεύεστε όπως οι γονείς σας ή οι δάσκαλοι σας  

7. Κάλεσε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, δωρεάν 

και ανώνυμα, για να μιλήσεις με κάποιον ψυχολόγο.  

Οι γονείς του παιδιού που εκφοβίζει 

Οι γονείς του παιδιού που εκφοβίζει συνήθως βιώνουν ή εκδηλώνουν: 

● Θυμό προς το άλλο παιδί, δικαιολογώντας απόλυτα την συμπεριφορά του παιδιού 
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τους 

● Άρνηση του προβλήματος 

● Αγανάκτηση καθώς θεωρούν ότι το δικό τους παιδί είναι «θύμα» της κατάστασης 

● Μύχιες ενοχές ότι εκείνοι φταίνε για τη συμπεριφορά του παιδιού 

και συνεχές αίτημα τους είναι η βεβαίωση ότι το παιδί τους δεν έχει κανένα 

πρόβλημα. 

Οι γονείς πρέπει: 

● Να αντιληφθούν το γεγονός 

● να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στο ατομικό πρόβλημα του παιδιού τους στο οποίο 

μπορεί οι ίδιοι να αποτελούν μέρος 

● να συνεργαστούν με το σχολείο αλλά και με άλλους υποστηρικτικούς φορείς.  

Συμβουλές στους γονείς του παιδιού που εκφοβίζει 
 

Εάν ενημερωθείτε ότι το παιδί σας εκφοβίζει άλλα παιδιά μην πανικοβληθείτε, ούτε 

να σπεύσετε να αρνηθείτε το γεγονός ή να το δικαιολογήσετε. Είναι κάτι που δεν 

βοηθάει το παιδί σας και πρέπει να στο σταματήσετε. 

1. Παρατηρήστε τη συμπεριφορά του παιδιού σας. Δείτε πως αντιδράει σε διάφορες 

συνθήκες 

2. Παρατηρήστε την δική σας συμπεριφορά. Το πώς μιλάμε στο τηλέφωνο, πως 

μιλάμε όταν βλέπουμε τηλεόραση.  

3. Θυμηθείτε ότι τα παιδιά μας μιμούνται τη δική μας συμπεριφορά 

4. Εξηγήστε στο παιδί σας τα στοιχεία της συμπεριφοράς του που σας 

προβληματίζουν. Χαρακτηρίστε τη συμπεριφορά και όχι το παιδί 

5. Εξηγήστε στο παιδί σας ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην διαφορετικότητα 

6. Επικοινωνήστε του το συναίσθημα των άλλων παιδιών 

7. Κουβεντιάστε με τον εκπαιδευτικό 

8. Τονώστε τα θετικά του στοιχεία της προσωπικότητας του 

9. Πείτε του ότι το αγαπάτε 

10. Κάλεσε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, δωρεάν και 

ανώνυμα, για να μιλήσεις με κάποιον ψυχολόγο. 

 

                                      .  

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ 

Το δεύτερο  σημαντικό πρόσωπο που εμπλέκεται στα περιστατικά βίας και απασχολεί 

την έρευνα είναι ο θύτης. Θα ασχοληθούμε με τα χαρακτηριστικά του προφίλ του, με 

τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα περιστατικά βίας και τις συνέπειες της 

θυματοποίησης. 
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     Τα θύματα είναι συνήθως άτομα ντροπαλά και συνεσταλμένα, επιφυλακτικά, 

ευαίσθητα, ήσυχα, με περισσότερες αγωνίες και ανασφάλειες από το μέσο μαθητή. 

Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και αρνητική αυτο-εικόνα, που τα ωθεί στο σημείο να 

θεωρούν τους εαυτούς τους «αποτυχημένους». Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μάλιστα 

χαρακτηρίζει τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού και στην ενήλικη ζωή. Έχει 

υποστηριχθεί ότι τα τυπικά θύματα υπολείπονται ως προς τις κοινωνικές τους 

δεξιότητες. Διακατέχονται από χαμηλό πνεύμα συνεργασίας. Έχουν λίγους φίλους 

στο σχολείο και ακόμη λιγότερους έως κανέναν στενό φίλο, με αποτέλεσμα να 

περνούν συχνά το διάλειμμα μόνα και να κατακλύζονται από ένα γενικότερο αίσθημα 

μοναξιάς έως εγκατάλειψης στο σχολείο. Ως εκ τούτου τόσο οι μαθητές όσο και οι 

μαθήτριες που γίνονται θύματα εκφοβισμού, σε όλη τη σχολική τους πορεία 

απολαμβάνουν λιγότερο το σχολείο από ό,τι οι θύτες και οι παρευρισκόμενοι. 

 Το παιδί που βιώνει εκφοβισμό -  προφίλ 

Το παιδί που εκφοβίζει επιλέγει το παιδί που θα εκφοβίσει πολύ συγκεκριμένα και 

καθόλου τυχαία. Συνήθως θα επιλέξει παιδί που: 

● Διαφέρει με κάποιον τρόπο από τα υπόλοιπα (είναι από άλλη χώρα, έχει άλλη 

θρησκεία, φοράει σιδεράκια γενικά παιδί που διαφέρει από τη μέση εικόνα ενός 

μαθητή)  

● Δύσκολα θα βοηθήσει κάποιος (παιδιά μοναχικά που δεν κάνουν εύκολα φίλους)  

● Που είναι «λιγότερα» δυνατά  

Ωστόσο και το παιδί που βιώνει εκφοβισμό γεννά πολλές φορές αντικρουόμενα 

συναισθήματα. Πολλές φορές γεννά συναισθήματα θυμού προς γονείς, 

εκπαιδευτικούς και συμμαθητές καθώς είτε δεν του αναγνωρίζουν την αδυναμία του 

να αντιδράσει είτε θεωρούν ότι αυτό ευθύνεται για τον εκφοβισμό που βιώνει. 

Σε γενικές γραμμές πολλά από τα στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού που 

βιώνει τον εκφοβισμό ευνοούν την στοχοποίηση τους. Στο σημείο αυτό θα αναφερθεί 

ότι τα παιδιά που βιώνουν εκφοβισμό παρουσιάζουν: 

● χαμηλή αυτοεκτίμηση,  

● αδυναμία επίλυσης προβλημάτων,  

● καταθλιπτικά στοιχεία,  

● συναισθηματικές δυσκολίες,  

● αίσθημα μοναξιάς,  

● χαμηλές σχολικές επιδόσεις και απουσίες  

● Διαταραχές συμπεριφοράς  

● Ψυχολογικά / ψυχοσωματικά προβλήματα (πονοκέφαλοι, κοιλιακά άλγη, 

ενούρηση, διαταραχές ύπνου)  

● Άγχος  

● Φοβίες  

● Δεν μπορούν να μείνουν μόνα  

● Αποφεύγουν τη βλεματική επαφή  

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο συναισθηματικός κόσμος των παιδιών, ο οποίος 

στην περίπτωση του σχολικού εκφοβισμού δεν διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη 

μορφή βίας. Τα παιδιά βιώνουν:  
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» Θυμό  

Για αυτό που τους συμβαίνει, που δεν μπορούν να αντιδράσουν. Ο θυμός συνήθως 

εκφράζεται σε οικεία αγαπημένα πρόσωπα όπως ο πατέρας, η μητέρα ή ο αδελφός 

» Ντροπή  

Ντρέπονται για αυτό που τους συμβαίνει και θεωρούν ότι όλοι οι συμμαθητές τους, 

τους θεωρούν δειλούς/ δειλές. Έτσι δυσκολεύονται να κάνουν φίλους καθώς θεωρούν 

εκ προοιμίου ότι κανείς δεν θα τους θέλει για φίλους. Επίσης ντρέπονται να το 

αποκαλύψουν στους γονείς τους καθώς θα τους «απογοητεύσουν» 

» Ενοχή  

Θεωρούν ότι εκείνοι φταίνε για αυτό που γίνεται, (πχ. «με λένε γυαλάκια -} φοράω 

γυαλιά -} άρα έχουν δίκιο -} είμαι γυαλάκιας). 

» Φόβος  
Ζουν συνεχώς με το συναίσθημα ότι θα τους κοροϊδέψουν, ότι θα γελάσουν μαζί τους 

Ο συνδυασμός του θυμού - φόβου- ντροπής και ενοχής οδηγούν τα παιδιά να μην 

λένε σε κανένα αυτό που τους συμβαίνει και συνεπώς να μην ζητάνε βοήθεια. Αυτή η 

συναισθηματική απομόνωση οδηγεί στην γενικότερη απομόνωση των παιδιών. Εάν 

δεν λάβουν την κατάλληλη στήριξη στο μέλλον είναι δυνατό να επιδείξουν αδυναμία: 

● να αναλάβουν ευθύνες,  

● να επιδείξουν συνέπεια στον κοινωνικό τους ρόλο,  

● να συνάψουν διαπροσωπικές σχέσεις  

Στήριξη παιδιού που βιώνει εκφοβισμό 

Η στήριξη στο παιδί που δέχεται εκφοβισμό θα πρέπει να είναι πλήρως 

εναρμονισμένη με τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Συγκεκριμένα, όπως 

είδαμε, το παιδί που δέχεται εκφοβισμό βιώνει: 

● ΦΟΒΟ  

● ΘΥΜΟ 

● ΝΤΡΟΠΗ  

● ΕΝΟΧΗ 

● ΜΟΝΑΞΙΑ 

Τα συναισθήματα αυτά θα πρέπει να καταλάβει το παιδί, να τα αποδεχθεί, και να τα 

αντιμετωπίσει σαν αναμενόμενη αντίδραση σε αυτό που συμβαίνει. 

Οι στόχοι λοιπόν της στήριξης ορίζονται ως: 

► Η αντίληψη του φαινόμενου,  

Στα πλαίσια της ψυχοεκπαίδευσης εξηγούμε και αναλύουμε με απλά και κατανοητά 

λόγια (για την εκάστοτε ηλικία και νοητικό επίπεδο του κάθε παιδιού) το φαινόμενο 

του σχολικού εκφοβισμού. Η γνώση του προσφέρει σιγουριά και το βοηθάει να 

σταθεί στα πόδια του απέναντι στο φαινόμενο 

► η μη αποκλειστικότητα του παιδιού σε αυτό 

Στα πλαίσια της ψυχοεκπαίδευσης το παιδί αντιλαμβάνεται ότι σε αυτή την 

κατάσταση έχουν βρεθεί και άλλα παιδιά, γεγονός το οποίο λειτουργεί «βοηθητικά» 

στη συναισθηματική του κατάσταση. 

► η αποενοχοποίηση του 

Η σκέψη των παιδιών είναι ενοχική. Η στήριξη θα πρέπει να λειτουργήσει με τέτοιο 

τρόπο ούτως ώστε να αντιληφθεί το παιδί ότι «όπως και αν είναι, ότι και αν έχει 

κάνει» κανείς δεν έχει δικαίωμα να του φερθεί με αυτό τον τρόπο 

► η ανάγκη να το μοιραστεί και με κάποιον δικό του  
Συνήθως τα παιδιά από ντροπή – ενοχή – φόβο δεν λένε αυτό που τους συμβαίνει. Τα 

παιδιά θα πρέπει να αντιληφθούν την σπουδαιότητα αυτού που τους συμβαίνει και 

την ανάγκη να μιλήσουν και να δεχθούν βοήθεια.  
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► και η προοπτική βοήθειας  

Η κατάληξη όλων των παραπάνω είναι η αποδοχή από πλευράς του παιδιού του 

γεγονότος ότι έχει ανάγκη για βοήθεια.  

Συμβουλές σε παιδί που βιώνει εκφοβισμό 

Οι δυσκολίες στο σχολείο είναι πολλές. Τα μαθήματα, τα πολλά παιδιά.... πολλά 

θέματα μπορεί να προκύψουν. Είμαστε στο σχολείο όμως και αυτό που μαθαίνουμε 

είναι ότι κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. 

 

Απλά να θυμάσαι: 
1. Για αυτό που συμβαίνει δεν φταις εσύ. Δεν υπάρχει καμία πραγματική αιτία για να 

σε χτυπήσει κάποιος ή για να μιλήσει άσχημα για σένα. 

2. Πολλά παιδιά στα σχολεία βιώνουν τέτοιες καταστάσεις.  

3. Είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας. Δεν ντρεπόμαστε εμείς για κάτι άσχημο που 

έκανε κάποιος άλλος. 

4. Εάν μας συμβεί κάτι το μοιραζόμαστε με τους δασκάλους και τους γονείς μας. Δεν 

μαρτυράμε το άλλο παιδί, βοηθάμε τον εαυτό μας. 

5. Οι δυσκολίες δεν εξαφανίζονται ποτέ από μόνες τους. Εάν συμβεί μια φορά είναι 

πολύ πιθανό να ξανασυμβεί. 

6. Η απομόνωση δεν είναι η λύση. Και άλλα παιδιά μπορεί να έχουν ενοχληθεί από τη 

συμπεριφορά εκφοβισμού. Μοιράσου την εμπειρία σου. 

7. Η αδιαφορία δεν είναι λύση. Η δράση ναι. 

8. Το να απαντήσεις με τον ίδιο τρόπο, δεν θα σε βοηθήσει. Απλά θα κάνεις κάτι που 

έτσι και αλλιώς σε ενοχλεί. 

9. Είσαι πολύ σημαντικός για πολλούς ανθρώπους. Εάν κοιτάξεις γύρω σου θα τους 

βρεις, και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να σε βοηθήσουν. 

10. Κάλεσε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, δωρεάν και 

ανώνυμα, για να μιλήσεις με κάποιον ψυχολόγο. 

 

  Οι γονείς του παιδιού που βιώνει εκφοβισμό 

 
Οι γονείς των παιδιών συνήθως βιώνουν: 

 

● Θυμό προς το άλλο παιδί, την οικογένεια του άλλου παιδιού και τη σχολική μονάδα 

● Πανικό και αγωνία για το τι συναισθηματικά κατάλοιπα μπορεί να αφήσει το 

γεγονός στο παιδί τους 

● Ενοχές για την αδυναμία τους να προστατεύσουν το παιδί τους 

● Απογοήτευση για την «απραξία» του εκπαιδευτικού συστήματος να προστατεύσει 

το παιδί τους 

Όλα αυτά τα συναισθήματα αφενός μπλοκάρουν συναισθηματικά το γονέα ο οποίος 

ζητά μια μαγική λύση επίλυσης του προβλήματος στο «εδώ και τώρα». 

Οι γονείς επίσης θα πρέπει: 

● Να καταγράψουν προσεκτικά ότι τους είπε το παιδί και ιδιαίτερα για το ποιοι 

εμπλέκονται στο συμβάν, πόσες φορές συνέβη, που και τι ακριβώς συνέβη 

● Να βεβαιώσουν το παιδί ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να του φέρεται έτσι 

● Να γίνουν οι ίδιοι παραδείγματα συμπεριφοράς για τα παιδιά τόσο στο σπίτι όσο 

και γενικότερα 

● Να χρησιμοποιούν κατάλληλο λεξιλόγιο.  

● Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των παιδιών 

● Να συμβουλεύσουν και να ενθαρρύνουν τα παιδιά να έχουν διευρυμένο κύκλο 

φίλων 
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● Να συμβουλεύσουν τα παιδιά να αποφεύγουν πιθανούς χώρους επίθεσης 

● Να βοηθήσουν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να ζητάνε βοήθεια όταν 

χρειάζεται 

● Να ενθαρρύνουν το παιδί να έχει επικοινωνία με το δάσκαλο 

● Να επικοινωνήσουν και οι ίδιοι με το δάσκαλο 

Κατά την επικοινωνία του γονιού με το δάσκαλο ο γονιός θα πρέπει να έχει υπόψη 

ότι: 

 

 

● Ο δάσκαλος μπορεί να μην γνωρίζει το γεγονός. 

● Δεν βοηθάει να επικοινωνήσουν στο δάσκαλο το θυμό τους 

● Να είναι σαφείς (ονόματα – τόπος – ημερομηνίες ) 

● Να ζητήσει να έχει ενημέρωση για τις ενέργειες του σχολείου 

● Να ρωτήσουν εάν και με ποιον τρόπο μπορούν να εμπλακούν στη λύση 

● Και να διατηρήσουν επικοινωνία 

  

Συμβουλές σε γονείς παιδιού που βιώνει εκφοβισμό 

Σίγουρα το να έχει το παιδί μας μια εμπειρία εκφοβισμού είναι κάτι που κανείς μας 

δεν επιθυμεί. Ωστόσο μπορεί να συμβεί και θα πρέπει να το διαχειριστούμε σαν 

γονείς 

1. Παρατηρήστε τη συμπεριφορά του παιδιού σας. Οποιαδήποτε ξαφνική και 

χωρίς εμφανή αιτία αλλαγή στη συμπεριφορά τους ας μας προβληματίσει 

2. Κουβεντιάστε σε πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης με το παιδί σας για την 

εμπειρία του 

3. Αποενοχοποιήστε το παιδί 

4. Επιβραβεύστε το παιδί σας για την αποκάλυψη και δηλώστε  

5. Επικοινωνήστε ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να του φέρεται έτσι 

6. Μην του ζητήσετε να κάνει στο άλλο παιδί «τα ίδια» 

7. Καταδείξτε τη σημασία του να έχει επικοινωνία με το δάσκαλο 

8. Εξηγήστε τη διαφορά του «μαρτυράω» από το «ζητάω» βοήθεια 

9. Επικοινωνήστε και εσείς με το δάσκαλο 

10. Κάλεσε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, δωρεάν 

και ανώνυμα, για να μιλήσεις με κάποιον ψυχολόγο 

 

                                         ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ 

 

    Εκτός από το θύτη και το θύμα η έρευνα εξετάζει και 

έναν τρίτο παράγοντα στο θέμα της ενδοσχολικής βίας, 

τους μη άμεσα εμπλεκόμενους στο θέμα της βίας, καθώς 

η επίδρασή τους είναι σημαντική: τους μάρτυρες ή 

παρατηρητές περιστατικών βίας, τους καθηγητές και τους 

γονείς. Θα ασχοληθούμε με την αντίδραση των 
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προσώπων αυτών στα περιστατικά βίας καθώς και με τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις 

των περιστατικών βίας στους μαθητές –παρατηρητές.   Ο σχολικός εκφοβισμός δεν 

αποτελεί μία στατική διμερή σχέση μεταξύ θύτη και θύματος, αλλά μία δυναμική 

συνθήκη που επηρεάζει σύσσωμη τη σχολική κοινότητα. Στο 85% των περιστατικών 

σχολικού εκφοβισμού παίζουν κάποιο ρόλο - είτε ενεργητικό είτε παθητικό - και 

άλλοι/-ες μαθητές και μαθήτριες εκτός από το θύτη και το θύμα γεγονός που εξαίρει 

την κοινωνική διάστασή του. Πρόκειται για μία πρωταρχικά ομαδική δραστηριότητα, 

αφού λαμβάνει χώρα σε συγκεκριμένο πλαίσιο μαθητών-ητριών που αλληλεπιδρούν 

και ενισχύουν ο ένας τη συμπεριφορά του άλλου. Έχει συλλογικό χαρακτήρα και ως 

αφετηρία έχει τις κοινωνικές σχέσεις μέσα στην ομάδα. Σύμφωνα με τον Olweus 

μάλιστα (Olweus Bullying Prevention Program), ο κύκλος του σχολικού εκφοβισμού 

περιλαμβάνει σε κάποιο βαθμό όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. 

 Τα παιδιά θεατές -Ο ρόλος των παιδιών θεατών 

 
Σημείο - κλειδί στην εμφάνιση του φαινόμενου αποτελούν τα παιδιά - θεατές. Με την 

συμπεριφορά τους διευκολύνουν ή λειτουργούν ανασταλτικά στην εμφάνιση του 

φαινόμενου. 

Οι αναμενόμενες αντιδράσεις των υπόλοιπων παιδιών είναι: 

● Να γελάσουν 

● Να χαμογελάσουν 

● Να αδιαφορήσουν 

● Να μιλήσουν στο διπλανό τους και να σχολιάσουν αυτό που γίνεται είτε θετικά είτε 

αρνητικά 

● Να κοιτούν και να μην κάνουν απολύτως τίποτε 

Οι συγκεκριμένες αντιδράσεις ενισχύουν την συμπεριφορά του παιδιού που ασκεί βία 

καθώς με το να γελάσουν / χαμογελάσουν οι υπόλοιποι ή να σχολιάσουν το γεγονός 

έχει επιτύχει να κερδίσει την προσοχή τους. 

Στις υπόλοιπες αντιδράσεις αδιαφορία / απραξία είτε δεν δίνει σημασία είτε εντείνει 

την επιθετική συμπεριφορά προς το παιδί προκειμένου να «κερδίσει» και αυτούς. 

Από την άλλη πλευρά οι συγκεκριμένες αντιδράσεις επηρεάζουν σημαντικά το παιδί 

που δέχεται εκφοβισμό. Το γέλιο, το χαμόγελο, η αδιαφορία και η απραξία ενισχύουν 

τη μοναξιά του παιδιού και σε ένα δεύτερο επίπεδο την επιβεβαίωση της πράξης του 

παιδιού που εκφοβίζει και άρα ενισχύει την ενοχή του παιδιού.  

Επίσης ο σχολιασμός του γεγονότος ενισχύει με τη σειρά του και την ντροπή που 

βιώνει το παιδί και τη μοναξιά του. 

Στήριξη σε παιδιά θεατές 

Ένα σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση και εξέλιξη του φαινόμενου του σχολικού 

εκφοβισμού αποτελούν, όπως αναφέρθηκε, οι θεατές.  

Οι σκοποί στην στήριξη είναι: 

● Αύξηση της επίγνωσης της σοβαρότητας του προβλήματος 

● Συνειδητοποίηση των ρόλων που λαμβάνουν κατά τη διαδικασία του εκφοβισμού 

● Δέσμευση σε νέες συμπεριφορές μέσα από συζήτηση ή από παίξιμο ρόλων 

● Τα παιδιά παρατηρητές να αντιληφθούν πως το να μιλήσουν και να αξιολογήσουν 

την πράξη του εκφοβισμού δεν είναι κάρφωμα του παιδιού που ασκεί βία,  
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● να αισθανθούν την συνυπευθυνότητα στην εκδήλωση του φαινόμενου, 

● να αποκτήσουν το θάρρος της γνώμης τους, ώστε να μπορέσουν να επιλύσουν από 

κοινού το πρόβλημα 

Συμβουλές σε παιδιά θεατές 

Πολλά γεγονότα συμβαίνουν στο σχολείο. Σε κάποια πρωταγωνιστούμε και σε 

κάποια είμαστε απλά θεατές. Είναι όμως έτσι; Είμαστε απλά θεατές στις δυσκολίες 

ενός συμμαθητή μας; 

Σκεφτείτε: 

1. Όλοι έχουμε δικαίωμα να είμαστε διαφορετικοί. 

2. Πόσο σοβαρό είναι αυτό που συμβαίνει στο συμμαθητή μας 

3. Πως μπορεί να αισθάνεται όταν εσείς γελάτε ή δεν κάνετε κάτι 

4. Το να είστε φιλικοί με το παιδί μπορεί να το κάνει να αισθανθεί καλύτερα 

5. Το να μιλήσετε σε κάποιον (γονέα - εκπαιδευτικό) δεν είναι «κάρφωμα». Είναι 

βοήθεια και στα δυο παιδιά 

6. Ενημερωθείτε για το σχολικό εκφοβισμό 

7. Μην επιτρέπετε με γέλια και κουβέντες να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση 

8. Κάλεσε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, δωρεάν και 

ανώνυμα, για να μιλήσεις με κάποιον ψυχολόγο 

 

 

 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

Στην εκδήλωση ενός φαινόμενου μέσα στο σχολικό πλαίσιο πρώτο λόγο οφείλουν να 

έχουν και οι εκπαιδευτικοί. 

Σε γενικές γραμμές ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να: 

● ενημερωθεί για το φαινόμενο και ως συνέπεια να γίνει ικανότερος να το 

αναγνωρίζει να το σταματά άμεσα και να μπορεί να αναπτύξει στη συνέχεια 

προγράμματα ή τεχνικές παρέμβασης για εκτόνωση του  

● Μην αγνοήσει ή υποτιμήσει κάτι που του αναφέρει το παιδί 

● Κάνει άμεση και αυστηρή παρατήρηση αμέσως μετά το περιστατικό 

● Να αξιοποιήσει τη «δύναμη» του παιδιού που ασκεί βία σε θετικές συμπεριφορές 

● Να αναπτύξει δραστηριότητες σχετικά με το φαινόμενο (συζήτηση, παιχνίδι ρόλων, 

ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων) 

● Να Δημιουργήσει θετικό κλίμα στο σχολείο  

● Να προστατεύσει το παιδί που δέχεται τη βία, να μη του ζητάτε να εξηγήσει 

μπροστά σε άλλους τι έχει γίνει, αλλά σε κατ’ ιδίαν συνάντηση να γίνεται 

προσπάθεια αποενοχοποίησης και συναισθηματικής ενίσχυσης  

Επίσης: 

● Συστήνεται να αποφεύγεται η ποινικοποίηση της πράξης και η τιμωρία του παιδιού 

με αποβολές από τη σχολική μονάδα καθώς δεν είναι αποτελεσματικές. 

● Θα πρέπει να δημιουργείται τέτοιο κλίμα στο σχολείο ούτως ώστε να μην 

καλύπτονται τέτοια μυστικά. 

● Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην ζητηθεί η «συμφιλίωση» μεταξύ παιδιού που 

δέχεται βία και παιδιού που ασκεί βία καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να 

επαναθυματοποιηθεί το ένα παιδί και το άλλο να επιβεβαιώσει την «δύναμη» και 

κυριαρχία» του. 

 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ:  

Οι διαστάσεις που έχει προσλάβει η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός και οι 

σοβαρές επιπτώσεις που έχει στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών κάνουν 
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επιτακτική την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπισή 

του. 

•Χρειάζεται να εκδοθεί άμεσα από το Υπουργείο Παιδείας εγκύκλιος με γραπτές 

οδηγίες αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων που να συμπεριλαμβάνει διαδικασίες 

καταγραφής των συμβάντων, διορισμού υπεύθυνου εκπαιδευτικού και συμβούλου με 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες, παρακολούθησης των διαδικασιών αντιμετώπισης, 

ενημέρωσης των μαθητών για την πρόσβαση σε σύστημα υποστήριξης, συνεργασίας 

με τους γονείς και οργάνωσης ουσιαστικής εποπτείας των μαθητών κατά τη διάρκεια 

των διαλειμμάτων. 

•Είναι απαραίτητη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τον εντοπισμό και την 

αντιμετώπιση του προβλήματος. 

•Είναι αναγκαία η διαρκής ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των γονέων με το 

σχολείο. 

• Απαιτείται συνεχής συμβουλευτική των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές με 

στόχο την ενίσχυση της μαθητικής ομάδας για την αντιμετώπιση εκδηλώσεων 

εκφοβισμού και συμπεριφορών βίας. 

•Χρειάζεται να αναπτυχθούν προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας των 

μαθητών, τα οποία να εντάσσονται στο σχολικό πρόγραμμα 

•Χρειάζεται να στελεχωθούν άμεσα οι εκπαιδευτικές περιφέρειες με ειδικούς ψυχικής 

υγείας παιδιών και εφήβων (παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς), ώστε να παρεμβαίνουν στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων που εκδηλώνονται στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα. 

  

Το πλέον αποτελεσματικό μέσο που μπορεί να εμποδίσει την ενδοσχολική Βία και 

τον εκφοβισμό είναι το ίδιο το σχολείο: Το σχολείο που εντοπίζει το πρόβλημα, 

ευαισθητοποιείται και αναπτύσσει σταθερά τακτικές αντιμετώπισης. Εργασίες που 

προσεγγίζουν ερευνητικά το πρόβλημα είναι πολύτιμες. 

  

  

 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   

 

  Στην Ελλάδα, τα δεδομένα διαφόρων ερευνών δείχνουν ότι: 

• Το 10%-15% των μαθητών πέφτει θύμα διαφόρων μορφών βίας στο σχολείο. 

•Οι μαθητές που ασκούν βία, δηλαδή οι θύτες, υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το 5% του 

συνόλου των μαθητών. 

•Έχει παρατηρηθεί ότι τα αγόρια εμπλέκονται περισσότερο σε περιστατικά 

σωματικής βίας σε σύγκριση με τα κορίτσια, τα οποία φαίνεται να εμπλέκονται πιο 

συχνά σε περιστατικά λεκτικής βίας. 

•Τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια εμπλέκονται πιο συχνά σε περιστατικά βίας, σε 

αναλογία S προς 1. 

•Τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού εκδηλώνονται με μεγαλύτερη 

συχνότητα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, ενώ στο λύκειο μειώνονται. 

•Οι μισοί από τους μαθητές - θύματα βίας δεν αναφέρουν πουθενά το γεγονός, ενώ οι 

υπόλοιποι μισοί συνήθως το αναφέρουν σε φίλους τους και σπανιότερα στους 

εκπαιδευτικούς ή τους γονείς τους. 

       Μετά από την έρευνα της ομάδας μας σύμφωνα με το ακόλουθο ερωτηματολόγιο  

συγκεντρώθηκαν  τα ακόλουθα στοιχεία, όπως αποτυπώνονται στις διαφάνειες: 
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Ερώτηση 1
η

Σύνολο : 

45 απαντήσεις

Θετικές :

11

Αρνητικές :

34

 

 

  

Ερώτηση 2
η

Σύνολο : 

65 απαντήσεις

Θύμα :

10

Θύτης : 

14

Παρατηρητής ενεργός : 

14

Παρατηρητής

ανενεργός :

27

 

 

  

Ερώτηση 3
η

Σύνολο : 

44 απαντήσεις

Ναι : 

6

Όχι : 

9

Ίσως :

29
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Ερώτηση 4
η

Σύνολο :

51 απαντήσεις

Λεκτική : 

25 

Σωματική :

15

Ηλεκτρονική :

1

Όλα :

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

Το συγκεκριμένο παραμύθι δεν είναι πραγματική ιστορία.... Ή μήπως είναι; 

Μη σταθείτε στο αν το έχει ζήσει κάποιο παιδί.... σταθείτε στο πως θα γίνει αφορμή 

να βοηθήσετε το δικό σας παιδί. 

Πολλά παιδιά που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις στο σχολείο πιστεύουν ό,τι: 

Εκείνα φταίνε γι’ αυτό που τους συμβαίνει 

Οι δυσκολίες θα τελειώσουν.... έτσι μαγικά από μόνες τους 

Το χειρότερο ίσως είναι η μοναξιά που βιώνουν!!! 

Βρείτε στον Ηρακλή τα στοιχεία που τον κάνουν ήρωα, τον ήρωα μας. Ακούστε τον 

και βιώστε μαζί του τη δυσκολία του.... 

Όχι για να τον λυπηθείτε.... αλλά για να μάθετε από αυτόν 

«Να ζήσεις Ηρακλή και χρόνια πολλά 

Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά 

Παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως 

Και όλοι να λένε να ένας σοφός» 

Να ζήσεις αγόρι μου λέει η μητέρα του Ηρακλή και του δίνει ένα φιλί 

Χρόνια πολλά και καλά παλικάρι μου προσθέτει ο πατέρας του 

Ο Ηρακλής είναι πια 12 χρονών.... ολόκληρος άντρας όπως λέει και ο πατέρας του. 

Και όλα στη ζωή του θα αλλάξουν. Θα αποχωριστεί το παλιό του σχολείο, κάποιους 

από τους συμμαθητές του, γιατί απλά.... τον περιμένει η ζωή στο Γυμνάσιο. Μια 
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καινούρια συναρπαστική πορεία σαν μαθητής.... ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Ο 

Ηρακλής ανυπομονούσε να πάει στο γυμνάσιο γιατί στο Δημοτικό, ε να δεν ήταν και 

ότι καλύτερο. Όχι ότι περνούσε άσχημα.... απλά δεν περνούσε και καλά.  

Και η αλήθεια είναι αυτή. Ο Ηρακλής είναι ένας επιμελής μαθητής που τον αγαπάει 

πάρα πολύ η δασκάλα του, όμως είναι πολύ κλειστό παιδί. Όπως λέει και ο 

συμμαθητής του ο Γιώργος δεν του παίρνεις κουβέντα. Ο Ηρακλής πάντα ένοιωθε ότι 

διαφέρει από τα υπόλοιπα παιδιά. Είναι πάρα πολύ αδύνατος και τα αυτιά του νομίζει 

ότι είναι τεράστια πάνω στο κεφάλι του. Αφού μάλιστα πιστεύει ότι κάποιος του τα 

κόλλησε όταν ήταν μικρός. Τόσο πολύ νοιώθει ότι είναι ξένα.  

Από την άλλη πλευρά δεν του αρέσει και το ποδόσφαιρο, και ποτέ δεν έπαιζε με τα 

άλλα αγόρια στο διάλλειμα (αφού συνήθως ποδόσφαιρο έπαιζαν). Με τα κορίτσια 

πάλι δεν έπαιζε γιατί.... απλούστατα ήταν αγόρι και τα αγόρια δεν παίζουν με τα 

κορίτσια. Το χειρότερο του δε ήταν οι εκδρομές.... πάντα αισθανόταν άβολα γιατί 

κανείς δεν τον προτιμούσε να κάτσει μαζί του στο πούλμαν και ένοιωθε πάρα πολύ 

μόνος. 

Τώρα όμως όλα θα αλλάξουν. Στο καινούργιο σχολείο δεν θα είναι κάποιος από τους 

παλιούς συμμαθητές του.... είναι μια ευκαιρία.... μια νέα αρχή. Επιτέλους θα έχει 

έναν φίλο.... έναν πραγματικό φίλο, που θα γίνουν σαν αδέλφια. Θα παίζουν, θα 

πηγαινοέρχονται μαζί στο σχολείο, θα τον εκτιμάει. 

Βοήθησε με Θεέ μου να τα καταφέρω. Να πάνε όλα όπως θέλω. Είμαι καλό παιδί.... 

γιατί να μην έχω κι εγώ τον δικό μου «καλύτερο» φίλο 

Αυτή η φράση είναι διαρκώς στο μυαλό του Ηρακλή.... μια μικρή προσευχή!!!  

Και μόνο προσευχές θέλει να κάνει. Δεν θέλει να μάθει κανείς πόσο μόνος και άβολα 

ένοιωθε στο Δημοτικό. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε πει τίποτα σε κανένα. Οι γονείς 

του θα στενοχωριόντουσαν και από την άλλη θα τους απογοήτευε. Ακούς εκεί.... να 

μην τον θέλουν τα άλλα παιδιά. Όχι όχι, δεν πρέπει να το μάθει κανείς. Επιτέλους οι 

προσευχές του θα βγουν αληθινές. 

Ξύπνα Ηρακλή, 07:00 η ώρα.... Φώναξε η μαμά του 

Έτοιμο το γυμνασιόπαιδο μου.... γέλασε ο πατέρας του 

Έτοιμος.... απάντησε  

Έλα αγόρι μου.... θα σε πάω εγώ στο σχολείο με το αμάξι.... είπε ο πατέρας του 

Ε όχι πρώτη μέρα στο σχολείο και να με πάει ο πατέρας μου. Κακή αρχή θα κάνω. 

Όλοι θα με κοροϊδεύουν.... σκέφτηκε 

Όχι ρε μπαμπά, όλα τα παιδιά μόνα τους θα είναι και μένα θα με πάει ο μπαμπάς μου. 

Όχι όχι.... θα πάω με τα πόδια.... απάντησε ο Ηρακλής με πολύ θυμό λες και του είπε 

κάτι κακό. 

Ο πατέρας του συμφώνησε και έτσι ξεκινάει μόνος του για το σχολείο.... 

Η πρώτη μέρα είναι πάρα πολύ καλή. Ο Ηρακλής γνωρίζεται με κάποια παιδιά, όχι 

ότι γίνονται φίλοι, αλλά να γνωρίζονται.... εκείνος βέβαια ντρέπεται να μιλήσει αλλά 

ευτυχώς του μιλάνε οι άλλοι. 

Και φτάνει η ώρα να μπουν στην τάξη και το «μαρτύριο» του πούλμαν.... να το 

πάλι.... με ποιόν θα κάτσει ο Ηρακλής. Κανένας δεν θα τον θέλει.... Ένα παιδί του 

λέει έλα να κάτσεις μαζί μου. Ο Ηρακλής χαμογελάει, τον πλησιάζει και κάθεται 

δίπλα του 

-Γεια με λένε Γιάννη 

-Ηρακλή εμένα 

-Χάρηκα  

-Κι εγώ 

-Δεν ξέρεις κανέναν εδώ ε;  
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Και έτσι ξεκινάει η κουβέντα τους, και ενώ ο Ηρακλής θέλει τόσο πολύ ένα φίλο για 

έναν περίεργο λόγο δεν μιλάει πολύ. Ελάχιστα σαν να δείχνει στο Γιάννη ότι δεν τον 

θέλει για φίλο.... τι περίεργο πράγμα, είχε πληγωθεί τόσο πολύ από τους συμμαθητές 

του στο δημοτικό που λειτουργεί σαν να μη θέλει φίλους και ας θέλει. Νομίζει ότι 

προστατεύει τον εαυτό του έτσι μάλλον.... 

Ευτυχώς ο Γιάννης συνέχισε να μιλάει για να γνωριστούν.... ο Γιάννης φαίνεται καλό 

και ευγενικό παιδί και μιλάει πολύ χωρίς να κουράζει κάποιον και δείχνει να 

συμπαθεί τον Ηρακλή. Στο μπροστινό θρανίο κάθονται ο Χρήστος και ο Γρηγόρης, 

φίλοι κολλητοί του Γιάννη από το Δημοτικό 

Ο Χρήστος φαίνεται πάρα πολύ καλό παιδί αλλά σοβαρός και λιγομίλητος. Ο 

Γρηγόρης από την άλλη είναι πολύ κοινωνικός, αγαπητός και «μάγκας».... ότι θέλει 

να γίνει και ο Ηρακλής. Ωστόσο δεν φαίνεται να συμπαθεί και πολύ ο Γρήγορης τον 

Ηρακλή.... Θα δείξει βέβαια, μπορεί να είναι και ιδέα του.... 

Οι μέρες κυλάνε και τα τέσσερα αγόρια κάνουν πολύ παρέα στο σχολείο.... και ποιος 

θα το πίστευε, συναντιούνται και πάνε μαζί στο σχολείο.  

Τα απογεύματα ο Γιάννης και ο Χρήστος πάνε στο σπίτι του Γρηγόρη και παίζουν 

ηλεκτρονικά. Ο Ηρακλής δεν έχει καλεστεί ποτέ.... Το περιμένει πως και πως και όλο 

φέρνει την κουβέντα στα ηλεκτρονικά, στα καινούρια παιχνίδια που αγοράζει μπας 

και τους δελεάσει και τον καλέσουν.... αλλά τίποτα. 

Μια μέρα ο Ηρακλής αργεί να ξυπνήσει και πάει καθυστερημένος στο σχολείο. 

Τρέχει στο δρόμο και σκέφτεται τι θα του πει η φιλόλογος που έχει την πρώτη ώρα. 

Μπαίνει μέσα στο σχολείο και στην τάξη του 

Συγγνώμη που άργησα λέει.... 

Δεν πειράζει Ηρακλή απαντάει η καθηγήτρια 

Γιατί δεν χρησιμοποίησες τα αυτιά σου να πετάξεις, σχολιάζει ο Γρηγόρης και όλα τα 

παιδιά σκάνε στα γέλια  

Έλα ησυχία.... Λέει η καθηγήτρια χωρίς να προσθέτει κάτι άλλο 

Ο Ηρακλής κάθεται στη θέση του. Δεν λέει τίποτα, και τα χέρια του τρέμουν. 

Σκέφτεται τι όλοι πια θα τον κοροϊδεύουν.... γιατί; Γιατί; Τι του έκανα;  

Δεν λέει τίποτα στο διάλλειμα και κανείς δεν σχολιάζει τίποτα 

Στο επόμενο διάλλειμα ο Γρηγόρης τον πλησιάζει, του μιλάει για πολλά και διάφορα 

θέματα και για πρώτη φορά είναι πολύ φιλικός μαζί του. Τον καλεί μάλιστα το 

απόγευμα στο σπίτι του. Αλλά για το πρωινό του σχόλιο κανείς από τους δυο δεν είπε 

κουβέντα  

Το μετάνιωσε, σκέφτεται ο Ηρακλής.  

Είναι καλό παιδί.... και η αλήθεια άλλωστε είναι ότι έχω πολύ μεγάλα αυτιά!!!  

Ο Ηρακλής γυρίζει στο σπίτι πολύ εκνευρισμένος.... η μητέρα του σκέφτεται ότι κάτι 

πρέπει να έγινε στο σχολείο αλλά εκείνη την ώρα της λέει ότι το απόγευμα θα πάει 

στο Γρηγόρη οπότε δεν δίνει συνέχεια. 

Ο Ηρακλής πάει στο σπίτι του Γρηγόρη αλλά με πολύ φόβο. Διαρκώς σκέφτεται ότι 

τώρα θα γίνει κάποιο σχόλιο. Και ενώ είναι ώρα παιχνιδιού για εκείνον είναι ώρα 

μαρτυρίου. Δεν έγινε πάντως κανένα σχόλιο. Και ο Ηρακλής σκέφτεται ότι πια είναι 

φίλοι με το Γρηγόρη και δεν θα τον κοροϊδέψει ξανά. 

Ο Ηρακλής επιστρέφει στο σπίτι και κλείνεται στο μπάνιο για πολλή ώρα 

κοιτάζοντας στον καθρέφτη το πρόσωπο του.  

Έχω όντως τεράστια αυτιά τι θα κάνω;;; δίκιο έχουν που με κοροϊδεύουν. Κάτι πρέπει 

να κάνω. Θα κοιμηθώ στο πλάι σκέφτεται. Εάν πιέσω τα αυτιά μου θα μπουν προς τα 

μέσα. Και κοιμάται με την ελπίδα ότι τα αυτιά του το πρωί θα έχουν «μικρύνει». 

Όμως δεν γίνεται τίποτα 
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Το πρωί συναντιέται με τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο, όμως κάτι στο κλίμα, κάτι 

δεν είναι όπως τις προηγούμενες μέρες. Ο Γρηγόρης, ο Γιάννης και ο Χρήστος 

χαμογελάνε και μιλάνε ψιθυριστά στον Ηρακλή.... 

Γιατί μιλάτε έτσι; Ρωτάει χαμογελώντας 

Αφού με τις αυτάρες σου μας ακούς κανονικά φωνάζει ο Γρηγόρης και λύνονται στα 

γέλια. 

Ο Ηρακλής κλείνει τα μάτια, ξεροκαταπίνει και.... θέλει να τελειώσουν όλα τώρα. 

Δεν ξέρει τι να κάνει.... Απλά γελάει και εκείνος, δεν θέλει να μην τον έχουν φίλο. 

Στο διάλλειμα ο Γιάννης του λέει: 

Παρεξηγήθηκες; 

Όχι ρε, σιγά απαντάει ο Ηρακλής.... 

Οι επόμενες μέρες είναι μαρτύριο για τον ήρωα μας.... όλα τα παιδιά τον σχολιάζουν 

και του λένε «αυτιά - τηγάνια». Εκείνος τους αποφεύγει όλους και σιγά σιγά 

απομονώνεται. Φοβάται ότι θα τον κοροϊδέψουν, ντρέπεται για αυτό που γίνεται, και 

είναι τόσο θυμωμένος που θέλει όλους να τους δείρει!!! Αλλά δεν το κάνει Τα σχόλια 

συνεχίζονται και ο θυμός του μεγαλώνει.... Μια μέρα μπαίνει στο σπίτι και χτυπάει 

όλα τα έπιπλα με τέτοια δύναμη που σπάει το γραφείο του. Η μητέρα του δεν του 

μιλάει και παίρνει τηλέφωνο τον μπαμπά του, όπου έρχεται και κάνουν μια κουβέντα 

σαν άντρες!!! 

Τι συμβαίνει μικρέ; Τι έχεις; 

Άσε με ήσυχο τίποτα 

Έλα τώρα.... και σιγά σιγά ο μπαμπάς του τον κάνει να αισθανθεί άνετα και να του τα 

πει όλα.... 

Στους καθηγητές σου το έχεις πει αυτό; 

Και τι θα κάνουν; Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα!!! 

Πες το εσύ και κάτι θα κάνουν  

Καλά τώρα σκέφτηκε ο Ηρακλής.... δεν μου φτάνει το δούλεμα που τρώω θα με λένε 

και καρφί τώρα. 

Ο μπαμπάς βλέπει το φόβο του Ηρακλή για τον Γρηγόρη και.... 

Και δεν κατάλαβα λέει πολύ θυμωμένος ο μπαμπάς του ποιος είναι αυτός ο Γρηγόρης 

που θα σε κοροϊδέψει εσένα. Να τον κοροϊδέψεις και εσύ, ότι σου κάνει να το κάνεις. 

Δεν γίνεται αυτό μπαμπά είπε ο Ηρακλής αλλά ούτε ο ίδιος δε ξέρει γιατί δεν γίνεται. 

Το μόνο που ξέρει είναι ότι τον φοβάται.... 

Θα το κάνεις.... κάποιο κουσούρι θα έχει και αυτός. Να του το πεις 

Κάποιο κουσούρι θα έχει και αυτός.... μέχρι και ο μπαμπάς βλέπει τα αυτιά μου σαν 

κουσούρι....  

Αλλά πλάκα πλάκα ο Γρηγόρης είναι γεμάτος σπυριά.... όχι δεν θα το κάνω αλλά του 

αξίζει.... Δεν ξέρω είμαι πολύ μπερδεμένος. 

Οι μέρες κυλάνε.... κάποιες μέρες δεν ασχολείται κανείς με τον Ηρακλή κάποιες πάλι 

ακούει διάφορα σχόλια.... Τέλος πάντων έτσι είναι η καθημερινότητα.... θα περιμένει 

να τελειώσει το Γυμνάσιο - όπως περίμενε να τελειώσει και το Δημοτικό - και θα πάει 

στο Λύκειο. Εκεί όλα θα αλλάξουν.... 

Ώσπου ο Γρηγόρης μια μέρα που είχαν γυμναστική και φύσαγε πάρα πολύ ο 

Γρηγόρης λέει.... 

Ηρακλή πρόσεχε έτσι όπως φυσάει μην σε πάρει ο αέρας και πετάξεις με τα αυτιά σου 

και σκάσανε πάλι όλοι στα γέλια. 

Γιατί ρε σπυριάρη, τι πρόβλημα έχεις εσύ; Είπε ο Ηρακλής αλλά κανείς δεν γελάει με 

το αστείο του. Ο Γρηγόρης τον κοιτάζει πολύ θυμωμένος, τον πλησιάζει και του 

σκάει μια μπουνιά, μα τι μπουνιά.... 
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Ο Ηρακλής σηκώνει τα μάτια του και βλέπει κάποιους συμμαθητές του να γελάνε, 

κάποιους να χαμογελάνε και κάποιους απλά να τον κοιτάνε.... κανείς δεν κάνει τίποτα 

ούτε τον πλησιάζει.... Κάποιοι άλλοι έχουν βάλει το χέρι τους μπροστά στο στόμα 

τους και κάτι ψιθυρίζουν στον διπλανό τους - μπορεί για τον Ηρακλή μπορεί για τον 

Γρηγόρη, ποιος ξέρει; 

Ο Γρηγόρης πάει στο Γιάννη και το Χρήστο και φεύγουν.... Δεν φαντάζεται κανείς 

πόσο μόνος νοιώθει ο Ηρακλής.... όλοι τον άφησαν. Και ο Γρηγόρης επιβεβαιώνεται 

ότι είναι ο μάγκας και κανείς δεν του λέει τίποτα. 

Ο Ηρακλής κλαίγοντας φεύγει τρέχοντας.... και το σκάει από το σχολείο, αλλά δεν 

πάει σπίτι. Ντρέπεται. Τώρα ο πατέρας μου θα απογοητευτεί τελείως, δεν μπόρεσα να 

του κάνω τίποτα του Γρηγόρη.... Πηγαίνει και κάθεται σε ένα παγκάκι και δεν 

σκέφτεται τίποτα παρά μόνο πόσο μόνος και ντροπιασμένος νοιώθει.  

Και τότε.... να εκεί από τη γωνία περνάει ένα αυτοκίνητο.... Και τι γράφει πάνω του 

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΗ SOS 1056». 

Ο Ηρακλής έχει ακούσει πολλές φορές για Το Χαμόγελο του Παιδιού. Ξέρει ότι είναι 

ένας Σύλλογος που βοηθάει παιδιά όποιο πρόβλημα και αν έχουν. Κάποια στιγμή 

μάλιστα είχαν έρθει και στο Δημοτικό και τους είχαν μιλήσει για Το Χαμόγελο του 

Παιδιού και το 1056. Ναι το θυμάται.... Τι είχε πει εκείνος ο κύριος; Δωρεάν και 

ανώνυμα, για όποιο πρόβλημα μας απασχολεί.... Θα πάρω κι εγώ, δεν έχω και κάτι 

καλύτερο να κάνω άλλωστε 

Ο Ηρακλής πλησιάζει ένα καρτοτηλέφωνο και παίρνει 1056, ακούει για λίγο παιδικά 

τραγούδια και στη συνέχεια μια κυρία λέει  

«Το Χαμόγελο του Παιδιού παρακαλώ» 

«Ε.... γεια σας» είπε ο Ηρακλής 

«Γεια σου» απαντάει πολύ φιλικά εκείνη 

Και ο Ηρακλής άρχισε να λέει άσχετα πράγματα που όμως δεν δείχνουν να ενοχλούν 

την κυρία. Ίσα ισα συνεχίζει την κουβέντα και ο Ηρακλής αρχίζει να νοιώθει πολύ 

άνετα. Και τότε της λέει τι έχει συμβεί.... 

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που σου συμβαίνει και έχει συμβεί και σε πολλά άλλα 

παιδιά. Δεν είσαι ό μόνος και σίγουρα δεν είσαι μόνος» 

Έχει συμβεί και σε άλλα παιδιά; 

Ναι… δυστυχώς σε πολλά σχολεία συμβαίνει αυτό. Αλλά θέλω να καταλάβεις κάτι. Δεν 

φταις εσύ για αυτό! Ότι και αν έχεις κάνει, ότι και αν έχεις πει κανένας δεν έχει 

δικαίωμα να σου φερθεί με αυτό τον τρόπο. Και ξέρεις κάτι.... ίσως να ψάξεις να βρεις 

τους φίλους που πραγματικά αναζητάς γιατί σίγουρα αυτό το παιδί δεν είναι φίλος σου 

και δύσκολα θα γίνεται φίλοι.  

Μην αδιαφορείς γι’ αυτό που γίνεται απλά προσπάθησε να αποφύγεις το Γρηγόρη αυτές 

τις μέρες μέχρι να βρούμε τη λύση. Θες να βρεθούμε από κοντά; 

Ναι θα το ήθελα πολύ. 

Ωραία θα πας στο σπίτι σου τώρα γιατί οι γονείς σου θα ανησυχούν πολύ. Δε χρειάζεται 

να ντρέπεσαι. Έκανες ότι μπορούσες απλά κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα 

χειριστούμε μόνοι μας, και σε καμία περίπτωση δεν τα κρατάμε κρυφά από τη μαμά και 

το μπαμπά. Σκέφτομαι τώρα ότι αν τους είχες μιλήσει και στο Δημοτικό ίσως είχατε 

βρει μια λύση τότε. Ποιος ξέρει; 

Ναι ίσως αλλά.... ο μπαμπάς μου θα με περάσει για δειλό. 

Ο μπαμπάς σου είναι πολύ περήφανος για σένα. Είμαι βέβαιη. Και αν του πεις και την 

αλήθεια θα νοιώσει πολύ όμορφα.... ίσως εκείνη τη μέρα που του μίλησες να 

στενοχωρήθηκε πολύ γι’ αυτό και να σου φάνηκε θυμωμένος.... δεν ήταν θυμωμένος.... 

στενοχωρημένος ναι. Θα πας τώρα στο σπίτι και θα πεις ότι έγινε.... το πρώτο βήμα για 
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τη λύση το βρήκες.... Θα είμαστε μαζί σε αυτό. Εσύ, οι γονείς σου, εγώ και οι καθηγητές 

σου.... 

Όχι όχι.... Στους καθηγητές μου δεν μπορώ να το πω.... όλοι μετά θα με λένε καρφί. 

Σίγουρα το να μαρτυράς κάποιον δεν είναι σωστό.... αλλά εσύ ποιον θα μαρτυρήσεις; 

Μα το Γρηγόρη βέβαια 

Μα ποιος σου είπε ότι στους καθηγητές σου θα πάς για να μαρτυρήσεις το Γρηγόρη.... 

στους καθηγητές σου θα πάς για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Και θα ζητήσεις από 

τον καθηγητή σου να μην πει ότι του μίλησες. Εκείνος θα βρει λύση για να σε βοηθήσει 

διακριτικά. 

Διακριτικά.... είναι τόσο απλό;;;; 

Οι μέρες περνάνε και τίποτα δεν είναι απλό.... Οι καταστάσεις κάποιες μέρες 

δυσκολεύουν και δυσκολεύουν με τη σειρά τους πολύ τον Ηρακλή. Ωστόσο 

προσπαθεί και προσπαθεί πολύ είναι η αλήθεια. Δοκιμάζει πράγματα και 

συμπεριφορές και τρώει τα μούτρα του κάποιες φορές, αλλά κάποιες άλλες τα 

καταφέρνει. Πλέον όμως ο Ηρακλής έχει υπομονή και.... δεν είναι μόνος του σε 

αυτό.... οι γονείς του, οι δάσκαλοι του, καινούργιοι φίλοι που γνώρισε, το Χαμόγελο 

του Παιδιού είναι μαζί του.... και μαθαίνει σιγά σιγά ότι 

Στα προβλήματα υπάρχουν λύσεις 

Απλά κάποιες φορές πρέπει να μας τις δείξουν.... 
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