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Η 6η Μαρτίου 

Η 6η Μαρτίου καθιερώθηκε ως πανελλήνια ημέρα κατά 
της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού με στόχο την 
πρόληψη του φαινομένου, την ευαισθητοποίηση των 
μαθητών και την υιοθέτηση ενός κώδικα μη βίαιης 
επικοινωνίας και επίλυσης των προβλημάτων στις 
διαπροσωπικές, ενδοσχολικές και κοινωνικές σχέσεις. Ένα 
ασφαλές σχολείο αποτελεί δείκτη πολιτισμού, προόδου 
και αλληλεγγύης. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ζουν σε 
ειρηνικό και ασφαλές περιβάλλον, να μην αισθάνεται 
κάθε είδους απειλή. 



Η 6η Μαρτίου 
Ο εκφοβισμός στο σχολικό χώρο αποτελεί ένα παγκόσμιο 
φαινόμενο το οποίο παρατηρείται σε όλες τις σχολικές τάξεις. 
Πρόκειται για ένα φαινόμενο που μπορεί να εκδηλωθεί σε 
οποιοδήποτε σχολικό ίδρυμα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
πρόκειται για «κακό» σχολείο. 

Στο ζήτημα της σχολικής βίας οφείλεται και πρέπει να 
αποδοθεί μεγαλύτερη κοινωνική σημασία και βαρύτητα. 

Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας έχει ρόλο και ευθύνη για 
την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. 

Άλλος είναι ο ρόλος και η ευθύνη του διευθυντή ενός 
σχολείου, άλλος του εκπαιδευτικού, άλλους των συμμαθητών, 
άλλος των γονιών, άλλος ολόκληρης της κοινωνίας. Ωστόσο θα 
πρέπει όλοι να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο παράλληλων 
δράσεων 



Τι είναι το Bullying; 
Το bullying (εκφοβισμός) είναι μία 
επιθετική συμπεριφορά – σωματική, 
λεκτική, ψυχολογική ή και κοινωνική -  
που εκδηλώνεται σκόπιμα απρόκλητα 
και επαναλαμβανόμενα, στο σχολείο, 
στον εργασιακό χώρο, ακόμη και στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σκοπός της 
είναι η επιβολή, και η πρόκληση 
σωματικού και ψυχικού πόνου στο 
άτομο που την υφίσταται. 

  



Τι είναι το Bullying; 
Στην συμπεριφορά του bullying υπάρχει 
μία διαφορά ισχύος ανάμεσα σ’ αυτούς 
που την ασκούν και σ’ αυτούς που την 
υφίστανται. Δεν πρόκειται για μια 
διαμάχη που χρειάζεται επίλυση. Όλη η 
εξουσία είναι στο άτομο ή στην ομάδα 
που την ασκεί. Τα άτομα που 
εκφοβίζουν τους άλλους, δείχνουν 
απέχθεια και περιφρόνηση σ’ αυτούς 
που προσπαθούν να βλάψουν. 
Πιστεύουν ότι μέσα απ’ αυτή τη 
συμπεριφορά γίνονται πιο σημαντικοί  



Οι μορφές του Bullying 
Οι μορφές που μπορεί να πάρει το 
bullying  είναι διάφορες και μπορούν να 
συνυπάρχουν ακόμα και συνδυαστικά. 

 Λεκτική: γίνεται με την συστηματική 
χρήση υβριστικών εκφράσεων και 
φραστικών επιθέσεων, με προσβολές 
αλλά και απειλές, με ειρωνεία, με 
πειράγματα και ταπεινωτικούς 
χαρακτηρισμούς, χρήση 
παρατσουκλιών, με κοροϊδία ή 
καζούρα, με εκβιασμό για απόσπαση 
προσωπικών ειδών του θύματος. 



Οι μορφές του Bullying 
 Σωματική: γίνεται με φυσικό 

τραυματισμό ή ακόμα και με την 
απειλή τραυματισμού, μέσα από 
σπρωξίματα, χτυπήματα, 
σκουντήματα, αγκωνιές, γροθιές 
και κλοτσιές, τρικλοποδιές, 
χτυπήματα με αντικείμενα, 
τσιμπήματα και δαγκωνιές, 
φτυσίματα, μαλλιοτραβήγματα, 
καταστροφή προσωπικών ειδών 
του θύματος. 



Οι μορφές του Bullying 
 Ηλεκτρονική: ο σύγχρονος τρόπος 

μέσα από την αποστολή υλικού με 
υβριστικό ή και απειλητικό ακόμα 
περιεχόμενο με μηνύματα ή και 
βίντεο στο κινητό, με e-mails, στο 
Facebook, σε  chat rooms, χρήση ή 
και παραποίηση των προσωπικών 
δεδομένων του θύματος, 
δημιουργία ιστοσελίδων ή και 
προφίλ σε μέσα κοινωνικής  
δικτύωσης με παραποιημένα και 
ψεύτικα χαρακτηριστικά, 
παραποιημένες φωτογραφίες, 
βίντεο, αποκλεισμός του από 
δικτυακές ομάδες, απειλητικές 
κλήσεις στο κινητό του συνήθως από 
άγνωστα νούμερα. 



Οι μορφές του Bullying 
 Κοινωνική: γίνεται με την 

προσπάθεια να απομονωθεί και να 
αποκλειστεί κοινωνικά το θύμα 
μέσα από την αγνόηση ατόμου, την 
πρόκληση αντιπάθειας, τη 
δυσφήμιση και τη συκοφαντία, 
μέσα από τη διάδοση 
κουτσομπολιών και γενικότερα 
κακόφημων, ψευδών στοιχείων, 
την αποκάλυψη ακόμα και τη 
διαστρέβλωση όσων 
εκμυστηρεύτηκε το θύμα (την 
συγκεκριμένη μορφή την 
συναντάμε πιο συχνά ανάμεσα στα 
κορίτσια)  



Οι μορφές του Bullying 
 Ρατσιστική: γίνεται με την χρήση και 

την διάδοση αρνητικών σχολίων 
λόγω της καταγωγής του θύματος, 
του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου 
του, του σεξουαλικού 
προσανατολισμού, κάποιου 
σωματικού ελαττώματος ή 
ασθένειας, γενικότερα γίνονται 
επιθέσεις λόγω της 
«διαφορετικότητας». 



Οι μορφές του Bullying 
Όποια μορφή και αν έχει ο 
εκφοβισμός, το μόνο σίγουρο είναι 
ότι κακοποιεί το θύμα προκαλώντας 
μεγάλο ψυχοσυναισθηματικό αντίκτυ
πο. Το θύμα αρχίζει και αναπτύσσει 
αγχώδεις και φοβικές καταστάσεις 
που μπορεί να οδηγήσουν σε 
διαταραχές, καθώς τα τραύματα αυτά 
μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά για 
πολλά χρόνια, αν ο εκφοβισμός 
διαρκεί επίσης πολλά χρόνια ή αν 
είναι τόσο έντονος και βίαιος στον 
ψυχισμό του θύματος.  



    

Πως εξηγείται η συμπεριφορά του 
Bullying; 

Το bullying δεν είναι φυσιολογική 
συμπεριφορά. Υπάρχουν διάφοροι 
λόγοι  για τους οποίους κάποιος 
εκφοβίζει τους άλλους. Μπορεί να έχει 
υποστεί ο ίδιος εκφοβισμό και να 
εκτονώνει κατά κάποιον τρόπο το θυμό 
του εκφοβίζοντας άλλους. Ή μπορεί 
μέσα απ’ αυτό να νιώθει ανώτερος από 
τους άλλους, να αισθάνεται ότι έχει 
ισχύ και εξουσία. Ίσως ακόμη να το 
κάνει για να τραβήξει την προσοχή, 
πιστεύοντας ότι θα γίνει δημοφιλής ή 
ότι θα τον βοηθήσει να ενταχθεί σε 
κάποια παρέα.    



Πως εξηγείται η συμπεριφορά του 
Bullying; 

Οι άνθρωποι που ασκούν εκφοβισμό, 
συχνά είναι οι ίδιοι τρομοκρατημένοι 
για κάτι και έτσι προσπαθούν να 
τρομοκρατήσουν τους άλλους για να 
κρύψουν τα συναισθήματά τους ή 
παρενοχλούν άλλους για να μην τους 
παρενοχλήσουν πρώτα εκείνους. Είναι 
δυστυχείς και «ξεσπούν» τη δυστυχία 
τους στους άλλους. Συνήθως δεν 
νιώθουν υπευθυνότητα για τις πράξεις 
τους και συχνά έχουν την ανάγκη να 
ελέγχουν τους άλλους και να κερδίζουν 
πάντα. Μπορεί να ζηλεύουν τα άτομα 
που παρενοχλούν.  



Πως εξηγείται η συμπεριφορά του 
Bullying; 

Δεν μπορούν να κατανοήσουν και να 
αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των 
άλλων. Είναι όμως πολύ καλοί 
παρατηρητές της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς και πάντα επιλέγουν ως 
θύματα, εκείνους που ξέρουν ότι είναι 
πιο αδύναμοι απ' αυτούς και μπορούν 
να τους κερδίσουν. Χρησιμοποιούν τη 
«διαφορετικότητα» για να 
δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά τους 
και να κάνουν τα θύματά τους να 
νιώσουν άσχημα. 



Πως εξηγείται η συμπεριφορά του 
Bullying; 

Όμως το αληθινό πρόβλημα δεν είναι η 
«διαφορετικότητα» του θύματος αλλά 
ο ίδιος ο θύτης που νιώθει φόβο, 
ζήλεια, θυμό, φθόνο, ανασφάλεια, 
δυστυχία. Είναι σημαντικό να 
θυμόμαστε ότι η διαφορετικότητά μας 
είναι που μας κάνει ξεχωριστούς και 
μοναδικούς. Θα πρέπει να είμαστε 
περήφανοι για τον εαυτό μας και να 
μην επιτρέπουμε σε άτομα που μας 
εκφοβίζουν να μας καταβάλλουν.  



Πως εξηγείται η συμπεριφορά του 
Bullying; 

Η καλύτερη άμυνα απέναντι σε άτομα 
που ασκούν εκφοβισμό είναι να σου 
αρέσει ο εαυτός σου, να έχεις 
αυτοπεποίθηση και να μη μοιάζεις με 
θύμα. Δεν είναι αποτελεσματικό να 
προσπαθείς να ανταποδίδεις τον 
εκφοβισμό. Αν είσαι ανήλικος 
και χρειάζεσαι βοήθεια, ζήτησέ την από 
έναν ενήλικα που εμπιστεύεσαι. Είναι 
δύσκολο να λύσεις τέτοια προβλήματα 
μόνο σου. 



Γιατί διαλέγουν να εκφοβίσουν 
εμένα; 

Αν δέχεσαι τέτοια συμπεριφορά 
εκφοβισμού, χρειάζεται να γνωρίζεις ότι 
δεν φταις εσύ. Μπορεί να σου λένε 
άσχημα πράγματα για να σε πληγώσουν, 
να χλευάζουν το παρουσιαστικό σου, το 
φύλο σου, το χρώμα σου, το σώμα σου, 
την φυλή σου, την θρησκεία σου. Στην 
πραγματικότητα δεν θα πρέπει να 
αισθάνεσαι άσχημα γι’ αυτά τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά σου, αλλά να είσαι 
υπερήφανος γιατί αυτά είναι που σε 
κάνουν ιδιαίτερο και μοναδικό στον 
κόσμο. Μην επιτρέπεις σ’ αυτά τα άτομα 
να σε κάνουν να νιώσεις άσχημα για τον 
εαυτό σου, γιατί αυτό  επιδιώκουν ώστε 
να αποκτήσουν εξουσία και έλεγχο πάνω 
σου. 



Τι μπορώ να κάνω για να 
αντιμετωπίσω κάποιον που με 

εκφοβίζει;  
 Μην το κρατάς μυστικό. Πες το σε κάποιον ενήλικα που εμπιστεύεσαι και 

ζήτησε την βοήθειά του. 

 Όταν δέχεσαι τέτοια συμπεριφορά, μείνε ήρεμος. Προσπάθησε να μη δείξεις 
θυμό ή φόβο. Τα άτομα που ασκούν εκφοβισμό αποζητούν την αντίδραση 
του θύματος. Τους αρέσει να βλέπουν ότι σε αναστατώνουν. Αν δεν αντιδράς 
όπως περιμένουν, μπορεί να βαρεθούν και να σταματήσουν. 

 Αγνόησε αυτούς που σε εκφοβίζουν. Όσο δεν νιώθεις άσχημα μ’ αυτά που 
σου κάνουν ή σου λένε, τόσο τους αποδυναμώνεις. 

 Γίνε μέλος μίας ομάδας. Έτσι θα κάνεις φίλους και θα έχεις μεγαλύτερη 
υποστήριξη. 

 Μην αντεπιτίθεσαι. Είναι επικίνδυνο για εσένα και συνήθως κάνει τα 
πράγματα χειρότερα 

 Προσπάθησε να αποφεύγεις καταστάσεις όπου μπορεί να είσαι εκτεθειμένος 
σε εκφοβισμό. 



Τι είναι λοιπόν η σχολική 
διαμεσολάβηση; 

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι η διαδικασία 
ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, η οποία 
διεξάγεται μεταξύ των διαφωνούντων μερών 
κι ενός ουδέτερου διαμεσολαβητή, 
χρησιμοποιώντας το διάλογο εντός ενός 
πλαισίου όπου υπάρχει ισότητα και 
σεβασμός όλων  των διαφορετικών απόψεων, 
με σκοπό να βρεθεί μία κοινή αποδεκτή λύση 
από τους δύο διαφωνούντες. 



Ποια είναι η λειτουργία της ομάδας 
διαμεσολαβητών; 

Η ομάδα ομότιμων μαθητών-διαμεσολαβητών 
συναντιέται τακτικά, ενημερώνεται για την 
πορεία των διαμεσολαβήσεων που έχουν 
πραγματοποιηθεί, συζητά θέματα που αφορούν 
το χειρισμό περιστατικών και τη βία στο 
σχολείο. Ενδεχομένως παίρνει πρωτοβουλίες 
για την ενημέρωση των μελών της σχολικής 
κοινότητας. Επίσης μπορεί να ζητήσει 
περαιτέρω και εποπτεία για κάποια θέματα. 
Τέλος γίνεται αξιολόγηση του έργου της με τη 
βοήθεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. 



Αποφεύγεται έτσι η τιμωρία των 
υπαιτίων; 

Ανάλογα με το είδος και την σοβαρότητα της 
συμπεριφοράς, υπάρχει πιθανότητα να 
επιβληθεί ούτως ή άλλως κύρωση στους 
υπαίτιους μαθητές. Για ηπιότερες περιπτώσεις 
όμως, δίνεται η δυνατότητα «αναστολής» της 
επιβολής τιμωρίας, εφόσον υπάρξει και τηρηθεί 
συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη. Με αυτόν τον 
τρόπο περιορίζονται οι ποινές και αυξάνονται οι 
πιθανότητες συμμόρφωσης των μαθητών με τη 
θέλησή τους. 



 Έχει επιτυχία η διαδικασία της 
σχολικής διαμεσολάβησης; 

Τα σχολεία που εφαρμόζουν το θεσμό 
αναφέρουν ότι στην αρχή γίνονται λίγες 
μεσολαβήσεις, αργότερα όμως αυξάνονται, με 
την απόκτηση εμπειρίας και τη διάδοση της 
πρακτικής. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
αναφέρεται ότι τηρείται η συμφωνία και τα δύο 
μέρη δεν επαναλαμβάνουν την σύγκρουση ή 
την επιθετική συμπεριφορά. Επίσης αναφέρεται 
μείωση στην επιβολή κυρώσεων και διάθεση 
των μαθητών να επιλύουν τις διαφορές τους με 
διαμεσολάβηση. 
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