
Αγαπεηνί γνλείο θαη θεδεκόλεο ηωλ καζεηώλ καο : 
 
Η 6ε Μαξηίνπ θαζηεξώζεθε σο παλειιήληα εκέξα θαηά ηεο Σρνιηθήο Βίαο θαη ηνπ 
Δθθνβηζκνύ κε ζηόρν ηελ πξόιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 
καζεηώλ θαη ηελ πηνζέηεζε ελόο θώδηθα κε βίαηεο επηθνηλσλίαο θαη επίιπζεο ησλ 
πξνβιεκάησλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο, ελδνζρνιηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο. Έλα 
αζθαιέο ζρνιείν απνηειεί δείθηε πνιηηηζκνύ, πξνόδνπ θαη αιιειεγγύεο. Τα παηδηά 
έρνπλ ην δηθαίσκα λα δνπλ ζε εηξεληθό θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ, λα κελ αηζζάλεηαη 
θάζε είδνπο απεηιή. 
Ο όξνο «εθθνβηζκόο θαη βία ζην ζρνιείν» όπσο θαη ν όξνο «ζπκαηνπνίεζε» 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία αζθείηαη 
εζθεκκέλε, απξόθιεηε, ζπζηεκαηηθή θαη επαλαιακβαλόκελε βία θαη επηζεηηθή 
ζπκπεξηθνξά κε ζθνπό ηελ επηβνιή, ηελ θαηαδπλάζηεπζε θαη ηελ πξόθιεζε 
ζσκαηηθνύ θαη ςπρηθνύ πόλνπ ζε καζεηέο από ζπκκαζεηέο ηνπο, εληόο θαη εθηόο 
ζρνιείνπ. Ο εθθνβηζκόο θαη ε βία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κπνξνύλ λα πάξνπλ 
ζσκαηηθή, ιεθηηθή, ςπρνινγηθή, θνηλσληθή κνξθή. 
Ο εθθνβηζκόο ζην ζρνιηθό ρώξν απνηειεί έλα παγθόζκην θαηλόκελν ην 
νπνίν παξαηεξείηαη ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Πξόθεηηαη γηα έλα θαηλόκελν πνπ 
κπνξεί λα εθδεισζεί ζε νπνηνδήπνηε ζρνιηθό ίδξπκα ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη 
πξόθεηηαη γηα «θαθό» ζρνιείν. 
Σην δήηεκα ηεο ζρνιηθήο βίαο νθείιεηαη θαη πξέπεη λα απνδνζεί κεγαιύηεξε 
θνηλσληθή ζεκαζία θαη βαξύηεηα. 
Κάζε κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο έρεη ξόιν θαη επζύλε γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ. 
Άιινο είλαη ν ξόινο θαη ε επζύλε ηνπ δηεπζπληή ελόο ζρνιείνπ, άιινο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνύ, άιινο ησλ ζπκκαζεηώλ, άιινο ησλ γνληώλ, άιινο νιόθιεξεο ηεο 
θνηλσλίαο. Ωζηόζν ζα πξέπεη όινη λα ζπλεξγαζηνύλ ζε έλα πιαίζην παξάιιεισλ 
δξάζεσλ 
Τν bullying (εθθνβηζκόο) είλαη κία επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά – ζσκαηηθή, ιεθηηθή, 
ςπρνινγηθή ή θαη θνηλσληθή - πνπ εθδειώλεηαη ζθόπηκα απξόθιεηα θαη 
επαλαιακβαλόκελα, ζην ζρνιείν, ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν, αθόκε θαη ζηα κέζα 
θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Σθνπόο ηεο είλαη ε επηβνιή, θαη ε πξόθιεζε ζσκαηηθνύ θαη 
ςπρηθνύ πόλνπ ζην άηνκν πνπ ηελ πθίζηαηαη. 
Τν bullying δελ είλαη θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά. Υπάξρνπλ δηάθνξνη ιόγνη  γηα 
ηνπο νπνίνπο θάπνηνο εθθνβίδεη ηνπο άιινπο : Μπνξεί λα έρεη ππνζηεί ν ίδηνο 
εθθνβηζκό θαη λα εθηνλώλεη θαηά θάπνηνλ ηξόπν ην ζπκό ηνπ εθθνβίδνληαο άιινπο. 
Ή κπνξεί κέζα απ’ απηό λα ληώζεη αλώηεξνο από ηνπο άιινπο, λα αηζζάλεηαη όηη 
έρεη ηζρύ θαη εμνπζία. Ίζσο αθόκε λα ην θάλεη γηα λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή, 
πηζηεύνληαο όηη ζα γίλεη δεκνθηιήο ή όηη ζα ηνλ βνεζήζεη λα εληαρζεί ζε θάπνηα 
παξέα.    
Πσο εμεγείηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Bullying; Οη άλζξσπνη πνπ αζθνύλ εθθνβηζκό, 
ζπρλά είλαη νη ίδηνη ηξνκνθξαηεκέλνη γηα θάηη θαη έηζη πξνζπαζνύλ λα 
ηξνκνθξαηήζνπλ ηνπο άιινπο γηα λα θξύςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ή 



παξελνρινύλ άιινπο γηα λα κελ ηνπο παξελνριήζνπλ πξώηα εθείλνπο. Δίλαη 
δπζηπρείο θαη «μεζπνύλ» ηε δπζηπρία ηνπο ζηνπο άιινπο. Σπλήζσο δελ ληώζνπλ 
ππεπζπλόηεηα γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη ζπρλά έρνπλ ηελ αλάγθε λα ειέγρνπλ ηνπο 
άιινπο θαη λα θεξδίδνπλ πάληα. Μπνξεί λα δειεύνπλ ηα άηνκα πνπ παξελνρινύλ.  
Η θαιύηεξε άκπλα απέλαληη ζε άηνκα πνπ αζθνύλ εθθνβηζκό είλαη λα ζνπ αξέζεη ν 
εαπηόο ζνπ, λα έρεηο απηνπεπνίζεζε θαη λα κε κνηάδεηο κε ζύκα. Γελ είλαη 
απνηειεζκαηηθό λα πξνζπαζείο λα αληαπνδίδεηο ηνλ εθθνβηζκό. Αλ είζαη αλήιηθνο 
θαη ρξεηάδεζαη βνήζεηα, δήηεζέ ηελ από έλαλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύεζαη. Δίλαη 
δύζθνιν λα ιύζεηο ηέηνηα πξνβιήκαηα κόλν ζνπ. Μίια ΣΩΡΑ, κελ θνβάζαη!! 
Μίια ζηνπο γνλείο ζνπ, ζηνπο θαζεγεηέο ζνπ, ζε θάπνηνλ ελήιηθα πνπ  
εκπηζηεύεζαη…!  
 
Γηαηί δηαιέγνπλ λα εθθνβίζνπλ εκέλα; Αλ δέρεζαη ηέηνηα ζπκπεξηθνξά 

εθθνβηζκνύ, ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεηο όηη δελ θηαηο εζύ. Μπνξεί λα ζνπ ιέλε άζρεκα 

πξάγκαηα γηα λα ζε πιεγώζνπλ, λα ριεπάδνπλ ην παξνπζηαζηηθό ζνπ, ην θύιν 

ζνπ, ην ρξώκα ζνπ, ην ζώκα ζνπ, ηελ θπιή ζνπ, ηελ ζξεζθεία ζνπ. Σηελ 

πξαγκαηηθόηεηα δελ ζα πξέπεη λα αηζζάλεζαη άζρεκα γη’ απηά ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ζνπ, αιιά λα είζαη ππεξήθαλνο γηαηί απηά είλαη πνπ ζε θάλνπλ 

ηδηαίηεξν θαη κνλαδηθό ζηνλ θόζκν. Μελ επηηξέπεηο ζ’ απηά ηα άηνκα λα ζε θάλνπλ 

λα ληώζεηο άζρεκα γηα ηνλ εαπηό ζνπ, γηαηί απηό  επηδηώθνπλ ώζηε λα απνθηήζνπλ 

εμνπζία θαη έιεγρν πάλσ ζνπ. 

Ση κπνξώ λα θάλω γηα λα αληηκεηωπίζω θάπνηνλ πνπ κε εθθνβίδεη;  
 

 Μελ ην θξαηάο κπζηηθό. Πεο ην ζε θάπνηνλ ελήιηθα πνπ εκπηζηεύεζαη θαη 
δήηεζε ηελ βνήζεηά ηνπ. 

 ηαλ δέρεζαη ηέηνηα ζπκπεξηθνξά, κείλε ήξεκνο. Πξνζπάζεζε λα κε 
δείμεηο ζπκό ή θόβν. Τα άηνκα πνπ αζθνύλ εθθνβηζκό απνδεηνύλ ηελ 
αληίδξαζε ηνπ ζύκαηνο. Τνπο αξέζεη λα βιέπνπλ όηη ζε αλαζηαηώλνπλ. 
Αλ δελ αληηδξάο όπσο πεξηκέλνπλ, κπνξεί λα βαξεζνύλ θαη λα 
ζηακαηήζνπλ. 

 Αγλόεζε απηνύο πνπ ζε εθθνβίδνπλ. ζν δελ ληώζεηο άζρεκα κ’ απηά 
πνπ ζνπ θάλνπλ ή ζνπ ιέλε, ηόζν ηνπο απνδπλακώλεηο. 

 Γίλε κέινο κίαο νκάδαο. Έηζη ζα θάλεηο θίινπο θαη ζα έρεηο κεγαιύηεξε 
ππνζηήξημε. 

 Μελ αληεπηηίζεζαη. Δίλαη επηθίλδπλν γηα εζέλα θαη ζπλήζσο θάλεη ηα 
πξάγκαηα ρεηξόηεξα 

 Πξνζπάζεζε λα απνθεύγεηο θαηαζηάζεηο όπνπ κπνξεί λα είζαη 
εθηεζεηκέλνο ζε εθθνβηζκό. 

 
Υπάξρνπλ εθπ/θά πξνγξάκκαηα αληηκεηώπηζεο απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ ζηα 

ζρνιεία; Σην πιαίζην ηεο αληηκεηώπηζεο ηέηνησλ δεηεκάησλ, ηα ηειεπηαία ρξόληα 



εθαξκόδεηαη πηινηηθά  έλα πξσηνπνξηαθό πξόγξακκα ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (ιηγόηεξν ζηελ πξσηνβάζκηα), κε ηε ζπκκεηνρή εζεινληώλ θαζεγεηώλ 

θαη θαζεγεηξηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Η ζχολική διαμεζολάβηζη, 

όπσο νλνκάδεηαη, εθαξκόδεηαη ζήκεξα ζε πεξίπνπ 60 ζρνιεία θαη ήδε κεηξά 

ζεακαηηθά απνηειέζκαηα, ελώ όιν θαη πεξηζζόηεξνο θόζκνο εκπιέθεηαη ελεξγά 

ζην πξόγξακκα. Τν Υπνπξγείν Παηδείαο δελ είρε εληάμεη ηε δηακεζνιάβεζε ζαλ 

νινθιεξσκέλν, δνκεκέλν ζεζκό ζην ζρνιηθό πξόγξακκα. Τελ έρεη βέβαηα ζηεξίμεη 

κέζα από κηα εγθύθιην ηνπ 2014 πνπ αλαθέξεη πσο ε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε 

ελδείθλπηαη ζαλ θαιή πξαθηηθή, αιιά δελ κπνξνύκε λα έρνπκε κηα ζαθή εηθόλα. Δλ 

ηέιεη, κόιηο πέξζη ην Υπνπξγείν Παηδείαο ζηνλ Ν. 4823/2021 (Πνιπλνκνζρέδην «γηα 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο Δθπαίδεπζεο») θάλεη κε ζαθήλεηα αλαθνξά ζηελ αμία ηεο 

Σρνιηθήο Γηακεζνιάβεζεο, σο έλα απνηειεζκαηηθό παηδαγσγηθό κέηξν. 

Σην 2ν Γπκλάζην Φαξηιάνπ, ηα ηειεπηαία έμη (6) ρξόληα, κε ηελ επηκέιεηα θαη ηνλ 

ζπληνληζκό ηνπ ίδηνπ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ καο θ. Παπαδόπνπινπ Αζ. , 

πινπνηείηαη κε επηηπρία Πξόγξακκα Αγσγήο Υγείαο κε ζέκα : «Ο λένο ζεζκόο ηεο 

Σρνιηθήο Γηακεζνιάβεζεο, σο αληίδνην ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζρνιηθνύ 

εθθνβηζκνύ». Μάιηζηα από ην 2020 ην 2ν Γπκλάζην Φαξηιάνπ είλαη επίζεκα 

ηδξπηηθό κέινο ηνπ Γηθηύνπ Σρνιείσλ ηεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο πνπ πινπνηνύλ 

Πξόγξακκα Σρνιηθήο Γηακεζνιάβεζεο.  

  Ση αθξηβώο είλαη θαη πωο μεθίλεζε παλειιαδηθά ην πξόγξακκα ηεο 
ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο;  Η ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά 
ηελ νπνία καζεηέο θαη καζήηξηεο επηκνξθώλνληαη θαη εθπαηδεύνληαη (από 
εθπαηδεπηηθνύο πνπ ήδε έρνπλ επηκνξθσζεί) θαη δεκηνπξγνύλ ηελ νκάδα ηεο 
ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο. Σε απηή ηελ νκάδα, απεπζύλνληαη παηδηά ηα νπνία 
έρνπλ ζπγθξνπζηεί κεηαμύ ηνπο θαη ζέινπλ λα βξνπλ κηα ιύζε. Θέινπλ λα βξνπλ 
κηα ιύζε, ρσξίο λα έρεη έξζεη ζηελ αξρή κηα ηηκσξία ή απνβνιέο. Έξρνληαη ινηπόλ 
ζηελ νκάδα, ζέηνπλ ην αίηεκά ηνπο, θαινύλ ηα παηδηά θαη πεγαίλνπκε ζε έλα ρώξν 
μερσξηζηό γηα ηε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε. Σην ρώξν βξίζθνληαη νη δηακεζνιαβεηέο 
θαη νη δηακεζνιαβήηξηεο θαη δύν ή ηξία ην πνιύ παηδηά (πνηέ δελ είλαη κόλν ηνπ έλα 
παηδί). Δάλ ηα παηδηά είλαη ηθαλά θαη ώξηκα λα θάλνπλ ηε δηακεζνιάβεζε, δελ 
ρξεηάδεηαη λα παξαβξεζεί θαη λα επηβιέπεη ζηε δηαδηθαζία θάπνηνο θαζεγεηήο. 
Σηε δηαδηθαζία, νη δηακεζνιαβεηέο ξσηνύλ κε αληηθεηκεληθόηεηα ηηο δύν πιεπξέο 

πνπ έρνπλ ζπγθξνπζηεί ηη πξαγκαηηθά έρεη ζπκβεί. Έπεηηα ξσηνύλ ηα παηδηά πσο 

ληώζνπλ, ηη ζπλαηζζήκαηα έρνπλ θαη πνηεο αλάγθεο ηνπο ηθαλνπνηνύληαη ή όρη. Τν 

ηειεπηαίν βήκα είλαη λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα κάζνπλ ην αίηεκα ηνπ θάζε παηδηνύ 

από ην άιιν παηδί. ,ηη ιέγεηαη ζηε δηαδηθαζία κέλεη κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή, νπόηε έλα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε εκπηζηνζύλε θαη ε 

ερεκύζεηα. Οη δε δηακεζνιαβεηέο δελ παίξλνπλ ζέζε θαη θξαηνύλ κηα αληηθεηκεληθή 



ζηάζε. Τν βαζηθό είλαη ην αίηεκα πνπ δηαηππώλεηαη ζηε δηακεζνιάβεζε λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλν. Να δηαηππώλεηαη γηα παξάδεηγκα πσο ε κία πιεπξά ζα ήζειε από 

ηελ άιιε λα ηεο ζπκπεξηθεξζεί ηελ επόκελε εβδνκάδα. Σηόρνο δελ είλαη ηα παηδηά 

απηά λα γίλνπλ θίινη, άιισζηε απηό πνιύ ζπάληα ζπκβαίλεη, αιιά ην λα ιπζεί ην 

γεγνλόο. Από ηε δηθή κνπ εκπεηξία, ην 95% πεξίπνπ ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ 

αληηκεησπίδνληαη, δελ επαλαιακβάλεηαη, ελώ ιίγεο κέξεο κεηά γίλεηαη θαη κηα 

δεύηεξε ζπλάληεζε-αλαζθόπεζε όισλ απηώλ (εμαθξίβσζε εάλ έιεμε ε κεηαμύ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ καζεηώλ παξεμήγεζε). 

Με άιια ιόγηα ηη είλαη ε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε; Η ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε 

είλαη ε δηαδηθαζία εηξεληθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ, ε νπνία δηεμάγεηαη κεηαμύ ησλ 

δηαθσλνύλησλ κεξώλ θη ελόο νπδέηεξνπ δηακεζνιαβεηή, ρξεζηκνπνηώληαο ην 

δηάινγν εληόο ελόο πιαηζίνπ όπνπ ππάξρεη ηζόηεηα θαη ζεβαζκόο όισλ  ησλ 

δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ, κε ζθνπό λα βξεζεί κία θνηλή απνδεθηή ιύζε από ηνπο 

δύν δηαθσλνύληεο.  

Η νκάδα νκόηηκσλ καζεηώλ-δηακεζνιαβεηώλ ζπλαληηέηαη ηαθηηθά, ελεκεξώλεηαη 

γηα ηελ πνξεία ησλ δηακεζνιαβήζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ζπδεηά 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην ρεηξηζκό πεξηζηαηηθώλ θαη ηε βία ζην ζρνιείν. 

Δλδερνκέλσο παίξλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο. Δπίζεο κπνξεί λα δεηήζεη πεξαηηέξσ θαη επνπηεία γηα θάπνηα ζέκαηα. 

Τέινο γίλεηαη αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ηεο κε ηε βνήζεηα ηνπ ππεύζπλνπ 

εθπαηδεπηηθνύ.  

Απνθεύγεηαη έηζη ε ηηκσξία ησλ ππαηηίσλ; Αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ 

ζνβαξόηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα επηβιεζεί νύησο ή άιισο 

θύξσζε ζηνπο ππαίηηνπο καζεηέο. Γηα επηόηεξεο πεξηπηώζεηο όκσο, δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα «αλαζηνιήο» ηεο επηβνιήο ηηκσξίαο, εθόζνλ ππάξμεη θαη ηεξεζεί 

ζπκθσλία αλάκεζα ζηα δύν κέξε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν πεξηνξίδνληαη νη πνηλέο θαη 

απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο ζπκκόξθσζεο ησλ καζεηώλ κε ηε ζέιεζή ηνπο. 

Έρεη επηηπρία ε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο; Τα ζρνιεία πνπ 

εθαξκόδνπλ ην ζεζκό αλαθέξνπλ όηη ζηελ αξρή γίλνληαη ιίγεο κεζνιαβήζεηο, 

αξγόηεξα όκσο απμάλνληαη, κε ηελ απόθηεζε εκπεηξίαο θαη ηε δηάδνζε ηεο 

πξαθηηθήο. Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο αλαθέξεηαη όηη ηεξείηαη ε ζπκθσλία θαη 

ηα δύν κέξε δελ επαλαιακβάλνπλ ηελ ζύγθξνπζε ή ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Δπίζεο αλαθέξεηαη κείσζε ζηελ επηβνιή θπξώζεσλ θαη δηάζεζε ησλ καζεηώλ λα 

επηιύνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο κε δηακεζνιάβεζε.  



ΠΡΟΟΧΗ : Αγαπεηνί γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ καο : Τόζν ε Γηεύζπλζε 

όζν θαη όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ καο, πνπ έρνπκε βάιεη πνιύ ςειά «ηνλ 

πήρε» ηεο πξόιεςεο απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ, είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα 

νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε θαη επίιπζε πξνβιήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζρνιηθό 

εθθνβηζκό. Γελ κπνξνύκε λα δηαλνεζνύκε όηη ππάξρνπλ καζεηέο ζην ζρνιείν καο 

πνπ «ππνθέξνπλ» θαη πηέδνληαη από ζπκκαζεηέο ηνπο, κε ζπλέπεηα λα κελ 

επηζπκνύλ λα έξζνπλ ζην ζρνιείν. Γη απηό εξγαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα ηελ 

πξόιεςε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ, πάληνηε κε παηδαγσγηθή επαηζζεζία θαη εηιηθξηλή 

δηάινγν κε ην 15κειέο Μαζεηηθό Σπκβνύιην θαη ηηο Μαζεηηθέο Κνηλόηεηεο. Παξόια 

απηά όκσο, ζαο παξαθαινύκε λα καο ελεκεξώλεηε έγθαηξα γηα νπνηνδήπνηε 

παξάπνλν ηνπ παηδηνύ ζαο από ζπκκαζεηή ηνπ…. 

Με εθηίκεζε, ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

 

 

 

 

 

 


