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✺

Η  Έλενα Νταβλαμάνου γεννήθηκε και ζει μόνιμα 
στον Βόλο. Ολοκλήρωσε με υποτροφίες τις σπου-
δές της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με «Άριστα». Το 
2006 απέκτησε Master στα «Σύγχρονα Περιβάλλοντα 
Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού». Από το 
2003 διδάσκει στο Δημοτικό Σχολείο «Saint Joseph» 
Βόλου και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, σε 
συνέδρια με ανακοινώσεις, ενώ έχει παρακολουθήσει 
δεκάδες σεμινάρια και ημερίδες στον τομέα της εκπαί-

δευσης, της ψυχολογίας και της λογοτεχνίας. Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα “Teacher for Europe”, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί βιωματικά σεμι-
νάρια σε εκπαιδευτικούς, ως επιμορφώτρια. Από το 2014 αρθρογραφεί στον 
τοπικό τύπο και σε ηλεκτρονικά περιοδικά για θέματα που αφορούν στην Παιδα-
γωγική και στη Λογοτεχνία και είναι μέλος του ΚΕΒΙΜΑΣΥ (Κέντρο Βιβλίου Μα-
γνησιωτών Συγγραφέων). Συμμετείχε στην ομάδα συγγραφής του προγράμματος 
«Πού πας, καραβάκι με τέτοιον καιρό - Η Ναυτική παράδοση της Ελλάδος», απο-
τέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τον φορέα πολι-
τισμού της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος & Αλμυρού «Μαγνήτων Κιβωτός –  
Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας  για τη διάσωση του πολιτιστι-
κού αποθέματος», υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» «200 Χρόνια 
από την Επανάσταση 1821-2021», το οποίο έλαβε την έγκριση του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.    

Από το 2012 έως σήμερα, στα εργαστήριά της, φέρνει σε επαφή τα παιδιά με τον 
μαγικό κόσμο του βιβλίου. Η αδυναμία της στα παιδιά και τα παραμύθια την οδή-
γησε στο πρώτο της συγγραφικό εγχείρημα με τον τίτλο «Μπορώ και χωρίς αυτά» 
(2017) από τις εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ, ενώ ακολούθησαν «Το αγόρι από τον κόσμο 
των χρωμάτων» (2019) και «Αιμιλία Ντε Βιαλάρ: Η Αγία της αγάπης και της προ-
σφοράς» (2019), από την ΗΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, «Ένας παρεξηγημένος φίλος» (2019) 
από τις εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ, «Το φτερό της φιλίας» (2019) από τις εκδόσεις ΔΙΑ-
ΠΛΟΥΣ,  «Άγιος Ιωσήφ: Ο πατέρας της σιωπής» (2020), «Ηρωικά Πρόσωπα της 
Ελληνικής  Ιστορίας – Αγωνίστριες του 1821» Α΄ τόμος (2021) και «Ηρωικά Πρό-
σωπα της Ελληνικής  Ιστορίας – Φιλέλληνες του 1821» Β΄ τόμος (2021) από τις 
εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ.
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✺

Ο Αντώνης Πλαγεράς είναι Πτυχιούχος της 
Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ.  Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., του Τμήματος Εκπαιδευτι-
κών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, έχει μεταπτυχιακές 
σπουδές στην εκπαίδευση στο ΕΑΠ και στην Διοίκηση 
Σχολικών Μονάδων στο Πανεπιστήμιο Frederick της 
Κύπρου. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Είναι πιστοποιημένος στην Συμβουλευτι-
κή και τον Προσανατολισμό. Έχει λάβει μέρος σε Ελλη-
νικά και Διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα 

σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.
Έχει εργαστεί ως εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Λάρισας στο τμήμα Ιατρικών 
Εργαστηρίων. Είναι συνεργάτης στην ΑΣΠΑΙΤΕ στο παράρτημα Βόλου στις Πρα-
κτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας. Έχει διδάξει σε όλες τις δομές κατάρτισης περισσό-
τερες από 2000 ώρες.
Από το 2003 είναι μόνιμος εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το 
2013 ανέλαβε Υπεύθυνος του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ως το 2018. Σήμερα διδάσκει στο 1ο 
Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας -  Πειραματικό.
Είναι ιδρυτικό μέλος του πολιτιστικού φορέα,  της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριά-
δος και Αλμυρού, «Μαγνήτων Κιβωτός για την διάσωση του πολιτιστικού αποθέ-
ματος της Μαγνησίας». Με τον φορέα έχει συμμετάσχει σε πολλές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Σε συνεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας του τμήματος Ιατρι-
κής του ΕΚΠΑ και την Ένωση Γονέων, υλοποίησε στον Βόλο την Ακαδημία Γο-
νέων από το 2018 ως σήμερα, η οποία είχε μεγάλη αποδοχή από τους γονείς. Η 
δράση αυτή βραβεύτηκε από την Μονάδα Εφηβικής Υγείας του τμήματος Ιατρικής 
του ΕΚΠΑ, σε ειδική τελετή στην κεντρική αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών. Τέλος 
συμμετείχε ως υπεύθυνος παιδαγωγικού σχεδιασμού στο πρόγραμμα «Πού πας, 
καραβάκι με τέτοιον καιρό - Η Ναυτική παράδοση της Ελλάδος», αποτέλεσμα της  
συνεργασίας μεταξύ του  Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαι-
δευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τον φορέα πολιτισμού της 
Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος & Αλμυρού «Μαγνήτων Κιβωτός –  Ακαδημία 
Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας  για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέ-
ματος», υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 202» «200 Χρόνια από την Επα-
νάσταση 1821-202», το οποίο έλαβε την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.    



H Σοφία Τσαρδακά γεννήθηκε και κατοικεί μόνιμα 
στον Βόλο. Είναι δασκάλα, απόφοιτος της Παιδαγωγι-
κής Σχολής Φλώρινας, του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης. Το 2019 απέκτησε Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος Λάρισας 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Διοίκηση Εκπαιδευτι-
κών Μονάδων. Υπηρετεί από το 1996 στο Ιδιωτικό 
Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Ιωσήφ» Βόλου. Έχει συμμε-
τάσχει σε συνέδρια με ανακοινώσεις και έχει λάβει μέ-

ρος στην οργανωτική επιτροπή ημερίδων της Γραμματείας Ιδιωτικών Εκπαιδευτη-
ρίων Ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Συμμετείχε ως συντονίστρια ενότητας/ομάδας στο 
πρόγραμμα «Πού πας, καραβάκι με τέτοιον καιρό - Η Ναυτική παράδοση της Ελ-
λάδος», αποτέλεσμα της  συνεργασίας μεταξύ του  Τμήματος Επιστημών Προσχο-
λικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τον 
φορέα πολιτισμού της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος & Αλμυρού «Μαγνήτων 
Κιβωτός –  Ακαδημία Λαϊκού Πολιτισμού & Τοπικής Ιστορίας  για τη διάσωση του 
πολιτιστικού αποθέματος», υπό την Αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» «200 
Χρόνια από την Επανάσταση 1821-2021», το οποίο έλαβε την έγκριση του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.

✺
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1. Πιάσε το χέρι μου... 

2. Έλα στη θέση μου...

3. Ο κύκλος της φιλίας 

4. Σου βγάζω το καπέλο….

5. Με όρεξη για ζωή

6. «Πραλ» για πάντα…

7. Δε σε ξεπλένει τίποτα...

Αντί επιλόγου...
 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
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31
43
55
71
83
99

115

133

135
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Ε  Ι  Σ  Α  Γ  Ω  Γ  Ή

Ο  όρος «εκφοβισμός (bullying) καθώς και η φράση «βία 
στο σχολείο» χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν  μία κα-
τάσταση, κατά την οποία ένας/μία  μαθητής/τρια εσκεμμέ-
να προσπαθεί να ασκήσει βία σε έναν/μία συμμαθητή/τριά 
του, χωρίς αυτός/ή να το προκαλέσει. Η βία που ασκεί το 
παιδί επαναλαμβάνεται κι αυτού του είδους η συμπεριφο-
ρά έχει σκοπό να προκαλέσει πόνο στον/στη συμμαθητή 
/τρια του/της του, είτε ψυχικά είτε σωματικά, εντός και 
εκτός του χώρου του σχολείου.
Ένας άνθρωπος θεωρείται ότι εκφοβίζεται όταν εκτίθεται επα-
νειλημμένα και για αρκετό χρονικό διάστημα στις αρνητικές 
ενέργειες από μέρους ενός ή πολλών ατόμων και έχει δυσκο-
λία στο να υπερασπιστεί τον εαυτό του/της (Olweus, 1978).

Επομένως ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί μια υποκα-
τηγορία της βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς και χαρα-
κτηρίζεται από δύο κριτήρια: την επανάληψη και τη διαφορά 
στη δύναμη (Smith, 2005).

Με απλά λόγια, ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια κατά-
σταση επαναλαμβανόμενη, απευθύνεται σε συγκεκριμένους 
/νες μαθητές/τριες από μαθητές/τριες (πολλές φορές και 
από ομάδα μαθητών/τριών) που υπερέχουν σωματικά (και 
όχι μόνο)  και έχουν ως στόχο ο/η μαθητής/τρια που εκφο-
βίζεται να νιώθει απομόνωση, να βιώνει άγχος και φόβο, 
να παρουσιάζει σχολική άρνηση και να παρουσιάζει διά-
φορες συναισθηματικές δυσκολίες.
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Πριν προχωρήσουμε παρακάτω θα πρέπει να διευκρινί-
σουμε ότι:

διαφέρει η επιθετική συμπεριφορά που μπορεί να προ-
κληθεί όταν δύο παιδιά στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού δια-
φωνούν, με αποτέλεσμα ακόμη και να μαλώσουν  από την  
επιθετική συμπεριφορά που εκδηλώνεται απέναντι σε συ-
γκεκριμένα, πιο αδύναμα παιδιά, είναι επαναλαμβανόμενη 
και γίνεται εσκεμμένα,  με σκοπό να επιβάλλει κάποιος τη 
γνώμη του, να πληγώσει, να προσβάλλει, να μειώσει τα άλλα 
παιδιά (Πλαγεράς & Αβαγιανού, 2018). 

Μορφές βίας στο σχολείο

Σωματική βία: φυσικός τραυματισμός ή απειλή τραυ-
ματισμού προς κάποιον. Εκδηλώνεται με σωματική επαφή 
(σπρώξιμο, αγκωνιές, κλοτσιές, τρικλοποδιές, κ.α.). 

Λεκτική βία: εκφράζεται με τη συστηματική χρήση υβρι-
στικών εκφράσεων, με λεκτικές επιθέσεις, προσβολές ή με 
αγενή και ειρωνικό τρόπο ομιλίας προς τους άλλους χρησι-
μοποιώντας παρατσούκλια. 

Εκφοβισμός με εκβιασμό: η προσπάθεια να αποσπάσει 
χρήματα ή προσωπικά αντικείμενα, χρησιμοποιώντας απειλές.

Έμμεση ή κοινωνική βία: Μπορεί κάποιος να προσπαθεί 
να απομονώσει ή να αγνοήσει άτομο, να θέλει να επηρεάσει 
την ομάδα των συνομηλίκων, ώστε να αισθανθούν αντιπά-
θεια για κάποιο συγκεκριμένο συμμαθητή τους, να θέλει να 
διαδώσει κακόβουλες φήμες και ψεύδη.
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Πρωτότυπη εικόνα από την Εταιρεία “Pexels” (κοινότητα). 
Ευχαριστούμε τον δημιουργό φωτογράφο eren-li.
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Ρατσιστική βία: κάποιος προσπαθεί να διαδώσει αρνητικά 
σχόλια εξαιτίας της καταγωγής, της κοινωνικής τάξης, της οι-
κονομικής κατάστασης, της διαφορετικότητας.

Ηλεκτρονικός εκφοβισμός: η αποστολή απειλητικού ή 
υβριστικού υλικού μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των 
υπηρεσιών MMS και SMS που παρέχουν τα κινητά τηλέφωνα 
και των διαδικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, η χρήση 
ή η παραποίηση των προσωπικών δεδομένων κάποιου ατό-
μου, ο αποκλεισμός του από μια δικτυακή ομάδα, οι κλήσεις 
στο κινητό του από άγνωστο νούμερο. 

Σεξουαλική παρενόχληση: είναι μία μορφή βίας, που στε-
ρεί το δικαίωμα ενός ατόμου για ίση μεταχείριση απέναντι σε 
άλλους, διαμορφώνοντας συνθήκες βίαιης συμπεριφοράς, που 
εμφανίζονται συχνότερα ενάντια στο γυναικείο φύλο. Το φαινό-
μενο δεν υπάρχει μόνο στις μέρες μας. Προϋπήρχε εδώ και δε-
καετίες σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Τα γυναικεία κινήματα, ήταν αυτά που έφεραν στην επιφάνεια τη 
σεξουαλική παρενόχληση, σε περιόδους που δε τολμούσε κα-
νείς να εστιάσει σε σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης σεξουα-
λικότητας (Παπαθεοδώρου, Καρύδης, & Βιδάλη, 2001). Τον τε-
λευταίο καιρό, γίνεται περισσότερος λόγος, για την ύπαρξη του 
φαινομένου, από τα Μ.Μ.Ε., εξαιτίας της απόφασης κάποιων να 
σπάσουν τη σιωπή και να μιλήσουν γι αυτό αντιμετωπίζοντας με 
θάρρος τον φόβο της κοινωνικής κατακραυγής.

Σύμφωνα με έρευνες, η σεξουαλική παρενόχληση θεωρεί-
ται μια υπόθεση που αφορά κυρίως τις γυναίκες, αν και στις 
μέρες μας, το φαινόμενο έχει πάρει μια γενικευμένη μορφή και 
αφορά όλους, δυστυχώς ακόμα και τα παιδιά. 
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Πρωτότυπη εικόνα από την Εταιρεία “Pexels” (κοινότητα). 
Ευχαριστούμε τον δημιουργό φωτογράφο rodnae-productions.

Πρωτότυπη εικόνα από την Εταιρεία “Pexels” (κοινότητα). 
Ευχαριστούμε τον δημιουργό φωτογράφο rodnae-productions.
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Μία συμπεριφορά λοιπόν χαρακτηρίζεται ως σεξουαλική 
παρενόχληση εάν είναι ανεπιθύμητη από το άτομο που την υφί-
σταται, γνωστοποιώντας παράλληλα στον θύτη την αντίθεσή 
του (Siebler, et al., 2008).

Η σεξουαλική παρενόχληση είναι μια μορφή εκφοβισμού, 
αφού έχει όλα τα στοιχεία που ορίζουν τον εκφοβισμό. 

Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές στα περιστατικά βίας;

Συμμετέχουν οι θύτες - «νταήδες»,  τα θύματα και οι σιωπη-
λοί παρατηρητές.

Οι θύτες μπορεί να είναι και αγόρια και κορίτσια. Τα αγόρια 
χρησιμοποιούν περισσότερο τη σωματική τους δύναμη, ενώ 
τα κορίτσια έχουν πιο διακριτικούς τρόπους, όπως το να δια-
δίδουν ανυπόστατα μια κατηγορία ή να περιθωριοποιούν άλλα 
παιδιά. Παρόλο που οι «νταήδες» τις περισσότερες φορές εί-
ναι παιδιά που δείχνουν σκληρά, δυνατά και δημοφιλή, υπάρ-
χουν και περιπτώσεις που ένα παιδί, δυσκολεύεται να πραγμα-
τοποιήσει αυτά που επιθυμεί (πχ. να κάνει εύκολα φίλους) και 
νιώθει ανασφάλεια, προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό κάνο-
ντας άλλα παιδιά να νιώθουν αδύναμα ή απλά προσπαθεί να 
τραβήξει το ενδιαφέρον. Πολύ συχνά κάποιοι θύτες – «νταή-
δες» έχουν δεχτεί και οι ίδιοι βία στο παρελθόν, την οποία 
τώρα επαναλαμβάνουν.

Όσον αφορά στα θύματα δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χαρα-
κτηριστικά εξαιτίας των οποίων ορισμένα παιδιά γίνονται εύ-
κολος στόχος από τους συμμαθητές τους, συνήθως όμως είναι 
παιδιά που δείχνουν με διάφορους τρόπους να διαφέρουν από 
τα υπόλοιπα. Η εμφάνιση, η θρησκεία, η επίδοσή τους στα μαθή-
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Πρωτότυπη εικόνα από την Εταιρεία “Pexels” (κοινότητα). 
Ευχαριστούμε τον δημιουργό φωτογράφο rodnae-productions.
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ματα, ακόμη και το όνομά τους μπορεί να γίνουν αιτία να υπο-
στούν εκφοβισμό. Μάλιστα είναι φορές που ένα ήσυχο και δια-
κριτικό παιδί στοχοποιείται, ακριβώς επειδή δίνει την εντύπωση 
ότι δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Οι παρατηρητές, οι συμμαθητές που βλέπουν να συμβαίνει 
κάτι, χωρίς να αντιδρούν, χωρίς να ενημερώνουν το σχολείο, 
έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Αν δεν αναφέρουν 
το γεγονός, σιωπηρά το αποδέχονται; Αν δεν μιλήσουν, είναι τα 
επόμενα θύματα; Δείχνουν δηλαδή μια συμπεριφορά φοβική 
απέναντι, κυρίως, στους θύτες, η οποία τους κατατάσσει στα θύ-
ματα εν αναμονή. Αποτελούν την δεξαμενή από την οποία ο θύ-
της επιλέγει κάθε φορά το επόμενο θύμα του.  

Εξάλλου όπως έχει ειπωθεί: Ο κόσμος είναι ένα επικίνδυ-
νο μέρος, όχι εξαιτίας αυτών που κάνουν κακό, αλλά εξαι-
τίας αυτών που παρακολουθούν χωρίς να κάνουν τίποτα 
(Albert Einstein).

Θα πρέπει να σταθούμε λίγο στον ρόλο του παρατηρητή και 
να τονίσουμε την δύναμη που έχει είτε στο να σταματήσει μια 
κατάσταση εκφοβισμού, είτε να την ενισχύσει:

μπορεί να μιλήσει σε κάποιον μεγαλύτερο ή τον εκπαιδευ-
τικό του σχολείου, 

μπορεί να υπερασπιστεί το θύμα και μαζί με τους συμμαθη-
τές του, να αποτρέψουν την βίαιη συμπεριφορά του θύτη,

  όπως στην περίπτωση του Αιμίλιου (Ο κύκλος της φιλίας).
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Πρωτότυπη εικόνα από την Εταιρεία “Pexels” (κοινότητα). 
Ευχαριστούμε τον δημιουργό φωτογράφο cottonbro.
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Μπορεί όμως να λειτουργήσει και ενισχυτικά, ως προς την 
συμπεριφορά του θύτη, γελώντας με τις πράξεις του θύτη, ενι-
σχύοντάς τον  με λέξεις όπως μπράβο, καλά του κάνεις, πήγαι-
νε γυρεύοντας κ.α., 

   όπως στην περίπτωση της Ηλιάνας και των συμμαθη-
τριών της (Σου βγάζω το καπέλο). 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ο παρατηρητής έχει καταλυτικό ρόλο 
στο πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού, αφού από τον ίδιο εξαρ-
τάται αν το πρόβλημα θα έχει διάρκεια ή θα σταματήσει άμεσα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με τον όρο «σχο-
λική βία» τι δεν εννοούμε. Δεν εννοούμε, λοιπόν, 

•  τα καλοπροαίρετα πειράγματα, 
•  τον τσακωμό που αρχίζει και τελειώνει χωρίς συνέχεια, 
•  το δυναμικό παιχνίδι, χωρίς κάποιος να θέλει να προκα-

λέσει κακό, πόνο στον άλλο. 

Τα περισσότερα παιδιά φοβούνται να μιλήσουν, για να μην 
τους θεωρήσουν «καρφιά». Το «κάρφωμα» στοχεύει στο να 
βρει κάποιος άδικα τον μπελά του. Το να αναφέρεις ένα γεγο-
νός σημαίνει ότι προστατεύεις έναν συμμαθητή σου ή ότι διεκ-
δικείς το δικαίωμά σου να σου φέρονται σωστά. Αν σου έχουν 
ασκήσει ΣΒ1, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να αναφέρεις το γε-
γονός σε κάποιον, για να σε βοηθήσει. Αυτοί που φέρονται 
έτσι μπορεί να το κάνουν και σε άλλα παιδιά αν κάποιος δεν 

1Σωματική Βία
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Πρωτότυπη εικόνα από την Εταιρεία “Pexels” (κοινότητα). 
Ευχαριστούμε τον δημιουργό φωτογράφο cottonbro.
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τους σταματήσει. Είναι στο χέρι μας να φροντίζουμε η τάξη μας 
να είναι ένα ασφαλές μέρος για όλους.

Υπάρχει η άποψη ότι, όταν αντιδράς σε ακραίες συμπεριφο-
ρές, δεν δέχεσαι αστεία. Αν κάποιος υποφέρει, πληγώνεται ή 
εξευτελίζεται συνέχεια, αυτό δεν είναι «πλάκα» ούτε αστείο. 

Μερικά παιδιά προσπαθούν και πείθουν τον εαυτό τους ότι 
δεν τα νοιάζει και αποφεύγουν να βιώνουν αρνητικά συναι-
σθήματα ως άμυνα. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι σωστό, μιας και 
όποιος έχει υποστεί ΣΒ φυσιολογικά πρέπει να νιώθει πλη-
γωμένος, εξευτελισμένος ή και απομονωμένος. Η ΣΒ δεν εί-
ναι κάτι που «συνηθίζεις»· υπάρχουν παιδιά που οδηγήθηκαν 
στην αυτοκτονία λόγω της ΣΒ και πολλοί ενήλικες θυμούνται 
ακόμα τη θλίψη, την ντροπή, τη μοναξιά, τον φόβο που ένιω-
θαν. Η ΣΒ ΔΕΝ είναι κάτι που το «ξεπερνάς». Ό,τι και να έχει 
προηγηθεί, σε κανέναν δεν αξίζει να του φέρονται έτσι.  Όλοι 
έχουμε δικαίωμα στην αξιοπρεπή και δίκαιη μεταχείριση.  Αυτό 
είναι ανθρώπινο δικαίωμα και προστατεύεται από τη νομοθε-
σία. Το να ασκείς ΣΒ σημαίνει πως ασκείς Βία και δεν αποδί-
δεις δικαιοσύνη.

Η ΣΒ δεν είναι κάτι που έχεις ευθύνη να αντιμετωπίσεις μό-
νος σου. Οι ενήλικες είναι υποχρεωμένοι να παρέμβουν άμε-
σα, εφόσον δεν μπορείς να ξεφύγεις.  Οι συμμαθητές πρέπει 
να φέρονται μεταξύ τους με αλληλεγγύη, για να είναι η τάξη ένα 
ασφαλές μέρος για όλους τους μαθητές.    

Θα πρέπει να τονίσουμε και τον ρόλο της οικογένειας στην 
αντιμετώπιση της ΣΒ, ο οποίος είναι σημαντικότατος. Ο γο-
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νιός θα πρέπει να έχει σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί και να 
είναι διαθέσιμος να ακούσει οτιδήποτε από το παιδί οποια-
δήποτε ώρα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ενισχυθεί 
η άποψη του «κάνε και εσύ τα ίδια στους άλλους», αντίθε-
τα ο γονέας θα πρέπει να ενισχύει την αυτοεκτίμηση του παι-
διού, ώστε να μπορεί να στέκεται απέναντι στο κάθε πρόβλη-
μα και να βρίσκει την λύση. Να βοηθά, το παιδί, να αποκτήσει 
διαπροσωπικές δεξιότητες, ώστε να κάνει δικούς του φί-
λους και παρέες και να του μάθει να ζητά βοήθεια από έναν 
δάσκαλο ή άλλον ενήλικα όταν η επίθεση αρχίζει να επανα-
λαμβάνεται. 

   Αξίζει να διαβάσουμε με προσοχή την ιστορία της Άν-
νας και του «παραδείγματος» που έπαιρνε από τον πατέρα της 
(Με όρεξη για ζωή).

 
Εφηβεία 

Όπως κάθε άνθρωπος, ασχέτως ηλικίας, έτσι και ένας έφηβος, 
για να αποκτήσει αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμό και αυτοπεποί-
θηση, χρειάζεται να νιώσει πως ο περίγυρος και η οικογένειά 
του δείχνουν τη δέουσα προσοχή και σεβασμό στις απόψεις, 
τις επιλογές και τη συμπεριφορά του, κυρίως πριν δημιουργη-
θούν σοβαρά προβλήματα. Σε περίπτωση που δεν βιώσει αυ-
τόν τον σεβασμό και την αποδοχή από το άμεσό του περιβάλ-
λον, μία συχνή έκβαση είναι η αναζήτηση φίλων με ανάλογα 
βιώματα προσωπικής απόρριψης και εσωτερικής μοναξιάς. Το 
επόμενο βήμα είναι συχνά η αναζήτηση σεβασμού, αποδοχής 
και θαυμασμού διαμέσου διαφόρων αντικοινωνικών συμπερι-
φορών με τη γνωστή κατάληξη…
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Οι περισσότεροι άνθρωποι θα συμφωνούσαν με την άπο-
ψη πως οι γονείς θα πρέπει να είναι ανοιχτοί και συναισθη-
ματικά ζεστοί με το παιδί τους, να επιδιώκουν μια αμφίδρομη 
επικοινωνία και να μην το κρίνουν συστηματικά και αλόγιστα 
για το παραμικρό, παρεμποδίζοντας ή αποκλείοντας την επι-
κοινωνία αυτή. Συμβαίνει, όμως, κάτι τέτοιο στην πραγματι-
κότητα;

Αυτό που κάνουν συχνά πολλοί γονείς εφήβων, που εμ-
φανίζουν διάφορα κοινωνικά κυρίως προβλήματα, είναι  να 
επικεντρώνονται στις προβληματικές συμπεριφορές του παι-
διού τους στο σπίτι, παρά σε αυτά που κάνει εκτός σπιτιού, κάτι 
για το οποίο πολλές φορές δεν έχουν επαρκή γνώση. Αυτό 
δεν οφείλεται, φυσικά, στην αδιαφορία των γονέων για το παι-
δί τους, αλλά αποτελεί ένδειξη της έλλειψης επικοινωνίας και 
σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στον έφηβο και τους γονείς 
του. Όταν, τελικά, οι τελευταίοι μάθουν για τα προβλήματα του 
παιδιού τους εκτός σπιτιού, αντιδρούν συνήθως συναισθημα-
τικά και παρορμητικά: 

•   εκφράζουν μια πολύ έντονη ανησυχία, 
•    δείχνουν πως δεν εμπιστεύονται το παιδί τους, 
•   το ενοχοποιούν, κάτι που γίνεται συνήθως διαμέσου 

μιας παρατεταμένης σιωπής των γονιών για τα όσα τους απο-
κάλυψε/εμπιστεύθηκε το παιδί, υποτιμητικών σχολίων και 
σαρκασμών, 

•    αποσύρουν συχνά κάθε έκφραση αγάπης και τρυφερών 
συναισθημάτων προς αυτό, διατηρώντας μια ψυχρή και απορ-
ριπτική στάση απέναντί του,

•    έχουν έντονες εκρήξεις οργής ή 
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•   επιβάλλουν πολύ αυστηρά «αντίποινα», συχνά δυσανά-
λογα της περίστασης και χωρίς τη δέουσα συνέπεια και σταθε-
ρότητα. 

Όλα αυτά συνιστούν έναν άκρως αποτελεσματικό τρόπο να 
κάνουν το παιδί να μην θέλει να ξαναμιλήσει για τον εαυτό και 
τα προβλήματά του.

Είναι φυσικό και κατανοητό να αντιδρούν οι γονείς πα-
ρορμητικά και συναισθηματικά, τουλάχιστον αρχικά, όταν δι-
απιστώσουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα στο παιδί τους. Το 
«παράδοξο» είναι, όμως, πως συχνά πολλοί γονείς, αντί να 
ενισχύσουν τα όρια και τον έλεγχο του παιδιού τους, αποφεύ-
γουν σχεδόν συστηματικά να το πράξουν. Ένας από τους λό-
γους που συμβαίνει αυτό είναι ο φόβος των γονιών για τις 
έντονες αντιδράσεις του παιδιού, η ψυχική τους κόπωση και το 
αίσθημα αδυναμίας που συχνά τους διακατέχει. Οι γονείς αντι-
δρούν απέναντι στα παιδιά τους που βρίσκονται στην εφηβεία 
όπως οι άνθρωποι, γενικώς, απέναντι σε άλλους. Είμαστε, δη-
λαδή, πιο προσεγγιστικοί με άτομα που είναι πιο ανοιχτά και 
συναισθηματικά ζεστά, από ό,τι όταν συμβαίνει το αντίθετο. 
Έτσι, λοιπόν, οι γονείς, που βιώνουν τα παιδιά τους ως άτομα 
ζεστά και ανοιχτά, μπορούν ευκολότερα να βάλουν όρια, από 
ό,τι όταν τα βιώνουν ως κλειστά, ψυχρά και απόμακρα άτομα.

Ένας ακόμα λόγος που οι γονείς αποφεύγουν να ασκήσουν 
πιο ενεργητικά το γονικό τους ρόλο, όταν το παιδί τους πα-
ρουσιάζει κάποιο πρόβλημα μπορεί να είναι ο εξής: επειδή δεν 
αντέχουν την ψυχική φόρτιση που τους δημιουργείται εξαιτίας 
της δοκιμασίας που υπόκεινται οι αρχές και οι αξίες ζωής τους, 
υιοθετούν μια πιο ανεκτική στάση απέναντι στο πρόβλημα του 
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παιδιού τους, εκλογικεύοντάς το. Για παράδειγμα, αν το παιδί 
τους αρχίζει να εθίζεται στο αλκοόλ, μπορεί να υιοθετήσουν 
μια στάση του τύπου «Λίγο - πολύ, όλα τα παιδιά αυτής της ηλι-
κίας στις μέρες μας έτσι συμπεριφέρονται» κ.ά., και με τον τρό-
πο αυτό να ανέχονται ευκολότερα το πρόβλημα που αντιμετω-
πίζουν και την αδυναμία τους, καθώς και να τιθασεύουν, κατά 
κάποιον τρόπο, τους φόβους και τις ανησυχίες τους.

Ποιες είναι, όμως, οι συνέπειες  των αντιδράσεων και της 
στάσης των γονιών που περιγράψαμε; Περιορίζουν ή διευρύ-
νουν τα προβλήματα του παιδιού; Οι διάφορες έρευνες δεί-
χνουν ότι, με τους παραπάνω τρόπους αντιμετώπισης, τα 
προβλήματα των παιδιών παραμένουν ως έχουν ή ακόμα και 
διευρύνονται. Ως εκ τούτου, δημιουργείται ένας φαύλος κύ-
κλος που δύσκολα σπάει.

Ποια συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε, λοιπόν, βά-
σει των παραπάνω διαπιστώσεων, όσον αφορά στην πρόλη-
ψη και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαφόρων 
κοινωνικών προβλημάτων των εφήβων; Από τη στιγμή που τα 
προβλήματα του εφήβου φαίνεται ότι αυξάνονται από τις αρ-
νητικές αντιδράσεις των γονιών, οι όποιες προληπτικές πα-
ρεμβάσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τη στήριξη των 
γονιών -ώστε να αποφεύγουν αντιδράσεις που εκφράζουν 
σαρκασμό, απαξίωση, οργή, ενοχοποίηση και συναισθηματική 
απομόνωση του παιδιού τους- καθώς και τη δημιουργία μιας 
ανοιχτής και καλής επικοινωνίας μαζί του. Οι περισσότερες 
έρευνες δείχνουν ότι οι πιθανότητες να μειωθούν σημαντι-
κά ανάλογα προβλήματα παιδιών στην εφηβεία είναι μεγάλες, 
όταν οι γονείς προσπαθούν να κατανοήσουν με ένα σταθερό, 
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αποφασιστικό και ήρεμο τρόπο το τι σκέφτεται, νιώθει και επι-
θυμεί το παιδί τους.

Σε περίπτωση που ως γονείς αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλη-
μα με το παιδί σας που σας ανησυχεί, δοκιμάστε τα παρακάτω:

✓    Μιλήστε μαζί του άμεσα, μη χάνετε πολύτιμο χρόνο.
✓  Προσπαθήστε να καταλάβετε τους πιθανούς λόγους 

που οδήγησαν το παιδί στην κατάσταση που βρίσκεται. Προ-
σπαθήστε να δείτε τα πράγματα από την οπτική του παιδιού.

✓  Μιλήστε διεξοδικά μαζί του με τρόπο που δεν θα προ-
καλέσει νέες εντάσεις.

✓  Εκφράστε ανοιχτά και με σαφήνεια το πώς βλέπετε τα 
πράγματα, αλλά δείξτε πως είστε ανοιχτοί για κάθε είδους συ-
ζήτηση και άποψη. Αποφύγετε τις συγκρούσεις (Πλαγεράς & 
Αβαγιανού, 2018).

Το σημαντικότερο είναι να προσπαθούμε να βλέπουμε 
τα πράγματα από την οπτική του παιδιού. Εάν το παιδί νιώ-
σει ότι οι γονείς του προσπαθούν ειλικρινά να κατανοήσουν 
τον τρόπο που αυτό σκέφτεται, νιώθει και βλέπει τα πράγ-
ματα, τότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια ειλικρι-
νή και ουσιαστική επικοινωνία. Μια τέτοια έκβαση θα δώσει 
την ευκαιρία στο παιδί να απευθυνθεί στους γονείς, εάν και 
όταν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα που δεν μπορεί να δια-
χειρισθεί. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, έχουμε επιτύχει ως γονείς 
να δημιουργήσουμε μια υγιή σχέση με το παιδί μας, μαθαί-
νοντάς του να αγαπάει τον εαυτό του. Με τον τρόπο αυτό το 
παιδί ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή του  
και μπορεί να δημιουργήσει υγιείς σχέσεις με τους συνομη-
λίκους του.  
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Συμπερασματικά 

Με το παρόν εγχειρίδιο γίνεται μια προσπάθεια από την συγγραφι-
κή ομάδα να παρουσιάσει ένα σχολικό λειτουργικό και εύχρηστο 
βοήθημα, για την εκπαιδευτική κοινότητα, για τους γονείς αλλά και 
για μαθητές/τριες. Τα ονόματα και τα περιστατικά που παρουσι-
άζονται στο βιβλίο είναι φανταστικά και δεν έχουν καμία σχέση 
με πραγματικά γεγονότα. Ωστόσο, αφορούν περιπτώσεις που θα 
μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε και προσωπικές μας εμπειρίες, 
είτε στο σχολείο, είτε στο οικογενειακό μας περιβάλλον.
 

Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι να δημιουργήσει τις συν-
θήκες επίλυσης προβλημάτων εκφοβισμού στο σχολείο, αλλά 
και στο ευρύτερο περιβάλλον των μαθητών/τριών. Δεν προ-
σπαθούμε να εξηγήσουμε επιστημονικά τις συμπεριφορές που 
διαπραγματευόμαστε, αλλά να δώσουμε στον αναγνώστη την 
δυνατότητα να μπορέσει να διαχειριστεί τέτοιες συμπεριφορές 
τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και έξω από αυτό.   

Σε κάθε κεφάλαιο που αφορά και μια ξεχωριστή περίπτωση, 
μετά την παρουσίαση της προβληματικής κατάστασης που αντι-
μετωπίζει ο ήρωας της ιστορίας, δίνεται μια σειρά από δρα-
στηριότητες με στόχο την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μα-
θητών, την αναγνώριση και την έκφραση των συναισθημάτων 
της ομάδας και του ατόμου, την ανάπτυξη δεσμών μέσα στην 
ομάδα με την αποδοχή της διαφορετικότητας, την ενσωμάτω-
ση στην ομάδα και τον σεβασμό για τον άλλον.

Οι δραστηριότητες είναι γραμμένες με τρόπο απλό, κατανο-
ητό και μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στην Πρωτοβάθμια Εκ-
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παίδευση, όσο και στη Δευτεροβάθμια. Μπορούν να αξιοποιη-
θούν από τους εκπαιδευτικούς και στο ωρολόγιο πρόγραμμα, 
αλλά και σε δραστηριότητες εκτός του Αναλυτικού Προγράμ-
ματος Σπουδών. 

Σε κάθε περίπτωση δεν προσπαθούμε να υποκαταστήσου-
με κάποια άλλη επιστημονική κατηγορία παρουσιάζοντας ένα 
έργο το οποίο δεν ανήκει στην δικό μας πεδίο δραστηριότητας. 
Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται στον χώρο της εκπαίδευ-
σης, η παρουσίαση και οι προτάσεις για την διαχείριση των συ-
μπεριφορών, δίνονται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και μόνο.

Ευχόμαστε το εγχειρίδιο αυτό να μπορέσει να φανεί χρή-
σιμο στους αναγνώστες και να προσθέσει ένα λιθαράκι στην 
αντιμετώπιση και διαχείριση συμπεριφορών που αποκλίνουν 
από το πλαίσιο όπου αυτές μπορούν να γίνουν αποδεκτές.      
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Πρωτότυπη εικόνα από την Εταιρεία “Pexels” (κοινότητα). 
Ευχαριστούμε τον δημιουργό φωτογράφο mikhail-nilov.




