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   Λίγο πριν από τις πασχαλινές διακοπές, πιστοί στο ραντεβού μας μαζί σας, ετοιμάσαμε - και 

κρατάτε στα χέρια σας - το καινούριο τεύχος του περιοδικού μας.  

Στους τρεις μήνες που μεσολάβησαν συνέβησαν αρκετά στη σχολική μας κοινότητα αλλά - 

νομίζουμε - ότι το γεγονός στο οποίο πρέπει, κυρίως,  να σταθούμε είναι η πανελλαδική αναγνώριση 

που γνώρισε το βίντεο μιας ομάδας παιδιών του σχολείου μας για το σχολικό εκφοβισμό.  

Το “beat bullying” μετράει χιλιάδες «χτυπήματα» στο YouTube και στο Facebook ενώ προβλήθηκε 

μέσα από δημοφιλείς ειδησεογραφικές  ιστοσελίδες και ΜΜΕ. Το βίντεο των παιδιών, σε 

συνάρτηση με την «Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού», που γιορτάστηκε σε όλα τα σχολεία 

στις 6 Μαρτίου,  αποτέλεσε για μας το έναυσμα να ετοιμάσουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο bullying, 

που από ό,τι φαίνεται είναι δίπλα μας αλλά δεν το βλέπουμε (ή μήπως κάνουμε ότι δεν το 

βλέπουμε;).  

Οι μαρτυρίες που θα διαβάσετε - ανώνυμες οι περισσότερες - πιστοποιούν ότι το φαινόμενο έχει 

πάρει αρκετά σημαντικές διαστάσεις κάτι που, άλλωστε, φαίνεται και από τα επίσημα στοιχεία: 

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά, η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ σε 

εκδηλώσεις του φαινομένου: Ένας στους τρεις μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει 

πέσει θύμα σχολικού εκφοβισμού ενώ ένας στους δύο έχει υπάρξει μάρτυρας μιας τέτοιας 

συμπεριφοράς.  

Για όσους θεωρούν, ίσως, ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο «τραγικά» και οι Ειδικοί τα «παραλένε», 

απλώς να παραθέσουμε μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ: Η έρευνα, λοιπόν,  έδειξε 

πως τα παιδιά που υπέφεραν από σχολικό εκφοβισμό διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν 

κατάθλιψη, άγχος και αυτοκτονικές τάσεις αργότερα στη ζωή τους... 

Αυτό που πρέπει, λοιπόν, να καταλάβουμε όλοι είναι ότι η σιωπή μας «τρέφει» αυτό το φαινόμενο. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ΣΙΩΠΩ σημαίνει ΕΠΙΚΡΟΤΩ. Ας προσπαθήσουμε όλοι να 

σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο του φόβου και ας αντιδράσουμε είτε είμαστε θύματα είτε 

μάρτυρες τέτοιων περιστατικών που συμβαίνουν σε συμμαθητές μας.  

Αλλιώς όλοι, μαθητές, καθηγητές, γονείς, θα είμαστε συνυπεύθυνοι!  

Η Συντακτική Ομάδα 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 3
ο
 Λύκειο στο Λύκειο στο 

YouTube! 

 
To σχολείο μας δημιούργησε το  

δικό μας κανάλι 

στο YouTube με σκοπό να «ανεβάζουμε» 

βιντεάκια 

που αφορούν στις δραστηριότητες μας και 

στις σχολικές μας εκδηλώσεις. 

Συνδεθείτε, λοιπόν, με το λογαριασμό σας, 

αναζητείστε το κανάλι μας πληκτρολογώντας: 

3
ο
 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

και γραφτείτε συνδρομητές! 

 



Οι δραστηριότητές μας 
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Η τριήμερη εκδρομή της Β Λυκείου στην Αθήνα 

   Το τριήμερο 12 με 14 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα από 
τους μαθητές της Β’ λυκείου. Εξοπλισμένοι με χαμόγελα και με καλή διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής γελάσαμε, γνωριστήκαμε καλύτερα, φάγαμε (πολύ), παίξαμε , τραγουδήσαμε… Αν 
οι αναμνήσεις είναι αυτές που μένουν, τότε σίγουρα αποκομίσαμε πολλές ξεχωριστές αναμνήσεις 
απ’ αυτήν την εκδρομή. Το ξενοδοχείο αν και μας φάνηκε πολύ επιβλητικό αρχικά, στη συνέχεια 
ανακαλύψαμε  ότι το προσωπικό δεν ήταν και το πιο πρόθυμο και εξυπηρετικό. Τέλος πάντων... 
    Δώσαμε, λοιπόν, το παρόν μας στη Βουλή και στην Παλιά Βουλή, η οποία είναι πιο 
εντυπωσιακή από την καινούρια. Επισκεφτήκαμε, επίσης, το Πλανητάριο  και τέλος το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, στο οποίο πραγματικά θαυμάζεις τον  τεράστιο όγκο εκθεμάτων και 
πληροφοριών. Οι έξοδοι, φυσικά, δεν έλειψαν, οπότε  παρακολουθήσαμε τη  θεατρική παράσταση  
«Φον Δημητράκης»  η οποία, αν δεν συμμετείχε ο Π. Φιλιππίδης, δεν θα έλεγε πολλά αλλά και την 
μουσική σκηνή «Άγαμοι θύται», στην οποία περάσαμε πάρα  πολύ ωραία.  
                                                                                                        Ευχαριστούμε πολύ πολύ τους   
                                                                                                    συνοδούς-καθηγητές μας, κο   
                                                                                                    Ευμοιρίδη, κο Χουρδά, κο Πυρόβολο  
                                                                                                    και φυσικά  την κα Λύτινα,  η οποία           
                                                                                                    δεν σταμάτησε να μας ταΐζει  
                                                                                                    τυροπιτάκια, μηλοπιτάκια, κέικ  κτλ.   
                                                                                                    Όπως είναι λογικό τρείς μέρες δεν  
                                                                                                     χωράνε σε  μερικές σειρές, οπότε ...  
                                                                                                     αυτά συνοπτικά.  
                                                                                                         Η τριήμερη θα μας μείνει αξέχαστη,                           
                                                                                                      ραντεβού του χρόνου στη πενθήμερη  
                                                                                                      παιδιάάάά... 

                                                                                                                                                       Χ.Α. 
 

PISA δηλ. Programme for International Student Assessment 

     Ήμουν ένας από τους μαθητές της Α Λυκείου που πήραν μέρος στην έρευνα. Αν και έτυχε να 

διεξαχθεί την ημέρα της εκδρομής και νόμιζα ότι η μέρα μου είχε «χαλάσει», τελικά εξελίχθηκε σε 

μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Να, λοιπόν, πώς εξελίχθηκε η διαδικασία... 

    Αρχικά, μπήκαμε στην αίθουσα πληροφορικής και ο κάθε μαθητής έκατσε σε έναν υπολογιστή. 

Ύστερα, μας έδωσαν τους κωδικούς μας, με τους οποίους θα συνδεόμασταν στο πρόγραμμα, ανώνυμα. 

Έπειτα, οι επιτηρητές μάς άφησαν κάποιο χρόνο  ώστε να εξερευνήσουμε τον τρόπο που θα απαντάμε 

στις ερωτήσεις και το πώς θα περιηγηθούμε σε αυτές. Μόλις, λοιπόν, μάθαμε όλοι να δουλεύουμε 

πάνω σε αυτό, οι επιτηρητές μάς έδωσαν το σύνθημα να ξεκινήσουμε. Οι ερωτήσεις αποτελούνταν 

από τρία στάδια, δύο από τα οποία ήταν ωριαία και είχαν ερωτήσεις οι οποίες συνδύαζαν τις γνώσεις 

μας από το σχολείο με την καθημερινή ζωή, ενώ το τρίτο στάδιο είχε προσωπικές ερωτήσεις για το 

περιβάλλον στο οποίο ζούμε και την εκπαίδευση που λαμβάνουμε. Ανάμεσα σε κάθε στάδιο κάναμε 

διαλείμματα 10-20 λεπτών, για να πάμε τουαλέτα, να πιούμε λίγο νερό ή να φάμε κάτι.  

 Η εμπειρία μου στο πρόγραμμα ήταν πολύ ευχάριστη γιατί μέσα από αυτή την έρευνα, εκτός 

του ότι συνεργάστηκα με άλλους για τη επίλυση κάποιων προβλημάτων, διεύρυνα τις γνώσεις μου 

και έμαθα πολλά καινούρια πράγματα. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε ότι, παρά τη δυσκολία των 

ερωτήσεων, με τη βοήθεια των συνεργατών μου και με σωστή καθοδήγηση κατάφερα να δώσω 

απαντήσεις σε ερωτήσεις πολύ υψηλού επιπέδου.  

 Ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε μια τέτοια έρευνα, πέρασα υπέροχα και η 

φιλική διάθεση των επιτηρητών  το έκανε ακόμη καλύτερο.  Εύχομαι η έρευνα αυτή να συνεχιστεί και 

στο μέλλον, ώστε να έχουν και άλλοι μαθητές/τριες την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτή.    

                                                                                    Γεωργιάδης Θεμιστοκλής 



Οι δραστηριότητές μας 
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Λίγα λόγια από τους μαθητές για τη βράβευσή τους … και όχι μόνο! 

   Η ίδια η δημιουργία τού βίντεο και ό,τι επακολούθησε μάς χάρισε πρωτόγνωρες εμπειρίες. 

Οι συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση ήταν για εμάς κάτι απίστευτο και το 

ζήσαμε γεμάτοι ενθουσιασμό. Παρόλα αυτά,  η πιο αξέχαστη εμπειρία ήταν για μας η ίδια η 

διαδικασία, η γένεση του βίντεο, οι στιγμές που ζήσαμε σαν ομάδα δημιουργώντας αυτό το 

όμορφο αποτέλεσμα. Ίσως,  όμως, όλο αυτό να είναι και ο λόγος που έγινε τόσο δημοφιλές και 

μάλιστα να κριθεί άξιο βράβευσης. Το γεγονός, δηλαδή, ότι με πολύ καλή διάθεση και 

συνεργασία δουλέψαμε και έτσι πέρασε το μήνυμα που ήθελε να περάσει το συγκεκριμένο 

πρότζεκτ. 

 

    Βέβαια, το ότι βραβευτήκαμε ήταν, φυσικά, μια πολύ συγκινητική στιγμή. Νιώσαμε ότι 

κάναμε κάτι πραγματικά αξιόλογο, άξιο επαίνου, μάλιστα, που ίσως να πρόσφερε κάτι προς 

ευαισθητοποίηση  στους συμμαθητές μας και στην κοινωνία γενικότερα. Μας προξένησαν 

ιδιαίτερη εντύπωση τα θερμά λόγια με τα οποία απευθύνθηκε σε όλους μας ο δήμαρχος και 

συγκεκριμένα μας προέτρεψε να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε τόσο δημιουργικές 

συνεργασίες. Μετά την απονομή των επαίνων, παρακολουθήσαμε όλοι οι παρευρισκόμενοι μαζί 

το βίντεο, κατόπιν πρότασης ενός συμμαθητή μας, και καθώς βλέπαμε μπροστά στα μάτια μας 

να περνάει όλη αυτή η εμπειρία που βιώσαμε, νιώθαμε ότι τα όμορφα αυτά συναισθήματα θα 

μείνουν για πάντα αποτυπωμένα στη μνήμη και την καρδιά μας και μετά το πέρας της σχολικής 

μας ζωής! 

Η ομάδα του Beat Bullying 



Ενδοσχολική βία: προσωπικές μαρτυρίες... 
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Ενδοσχολική  βία και φόβος! 

     Με λένε Πέτρο και το περιστατικό που θα σας αφηγηθώ συνέβη όταν πήγαινα Α΄ Λυκείου. 

Μια μέρα,  στο μεγάλο διάλειμμα, θέλοντας να απομονωθώ και να σκεφτώ τα δικά μου, 

κατέφυγα σε ένα απόμερο σημείο της αυλής, όπου έβλεπες σπάνια εκεί κάποιον καπνιστή ή 

κανένα ζευγαράκι. Καθώς πλησίαζα, άκουσα μερικούς ήχους ακατάληπτους και κάποιες 

πνιχτές κραυγές. Το θέαμα που αντίκρισα με φόβισε. Είδα δύο μαντραχαλάδες  της Γ΄Λυκείου  

να έχουν ακινητοποιημένο και να χτυπάνε αλύπητα έναν κακόμοιρο συμμαθητή μου. 

Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έμεινα αποσβολωμένος μπροστά τους, χωρίς να έχω τη δύναμη 

να κάνω το παραμικρό. Ξαφνιασμένοι κι εκείνοι από την παρουσία μου το έβαλαν στα πόδια. 

Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα,  ότι θα ήταν καλύτερα να αποσιωπήσω το γεγονός για να μην έχω 

και εγώ μπελάδες με τέτοιους τύπους. 

     Την επόμενη μέρα, ο συγκεκριμένος συμμαθητής μου απουσίαζε για άγνωστο λόγο. Βέβαια, 

εγώ υποψιαζόμουν το γιατί, αλλά παρέμεινα σιωπηλός. Την τρίτη ώρα, βρήκα πάνω στο 

θρανίο μου ένα σημείωμα που έλεγε: «Αν μιλήσεις, θα πάθεις τα ίδια και χειρότερα». 

Ομολογώ ότι τρομοκρατήθηκα. Στα διαλείμματα αυτοί οι τύποι με κοιτούσαν καχύποπτα και 

με βλέμμα απειλητικό.  

    Το άλλο πρωί, την πρώτη ώρα, είχαμε Νεοελληνική Γλώσσα. Ο φιλόλογος μας επέλεξε ένα 

κείμενο για τη νεανική βία και με αφορμή αυτό έγινε συζήτηση και ακούστηκαν οι απόψεις 

των συμμαθητών μου. Τη δεύτερη ώρα μάθαμε στην τάξη ότι εκείνος ο συμμαθητής μας πήρε 

μετεγγραφή σε ένα σχολείο σε άλλη πόλη.  Μετά από αυτό, πήρα τη μεγάλη απόφαση να 

μιλήσω στο Διευθυντή του σχολείου. Του εξιστόρησα τα γεγονότα λεπτομερώς και του 

εξήγησα γιατί φοβόμουν να μιλήσω. Μάλιστα του έδειξα και το απειλητικό σημείωμα των δύο 

νταήδων. Με καθησύχασε και υποσχέθηκε ότι το θέμα θα διευθετούσε ο ίδιος...  

    Είμαι πλέον 18 . Τελείωσα το σχολείο κι από τη νέα χρονιά θα σπουδάσω Νομική στη 

Θεσσαλονίκη. Παρόλο που πέρασαν τρία χρόνια από τότε, δεν καταφέρνω να το ξεχάσω, 

καθώς κατά καιρούς υπήρξαν διάφορες αφορμές που με οδήγησαν στο να το ξανασκεφτώ. 

Εκείνο που με θλίβει περισσότερο είναι η απέραντη σιωπή που επικρατεί τόσο μεταξύ των 

θυμάτων της ενδοσχολικής  βίας , όσο και των θυτών. Για να μην αναφέρω και την περίπτωση 

των όσων γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις και αποσιωπούν ή συγκαλύπτουν 

συγκεκριμένες συμπεριφορές. Αυτοί οι τελευταίοι μάλιστα, παραμένοντας απλοί  θεατές, 

θεωρούνται  συνένοχοι και συμμέτοχοι σε όλο  αυτό. Γι΄ αυτό, μίλα, μη φοβάσαι! 

    Άραγε, γιατί επιλέγουν οι έφηβοι να ασκήσουν βία σωματική, λεκτική ή ψυχολογική 

εναντίον της ίδιας τους της γενιάς;  Για μαγκιά ; Στη  ζωή σου δεν έχεις ανάγκη από μαγκιά, 

αλλά από ζωντάνια, δραστηριοποίηση, φιλία, προσφορά, αγάπη,  όραμα και ελπίδα. 

Αισιοδοξία πως θα χτίσουμε όλοι μαζί έναν ομορφότερο κόσμο!  

Πέτρος 
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Ενδοσχολική βία : Ένα έγκλημα μυστηρίου και τρόμου θαμμένο  

 μέσα στην απόλυτη σιωπή. 
      Στις μέρες μας, ορισμένους από εμάς τους αρέσει να διαβάζουν ή και να παρακολουθούν 

στην τηλεόραση ταινίες, παιδικά καρτούν ή σειρές επεισοδίων που σχετίζονται με την 

εγκληματικότητα και το μυστήριο τα οποία προσπαθούν να εξιχνιάσουν αστυνομικοί όπως 

Μπέκας και Σαΐνης, μια ομάδα φίλων όπως ο Σκούμπι Ντου και η παρέα του ή ντέντεκτιβ. 

Παράδειγμα αποτελεί ο θρυλικός Σέρλοκ Χολμς που με τη βοήθεια του φίλου και συνεργάτη 

Γουότσον «ξεσκεπάζει» - με κίνδυνο της ζωής του - τους αιμοσταγείς δολοφόνους, 

προστατεύοντας τους αθώους και αποδίδοντας δικαιοσύνη στην Αγγλική κοινωνία της εποχής 

του μεσαίωνα. Αν όμως παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά θα δούμε ότι παρόμοιο με αυτό το ρόλο 

έχουν και οι καθηγητές, οι οποίοι εκτός από τις άλλες τους υποχρεώσεις στο σχολείο, έρχονται 

καθημερινά αντιμέτωποι με ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα, τη λεγόμενη 

ενδοσχολική βία, με τα τρία είδη των πρωταγωνιστών της να κατέχουν τις ανάλογες θέσεις, 

όπως σε ένα αστυνομικό σήριαλ, που όμως δεν έχει τελειωμό!  

      Η παρατηρούμενη αύξηση περιστατικών ενδοσχολικού εκφοβισμού μπορεί να αποδοθεί σε 

συνδυασμό ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα, για την εκδήλωση 

του προβλήματος υπεύθυνοι είναι, αρχικά, τα γνωρίσματα της παιδικής ηλικίας, καθώς τα παιδιά 

δεν συνειδητοποιούν σε βάθος τις συνέπειες των πράξεών τους στους άλλους και αδυνατούν να 

ελέγξουν την επιθετικότητά τους. Κινούνται με γνώμονα την αυτοπροβολή και επιδιώκουν την 

αναγνώριση μέσω της δύναμης. Επίσης, γοητεύονται από την αίσθηση της υπεροχής, την οποία 

συχνά συγχέουν με τη σωματική βαναυσότητα. Λειτουργούν περισσότερο με το θυμικό 

συναίσθημα και πολύ λιγότερο με τη λογική, με αποτέλεσμα να εκτρέπονται σε απερίσκεπτες 

πράξεις. 

 

                                                                                   Το σχολικό περιβάλλον, επειδή δημιουργεί                          

                                                                              κλίμα έντονου ανταγωνισμού και προκαλεί  

                                                                              στους νέους ασφυκτική πίεση, την οποία οι  

                                                                              τελευταίοι εκτονώνουν με πράξεις  

                                                                              επιθετικότητας εντός και εκτός σχολείου.  

                                                                              Ευνοεί την εκδήλωση παραβατικότητας με τα  

                                                                              μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, τους  

                                                                              υποβαθμισμένους χώρους μάθησης και τα  

                                                                              πολυμελή τμήματα, στα οποία κυριαρχούν η  

                                                                              ανωνυμία, η μαζοποίηση και η απουσία 

ελέγχου. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον των νέων στις εξετάσεις και την κάλυψη της διδακτέας 

ύλης και αδυνατεί να αγκαλιάσει το μαθητή, να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του και να 

αναπτύξει τις κλίσεις του. 

      Μια περίπτωση ενδοσχολικής βίας αποτελεί και η δικιά μου προσωπική εμπειρία η οποία 

είχε ξεκινήσει από τις αρχές των παιδικών μου χρόνων και, δυστυχώς, συνεχίζεται μέχρι και 

σήμερα. Μερικές από τις συνηθισμένες δράσεις των παιδιών που ασκούσανε αυτού του είδους 

το φαινόμενο είναι το μουτζούρωμα, σχίσιμο  των εργασιών μου, τη συνεχή πτώση των βιβλίων 

στο πάτωμα της τάξης, οι διάφοροι άσχημοι χαρακτηρισμοί και το «κερασάκι στην τούρτα» 

ήταν ότι όταν βρήκαν την ιδανική αφορμή στράφηκαν όλοι εναντίον μου, πατώντας μου την 

τσάντα, κρύβοντας τα πράγματά μου και τελικά βγάζοντάς με έξω από την τάξη με βλέμμα και 

λόγια υποτιμητικά! Σε όλη μου τη ζωή υπάρχουν κάποιες στιγμές των σχολικών μου χρόνων που 

με σημάδεψαν πιο πολύ από κάθε άλλο γεγονός. Πως θα νιώθατε εάν τα περισσότερα από τα 

παιδιά της τάξης σας συγκεντρώνονταν γύρω από το θρανίο σας, έπαιρναν ένα κομμάτι χαρτί 

από τα κατεστραμμένα πια τετράδιά σας, το τσαλάκωναν, το πετούσαν στον κάδο και σας 

έλεγαν «Άχρηστε/η, είσαι ένα σκουπίδι, ανήκεις στον τενεκέ, είσαι ένα τίποτα»; Μάλλον πολύ 

άσχημα, να θέλεις εκείνη την στιγμή να ανοίξει η γη να σε καταπιεί, να αισθάνεσαι τόσο μα  



Ενδοσχολική βία: προσωπικές μαρτυρίες... 
 

   ντρινννν!!! το περιοδικό των  μαθητών του 3ου ΓΕΛ Δράμας, Απρίλιος 2015 

1 
   7 

                                                                                     τόσο μικρός, τόσο μόνος στον κόσμο όπου  

                                                                                     κανένας δεν σε καταλαβαίνει, ότι όλοι σε  

                                                                                     μισούν, να θέλεις επειγόντως κάπου να  

                                                                                     κρυφτείς, σε μια αγκαλιά, σε έναν καλό  

                                                                                     λόγο, κάποιος να σου σκουπίσει τα δάκρυα  

                                                                                      και να σε υπερασπιστεί, να σου δώσει  

                                                                                      κουράγιο να συνεχίσεις, αλλά δυστυχώς  

                                                                                      δεν είναι κανένας εκεί…  

                                                                                            Από αυτή την σύντομη αναδρομή στο  

                                                                                      παρελθόν, καταλαβαίνουμε ότι ακόμα κι  

                                                                                          όταν σκουραίνουν στην ζωή μας, δεν θα  

                                                                                             πρέπει ποτέ να τα παρατάμε, αλλά να  

                                                                                                   αγωνιζόμαστε καθημερινά,  

                                                                                              ελπίζοντας για ένα καλύτερο μέλλον.  

                                                                                            Όμως, θα πρέπει επίσης να 

κατανοήσουμε πως κάθε φορά που κάποιοι επιτίθενται σε ένα αδύναμο άτομο είναι σαν να 

καρφώνουν ένα καρφί σε ένα κομμάτι ξύλο. Και όταν ζητήσουν συγγνώμη από το εν λόγω 

άτομο είναι σαν να αφαιρούν το καρφί από το ξύλο. Ωστόσο, ακόμη και αν μετανοήσουν κάποια 

στιγμή, τίποτα δεν θα διορθωθεί. Γιατί, όπως οι τρύπες στο ξύλο δεν πρόκειται να εξαφανιστούν, 

έτσι και μια παιδική ψυχή δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει τις άσχημες καταστάσεις στις οποίες 

υποβλήθηκε…            

   Επίσης, το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, διότι δεν παρέχει στο παιδί την 

αναγνώριση και ενθάρρυνση, στοιχεία αναγκαία για την ομαλή συναισθηματική του ωρίμανση. 

Το εξοικειώνει με περιστατικά βίας. Σε περιπτώσεις όπου το οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι 

υγιές, βιώνει βίαιες συμπεριφορές ως θύμα, θύτης ή και παρατηρητής, τις οποίες και αναπαράγει 

αργότερα στο χώρο του σχολείου. Επίσης, επιβραβεύει την εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς 

στους άλλους, είτε άμεσα με προτροπές είτε έμμεσα με την ανοχή των γονιών. 

 

    Συμπερασματικά, το να αποδίδει κανείς την ενδοσχολική βία σε προσωπικά ελαττώματα των 

παιδιών και να ρίχνει το λίθο του αναθέματος στους νεαρούς δράστες συνιστά 

υπεραπλούστευση και υποκρισία, γιατί τα παιδιά, όντας από τη φύση τους αδιαμόρφωτα και 

επιρρεπή στη μίμηση συμπεριφορών, απλώς αναπαράγουν στο σχολικό χώρο – που αποτελεί 

μικρογραφία της ανταγωνιστικής κοινωνίας των μεγάλων – τις αξίες και τα πρότυπα του 

κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται. Γι’ αυτό θα πρέπει να βρούμε 

τρόπους με τους οποίους το σχολείο και οι καθηγητές θα προσπαθήσουν να τα βοηθήσουν να 

εξιχνιάσουν τα στοιχεία που τους δίνονται και τελικά να ανακαλύψουν τη λύση του μυστηρίου 

του εγκλήματος, θέτοντας οριστικά τη ημερομηνία λήξης του. 
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Ρατσιστής να είσαι με κάποιον που έχει μαύρη καρδιά … και όχι με 

αυτόν που φοράει μαύρο ή πορτοκαλί παντελόνι! 

Πρέπει να ήταν πριν ένα ή δύο χρόνια. Δε θυμάμαι ακριβώς ή δε θέλω να θυμάμαι 

μάλλον. Ήταν μια ανέμελη περίοδος της ζωής μου, καθώς πήγαινα στο Λύκειο, είχα 

τους φίλους μου, τα ενδιαφέροντά μου, μαζί με όλα τα σκαμπανεβάσματα της 

εφηβικής ηλικίας. Είμαι ωραίος εμφανισιακά, όπως μου λένε τουλάχιστον, λιγάκι 

εκκεντρικός μερικές φορές, αλλά τίποτα περισσότερο. Δεν ενοχλώ κανέναν και το 

ίδιο περιμένω από τους άλλους γύρω μου. 

Θυμάμαι ότι τότε ντυνόμουν λιγάκι υπερβολικά, εκκεντρικά θα έλεγα, με 

ανοιχτόχρωμα παντελόνια και εφαρμοστά μπλουζάκια. Και γιατί, άλλωστε, δεν έχω 

το δικαίωμα  να φοράω ό,τι θέλω, όποιο χρώμα μου αρέσει, χωρίς να δίνω λογαριασμό 

σε κανέναν; Φαίνεται, όμως, ότι τελικά πληρώνεις σε αυτή τη ζωή για τις όποιες 

επιλογές κάνεις, είτε αυτές αφορούν στα πιστεύω σου, στην ιδεολογία , ή ακόμη και 

στις προσωπικές σου προτιμήσεις. Για να μη φλυαρώ περισσότερο, κάποια έμμεσα 

σχόλια  και κρυφογελάκια άκουγα πίσω από την πλάτη μου, αλλά μέχρι εκεί. Δεν 

περίμενα, όμως, ότι κάποια στιγμή θα κυκλοφορούσε στο face book μια διόλου 

κολακευτική φωτογραφία μου, συνοδευόμενη από κάποια απρεπή και επιεικώς 

ανάρμοστα σχόλια και μάλιστα από τους ίδιους τους συμμαθητές μου. Δε χρειάζεται 

να σας περιγράψω τα συναισθήματά μου, καταλαβαίνετε όλοι, φαντάζομαι. Εκείνο 

που με απασχολούσε ήταν οι γονείς μου. Δεν ήθελα με τίποτα να διαβάσουν κάτι 

τέτοιο για μένα. Τι μπορούσα να κάνω;  Ντρεπόμουν πάρα πολύ. Προτίμησα να μη 

μιλήσω σε κανέναν για το πόσο πολύ με πλήγωσαν. Ήξερα ότι οι φίλοι μου θα 

έπαιρναν την κατάσταση στα χέρια τους και θα «καθάριζαν» για πάρτη μου. Επέλεξα 

τη σιωπή, για να μην πάρει διαστάσεις το θέμα και φτάσει στα αυτιά των γονιών μου.  

Άφησα τους υπαίτιους της υπόθεσης να νομίζουν ότι είχαν κερδίσει το  παιχνίδι, ότι 

με είχαν νικήσει. Έκανα καλά; Πιστεύω πως όχι, αλλά δεν είχα την ψυχική δύναμη να 

κάνω κάτι άλλο. 

Από τότε έχουν αλλάξει και οι ενδυματολογικές επιλογές μου. Φοράω πλέον 

παντελόνια σκουρόχρωμα και φαρδιά T-shirts , που «αρμόζουν» σε αγόρια, 

τουλάχιστον μέχρι να τελειώσω το Λύκειο. Θα μου πεις, «γιατί, τι θα αλλάξει μετά 

στο Πανεπιστήμιο;». Τίποτα!  Ο λόγος που τα γράφω αυτά είναι, γιατί θέλω να 

μοιραστώ με κάποιον το βάρος που κουβαλάω μέσα μου, αλλά μήπως και πείσω 

κάποιους να πράξουν διαφορετικά από ό,τι εγώ έκανα τότε. Μια διαφορετική 

αντίδραση, την οποία εγώ δεν είχα το κουράγιο να αντέξω…  

Ανώνυμος 
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Με λένε Χ. , αλλά με φωνάζουν «χοντρό» 

          Ο παραπάνω τίτλος δεν είναι δικός μου, αλλά αποτελεί αυτούσια μεταφορά μιας φράσης 

που ειπώθηκε σε μια μεγάλη παρέα μαθητών κα καθηγητών. Καθώς συστηνόταν σε όσους δεν 

τον γνώριζαν είπε: « Το όνομά μου είναι Χ., αλλά με φωνάζουν «χοντρό», με ένα ύφος απλοϊκό 

και χαλαρό σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου. 

      Στην αρχή, σοκαρίστηκα από τα λόγια του. «Πλάκα κάνει», σκέφτηκα.. Ο ίδιος, όμως, δε 

φαινόταν να το λέει απλώς, αλλά και να το εννοεί. Είναι δυνατόν, μονολόγησα. Πώς μπορεί 

μια τέτοια ετικέτα, με το συγκεκριμένο ειδικό βάρος που επισείει, να  γίνεται συνώνυμη του 

ονόματός μας; 

     Βέβαια, αν αναλογιστεί κανείς ότι το συγκεκριμένο 

 επίθετο πρωτοακούστηκε κατά τα πρώτα παιδικά  

χρόνια του συμμαθητή μου, ίσως δε θα έπρεπε να 

 απορεί κανείς γι΄ αυτό. Προσωπικά, όμως, δεν  

μπορώ να το αποδεχθώ έτσι απλά, ούτε να συλλάβω 

την  ευκολία ή δυσκολία με την οποία το  

οικειοποιήθηκε.  

       Πόσω μάλλον την άνεση και χαλαρότητα με την  

οποία το αντιμετωπίζει χρόνια τώρα. Δεν ξέρω, αν η  

«ετικετοποίηση» είναι μια αργή και ανεπαίσθητη  

διαδικασία και η οποία σε βάθος χρόνου «αποδίδει». 

  

      Το παράδοξο της όλης υπόθεσης  είναι ότι και οι  

παιδικοί του φίλοι τον αποκαλούν έτσι. Μπορεί τα συγκεκριμένα άτομα να έχουν 

καλοπροαίρετη διάθεση και να έχουν αναπτύξει ένα συγκεκριμένο κώδικα επικοινωνίας 

μεταξύ τους που να συμπεριλαμβάνει τέτοιους χαρακτηρισμούς. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν 

και άνθρωποι κακόβουλοι και κακεντρεχείς που το καπηλεύονται αυτό και συχνά υιοθετούν 

στάσεις και συμπεριφορές ρατσιστικές απέναντί του. Άλλωστε, δε ζούμε και σε μια κοινωνία 

αγγέλλων… 

      Γι΄ αυτό, λοιπόν, και εγώ τον αποκαλώ Χ. , όπως είναι εξάλλου και το όνομά του και ίσως 

θα έπρεπε και οι φίλοι του να κάνουν ακριβώς το ίδιο! 

Π.Κ. 

 



Μην πατάτε τον ... τοίχο 
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Bullying για μένα σημαίνει... 
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Bullying για μένα σημαίνει... 

 

 

 



Συνέντευξη 
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Τα παιδιά του Beat Bullying μιλούν για το project και την επιτυχία του 

 
   Χιλιάδες προβολές του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο YouTube, χιλιάδες 

επαινετικά σχόλια από χρήστες των μέσων αυτών, θετική προβολή της ταινίας (και του σχολείου μας) 

από ηλεκτρονικά ΜΜΕ, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Και φυσικά, η βράβευση των μελών 

του project από τον Δήμαρχο Δράμας. Μετά απ’ όλα αυτά νομίζουμε ότι πρέπει κι εμείς να δώσουμε τον 

λόγο στους συντελεστές να μας μιλήσουν για τη δημιουργία τους. Ο λόγος, λοιπόν, στους πρωταγωνιστές:  

Γιατί αποφασίσατε να πάρετε μέρος στο συγκεκριμένο Project? 

     Αρχικά, επιλέξαμε αυτό το Project λόγω της συμπάθειας που είχαμε για την καθηγήτρια. Επίσης μας 

ενδιέφερε το γεγονός ότι θα κάναμε βίντεο. 

 Ποιο είναι το βαθύτερο μήνυμα που περνάει το βίντεο ? 

     Το μήνυμα που θέλαμε να 

 περάσουμε ήταν ότι δεν  

 πρέπει να σιωπούμε  

 μπροστά στο φαινόμενο του 

 bullying αλλά πρέπει να  

 μιλάμε είτε είμαστε στη  

 θέση του θύματος είτε του  

 παρατηρητή. 

  Ποιο είναι τα χαρακτηριστικά  

     πίσω από τον χαρακτήρα   

        του θύματος και του θύτη? 

     Το θύμα είναι συνήθως ένα 

 παιδί ευαίσθητο και  

απομονωμένο. Το γεγονός αυτό τον βάζει στη θέση του τέλειου θύματος εφόσον είναι απροστάτευτο. 

Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. 

    Ο θύτης είναι, τις περισσότερες φορές, ένα δημοφιλές παιδί με καλές κοινωνικές δεξιότητες που 

περιτριγυρίζεται από άτομα τα οποία μπορεί να χειριστεί και να έχει πάνω τους εξουσία. Ίσως να έχει 

θετική άποψη για τη βία ή να είναι ο ίδιος θύμα εκφοβισμού στο σπίτι. Επίσης μπορεί να είναι 

καταπιεσμένος και να βγάζει επιθετικότητα, ως αντίδραση, στο σχολείο. 

 Πως επηρέασε την οπτική σας σχετικά με το φαινόμενο bulling η συμμετοχή σας στο βίντεο? 

  Πάντα μας ενοχλούσε το φαινόμενο, αλλά τώρα είμαστε πολύ πιο συνειδητοποιημένοι. Αισθανθήκαμε 

και εμείς οι ίδιοι τις διαστάσεις του προβλήματος. Καταλάβαμε την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται το 

θύμα καθώς και τι πρέπει να κάνει κάποιος για να βοηθήσει. 

 Ποια ήταν η αντίδραση που περιμένατε από τον κόσμο και ποια ήταν τελικά? 

  Ελπίζαμε πως θα άρεσε στους συμμαθητές μας και ότι θα κατανοούσαν το μήνυμα που θέλαμε να 

περάσουμε. Τελικά, το βίντεο είχε πολύ μεγαλύτερη απήχηση από ότι περιμέναμε. Κάποιοι μάλιστα μας 

είπαν ότι συγκινήθηκαν όταν το έβλεπαν. 

 Πώς σας φάνηκε η απότομη αναγνώριση από το κοινό? 

     Μας ξάφνιασε και το χαρήκαμε ,όχι μόνο για τη δημοσιότητα που αποκτήσαμε, αλλά κυρίως γιατί έτσι 

ίσως βοηθήσαμε κάποιον που ταλαιπωρείται λόγω του σχολικού εκφοβισμού. 


