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«ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ -  ΒULLYING. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ» 

 

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤHΣ ΟΜΑ∆ΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Ανδριοπούλου Ηλέκτρα 

Βασιλή ∆ιονύσης 

Γαβαλάς ∆αυίδ 

Γαλανού Αφροδίτη 

Γεωργόπουλος  Νίκος 

Γιαζόγλου Παναγιώτης 

∆άσκαλος  Βαγγέλης 

∆ικεφάλου Ίρις 

Καβαλάρη Άννα-Μαρία 

Κωσταβασίλης Γιώργος 

Κωστοπούλου Αναστασία 

Λιούβ Χιµένα 

Σιδέρης  Άρης 

Τζάνης Χρήστος 

Τσάτσι Ρέντι 

Χανιωτάκης Κωνσταντίνος 

Χοτζόλλι  Όλτι 

 

Η Καθηγήτριά µας, κα Μοσχάκη Ιωάννα- ∆όξα 
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ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΣ 

Το θέµα µας είναι σύγχρονο και για το λόγο αυτό θελήσαµε να συγκεντρώσουµε 

ενδεικτικά στοιχεία µε τη µέθοδο των ερωτηµατολογίων. 

 ∆ιαχωρίσαµε σε τρείς κατηγορίες τις  ηλικίες, περίπου όπως οι βαθµίδες της 

Εκπαίδευσης:6-12, 13-15  και 16-18+. 

Είδαµε ενδιαφέρον αλλά δεν είχαµε τον χρόνο να ενηµερώσουµε προηγουµένως 

τους µαθητές 6-12 χρόνων οπότε και αυτό το δείγµα είναι µικρό αλλά αποκαλύπτει 

µια µεγάλη αλήθεια. 

Σας παραθέτουµε τα ερωτηµατολόγια , όχι σε ποσόστοση ,αλλά µε πραγµατικούς 

αριθµούς σε σχέση µε τις απαντήσεις  των ερωτηθέντων µαθητών. 

Ξεκινώντας µε την ηλικία 6-12 χρόνων, 

µας απαντήσανε 7Αγορια,(Α), και  5 Κορίτσια, (Κ). Τα παιδιά  που δεν είχαν 

συµπληρώσει αν είναι αγόρια ή κορίτσια δεν τα συµπεριλάβαµε στην έρευνά µας. 

Ποια είναι τα συµπεράσµατά µας: 

Όλα τα Α. έχουν υποστεί εκφοβισµό ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τα Κ., εκφοβίστηκαν οι 

τρείς από τις πέντε. 

Όσον αφορά το είδος εκφοβισµού στα αγόρια υπερισχύει ο λεκτικός,(4), ακολουθεί ο 

σωµατικός,(2). ΄Eνα αγόρι έχει υποστεί σεξουαλικό εκφοβισµό. 

Στα Κ. κυριαρχεί καταρχάς ο λεκτικός και σωµατικός και ακολουθεί ο ψυχικός και 

σεξουαλικός εκφοβισµός. Πρέπει να τονιστεί ο σεξουαλικός εκφοβισµός των 

ανηλίκων! 

Φαίνεται πως όλα τα αγόρια  έχουν ασκήσει εκφοβισµό, ενώ µόνον ένα από τα 

κορίτσια, το οποίο µάλιστα εκφοβίζει συστηµατικά. Μήπως τα κορίτσια εκφοβιστές 

,ηλικίας 6-12 χρόνων, είναι σπάνιες αλλά χειρότερες από τα αγόρια ; 

 

Από τους 7εκφοβιστές 4 αγόρια έχουν εκφοβίσει πολλές φορές ,ένας µία φορά ενώ 2 

εκφοβίζουν συστηµατικά. Τα συναισθήµατά τους είναι αντιφατικά :αισθάνονται 

όµορφα, θυµό ,χαρά. Άλλος δεν αισθάνεται τίποτε δηλώνει ΤΙΠΟΤΑ! 
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Από τα αγόρια τα 5 σταµατήσανε να ασκούν εκφοβισµό ,οι 2 άλλοι συνεχίζουν ακόµα 

.Μήπως θα πρέπει να διαχωρίσουµε αυτούς που µεγαλώνοντας δεν συνεχίζουν από 

αυτούς που εκφοβίζουν συστηµατικά και είναι επικίνδυνοι για τους υπόλοιπους; 

Εδώ το µοναδικό κορίτσι συνεχίζει συστηµατικά. ∆ηλώνει χαρά και ευχαρίστηση 

ασκώντας εκφοβισµό. Ειλικρινά θα θέλαµε το κορίτσι αυτό να είναι εδώ και να µας 

µιλήσει για αυτό! 

Τα θύµατα του bullying αγόρια αισθανθήκανε: πόνο, θυµό ,φόβο. Τα κορίτσια όµως 

εκφράζονται διαφορετικά: άσχηµα, αηδία, µίσος, φόβο. Αγόρια και κορίτσια έχουν 

ένα κοινό ,τον φόβο! 

Όσον αφορά την αντίδραση των παιδιών που δέχτηκαν εκφοβισµό υπερισχύει η 

αντίδραση φόβου στα αγόρια .∆ηλώνει αλλαγή συµπεριφοράς ένα µόνον αγόρι και 

κανένα κορίτσι. Α. και Κ. δεν αναφέρουν αλλαγή στη σχέση τους µε τους άλλους. 

Ένα Κ. θέλησε να µοιραστεί το πρόβληµά του µιλώντας σε κάποιον ενώ ένα άλλο Κ. 

πέρασε στο αντίθετο µέτωπο και άρχισε η ίδια να ασκεί εκφοβισµό. 

Έγινε από θύµα θύτης! 

Περνάµε στην εκδίκηση. Τέσσερα από τα αγόρια θελήσανε να απαντήσουνε µε 

εκδίκηση, όµως οι τρείς εκδικηθήκανε. 

Από τα τρία κορίτσια που θελήσανε να εκδικηθούνε ένα µόνον εκδικήθηκε! 

Ζητήσανε βοήθεια; 

Από τα 5 Α. που δεχτήκανε εκφοβισµό τα 3 ζητήσανε βοήθεια από γονέα και οι 

περισσότεροι από φίλους ενώ και τα τρία κορίτσια που δέχτηκαν απευθυνθήκαν σε 

κάποιον : σε γονέα ,σε φίλους και σε δάσκαλο. 

Φαίνεται ότι τους βοηθήσανε αυτοί σους οποίους απευθυνθήκανε. 

Όµως φαίνεται ότι τα αγόρια ενώ ζητούν βοήθεια από γονέα και φίλους βρίσκουν 

συµπαράσταση κυρίως από τους φίλους τους. Κανένα αγόρι δεν ζήτησε 

συµπαράσταση από καθηγητή. Κάποιο από τα αγόρια δεν µας αναφέρει ποιος 

πράγµατι το βοήθησε. Προκύπτει ότι ο ρόλος του ψυχολόγου είναι ανύπαρκτος σε 

αυτά τα παιδιά που βοηθήθηκαν από τον κοινωνικό τους περίγυρο… 

...΄Ετσι έχουν τα πράγµατα .∆εν θέλουµε να σας κουράσουµε άλλο. Οι αριθµοί και 

τα συναισθήµατα µιλούν µόνα τους. Αναλύσαµε την ηλικία 6-12 σαν µια αρχή για τη 

συνέχεια. 

Σας παραθέτουµε τα ερωτηµατολόγια , και εκείνα που αφορούν τις υπόλοιπες 

ηλικίες. 
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Σας αφήνουµε να αναλογιστείτε, ο καθένας µόνος του και όλοι µαζί. Να ξεχωρίσουµε 

τα θύµατα από τους θύτες για να µην έχουµε νέους θύτες. 

Να αντιδράσουµε ,να βοηθήσουµε  και να συνεργαστούµε όλοι γονείς, εκπαιδευτικοί, 

παιδιά και µια κοινωνία ολόκληρη.  

Εµείς σαν οµάδα πήγαµε στο Συνήγορο του Παιδιού και µάθαµε για τα δικαιώµατά 

µας .Θέλουµε και εσείς να τα γνωρίζετε : 

«..Τα παιδιά έχουν δικαίωµα προστασίας από κάθε µορφής κακοµεταχείριση: βία, 

παραµέληση, κακοποίηση (σωµατική, λεκτική, ψυχολογική , σεξουαλική) και 

εκµετάλλευση, µέσα και έξω από την οικογένεια» 

   Απόσπασµα από τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 

Στο Συνήγορο µπορείς να απευθυνθείς εσύ ,κάποιος από την οικογένειά σου ή οποιοσδήποτε άλλος 

γνωρίζει ότι παραβιάζονται τα δικαιώµατα του παιδιού. 

Ίσως το πρόβληµα να αντιµετωπίζεται µε τη βοήθεια κάποιου ενήλικα που εµπιστεύεσαι. 

Αν ,όµως είναι απαραίτητη η παρέµβαση του Συνηγόρου για να προστατευθούν τα δικαιώµατά σου, τότε 

µπορείς να κάνεις µια γραπτή αναφορά.  

Ο Συνήγορος µπορεί να ερευνήσει µια πολύ σοβαρή παραβίαση και µε δική του πρωτοβουλία .Μπορεί να 

επισκεφθεί κάποιο σχολείο , νοσοκοµείο ,ξενώνα, χώρο κράτησης κ.λ.π. για να διαπιστώσει αν 

προστατεύονται τα δικαιώµατα των παιδιών 

www.0-18.gr          

 

            

Ερωτηματολόγιο 1. 

Με θέμα: Σχολικός Εκφοβισμός: «Bullying, ο Νόμος της Σιωπής» στα πλαίσια της 

Ερευνητικής Εργασίας  της Α’ Λυκείου. 

( Παρακαλείσθε να απαντήσετε το συντομότερο δυνατό χωρίς να επεκταθείτε ή να αναφέρετε προσωπικά 

στοιχεία.)  

 

Σύνολο Α Κ 

1.Τι ηλικία έχετε;   

• 6-12 7 5 

• 13-15   

• 16-18+   
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2.Έχετε υποστεί εκφοβισμό;   

• Ναι 5 3 

• Όχι  2 

3.Αν ναι, τι είδους;   

• Ψυχολογικό  1 

• Λεκτικό 4 2 

• Σωματικό 2 2 

• Σεξουαλικό 1 1 

4.Έχετε ασκήσει εκφοβισμό;   

• Ναι 7 1 

• Όχι  4 

5.Αν ναι, πόσο συχνά 

ασκείτε; 

  

• Μία φορά 1  

• Πολλές φορές 4  

• Συστηματικά 2 1 

6.Εάν ασκήσατε εκφοβισμό, 

σε ποια ηλικία ήσασταν την 

πρώτη φορά; 

  

• 6-12 7 1 

• 13-15   

• 16-18+   

7.Εάν δεχτήκατε εκφοβισμό, 

σε ποια ηλικία ήσασταν την 

πρώτη φορά; 

  

• 6-12 5 3 

• 13-15   

• 16-18+   

8.Συνεχίζετε να ασκείτε 

εκφοβισμό; 

  

• Ναι 2 1 

• Όχι 5  

9.Συνεχίζετε να δέχεστε 

εκφοβισμό; 

  

• Ναι 3 2 

• Όχι 2  

10. Πως αισθανθήκατε:   

• Όταν δεχτήκατε 

bullying; 

ΠΟΝΟ 

ΘΥΜΟ 

ΦΟΒΟ 

ΑΣΧΗΜΑ 

ΦΟΒΟ ΑΗΔΙΑ  

ΜΙΣΟΣ 

• Όταν ασκήσατε; ΟΜΟΡΦΑ ΣΑΔΙΣΜΟ 
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ΘΥΜΟ 

ΧΑΡΑ 

ΤΙΠΟΤΑ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ 

11.Πως αντιδράσατε όταν 

σας ασκήθηκε bullying; 

  

• Φοβηθήκατε; 2 1 

• Άλλαξε η 

συμπεριφορά σας; 

1  

• Αλλάξανε οι σχέσεις 

σας με τους άλλους; 

  

• Τίποτα από τα 

παραπάνω; 

2 2 

(Προσθέστε, με συντομία 

κάποια άλλη αντίδραση ή 

συμπεριφορά σας σε 

συνέπεια του bullying) 

 ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΝΑ ΤΟ 

ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΕΓΩ 

ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ  ΣΕ 

ΚΑΠΟΙΟΝ 

12. Θελήσατε να 

απαντήσετε με εκδίκηση; 

  

• Ναι 4 3 

• Όχι   

13.Εκδικηθήκατε;   

• Ναι 3 1 

• Όχι 1 2 

14.Ζητήσατε βοήθεια;   

• Ναι 4 3 

• Όχι   

15.Αν ναι, που 

απευθυνθήκατε; 

  

• Γονείς 2 1 

• Φίλους  1 1 

• Κάπου αλλού  1 

(Να ορίσετε πού)  ΔΑΣΚΑΛΟ 

16.Είδατε αποτέλεσμα από 

τη βοήθεια του άλλου; 

  

• Ναι 3 3 

• Όχι   

17.Ποιός σας βοήθησε 

πραγματικά; 

  

• Γονείς 1 1 

• Φίλοι 2 1 

• Καθηγητές  1 
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• Ψυχολόγος   

• Άλλο 1  

                        

Ερωτηματολόγιο 2. 

Με θέμα: Σχολικός Εκφοβισμός: «Bullying, ο Νόμος της Σιωπής» στα πλαίσια της 

Ερευνητικής Εργασίας  της Α’ Λυκείου. 

( Παρακαλείσθε να απαντήσετε το συντομότερο δυνατό χωρίς να επεκταθείτε ή να αναφέρετε προσωπικά 

στοιχεία.)  

1.Τι ηλικία έχετε; ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

• 6-12   

• 13-15 14 14 

• 16-18+   

2.Έχετε υποστεί εκφοβισμό;   

• Ναι 11 11 

• Όχι 3 3 

3.Αν ναι, τι είδους;   

• Ψυχολογικό 1 7 

• Λεκτικό 9 7 

• Σωματικό 2 2 

• Σεξουαλικό   

4.Έχετε ασκήσει εκφοβισμό;   

• Ναι 11 4 

• Όχι 3 10 

5.Αν ναι, πόσο συχνά ασκείτε;   

• Μία φορά 2 2 

• Πολλές φορές 4 2 

• Συστηματικά 3 1 

6.Εάν ασκήσατε εκφοβισμό, 

σε ποια ηλικία ήσασταν την 

πρώτη φορά; 

  

• 6-12 5 3 

• 13-15 4 2 

• 16-18+   

 

7.Εάν δεχτήκατε εκφοβισμό, 

σε ποια ηλικία ήσασταν την 

πρώτη φορά; 
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• 6-12 7 7 

• 13-15 4 4 

• 16-18+  

 

 

8.Συνεχίζετε να ασκείτε 

εκφοβισμό; 

  

• Ναι 3 2 

• Όχι 8 9 

9.Συνεχίζετε να δέχεστε 

εκφοβισμό; 

  

• Ναι       3    3 

• Όχι 9 10 

10. Πως αισθανθήκατε:   

• Όταν δεχτήκατε 

bullying; 

  

   

• Όταν ασκήσατε;   

   

11.Πως αντιδράσατε όταν σας 

ασκήθηκε bullying; 

  

• Φοβηθήκατε; 5 5 

• Άλλαξε η συμπεριφορά 

σας; 

 3 

• Αλλάξανε οι σχέσεις 

σας με τους άλλους; 

 2 

• Τίποτα από τα 

παραπάνω; 

  

(Προσθέστε, με συντομία 

,κάποια άλλη αντίδραση ή 

συμπεριφορά σας σε 

συνέπεια του bullying) 

ΤΣΑΚΟΝΟΜΑΣΤΑΝ 

ΚΑΙ 

ΒΡΙΖΟΜΑΣΤΑΝ 

 

ΔΕΝ 

ΦΟΒΗΘΗΚΑ 

ΠΟΛΥ 

12.Θελήσατε να απαντήσετε 

με εκδίκηση; 

  

• Ναι 9 8 

• Όχι 3 5 

13.Εκδικηθήκατε;   

• Ναι 5 4 
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• Όχι 6 9 

14.Ζητήσατε βοήθεια;   

• Ναι 6 8 

• Όχι 6 5 

15.Αν ναι, που 

απευθυνθήκατε; 

  

• Γονείς 1       6          

• Φίλους  11 5 

• Κάπου αλλού   

(Να ορίσετε πού)  2 

16.Είδατε αποτέλεσμα από τη 

βοήθεια του άλλου; 

  

• Ναι 7 7 

• Όχι 2 4 

17.Ποιός σας βοήθησε 

πραγματικά; 

  

• Γονείς       3 7 

• Φίλοι 11 4 

• Καθηγητές  1 

• Ψυχολόγος  1 

• Άλλο   

 

                      

 

         

  Ερωτηματολόγιο 3. 

Με θέμα: Σχολικός Εκφοβισμός: «Bullying, ο Νόμος της Σιωπής» στα πλαίσια της 

Ερευνητικής Εργασίας  της Α’ Λυκείου. 

( Παρακαλείσθε να απαντήσετε το συντομότερο δυνατό χωρίς να επεκταθείτε ή να αναφέρετε προσωπικά 

στοιχεία.)  

1.Τι ηλικία έχετε; Αγόρια Κορίτσια 

• 6-12   

• 13-15   

• 16-18+ 23 28 

2.Έχετε υποστεί εκφοβισμό;   
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• Ναι 19 25 

• Όχι 4 3 

3.Αν ναι, τι είδους;   

• Ψυχολογικό 5 15 

• Λεκτικό 7 12 

• Σωµατικό 10 7 

• Σεξουαλικό 2 6 

4.Έχετε ασκήσει εκφοβισμό;   

• Ναι 17 17 

• Όχι 6 11 

5.Αν ναι, πόσο συχνά ασκείτε;   

• Μία φορά 12 7 

• Πολλές φορές 3 7 

• Συστηµατικά 2 2 

6.Εάν ασκήσατε εκφοβισμό, σε 

ποια ηλικία ήσασταν την πρώτη 

φορά; 

  

• 6-12 6 7 

• 13-15 9 10 

• 16-18+ 2 3 

7.Εάν δεχτήκατε εκφοβισμό, σε 

ποια ηλικία ήσασταν την πρώτη 

φορά; 

  

• 6-12 5 12 

• 13-15 10 12 

• 16-18+ 3 1 

8.Συνεχίζετε να ασκείτε εκφοβισμό;   

• Ναι 5 17 

• Όχι 15 6 

9.Συνεχίζετε να δέχεστε εκφοβισμό;   

• Ναι 5 8 

• Όχι 15 17 

10. Πως αισθανθήκατε:   

• Όταν δεχτήκατε bullying; Φόβο 

Χάλια 

Μίσος 

Άσχημα 

λύπη  

Κατάρρευση 

Εκνευρισμό 

Ντροπή 

Άσχημα 

Μειονεκτικά 

Εκνευρισμό 

Απαίσια 

Ενόχληση 

Φόβο 

Όνειδος 

Ντροπή 

Αηδία 
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θλίψη 

πόνο 

• Όταν ασκήσατε; Ανακούφιση 

Ανώτερος 

Μετάνιωσα 

Καλά 

Όμορφα 

 

Τύψεις 

Σιχάθηκα 

τον εαυτό 

μου 

Ικανοποίηση 

Εξουσία 

Άσχημα 

Ανώτερη 

Περήφανη 

 

11.Πως αντιδράσατε όταν σας 

ασκήθηκε bullying; 

  

• Φοβηθήκατε; 5 10 

• Άλλαξε η συµπεριφορά σας; 10 10 

• Αλλάξανε οι σχέσεις σας µε 

τους άλλους; 

8 8 

• Τίποτα από τα παραπάνω;   

(Προσθέστε, µε συντοµία ,κάποια 

άλλη αντίδραση ή συµπεριφορά σας 

σε συνέπεια του bullying) 

  

12.Θελήσατε να απαντήσετε με 

εκδίκηση; 

  

• Ναι 15 15 

• Όχι 4 7 

13.Εκδικηθήκατε;   

• Ναι 9 11 

• Όχι 10 11 

14.Ζητήσατε βοήθεια;   

• Ναι 10 14 

• Όχι 9 9 

15.Αν ναι, που απευθυνθήκατε;   

• Γονείς 5 7 

• Φίλους  5 5 

• Κάπου αλλού  2 

(Να ορίσετε πού)  Ψυχολόγο 

Αστυνομία 

16.Είδατε αποτέλεσμα από τη 

βοήθεια του άλλου; 

  

• Ναι 9 8 

• Όχι 1 6 
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17.Ποιός σας βοήθησε πραγματικά;   

• Γονείς 4 2 

• Φίλοι 5 5 

• Καθηγητές 1  

• Ψυχολόγος  1 

• Άλλο   

 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΑΣ 

 

           Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από τα αποτελέσματα της έρευνας που κάναμε, 

το φαινόμενο του εκφοβισμού αποκτά συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις με συνέπεια να 

χαρακτηρίζεται πλέον ως ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα το οποίο δεν θα μπορούσε να μην 

εμφανιστεί στα σχολεία. Ας ξεκινήσουμε όμως αναφέροντας πως ο εκφοβισμός ή το 

«bullying» ΔΕΝ  εμφανίζεται μόνο στα σχολεία αλλά και έξω απ’ αυτά. Όμως εμείς 

εστιάζουμε στον σχολικό εκφοβισμό καθώς κυρίως έφηβοι και παιδιά εναλλάσσονται 

στους ρόλους θύτης-θύμα. Όπως είδαμε προηγουμένως το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται 

με διάφορες μορφές: κοροϊδία, ειρωνεία, απειλές, δολοπλοκίες, υπονομεύσεις, 

«χτυπήματα» πίσω απ’ την πλάτη, ψευδείς ισχυρισμούς και συκοφαντίες σε συνδυασμό με 

το αίσθημα κυριαρχίας που νιώθουν πολλοί έφηβοι και παιδιά έως κάποια ηλικία. Έτσι με 

την οποιαδήποτε εκδήλωση εκφοβισμού είναι απολύτως λογικό να μεταβάλλεται ο 

ψυχισμός τόσο του θύτη όσο και του θύματος. Η ενδεχόμενη ικανοποίηση, η ανασφάλεια, 

η υπεροχή, το σύνδρομο κυριαρχίας είναι πράγματα που νιώθει ο θύτης μετά την άσκηση 

εκφοβισμού που μπορεί να προήλθε από καταστάσεις οργής, θυμού ή και καταπίεσης απ’ 

την οικογένεια, τους φίλους κ.τ.λ. Απ’ την άλλη πλευρά ας εξετάσουμε και την μεταβολή 

στην καθημερινότητα του θύματος έπειτα από μια τέτοια σωματική, λεκτική ή ψυχολογική 

«επίθεση». Εσωστρέφεια, θλίψη, άγχος, έντονος και συνεχής εκνευρισμός, επιθετικότητα 

και μοναξιά είναι συναισθήματα που αναπόφευκτα θα νιώσει κάθε θύμα, ενώ παράλληλα 

παρατηρείται μεταβολή στην καθημερινότητα του θύματος .Επίσης το θύμα ενδέχεται να 

περιθωριοποιηθεί ή ακόμα και να παρουσιάσει  διαταραχές στις κοινωνικές και 

προσωπικές του σχέσεις. 

              Ύστερα, δύο άλλες συνιστώσες του θέματος είναι αφενός μεν , το τι θέλουν να 

προκαλέσουν οι εκφοβιστές και αφετέρου ποια θα πρέπει να είναι η δική μας αντίδραση. 

Απαντώντας στο πρώτο ερώτημα είναι εύκολο να σκεφτούμε πως αυτό γίνεται για λόγους 

εντυπώσεων και ενδεχόμενης προβολής στους υπόλοιπους νέους πράγμα που θα 
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καταστήσει τους θύτες το κέντρο της προσοχής ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να θέλουν 

να προκαλέσουν πανικό, στεναχώρια ή ακόμα και αποξένωση, αλλοτρίωση. 

             Όσον αφορά την δική μας αντίδραση σε τέτοια φαινόμενα υπάρχουν διάφορες 

λύσεις όπως για παράδειγμα: Να απευθυνθούμε στους αρμόδιους δασκάλους και 

καθηγητές, στους γονείς μας ή ακόμα και σε κάποιον ειδικό αν το κρίνουμε απαραίτητο. Οι 

τρόποι αντίδρασης ποικίλουν ένα όμως είναι το ζητούμενο. 

Πρέπει ΟΛΟΙ να βρίσκουμε το θάρρος και τη δύναμη να καταγγέλλουμε τέτοια φαινόμενα, 

να μιλάμε γι’ αυτά, να ζητάμε βοήθεια και ουσιαστικά να μην υπακούμε κι εμείς τον 

περίφημο «Νόμο της Σιωπής» του οποίου υπόβαθρο είναι οι διάφορες εκβιαστικές 

απειλές και ο φόβος που νιώθει και δέχεται το θύμα. Ας μη γίνει ο καθένας μας υπήκοος 

αυτού του φαινομένου που δυστυχώς γνωρίζει τεράστια αίσθηση στην εποχή και την 

κοινωνία μας.  

Πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε πως μόνο η καταγγελία και η άμεση δράση είναι 

ικανά να εξαλείψουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το φαινόμενο.  

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε  πως το φαινόμενο αυτό δε μαστίζει μόνο τη χώρα μας. 

Σχεδόν όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξεκινήσει ειδικά σεμινάρια για 

γιατρούς, γονείς και εκπαιδευτικούς με σκοπό την ενημέρωση και την κατάρτιση.  

Τέτοια σεμινάρια, κυρίως για εκπαιδευτικούς έχουν ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες και 

στη χώρα μας καθώς όπως είναι ευρέως γνωστό η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία και 

είναι η ώρα να χτυπήσουμε αυτό το φαινόμενο στις ρίζες του προτού πάρει ανεξέλεγκτες 

διαστάσεις.    

 

 Anti-Bullying ad.avi
 

 

 

 

Σας ευχαριστούµε για την παρακολούθηση της εργασίας µας και ευχόµαστε να σας φανούν χρήσιµα τα πορίσµατά µας  

 


