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Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως Πανελλήνια Σχολική 

Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο. 

 

«Σχολική βία» και «σχολικός εκφοβισμός» ή bullying όπως είναι γνωστό, είναι 

όροι που τα τελευταία χρόνια ηχούν όλο και περισσότερο στ’ αυτιά μας, αφού το 

φαινόμενο εξαπλώνεται. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, παρουσιάζει ακόμη 

μεγαλύτερη διάδοση, σχετιζόμενο άμεσα με την οικονομική κρίση. 

Σχολικός εκφοβισμός δεν είναι μια διαμάχη, σύγκρουση μεταξύ δυο μαθητών ή 

μαθητριών, δεν είναι το πείραγμα, το αστείο προς κάποιον συμμαθητή που γίνονται 

σε συγκεκριμένο χρόνο, δεν έχουν συνέχεια και δεν επηρεάζουν  την συναισθηματική 

κατάσταση των παιδιών. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα πιο σύνθετο φαινόμενο, 

που αυτό που τον ξεχωρίζει από το πείραγμα και τον τσακωμό, είναι η ένταση του, η 

διάρκεια του, η ανισορροπία δύναμης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και η 

συναισθηματική επίδραση που έχει πάνω στα παιδιά. 

Τα παιδιά που γίνονται θύματα σχολικού εκφοβισμού αρχικά νοιώθουν φόβο, 

απόγνωση και παρουσιάζουν τάσεις φυγής. Αισθάνονται ότι απειλούνται, τρομάζουν, 

αρνούνται να πάνε σχολείο και παρουσιάζουν συμπτώματα σχολικής φοβίας. Μπορεί 

επίσης να γίνουν επιθετικά και νευρικά, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τα 

ίδια τα παιδιά-θύματα μπορούν να γίνουν θύτες σε άλλα παιδιά ή στα αδέρφια τους 

στο σπίτι. Από την άλλη μεριά οι γονείς συνήθως δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα 

και δηλώνουν άγνοια. 

Με λίγα λόγια ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια κατάσταση επαναλαμβανόμενη, 

κατευθύνεται σε συγκεκριμένα παιδιά από παιδιά (πολλές φορές και ομάδα παιδιών) 

που υπερέχουν σωματικά και έχουν ως αποτέλεσμα το παιδί που εκφοβίζεται να 

νοιώθει απομονωμένο, να βιώνει άγχος και φόβο, να παρουσιάζει σχολική άρνηση 

και διάφορες συναισθηματικές δυσκολίες. 

Με βάση προτάσεις που παρουσιάστηκαν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίστηκε 

η ανάγκη εντοπισμού και επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων που σχετίζονται με 

τη νεανική εγκληματικότητα. Επισημάνθηκε ακόμα, ο ρόλος των γονέων και των 

εκπαιδευτικών που καλούνται να ακολουθήσουν ενιαία γραμμή για την αντιμετώπιση 

της βίας, η ενθάρρυνση των νέων για συμμετοχή τους στα κοινά και στον αθλητισμό, 

η προβολή σωστών προτύπων συμπεριφοράς, αλλά και η συνεργασία με φορείς που 

αγωνίζονται για την εξάλειψη της νεανικής παραβατικότητας. Ο στόχος ήταν και 

παραμένει. 

 

Ούτε ένας μαθητής θύμα βίας και εκφοβισμού! 


