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Γ ια την καλύτερη µέθοδο πρόληψης 
µίλησε η πρόεδρος τη ΠΡΟΝΟΗ, 
Αγγελική Τριανταφύλλου – Πιτίδη, 

την Πέµπτη 4 ∆εκεµβρίου, στην αίθουσα 
του Πολιτιστικού Κέντρου Κηφισιάς.

Πιστεύοντας στη θετική σκέψη, η 
Πρόεδρος της «ΠΡΟΝΟΗ» µίλησε για 
τα συστατικά της, καθώς και για τη ση-
µασία της αποδοχής, της ευγνωµοσύνης 
και της αγάπης ως  µαγικών συνταγών 
υγιών και ευτυχισµένων σχέσεων στην 
οικογένεια και στην κοινότητα.

Θερµό χειροκρότηµα εισέπραξε από 
το κοινό που ένιωσε µια νότα αισιοδοξίας 
και ζεστασιάς. 

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από συ-
γκινητικά «τραγούδια αγάπης» συνο-
δευµένα στο  πιάνο από τον Νίκο και 
τη Βάσω Ανδρουλακάκη.

Κατά τη διάρκεια της  εκδήλωσης έγινε 
και η παρουσίαση του πολύπλευρου έργου 
του «Κέντρου Πρόληψης ΠΡΟΝΟΗ» από 
την επιστηµονικά υπεύθυνη του Κέντρου  
κ. Σώτια Μακαρώνη – Ψυχολόγος  Υγείας 

ΜSc,  που εκπροσώπησε την επιστηµο-
νική οµάδα  που αποτελείται από: την  κ. 
∆ιονυσία Γιαννοπούλου - Κοινωνική Λει-
τουργός - Αν. Επιστηµονικά Υπεύθυνη, κ. 
Βασιλική  Αλεξάκη-  Κοινωνική Λειτουργός 
- Επιστηµονικό Στέλεχος Πρόληψης, κ.  

Αρχοντούλα Αλεξάκη-Αναστασοπούλου 
- Κοινωνική Λειτουργός - Επιστηµονι-
κό Στέλεχος Πρόληψης, καθώς και δύο 
εκπαιδευόµενες φοιτήτριες Κοινωνικής 
Εργασίας.
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χολικό  κφο ισ ό

Τ ο φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει 
τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να 
του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που 

παραπονιούνται ότι έχουν πέσει θύµατα κοροϊδίας και απει-
λών από άλλα παιδιά συνεχώς αυξάνεται µε αποτέλεσµα η 
Ελλάδα και η Κύπρος να καταλαµβάνουν πολύ υψηλή θέση 
στην παγκόσµια κατάταξη σε περιστατικά ενδοσχολικής βίας 
και εκφοβισµού ή bulling, όπως ονοµάζεται διεθνώς.

Ο όρος σχολικός εκφοβισµός αναφέρεται στη χρήση βίας 
µεταξύ µαθητών ή συνοµήλικων παιδιών µε στόχο να προ-
κληθεί πόνος ή αναστάτωση. Είναι µια κατάσταση επαναλαµ-
βανόµενη, κατευθύνεται σε συγκεκριµένα παιδιά από παιδιά 
(πολλές φορές και οµάδα παιδιών) που υπερέχουν σωµατικά 
και έχουν ως αποτέλεσµα το παιδί που εκφοβίζεται να νιώθει 
αποµονωµένο, να βιώνει άγχος και φόβο, να παρουσιάζει 
σχολική άρνηση και διάφορες συναισθηµατικές δυσκολίες. 
Εµφανίζεται µε τη µορφή του λεκτικού εκφοβισµού (κοροϊδία, 
διακρίσεις, σεξουαλικά σχόλια), του κοινωνικού εκφοβισµού 
(χτυπήµατα, σπρωξίµατα, αποµόνωση από τη οµάδα) του σω-
µατικού εκφοβισµού (χτυπήµατα, σπρωξίµατα, κλωτσιές) και 
τέλος µε εκείνη του ηλεκτρονικού εκφοβισµού (εκβιασµός 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και του διαδικτύου ή µέσω 
µηνυµάτων στο κινητό τηλέφωνο).

Εκείνο που πρέπει οπωσδήποτε να τονισθεί είναι ότι τα 
περισσότερα παιδιά που βιώνουν εκφοβισµό, καθώς τα παιδιά 
θύµατα νιώθουν ότι όλοι γελάνε µαζί τους, είτε από φόβο, 
καθώς πιστεύουν πως ότι τα παιδιά θύτες θα θυµώσουν και τα 
πράγµατα θα χειροτερεύσουν. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάµε 
ότι η  παιδική σκέψη είναι αρκετά ενοχική και ιδιαίτερα σε 
καταστάσεις βίας, ότι φταίνε και εκείνα και θεωρούν µε τα ίδια 
µε τη στάση τους ή τη συµπεριφορά τους πως προκάλεσαν 
αυτή την κατάσταση. Παράλληλα, όλα τα παιδιά αποζητούν το 
θαυµασµό και την αγάπη των γονιών τους συνεπώς πολλές 
φορές αποφεύγουν να τους µιλήσουν καθώς θεωρούν ότι θα 
τους απογοητεύσουν µε την δήθεν «ατολµία» τους. Τέλος, ας 
µην ξεχνάµε και την παντοδύναµη σκέψη των παιδιών που 
θεωρούν ότι όλα θα λυθούν µε κάποιο τρόπο µαγικό και βολικό.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι γονείς θα πρέπει όχι 
µόνο να ενηµερωθούν για το φαινόµενο του σχολικού εκφο-
βισµού αλλά κυρίως να παραµένουν όσο µπορούν κοντά στα 
παιδιά τους, να διατηρούν ένα ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο  

επικοινωνίας και να µην καλλιεργούν ,µια πιθανή κουλτούρα 
φόβου στην οικογένεια τους. Θα πρέπει να παρατηρούν τη 
συµπεριφορά τους, στη διάθεση τους, στην όρεξή τους, στον 
ύπνο τους, στη γνώµη τους για κάποια άτοµα, στη σχολική 
τους παρουσία και στη σχολική τους επίδοση πρέπει να τους 
προβληµατίσει και διακριτικά να διερευνήσουν τι συµβαίνει.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν ότι το παιδί τους βιώνει 
κάποιο είδος σχολικού εκφοβισµού θα πρέπει στο πλαίσιο 
ασφάλειας και εµπιστοσύνης, να κουβεντιάσουν µαζί του 
για την εµπειρία του, γενικά για το φαινόµενο bulling  ενώ 
παράλληλα, θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για να το απενοχοποιήσουν. Επιπρόσθετα µέσω της 
καθηµερινής συζήτησης και συνδιαλλαγής µε το παιδί τους, 
θα πρέπει να τονώσουν την αυτοεκτίµησή του και να του εξη-
γήσουν ότι κανείς δεν έχει το δικαίωµα να του φέρεται µε 
αυτόν τον τρόπο και ότι δεν το αξίζει. Γενικά, µε όλη τη στάση 
τους θα πρέπει να επιµείνουν στην αξία που έχει το παιδί και 
να προσπαθήσουν να του απαλύνουν τα όποια συναισθήµατα 
κατωτερότητας µπορεί να βιώνει. Ωστόσο είναι σηµαντικό να 
ζητήσουν και τη βοήθεια του δασκάλου και των υπεύθυνων 
του σχολείου αναδεικνύοντας µε αυτόν τον τρόπο στο παιδί 
τη σηµασία του να έχει επικοινωνία µε το δάσκαλο και εξη-
γώντας του παράλληλα τη διαφορά του «µαρτυράω» από το 
«ζητάω βοήθεια».

Όλοι οι γονείς τόσο για την πρόληψη αυτή όσο και για την 
αντιµετώπιση του φαινόµενου του σχολικού εκφοβισµού θα 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στα παιδιά 
τους, να διατηρούν καθηµερινό διάλογο µαζί τους για το πώς 
ήταν η µέρα στο σχολείο τους, για τα συναισθήµατα που τους 
προκάλεσε, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρατηρήσουν 
οποιαδήποτε αλλαγή στη συµπεριφορά τους. Θα πρέπει πάντα 
να θυµόµαστε ότι µόνο οι «στενές» σχέσεις µε το σχολείο, µε 
τους συµµαθητές και τους εκπαιδευτικούς µπορούν να σπά-
σουν τον «κώδικα σιωπής» που χαρακτηρίζει τα περισσότερα 
θύµατα τα οποία φοβούνται να αναφέρουν το φαινόµενο του 
σχολικού εκφοβισµού.

Ανδρέας Φ. Βασιλείου
Επίτιµος Σχολικός Σύµβουλος,

Ειδικός Παιδαγωγός,
Πολιτικός Επιστήµονας

 Οι εθελόντριες νηπιαγωγοί Κάτια Παπακωνσταντίνου και Εύη Ιωαννίδου, Αγγελική Τριανταφύλλου 
– Πιτίδη, Σωτηρία Μακαρώνη, Αρχοντούλα Αλεξάκη - Αναγνωστοπούλου, Νίκος Ανδρουλακάκης, 
Βασιλική Αλεξάκη, Αργυρώ Πιτίδη γραµµατέας, ∆ιονυσία Γιαννοπούλου, Τόνια ∆ραγκάρη και Χαρά 
Οικονόµου, κοινωνικοί λειτουργοί. Καθιστοί, Περικλής Καραγιαννάκης, Αγγελική Βαλασσοπούλου, 

Ηλέκτρα ∆ριµπέτη και Βάσω Ανδρουλακάκη. 

Μ ε το µήνυµα «Είµαι έφηβος, µε καταλα-
βαίνει κανείς;», ο διευθυντής του 3ου 
Λυκείου Κηφισιάς, δρ. Ηλίας Κούτσι-

κος, µε τη συνεργασία των συναδέλφων του 
διδασκόντων καθηγητών του 3ου Λυκείου, 
πραγµατοποίησαν ηµερίδα - ενηµέρωση των 
µαθητών όλων των τάξεων πάνω στο θέµα της 
εφηβείας.

Στο αµφιθέατρο του Λυκείου, την Τετάρτη 26 
Νοεµβρίου και ώρα 12 µ., η ειδική ψυχολόγος 
και συγγραφέας, κ. Αικατερίνη Φίλη, ενηµέρωσε 
και ανέπτυξε µε κατανόηση την εφηβική πορεία 
των παιδιών, µε διάλογο σε φιλικό τόνο και εν-
διαφέρουσες ερωτήσεις που κάλυπταν το θέµα.

Άξιο αναφοράς είναι ότι οι µαθητές παρα-
κολούθησαν µε ενδιαφέρον την ηµερίδα και τα 
θέµατα, όπως τα παρουσίασε η διακεκριµένη 
ψυχολόγος.  Παρατήρησα δε ότι ορισµένοι, ιδι-
αίτερα τα κορίτσια, κρατούσαν και σηµειώσεις, 
προκειµένου να υποβάλουν ερωτήσεις πάνω 
σε θέµατα της εφηβικής περιόδου, που τώρα 
διανύουν.

Μου έκανε, επίσης, εντύπωση, ότι παρ' όλο 
που δεν υπήρχε επιτήρηση, κυριαρχούσε από-
λυτη τάξη και σεβασµός προς την οµιλήτρια.

Κατά την παραµονή µου εκεί και σε συζήτηση 
που είχα µε καθηγητή του Λυκείου σχετικά µε 
τα ενηµερωτικά σεµινάρια που κατά καιρούς 
πραγµατοποιούνται στο αµφιθέατρο του εν λόγω 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος για την επιµόρφωση 
των µαθητών, πληροφορήθηκα ότι ο διευθυ-
ντής του Λυκείου, κ. Ηλίας Κούτσικος, είναι 
διδάκτωρ καθηγητής της Σεισµολογίας και ότι ο 
καθηγητής Γεώργιος ∆ρακάτος, επιστηµονικός 
υπεύθυνος του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του έδωσε 
εντολή να µελετήσει και να εργαστεί στο πλαί-
σιο του έργου «Πολυ - παραµετρικό ∆ίκτυο για 
τη µελέτη και την παρακολούθηση φυσικών 
κινδύνων στην περιοχή των στενών του Οτρά-
ντο και του Ιονίου Πελάγους  (OTRIONS)». Στη 
συνέχεια, ξεναγήθηκα στους διαδρόµους του 
σχολείου, όπου παρατήρησα την ύπαρξη πινά-
κων ενηµέρωσης αντισεισµικής προστασίας, 
θέµα για το οποίο υπάρχει συνεχής ενηµέρωση 
των µαθητών, αφού η περιοχή των Αδαµών, 
όπου εδρεύει το 3ο Λύκειο, έχει υποστεί µεγάλη 
δοκιµασία από το µεγάλο σεισµό του 1999, µε 
πολλά θύµατα και ανυπολόγιστες υλικές ζηµιές.

Αφού ευχαρίστησα τον καθηγητή για την κα-
τατοπιστική ενηµέρωση, τολµώ να γράψω το 
συµπέρασµα που απεκόµισα από όσα είδα και 
άκουσα. Απευθύνοµαι στη ∆ηµοτική Επιτροπή 
Παιδείας του ∆ήµου Κηφισιάς και την παρακαλώ 
να συνεργαστεί µε το δρ. Ηλία Κούτσικο, προ-
κειµένου να γίνουν σεµινάρια σε όλα τα σχολεία 
για την προστασία από τους σεισµούς και την 
πυροπροστασία. Θα είναι κατά τη γνώµη µου 
µία σηµαντική προσφορά της δηµοτικής αρχής 
στη µαθητιώσα και σπουδάζουσα νεολαία της 
Κηφισιάς. Ας το µελετήσουν.

ίμαι ος  με 
αταλα αίνει ανείς

 Η ψυχολόγος - συγγραφέας, κ. Αικατερίνη Φίλη 
και ο διευθυντής του 3ου Λυκείου Κηφισιάς, δρ. Ηλί-
ας Κούτσικος, ενώ απαντούν σε ερωτήσεις µαθητών.

Γράφει ο Μ. Τράνακας


