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Β ι β λ ί α για παιδιά & εφήβους µε θέµα τη  Σ χ ο λ ι κ ή  Β ί α (bullying)  

Στην πραγµάτευση του επώδυνου θέµατος του bullying τα βιβλία έχουν σηµαντικό ρόλο να παίξουν: συχνά, είναι η 

φωνή του συγγραφέα που θα διαρρήξει πρώτη το παραπέτασµα του φόβου.  

 

♥ Ο «Πίσκος Τρώγλης» (ελληνική απόδοση του -εξίσου παιγνιώδους- αγγλικού τίτλου «Muncle Trogg») είναι 

κλασική περίπτωση θύµατος: νάνος σε κόσµο γιγάντων, είναι διαφορετικός, αδύναµος, η ντροπή της οικογένειας, ο 

καρπαζοεισπράκτορας των σχολικών τραµπούκων. 

Το οµώνυµο βιβλίο (Πατάκης, 2012) επινοεί µε χιούµορ και µπόλικα κωµικά σκίτσα έναν κόσµο γιγάντων, όπου η 

βρωµιά και η ασχήµια θεωρούνται µόδα και οµορφιά, η απλοϊκότητα και η καθυστέρηση κυριαρχούν και η ζωή είναι 

σκληρή για όποιον µειονεκτεί σωµατικά. ∆ράκοι, ηφαίστεια, βασιλιάδες συνυπάρχουν, όπως και ο µυθικός κόσµος 

των Γιγάντων, µε τον πραγµατικό, τον κόσµο των Μικρούληδων, δηλαδή των τεχνολογικά ανεπτυγµένων ανθρώπων, 

που απειλούν διαρκώς µε εξολόθρευση τους υπανάπτυκτους Γίγαντες. 

∆ίκαια το βιβλίο κέρδισε τον ∆ιαγωνισµό Παιδικής Λογοτεχνίας των λονδρέζικων Times. Χωρίς ίχνος 

διδακτισµού και αισθηµατισµού, η πλοκή εξελίσσεται σαν περιπέτεια πρώτης τάξεως, όπου συνεχώς κάτι συµβαίνει 

που ανατρέπει όλα τα προηγούµενα, µε αποτέλεσµα ούτε το παιδί, ούτε ο έφηβος αλλά ούτε και ο ενήλικος να το 

αφήνουν από τα χέρια τους πριν φτάσουν στην τελευταία σελίδα του χαρούµενου και εντελώς απρόβλεπτου τέλους. 

Το βιβλίο – του οποίου ήδη αναµένονται οι συνέχειες – αξιοποιεί πολλά «κεκτηµένα Χάρυ Πότερ». ∆εν πρέπει 

άλλωστε να µας διαφεύγει ότι και στο παγκόσµιο µπεστ σέλερ της Ρόουλιγκ υπάρχει υποδειγµατική πραγµάτευση 

του bullying, ιδίως όταν ο µικρός µάγος καλείται να αναµετρηθεί µε την επίγνωση ότι τα ινδάλµατά του, ο νεκρός 

πατέρας και ο ήρωας-νονός, είχαν κακοποιήσει άλλοτε µε έργα και λόγια το αδύναµο παιδί της τάξης, αυτόν που 

εξελίχθηκε στον σκοτεινό καθηγητή Σνέιπ. Αν οι δάσκαλοι αποφασίσουν να δουλέψουν µε αναγνώσµατα αγαπητά 

και οικεία στα παιδιά, θα αξιοποιήσουν και τον «Χάρυ Πότερ» και τον «Πίσκο Τρώγλη» και πολλά άλλα, για να 

πετύχουν καλά αποτελέσµατα στο θέµα του σχολικού εκφοβισµού. 

 

♥ Ωραίο δείγµα ελληνικής γραφής αποτελεί το βιβλίο για εφήβους της δοκιµασµένης Μαρούλας 

Κλιάφα «Άγρια Παιχνίδια» (Κέδρος, 2008). Σε µιαν εποχή που θα µπορούσε να θεωρηθεί χρόνος ανύποπτος, και µε 

φόντο την υπεράνω πάσης υποψίας (άλλοτε…) ελληνική επαρχία, η Κλιάφα δείχνει διαισθητικότητα και οξύτητα στη 

σύλληψη, και αφηγηµατική δεινότητα στην εξιστόρηση µιας αυτοκτονίας µαθητή, που συνδέεται µε εκβιασµούς τους 

οποίους διευκολύνουν τα νέα τεχνολογικά µέσα που ανεξέλεγκτα έχουν στη διάθεσή τους τα σηµερινά παιδιά. 

Φαίνεται και εδώ πόσο απαιτητική ελληνόγλωσση λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους παράγεται στις µέρες µας και 

πόσα προβλήµατα επισηµαίνονται έγκαιρα στις σελίδες της, χρόνια ολόκληρα πριν γίνουν τίτλοι εφηµερίδων και 

ειδησεογραφικών δελτίων. Η τοπική κοινωνία ξέρει αλλά σιωπά. Οι συγγραφείς γίνονται οι φωνές του 

αποσιωπηµένου τραύµατος. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η περιγραφή, στο βιβλίο της Κλιάφα, της ενδοσχολικής 

καθηµερινότητας από την πλευρά των καθηγητών της Μέσης Εκπαίδευσης, που είτε αποτελούν µέρος του 

προβλήµατος, είτε έρχονται σε σύγκρουση µε τις κατεστηµένες, συντηρητικές και ευθυνόφοβες νοοτροπίες, που 

κυριαρχούν στη σχολική κοινότητα. 

 

♥ Το ίδιο θέµα, την αυτοκτονία µιας έφηβης µαθήτριας που υπήρξε θύµα ύπουλου, «ήπιου» εκφοβισµού 
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πραγµατεύεται το ιλιγγιώδες στην εξέλιξή του «∆εκατρία γιατί» της Τζέι Ασερ (Πατάκης, 2013): µετά την αυτοκτονία ο 

εφιάλτης της Χάνα Μπέικερ ξαναζωντανεύει µε 13 κασέτες που εκείνη έχει φροντίσει να φτάσουν στα χέρια όσων 

ενέχονται, έµµεσα ή άµεσα, στον θάνατό της. 

 

♥ Πολύτιµες συµβουλές για γονείς, δασκάλους και παιδιά περιέχονται στο «Τα χέρια δεν είναι για να 

δέρνουµε» (Μεταίχµιο, 2006).  

 

♥ Για πολύ µικρά παιδιά προσφέρεται το «Ο Ορφέας και οι νταήδες µε τα κίτρινα ποδήλατα» (2011) Μερκούριος 

Αυτζής, εκδόσεις Ψυχογιός  

Τον τελευταίο καιρό ο Ορφέας κλείνεται στο δωµάτιό του και δε µιλάει ούτε στη µαµά του. Μια παρέα αγοριών, τα 

Κίτρινα Ποδήλατα, τον ενοχλούν συνεχώς. Τον κοροϊδεύουν, τον σπρώχνουν, τον απειλούν, του τρώνε το κολατσιό, 

του παίρνουν το χαρτζιλίκι... Κι ο Ορφέας φοβάται. Ώσπου µια µέρα παίρνει την απόφαση να τους αντιµετωπίσει. 

Άραγε θα τα καταφέρει; Τι χρειάζεται το µπλοκ ζωγραφικής του; Και τι σχέση µπορεί να έχουν ένα µυρµήγκι κι ένας 

ελέφαντας;  

 

♥ «Ο νταής του σχολικού» (2012) Μαρία Ρουσσάκη, εκδόσεις Ψυχογιός 

 

Ο Αριστοτέλης δε βλέπει την ώρα να τελειώσει το καλοκαίρι και να επιστρέψει στο σχολείο. Όταν επιτέλους ξεκινάει η 

καινούργια χρονιά, δεν µπορεί να κρύψει τον ενθουσιασµό του. Όµως η χαρά του κόβεται απότοµα. Ο νταής του 

σχολικού, ο. . . πώς τον λένε, κάνει τη ζωή του Αριστοτέλη µαρτύριο. Μέχρι που αποκαλύπτεται ένα µυστικό και τα 

πράγµατα αλλάζουν. . . 

 

♥ Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ, Η ∆ΥΝΑΜΗ ΣΟΥ! ΛΑΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εκδότης ΠΑΡΡΗΣΙΑ (2013)  

Τι συµβαίνει όταν ο Ρουκ το ξωτικό γίνεται στόχος µιας συµµορίας από βελανιδόπαιδα;  Θα βρει το θάρρος ν' 

αντισταθεί; Ποιοι βλέπουν αλλά δε µιλούν; Ποιοι µπορούν να τον βοηθήσουν; Μια ιστορία που ευαισθητοποιεί τα 

παιδιά για το σχολικό εκφοβισµό και τις διαστάσεις του, τα ενδυναµώνει και τα ενηµερώνει για τον τρόπο 

αντιµετώπισής του. 

♥ «Μαζί», της Ελένης Πριοβόλου (εκδ.Καλέντης, 2013)  

 

Μια ιστορία µε έντονους χαρακτήρες όσο και πλοκή, που απεικονίζει γλαφυρά την καθηµερινότητα των νέων, 

προβάλλοντας το θέµα της σχολικής βίας και τις κοινωνικές διαστάσεις του. 

♥ ΑΜΙΛΗΤΗ ΑΓΑΠΗ, ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ-ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΤΗ, Εκδόσεις Πατάκης (2014) 

Τρεις έφηβοι -ο Θέµης, η Όλγα, η Ειρήνη-, τρεις φίλοι µε διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικές ανάγκες και 

προσδοκίες, γίνονται µια "αχώριστη τριάδα" για ν' αντιµετωπίσουν τη βία και τη βαναυσότητα που προκαλεί στον 

περίγυρό τους ο σχολικός εκφοβισµός και ο νεοναζισµός. Οι προσπάθειές τους θα φέρουν αποτέλεσµα, τι θα γίνει 

όµως µε τα βαθιά αισθήµατα που κρύβουν οι δύο από τους τρεις και δε θέλουν να µιλήσουν γι' αυτά; Μια ιστορία 
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δυνατής φιλίας και απέραντης αγάπης.  

♥ Σιγά τα’ αυγά! ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, εκδόσεις Μεταίχµιο (2012)  

Ο Μίρκο είναι καινούριος στην τάξη. Αρχίζει το σχολείο την ηµέρα που γίνεται σεισµός. Και έξω και µέσα του. Γιατί 

δεν αργεί να γνωρίσει τον Αλέξανδρο, που είναι ο νταής του σχολείου. Προσπαθεί να µάθει καλά τη γλώσσα και να 

γίνει αποδεκτός, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να αντιµετωπίζει τις καθηµερινές τρικλοποδιές. Θα καταφέρει άραγε 

να κάνει φίλους και να σταθεί στην οµάδα;  

♥ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ; ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (2013) 

 

"Λοιπόν, ξέρουµε τι έχει συµβεί. Προτείνω να το λύσουµε µόνοι µας. Να πάρουµε την υπόθεση στα χέρια µας. Η κάθε 

τάξη, το κάθε τµήµα ν κάνει συνέλευση και να αποφασίσει το τέλος του νόµου της σιωπής. Να µιλήσουµε πρέπει. 

Γιατί, όσο µιλάς ελευθερώνεσαι"...  

Μια ιστορία που αναφέρεται στην ενδοσχολική βία και τον εκφοβισµό. Θύτες και θύµατα απέναντι σ' ένα γιατί, που 

θα απαντήσουν τα ίδια τα παιδιά. 

 

♥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΗ ΒΙΑ, LOU VIRGINIE, εκδόσεις  ΑΓΚΥΡΑ (2003)  

 

Η ιστορία των Γκασπάρ, Ζαν-Πιέρ και Αµινάτα απεικονίζει τη σχέση των εφήβων µε τη βία. Το βιβλίο αυτό 

θέλει να συµβάλει στην ειρηνική λύση των διαφορών µέσα και έξω από το σχολείο, µε τη συζήτηση τόσο στην 

αίθουσα διδασκαλίας όσο και στο σπίτι. Συζητάµε µαζί κι ακούµε τον άλλον: είναι τα δύο προπύργια ενάντια 

σε µια βία που κατάντησε φαινόµενο καθηµερινό και απειλεί να σαρώσει την ελευθερία της µάθησης.  

♥ ΞΕΡΩ ΝΑ ΛΕΩ ΟΧΙ, ΡΑΣΙ∆ΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, εκδόσεις Πατάκης (2013) 

Το "Όχι" είναι µια µικρή λεξούλα µε "Τεράστια" σηµασία. Αν δεν είσαι σίγουρος πότε να λες "ναι" και πότε "όχι", 

µπορεί να βρεθείς σε άσχηµους µπελάδες! Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου σε βοηθά να αποφεύγεις τις 

κακοτοπιές. . . στο σχολείο. . . στο διαδίκτυο. . . µε γνωστούς και µε αγνώστους. . . µε επικίνδυνες ουσίες. . . µε 

ύπουλες διαφηµίσεις. Το "Όχι" σου δίνει σηµαντικά εφόδια ζωής! Σε βοηθά να διαµορφώσεις προσωπικότητα και 

σωστή κρίση, ενισχύει την αποφασιστικότητά σου, σε µαθαίνει να έχεις το θάρρος της γνώµης σου, σε βοηθά να 

κάνεις καλούς φίλους!  

♥ ΟΙ ΝΤΑΗ∆ΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΕΣ, ROMAIN TREVOR εκδόσεις Κέδρος (2010)  

Αν έχεις βαρεθεί να σε πειράζουν, να σε σπρώχνουν, να σε απειλούν ή να σε κοροϊδεύουν, αυτό το βιβλίο είναι για 

σένα. Ο συγγραφέας του γνωρίζει πόσο βλάκες είναι οι νταήδες του σχολείου. Και ξέρει τον τρόπο για να τους 

αποφεύγεις. ∆ιασκεδάζοντας µε τα αστεία και τα σκίτσα του, θα µάθεις και κάποιους δοκιµασµένους τρόπους που θα 

σε βοηθήσουν να αντιµετωπίσεις τους νταήδες, όπως: να τους κρατάς σε απόσταση· να κάνεις πολλούς φίλους. Οι 

νταήδες δεν αντέχουν να βλέπουν οµάδες χαρούµενων, χαµογελαστών, φιλικών παιδιών. Θα µάθεις επίσης µερικές 
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σηµαντικές αλήθειες για τους νταήδες, όπως ότι: Λατρεύουν να έχουν τον έλεγχο και την εξουσία· δεν τους αρέσει να 

χάνουν· όσο κι αν τους αγνοήσεις, δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. ∆ιάβασε αυτό το βιβλίο, αν θέλεις να ξεφορτωθείς 

τους νταήδες από τη ζωή σου!  

♥ ΝΤΑΗ∆ΕΣ, ΕΞΥΠΝΑΚΗ∆ΕΣ, ∆ΗΘΕΝ ΦΙΛΟΙ... ΚΑΙ ΕΣΥ! ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΘΩΡΑΚΙΖΟΜΑΙ, ΓΙΝΟΜΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΣ! 

ALEXANDER JENNY, εκδόσεις (2012) 

Τους ξέρεις δα αυτούς τους τύπους . . . Οι νταήδες προσπαθούν να σε φοβίσουν. Οι εξυπνάκηδες κάνουν 

σαρκαστικά αστεία εις βάρος σου. Οι δήθεν φίλοι σού γυρνούν ξαφνικά την πλάτη, χωρίς καµιά εξήγηση. Ίσως 

καταλήξεις να νιώθεις αποτυχηµένος. Αλλά δεν είναι ανάγκη. Απλώς πρέπει να χτίσεις τις άµυνές σου, ώστε να µην 

µπορούν να σε επηρεάσουν οι νταήδες. Αυτό το βιβλίο θα σου δείξει τον τρόπο. . .  

♥ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ Σ' ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ! ELLIOTT MICHELE, Εκδότης ΒΛΑΣΣΗΣ (2009) 

Αν είσαι θύµα σχολικού εκφοβισµού, µάθε πώς να σέβεσαι τον εαυτό σου! Αν είσαι θύτης, µάθε πώς να σέβεσαι τους 

άλλους!  

♥ Η ΒΙΑ, JAFFE LAURA, SAINT-MARC LAURE Εκδότης ΚΕ∆ΡΟΣ (2008) 

Η κοινωνία είναι ένα σύνολο. Αποτελείται από εµάς και τους άλλους. Για να ζήσουµε όλοι µαζί, θα πρέπει ο καθένας 

να σέβεται τον άλλο, τη διαφορετικότητά του, τις ανάγκες του. Τρεις ιστορίες βγαλµένες από την καθηµερινή µας ζωή, 

τρεις «φάκελοι» µε στοιχεία σχετικά µε το θέµα και τρία παιχνίδια-τεστ θα βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει 

πως έχει µια θέση κι ένα ρόλο στην κοινωνία. Ένα βιβλίο ιδανικό για το σπίτι και το σχολείο.  

♥ ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, BELLER ROLAND, εκδόσεις ∆αρδανός (2007) 

∆ιαβάζεις αλλά παίρνεις κακούς βαθµούς; ∆εν τα πας καλά µε το διάβασµα; Φοβάσαι τους τσακωµούς; Είναι ένας 

καθηγητής που δεν µπορεί να σε δει στα µάτια του; Θα ήθελες να γίνεις µέλος µιας οµάδας; Έτσι είναι, το σχολείο ή 

το κολλέγιο· δεν είναι εύκολα πράγµατα! Κι όµως αφιερώνεις σε αυτά πολύ χρόνο. Να λοιπόν ένα σωρό έξυπνες 

συµβουλές για να σκεφτείς τη ζωή σου στο σχολείο. Θα σε βοηθήσουν να αισθάνεσαι άνετος σε οποιαδήποτε 

περίσταση. Είναι ένας τρόπος να µαθαίνεις χωρίς άγχος και να επωφελείσαι όσο γίνεται πιο πολύ από τα µαθήµατα, 

τους φίλους σου και τους καθηγητές! Έλα, είναι η σειρά σου τώρα! 

♥ «Θεατής… ή το επόµενο θύµα;» (Πατάκης, 2014)  

 

Ο Αµερικανός Τζέιµς Πρέλλερ επιλέγει να µιλήσει για τον εκφοβισµό δείχνοντας µε πόση ρευστότητα 

εναλλάσσονται οι ρόλοι θυτών και θυµάτων στο αδιέξοδο παιχνίδι της λεκτικής, φυσικής, έµµεσης ή και 

ηλεκτρονικής βίας. Η ιστορία του 13χρονου Έρικ είναι µια ιστορία ταραγµένης εφηβείας η οποία εκτός από τη 

ρεαλιστική περιγραφή των καταστάσεων που βιώνουν πολλά παιδιά, εισάγει και τον προβληµατισµό πάνω στο 

θέµα της ανοχής, της συνενοχής και άρα της ευθύνης (άνω των 12 ετών). 
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V

 ♥ «Το ηµερολόγιο ενός δειλού» (Καστανιώτης, 2014) 

 

Ο Βασίλης Παπαθεοδώρου επιλέγει να ασχοληθεί µε το ακανθώδες θέµα του εκφοβισµού, κοινώς γνωστού 

ως bullying. Μέσα στον φαύλο κύκλο του εκφοβισµού θύµατα και θύτες υποφέρουν και εγκλωβίζονται σε αδιέξοδους 

ρόλους. Αυτή είναι η ιστορία και του Νίκου και του Θοδωρή σε ένα βιβλίο που σκιαγραφεί καθηµερινές καταστάσεις 

και περιγράφει ανοµολόγητες σκέψεις και φοβίες (άνω των 15 ετών). 

 

Ενδιαφέρουσες είναι και οι εκδόσεις της ΕΨΥΠΕ 

(Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου): 

 

♥ «Εκφοβισµός και Βία στο Σχολείο. Τι γνωρίζουµε και τι µπορούµε να κάνουµε» του Dan Olweus,  

 

♥ «Μίλα µη φοβάσαι» (2010) Τρείς ιστορίες για τη βία στο σχολείο 

 

Η Ελίνα κάνει τη ζωή της Ισιδώρας αφόρητη στο σχολικό µε αποτέλεσµα να κινδυνεύσουν όλοι. Ο Νίκος άρπαξε τα 

γυαλιά του Γιώργου, γιατί υποστήριζε άλλη οµάδα. Ένας «κακός», από ζήλια για την αδελφή του, τροµοκρατεί όλα τα 

παιδιά στο σχολείο, µήπως και του δώσουν σηµασία οι γονείς του! Μια συνωµοσία σιωπής τους εµποδίζει όλους να 

µοιραστούν τα προβλήµατά τους και να ζητήσουν βοήθεια. Πώς θα πειστούν να µιλήσουν; Στο βιβλίο αυτό 

λογοτέχνες, ζωγράφοι, εκπαιδευτικοί και ειδικοί επιστήµονες γίνονται µια παρέα και χαρίζουν στα παιδιά τρεις 

ιστορίες, ζωγραφιές και δραστηριότητες, στις οποίες κάθε παιδί θα ανακαλύψει τον εαυτό του ή οικείες του 

καταστάσεις! Με το έργο του ο καθένας τα παρακινεί: Μίλα, µη φοβάσαι. Ένα βιβλίο που θα απολαύσουν τα παιδιά 

και θα αποτελέσει εργαλείο στα χέρια τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονιών, συµβάλλοντας στην πρόληψη της 

βίας. 

 

♥ «Τα µπλε γυαλιά» Γιάννης Κουφονίκος (2011) & DVD 

 

Ο Γιώργος πηγαίνει στο νέο σχολείο του φορώντας τα µπλε γυαλιά του. ∆εν ξέρει ότι όλοι υποστηρίζουν µια οµάδα µε 

µωβ χρώµα. Τα παιδιά παροτρύνουν το Νίκο να του πάρει τα µπλε γυαλιά. Εκείνος το κάνει και µάλιστα τον απειλεί 

να µη µιλήσει σε κανέναν. Τι θα γίνει τελικά; Τη λύση θα δώσουν τα ίδια τα µπλε γυαλιά. 

 

♥ «Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισµό» (2011) Βαγγέλης Ηλιόπουλος 

 

Ο Κωνσταντής όλοι νοµίζουν ότι είναι αυτός που έστειλε τα απειλητικά µηνύµατα στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Ο 

Φάνης, ο Μάρκος κι ο Παντελής για αστείο βιντεοσκόπησαν τη Μαρία να αλλάζει στα αποδυτήρια και έστειλαν το 

βιντεάκι τους σε όλους. Η e-Μάγισσα εκφοβίζει τη Μαρία καλυµµένη πίσω από την ανωνυµία του διαδικτύου. Όλοι 

αυτοί, οι ήρωες του βιβλίου, θα µπορούσαν να είναι φίλοι σου. Στη θέση κάποιου από αυτούς ίσως να είσαι εσύ. 

Θύτες και θύµατα σε µια αλυσίδα φόβου µέσα από τις οθόνες των κινητών, των υπολογιστών, των τάµπλετς.  
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VI

♥ «Μου έκλεψαν το όνοµά µου» TASSIES-PENELLA JOSEP-ANTONI (2011) 

Μπρουνιόλα, Ιούνιος 2011. Με χαροποιεί το γεγονός ότι συµβάλλω µε το "Μου έκλεψαν το όνοµα µου" στη συνέχεια 

των προσπαθειών της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., οι οποίες έχουν ήδη εκφραστεί µέσα απ' το πρόγραµµα "∆άφνη"* και το σύνολο 

των εκδόσεων που απορρέουν. Αποτελεί κοινό µας στόχο να εργαστούµε για παιδιά και εφήβους απαλλαγµένα απ' 

τον φόβο και την παρενόχληση, ώστε να µεγαλώσουν ισότιµα. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι το σχολείο δε θα 

είναι ο καθρέφτης του µοντέλου εξουσίας και βίας, έτσι όπως παρουσιάζεται καθηµερινά στους νέους από µια 

άρρωστη κοινωνία υπό τον έλεγχο ανεύθυνων ενηλίκων. Ωστόσο, πρέπει να πιστέψουµε στον κοινό µας στόχο που 

δεν είναι άλλος απ' το να εργαστούµε για να χτίσουµε το σύνθετο οικοδόµηµα της ειρήνης και της υγείας. Η πίστη µας 

και οι κόποι µας θα βοηθήσουν τους νεότερους να σκεφτούν σύνθετα, αποφεύγοντας την πίεση της βίας, 

µεγαλώνοντας καλύτερα από µας. 

 


