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12, Δεκεμβρίου 2019 

Αγαπητοί Γονείς, 

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα 

φαινόμενο που μας προβληματίζει και μας απασχολεί έντονα το τελευταίο 

διάστημα στο σχολείο: συχνά και συστηματικά περιστατικά σχολικού σχολικού 

εκφοβισμού, τα οποία συχνά δεν καταγγέλλονται έγκαιρα με αποτέλεσμα 

πολλά παιδιά να γίνονται θύματα και να ταλαιπωρούνται άδικα. 

Ο «όρος» εκφοβισμός και βία στο σχολείο (school bullying) χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, 

συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με 

σκοπό την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού ή και 

ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές τους. 

Μορφές εκφοβισμού μπορεί να είναι : λεκτικός εκφοβισμός, σωματικός, 

ρατσιστικός, κοινωνικός ή/και ηλεκτρονικός. 

Δεδομένου ότι περιστατικά σχολικού εκφοβισμού θεωρούνται ιδιαίτερα 

σοβαρά και δεδομένης της μηδενικής ανοχής  του σχολείου μας προς αυτά, 

παρακαλούνται παιδιά ή και γονείς στων οποίων την αντίληψη περιπίπτουν 

τέτοιες περιπτώσεις, να ενημερώνουν ΑΜΕΣΑ τη διεύθυνση και τη Σύμβουλο 

του σχολείου μας, για να μπορούν και τα αρμόδια άτομα  με τη σειρά τους να 

δρουν άμεσα. 

Παρακαλώ καθοδηγήστε και εσείς τα παιδιά σας όπως αποφεύγουν να 

απαντούν σε τέτοιες λεκτικές ή σωματικές επιθέσεις και να ενημερώνουν 

ΑΜΕΣΑ τη Σύμβουλο ή/και τη Διεύθυνση. Αν δεν είναι θύματα τέτοιων 

περιστατικών αλλά απλοί μάρτυρες αυτών των φαινομένων και πάλι 

καλούνται να το αναφέρουν για να διερευνηθεί. 

Παρακαλούνται οι γονείς να μην περιμένουν να κληθούν από το σχολείο 

σχετικά με άλλα θέματα, που αφορούν το παιδί τους, για να καταγγείλουν 

στην πορεία τέτοια περιστατικά. 

Το σχολείο από τη μεριά του εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

πρόληψη, τον εντοπισμό και χειρισμό τέτοιων περιστατικών με βάση τις 

εγκυκλίους και τα πρωτόκολλα του ΥΠΠΑΝ, αλλά και η συμβολή των γονιών 

με άμεση ενημέρωση του σχολείου θεωρείται απαραίτητη, έτσι ώστε όλα 

ανεξαιρέτως τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού να χρήζουν του χειρισμού 

που αρμόζει ως προς το σοβαρό αυτό θέμα. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 


