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ΑΠΟΦΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Μάθετε στη ζωή σας να είστε αποφασιστικοί. Έτσι μόνο θα πετύχετε αυτά που θέλετε 
χωρίς να σας εκμεταλλεύονται σαν «φοβισμένα ποντικάκια»  ούτε θα γίνεστε 
αντιπαθητικοί όπως τα «τέρατα». 
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Τα χαρακτηριστικά των παιδιών που εμπλέκονται 
σε περιστατικά εκφοβισμού και βίας στο σχολείο 

Τα θύματα είναι συνήθως παιδιά:  
• με περισσότερο άγχος και ανασφάλεια από τους άλλους μαθητές,  
• ήσυχα και ευαίσθητα,  
• εσωστρεφή και μοναχικά,  
• με χαμηλή αυτοεκτίμηση,  
• φοβισμένα και με παθητική στάση απέναντι στη βία,  
• δύσκολα υπερασπίζονται τον εαυτό τους.  
Όταν υφίστανται εκφοβισμό και βία, αντιδρούν με:  
• έλλειψη αυτοπεποίθησης και αδυναμία αντιπαράθεσης  
• παθητική αποδοχή της βίας,  
• φόβο για περαιτέρω βία ή τιμωρία από τους μεγάλους,  
• σύγχυση, απόγνωση, έντονο άγχος και πανικό,  
• απόσυρση και κλάμα, κατάθλιψη και απόπειρες αυτοκτονίας 
• πεποίθηση ότι η παρέμβαση ενός ενήλικα δε θα είναι αποτελεσματική,  
•  πεποίθηση ότι αν συζητήσουν το πρόβλημα με έναν ενήλικα, θα εισπράξουν περισσότερη βία από 
τους θύτες. 
 
Τα παιδιά-θύτες, αυτά που ασκούν εκφοβισμό και βία σε άλλα, είναι συνήθως παιδιά:  
• με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενώ φαίνονται σίγουρα για τον εαυτό τους,  
• ενεργητικά και υπερδραστήρια,  
• επιθετικά,  
• επιρρεπή σε παραβίαση κανόνων και σε αντικοινωνικές συμπεριφορές,  
• ικανά να ξεφεύγουν από δύσκολες καταστάσεις,  
• δίχως ηθικούς ενδοιασμούς ή τύψεις για τις πράξεις τους. 
 
Τα παιδιά-παρατηρητές περιστατικών εκφοβισμού και βίας διαχωρίζονται σε εκείνους που:  
 
• υποστηρίζουν το θύτη με γέλια, χειροκροτήματα και άλλες μορφές επιδοκιμασίας,  
• απομακρύνονται από τη σκηνή και κάνουν ότι δεν είδαν τίποτα,  
• θυματοποιούνται, τρομοκρατούνται, «παγώνουν»,  
• δεν ξέρουν τι να κάνουν, είναι σε αμφιθυμία και δεν παίρνουν θέση,  
•  προσπαθούν να βοηθήσουν το θύμα, αποδοκιμάζουν το θύτη και τρέχουν να φέρουν βοήθεια. 
 
Γενικά οι 4 πρώτες ομάδες παιδιών-παρατηρητών πιστεύουν ότι ο εκφοβισμός και η βία δεν είναι 
σωστές συμπεριφορές, χαρακτηρίζονται όμως από το φόβο μήπως συμβεί και στους ίδιους, γι’ αυτό 
και ανησυχούν ότι αν πάρουν θέση, θα κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Τα παιδιά που παρεμβαίνουν 
για να βοηθήσουν το θύμα έχουν ξεκάθαρη άποψη κατά του εκφοβισμού και της βίας, υψηλό βαθμό 
ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στους ενήλικες, ενώ συνάμα 
πιστεύουν ότι η παρέμβασή τους μπορεί να βοηθήσει, κάτι που βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες 
τους.  
 
Μην γίνετε λοιπόν ούτε φοβισμένα ποντικάκια, ούτε βίαια τέρατα, αλλά 

αποφασιστικοί και δυναμικοί, που δεν είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού, 
αλλά ούτε και θύτες και βοηθούν τους συμμαθητές τους όταν έχουν την ανάγκη 

τους!!
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:____________________________________________ 
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