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ΠΡΟΣ: 

Σχολικές Μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης 

Π.Ε. Σερρών 

ΘΕΜΑ : «Μήνυμα του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Σερρών για την Πανελλήνια 

Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού». 

 

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού που 

καθιερώθηκε να τιμάται στις 6 Μαρτίου κάθε έτους, επιθυμώ να απευθύνω το δικό μου 

μήνυμα συμπαράστασης και ελπίδας ως Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Σερρών.  

Πράγματι, το τελευταίο διάστημα το “BULLYING”, όπως είναι ευρέως γνωστό, απο-

τελεί ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί κυρίως τα σχολεία σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει 

πολλαπλές μορφές και διαστάσεις και προκαλεί ολέθριες συνέπειες στην ψυχοσυναισθη-

ματική ανάπτυξη του παιδιού και την κοινωνικοποίησή του. Εκδηλώνεται ως λεκτικός, σω-

ματικός, κοινωνικός, ηλεκτρονικός και ρατσιστικός εκφοβισμός, που πληγώνει, περιθωριο-

ποιεί τους νέους και δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ασφαλώς, το σχολείο οφείλει να αντισταθεί απέναντι σε κάθε μορφή βίας και να 

διαμορφώσει ένα περιβάλλον  που να παρέχει ασφάλεια, ηρεμία και σεβασμό για την  προ-

σωπικότητα του ατόμου. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει, και συνεχίζεται με πιο έντο-

νο ρυθμό, μέσω διαφόρων δράσεων και θεματικών μια εκστρατεία ενημέρωσης, αφύπνι-

σης και ευαισθητοποίησης για τον σχολικό εκφοβισμό με στόχο την ΠΡΟΛΗΨΗ και την α-

ντιμετώπισή του. 

Ας αναλάβουμε λοιπόν τις ευθύνες μας όλοι, Πολιτεία, εκπαιδευτικοί, γονείς, μα-

θητές και ας προσπαθήσουμε από κοινού συνεργαζόμενοι μεταξύ μας να εξαλείψουμε το 

δυσάρεστο αυτό φαινόμενο που δεν συνάδει με τον χώρο της Εκπαίδευσης. Έτσι θα συμ-

βάλλουμε στη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτών μιας κοινωνίας με αξίες, σεβασμό 

στον συνάνθρωπο, που θα ανέχεται τη διαφορετικότητα και θα διαφυλάττει την αξιοπρέ-

πεια του ατόμου.  
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