
Μήνσμα ηης σθσποσργού Παιδείας και Θρηζκεσμάηων   Σοθίας Ζαταράκη για ηην 

6η Μαρηίοσ, πανελλήνια ημέρα καηά ηης Στολικής Βίας και ηοσ Εκθοβιζμού. 

Aγαπεηά καο παηδηά, 

Αγαπεηνί εθπαηδεπηηθνί, 

Τν ζρνιείν θιείλεη ηελ πόξηα ζην θόβν θαη ζηε βία. Αλνίγνπκε κηα κεγάιε αγθαιηά 

αιιειεγγύεο , ζεβαζκνύ , θηιίαο , ζηήξημεο θαη επγελνύο άκηιιαο. Η καζεηηθή δσή 

είλαη κηα ζπλαξπαζηηθή δηαδξνκή γλώζεο , εμέιημεο θαη νινθιήξσζεο , πνπ πεξλά 

κέζα από δπλαηέο ζρέζεηο θαηαλόεζεο θαη ζηήξημεο . Μαζαίλνπκε λα κνηξαδόκαζηε 

θαη λα ζηεξηδόκαζηε. Σε απηή ηε δηαδξνκή θάζε αληηπαιόηεηα πνπ εθδειώλεηαη κα 

ηξόπν επηζεηηθό θαη βίαην δελ έρεη ζέζε. Έρνπκε ρξένο όινη καδί λα πςώζνπκε έλα 

ηνίρνο ζε θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ απνκνλώλεη, πιεγώλεη θαη ηξαπκαηίδεη παηδηά κέζα 

ζην ζρνιείν, Να αλνίμνπκε ηα απηηά καο θαη λα αθνύζνπκε ηνλ ςίζπξν , από ηελ 

θξαπγή ηνπ θόβνπ όζσλ δελ ηνικνύλ λα κηιήζνπλ .Έρνπκε όκσο θαη ηελ επζύλε λα 

εληνπίζνπκε θαη λα απνηξέςνπκε ηελ επηζεηηθόηεηα όζσλ ηνικνύλ λα ππεξβνύλ ηα 

όξηα. Όιεο νη όςεηο ελόο πξνβιήκαηνο απαηηνύλ εγξήγνξζε θαη ζπλεξγαζία όιεο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. 

Η ζεκεξηλή εκέξα δελ είλαη εκέξα κόλν εθδειώζεσλ είλαη εκέξα ρξένπο θαη 

επζύλεο Είλαη κηα εκέξα ζπκκεηνρήο κε ηδέεο θαη θαιέο πξαθηηθέο πνπ ζα 

σθειήζνπλ ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα γηα όιε ηε ζρνιηθή ρξνληά. 

Τν θαηλόκελν ηεο ζρνιηθήο βίαο δελ είλαη θαηλνύξγην. Είλαη έλα ρξόλην θαη λνζεξό 

θαηλόκελν ην νπνίν δηαηαξάζζεη ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ζηνλ ππξήλα ηεο. 

Πεξηζηαηηθά κέζα ζηα ζρνιεία ππνγξακκίδνπλ αθόκα εληνλόηεξα ηελ αλάγθε άκεζεο 

δξάζεο. 

Γλσξίδνπκε θαιά όηη ην πξόβιεκα δελ κπνξεί λα ιπζεί κε ηξόπν καγηθό, αιιά θαη 

πηζηεύνπκε βαζηά όηη ζα πξέπεη λα εθηνπηζηεί από ηα ζρνιεία καο. Γη’ απηό 

πξνσζνύκε έλα ζπλνιηθό ζρέδην δξάζεο απέλαληη ζε θάζε εθδήισζε εθθνβηζκνύ θαη 

βίαο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

 

Σπγθεθξηκέλα: 

1. Αληαιιάζνπκε εκπεηξία κε ρώξεο πνπ εθάξκνζαλ επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηώπηζεο ηνπ εθθνβηζκνύ θαη ηεο βίαο ζηα ζρνιεία όπσο ε Ννξβεγία, ε 

Ιζπαλία, ε Φηλιαλδία, θαη είκαζηε έηνηκνη λα εθαξκόζνπκε ηηο βέιηηζηεο ζρεηηθέο 

πξαθηηθέο, πξνζαξκνζκέλεο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα θαη αλάγθεο. 

2. Εηζάγνπκε πηινηηθά ήδε από ην λέν ζρνιηθό έηνο λέεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ζηα 

ζρνιεία, πνπ ζα δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ζεβαζκό ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ, ζα 

πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, ζα δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα εξγάδνληαη ζε 

νκάδεο θαη ζα θαιιηεξγνύλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά έηζη ώζηε λα επηιέγνπλ λα 

επηιύνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο καθξηά από πξαθηηθέο απεηιήο ή βίαο. 

3. Σπληάζζνπκε ηε δηαθήξπμε ηνπ ζρνιείνπ ελάληηα ζηε βία, κε δηθαηώκαηα-

ππνρξεώζεηο-θαζήθνληα γηα όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο: πιένλ θάζε 



παξάγνληαο ηεο ζρνιηθήο δσήο ζα γλσξίδεη ηνλ ξόιν ηνπ σο πξνο ηελ αληηκεηώπηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ. 

4. Σπζηήλνπκε επηηξνπή ελάληηα ζηνλ εθθνβηζκό θαη ζηελ ελδνζρνιηθή βία κε θύξην 

κέιεκα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ καζεηώλ καο. Γηλόκαζηε κηα εζληθή νκάδα 

δξάζεο κε ζηόρν λα βειηηώζνπκε ην θιίκα ζε όια ηα ζρνιεία. 

5. Σρεδηάδνπκε μαλά ην πιαίζην πνηλώλ κε έλα δίθαην θαη ζπλεθηηθό ηξόπν αιιά 

επηβξαβεύνπκε ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζην ζρνιηθό 

πεξηβάιινλ. 

6. Θέινπκε ηελ αλνηρηή γξακκή κε ηνπο γνλείο, ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ηνπο 

θαλόλεο αιιά θαη ηελ ζπρλή επηθνηλσλία γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ. 

7. Ελζαξξύλνπκε ηε δηνξγάλσζε εηδηθώλ ζπδεηήζεσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ ζηνλ ζεβαζκό ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ θαηά ηε ρξήζε 

ηνπ Δηαδηθηύνπ θαη ηελ απνθπγή ηεο άζθεζεο βίαο, ησλ πξνζβνιώλ θαη ηνπ 

εθθνβηζκνύ πνπ ζπκβαίλεη κέζσ απηνύ (cyber bullying) θαζώο θαη ηεο ζσζηήο 

ρξήζεο ησλ social media. 

8. Πξνηείλνπκε ηνλ δηακεζνιαβεηή – ζπκκαζεηή κε ξόιν ζπκθηιησηή κέζα από ηελ 

πηινηηθή εθαξκνγή αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πνπ ήδε εθαξκόδνληαη ζε ζρνιεία 

ηεο ρώξαο καο. 

10. Σε ζπλεξγαζία κε ην ππνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε δξνκνινγνύκε ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνύ πιηθνύ πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο καο, κε εηδηθή 

πξνζαξκνγή γηα θάζε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, κε έκθαζε ζην αλαλεσκέλν πιένλ 

ςεθηαθό πιηθό 

11. Εηζάγνπκε ηνλ ζεζκό ηνπ «δαζθάινπ ζπκβνύινπ εκπηζηνζύλεο», ζηνλ νπνίν ζα 

κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη νη καζεηέο αηνκηθά ή νκαδηθά, ζπδεηώληαο πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ, όπσο ζέκαηα ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. 

12. Σρεδηάδνπκε πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ καο γηα πξόιεςε θαη 

απνηξνπή ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ θαη ηεο ζρνιηθήο βίαο. 

13. Απμάλνπκε ηνλ αξηζκό ησλ ςπρνιόγσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ 

Τν πιέγκα απηώλ ησλ κέηξσλ είλαη ε αξρή κηαο ζπλερνύο δηαδηθαζίαο αληηκεηώπηζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ νπνία δελ ρσξά επαλάπαπζε. Είκαζηε όκσο πεπεηζκέλνη όηη 

απνηεινύλ κία ζπλεθηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή, ηεο νπνίαο ηα 

απνηειέζκαηα ζα θαλνύλ ζύληνκα. Κάζε έλα από ηα παξαπάλσ κέηξα κεηά από έλα 

ηθαλό ρξνληθό δηάζηεκα εθαξκνγήο ζα αμηνινγεζεί, θαη όζα κέηξα απέδσζαλ ζα 

ελδπλακσζνύλ θαη ζα επεθηαζνύλ, ελώ όζα θξηζεί όηη δελ απέδσζαλ ηα αλακελόκελα 

ζα αληηθαηαζηαζνύλ από άιια απνηειεζκαηηθόηεξα. Σ’ απηή ηελ πξνζπάζεηα ζα 

ρξεηαζηνύκε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 

Σε ζπλερή επαθή κε ηα ζρνιεία θαη ηελ θνηλσλία, θαη ζε ζπκκαρία κε ηνπο καζεηέο, 

ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο καο ηνπο νπνίνπο εκπηζηεπόκαζηε, ζέινπκε λα 



εμαζθαιίζνπκε έλα αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο θαη γηα όινπο ηνπο καζεηέο. 

Είλαη νη εθπαηδεπηηθνί καο απηνί πνπ έρνπλ ηελ μερσξηζηή «ππνρξέσζε», αιιά 

θπξίσο επθαηξία λα θαιιηεξγνύλ απηό ην πεξηβάιινλ όπνπ ε γλώζε θαη ε νιόπιεπξε 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ ζα απειεπζεξώζεη ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη 

ζα ηνπο δώζεη θαη ζην ζηάδην ηεο ελήιηθεο δσήο ηηο επθαηξίεο λα μεδηπιώζνπλ ηελ 

δπλακηθή θαη ηελ δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο. Έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα βνεζάεη ηα παηδηά 

λα ρηίζνπλ πγηείο θαη δπλαηέο ζρέζεηο θηιίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Να κηιάλε γη 

απηά πνπ ηνπο πξνβιεκαηίδνπλ ή ηνπο θνβίδνπλ. Έλα πεξηβάιινλ απαιιαγκέλν από 

θάζε ζθηά θόβνπ θαη βίαο. 

Δελ εθεζπράδνπκε θαη δελ αλεζπρνύκε πεξηζζόηεξν, βάδνπκε ηελ πξόιεςε θαη ηελ 

απνηξνπή ζηελ πξώηε γξακκή ηεο δξάζεο καο. 

Οθείινπκε λα ην θαηαθέξνπκε, θαη κε ζρέδην θαη επηκνλή, ζα ην θαηαθέξνπκε. 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΑΘΔΕΘΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΟΦΘΑ ΖΑΥΑΡΑΚΗ 

 


