
Σχολικός 

εκφοβισμός



Ένα σενάριο από το βιβλίο



Μόλις ακούστηκε το τελευταίο χτύπημα του κουδουνιού, ο Αλβέρτος
εγκατέλειψε το παγκάκι του και προχώρησε προς την αίθουσα. Μια
ομάδα παιδιών με επικεφαλής και πάλι τον Φρανκ του ανέκοψε την
πορεία στα σκαλιά.

«Για κοιτάξτε εδώ, παιδιά! Σας συστήνω έναν λαμπρό
επιστήμονα! Ένα σπουδαίο κεφάλι, που ανακάλυψε τον
συναισθηματικό κόσμο των δέντρων!» φώναξε ειρωνικά
δαχτυλοδείχνοντάς τον στην παρέα.

«Έλα, για δώσε μας την πυξιδούλα σου! Θέλουμε κι εμείς να τη
χαϊδέψουμε λιγάκι! Το ξέρουμε ότι τη φυλάς συνέχεια στην τσέπη
σου! Θα τη βρούμε!» είπε ένας άλλος.

«Είναι καιρός το κεφάλι του να ανακαλύψει και κάτι πιο υγρό!»
υποκίνησε ένας τρίτος.

«Ναι! Τη λάσπη! Να φύγεις από δω και να μην ξανάρθεις!
Ανόητε Εβραίε! Θα σε διώξουμε από τη χώρα μας, ακούς;» απείλησε ο
τελευταίος και τον έσπρωξε με πολλή δύναμη.



Πολλά παιδιά μαζεύτηκαν τριγύρω και παρακολουθούσαν τον 
εξευτελισμό του, μα δεν τόλμησαν να κάνουν κάτι για να τον 
σώσουν. Κάποια φώναζαν συνθήματα, άλλα γελούσαν και μερικά 
έτρεξαν να φύγουν από τη σκηνή. 

«Ας τον βοηθήσουν οι άλλοι, εγώ δεν μπλέκομαι», είπε ένας.

«Μα δεν έχει φίλους να τον γλιτώσουν;» ρώτησε ένας άλλος 
και δεν πήρε απάντηση.

Κάποτε τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα, όχι εξαιτίας αυτών 
που κάνουν κακό, αλλά εξαιτίας αυτών που κοιτάζουν χωρίς να 
κάνουν τίποτα.

 Αυτούσια φράση του Άλμπερτ Αϊνστάιν.



Ο Αλβέρτος δεν πρόλαβε να αντιδράσει στο τελευταίο
χτύπημα. Βρέθηκε σωριασμένος στο έδαφος με σκισμένο
παντελόνι και ματωμένα γόνατα. Τα χτυποκάρδια του έπιασαν
κόκκινο. Ψαχούλεψε σαστισμένος την τσέπη του. Μικρά
κομματάκια γυαλιού τσίμπησαν τα δάχτυλά του. Η πυξίδα...
Την έβγαλε προσεκτικά από την τσέπη του και, κρατώντας την
στην παλάμη του, σηκώθηκε όρθιος. Γύρισε δεξιά, γύρισε
αριστερά, τίποτα. Η βελόνα δεν έτρεμε. Η βελόνα σταμάτησε.
Όλα γύρω του σίγησαν. Για δευτερόλεπτα έχασε κάθε επαφή
με το περιβάλλον. Δεν άκουσε ούτε τις παρατηρήσεις των
δασκάλων που επενέβηκαν ούτε τις αψιμαχίες των
συμμαθητών του ούτε την επίπληξη του διευθυντή. Μήτε
κατάλαβε πώς πέρασαν οι επόμενες ώρες στο σχολείο. Το μόνο
που τον έκαιγε ήταν να αναστήσει τον καημό του.
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Classmates 

usually say…



Αν ήσουν ψηλός και 

σωματώδης, θα μπορούσες

να υπερασπιστείς τον

εαυτό σου!



Δεν μπορείς να 

σταματήσεις τον 

εκφοβισμό! Είναι απλώς

μέρος της ζωής σου!



Αν κάποιος σε εκφοβίζει

πρέπει να τον κτυπήσεις!



Εσύ φταις που είσαι

τόσο διαφορετικός!



Απίθανοι 

συμμαθητές
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Ο Φρανκ ήταν περίπτωση. Είχε υπερβολικά φουσκωμένα μπράτσα
για εντεκάχρονος και περνούσε τους υπόλοιπους ένα κεφάλι στο
μπόι. Όταν μιλούσε, άλλαζε τη φωνή του για να ακούγεται πιο
μπάσα. Είχε το πιο δυνατό σουτ στο ποδόσφαιρο από οποιονδήποτε
άλλον. Ήταν ο αρχηγός του σχολείου. Ή, τουλάχιστον, αυτό ήθελε
να παριστάνει. Γιατί, αν τον εξέταζες προσεκτικά, θα παρατηρούσες
κι άλλα επάνω του. Τα κιλά του ήταν όσα του Αλβέρτου επί δύο και
τον ανάγκαζαν να περπατά σαν ελεφαντάκι. Είχε επίσης μια
ταξιαρχία κόκκινες φακίδες που έκαναν το πρόσωπό του να μοιάζει
με φράουλα. Γιατί όμως άραγε δεν τις έβλεπε κανείς; Η μεγαλύτερη
δύναμή του βέβαια ήταν οι οπαδοί του. Πέντε έξι αγόρια έτρεχαν
ξοπίσω του όπου κι αν πήγαινε. Πιο αδύνατοι και μικροκαμωμένοι
αυτοί, λιγότερο ομιλητικοί. Ορισμένοι τον ακολουθούσαν από
θαυμασμό κι άλλοι από φόβο. Το σίγουρο πάντως ήταν πως ο
Αλβέρτος δεν κολυμπούσε στα δικά του νερά. Εξού και του είχε
γίνει στενός κορσές. Ήταν το μαύρο σύννεφο στον ουρανό του, το
κουβάρι που έφραζε το στομάχι του.



«Εσείς οι δύο εξαφανιστείτε!» είπε απότομα στα άλλα δύο αγόρια
πλησιάζοντας.

Αυτοί κρύφτηκαν στα καβούκια τους και έγιναν αόρατοι
αδιαμαρτύρητα.

«Πού βρήκες αυτή την πυξίδα;» ρώτησε τον Αλβέρτο αυστηρά με
τη μούρη του σχεδόν κολλημένη στη μύτη του.

«Μου... τη χάρισε ο πατέρας μου», απάντησε εκείνος
χαμηλόφωνα.

«Ναι, σε πιστέψαμε! Πες μου από πού την έκλεψες, ψευταρά!»
είπε και τον άρπαξε από τον γιακά.

«Δε λέω ψέματα! Αλήθεια σου λέω, είναι δική μου».

Ο Αλβέρτος έτρεμε ολόκληρος. Δεν ήθελε με καμία δύναμη να
του πάρει την πυξίδα του. Καλύτερα να του έκοβε ένα δάχτυλο,
λιγότερο θα πονούσε. Χώρια που κόστισε στον πατέρα του ένα
τσουβάλι χρήματα. Ευτυχώς, η περιπολία του δασκάλου τους στην
αυλή διέκοψε προσωρινά τις άσχημες προθέσεις του Φρανκ.



«Τι συμβαίνει; Γιατί είστε μόνοι σας εδώ;» ρώτησε καχύποπτα ο κύριος
Ντέμιαν.

«Τίποτα, κύριε», απάντησε ο Φρανκ.

«Μα σε είδα να τον στριμώχνεις στον τοίχο».

«Μα, μου πήρε την πυξίδα μου! Είναι δική μου!»

«Αλβέρτο, αλήθεια λέει;»

«Ε... όχι, κύριε Ντέμιαν. Δική μου είναι! Αν... αν δε με
πιστεύετε, ρωτήστε τους συμμαθητές μου».

«Καλά, καλά. Φύλαξέ την και σταματήστε τις κοκορομαχίες.
Πηγαίνετε στην τάξη και φρόνιμα».

Ο δάσκαλος δεν είχε διάθεση να ψάξει βαθύτερα το συμβάν.
Άφησε τον Φρανκ να ξεγλιστρήσει σαν φοβισμένος ποντικός και τον
Αλβέρτο μονάχο στη γωνιά του σαν βρεγμένο γατί. Δυστυχώς, το
συγκεκριμένο επεισόδιο δεν ήταν παρά ένα μονάχα φύσημα στο
μπαλόνι ενός προβλήματος που φούσκωνε ανεξέλεγκτα.



Συμφωνείς ή διαφωνείς;

Ο Φρανκ παρενοχλεί τον Αλβέρτο όταν ο δάσκαλος δεν είναι κάπου
κοντά. Τον απειλεί ότι αν το πει σε οποιονδήποτε, θα τον πληγώσει
περισσότερο. Τι πρέπει να κάνει;

Α. Θα πρέπει να το πει στους γονείς του ή τους θείους του.

Β. Θα πρέπει να ζητήσει από κάποιο άλλο παιδί να τον βοηθήσει.

Γ. Θα πρέπει να του πει ότι αυτό που κάνει τον πληγώνει και ότι
πρέπει να σταματήσει.

Δ. Κάτι άλλο.
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Το παραλήρημά του διέκοψε ξανά ο Φρανκ, με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή 
του.

«Αλβέρτο, έλα στο γήπεδο! Θέλουμε έναν τερματοφύλακα στα γρήγορα! 
Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε ποδόσφαιρο!» είπε σχεδόν εκβιαστικά.

«Όχι, Φρανκ... ευχαριστώ. Εγώ... ξέρεις... προτιμώ να μείνω εδώ, θα έρθει ο 
κύριος Ντέμιαν σε λίγο», κόμπιασε όπως έκανε επανειλημμένα όταν έπρεπε να του 
δώσει εξηγήσεις. 

«Μα αφού υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι να ξεκινήσει το μάθημα, 
μπουμπουνοκέφαλε!»

«Δεν είμαι... ναι, δε θέλω να έρθω».

Τι ανόητος και παράξενος που είναι! Σήμερα που τον χρειαστήκαμε μας 
κάνει τον δύσκολο. Χμ! Καλύτερα! Έτσι κι αλλιώς, ούτε να κλοτσήσει την μπάλα 
δεν μπορεί ο άχρηστος, σκέφτηκε ο Φρανκ κι έφυγε τρέχοντας.

Ο Αλβέρτος έμεινε να κάθεται στεναχωρημένος στην καρέκλα του. Οι 
χαρακτηρισμοί που του έδινε ο Φρανκ και η παρέα του έμοιαζαν με μαχαιριές. Σε 
ένα σχολείο αρρένων ήταν επίπονο να επιβιώσει κάποιος που δεν ήθελε να 
ακολουθήσει τις συνήθειες των υπολοίπων. Έβγαλε για λίγο την πυξίδα απ’ την 
τσέπη του και αφέθηκε ανεπαίσθητα στη μαγεία της. Ούτε που κατάλαβε πότε 
πέρασαν τα λεπτά και το μάθημα είχε ξεκινήσει. 
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«Αλβέρτο, τι νομίζεις;» παρενέβη σαν παράσιτο για άλλη μια φορά ο Φρανκ.

«Ε; Για ποιο;» απάντησε ενοχλημένος, που και πάλι τον ανάγκασε να 
σταματήσει να σκέφτεται.

«Για το δέντρο, φαλαινοκέφαλε! Νομίζεις θα σου μιλήσει; Τι το κοιτάζεις;»

Ο Αλβέρτος έμεινε σιωπηλός για λίγα δευτερόλεπτα. Πάλι με κοροϊδεύει για 
το κεφάλι μου... είναι πραγματικά τόσο μεγάλο; Και στο κάτω κάτω, τι τον ενοχλεί 
τον φακιδιάρη; αναρωτήθηκε. Ύστερα, κοίταξε το περιπαικτικό ύφος του Φρανκ 
και σκέφτηκε πόσο πολύ θα του πήγαινε μια σπασμένη μύτη. Μα πού να βρει τα 
κότσια να του δώσει μια μπουνιά; Τα χέρια του δεν ήταν τόσο κοφτερά όσο το μυαλό 
του. Παρ’ όλα αυτά, βρήκε μέσα του όση τόλμη χρειαζόταν για να του απαντήσει.

«Ξέρεις ότι... κάποιοι επιστήμονες προσπαθούν να αποδείξουν πως τα 
δέντρα δεν είναι σκέτα ξύλα, αλλά έχουν νευρικό σύστημα; Και μάλιστα μπορούν 
να νιώσουν αν κάποιος τα χτυπά ή τα χαϊδεύει!»

«Τι; Χαχαχά! Μου την έφερες! Πολύ διασκεδαστικό το αστείο σου! Χαχά...» 
ξεκαρδίστηκε ο Φρανκ ανυπομονώντας να διαδώσει σε όλους την ατάκα του 
συμμαθητή του.

Αν διαγωνιζόμασταν στις γνώσεις, ο Φρανκ θα εξακρίβωνε τι υπάρχει μέσα 
στο δικό του κεφάλι. Τίποτα! Κουράστηκα πια μαζί του... Ο Αλβέρτος έγειρε το 
βλέμμα στο χώμα, έβηξε και σκούπισε ελαφρά τη μύτη του. Μετακινήθηκε μόλις 
τρία βήματα παρακάτω και ανέσυρε πάλι κρυφά απ’ την τσέπη του την πιστή του 
φίλη. 



Συμφωνείς ή διαφωνείς;

Ο Φρανκ διαδίδει φήμες για τον Αλβέρτο που τον πληγώνουν. Ότι
είναι Εβραίος, μπουμπουνοκέφαλος και παράξενος. Πολλά παιδιά δεν
παίζουν μαζί του ποδόσφαιρο και δεν του μιλούν. Τι πρέπει να κάνει;

Α. Τίποτα. Κανείς δεν θα τον πιστέψει ότι οι φήμες δεν είναι αληθινές.

Β. Θα πρέπει να αρχίσει να του διαδίδει κι εκείνος διάφορες φήμες για
τον Φρανκ.

Γ. Θα πρέπει να πει σε όλους ότι οι φήμες είναι ψέματα.

Δ. Κάτι άλλο.
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«Κύριε, μπορείτε να μας μιλήσετε για το νευρικό σύστημα των
φυτών;» ρώτησε τον δάσκαλο και πυροδότησε τα γέλια των
συμμαθητών του.

Η ερώτηση δεν είχε καμία σχέση με τα μαθηματικά και έγινε
αφορμή για να αρχίσουν πάλι τα ψουψουρίσματα και τα σχόλιά
τους.

«Ησυχία! Σταματήστε να μιλάτε! Αλβέρτο, είπαμε πως για
άσχετα θέματα μπορείς να με ρωτάς το διάλειμμα. Θέλεις να
ταράξεις το δικό μου νευρικό σύστημα; Τώρα έχουμε μαθηματικά»,
είπε με αυστηρό ύφος ο κύριος Ντέμιαν κουνώντας τον χάρακα
επιδεικτικά μπροστά του. «Για λύσε μας τώρα το πρόβλημα κι άσε
τα φυτά...» συνέχισε ανυπόμονα δείχνοντας τον μαυροπίνακα. Ούτε
που αντιλαμβάνεται τι μάθημα κάνουμε. Θα έπρεπε να τον είχαμε
διώξει μέχρι τώρα, σκέφτηκε ενοχλημένος.

Ο Αλβέρτος σάστισε. Όχι γιατί δε γνώριζε την απάντηση,
αλλά γιατί ο δάσκαλος του στερούσε κάτι πιο πολύτιμο από τις
γνώσεις: τον αυθορμητισμό. Κι όποτε ένιωθε ανασφάλεια, άγγιζε
την πυξίδα του για να του δίνει κουράγιο.



Σφάλισε το στόμα του. Χαμήλωσε το βλέμμα πεισματικά κι
έτσι αναγκάστηκε ο δάσκαλος να ζητήσει τη λύση από άλλον.
Ήταν η συνηθισμένη τακτική του Αλβέρτου για να βγαίνει
από τη δύσκολη θέση. Έτσι κι αλλιώς, το μυαλό του είχε
κολλήσει σε μια ιδέα: Ποιο άτυχο δέντρο άραγε θυσιάστηκε
για να κρατώ στα χέρια μου τούτο το μολύβι; Κρίμα… θα είχε
πονέσει πολύ... Οι σκέψεις του δεν πρόλαβαν να
ολοκληρωθούν κι ακούστηκε το δεύτερο χτύπημα του
κουδουνιού.

Στο διάλειμμα κατευθύνθηκε αργά, όπως και κάθε μέρα,
στο παγκάκι που κανείς άλλος δεν το προτιμούσε. Ήταν
απόμερο, μακριά από το γήπεδο όπου συγκεντρωνόταν η
πλειοψηφία των αγοριών για να παίξουν. Ήταν σκιερό και πιο
κρύο από τα άλλα, γιατί οι αχτίδες του ήλιου τα πρωινά
κρύβονταν πίσω από τα ψηλά δέντρα που το περικύκλωναν.
Για τον Αλβέρτο, όμως, ήταν το τέλειο καταφύγιο.



Συμφωνείς ή διαφωνείς;

Ο κ. Ντέμιαν, ο δάσκαλος του Αλβέρτου, εκνευρίζεται όποτε τον ρωτά
κάτι εκτός μαθήματος και θεωρεί ότι είναι ένας μαθητής που δεν
«ταιριάζει» στην τάξη του. Τα άλλα παιδιά τον περιγελούν την ώρα
του μαθήματος. Τι πρέπει να κάνει;

Α. Να το πει στον διευθυντή του.

Β. Να σταματήσει να πηγαίνει σχολείο.

Γ. Να ρωτήσει τους γονείς του αν μπορεί να αλλάξει τάξη ή σχολείο.

Δ. Κάτι άλλο.



Συμφωνείς ή διαφωνείς;

Ο Χανς, ένας από τους συμμαθητές του Αλβέρτου, παρατηρεί ότι ο
Φρανκ ασκεί συνεχώς πίεση στον Αλβέρτο. Τι πρέπει να κάνει;

Α. Να το πει στον δάσκαλό του, χωρίς να αναφέρει τίποτα στον ίδιο.

Β. Να αρχίσει να τον ενοχλεί και ο ίδιος, ώστε να μην τον πειράζει ο

Φρανκ.

Γ. Να πει στον Φρανκ ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό και ότι

πρέπει να σταματήσει.

Δ. Κάτι άλλο.



Συμφωνείς ή διαφωνείς;

Ο Φρανκ, ο οποίος συνεχώς παρενοχλούσε τον Αλβέρτο, σε κάποια
στιγμή παρατηρεί ότι ο Αλβέρτος κάθεται πάντα μόνος του σε ένα
παγκάκι και κάποιες φορές κλαίει. Τι πρέπει να κάνει;

Α. Τίποτα. Ο Αλβέρτος μάλλον θα είχε άσχημη μέρα και δεν έχει να

κάνει τίποτα με αυτόν.

Β. Να σταματήσει να τον πειράζει και να τον ρωτήσει τι του συμβαίνει.

Γ. Να του πει ότι θα σταματήσει να τον κοροϊδεύει μπροστά σε άλλους

αλλά ότι κι εκείνος θα πρέπει να μη συμπεριφέρεται τόσο
παράξενα.

Δ. Κάτι άλλο.



Αν έμπαινες κι εσύ στην ιστορία…

Ποιο ρόλο θα ήθελες; Πώς θα δρούσες; 
Πώς θα άλλαζε η πλοκή; Γιατί;



Μπορεί να συμβεί και σε μένα;

Αν σου συνέβαινε κάτι παρόμοιο με αυτό 
που συνέβηκε στον Αλβέρτο πώς θα 

αντιδρούσες;



Ώρα για συμβουλές…

Συμβούλεψε τον Αλβέρτο τι πρέπει να αλλάξει στη συμπεριφορά του 
για να αντιμετωπίσει στο μέλλον, στο καινούριο του σχολείο, 

συμμαθητές του που ίσως τον παρενοχλήσουν ξανά.



Ώρα για συμβουλές…

Συμβούλεψε έναν συμμαθητή του Αλβέρτου τι πρέπει να κάνει για 
να αντιμετωπίσει τον Φρανκ που τον παρενοχλεί.





Ώρα για συμβουλές…

Συμβούλεψε τον Φρανκ τι πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσει 
τα άσχημα κομμάτια του εαυτού του


