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Bullying

Νίφωνας
Aλέξης

Μανώλης
Νικολέτα

Γιώτα
Μια συμβουλή μόνο, μην κάνεις ποτέ στη ζωή σου bullying γιατί είναι 
πολύ άσχημο……. κι αν το έχεις κάνει ελπίζω να το έχεις μετανιώσει!!!



Ο Νήφωνας, ένα παιδί της 
πέμπτης τάξης, ήταν πολύ καλός 
μαθητής. Του άρεσε πολύ το 
διάβασμα κι αφιέρωνε αρκετές 
ώρες σ’ αυτό. Οι συμμαθητές του 
Αλέξης και Μανώλης ήταν το 
αντίθετο ακριβώς. Σχεδόν πάντα 
πήγαιναν άγραφοι στο σχολείο. Η 
τεμπελιά τους ήταν ανεκδιήγητη. 
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τεμπελιά τους ήταν ανεκδιήγητη. 
Έτσι, αποφάσισαν να εκβιάσουν 
τον Νήφωνα για να τους κάνει τα 
μαθήματα. Μπορεί να μην ήταν 
καλοί μαθητές, όμως ήταν αρκετά 
έξυπνοι . Θα τον εκβίαζαν μέσω 
του υπολογιστή, ώστε να μην 
τους καταλάβει κανείς.
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Η Νικολέτα και η Γιώτα όμως, που ήταν 
οι αδελφές του Αλέξη και του Μανώλη 
, δεν συμφωνούσαν στην ιδέα του 
εκβιασμού και του μπούλιγνκ. ‘Ετσι, 
αποφάσισαν να μιλήσουν στους γονείς 
τους και στην δασκάλα της τάξης τους, 
την κα Νικόλ. Αυτοί βέβαια, αφού τους 
άκουσαν , θεώρησαν ότι όλα αυτά 
είναι υπερβολές κι ότι  ο Αλέξης κι ο 
Μανώλης είναι τόσο καλά παιδιά ,που 
αποκλείεται να σκέφτηκαν κάτι τόσο 
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σατανικό. Εξάλλου, οι γνώσεις τους 
στην τεχνολογία είναι περιορισμένες. 
Τα δυο  κορίτσια  απογοητεύτηκαν, 
αλλά δεν έμειναν με σταυρωμένα 
χέρια. Αποφάσισαν να μίλησαν στον 
ίδιο το  Νήφωνα.  Αυτός φοβήθηκε 
πολύ . Τόσο πολύ, ώστε, σε μια στιγμή 
πανικού αποφάσισε να πετάξει τον 
υπολογιστή του.
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Η Νικολέτα κι η Γιώτα δεν 
μπορούσαν να πιστέψουν 
αυτό που έγινε. Έπρεπε να 
βρουν οπωσδήποτε έναν 
τρόπο να σταματήσει όλο 
αυτό, για το καλό όλων. Όχι 
μόνο  του Νήφωνα αλλά  και 
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Όταν ο Αλέξης και ο Μανώλης 
κατάλαβαν ότι οι προθέσεις 
τους προδόθηκαν, θύμωσαν 
πάρα πολύ αλλά δεν τόλμησαν 
να πουν τίποτα απολύτως στα 
κορίτσια.  Και για να ξεσπάσουν 
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χτυπάνε αλύπητα.
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Ο Νήφωνας κατέληξε στο 
νοσοκομείο του σχολείου. Η 
νοσοκόμα τον ρώτησε πως το έπαθε. 
Το καημένο το παιδί  δεν της είπε 
την αλήθεια.  Είπε ότι έπεσε από τις 
σκάλες του σχολείου και χτύπησε. 
Αυτό που φοβόταν βέβαια ήταν να 
μην τους θυμώσει ακόμη 
περισσότερο και επαναληφθεί το 
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μιλήσει σε κάποιον για το συμβάν, 
θα τον ξαναχτυπήσουν.
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Αποφάσισαν λοιπόν όλοι μαζί να καταστρώσουν ένα σχέδιο. Θα 
έβαζαν το Νήφωνα να τους προκαλέσει  για να τον εκβιάσουν και 
πάλι. Η Νικολέτα και η Γιώτα κρυμμένες θα βιντεοσκοπούσαν με το 
κινητό τους. Με τέτοιες ακράδαντες αποδείξεις κανένας πια δεν θα τις 
αμφισβητούσε.  
Τα πράγματα έγιναν έτσι ακριβώς . Τη στιγμή που τα δυο αγόρια 
ετοιμάστηκαν να χτυπήσουν και πάλι το Νήφωνα και αφού είχε 
προηγηθεί λεκτική βία  εναντίων του συμμαθητή τους, εμφανίστηκαν 
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Ο Νήφωνας που εκτός από πολύ καλός μαθητής ήταν και ένα πολύ 
καλό παιδί αποφάσισε να τους συγχωρέσει. Τους έβαλα όμως να 
υποσχεθούν ότι τέτοια συμπεριφορά δεν θα επαναληφθεί. Όχι μόνον 
σ’ αυτόν αλλά και σε κανένα άλλο παιδί.
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Ο Μανώλης κι ο Αλέξης 
αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν, 
διαφορετικά θα μάθαιναν όλοι, 
μικροί και μεγάλοι τα κατορθώματά 
τους. Μετά από αυτό, άρχισαν να 
πλησιάζουν περισσότερο τον 
συμμαθητή τους και να κάνουν 
παρέα μαζί του. Κατάλαβαν ότι 
είναι ένα πολύ έξυπνο παιδί και με 
πολύ καλή ψυχή.
Με τον καιρό μάλιστα, έγιναν 
φίλοι. Συζήτησαν το άσχημο 
γεγονός του παρελθόντος και 
ζήτησαν ειλικρινή συγνώμη από το 
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πιο μεγάλη ηλικία, έγραψαν ένα 
βιβλίο για το μπούλινγκ.
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Το bullying είναι κάτι πολύ άσχημο. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το κάνουν χωρίς να 
το καταλαβαίνουν και αυτό είναι πολύ πιο άσχημο από το να το κάνουν με κάποιον 
σκοπό. Όσοι το έχουν κάνει το έχουν μετανιώσει πάρα πολύ.  Άρα το συμπέρασμα 
είναι να μην το κάνουμε ποτέ. Πολλά παιδιά όμως το βρίσκουν αστείο μα το κακό 
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είναι πως δεν είναι καθόλου αστείο. Μερικά παιδιά κάνουν το λάθος να μην το λένε 
στους γονείς τους ή στους δασκάλους τους και έτσι δεν προστατεύονται. Γι’ αυτό 
πρέπει αυτά τα παιδιά που δέχονται bullying να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

.Το λέμε στους γονείς μας και σε κάποιο δάσκαλό μας.

. Οι δάσκαλοι μας κάνουν κάτι για να σταματήσει αυτό.

. Δεν θα κάνεις καμία επικίνδυνη ενέργεια εσύ, θα αναλάβουν οι μεγάλοι.

. Δεν θα κάνεις ποτέ το ίδιο σε κανένα παιδί. Δεν κάνουμε ό,τι δεν μας αρέσει να μας 
κάνουν.
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https://www.google.com/search?q=bullying&sxsrf=ALeKk01GenTAOwcIEHNAr2uHr1CXsPJ8rw:1624572332424&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjWyqTGo7HxAhXOiVwKHXA5C3EQ_AUoAXoECAEQAw&cshid=162457235
2787476&biw=1280&bih=689#imgrc=DbAQ4ccWYCW7YM


