
(Το παρακάηω θυλλάδιο ζυνοδεύεηαι από αθίζα και προζθέρεηαι ζε ζχολεία δωρεάν) 

 

Σα  παξαθάησ είλαη ζρνιηθή βία θαη ΓΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΟΝΣΑΙ 

  

Υηππήκαηα, κπνπληέο, θισηζηέο, ζπξσμίκαηα, πξόθιεζε πόλνπ θαη ηξαπκαηηζκνύ 

 

ΓΔΝ ιέκε ζηνπο άιινπο λα κελ θάλνπλ έλα ζπκκαζεηή καο παξέα. ΓΔΝ αθνινπζνύκε 

έλα ζπκκαζεηή θαη ΓΔΝ ην θνηηάδνπκε επίκνλα θαη απεηιεηηθά. ΓΔΝ ιέκε άζρεκα 

πξάγκαηα γηα έλα ζπκκαζεηή πίζσ από ηελ πιάηε ηνπ 

 

ΓΔΝ θξύβνπκε,  ΓΔΝ ιεξώλνπκε, ΓΔΝ θιέβνπκε θαη ΓΔΝ θαηαζηξέθνπκε ηα πξάγκαηα 

θάπνηνπ ζπκκαζεηή καο. ΓΔΝ απεηινύκε έλα ζπκκαζεηή λα καο θέξεη ρξήκαηα ή 

πξάγκαηα.  

 

ΓΔΝ θνξντδεύνπκε θάπνηνλ γηα ην ρξώκα ηνπ, ηελ θαηαγσγή ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, ην ληύζηκό ηνπ, ην δηάβαζκά ηνπ, ηελ εκθάληζή ηνπ  

 

ΓΔΝ βξίδνπκε,  ΓΔΝ εηξσλεπόκαζηε,  ΓΔΝ θάλνπκε ρεηξνλνκίεο, ΓΔΝ γξάθνπκε 

άζρεκα πξάγκαηα γηα έλα ζπκκαζεηή , ΓΔΝ απεηινύκε όηη ζα ηνπ θάλνπκε θαθό αλ καο 

απνθαιύςεη 

 

ΓΔΝ θνξντδεύνπκε, ΓΔΝ ρηππάκε θαη ΓΔΝ θάλνπκε θαθό ζε έλα παηδί ζην δηάιεηκκα, 

θαζώο πεγαίλεη ζην ζρνιείν ή  θαη  έμσ από ην ζρνιείν 

 

ΓΔΝ αγγίδνπκε έλα παηδί κε ηξόπν πνπ ηνπ είλαη δπζάξεζηνο, ΓΔΝ ηνπ ζηέιλνπκε 

αηζρξά κελύκαηα νύηε γξάθνπκε πξνζβιεηηθά πξάγκαηα γηα ην παηδί 

 

ΓΔΝ ζηέιλνπκε απεηιέο θαη βξηζηέο κε κελύκαηα ζην θηλεηό ή κε ην email. ΓΔ βγάδνπκε 

  

 πξνζβιεηηθέο θσηνγξαθίεο ή βίληεν κε ην θηλεηό θαη  ηηο δείρλνπκε ζηνπο άιινπο 

 

ΓΔΝ ιέκε ςέκαηα, αιιά  παξαδερόκαζηε ηη θάλακε. Δίκαζηε θηιηθνί κε όια ηα παηδηά, 

εηδηθά ηνπο θαηλνύξγηνπο  καζεηέο  

 

Αλ δεηο λα θέξνληαη έηζη ζε έλα άιιν παηδί, κε γειάζεηο θαη κελ ππνζηεξίμεηο απηόλ πνπ 

θάλεη θαθό!  

Με κείλεηο αδηάθνξνο. Γελ ππάξρνπλ αζώνη παξαηεξεηέο! 

Πάξε ην κέξνο ηνπ παηδηνύ πνπ ηνπ θάλνπλ θαθό, έηζη ώζηε λα απνκνλσζεί ν 

εθθνβηζηήο. 

Αλ θάπνηνο θάλεη ηα παξαπάλσ  ζε εζέλα ή ζε θάπνην άιιν παηδί, νπσζδήπνηε ΜΙΛΗΔ 

γηα απηό  ζε θάπνηνλ κεγάιν. ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΚΑΡΦΩΜΑ ΝΑ ΜΙΛΗΔΙ, ΔΙΝΑΙ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΟΤ.  
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