
 
 

 

 

 

 

 

Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που δέχονται σχολικό εκφοβισμό. 

Εύχομαι κάποια μέρα να βρουν τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους  

και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους … 
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Θυμάμαι που είχα ξυπνήσει από πολύ νωρίς. Δεν μπορούσα να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα!  

Αναρωτιέστε το γιατί; Όχι, δεν ήταν τα γενέθλιά μου. Ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο! 

Επιτέλους! Σηκώθηκα γρήγορα, έστρωσα το κρεβάτι μου, έβαλα τα πεντακάθαρά μου ρούχα,         

τα καινούρια μου παπούτσια, βούρτσισα τα δόντια μου και φυσικά, τα μαλλιά μου τα έφτιαξε η 

μαμά μου. Μια όμορφη αλογοουρά με αμέτρητα πολύχρωμα κοκαλάκια. Κατέβηκα με 

ενθουσιασμό στην κουζίνα. Έφαγα το υγιεινό μου πρόγευμα προσεκτικά για να μην λερωθώ, 

που με τόση φροντίδα μου ετοίμασε η μαμά μου και πήγα στο σχολείο. Γενικά, ήθελα να ήμουν 

περιποιημένη και να κάνω εντύπωση! 

Ήμουν καινούρια στο σχολείο. Μετακόμισα με τους γονείς μου πριν από λίγους μήνες,                        

αφού είχαμε οικονομικά προβλήματα. Θα μου έλειπε ο τόπος μου, η Κύπρος, όμως θα έκανα 

καινούριους φίλους! Από ότι καταλάβατε μου αρέσει πολύ να κάνω καινούριους φίλους. 

Ξεκίνησα για το σχολείο. Χαιρετούσα τον κόσμο. Δεν ήμουν καθόλου ντροπαλή.                                                

- Καλημέρα κυρία Κατερίνα! καλημέρισα την κυρία που δούλευε στη λαχαναγορά και ήταν         

καινούρια φίλη της μαμάς μου. 

- Καλημέρα κοριτσάκι μου! Χάρηκες που άνοιξαν τα σχολεία; 

- Αν χάρηκα; Είμαι κατενθουσιασμένη!!! της απάντησα και συνέχισα τον δρόμο μου. 

 Όταν έφτασα, πρόσεξα ότι κάποιες παρέες παιδιών με παρατηρούσαν από την κορφή ως τα 

νύχια, λες και ήμουν εξωγήινος. «Λες να λέρωσα τα ρούχα μου;» αναρωτήθηκα.                                               

Το κουδούνι κτύπησε! Οι μαθητές πήγαν στις τάξεις τους. Το ίδιο κι εγώ. 

Μπήκα στην τάξη. Όλοι γύρισαν και με κοίταξαν. Ένιωσα κάπως αμήχανα. Ο ενθουσιασμός 

μου και η χαρά μου είχαν χαθεί!                                                                                                                                                                              

-  Είσαι καινούρια; με ρώτησε ένα κορίτσι.                                                                                                                             

-  Ναι, είμαι η Βασιλική, της είπα.                                                                                                                                                                  

-  Θα σε λέω καινούρια. Σου πάει καλύτερα, μου απάντησε.                                                                                                                       

Μα γιατί; Θα μπορούσε να μου πει το όνομά της και να γίνουμε φίλες. 

Τότε, μπήκε μέσα η νέα μου δασκάλα. Όλοι ησύχασαν στη στιγμή. «Καθίστε παρακαλώ»,               

είπε η κυρία. Πήγα και κάθισα στο τελευταίο θρανίο δίπλα στο παράθυρο. Μόνη μου!                                        

Στο παλιό μου σχολείο δεν ήμουν ΠΟΤΕ μόνη. Ίσως ήταν θέμα χρόνου, ώσπου να συνηθίσω 

και να κάνω καινούριους φίλους. «Καλημέρα παιδιά» , είπε η κυρία. «Ονομάζομαι κυρία 

Παναγιώτα και είμαι η νέα σας δασκάλα. Έχω να σας κάνω μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. 

Από ότι καταλάβατε έχουμε μια καινούρια μαθήτρια στην τάξη μας. Πες μας λίγα λόγια για 

’σένα, μου είπε.  

Σηκώθηκα και στάθηκα μπροστά σε όλη την τάξη. Πρόσεξα κάποια παιδιά να ψιθυρίζουν και 

να με κοιτάζουν επίμονα. Άντε πάλι! Μα ποιο ήταν άραγε το πρόβλημά τους; 

- Καλημέρα! Ονομάζομαι Βασιλική, κατάγομαι από την Κύπρο και μετακόμισα με τους γονείς 

μου πρόσφατα. Μου αρέσει πολύ να γράφω και να κάνω καινούριους φίλους. Εύχομαι να 

καταφέρω να κάνω φίλους και να γίνουμε όλοι μια καλή παρέα.  



2 
 

Όλοι ξεκαρδίστηκαν στα γέλια. Χαμογέλασα δειλά και κάθισα αθόρυβα στη θέση μου.  

- Ευχαριστώ Βασιλική μου, είπε η κυρία και ξεκίνησε το μάθημα.      

 

Το κουδούνι χτύπησε για διάλειμμα. Όλοι μαζεύτηκαν γύρω μου. 

- Να είσαι προετοιμασμένη! Μόνο αυτό σου λέω, με προειδοποίησε το κορίτσι που γνώρισα το 

πρωί και έφυγε τρέχοντας. Το όνομα της ήταν Μαριάννα. Νόμιζε πως ήταν τέλεια και ήθελε 

πάντα να είναι η καλύτερη. Οι περισσότεροι την φοβόντουσαν! Τέλος πάντων…                                                  

Τι να ήθελε να πει; Ίσως να ήταν γρίφος ή να ήθελε να την φοβηθώ. Βγήκα έξω στην αυλή. 

Άκουσα κάποια παιδιά να με φωνάζουν Βασιλική - Βρωμερή! «Αηδία! Βρωμά ψάρι με 

βρώμικη κάλτσα! Μακριά! Αν μείνετε κοντά της μπορεί και να λιποθυμήσετε από την μπόχα!» 

Δεν άντεξα. Πήγα στην τουαλέτα κλειδώθηκα και ξεκίνησα να κλαίω. Τι τους είχα κάνει;                             

Μόνο φίλους ήθελα. Ζητούσα πολλά; Τότε άκουσα ένα χτύπημα στην πόρτα. Ήταν η 

συμμαθήτριά μου, η Μυρτώ. Ήταν μία από εκείνες που γελούσαν μαζί μου. 

Δεν απάντησα. 

- Βασιλική! Βγες έξω! μου φώναξε. 

- Όχι! της απάντησα.  

- Βγες έξω τώρα! Η  κ. Παναγιώτα ζήτησε να σε δει. 

Αποφάσισα να βγω έξω. Πήγα δειλά – δειλά στην κυρία.                                                                                                          

- Βασιλική, έμαθα πως κτύπησες την Μαριάννα. Είναι αλήθεια; με ρώτησε.                                                           

- Τι; Εγώ; Ποτέ! Δεν έκανα ποτέ κάτι τέτοιο! της απάντησα.                                                                         

Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε η Μαριάννα.                                                                                                                          

- Φυσικά και με κτύπησε! φώναξε εκείνη γελώντας πονηρά.                                                                                        

Όλοι ήξεραν πως έλεγε ψέματα. Όλοι εκτός από την κυρία Παναγιώτα.                                                                                      

- Επειδή σήμερα είναι η πρώτη μέρα δεν θα τιμωρήσω κανέναν. Την επόμενη φορά όμως θα 

έχει συνέπειες. 

Για μένα η μέρα αυτή μου φάνηκε αιώνας! Ανυπομονούσα να πάω σπίτι να χωθώ στη ζεστή 

αγκαλιά της μαμάς μου , να κλειστώ στο δωμάτιό μου και να μην ξαναβγώ  ποτέ! 

Επιτέλους! Έφτασε η ώρα για να σχολάσουμε! Η μαμά μου με περίμενε έξω. Έτρεξα γρήγορα 

και την αγκάλιασα. 

- Πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο; με ρώτησε με αγωνία. 

- Μμμμ …καλά , της απάντησα προσπαθώντας να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. 

- Αχ, κοριτσάκι μου! Δεν φαίνεσαι καλά, ανησύχησε η μαμά μου. 

 

Καθώς ετοιμαζόμουν να επιβιβαστώ στο αυτοκίνητο, άκουσα κάποια παιδιά να λένε ότι η 

μητέρα μου ήταν η χειρότερη κομμώτρια στον κόσμο και πως τα χτενίσματά της ήταν χάλια. 

Ώστε, αυτά έλεγαν και γελούσαν! Σχολίαζαν την εμφάνισή μου! Επίσης έλεγαν πως ήρθε η 

μεγάλη Βρωμιάρα! Έλεος! 

- Όταν πάμε σπίτι θα μου πεις τι έγινε. Θα μου τα πεις όλα και δεν θα αφήσεις τίποτα πίσω,       

με προειδοποίησε. 

Όταν φτάσαμε  δεν είχα όρεξη να φάω τίποτα. Ούτε καν το αγαπημένο μου φαγητό, 

μακαρονάδα! Η μητέρα μου ανησύχησε πάρα πολύ. 

- Λοιπόν; … Θα μου πεις πώς ήταν η μέρα σου; 
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- Καλά. Τίποτα το σπουδαίο, της απάντησα.                                                                                                      

Όμως, δεν άντεξα! Άρχισα να κλαίω. Είχα γίνει κατακόκκινη σαν παντζάρι. Αλλά , δεν είπα κάτι 

στη μαμά μου. Το μόνο που της είπα είναι ότι στην τάξη μου είχα ένα κορίτσι, την Μαριάννα, 

που νόμιζε πως ήταν σπουδαία. 

- Και τότε γιατί κλαις; 

- Κλαίω γιατί δεν νιώθω καλά. Πονάω την κοιλιά μου, το κεφάλι μου, το λαιμό μου και 

ζαλίζομαι, είπα ψέματα. 

 

Το βράδυ, η μαμά μου έφτιαξε την αγαπημένη μου σούπα. Ούτε αυτήν την έφαγα. Πήγα για 

ύπνο. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έβλεπα παράξενα όνειρα… Όχι όνειρα! Εφιάλτες!                          

Είδα πως όντως ήμουν βρώμικη και είχα λερώσει όλη την τάξη. Η Μαριάννα με είχε σπρώξει 

και έπεσα στο πάτωμα. Όλοι ήταν γύρω μου και με κορόιδευαν. Κι εκείνη τη στιγμή…                               

η μητέρα μου με  ξύπνησε! Ευτυχώς! Δεν ήθελα να ξέρω τι θα γινόταν στη συνέχεια. 

 

- Βασιλική μου, νιώθεις καλά για να πας στο σχολείο; 

- Όχι! Καθόλου καλά δεν νιώθω! Είμαι χειρότερα από χθες! 

- Μα δεν έχω πού να σε αφήσω! Η γιαγιά λείπει στο εξωτερικό, ο μπαμπάς σου έφυγε νωρίς 

το πρωί και αν σε πάρω στη δουλειά μου ποιος ακούει το αφεντικό, προβληματίστηκε. 

- Εντάξει, ίσως καλύτερα να πάω στο σχολείο, είπα, όμως αν δεν νιώθω καλά θα σου 

τηλεφωνήσω. 

- Σύμφωνοι! 

 

Όταν σηκώθηκα για να ετοιμαστώ, προσπάθησα να κάνω όμορφα τα μαλλιά μου. 

Προσπάθησα να θυμηθώ πώς είχαν τα μαλλιά τους τα άλλα κορίτσια. Έβαλα στα μαλλιά μου 

την αγαπημένη μου κορδέλα. Εντάξει! Μάλλον ήμουν έτοιμη για το σχολείο. Μόλις κατέβηκα 

από το αυτοκίνητο, άκουσα το κουδούνι να κτυπά! Έτρεξα με όλη μου τη δύναμη και έφτασα 

στην τάξη. Ευτυχώς η κυρία Παναγιώτα δεν είχε φτάσει ακόμα. 

 

- Βρε, βρε, βρε! Βρήκε η Σταχτοπούτα τον δρόμο για τον χορό; φώναξε η κυρία τέλεια – 

Μαριάννα. Όλοι έσκασαν στα γέλια. Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα η κυρία Παναγιώτα. 

- Καλημέρα παιδιά μου! Καθίστε στις θέσεις σας. Ανοίξτε το βιβλίο των Ελληνικών στη σελίδα 36. 

Το θέμα της καινούριας μας ενότητας είναι «ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ» .                           

Ποιος μπορεί να μου πει τι του έρχεται στο μυαλό όταν ακούει αυτή την φράση; 

Σήκωσα το χέρι μου. 

- Παρακαλώ, μου έδωσε τον λόγο. 

- Όταν ακούω αυτή την φράση φαντάζομαι πολλά διαφορετικά παιδιά, λευκά, έγχρωμα, 

ανάπηρα, κοντά, ψηλά, χοντρά, λεπτά να είναι όλα ίσα και αγαπημένα και η άποψή μου είναι 

ότι έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. 

- Πολύ σωστά! μου είπε η κυρία ενθουσιασμένη. 

 

Τότε, χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. Όλοι πήγαν να παίξουν ποδόσφαιρο. Πήγα κι εγώ. 

Ήξερα πως δεν ήμουν καθόλου καλή σε αυτό το παιχνίδι όμως σκέφτηκα ότι θα ήταν μια καλή 

ευκαιρία να κάνω νέους φίλους. 

-  Όχι! Δεν θα παίξεις! Δεν θέλουμε να μυρίζουμε άσχημα σαν εσένα! είπε η «τέλεια».                                 

-  Δεν πειράζει, είπε διστακτικά η Μυρτώ, ας παίξει. 
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- Εντάξει. Όμως δεν θα είναι στην ομάδα μου.                                                                                             

- Εντάξει. Ας παίξουμε!!! 

Προσπάθησα να δείξω σε όλους πως δεν ήμουν αυτό που νόμιζαν. Ήθελα να τους αποδείξω 

ότι άξιζα να έχω φίλους και φυσικά πως δεν ήμουν βρώμικη. Δεν τα κατάφερα. Όλοι με 

κορόιδευαν. 

- Ακόμα και η γιαγιά μου παίζει καλύτερα από εσένα, μου είπε η κυρία «τέλεια». 

 

Τα μάτια μου βούρκωσαν. Πήγα στην κυρία Παναγιώτα και της είπα ότι δεν ένιωθα καλά και 

αν γίνεται να τηλεφωνήσω στη μαμά μου να έρθει να με πάρει. 

-  Και γιατί κλαις; με ρώτησε ευγενικά. 

-  Δεν κλαίω. Απλώς είμαι αλλεργική στη σκόνη, της είπα ψέματα.                                                                           

Με κοίταξε με απορία, αφού δεν είχε καθόλου σκόνη. Ο ουρανός ήταν καταγάλανος. 

 

Η κυρία τηλεφώνησε στην μητέρα μου και αυτή ήρθε αμέσως. 

Μόλις ήρθε να με πάρει, το μάτι της μητέρας μου έπεσε στην Μαριάννα και στις φίλες της, 

που με κορόιδευαν. Με ρώτησε ανήσυχα  ποιες ήταν και γιατί με κορόιδευαν, όμως εγώ της 

απάντησα πως δεν με κορόιδευαν και πως ήταν κάποιες συμμαθήτριές μου. Τώρα θα 

αναρωτιέστε γιατί της είπα ψέματα… Δεν ήθελα να γίνω «καρφάκι» και να κλαίω σαν το 

μωρό…  

 

Πίσω στην ιστορία! Στα μάτια της μαμάς μου φαινόταν πως δεν την  είχα πείσει, όμως 

ευτυχώς δεν με ρώτησε κάτι άλλο. 

                            

     
 

Οι συμμαθητές μου μέρα με τη μέρα γίνονταν χειρότεροι. Κάθε πρωί παρακαλούσα τη μαμά μου 

να μην πάω σχολείο, όμως δεν ήθελε ούτε να το συζητήσει. Να σας πω ένα μυστικό; Είχα 

παρατηρήσει πως η συμμαθήτριά μου, η Μυρτώ, προσπαθούσε να με υπερασπιστεί και να με 

κάνει να νιώθω όμορφα. Την είχα συμπαθήσει από την πρώτη μέρα. 

Μια μέρα όταν παίζαμε μαντήλι, η Μαριάννα έβαλε το πόδι της μπροστά μου και σκόνταψα. 

Μετά η καλύτερή της φίλη, η Γεωργία, με έσπρωξε κι εγώ βρέθηκα στο έδαφος με χτυπημένο 

γόνατο. Έκλαιγα. Όλα τα παιδιά έσκασαν στα γέλια. Σηκώθηκα και πήγα στην τουαλέτα.            

Η Μυρτώ με ακολούθησε και μου είπε: 

- Βασιλική, δεν πρέπει να κλαις! Πρέπει να φανείς δυνατή! Δεν πρέπει να αφήνεις ΚΑΝΕΝΑΝ να 

σε κάνει ο, τι θέλει! Να σε κάνει να νιώθεις άσχημα! Η Μαριάννα σε βλέπει να κλαις και νιώθει 

ακόμα πιο δυνατή! Πρέπει να μάθεις να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου! Θα το παλέψουμε 

μαζί!!! 

Τα ’χασα! 

- Ευχαριστώ, της είπα και την αγκάλιασα. 

Το κουδούνι χτύπησε. Παρέα με τη Μυρτώ πήγα στην τάξη. 
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Η κυρία Παναγιώτα μπήκε στην τάξη συνοδευόμενη από μια άλλη κυρία που δεν την γνώριζα.  

- Καθίστε παρακαλώ! Έχουμε μια εκλεκτή καλεσμένη! Το όνομά της είναι κυρία Μόνικα και ήρθε 

να μας μιλήσει για τον σχολικό εκφοβισμό. 

- Καλημέρα παιδιά. Όπως σας είπε η κυρία Παναγιώτα, είμαι η κυρία Μόνικα και μαζί θα 

μάθουμε περισσότερα για τον σχολικό εκφοβισμό.  Απ’ ότι πληροφορήθηκα, στο μάθημα των 

Ελληνικών συζητήσατε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Μπορείτε να μου αναφέρετε τι είναι ο 

σχολικός εκφοβισμός; 

 

Εγώ πρώτη σήκωσα το χέρι μου.  

- Ναι, μου έδωσε τον λόγο η κυρία Μόνικα. 

- Σχολικός εκφοβισμός είναι όταν κάποια παιδιά εκφοβίζουν ένα άλλο παιδί είτε λεκτικά είτε 

σωματικά είτε ψυχολογικά. Δεν είναι καθόλου σωστό και όταν βλέπουμε να γίνεται κάτι τέτοιο 

δεν πρέπει να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια, είπα. 

- Χίλια μπράβο!!! Είπες κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το εξηγήσω. Είναι κάτι, που θέλω να 

το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Όταν είσαι θεατής, δηλαδή όταν βλέπεις κάποιον να κάνει 

σχολικό εκφοβισμό, κι εσύ δεν το λες σε κανέναν και είσαι εκεί απλά και παρατηρείς, τότε είναι 

λες και κάνεις κι εσύ σχολικό εκφοβισμό, λες και συμφωνείς! Είσαι κι εσύ το ίδιο ένοχος!  

Όλοι ησύχασαν. 

- Κυρία Μόνικα έχω μια απορία. Αν φοβάσαι να μιλήσεις σε αυτόν που σε εκφοβίζει τότε τι 

πρέπει να κάνεις; ρώτησε η συμμαθήτριά μου, η Αλεξία. 

- Τότε θα πρέπει να πας να μιλήσεις στην δασκάλα σου ή στους γονείς σου για να σε 

βοηθήσουν. 

Η Μυρτώ με κοίταξε και μου είπε ότι κανονικά θα πρέπει να μιλήσω. 

- Μα δεν μπορώ! Δεν έχω το θάρρος, της ψιθύρισα. 

- ΜΠΟΡΕΙΣ!!! Φυσικά και μπορείς! με ενθάρρυνε η Μυρτώ. 

- Παιδιά μου για ακούστε! Πρέπει να έχετε θάρρος! Πολλά παιδιά σκέφτονται ότι αν το πουν σε 

κάποιον μεγαλύτερο τότε θα γίνουν «καρφάκια»… Κάνουν ΜΕΓΑΛΟ λάθος! Θα κάνουν το 

σωστό! 

 

Τότε,  χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. 

- Παιδιά ξεκουραστείτε και όταν μπείτε μέσα θα συνεχίσουμε, μας είπε η κυρία Μόνικα. 

- Πάμε αμέσως στην κυρία  Μόνικα! Θα της τα πούμε όλα! μου είπε η Μυρτώ και πριν καλά 

καλά το καταλάβω βρεθήκαμε μπροστά στην κυρία Μόνικα. 

- Κορίτσια μου! Χρειάζεστε βοήθεια; μας ρώτησε γλυκά. 

- Ναι!!! είπε η Μυρτώ και μου έκανε νόημα να τα πω όλα. 

- Να… Για τον σχολικό εκφοβισμό… 

- Είδατε κάποιο παιδί να δέχεται; 

- Κάτι τέτοιο, είπα. Βασικά… Εγώ… Δέχομαι σχολικό εκφοβισμό. 

- Τιιι;;; 

- Ακριβώς. Η Μαριάννα με κάνει να νιώθω άσχημα. Με κοροϊδεύει και προσπαθεί να με κάνει 

ρεζίλι. Αυτό ξεκίνησε από την πρώτη μέρα του σχολείου. Κάθε μέρα πονούσα την κοιλιά μου 

από το κλάμα. Η Μυρτώ κατάλαβε πως ήταν λάθος να παρατηρεί  σαν θεατής, προσπάθησε 

να με βοηθήσει και γίναμε καλές φίλες. 

Η κυρία Μόνικα άκουγε με προσοχή. Εκείνη τη στιγμή ήρθε η  Αλεξία με βουρκωμένα μάτια. 
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- Κυρία Μόνικα πρέπει να ξέρετε ότι η Μαριάννα κάνει σχολικό εκφοβισμό. Προσπάθησα να 

υπερασπιστώ την Βασιλική όμως αυτή ξεκίνησε να λέει πως είμαι βρώμικη σαν την Βασιλική. 

- Και πότε έγινε αυτό; 

- Πριν από λίγο! Όταν κτύπησε το κουδούνι. 

Η Αλεξία στράφηκε προς το μέρος μου. 

- Βασιλική, θέλω να ξέρεις ότι από την αρχή ήμουν με το μέρος σου, αλλά φοβόμουν.                                                         

Όμως, η κυρία Μόνικα μου έδωσε το θάρρος για να μπορέσω να την αντιμετωπίσω. 

- Ευχαριστώ κορίτσια μου! μας είπε η κυρία Μόνικα. 

 

Το κουδούνι κτύπησε. 

- Καθίστε! Φώναξε η κυρία Μόνικα. Ας συνεχίσουμε την συζήτησή μας. Λοιπόν… Μαριάννα. 

Ποια είναι η γνώμη σου για τον σχολικό εκφοβισμό; 

- Εμμμ… Είναι κάτι κακό, είπε με άνεση η Μαριάννα. 

- Μόνο κακό; Είναι πολύ σοβαρό και σημαντικό! Θα ρωτήσω τον καθένα σας ξεχωριστά εάν 

νιώθει πως κάτι κακό γίνεται τα διαλείμματα.   

Όλοι απάντησαν ναι, όλοι εκτός από την Μαριάννα και την Γεωργία. 

- Επειδή ξέρω τι γίνεται τα διαλείμματα ξέρω και ποιοι λένε ψέματα. Όντως τα διαλείμματα ένα 

παιδί δέχεται σχολικό εκφοβισμό και συγκεκριμένα μια συμμαθήτριά σας. Μαριάννα και 

Γεωργία; Θα σας άρεσε να ξυπνούσατε το  πρωί και να μην θέλατε να έρθετε σχολείο, γιατί θα 

φοβόσασταν ότι θα σας κτυπούσαν ή θα σας έλεγαν άσχημα λόγια; Ή να πηγαίνατε σπίτι και 

να κλαίγατε; Θα σας άρεσε; Ο ,τι δεν μας αρέσει να μας κάνουν, δεν το κάνουμε ούτε εμείς 

στους άλλους! 

- Κυρία, εγώ δεν θα έκανα ποτέ σχολικό εκφοβισμό σε κανέναν! είπε ψέματα η Μαριάννα. 

 

Τότε έγινε κάτι που δεν περίμενα ποτέ να γίνει. Όλοι με υπερασπίστηκαν! Άρχισαν να λένε πως 

η Μαριάννα έλεγε ψέματα και ότι ήταν αυτή που έκανε σχολικό εκφοβισμό σε εμένα.                              

Οι περισσότεροι παραδέχτηκαν πως εκείνοι ήταν απλά  θεατές και δεν έλεγαν τίποτα, όμως 

μετά από τη συζήτηση με την κυρία Μόνικα κατάλαβαν πως έκαναν πολύ μεγάλο λάθος. 

- Χαίρομαι που καταλάβατε το λάθος σας, είπε περήφανη η κυρία Μόνικα. 

Όταν η συζήτηση είχε τελειώσει και η κυρία Μόνικα έφυγε ήρθε η ώρα να σχολάσουμε.                                   

Όλα τα παιδιά εκτός από την Μαριάννα και την Γεωργία, μαζεύτηκαν γύρω μου. 

- Συγγνώμη για όλα! μου είπαν με μια φωνή και με αγκάλιασαν. 

- Σημασία έχει που όλα είναι εντάξει και που τώρα είμαστε φίλοι! τους είπα συγκινημένη. 

 

Η κυρία Παναγιώτα πήρε τηλέφωνο τους γονείς της Μαριάννας και της Γεωργίας και τα δύο 

κορίτσια μπήκαν τιμωρία. Έκαναν μέρες να μου μιλήσουν, όμως μια μέρα ήρθαν και μου είπαν: 

- Βασιλική… θα θέλαμε να σου ζητήσουμε συγγνώμη που σου φερθήκαμε τόσο απαίσια και θα 

θέλαμε πολύ να είμαστε φίλες. Αν δεν θέλεις, το καταλαβαίνουμε απόλυτα. 

- Φυσικά και θέλω να είμαστε φίλες! τους απάντησα και τις αγκάλιασα. 

 

Από εκείνη την μέρα, όλα είχαν αλλάξει! Μου άρεσε τόσο πολύ να πηγαίνω σχολείο, αφού τώρα 

είχα πολλούς φίλους! Ήμουν τρισευτυχισμένη! 

 

 

 



7 
 

ΛΙΓΕΣ ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑ … 

 

Δεν μπορούσα να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα!  Αναρωτιέστε το γιατί; Ναι, ήταν τα γενέθλιά μου! 

Ετοιμάστηκα και έφυγα! Είχα αργήσει πολύ! Το κουδούνι είχε χτυπήσει εδώ και δέκα λεπτά!                         

Όταν έφτασα στην τάξη, παρατήρησα πως οι κουρτίνες ήταν κλειστές. Άνοιξα την πόρτα.             

Όλα ήταν σκοτεινά. Δεν μπορούσα να δω τίποτα. Άναψα το φως. 

- ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!! φώναξαν ενθουσιασμένα οι συμμαθητές μου. 

Μα… θυμόντουσαν τα γενέθλια μου; αναρωτήθηκα συγκινημένη. Αυτό θα πει φιλία!                                            

Εκείνη τη μέρα, τα γενέθλιά μου τα πέρασα φανταστικά!  Ήταν ξεχωριστά γενέθλια.                                 

Ήταν τα καλύτερα γενέθλια!!!  

 

     
 

Με τους φίλους μου πάντα περνούσα τέλεια. Ακόμα και τώρα που καθόμαστε στον καναπέ,           

πίνουμε τα ποτά μας και γιορτάζουμε μαζί τα εικοστά γενέθλιά μου.  

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ναταλία Κόκκινου 
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