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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 – 2015 

 
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ!  

 

 
 

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο 

άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί με τη βία 

ανεξάρτητα από: το αν είναι αγόρι ή κορίτσι, την εμφάνισή του, τις ικανότητες που έχει, 

την πατρίδα που έχει, την οικογένεια από την οποία προέρχεται, τη θρησκεία που 

πιστεύει, το πόσο «διαφορετικό» μοιάζει. 

Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι κάτι που μας αφορά όλους. Έχει 

επιπτώσεις σε διαφορετικά επίπεδα και χρειάζεται συνεργασία και επικοινωνία από όλες 

τις πλευρές ώστε να έχουν αποτέλεσμα οι προσπάθειες αντιμετώπισής του. 

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο  

σχολείο.  

Με αυτή την αφορμή, μαθητές  του σχολείου μας, οργάνωσαν την Παρασκευή 6 

Μαρτίου, δράσεις - συζητήσεις – θεατρικά δρώμενα, με στόχο την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού. 

 

  
 



2
 

 

 

      

 

    

 

    

 

    

 



3
 

 

 

 

 

   



4
 

 

 

 

 

 

   



5
 

 

 

   

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού και της 

ενδοσχολικής βίας, οι Μικροί Μουσικόφιλοι του Τμήματος Ένταξης του 11ου Δημοτικού 

Σχολείου Αθηνών, με τη βοήθεια του δασκάλου τους κ. Κυριάκου Περβανά, κατανόησαν 

το νόημα του τραγουδιού "Don't laugh at me" των Allen Shamblin, Steve Seskin και 

Mark Wills. Στη συνέχεια, αποτύπωσαν σε ζωγραφιές και κολάζ εντυπώσεις τους. 

 

  

 

 

 

Don ‘t laugh at me 

http://vod-new.sch.gr/asset/detail/d1GKGeBTWYgVlVPQXn8zcREJ
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“Don’t Laugh At Me” 

 

I’m a little boy with glasses, the one they call a geek. 

A little girl who never smiles  

’cause I’ve got braces on my teeth 

and I know how it feels to cry myself to sleep. 

I’m that kid on every playground  

who’s always chosen last, 

I’m the one who is slower than the others in my class. 

You don’t have to be my friend. Βut is it too much to ask? 

Don’t laugh at me, don't call me names.  

Don’t get your pleasure from my pain. 

In God’s eyes we’re all the same.  

Someday we’ll all have perfect wings. 

Don’t laugh at me. 

I’m the beggar on the corner, you ’ve passed me on the street. 

I wouldn’t be out here beggin’ if I had enough to eat. 

Don’t think that I don’t notice that our eyes never meet. 

I was born a little different, I do my dreaming from this chair. 

I pretend it doesn’t hurt me  

when people point and stare. 

There’s a simple way to show me just how much you care. 

Don’t laugh at me, don’t call me names.  

Don’t get your pleasure from my pain. 

In God’s eyes we’re all the same.  

Someday we’ll all have perfect wings. 

Don’t laugh at me. 

I’m fat, I’m thin, I’m short, I’m tall. 

 I’m deaf, I’m blind, hey aren’t we all? 

Don’t laugh at me, don’t call me names.  

Don't get your pleasure from my pain. 

In God’s eyes we’re all the same.  

Someday we’ll all have perfect wings. 

Don’t laugh at me. (2) 

 

«Μη με κοροϊδεύεις» 

 

Είμαι ένα μικρό αγόρι με γυαλάκια, αυτό που το φωνάζουν «σπασίκλα». 

Ένα μικρό κορίτσι που ποτέ δε χαμογελάω  

γιατί έχω στα δόντια «σιδεράκια» 

και ξέρω πώς είναι να κλαίω το βράδυ ώσπου να κοιμηθώ. 

Είμαι το παιδί εκείνο στην παιδική χαρά  

που το διαλέγουν πάντα τελευταίο, 

είμαι αυτό που είναι πιο αργό απ’ τα άλλα παιδιά της τάξης μου. 

Δε χρειάζεται να είσαι φίλος μου. Μα, να σου ζητήσω κάτι απλό; 

Μη με κοροϊδεύεις, μη με φωνάζεις με άσχημες κουβέντες. 

Μην παίρνεις ευχαρίστηση απ’ τον πόνο μου. 

Στα μάτια του Θεού όλοι είμαστε ίδιοι. 

Κάποια μέρα θα αποκτήσουμε τέλεια φτερά όλοι. 

Μη με κοροϊδεύεις. 

Είμαι ο ζητιάνος στη γωνία, με έχεις προσπεράσει στο δρόμο. 

Δε θα ήμουν εκεί έξω να ζητιανεύω αν είχα αρκετό φαγητό. 

Μη νομίζεις πως δεν προσέχω ότι τα μάτια μας ποτέ δε συναντιούνται. 

Γεννήθηκα λίγο διαφορετικός, ονειρεύομαι πάνω στο αναπηρικό καρότσι. 

Κάνω πως δε με πειράζει  
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όταν οι άνθρωποι με δείχνουν και με κοιτάνε επίμονα. 

Υπάρχει ένας απλός τρόπος να μου δείξεις πόσο με νοιάζεσαι. 

Μη με κοροϊδεύεις, μη με φωνάζεις με άσχημες κουβέντες. 

Μην παίρνεις ευχαρίστηση απ’ τον πόνο μου. 

Στα μάτια του Θεού όλοι είμαστε ίδιοι. 

Κάποια μέρα θα αποκτήσουμε τέλεια φτερά όλοι. 

Μη με κοροϊδεύεις. 

Είμαι χοντρός, είμαι αδύνατος, είμαι κοντός, είμαι ψηλός. 

Είμαι κουφός, είμαι τυφλός, εε, όλοι, όλοι δεν είμαστε έτσι; 

Μη με κοροϊδεύεις, μη με φωνάζεις με άσχημες κουβέντες. 

Μην παίρνεις ευχαρίστηση απ’ τον πόνο μου. 

Στα μάτια του Θεού όλοι είμαστε ίδιοι. 

Κάποια μέρα θα αποκτήσουμε τέλεια φτερά όλοι. 

Μη με κοροϊδεύεις. (2) 

 

Μετάφραση: Κυριάκος Περβανάς 

 

ΠΗΓΗ : http://3dimthivas-music.blogspot.gr/2015/03/blog-post.html?m=0  
 

 

 

 

                                                      Συνεχίζεται… 

 

Φωτογραφικό  υλικό : Κλουκίνας Λεωνίδας 

http://3dimthivas-music.blogspot.gr/2015/03/blog-post.html?m=0

