
                                ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ                                                 

    Ο εκφοβιςμόσ ι μποφλινγκ αναφζρεται ςτθ ςωματικι και 

ψυχολογικι κακοποίθςθ ι μείωςθ αςκενζςτερων ατόμων ςε μια ομάδα. 

Ραρά τθν εντφπωςθ οριςμζνων ότι αποτελεί αποκλειςτικά ςχολικό 

φαινόμενο, ςτθν πραγματικότθτα εμφανίηεται ςε όλεσ τισ θλικίεσ και τισ 

κοινωνικζσ ομάδεσ. Μπορεί να ςυναντθκεί ςε οποιοδιποτε τφπο ςχολείων 

και ςχολικϊν εγκαταςτάςεων, ςτον ςτρατό, ςε ακλθτικά ςωματεία, ςτθ 

φυλακι, αλλά και ςτθν οικογζνεια ι ςτο χϊρο εργαςίασ (ανάλογα με το αν 

αφορά τον προϊςτάμενο ι το αφεντικό, μιλάμε για θκικι παρενόχλθςθ ι 

τοξικό θγζτθ). Είναι μια μορφι κακοποίθςθσ ι εξαναγκαςμοφ. Το κφμα του 

εκφοβιςμοφ αναφζρεται και ωσ ςτόχοσ.    

 

                                        ΣΧΟΛΙΚΟΣ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      Το φαινόμενο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ μελετικθκε για πρϊτθ 
φορά το 1978 ςτθ Νορβθγία και 9 χρόνια μετά, το 1987, ςε πολλά 
επιςτθμονικά περιοδικά εμφανίηεται ο ςχετικόσ όροσ “bullying”. 

Ενϊ ςαν φαινόμενο επιςθμαίνεται και καταγράφεται τθ δεκαετία του 
1970, δεν κα πρζπει να κεωρθκεί ότι εμφανίηεται και τότε. Εξάλλου 
αποτελεί μια ακόμθ ζκφραςθ τθσ βίαιθσ ςυμπεριφοράσ θ οποία υπάρχει 
με τθ γζννθςθ του ανκρϊπου. 

Στο φαινόμενο του bullying εμπλζκονται πολλά μζρθ 

Το παιδί που δζχεται βία 



Το παιδί ι ομάδα παιδιϊν που αςκεί βία 

Τα παιδιά κεατζσ 

Οι εκπαιδευτικοί 

Οι γονείσ 

Στθν ουςία αναφζρεται ςτθν βία μεταξφ παιδιϊν.  

                                 

                  Ρωσ αντιμετωπίηουμε το 
Bullying? 

     Πταν ζνασ ςυμμακθτισ ςου κακθμερινά ςε χτυπάει, ςε βρίηει, ςε 
κοροιδεφει, κάνει τα άλλα παιδιά να γελοφν μαηί ςου… Αυτό δεν το λζμε 
πλάκα…Το λζμε εκφοβιςμό – bullying 

Πταν βλζπω να γίνονται όλα τα παραπάνω είμαι κεατισ-παρατθρθτισ του 
Bullying 

Εάν δω να αςκείται bullying ςε κάποιον ςυμμακθτι μου 

Μιλάω ςε ζναν κακθγθτι μου που εμπιςτεφομαι ι ςε κάποιον γονιό 

Δεν επιτρζπω με γζλια και κουβζντεσ να ςυνεχίηεται αυτι θ κατάςταςθ 

Καλϊ ςτθν Εκνικι Τθλεφωνικι Γραμμι για τα Ραιδιά SOS 1056, δωρεάν 
και ανϊνυμα, για να μιλιςω με κάποιον ψυχολόγο. 

Εάν δζχομαι εγϊ Bullying 

Ξζρω ότι δεν φταίω ςε τίποτα, και δεν εκανα κάτι για να μου 
ςυμπεριφερκοφν με αυτό τον τρόπο 



Αποφεφγω αυτοφσ που το αςκοφν 

Λζω με ςιγουριά «ΣΤΑΜΑΤΑ!» 

Εάν ςυνεχίςουν φεφγω με οτυσ φίλουσ μου, και δεν μζνω μόνοσ 

Αν ςυνεχιςτεί το λζω ςε κάποιον κακθγθτι μου που εμπιςτεφομαι 

Καλϊ ςτθν Εκνικι Τθλεφωνικι Γραμμι για τα Ραιδιά SOS 1056, δωρεάν 
και ανϊνυμα, για να μιλιςω με κάποιον ψυχολόγο 

Δεν υπάρχει κανζνα μυςτικό που να με κάνει να ντρζπομαι, να φοβάμαι 
και να μθν μπορϊ να κοιμθκϊ τα βράδια. 

                            

                 ΜΙΛΑ ΤΩΑ!ΜΗΝ 
ΦΟΒΑΣΑΙ!  

                               YOU 
SMILE!                                 

                                   

                  

                                                    



                                                                                                     
Θεοδϊρα Θάνου 

 

                         

  

 

  

 

 

 


