
 

 

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΔΤΔ ΑΝ ΣΑΣ ΔΚΦΟΒΙΕΟΥΝ 

 

Έρεηε ην δηθαίσκα λα αηζζάλεζηε αζθαιείο θαη λα είζηε αζθαιείο. Αλ είζηε ζύκα εθθνβηζκνύ 
εδώ ζαο δίλνπκε κεξηθέο ηδέεο γηα ην ηη κπνξείηε λα θάλεηε. 

Μιλήζηε ζε κάποιον γι’ ασηό. Βξείηε έλαλ έκπηζην θίιν, δάζθαιν ή θξνληηζηή πνπ ζα 
αθνύζεη γηα ην πώο αηζζάλεζηε, είλαη ππνζηεξηθηηθόο, θαη ίζσο αθόκε θαη λα ζαο βνεζήζεη 
λα βξείηε ιύζε γηα ην ηη λα θάλεηε. 

 Σπδεηήζηε κε ηνπο θίινπο ζαο - κπνξνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ κε ην λα ην πνπλ ζ’ έλα 
δάζθαιν ή ζηνπο γνλείο ζαο ή απιά λα αηζζαλζείηε θαιύηεξα. 

 Μηιήζηε κε ηνπο γνλείο ζαο - λα ηνπο πείηε ηα πάληα γηα ην ηη ζπκβαίλεη. 

 Σπδεηήζηε κε ην δάζθαιό ζαο ή άιιν κέινο ηνπ ζρνιηθνύ πξνζσπηθνύ - λα ηνπο πείηε 
ηα πάληα γηα ην ηη ζπκβαίλεη. Αλ δελ ζέιεηε λα ην θάλεηε απηό δεκόζηα, βξείηε κηα 
δηθαηνινγία γηα λα δείηε ην δάζθαιν γηα θάηη άιιν, γηα παξάδεηγκα, γηα ηε ζρνιηθή 
εξγαζία ζαο. 

 αλ δελ κπνξείηε λα κηιήζεηε κε θάπνηνλ πξόζσπν κε πξόζσπν, δείηε ζην δηαδίθηπν 
ηελ Τειεθσληθή Γξακκή Βνήζεηαο Παηδηώλ [Kids Helpline] http://www.kidshelp.com.au/ 
ή θαιέζηε έλα ζύκβνπιν ηεο Kids Helpline ζη 1800 55 1800. 

Γοκιμάζηε μερικές από ηις ζηραηηγικές ποσ έτοσν αποδώζει για άλλοσς. Γνθηκάζηε 
απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο κόλν αλ δε δηαηξέρεηε θαλέλα άκεζν θίλδπλν λα ζαο βιάςεη ζσκαηηθά 
θαη αηζζάλεζηε ζίγνπξνη όηη κπνξείηε λα ηηο εθαξκόζεηε. 

 Αγλνήζηε ηνλ εθθνβηζκό - γπξίζεηε ηελ πιάηε ζαο θαη απνκαθξπλζείηε. 

 Σπκπεξηθεξζείηε όηη δελ εληππσζηάδεζηε ή πξνζπνηεζείηε όηη δελ ζαο λνηάδεη ηη ιέλε ή 
θάλνπλ ζ’ εζάο. Θα κπνξνύζαηε λα πείηε «ΟΚ, ηέινο πάλησλ» θαη λα απνκαθξπλζείηε. 

 Χξεζηκνπνηήζηε ηζρπξέο, δπλακηθέο δειώζεηο, αξρίδνληαο κε ηε ιέμε «Δγώ», θαη πείηε 
ζην άιιν άηνκν «Δγώ ζέισ λα ην ζηακαηήζεηο» κε δπλαηή ζίγνπξε θσλή. Κάληε 
πξαθηηθή απηνύ κε ηνπο θίινπο ζαο. 

 Χξεζηκνπνηείζηε «fogging –αζηεηεπηείηε αλέκεια», πνπ ζεκαίλεη λα θάλεηε έλα αζηείν ή 
αζηείν ζρόιην πνπ θάλεη ην άιιν άηνκν λα λνκίδεη όηη δε ζαο πεηξάδεη ηη ιέεη. 

 Εεηήζηε από ηνπο θίινπο ζαο λα κηιήζνπλ εθ κέξνπο ζαο. Καη λα ζπκεζείηε λα θάλεηε 
ην ίδην γη’ απηνύο! 

Προζπαθείηε να παραμένεηε θεηικοί. Δπηθεληξσζείηε ζε όια ηα πξάγκαηα πνπ θάλεηε 

θαιά, ζηνπο αλζξώπνπο πνπ ζαο αξέζνπλ θαη λνηάδνληαη γηα εζάο. Γξάςηε ηηο ζθέςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ζαο γηα ηνλ εθθνβηζκό γηα λα ζαο βνεζήζεη λα ζθεθηείηε θαζαξά γηα ην ηη 

κπνξείηε λα θάλεηε. 
 

Κάνεηε παρέα με ηοσς θίλοσς ζας και να είζηε με ανθρώποσς ποσ θα ζας βοηθήζοσν 

να αιζθάνεζηε καλά με ηον εασηό ζας. Οη θαινί θίινη ζάο ζέβνληαη, ελζαξξύλνπλ θαη 

ππνζηεξίδνπλ. Φξνληίδνπλ γηα ηελ επεκεξία ζαο θαη είλαη επράξηζην λα είλαη γύξσ ζαο. Θα 

θάλεηε λένπο θίινπο κε ην λα ζέβεζηε, ελζαξξύλεηε θαη ππνζηεξίδεηε άιινπο. 
 

Προζπαθήζηε να λύζεηε ηο πρόβλημα ποσ βρίζκεηαι πίζω από ηον εκθοβιζμό. Αλ 

αηζζάλεζηε αζθαιείο λα ην θάλεηε, κηιήζεηε κε άιινπο αλζξώπνπο θαη ξσηήζεηε πσο κπνξεί 

λα ιύζεηε ην πξόβιεκα καδί. 


