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Διάσημοι  Που Έπεσαν Θύματα Σχολικού Εκφοβισμού 
 

David Beckham (Ντέιβιντ Μπέκαμ): «Εκφοβιζόμουν στο σχολείο».   Ο σταρ του 
ποδοσφαίρου μπορεί να είναι  τώρα ο πιο κουλ τύπος στον πλανήτη, αλλά ως παιδί είχε 
πέσει θύμα εκφοβισμού. Από πολύ νωρίς ο μικρός Beckham είχε μόνο το ποδόσφαιρο 
στο μυαλό του. Αυτό όμως τον έκανε πολύ διαφορετικό από τους συμμαθητές του, 
καθώς τα περισσότερα αγόρια της ηλικίας του δεν έχουν συγκεκριμένους στόχους. Ο 
ίδιος ο Beckham περιγράφει: «Όταν ήμουν δεκαέξι ετών, είχα πειρασμούς. Οι φίλοι με 
καλούσαν να πάω μαζί τους μέχρι το γωνιακό μαγα- ζάκι, να πάρουμε ένα μπουκάλι 
cider και να μείνουμε έξω όλη τη νύχτα. Εγώ όμως ήθελα να μείνω μέσα, να παρα- 
κολουθήσω τον αγώνα της ημέρας και να προετοιμαστώ για τον αγώνα της Κυριακής». 
Οι συμμαθητές του αυτό το θεωρούσαν θηλυπρεπές, γι’ αυτό και τον ταλαιπωρούσαν. 
Εκείνος όμως τους αγνοούσε, μένοντας αφοσιωμένος στο στόχο του. Ο Beckham 
αναφέρει στην Guardian ότι επειδή είχε αρχίσει τον αθλητισμό από πολύ μικρός, 
δεχόταν συμπεριφορές εκφοβισμού από τους άλλους:  «Επειδή δεν έβγαινα έξω μαζί 
τους το Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα στο σχολείο με κορόιδευαν λέγοντας “έμεινες 
μέσα και έπαιζες ποδόσφαιρο”. Πριν από ένα χρόνο όμως συνάντησα τυχαία κάποιους 
από αυτούς και ήθελαν να έρθουν να με δουν να παίζω στη Μαδρίτη». 
 

 
 

H Rihanna  (Ριάννα) εκφοβιζόταν εξαιτίας του χρώματος του δέρματός της. Η  
πανέμορφη τραγουδίστρια Rihanna αποκάλυψε πως σε όλη την παιδική της ηλικία 
υπέφερε εξαιτίας συμπεριφοράς φυλετικής διάκρισης εις βάρος της. Περιέγραψε στο 
περιοδικό InStyle ότι οι συμμαθητές της την κακομεταχειρίζονταν έως το γυμνάσιο 
επειδή το δέρμα της είχε πιο ανοιχτή απόχρωση από τη δική τους. «Το να έχω πιο 
ανοιχτόχρωμο δέρμα δεν ήταν πρόβλημα στο σπίτι μου. Όμως έγινε πρόβλημα όταν 
πήγα στο σχολείο. Αυτό με μπέρδεψε πολύ στην αρχή», λέει η εικοσάχρονη. «Η 
παρενόχληση συνεχίστηκε έως την τελευταία μέρα του δημοτικού». 

 


