
 

 

Οριζμοί εκφοβιζμού, παρενόχληζης, 

διακρίζεων και βίας 

 

Ο εθθνβηζκόο (bullying), ε παξελόριεζε, νη δηαθξίζεηο θαη ε βία είλαη όιεο 
δηαπξνζσπηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα ζπκβάιινπλ ζηε 
δεκηνπξγία αξλεηηθώλ θνηλσληθώλ πεξηβαιιόλησλ. Όιεο νη ζρνιηθέο θνηλόηεηεο ζα 
πξέπεη λα έρνπλ ζαθείο νξηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ 
ζρνιείνπ ηνπο γηα ηνλ εθθνβηζκό, ηελ παξελόριεζε, ηηο δηαθξίζεηο θαη ηε βία. 

 

Εκφοβιζμός [Bullying] 

Ο εζληθόο νξηζκόο ηνπ εθθνβηζκνύ γηα ηα ζρνιεία ηεο Απζηξαιίαο είλαη: 

Ο εθθνβηζκόο είλαη κηα ζπλερήο θαηάρξεζε ζέζεο ηζρύνο ζηηο ζρέζεηο κέζσ 
επαλαιακβαλόκελεο ιεθηηθήο, ζσκαηηθήο, ή/θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ 
πξνθαιεί ζσκαηηθή ή/θαη ςπρνινγηθή βιάβε. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ θαηάρξεζε 
εμνπζίαο από έλα άηνκν ή κηα νκάδα πξνο έλα ή πεξηζζόηεξα άηνκα. Ο εθθνβηζκόο 
κπνξεί λα δηαπξαρζεί δηαπξνζσπηθά ή ειεθηξνληθά, θαη κπνξεί λα είλαη πξνθαλήο 
(απξνθάιππηνο) ή θξπθόο (ζπγθαιπκκέλνο). 

Οπνηαδήπνηε κνξθή εθθνβηζκνύ ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν, κπνξεί λα έρεη 
καθξνπξόζεζκεο επηπηώζεηο γηα ηνπο εκπιεθόκελνπο, αθόκε θαη γηα ηνπο γύξσ. 

Απνκνλσκέλα πεξηζηαηηθά θαη δηακάρεο ή θαπγάδεο κεηαμύ ίζσλ, είηε δηαπξνζσπηθά 
είηε ειεθηξνληθά, δε ραξαθηεξίδνληαη σο εθθνβηζκόο. 

Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ απνηεινύλ bullying πεξηιακβάλνπλ: 

 ακνηβαίεο ινγνκαρίεο θαη δηαθσλίεο (όπνπ δελ ππάξρεη αληζνξξνπία εμνπζίαο) 

 ε αληηπάζεηα γηα θάπνηνλ/α ή κηα κόλν πξάμε θνηλσληθήο απόξξηςεο 

 κνλαδηθέο πξάμεηο θαθίαο ή κνρζεξίαο 

 κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά επηζεηηθόηεηαο, εθθνβηζκνύ ή βίαο. 

Ωζηόζν απηέο νη ζπγθξνύζεηο ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίδνληαη θαη λα επηιύλνληαη. 

Ωζηόζν όια ηα ειεθηξνληθά ζέκαηα δελ απνηεινύλ εθθνβηζκό. (Ο ειεθηξνληθόο 
εθθνβηζκόο κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο δηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο (cyberbullying) θαη 
αλαθέξεηαη  ζε εθθνβηζκό πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηώλ 
θαη επηθνηλσληώλ.) 

 
 



Παρενόχληζη [Harassment] 

Η παξελόριεζε είλαη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ ζηνρεύεη έλα άηνκν ή κηα νκάδα ιόγσ: 

 ηεο ηαπηόηεηαο, θπιήο, πνιηηηζκνύ ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο ηνπ

 ηεο ζξεζθείαο ηνπ

 ησλ ζσκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ

 ηνπ θύινπ ηνπ

 ηνπ ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ

 ηεο νηθνγελεηαθήο, γνλετθήο ή νηθνλνκηθήο θαηάζηαζήο ηνπ

 ηεο ειηθίαο ηνπ

 ηελ ηθαλόηεηαο ή αλαπεξίαο ηνπ.

Πξνζβάιεη, ηαπεηλώλεη, εθθνβίδεη ή δεκηνπξγεί έλα ερζξηθό πεξηβάιινλ.Μπνξεί λα είλαη: 

 έλα ζπλερέο κνηίβν ζπκπεξηθνξάο ή κηα κνλαδηθή πξάμε

 θαηεπζύλεηαη ηπραία ή πξνο ην ίδην άηνκν/ ίδηα άηνκα

 εθνύζην ή αθνύζην.

Διακρίζεις [Discrimination] 

Οη δηαθξίζεηο ζπκβαίλνπλ όηαλ νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνληαη ιηγόηεξν επλντθά από 
άιινπο ιόγσ: 

 ηεο ηαπηόηεηαο, θπιήο, πνιηηηζκνύ ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο ηνπο

 ηεο ζξεζθείαο ηνπο

 ησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ

 ηνπ θύινπ ηνπο

 ηνπ ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπο

 ηεο νηθνγελεηαθήο, γνλετθήο ή νηθνλνκηθήο θαηάζηαζήο ηνπο

 ηεο ειηθίαο ηνπο

 ηελ ηθαλόηεηαο ή αλαπεξίαο ηνπο.

Βία [Violence] 

Ωο βία νξίδεηαη ε ζθόπηκε ρξήζε ζσκαηηθήο δύλακεο ή εμνπζίαο, απεηινύκελε ή 
πξαγκαηηθή, ελαληίνλ ελόο άιινπ αηόκνπ/ αηόκσλ πνπ θαηαιήγεη ζε ςπρνινγηθή βιάβε, 
ηξαπκαηηζκό ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ζάλαην. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη πξνθιεηηθέο 
ή κε πξνθιεηηθέο πξάμεηο θαη κπνξεί λα είλαη έλα ζπκβάλ, κηα ηπραία πξάμε ή κπνξεί λα 
ζπκβαίλεη δηαρξνληθά. 

Οη νξηζκνί ζην παξόλ πιεξνθνξηαθό θπιιάδην αλαθέξνληαη ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 
θαη έρνπλ ιεθζεί από ηελ έθδνζε Student Wellbeing Hub. Μπνξείηε λα ην δείηε ζην: 
http://www.studentwellbeinghub.edu.au/glossary#/ 

https://studentwellbeinghub.edu.au/glossary#/

