Μορυές εκυοβισμού
Ο εθθνβηζκόο [bullying] ζπλήζσο πεξηγξάθεηαη από ηηο κνξθέο ησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ,
θαη γη’ απηό ην ιόγν αλαθεξόκαζηε ζε ιεθηηθό, θνηλσληθό θαη ζσκαηηθό εθθνβηζκό.
Ωο εθθνβηζκόο ραξαθηεξίδεηαη επίζεο κεξηθέο θνξέο από ην πνπ ζπκβαίλεη ή από ηε κνξθή ηεο βιάβεο πνπ
επηθέξεηαη. Απηέο νη ιέμεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από κόλεο ηνπο ή ζε ζπλδπαζκό. Μπνξεί λα
πξνθαιεί ζύγρπζε! Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηξόπνη πνπ πεξηγξάθεηαη ν εθθνβηζκόο αλαθέξνληαη παξαθάησ.

Μορυές σσμπεριυοράς – προυορικός, κοινφνικός, σφματικός
Υπάξρνπλ ηξεηο ηύπνη ζπκπεξηθνξάο εθθνβηζκνύ:




Ο λεκτικός εκυοβισμός πνπ πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζκνύο ή ύβξεηο πξνο θάπνην άηνκν ζρεηηθά
κε ηα ζσκαηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ην βάξνο ή ην ύςνο ηνπ, ή άιια ραξαθηεξηζηηθά,
πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θπιήο, ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο, ηνπ πνιηηηζκνύ, ή ηεο ζξεζθείαο
Ο σφματικός εκυοβισμός πνπ πεξηιακβάλεη ρηππήκαηα ή ηξαπκαηηζκό θάπνηνπ αηόκνπ,
ζπξώμηκν ή απεηιέο πξνο άιιν άηνκν, ή ηελ θαηαζηξνθή ή θινπή ησλ ππαξρόλησλ ηνπ
Ο κοινφνικός εκυοβισμός πνπ πεξηιακβάλεη δηαξθή απνθιεηζκό άιινπ αηόκνπ ή αληαιιαγή
πιεξνθνξηώλ ή εηθόλσλ πνπ ζα έρνπλ βιαβεξέο ζπλέπεηεο γηα ην άιιν άηνκν.

Εάλ νπνηεζδήπνηε από απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζπκβαίλνπλ κόλν κία θνξά, ή απνηεινύλ κέξνο κηαο
ζύγθξνπζεο κεηαμύ ίζσλ (δελ έρεη ζεκαζία πόζν αθαηάιιειεο) δελ απνηεινύλ εθθνβηζκό.
Ο ιεθηηθόο, ζσκαηηθόο θαη θνηλσληθόο εθθνβηζκόο κπνξεί λα ζπκβεί δηαπξνζσπηθά ή ειεθηξνληθά, άκεζα ή
έκκεζα, απξνθάιππηα ή ζπγθαιπκκέλα.

Πεξηβάιινλ – δηαπξνζσπηθά θαη ειεθηξνληθά
Ο εθθνβηζκόο κπνξεί λα ζπκβεί ζε πεξηβάιινλ δηαπξνζσπηθό ή ειεθηξνληθό. Ο ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο
κεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη δηαδηθηπαθόο εθθνβηζκόο [cyberbullying]. Ο ιεθηηθόο, ζσκαηηθόο θαη θνηλσληθόο
εθθνβηζκόο κπνξεί λα ζπκβεί δηαπξνζσπηθά. Λεθηηθόο, ζσκαηηθόο θαη θνηλσληθόο εθθνβηζκόο κπνξεί λα
ζπκβεί ειεθηξνληθά, όπσο απεηιέο ζσκαηηθνύ εθθνβηζκνύ.
Τα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνληθώλ πεξηβαιιόλησλ δεκηνπξγνύλ πξόζζεηε αλεζπρία γηα ηνπο
καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο θξνληηζηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Γηα παξάδεηγκα, ν εθθνβηζκόο θάπνηνπ
αηόκνπ ειεθηξνληθά κπνξεί δπλεηηθά λα έρεη έλα ηεξάζηην αθξναηήξην. Η έξεπλα δείρλεη όηη ηα παηδηά πνπ
είλαη αληηθείκελα εθθνβηζκνύ ζην δηαδίθηπν είλαη ζπρλά θαη αληηθείκελα δηαπξνζσπηθνύ εθθνβηζκνύ. Απηό
ζεκαίλεη όηη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εθθνβηζκνύ πξνϋπνζέηεη επίζεο θαη ηελ
εμέηαζε άιισλ θαηαζηάζεσλ.

Μέζα - άκεζα θαη έκκεζα
Ο άμεσος εκυοβισμός ζπκβαίλεη κεηαμύ αηόκσλ πνπ εκπιέθνληαη, ελώ νη έκκεζεο ελέξγεηεο αθνξνύλ
άιινπο, γηα παξάδεηγκα, κεηαθνξά ησλ ύβξεσλ ή δηάδνζε θεκώλ.
Ο έμμεσος εκυοβισμός πξνθαιεί θπξίσο βιάβεο κε ην λα βιάπηεη ηελ θνηλσληθή θήκε ηνπ άιινπ αηόκνπ,
ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηελ απηνεθηίκεζε.

Ορατότητα – απροκάλσπτη και σσγκαλσμμένη
Ο εθθνβηζκόο κπνξεί λα είλαη εύθνινο λα ηνλ δεη θάπνηνο, πνπ νλνκάδεηαη απξνθάιππηνο, ή θξπθόο από
εθείλνπο πνπ δελ εκπιέθνληαη άκεζα, πνπ νλνκάδεηαη ζπγθεθαιπκκέλνο.

Ο απροκάλσπτος εκυοβισμός πεξηιακβάλεη ζσκαηηθέο ελέξγεηεο, όπσο ξίςε γξνζηώλ ή θισηζηώλ ή
παξαηεξήζηκεο ιεθηηθέο ελέξγεηεο όπσο ραξαθηεξηζκνύο θαη ύβξεηο. Ο εκθαλήο, άκεζνο, ζσκαηηθόο
εθβηαζκόο απνηειεί θνηλή απεηθόληζε ηνπ εθθνβηζκνύ. (Απηόο ν εθθνβηζκόο κεξηθέο θνξέο νλνκάδεηαη
«παξαδνζηαθόο εθθνβηζκόο»).
Αιιά ν απξνθάιππηνο εθθνβηζκόο κπνξεί λα κελ είλαη ν πην θνηλόο ηύπνο εθθνβηζκνύ.
Ο σσγκαλσμμένος εκυοβισμός κπνξεί λα είλαη ζρεδόλ αδύλαην λα αλαγλσξηζηεί από άηνκα εθηόο ηεο
δηαπξνζσπηθήο ζπλαλαζηξνθήο. Ο ζπγθαιπκκέλνο εθθνβηζκόο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη’ επαλάιεςε
ρξήζε ρεηξνλνκηώλ θαη παξάμελσλ ή απεηιεηηθώλ ηξόπσλ θνηηάγκαηνο, ςηζύξσλ, απνθιεηζκό ή γύξηζκα ηεο
πιάηεο ζαο ζε έλα άηνκν, πεξηνξηζκό πνπ κπνξεί λα θαζίζεη έλα άηνκν θαη κε πνηνπο κπνξεί λα κηιήζεη. Ο
ζπγθαιπκκέλνο θνηλσληθόο ή ιεθηηθόο εθθνβηζκόο κπνξεί λα είλαη αλεπαίζζεηνο θαη κεξηθέο θνξέο αθόκε
ππάξρεη άξλεζε απηνύ από έλα άηνκν πνπ ηζρπξίδεηαη όηη αζηεηεύνληαλ ή «απιά δηαζθεδάδεη».
Μεξηθέο κνξθέο εθθνβηζκνύ είλαη σσγκαλσμμένες και έμμεσες, ζπλήζσο εζθεκκέλα θξπθέο θαη είλαη πνιύ
δύζθνιν γηα ηνπο άιινπο λα ηηο δνπλ. Απηή ε κνξθή εθθνβηζκνύ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηάδνζε θεκώλ,
απεηιέο, εθβηαζκό, θινπέο από θίινπο, απνθάιπςε κπζηηθώλ, θνπηζνκπνιηό, επίθξηζε ξνύρσλ θαη
πξνζσπηθνηήησλ. Ο έκκεζνο ζπγθεθαιπκκέλνο εθθνβηζκόο πξνθαιεί θπξίσο βιάβεο κε ην λα βιάπηεη ηελ
θνηλσληθή θήκε ηνπ άιινπ αηόκνπ, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηελ απηνεθηίκεζε, δειαδή, κέζσ
ςπρνινγηθήο βιάβεο θαη όρη ζσκαηηθήο βιάβεο.

Βλάβη- σφματική και υστολογική
Ο εθθνβηζκόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνθαιέζεη βιάβε (αλ θαη όρη όιεο νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο
πξνθαινύλ θαη’ αλάγθε βιάβε). Η σφματική βλάβη πνπ πξνθαιείηαη από νξηζκέλεο κνξθέο εθθνβηζκνύ
είλαη θαιά αλαγλσξηζκέλε.
Πην πξόζθαηα, έξεπλεο επηβεβαίσζαλ όηη κπνξεί λα πξνθύςεη από ηνλ εθθνβηζκό βξαρππξόζεζκε θαη
καθξνπξόζεζκε υστολογική βλάβη. Απηό πεξηιακβάλεη βιάβε ζηελ θνηλσληθή ζέζε ελόο αηόκνπ ή ζηε
κείσζε ηεο πξνζπκίαο ελόο αηόκνπ λα θνηλσληθνπνηεζεί κέζσ ηνπ εθθνβηζκνύ (ηδηαίηεξα ηνπ
ζπγθεθαιπκκέλνπ θνηλσληθνύ εθθνβηζκνύ).
Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, κόλν ο υόβος να σσμβεί εκυοβισμός κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αγσλία θαη βιάβεο. Η
ζπλερηδόκελε θύζε ηνπ εθθνβηζκνύ κπνξεί λα νδεγήζεη ην άηνκν πνπ είλαη αληηθείκελν εθθνβηζκνύ λα
αηζζάλεηαη αλίζρπξν θαη αλίθαλν λα ηνλ ζηακαηήζεη από ην λα ζπκβαίλεη. Οη επηπηώζεηο ηνπ εθθνβηζκνύ,
ηδίσο όζνλ αθνξά ηε ςπρηθή πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ εκπιεθνκέλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
παξεπξηζθνκέλσλ, κπνξεί λα ζπλερηζηεί αθόκα θαη κεηά ηελ επίιπζε ηεο θαηάζηαζεο.
Μεξηθέο θνξέο ν όξνο «ςπρνινγηθόο εθθνβηζκόο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάθεη ηελ εμαπόιπζε
απεηιώλ θαη ηε δεκηνπξγία ζπλερή θόβνπ, αιιά είλαη πην αθξηβέο λα πεξηγξαθεί ε κνξθή ηεο ζπκπεξηθνξάο
απηήο σο «ιεθηηθόο ή θνηλσληθόο εθθνβηζκόο» θαη ηηο επηπηώζεηο ζην άηνκν πνπ είλαη αληηθείκελν
εθθνβηζκνύ σο «ςπρνινγηθή βιάβε».

Πλαίσιο – σπίτι, εργασία και στολείο
Ο εθθνβηζκόο κπνξεί λα ζπκβεί νπνπδήπνηε. Μπνξεί λα ζπκβεί ζην ζπίηη, ζηελ εξγαζία ή ζην ζρνιείν.
Μπνξεί λα ζπκβεί ζηνλ θαζέλα.
Εθθνβηζκόο κπνξεί λα ζπκβεί κεηαμύ καζεηώλ, πξνζσπηθνύ θαη γνλέσλ/θξνληηζηώλ. Τν Bullying. No Way!
επηθεληξώλεηαη ζηνλ εθθνβηζκό κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ βηώλνπλ εθθνβηζκό ζην ζρνιείν
ζα πξέπεη λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ εθπξόζσπό ηνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, κε ην ηκήκα αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ ή κε ην ζπλδηθάην. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εθθνβηζκό ζην ρώξν εξγαζίαο είλαη δηαζέζηκεο
από ηελ Επηηξνπή Δίθαηεο Εξγαζίαο ηεο Απζηξαιίαο [Australia’s Fair Work Commission]
https://www.fwc.gov.au/

