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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 

Ζ ιεθέηδ πμο πανμοζζάγεηαζ αθμνά ηδκ δζενεφκδζδ ηδξ ειπθμηήξ ηςκ ιαεδηχκ ιε 

ηαζ πςνίξ ΔΔΑ ζε θαζκυιεκα εηθμαζζιμφ (εφηεξ/εφιαηα) ηαζ ηα πνμαθήιαηα πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηδκ ειπθμηή αοηή. Αηυιδ, ιεθεηάηαζ ημ ηαηά πυζμκ δ 

εοιαημπμίδζδ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ειθάκζζδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ζε παζδζά 

πμο ακήημοκ ηαζ ζηζξ δφμ μιάδεξ. Δπζπθέμκ, δζενεοκάηαζ ηαζ ημ ηαηά πυζμ ζπεηίγεηαζ 

δ ζπέζδ (ακηίθδρδ απμδμπήξ-απυννζρδξ) ηςκ παζδζχκ ιε ημοξ βμκείξ ηαζ ημοξ 

δαζηάθμοξ ημοξ ιε ηδκ ειπθμηή ημοξ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ ηαζ 

εοιαημπμίδζδξ. Σμ δείβια αθμνά 83 ιαεδηέξ Σοπζηήξ Σάλδξ (παζδζά πςνίξ ΔΔΑ) ηαζ 

18 ιαεδηέξ Σιήιαημξ ΄Δκηαλδξ (λεπςνζζηυ ηιήια βζα παζδζά ιε ΔΔΑ). Σα 

ενςηδιαημθυβζα βζα ηδκ εηπυκδζδ ηδξ ένεοκα δυεδηακ ζε δδιμηζηά ζπμθεία ηδξ 

Λάνζζαξ ηαζ ημο Ρεεφικμο. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ πςξ μζ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ δφμ 

μιάδςκ (Σοπζηή Σάλδ/Σιήια Έκηαλδξ) ειπθέημκηαζ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ ηαζ 

εοιαημπμίδζδξ. Ακαθμνζηά ιε ημ θφθμ, ανέεδηε υηζ ηα ημνίηζζα ημο Σιήιαημξ 

Έκηαλδξ εοιαημπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ, εκχ βεκζηυηενα ηα αβυνζα ήηακ αοηά πμο 

έπαζνκακ ημκ νυθμ ημο εφηδ. Δπίζδξ, ανέεδηε υηζ ηα παζδζά πμο πέθημοκ εφιαηα 

εηθμαζζιμφ είκαζ πζεακυηενμ κα πανμοζζάζμοκ ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα απ’ υηζ ηα 

παζδζά πμο παίνκμοκ ημκ νυθμ ημο εφηδ ή ημο εφηδ/εφιαημξ ηυζμ ζηδκ Σοπζηή Σάλδ 

υζμ ηαζ ζημ Σιήια Έκηαλδξ. Σέθμξ, ακαθμνζηά ιε ηδ ζοζπέηζζδ ηδξ ειπθμηήξ ζε 

πενζπηχζεζξ εηθμαζζιμφ ηαζ εοιαημπμίδζδξ ηαζ ηδξ ακηίθδρδξ ηδξ ζπέζδξ ηςκ 

παζδζχκ ιε ημοξ βμκείξ ηαζ ημοξ δαζηάθμοξ ημοξ, θαίκεηαζ υηζ ηα παζδζά πμο 

δδθχκμοκ υηζ κζχεμοκ κα παναιεθμφκηαζ πενζζζυηενμ απυ ημοξ βμκείξ ημοξ είκαζ 

εηείκα ιε ΔΔΑ, βεβμκυξ πμο πζεακυκ κα αολάκεζ ηζξ πζεακυηδηεξ ειπθμηήξ ημοξ ζε 

θαζκυιεκα εηθμαζζιμφ, εκχ μζ δάζηαθμζ, ιε αάζδ ηδκ ακηίθδρδ ηςκ ιαεδηχκ, 

θαίκεηαζ κα ακηζιεηςπίγμοκ ηα παζδζά ιε ΔΔΑ ιε πενζζζυηενδ θνμκηίδα απυ υηζ 

εηείκα ηδξ Σοπζηήξ Σάλδξ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά : Θοιαημπμίδζδ, εηθμαζζιυξ, ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα, ιαεδηέξ ιε 

εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ, ιαεδηέξ πςνίξ εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ, ζπέζδ 

ιε βμκείξ, ζπέζδ ιε δαζηάθμοξ 
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ABSTRACT 

 

 
         The present study is about the investigation of students’ with and without 

special educational needs involvement in bullying incidents (bullies/victims) and the 

problems that derive by this involvement. In addition, it is examined how much 

bullying is related to the appearance of depressive symptoms to children who belong 

in both teams. Plus, it investigates whether the relationship (perception of acceptance-

rejection) of children with their parents and teachers relates to their implication in 

bullying and victimization incidents. The sample is about 83 students without special 

educational needs and 18 students with special educational needs. The questionnaires 

were given to primary schools in the city of Larissa and Rethymno. The results 

showed that students of both groups (with and without SEN) get involved in bullying 

and victimization incidents. Concerning the gender, it was found that girls with 

special educational need tend to be bullied more, while generally boys of both groups 

were the ones who bullied others more than girls. Plus, the study showed that children 

who are often victimized are more likely to present depressive symptoms than 

children who are bullies or bullies/victims in both groups. Finally, as far as the 

correlation of implication in bullying and victimization incidents and the perception 

by children of their relationship their parents and teachers goes, it’s shown that 

children with special educational needs feel that are more neglected by their parents, 

and are more likely to take part in bullying incidents, while teachers, based on 

children’s perception, seem to treat the students with SEN more attentively than the 

ones without SEN. 

 

 

Keywords: victimization, bullying, depressive symptoms, students with special 

educational needs, students without special educational needs, relationship with 

parents, relationship with teachers 
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       ηδκ πανμφζα ενβαζία δζενεοκήεδηε δ ζπέζδ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ηαζ ηδξ 

ειπθμηήξ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ ιε ηδκ ειθάκζζδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ 

ηαζ ηδ ζπέζδ ιε ημοξ βμκείξ παζδζχκ ιε ηαζ πςνίξ εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ. ημ 

πξώην ιένμξ ακαθφεηαζ δ εεςνδηζηή πνμζέββζζδ ημο εέιαημξ, εκχ ζημ δεύηεξν 

βίκεηαζ πανμοζίαζδ ηαζ ακάθοζδ ηδξ ένεοκαξ πμο δζελήπεδ ζφιθςκα ιε ημ εέια ηδξ 

πανμφζαξ ενβαζίαξ. 

         ημ πνχημ ηεθάθαζμ βίκεηαζ δ ανπζηή εεςνδηζηή πνμζέββζζδ ημο υνμο ημο 

εηθμαζζιμφ ηαεχξ ηαζ δ πανμοζίαζδ ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ ζπεηζηχκ ιε ημ 

θαζκυιεκμο ημο εηθμαζζιμφ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ηδκ Δθθάδα. 

         ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ βίκεηαζ ιία εηηεκήξ πανμοζίαζδ ηςκ ηονζυηενςκ ηαζ 

ζοπκυηενςκ ιμνθχκ εηθμαζζιμφ ηαζ ζημ ηνίημ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ 

ειπθεηυιεκςκ πνμζχπςκ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ. 

         ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ ακαθοηζηά μζ πανάβμκηεξ πμο ιπμνεί κα 

μδδβήζμοκ ζημκ εηθμαζζιυ εκχ ζημ πέιπημ ακαθένμκηαζ μζ επζπηχζεζξ ημο 

εηθμαζζιμφ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ γςήξ ηςκ ειπθεημιέκςκ πνμζχπςκ, 

ζοβηεηνζιέκα ζηδκ ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή οβεία, ζηδκ ημζκςκζηή γςή ηαζ ηδκ 

αηαδδιασηή πμνεία.  

         ημ έηημ ηεθάθαζμ ελεηάγεηαζ δ ζπέζδ ημο θαζκμιέκμο ημο εηθμαζζιμφ ηαζ ηδξ 

εοιαημπμίδζδξ ιε ηδκ ειθάκζζδ ζοκαζζεδιαηζηχκ δοζημθζχκ ηαζ ηαηαεθζπηζηχκ 

ζοιπηςιάηςκ ηαζ ιε πμζμκ ηνυπμ αθθδθεπζδνμφκ, εκχ ζημ έαδμιμ ηεθάθαζμ 

ακαθφεηαζ δ ζπέζδ ηςκ παζδζχκ ιε ημοξ βμκείξ ημοξ ηαζ μ νυθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ 

ηςκ δαζηάθςκ ζηδκ ειθάκζζδ ημο θαζκμιέκμοκ ημο εηθμαζζιμφ. 

         ημ υβδμμ ηεθάθαζμ βίκεηαζ εηηεκήξ ακάθοζδ ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ 

εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ, ηςκ παναβυκηςκ πμο ηα μδδβμφκ ζηδκ ειπθμηή ημοξ ζηδ 

εοιαημπμίδζδ ηαζ ημκ εηθμαζζιυ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ επζπηχζεζξ πμο έπεζ δ ειπθμηή 

ημοξ αοηή ζηδ γςή ημοξ. 

         Σμ έκαημ ηεθάθαζμ ζδιαημδμηεί ηδκ ανπή ημο Β’ ιένμοξ, υπμο πανμοζζάγεηαζ 

ακαθοηζηά δ ένεοκα πμο δζελήπεδ βζα ηδκ πανμφζα ενβαζία. Ανπζηά, ακαθένμκηαζ μζ 

ζηυπμζ ηδξ ένεοκαξ, ημ δείβια πμο πνδζζιμπμζήεδηε απυ ημκ ενεοκδηή, ηα ιέζα πμο 

δυεδηακ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ βζα ηδ δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ (ενςηδιαημθυβζα), 

ηαεχξ ηαζ δ δζαδζηαζία πμο αημθμοεήεδηε χζηε κα μθμηθδνςεεί δ ένεοκα. 

         ημ δέηαημ ηεθάθαζμ βίκεηαζ ιία ακαθοηζηή πανμοζίαζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

πμο πνμέηορακ απυ ηα ενςηδιαημθυβζα πμο δυεδηακ, εκχ αημθμοεεί ζογήηδζδ 

πάκς ζηα ζοβηεηνζιέκα απμηεθέζιαηα. 
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         ημ εκδέηαημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ ηα βεκζηά ζοιπενάζιαηα ηδξ πανμφζαξ 

ένεοκαξ, μζ πενζμνζζιμί ηαζ μζ πνμηάζεζξ βζα ηδκ απμηνμπή εηδήθςζδξ ηαζ 

επζδείκςζδξ ημο θαζκμιέκμο ημο εηθμαζζιμφ ηαζ εοιαημπμίδζδξ. 

         Σέθμξ, παναηίεεκηαζ δ αζαθζμβναθία, πςνζζιέκδ ζε εθθδκζηή ηαζ λεκυβθςζζδ, 

ηαζ δ εκυηδηα πανάνηδια, υπμο ανίζημκηαζ ηαζ ηα ηέζζενα ενςηδιαημθυβζα πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδ δζελαβςβή αοηήξ ηδξ ένεοκαξ. 
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ΜΔΡΟ Α’: ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ 

ΣΟΤ ΔΚΦΟΒΙΜΟΤ 

 

 

Κεθάιαην 1
ν
 : Η αλάιπζε ηνπ όξνπ «Δθθνβηζκόο» 

 

1.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ όξνπ «Δθθνβηζκόο» 

         Ο εηθμαζζιυξ απμηεθεί έκα ζοπκυ ηαζ δζαπνμκζηυ θαζκυιεκμ, ιεθεηδιέκμ απυ 

πμθθμφξ ενεοκδηέξ ζε δζάθμνεξ πχνεξ ημο ηυζιμο (Nansel et al., 2001). Οζ ιεθέηεξ 

ημο θαζκμιέκμο λεηίκδζακ απυ ημκ Olweus ζηδ ηακδζκααία ιεηαλφ ημο 1970 ηαζ 

1980, μζ μπμίεξ υιςξ δεκ ηαηέθδλακ ζε ηάπμζμ ζαθέξ ζοιπέναζια, ηονίςξ θυβς ηδξ 

έθθεζρδξ επανημφξ δείβιαημξ αθθά ηαζ ηδξ αζαθμφξ ακάθοζδξ ημο υνμο 

«εηθμαζζιυξ» (Olweus, 1993). Ανβυηενα, ηδ δεηαεηία ημο 1990, λεηίκδζακ 

πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ ζηδκ Ηαπςκία ηαζ ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, εκχ ζήιενα 

απαζπμθεί πμθθέξ πχνεξ ζηδκ Δονχπδ, ηζξ ΖΠΑ, ημκ Κακαδά, ηδκ Αοζηναθία ηαζ ηδ 

Νέα Εδθακδία (Smith, 2012). 

         φιθςκα ιε ένεοκα ημ 1998 ζε 28 πχνεξ ηδξ Γφζδξ, ζε δείβια 4000 ιαεδηχκ 

ηάεε πχναξ δθζηίαξ 11-15 εηχκ, ημ 18% ηςκ αβμνζχκ ηαζ ημ 11% ηςκ ημνζηζζχκ 

είπακ οπμζηεί εηθμαζζιυ ιέζα ζημ ζπμθζηυ έημξ. οβηεηνζιέκα, ζηζξ ΖΠΑ, ημ 

πμζμζηυ ήηακ 16% βζα ηα αβυνζα ηαζ 11% βζα ηα ημνίηζζα, εκχ βζα ημ Ζκςιέκμ 

Βαζίθεζμ, 9% ηςκ αβμνζχκ ηαζ 7% ηςκ ημνζηζζχκ είπακ οπμζηεί ζπμθζηυ εηθμαζζιυ 

(Ttofi, Bowes, Farrington & Lösel, 2014). Ο ζπμθζηυξ εηθμαζζιυξ απμηεθεί έκα απυ 

ηα ηονζυηενα πνμαθήιαηα ημο ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

πνμαθήιαηα ηα μπμία εα αημθμοεμφκ ημ εφηδ ηαζ ημ εφια ηαζ ζηδ ιεηέπεζηα γςή 

ημοξ (Menard & Grotpeter, 2014) 

         Απυ ηδκ ανπή βζα ηδκ πνμζπάεεζα ηδξ ενιδκείαξ ημο εηθμαζζιμφ έπμοκ εζπςεεί 

πμθθμί μνζζιμί. Οζ ανπζηέξ ένεοκεξ έβζκακ ζηδ δεηαεηία ημο 1970 απυ ημκ Olweus 

(1978) ηαζ ημκ Pikas (1975, ζημ Dixon, 2007) ηζ έδςζακ ημ έκαοζια βζα πεναζηένς 
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ένοκα ημο θαζκμιέκμο. Ανπζηά, μ Olweus (2009) ήηακ αοηυξ πμο έδςζε ημκ 

μθμηθδνςιέκμ μνζζιυ ημο εηθμαζζιμφ ςξ ηδκ «έθζεζε ελόο αηόκνπ ζθόπηκα, θαη’ 

εμαθνινύζεζε θαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζε αξλεηηθέο ελέξγεηεο από έλαλ ή 

πεξηζζόηεξνπο καζεηέο θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από αληζνξξνπία δύλακεο». Χξ 

«ανκδηζηέξ» ιπμνμφκ κα παναηηδνζζημφκ μζ εκένβεζεξ πμο ακήημοκ ζε ηέζζενζξ 

ηαηδβμνίεξ: Α) Οη ζσκαηηθέο βιάβεο, πμο πνμηαθμφκηαζ ιε πηοπήιαηα ιε ηα πένζα ή 

ιε ακηζηείιεκα, ημ ζπνχλζιμ, μζ ηθμηζζέξ ηαζ μζ εηδμνέξ, αηυιδ ηαζ δ ηθμπή 

πνμζςπζηχκ ακηζηεζιέκςκ. Β) Οη ιεθηηθέο επηζέζεηο, υπςξ μζ ανζζζέξ, μζ ζοημθακηίεξ, 

μζ απεζθέξ, ηαεχξ ηαζ νη κε-ιεθηηθέο επηζέζεηο, μζ μπμίεξ εηθνάγμκηαζ ηονίςξ ιε ημ 

πνυζςπμ ηαζ ηδ βθχζζα ημο ζχιαημξ, υπςξ, βζα πανάδεζβια, ημ επίιμκμ αθέιια, μζ 

βηνζιάηζεξ ηαζ μζ πεζνμκμιίεξ. Γ) Οη απεηιέο γηα ηελ πξόθιεζε ληξνπήο, υπςξ 

βηνάθζηζ ζε δδιυζζμοξ ημίπμοξ, απεζθέξ βζα ηδκ απμηάθορδ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ, 

δδιυζζα πνυηθδζδ κα ηάκεζ ημ άημιμ ηάηζ πμο δεκ εέθεζ ηαζ ζελμοαθζηή ή θοθεηζηή 

πανεκυπθδζδ. Γ) Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ημοηζμιπμθζυ, 

δδιυζζμ ελεοηεθζζιυ ηαζ απμηθεζζιυ απυ μιάδεξ. (Menard & Grotpeter, 2014), 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ηα παναπάκς ιπμνμφκ κα ζοιαμφκ ιειμκςιέκα ή 

ηαοηυπνμκα (Μπμβζαηγυβθμο, Βίθθδ & Γαθάκδ, 2012).  

         Γζα κα βίκεζ ηαηακμδηυξ ηαζ λεηάεανμξ μ μνζζιυξ, εα πνέπεζ κα δμεεί έιθαζδ 

ζε ηνία ιεβάθα εέιαηά ημο: α) ζηδ ζθόπηκε επζεεηζηή ζοιπενζθμνά, α) ζηδκ 

αληζνξξνπία δύλακεο ιεηαλφ ημο εφηδ ηαζ ημο εφιαημξ, ηαζ β) ζηδκ 

επαλαιακβαλόκελε επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ζηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο (Cornell & 

Limber, 2015). 

         Ανπζηά, ημ άημιμ πμο αζηεί ημκ εηθμαζζιυ, βκςνίγεζ ηζξ πνάλεζξ ημο, μζ μπμίεξ 

ακαθένμκηαζ πζμ πάκς ζε ηαηδβμνίεξ (ζςιαηζηέξ αθάαεξ, θεηηζηέξ ηαζ ιδ-θεηηζηέξ 

επζεέζεζξ, πνυηθδζδ κηνμπήξ, ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ). Φοζζηά, βζα κα εεςνδεεί δ 

ζημπζιυηδηα ςξ ηφνζμ ζημζπείμ ημο εηθμαζζιμφ, εα πνέπεζ κα πνμηαθεί ζημ εφια 

δοζθμνία ηαζ ζςιαηζηή ή ροπζηή αθάαδ ή αδοκαιία. Ζ ζημπζιυηδηα είκαζ ημ 

ζημζπείμ αοηυ πμο ηάκεζ ημκ εηθμαζζιυ κα δζαθένεζ ζδιακηζηά απυ ηδκ επζεεηζηή 

ζοιπενζθμνά (Olweus, 1993). 

         Γεφηενμκ, έκα πμθφ ζδιακηζηυ ζημζπείμ ημο μνζζιμφ είκαζ δ ακζζμννμπία 

δφκαιδξ ιεηαλφ ημο εφηδ ηαζ ημο εφιαημξ. Ζ ακζζμννμπία δφκαιδξ ιπμνεί κα 

ακαθένεηαζ ζε ζςιαηζηή δφκαιδ, υηακ μ εφηδξ είκαζ πζμ ιεβαθυζςιμξ απυ ημ εφια, 
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ή ζε δφκαιδ θήιδξ, ημζκςκζηήξ εέζδξ ή ηαζ ακαβκχνζζδξ ζηακμηήηςκ απυ ημοξ 

δαζηάθμοξ ηαζ ημοξ ζοκμιδθίημοξ (Cornell & Limber, 2015). Δδχ, βίκεηαζ ειθακήξ δ 

δοζημθία ακαβκχνζζδξ ηδξ ακζζμννμπίαξ δφκαιδξ, ηαεχξ έκαξ ιαεδηήξ ιπμνεί κα 

είκαζ ιζηνυζςιμξ αθθά κα ιπμνεί κα εθέβπεζ ηαζ κα επδνεάγεζ ημοξ βφνς ημο (Rigby, 

2008a). Δζδζηά ζε πενζπηχζεζξ υπμο μ εηθμαζζιυξ αζηείηαζ απυ ιία μιάδα ζε έκα 

ιειμκςιέκμ άημιμ, μ εηθμαζζιυξ αζηείηαζ απμηεθεζιαηζηά, ηαεχξ δ μιάδα ηςκ 

εοηχκ απμηεθείηαζ απυ θίθμοξ ή άημια ιε ημζκυ ζημπυ, εκχ ημ εφια είκαζ ιυκμ ημο, 

πςνίξ οπμζηήνζλδ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μ Olweus (1993) έδςζε ιεβάθδ ζδιαζία 

ζηδκ αζοιιεηνία δφκαιδξ, δδθαδή ακέθενε πςξ «δεκ οπάνπεζ εηθμαζζιυξ ιεηαλφ 

παζδζχκ πανυιμζαξ ή ίδζαξ δφκαιδξ». Σέθμξ, ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ηα εφιαηα ζηζξ 

αοηυ-ακαθμνέξ ημοξ οπενεηηζιμφκ ηδ δφκαιδ ημο εφηδ (Cornell & Limber, 2015).. 

         Σέθμξ, μ μνζζιυξ ιζθά βζα «ζπλερόκελε θαη επαλαιακβαλόκελε επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά», ημ μπμίμ ζδιαίκεζ πςξ εα πνέπεζ κα ιζθάιε βζα ζοιπενζθμνέξ πμο 

θαιαάκμοκ πχνα βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ υπζ βζα πενζζηαηζηά πμο ιπμνεί κα 

πνμηθήεδηακ ίζςξ θυβς ηάπμζςκ πενζζηάζεςκ (Ber et al, 2001). Ο Olweus (1993) 

ιζθά βζα έηεεζδ ημο εφιαημξ ζε ανκδηζηέξ εκένβεζεξ ηαη’ ελαημθμφεδζδ, εκχ άθθμζ 

ενεοκδηέξ έπμοκ επίζδξ επζζδιάκεζ ηδκ αανφηδηα ηδξ επακάθδρδξ ςξ ζδιακηζημφ 

ζημζπείμο ημο εηθμαζζιμφ. Γζα πανάδεζβια, μ Farrington (1993) έηακε θυβμ βζα 

«επακαθαιαακυιεκδ πίεζδ ιαεδηχκ απυ ζοκμιδθίημοξ», o Lane (1989) ιίθδζε βζα 

ηδκ «επακάθδρδ ιζαξ ανκδηζηήξ πνάλδξ πάκς απυ ιία θμνά», εκχ μζ Smith ηαζ 

Thompson (1991) ακέθενε πςξ δ αία αζηείηαζ ηαη’ ελαημθμφεδζδ (Rigby, 2008a). 

         Φοζζηά, έπμοκ δμεεί ηζ άθθμζ μνζζιμί βζα ημκ εηθμαζζιυ απυ πμθθμφξ 

ενεοκδηέξ. Ο Randall (1991) μνίγεζ ημκ εηθμαζζιυ ςξ «ιζα επζεεηζηή ζοιπενζθμνά 

πμο ζημπυ έπεζ κα αθάρεζ, ζςιαηζηά ή ροπζηά ηάπμζμ ή ηάπμζα άημια». ημκ μνζζιυ 

ημο Randall, θαίκεηαζ ηαεανά δ αανφηδηα πμο δίκεηαζ  ζηδκ επίβκςζδ ηαζ ηδκ 

πνυεεζδ ημο εφηδ κα πνμηαθέζεζ αθάαδ ηάπμζμ άημιμ (Rigby, 2008a). 

         Οζ Tattum ηαζ Tattum (1992) μνίγμοκ ημκ εηθμαζζιυ ςξ «κηα ζθόπηκε θαη 

ζπλεηδεηή ελέξγεηα πνπ έρεη ζηόρν ηε βιάβε θαη θαηαπίεζε ελόο αηόκνπ». Δδχ, 

ημκίγεηαζ επίζδξ δ ζημπζιυηδηα ηαζ δ επίβκςζδ ημο εφηδ βζα ηζξ εκένβεζέξ ημο 

(Rigby, 2008a) 

         Ο Salmivalli (2010) ακαθένεζ πςξ «ν εθθνβηζκόο ησλ παηδηώλ ζην ζρνιηθό 

πεξηβάιινλ είλαη έλαο ηύπνο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία εμσηεξηθεύεηαη κε 
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αξλεηηθό ηξόπν ζσκαηηθά ή θνηλσληθά από έλα άηνκν ή κηα νκάδα πξνο έλα ζύκα, 

θαη’ επαλάιεςε ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ».  

         Σέθμξ, μ Roland (1989) έδςζε ημκ ελήξ μνζζιυ: «μ ζπμθζηυξ εηθμαζζιυξ είκαζ δ 

άζηδζδ ιζαξ ιαηνμπνυκζαξ αίαξ, δ μπμία δζελάβεηαζ απυ έκα ή πενζζζυηενα άημια 

πνμξ έκα ιειμκςιέκμ άημιμ, ημ μπμίμ αδοκαηεί κα οπεναζπζζηεί ημκ εαοηυ ημο». 

Δδχ, μ Roland δίκεζ έιθαζδ ηονίςξ ζηδκ επακάθδρδ ηςκ ανκδηζηχκ εκενβεζχκ ιέζα 

ζημ πνυκμ, αθθά ηαζ ζηδκ ακζζμννμπία δφκαιδξ ιεηαλφ ηςκ ειπθεημιέκςκ αηυιςκ.  

 

1.2 Ο εθθνβηζκόο ζηελ Δπξώπε 

      Ζ δζεεκήξ αζαθζμβναθία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημ θαζκυιεκμ ημο εηθμαζζιμφ 

πενζθαιαάκεζ πθδεχνα ενεοκχκ πμο έπμοκ δζελαπεεί ζηζξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ.  

        φιθςκα ιε ένεοκεξ πμο δζελήπεδζακ ζε δζάθμνεξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ ημ 2005 

απυ ημοξ Currie et al. (2008), ημ πμζμζηυ ηςκ παζδζχκ δθζηίαξ πμο ακέθενακ πςξ 

οπήνλακ εφιαηα εηθμαζζιμφ, ζε δθζηία 11 εηχκ έθηαζε ιυθζξ ημ 4% ζηδ μοδδία 

εκχ ζηδκ Σμονηία ημ 33%, ζε παζδζά 13 εηχκ ημ πμζμζηυ ήηακ ηαζ πάθζ 4% ζηδ 

μοδδία ηαζ 29% ζηδ Λζεμοακία, εκχ ζε παζδζά δθζηίαξ 15 εηχκ, ημ πμζζηυ άββζλε 

ιυθζξ ημ 3% ζηδκ Ηζθακδία ηαζ ηδκ Οοββανία, εκχ ζηδ Βμοθβανία ημ 23%. 

        Αηυιδ, πμθθέξ ένεοκεξ έπμοκ βίκεζ ηαζ ζηζξ πχνεξ ηδξ Βμνεζμδοηζηήξ Δονχπδξ. 

ηδκ Αββθία, ζε ένεοκα ηςκ Whitney & Smith (1993), ηα απμηεθέζιαηα έδεζλακ πςξ 

ημ 27% ηςκ ιαεδηχκ ημο δδιμηζημφ είκαζ εφιαηα ηαζ ημ 12% εφηεξ, εκχ ζηδκ 

Ηνθακδία, δ O’Moore ιέζα απυ ένεοκά ηδξ ακέθενε πςξ ημ ηεθεοηαίμ ηνίιδκμ πνζκ ηδ 

δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ, ημ πμζμζηυ ηςκ εοιάηςκ ακενπυηακ ζημ 13%. Άθθδ ιζα 

ένεοκα ζηδ Μεβάθδ Βνεηακία ζε 4000 παζδζά δθζηίαξ 5-16 εηχκ, έδεζλε πςξ ηα 

εφιαηα εηθμαζζιμφ έθηακακ ημ 38%, εκχ ημ 0,5% επδνεάζηδηε ζδιακηζηά απυ ηδκ 

εοιαημπμίδζή ημο ιε απμηέθεζια κα ζηεθηεί κα παναηήζεζ ημ ζπμθείμ ή αηυιδ ηαζ 

κα αοημηημκήζεζ (Υηεκέθδ, 2009).   

         Οζ ζοκέπεζεξ ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ ιπμνεί κα είκαζ ηναβζηέξ ηυζμ βζα ηα 

εφιαηα υζμ ηαζ βζα ημοξ εφηεξ. ε πενζζηαηζηά πμο έβζκακ ζε δζάθμνεξ πχνεξ ηδξ 

Δονχπδξ, έπμοκ ακαθενεεί πενζπηχζεζξ αοημηημκζχκ θυβς αδοκαιίαξ ηςκ εοιάηςκ 

κα εθέβλμοκ ηαζ κα ακηέλμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ (Smith & Morita, 1999). 

Υαναηηδνζζηζηέξ πενζπηχζεζξ είκαζ αοηέξ ημ 1980 ζηδ Νμναδβία υπμο ηνεζξ ιαεδηέξ 
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έδςζακ ηέθμξ ζηδ γςή ημοξ (Espelage & Swearer, 2003), ημ 1998 ηαζ ημ 2000 υπμο 

έκαξ ιαεδηήξ ζηδκ Ηνθακδία ηζ έκαξ ζηδκ Αββθία ακηίζημζπα έπαζακ επίζδξ ηδ γςή 

ημοξ (O' Moore, 2000). 

         Σέθμξ, ένεοκεξ βζα ημ θαζκυιεκμ ημο εηθμαζζιμφ έπμοκ δζελαπεεί ηαζ ζηζξ 

Μεζμβεζαηέξ πχνεξ. ηδκ Ηηαθία, ημ 20% ηςκ ιαεδηχκ ακέθενακ πςξ οπήνλακ 

εφιαηα εηθμαζζιμφ, εκχ ζηδκ Πμνημβαθία ημ πμζμζηυ ηςκ εοιάηςκ ήηακ ημ 

εκηοπςζζαηυ 41,6% (Fonzi et al., 1999; Pereira et al., 2004 ζημ Sapouna, 2008). 

 

1.3 Ο εθθνβηζκόο ζηελ Διιάδα 

        ε ακηίεεζδ ιε ηδκ Δονχπδ, μ εηθμαζζιυξ λεηίκδζε κα ενεοκάηαζ ζπεηζηά 

πνυζθαηα θυβς ημο υηζ λεηίκδζε κα παίνκεζ ιεβάθεξ δζαζηάζεζξ ιε ναβδαίμοξ 

νοειμφξ (Psalti, 2012). φιθςκα ιε ημ Δ.Κ.Κ.Δ. (Δεκζηυ Κέκηνμ Κμζκςκζηχκ 

Δνεοκχκ), ημ 37% ηςκ ιαεδηχκ ζε ζπμθεία ηδξ Αεήκαξ έπμοκ οπάνλεζ εφιαηα, εκχ 

ημ 13% έπεζ ακαθένεζ πςξ έπεζ δζαπνάλεζ εηθμαζζιυ (Κανακάηζδ & Μπμοθμφηγα, 

2006). Ένεοκεξ ηδξ Γεθδβζάκκδ-Κμοζιηγή (2005, ζημ Υηεκέθδ, 2009) έδεζλακ υηζ 1 

ζηα 10 παζδζά οθίζηαηαζ εηθμαζζιυ, εκχ δ ιεθέηδ ηδξ Σζζββάκμο ζε 1400 ιαεδηέξ 

Γοικαζίμο ηαζ Λοηείμο έδεζλακ πςξ ημ 30% είπε δεπηεί απεζθέξ, ημ 17% επίεεζδ ηαζ 

ημ 12% πςξ έπμοκ απμοζζάζεζ απυ ημ ζπμθείμ απυ ιία έςξ δέηα ιένεξ θυβς ημο 

αζζεήιαημξ ακαζθάθεζαξ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ. Αηυιδ, μζ Pateraki ηαζ 

Houndoumadi (2001) πανμοζίαζακ, ιέζα απυ ηδκ ένεοκά ημοξ ζε δδιμηζηά ζπμθεία 

ακάιεζα ζε ιαεδηέξ 8-12 εηχκ, πςξ ημ 14,7% ηςκ παζδζχκ ακέθενακ πςξ έπμοκ 

οπάνλεζ εφιαηα, ημ 6,25% εφηεξ ηαζ ημ 4,8% εφηεξ/εφιαηα, ηα πενζζζυηενα απυ ηα 

μπμία ήηακ αβυνζα.  

        Ακαθμνζηά ιε ημ θφθμ, παναηδνήεδηε υηζ ηα αβυνζα ακέθενακ πζμ εφημθα υηζ 

οπήνλακ εφηεξ, εκχ δεκ οπήνλακ δζαθμνέξ ζημ ηαηά πυζμ ζοπκά οπήνλακ εφιαηα 

(Sapouna, 2008). Όιςξ, ηα δεδμιέκα έδεζλακ πςξ ηα αβυνζα ήηακ αοηά πμο 

εηθμαίγμκηακ ζςιαηζηά εκχ ηα ημνίηζζα έιιεζα ιέζς ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ ή 

δζάδμζδξ θδιχκ (Pateraki & Houndoumadi, 2001, Sapouna, 2008). Αηυιδ, ηα 

ημνίηζζα πμο δζαπνάηημοκ ημκ εηθμαζζιυ, πνδζζιμπμζμφκ επίζδξ θεηηζηυ ηαζ 

ημζκςκζηυ εηθμαζζιυ πενζζζυηενμ απυ ηα αβυνζα (Pateraki & Houndoumadi, 2001). 

Έπεζ επίζδξ παναηδνδεεί πςξ ιε ηδκ ιεηάααζδ απυ ηα ηαηχηενα ζηα ακχηενα 
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επίπεδα ηδξ εηπαίδεοζδξ, μ ζςιαηζηυξ εηθμαζζιυξ αολάκεηαζ, θυβς ημο υηζ ηα 

παζδζά-εφηεξ εέθμοκ μπςζδήπμηε κα επζαθδεμφκ (Sapouna, 2008). 

        Όζμκ αθμνά ηδ ζηάζδ ηςκ παζδζχκ απέκακηζ ζημκ εηθμαζζιυ, ηα εφιαηα ηαζ μζ 

εφηεξ αθέπμοκ δζαθμνεηζηά ηδκ ηαηάζηαζδ. οβηεηνζιέκα, ηα εφιαηα κζχεμοκ 

κηνμπή ηαζ εοιυ, εκχ μζ εφηεξ ακαθένμοκ πςξ ημ εφια άλζγε ημκ εηθμαζζιυ. Δπίζδξ, 

ημ 1/3 ηςκ εοηχκ δδθχκεζ πςξ αζζεάκεηαζ θφπδ βζα ημ εφια ημο (Pateraki & 

Houndoumadi, 2001). 

        Δπζπνυζεεηα, ςξ πνμξ ηδ ζηάζδ ηςκ ιαεδηχκ απέκακηζ ζημοξ εφηεξ, μζ 

πενζζζυηενμζ δδθχκμοκ πςξ δεκ εέθμοκ κα έπμοκ ηάπμζα ζπέζδ ιαγί ημοξ, εκχ 

ακάιεζα ζηα δφμ θφθα οπάνπεζ δ δζαθμνά ημο υηζ ηα ημνίηζζα ζηεκμπςνζμφκηαζ πζμ 

πμθφ απυ ηα αβυνζα. Αηυιδ, ηα ημνίηζζα πμο ηαηακμμφκ ημοξ εφηεξ ηαζ ημοξ εεςνμφκ 

δδιμθζθείξ ηαζ βμδηεοηζημφξ είκαζ θζβυηενα απυ ηα αβυνζα (Pateraki & 

Houndoumadi, 2001). 

        Σέθμξ, υζμκ αθμνά ημοξ αοηυπηεξ ιάνηονεξ, ημ 42,5% ακέθενε πςξ 

ελακαβηάγεηαζ κα ζοιιεηέπεζ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ εφηεξ. 

Αημθμφεςξ, δδθχκμοκ πςξ απμθαιαάκμοκ ημ πενζζηαηζηυ, εκχ ημ 28,2% πςξ 

ζοιιεηέπεζ ζημ πενζζηαηζηυ είηε θεηηζηά (εκεαννφκμκηαξ ημ εφηδ) είηε βίκεηαζ 

ζοκενβυξ/αμδευξ ημο  (Pateraki & Houndoumadi, 2001). 

1.4 Γηαθνξά εθθνβηζκνύ, επηζεηηθόηεηαο θαη παξελόριεζεο κεηαμύ 

ησλ ζπλνκειίθσλ 

         Πμθθέξ θμνέξ, οπάνπεζ ζφβποζδ ιεηαλφ ημο υνμο «εηθμαζζιυξ» ηαζ «επζεεηζηή 

ζοιπενζθμνά». Ζ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά μνίγεηαζ ςξ «δ μπμζαδήπμηε ζηυπζιδ 

εκένβεζα πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ αθάαδ ζε ηάπμζμ άημιμ. Αηυιδ, μ εφηδξ εα 

πνέπεζ κα είκαζ ζίβμονμξ υηζ ημ άημιμ εα πάεεζ αθάαδ, ζςιαηζηή ή ροπζηή» 

(Anderson & Bushman, 2002). Ο εηθμαζζιυξ απυ ηδκ άθθδ, υπςξ ακαθένεδηε ηαζ 

παναπάκς, είκαζ «δ επακαθαιαακυιεκδ έηεεζδ εκυξ αηυιμο ζε ανκδηζηέξ εκένβεζεξ 

ζηυπζια απυ έκα ή πενζζζυηενα άημια πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ακζζμννμπία 

δφκαιδξ» (Espelage & Swearer, 2004).  

         Φοζζηά, δ δζαθμνά είκαζ ειθακήξ, ηαεχξ μ εηθμαζζιυξ είκαζ έκα ημιιάηζ ηδξ 

επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ Ανπζηά, μ εηθμαζζιυξ ιζθά βζα επακάθδρδ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα εκυξ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ ηαζ θοζζηά βζα ηδκ ακζζμννμπία δφκαιδξ 
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(Κμονημφηαξ, 2008). Ζ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά δεκ εκέπεζ ηάηζ ηέημζμ, εκκμχκηαξ υηζ 

ακαθένεηαζ ζε ιειμκςιέκα πενζζηαηζηά. Δπίζδξ, δ ηοπαία ζςιαηζηή αθάαδ δεκ 

απμηεθεί επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ηαεχξ δεκ οπάνπεζ ζημπζιυηδηα (Anderson & 

Bushman, 2002). Οζ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημο εφιαημξ ηαζ ημο εφηδ ιπμνεί κα είκαζ θζθζηέξ 

ηζ έηζζ μζ δζαθμνέξ ημοξ κα θοεμφκ πςνίξ κα οπάνλεζ ηάπμζμ πενζζηαηζηυ εηθμαζζιμφ 

(Κμονημφηαξ, 2008). Τπάνπμοκ δφμ είδδ επζεεηζηυηδηαξ: δ αληηδξαζηηθή 

επηζεηηθόηεηα, δ μπμία βίκεηαζ ηαεανά απυ ημ ίδζμ ημ άημιμ βζα ηδκ οπενάζπζζή ημο 

θυβς πνμδβμφιεκδξ πνυηθδζδξ πνμξ αοηυ απυ άθθμοξ, ηαζ δ ζπληειεζηηθή 

επηζεηηθόηεηα, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ επίηεολδ εκυξ ζηυπμο, υπςξ δ 

επζαμθή, ηαζ δεκ έπεζ άιεζμ ζημπυ κα αθάρεζ ηάπμζμκ (Anderson & Bushman, 2002) 

         Αηυιδ, βίκεηαζ ζοπκά ζφβηνζζδ ιεηαλφ ημο εηθμαζζιμφ ηαζ ηδξ πανεκυπθδζδξ. 

Ζ πανεκυπθδζδ εκέπεζ επίζδξ ηζξ ανκδηζηέξ εκένβεζεξ πνμξ έκα άημιμ, υπςξ αηνζαχξ 

ηαζ μ εηθμαζζιυξ. Όιςξ, δ δζαθμνά ανίζηεηαζ ζημ υηζ αοηέξ μζ εκένβεζεξ ιπμνεί κα 

ζοιαμφκ ιία ιυκμ θμνά ή ηάπμζεξ θμνέξ ζε αναζά πνμκζηά δζαζηήιαηα. Δπίζδξ, 

αοηέξ μζ εκένβεζεξ δεκ έπμοκ ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ ζηυπμ αθθά δζεονφκμκηαζ ζημ 

ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ή ηαζ ζε ιειμκςιέκα άημια, ηα μπμία υιςξ μ δνάζηδξ δεκ έπεζ 

ζημπυ κα αθάρεζ ελ ανπήξ (Cascardi, Brown, Iannarone & Cardona, 2014).  

         Ζ πανεκυπθδζδ έπεζ ηφνζμ ζηυπμ κα πνμηαθέζεζ δοζθμνία, απεζθή ηαζ ιζα 

δοζάνεζηδ αηιυζθαζνα ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζημοξ ιαεδηέξ ημο. Γζα 

πανάδεζβια, ιία μιάδα ιαεδηχκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ηνυπμοξ βζα κα 

πνμζαάθθεζ ενδζηείεξ, εεκζηυηδηεξ ηαζ πζζηεφς άθθςκ ιαεδηχκ, αηυιδ ηζ ακ ιέζα 

ζηδκ μιάδα οπάνπμοκ ιαεδηέξ πμο πνμζαάθθμκηαζ απυ αοηέξ ηζξ ηζκήζεζξ. Ζ 

πανεκυπθδζδ ιπμνεί κα ιεηαηναπεί ζε έκα είδμξ εηθμαζζιμφ ακ βίκεηαζ ηαη’ 

επακάθδρδ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ζε ζοβηεηνζιέκδ μιάδα αηυιςκ 

(Cascardi, Brown, Iannarone & Cardona, 2014).
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Κεθάιαην 2
ν
: Μνξθέο εθθνβηζκνύ 

 

         Οζ ααζζηέξ ιμνθέξ ημο εηθμαζζιμφ, υπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς, είκαζ 

ηνεζξ: μ ζςιαηζηυξ εηθμαζζιυξ, μ θεηηζηυξ ηαζ μ ιδ-θεηηζηυξ εηθμαζζιυξ. Αοηέξ μζ 

ιμνθέξ υιςξ απμηεθμφκ άιεζμοξ ηνυπμοξ εηθμαζζιμφ, μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ αοηυκμια αθθά ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθεξ, έιιεζεξ ιμνθέξ. Οζ 

έιιεζεξ ιμνθέξ εηθμαζζιμφ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ αθάαδ ζημ εφηδ ζημκ ίδζμ 

ααειυ ιε ηζξ άιεζεξ, ιέζς πεζνζζιμφ ημο εφιαημξ ιε ζημπυ ηδκ ροπζηή ηονίςξ 

αθάαδ ημο (Rigby, 2008a). ημ πανυκ ηεθάθαζμ, εα ακαθοεμφκ μζ πζμ βκςζηέξ 

άιεζεξ ηαζ έιιεζεξ ιμνθέξ ημο εηθμαζζιμφ. οβηεηνζιέκα, εα ακαθοεμφκ μ 

ναηζζζηζηυξ, μ ζςιαηζηυξ, μ ζελμοαθζηυξ, μ ημζκςκζηυξ, μ μιμθμαζηυξ, μ μπηζηυξ, μ 

θεηηζηυξ, μ ιδ-θεηηζηυξ, μ δθεηηνμκζηυξ εηθμαζζιυξ, μ εηαζαζιυξ, μ εηθμαζζιυξ 

πςνίξ ηαηυαμοθδ πνυεεζδ ηαζ μ ελμζηναηζζιυξ. 

          

2.1  Ραηζηζηηθόο εθθνβηζκόο 

         Χξ ναηζζζηζηυξ εηθμαζζιυξ, μνίγεηαζ ςξ «δ μπμζαδήπμηε εζηειιέκδ πνάλδ 

ιπμνεί ηάκεζ δζαηνίζεζξ, κα πενζεςνζμπμζήζεζ ή κα ηάκεζ ηάπμζμκ κα κζχζεζ 

ακεπζεφιδημξ θυβς ηδξ θοθεηζηήξ ημο ηαηαβςβήξ (Rigby, 2008a) ηαζ αθμνά ηδ 

δοκαιζηή ιεηαλφ ημο εηθμαζζιμφ ηαζ ηδξ εοιαημπμίζδξ ηαζ ηδξ δζαθμνεηζηήξ 

εεκζηυηδηαξ ηςκ αηυιςκ ημο ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ. Γζα πανάδεζβια, μζ 

ιεηακάζηεξ αζχκμοκ πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ ιέζα ζε μιάδεξ θυβς ηδξ 

δζαθμνεηζηυηδηάξ ημοξ, δ μπμία θαίκεηαζ ζημ κηφζζιμ, ζηζξ ενδζηεοηζηέξ ημοξ 

πεπμζεήζεζξ ηαζ ζημ πνχια ημο δένιαηυξ ημοξ (Hanish et al., 2013). 

         Γζάθμνεξ ένεοκεξ ζε υθμκ ημκ ηυζιμ έπμοκ απμδείλεζ ηδκ φπανλδ ημο 

ναηζζζηζημφ εηθμαζζιμφ. Γζα πανάδεζβια, δ ένεοκα ηςκ Stroheimer, Kärnä ηαζ 

Salmivalli (2011, ζημ         Hanish et al., 2013) πμο έβζκε ζηδκ Οθθακδία, έδεζλε πςξ 

μζ ιεηακάζηεξ πμο απμηεθμφζακ ιεζμκυηδηα, εηθμαίγμκηακ πζμ ζοπκά απ’ υηζ μζ 

Οθθακδμί ιαεδηέξ. Δπίζδξ, ένεοκεξ πμο έβζκακ ζηζξ ΖΠΑ ζπεηζηά ιε ημοξ 

Αθνμαιενζηακμφξ ηαζ ημοξ Δονςπαίμοξ Αιενζηακμφξ, έδεζλακ υηζ μζ πνχημζ ήηακ πζμ 
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δδιμθζθείξ, πνάβια πμο δείπκεζ ημ ηφνμξ ηδξ ιεζμκυηδηαξ ηαζ ηςκ ηαηχηενςκ 

ημζκςκζηχκ ζηνςιάηςκ. Δπζπθέμκ, μζ Αθνμαιενζηακμί είκαζ εηείκμζ μζ μπμίμζ εα 

αζχζμοκ θζβυηενμ εηθμαζζιυ ζημ ζπμθείμ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ ιεζμκμηζηέξ μιάδεξ 

(Hanish et al., 2013). Σέθμξ, ζπεηζηέξ ένεοκεξ έπμοκ βίκεζ ηαζ ακαθμνζηά ιε ημοξ 

Λαηίκμοξ ηαζ ημοξ Αζζάηεξ πμο γμοκ ζηζξ ΖΠΑ. Οζ κέμζ πμο ακήημοκ ζ’ αοηέξ ηζξ δφμ 

ιεζμκμηζηέξ μιάδεξ, ακαθένμοκ πςξ μ εηθμαζζιυξ πνμηαθεί ιεβάθδ ακδζοπία ζηδκ 

ηαεδιενζκυηδηά ημοξ. Αηυιδ, θαίκεηαζ κα ιδκ ιπμνμφκ κα ακαθένμοκ πενζζηαηζηά 

εηθμαζζιμφ ζηζξ ζπμθζηέξ ή ηναηζηέξ ανπέξ, ηαεχξ θμαμφκηαζ ηδκ απέθαζδ απυ ηδ 

πχνα  (Hong, Peguero, Choi, Lanesskog, Espelage & Lee, 2014). 

         Δπίζδξ, ιπμνεί κα δζαπναπεεί εηθμαζζιυξ απέκακηζ ζε άημια ιε ακαπδνίεξ. Ζ 

ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή εηθμαζζιμφ μνίγεηαζ απυ ημοξ Holzbauer & Berven (1996, ζημ 

Rigby, 2008a) ςξ «δ ηαπείκςζδ, δ άζηδζδ αίαξ ή μ ααζακζζιυξ πνμξ έκα άημιμ 

θυβς ζςιαηζηήξ ημο ακαπδνίαξ ιε ηδ πνήζδ θεηηζηήξ αίαξ ηαη’ επακάθδρδ ζε 

ημζκςκζημφξ πχνμοξ ηαζ μιάδεξ ιε ζημπυ ηδκ επζαμθή ημο εφιαημξ».  

         Φοζζηά, υιςξ, εα πνέπεζ κα βίκεζ λεηάεανμ υηζ ήηακ μζ θοθεηζηέξ δζαθμνέξ 

εηείκεξ πμο μδήβδζακ ζημκ εηθμαζζιυ ημο εφιαημξ απυ ημ εφηδ, ηαεχξ έκα παζδί 

ιπμνεί κα ακήηεζ ζε ιία ιεζμκμηζηή μιάδα αθθά κα ζοβηεκηνχκεζ ηζ άθθα 

παναηηδνζζηζηά, ηα μπμία μδδβμφκ ημ εφηδ ζημκ εηθμαζζιυ (Rigby, 2008a). 

 

2.2  σκαηηθόο εθθνβηζκόο 

         Ο ζςιαηζηυξ εηθμαζζιυξ, ή αθθζχξ δ θοζζηή ιμνθή ημο θαζκμιέκμο, απμηεθεί 

άιεζδ ιμνθή εηθμαζζιμφ πμο ιπμνεί κα ηναοιαηίζεζ ηάπμζμκ ή κα ημκ απεζθήζεζ 

ζπεηζηά ιε ηδ ζςιαηζηή ημο αηεναζυηδηα (Olweus, 1993). Πενζθαιαάκεζ εηδδθχζεζξ 

ζςιαηζηήξ αίαξ, υπςξ ζπνχλζιμ, ηθμηζζέξ, πηοπήιαηα, θηφζζιμ, εηδμνέξ, βνμεζέξ ή 

ηαζ ηνάαδβια ιαθθζχκ, πμο έπμοκ ςξ απμηέθεζια ημκ ζςιαηζηυ ηναοιαηζζιυ ημο 

εφιαημξ (Cowie & Jennifer, 2008) 

         Θα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ, ακ οθίζηαηαζ ιυκμ δ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή 

εηθμαζζιμφ πνμξ έκα παζδί, εεςνείηαζ πζμ εφημθδ δ ακηζιεηχπζζή ημο, ηαεχξ 

απμηεθεί άιεζδ ιμνθή εηθμαζζιμφ, δ μπμία βίκεηαζ ακηζθδπηή, εκ ακηζεέζεζ ιε ημ 

θεηηζηυ ή άθθδξ ιμνθήξ έιιεζμ εηθμαζζιυ (Smith, 2004). 
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2.3  εμνπαιηθόο εθθνβηζκόο 

         Ο ζελμοαθζηυξ εηθμαζζιυξ ιπμνεί κα απμηεθείηαζ απυ θεηηζηά ζπυθζα ηαζ 

οπμκμμφιεκα πμο πνμζαάθθμοκ ημ άημιμ ηαζ ημ ηάκμοκ κα αζζεάκεηαζ άαμθα, 

ακεπζεφιδηα αββίβιαηα, ιενζηέξ θμνέξ ιε αίαζμ ηνυπμ, απεζθέξ ηαζ παναηζμφηθζα, ηα 

μπμία ιπμνεί κα ημνμσδεφμοκ ηδ ζελμοαθζηή ημο γςή ηαζ ζοιπενζθμνά (Γζςηάημξ & 

Πνεηαηέ, 2006). Δπμιέκςξ, ιπμνεί κα οπάνλεζ άιεζμξ εηθμαζζιυξ, έιιεζμξ ή 

ζοκδοαζιυξ ηαζ ηςκ δφμ ιμνθχκ ημο. 

         Σμ θαζκυιεκμ ημο ζελμοαθζημφ εηθμαζζιμφ θαίκεηαζ κα ειθακίγεηαζ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ ζηα ζπμθεία (Linden, 2009). Έπεζ απμδεζπεεί πςξ ηα παζδζά πμο 

ακήημοκ ζε ιεζμκμηζηέξ ζελμοαθζηέξ μιάδεξ είκαζ εηείκα ηα μπμία οθίζηακηαζ 

πενζζζυηενμ εηθμαζζιυ ζε ζπέζδ ιε ηα εηενμθοθυθζθα παζδζά, ηα μπμία είκαζ αοηά 

πμο δζαπνάημοκ ημκ εηθμαζζιυ, ηονίςξ θυβς ηδξ ακάβηδξ ημοξ βζα επζαμθή (Hanish, 

Bradshaw, Espelage, Rodkin, Swearer & Horne, 2013). 

 

2.4. Κνηλσληθόο εθθνβηζκόο 

         Οζ Crick & Grotpeter (1995, 1996)  υνζζακ ημκ ημζκςκζηυ εηθμαζζιυ ςξ ιζα 

ιμνθή έιιεζμο εηθμαζζιμφ ιε ημκ μπμίμκ μ εφηδξ έπεζ ζημπυ κα αθάρεζ ηδ θήιδ 

εκυξ αηυιμο, κα ημ πθεοάζεζ, κα δζαδχζεζ ρεοδή ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηδκ 

πνμζςπζηυηδηα ή ηζξ εκένβεζεξ ημο, κα ημ πθεοάζεζ ιπνμζηά ζε άθθα άημια ηαζ κα ημ 

απμηθείζεζ απυ ιζα ημζκςκζηή μιάδα. Ο ημζκςκζηυξ εηθμαζζιυξ είκαζ πζμ δφζημθμ 

κα ακηζιεηςπζζηεί, ηαεχξ δεκ έπεζ λεηάεανα ζημζπεία χζηε κα βίκεζ εοδζάηνζημξ, 

επεζδή απμηεθεί έιιεζδ ιμνθή εηθμαζζιμφ (Espelage & Swearer, 2003; 

Κμονημφηαξ, 2008; Olweus, 1993). 

2.5  Οκνθνβηθόο εθθνβηζκόο 

         Ο μιμθμαζηυξ εηθμαζζιυξ μνίγεηαζ ςξ εηείκμξ πμο ααζίγεηαζ ζηδκ ζελμοαθζηυ 

πνμζακαημθζζιυ ή ηδκ ζελμοαθζηή ηαοηυηδηα εκυξ αηυιμο ηαζ ιπμνεί κα πάνεζ 

δζάθμνεξ ιμνθέξ, υπςξ πεζνάβιαηα πμο θένκμοκ ηα άημιμ ζε δφζημθδ εέζδ, δζάδμζδ 

θδιχκ, ζςιαηζηή επίεεζδ, απμλέκςζδ απυ ημζκςκζηέξ μιάδεξ, ηθμπή ή ηαζ 

ηαηαζηνμθή ζδζςηζηήξ πενζμοζίαξ, δθεηηνμκζηυ εηθμαζζιυ, αηυιδ ηαζ απεζθέξ βζα ηδ 

ζςιαηζηή αηεναζυηδηα ημο αηυιμο (Hillier et al., 2010). 
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         Ζ ηφνζα ιμνθή μιμθμαζημφ εηθμαζζιμφ είκαζ δ θεηηζηή επίεεζδ, δ μπμία 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πανεκμπθήζεζ υπζ ιυκμ άημια πμο έπμοκ δδθχζεζ υηζ είκαζ 

μιμθοθυθζθα αθθά ηαζ άημια ηα μπμία δεκ έπμοκ ηάκεζ ηάπμζα ακαθμνά ζηδ 

ζελμοαθζηή ημοξ ηαοηυηδηα LGBTQ. Δπζπθέμκ, έπεζ απμδεζπεεί πςξ ηα άημια πμο 

εηδδθχκμοκ μιμθμαζηυ εηθμαζζιυ, είκαζ πζεακυηενμ κα εηδδθχζμοκ ηζ άθθεξ 

ιμνθέξ εηθμαζζιμφ (McCabe, Dragowski & Rubinson, 2013). Σέθμξ, είκαζ πζμ 

πζεακυ ηα μιμθοθυθζθα άημια κα ακαθένμοκ επζεέζεζξ  απεζθέξ ιε υπθα ζημ ζπμθζηυ 

πενζαάθθμκ απυ ηα εηενμθοθυθζθα ηαζ, ςξ απμηέθεζια, κα ιδκ πδβαίκμοκ ζημ 

ζπμθείμ θυβς ημο υηζ δεκ κζχεμοκ ανηεηά αζθαθείξ (Jacob, 2013). 

 

2.6  Οπηηθόο εθθνβηζκόο 

         Ο μπηζηυξ εηθμαζζιυξ μνίγεηαζ ςξ μζ ζοιπενζθμνέξ ημο εφηδ πμο 

πενζθαιαάκμοκ ζδιεζχιαηα ιε εηθμαζζηζηυ ή ηαημήεεξ πενζεπυιεκμ πμο 

ζημπμπμζμφκ ημ εφια, ηα μπμία πνμζημθθχκηαζ ζε μναηυ ζδιείμ ημο ζπμθζημφ πχνμο 

απυ ηάεε ιαεδηή ή αηυια ηαζ ζηδκ πθάηδ ημο ιαεδηή-εφιαημξ (Olweus, 1999b). 

 

2.7 Λεθηηθόο εθθνβηζκόο 

        O θεηηζηυξ εηθμαζζιυξ απμηεθεί ηδκ πζμ ζοπκή ιμνθή εηθμαζζιμφ, ηαεχξ είκαζ 

ιία απυ ηζξ άιεζεξ ιμνθέξ ημο. Ο εφηδξ πνδζζιμπμζεί θέλεζξ ιε ανκδηζηυ 

πενζεπυιεκμ, υπςξ ανζζζέξ, ηαπεζκςηζηά ζπυθζα ηαζ παναηζμφηθζα βζα κα ηαπεζκχζεζ 

ημ εφια ηαζ κα ημ ελεοηεθίζεζ ηαζ ηαπεζκχζεζ δδιμζίςξ. Αηυιδ, μ θεηηζηυξ 

εηθμαζζιυξ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ έιιεζμξ ζε πενζπηχζεζξ πμο μ εφηδξ πνμηείκεζ ηαζ ζε 

ηνίημ πνυζςπμ κα πνμζαάθθεζ ημ εφια (Cowie & Jennifer, 2008; Rigby, 2008a).  

Αοηυ ημ είδμξ εηθμαζζιμφ είκαζ πζμ εφημθμ κα ιεζχζεζ ηδκ αοημπεπμίεδζδ ημο 

παζδζμφ δζυηζ είκαζ άιεζμ ηαζ ημ παζδί ημ ηαηαθαααίκεζ αιέζςξ. Έηζζ, ημ παζδί 

δοζημθεφεηαζ κα πνμπςνήζεζ ζε αζθαθείξ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημο ηαζ κα 

ημοξ ειπζζηεοεεί (Smith & Kalti, 1994). 
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2.8  Με-ιεθηηθόο εθθνβηζκόο 

        Αοηή είκαζ ηαεανά ιία έιιεζδ ιμνθή εηθμαζζιμφ, δ μπμία εηηεθείηαζ ιε ηδ 

πνήζδ ηδξ βθχζζαξ ημο ζχιαημξ ηαζ πενζθαιαάκεζ επίιμκμ ημίηαβια ημο εφηδ, 

πεζνμκμιίεξ πμο πνμζαάθθμοκ ηαζ  θένκμοκ ζε δφζημθδ εέζδ ημ εφια, ηαεχξ ηαζ 

βηνζιάηζεξ ημο πνμζχπμο (Rigby, 2008a. Smith, 2012). 

 

2.9  Ηιεθηξνληθόο εθθνβηζκόο 

        Ο δθεηηνμκζηυξ εηθμαζζιυξ (cyberbullying) απμηεθεί ιία ζδζαίηενδ ηαζ κέα 

ιμνθή εηθμαζζιμφ (Γημοκηζίδμο, 2007). Ζ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ δ αφλδζδ 

ηςκ ιέζςκ δζαπείνζζήξ ηδξ έπεζ εδναζςεεί ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ παζδζχκ ηαζ 

επδνεάγεζ ηα πζζηεφς, ηζξ αλίεξ ηαζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ημοξ, αθθά ηζ έπεζ δχζεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ζημοξ εφηεξ κα ιπμνμφκ πθέμκ κα εηθμαίγμοκ ηα εφιαηά ημοξ ηζ εηηυξ 

ημο ζπμθζημφ πθαζζίμο (Dittrick, Beran, Mishna, Hetherington & Shariff, 2013). Ο 

Langos (2012 ζημ Dixon, 2007) μνίγεζ ημκ δθεηηνμκζηυ εηθμαζζιυ ςξ «δ 

ακεπζεφιδηδ ηαζ επακαθαιαακυιεκδ επζημζκςκία ημο εφιαημξ ιε ημ εφηδ, ηαεχξ ηαζ 

δ δδιμζζμπμίδζδ πνμζςπζηχκ ζημζπείςκ ημο εφιαημξ, ηδκ μπμία ημ εφια δεκ 

βκςνίγεζ». 

         Ο δθεηηνμκζηυξ εηθμαζζιυξ είκαζ πζμ ζοπκυξ ζηα παζδζά ηαζ ημοξ εθήαμοξ, 

ηαεχξ ηονίςξ εηείκμζ πνδζζιμπμζμφκ ημ ηζκδηυ ημοξ ηδθέθςκμ ή ημ θμνδηυ ημοξ 

οπμθμβζζηή βζα ηδκ επζημζκςκία ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ, ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζηα 

ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ ηαζ ζε παζπκίδζα πμο δζελάβμκηαζ ζε δζάθμνμοξ 

ζζηυημπμοξ (Varjas, Meyers, Kiperman & Howard, 2013). 

         Ο δθεηηνμκζηυξ εηθμαζζιυξ πενζθαιαάκεζ ηδκ απμζημθή ιδκοιάηςκ ή ηαζ 

θςημβναθζχκ ιέζς δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο ηαζ ηζκδημφ ηδθεθχκμο, ηδ 

δδιμζζμπμίδζδ θςημβναθζχκ ηαζ αίκηεμ ζε ζζηυημπμοξ ηαζ ιέζα ημζκςκζηήξ 

δζηηφςζδξ ηαζ ημκ απμηθεζζιυ ημο εφηδ απυ δζαδζηηοαηέξ μιάδεξ ζογδηήζεςκ 

πνδζζιμπμζχκηαξ ημ θμνδηυ, ημκ επζηναπέγζμ οπμθμβζζηή ηαζ ημ ηζκδηυ ηδθέθςκμ 

(Dittrick et al., 2013). Οζ εκένβεζεξ αοηέξ  ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ζημ εφια 

κηνμπή, ζοκαζζεδιαηζηυ πυκμ, άβπμξ αθθά ηαζ, ανηεηέξ θμνέξ, επζεοιία κα 

ζηαιαηήζεζ ηδκ εκαζπυθδζή ημο ιε ηα ηεπκμθμβζηά ιέζα (Alward, 2005).  
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         Κάπμζμζ μνζζιμί ζοιθςκμφκ πςξ μ δθεηηνμκζηυξ εηθμαζζιυξ εα πνέπεζ κα 

βίκεηαζ ηαη’ επακάθδρδ, εκχ άθθμζ οπμζηδνίγμοκ πςξ ανηεί ιία ηαζ ιυκμ θμνά 

πανεκυπθδζδξ έηζζ χζηε κα εεςνδεεί εηθμαζζιυξ. Ζ ακζζμννμπία δφκαιδξ είκαζ 

ζδιακηζηυ ζημζπείμ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή εηθμαζζιμφ, ακ ηαζ ζ’ αοηήκ ηδκ 

πενίπηςζδ ιεηνζέηαζ δ δεζκυηδηα ημο εφηδ ζημ πεζνζζιυ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ ιέζςκ ηαζ 

υπζ δ ζςιαηζηή δφκαιδ ή δ θήιδ ημο (Dittrick et al., 2013). Αοηή είκαζ ηαζ δ ηφνζα 

δζαθμνά ημο δθεηηνμκζημφ απυ ημκ απθυ εηθμαζζιυ ηαζ απμηεθεί, ιαγί ιε ηδκ 

ζημπζιυηδηα, έκα ζδιακηζηυ ζημζπείμ ημο μνζζιμφ ημο δθεηηνμκζημφ εηθμαζζιμφ 

(Hinduja & Patchin, 2007; Dixon, 2007). 

         ε ένεοκα πμο δζελήπεδ ζε 384 άημια δθζηίαξ 17 απυ ημοξ Patchin and Hinduja 

(2006, ζημ Hinduja & Patchin, 2007), ημ 30% απάκηδζε πςξ έπεζ οπάνλεζ εφια 

δθεηηνμκζημφ εηθμαζζιμφ, ημ 11% ακέθενε πςξ πνδζζιμπμζεί ημ δζαδίηηομ βζα κα 

εηθμαίγεζ άθθμοξ, ηαζ πενίπμο ημ 47% ακέθενε πςξ έπεζ παναημθμοεήζεζ ηδ 

δζαδζηαζία δθεηηνμκζημφ εηθμαζζιμφ. Όζμκ αθμνά ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ 

ηςκ εοιάηςκ, ημ 42,5% ήηακ εηκεονζζιέκμζ, ημ 40% εοιςιέκμζ ηαζ ημ 27% 

θοπδιέκμζ. 

         Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ πμθθά δεδμιέκα υζμκ αθμνά ηδ ζπέζδ ηςκ δφμ θφθςκ ηαζ 

ημο δθεηηνμκζημφ εηθμαζζιμφ. Πμθθέξ ένεοκεξ δείπκμοκ υηζ ηα ημνίηζζα ειπθέημκηαζ 

πενζζζυηενμ απυ ηα αβυνζα, άθθεξ υηζ ηα αβυνζα είκαζ αοηά πμο ειπθέημκηαζ 

πενζζζυηενμ, εκχ άθθεξ δεκ δείπκμοκ ηαιία δζαθμνά ακάιεζα ζηα δφμ θφθα (Dittrick 

et al., 2013).  

         Αηυιδ, ζδζαίηενδ ακαθμνά βίκεηαζ ζημκ δθεηηνμκζηυ εηθμαζζιυ πνμξ ηζξ 

ιεζμκμηζηέξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ, υπςξ ηα μιμθοθυθζθα άημια. Ακ ηαζ πζζηεφεηαζ πςξ 

ημ δζαδίηηομ ιπμνεί κα πνμζηαηεφζεζ ημοξ μιμθοθυθζθμοξ κέμοξ, έπεζ ακαθενεεί υηζ 

έκα ζηα δφμ άημια έπμοκ ακαθένεζ δθεηηνμκζηυ εηθμαζζιυ, βεβμκυξ πμο ημοξ έπεζ 

μδδβήζεζ αηυιδ ηαζ ζημκ αοημηημκζηυ ζδεαζιυ. ε ένεοκα πμο δζελήπεδ απυ ημοξ 

Schneider et al. (2012, ζημ Varjas, Meyers, Kiperman & Howard, 2013) ζε 20.000 

κέμοξ, ανέεδηε υηζ ηα μιμθοθυθζθα άημια εοιαημπμζμφκηακ πενζζζυηενμ, ηυζμ 

δθεηηνμκζηά (33%) υζμ ηαζ ζημ ζπμθείμ (42%) ζε ζπέζδ ιε ηα εηενμθοθυθζθα (15% 

& 25% ακηίζημζπα). 

         Όζμκ αθμνά ηα εθθδκζηά δεδμιέκα, δ ΜΚΟ «Νέμζ Δονςπαίμζ Ονβακςιέκμζ 

Ηηακμί-Ν.Δ.Ο.Η» δζελήβαβε ένεοκα ζπεηζηά ιε ημκ δθεηηνμκζηυ εηθμαζζιυ ζε 422 
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παζδζά 13-18 εηχκ ηαζ ζοιπένακε πςξ 16% ηςκ αβμνζχκ ηαζ 22% ηςκ ημνζηζζχκ 

έπμοκ οπάνλεζ εφιαηα δθεηηνμκζημφ εηθμαζζιμφ, ημ 10% έπεζ πνδζζιμπμζήζεζ ημ 

δζαδίηηομ βζα κα εηθμαίζεζ ζοκμιδθίημοξ ημο, εκχ ημ 42% ακέθενε πςξ έπεζ 

ζοιιεηάζπεζ ζηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιμνθήξ εηθμαζζιμφ (Μαηνή- 

Μπυηζανδ, 2010). 

 

2.10 Δθβηαζκόο 

         Ο εηαζαζιυξ απμηεθεί ιζα ιμνθή εηθμαζζιμφ ιε ηδ ιμνθή απεζθχκ ηδκ μπμία 

πνδζζιμπμζεί μ εφηδξ βζα κα απμηηήζεζ πνήιαηα ή πνμζςπζηά ακηζηείιεκα ημο 

εφιαημξ (Byrne, 1999). 

 

2.11 Δθθνβηζκόο ρσξίο θαθόβνπιε πξόζεζε 

         ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή εηθμαζζιμφ, ημ εφια ιπμνεί κα είκαζ πζμ δοκαηυ απυ 

ημ εφηδ ηαζ μ εφηδξ κα κζχεεζ ηαηαπίεζδ αθθά ημ εφια δεκ κζχεεζ εοπανίζηδζδ, υπςξ 

ζοιααίκεζ ζημκ ηαηυαμοθμ εηθμαζζιυ. ημπυξ ημο εφηδ δεκ είκαζ κα αθάρεζ ημ εφια, 

ακ ηαζ ημ εφια έπεζ ακηίεεηδ άπμρδ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ μζ βμκείξ, μζ 

μπμίμζ εέθμοκ κα μδδβήζμοκ ηα παζδζά ημοξ ζε ορδθμφξ ζηυπμοξ πςνίξ υιςξ κα 

ζοκεζδδημπμζμφκ υηζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηα ηαηαπζέγμοκ (Rigby, 2008a). 

2.12 Δμνζηξαθηζκόο 

         Ο ελμζηναηζζιυξ απμηεθεί ιία αηναία ιμνθή ημο ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ, 

υπμο ημ εφια απμηθείεηαζ ηαζ ελαζνείηαζ απυ ημοξ άθθμοξ αηυιδ ηαζ ιε ημ κα 

απμθεφβμοκ κα ημο απεοεφκμοκ ημ θυβμ (Warburton, Williams, & Cairns, 2006). Ο 

μνζζιυξ ηςκ Gruter and Masters (1986, ζημ Dixon, 2007) ακαθένεζ πςξ είκαζ ιζα 

ιμνθή απμηθεζζιμφ πμο παναηδνείηαζ, υπζ ιυκμ ζημ ακενχπζκμ, αθθά ηαζ ζε άθθα 

είδδ ημο γςζημφ ααζζθείμο. Σα ιέθδ ιζαξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ πνμααίκμοκ ζημκ 

ελμζηναηζζιυ ηςκ εοιάηςκ ηαεχξ πζζηεφμοκ πςξ εηείκα ιπμνμφκ κα δζαηανάλμοκ 

ηδκ ζζμννμπία ηδξ μιάδαξ ηαζ κα ιδκ ηδνήζμοκ ημοξ υνμοξ πμο έπμοκ εεζπζζηεί. 

          φιθςκα ιε ημκ Williams (1997, ζημ Dixon, 2007), μ ελμζηναηζζιυξ ιπμνεί 

κα έπεζ ηνεζξ ιμνθέξ επζννμήξ ζημ άημιμ: α) ηδ ιμνθή ηδξ ροπμθμβζηήξ πίεζδξ ηαζ 

δοζθμνίαξ, α) ηδ ιμνθή ηδξ απεζθήξ βζα ημκ αοημέθεβπμ, ηδκ αοημεηηίιδζδ, ηδκ 



 

[19] 

 

απμδμπή ηαζ ηδκ κμδιαημδμημφιεκδ φπανλδ, ηαζ β) ηδ ιμνθή ηδξ απχθεζαξ θζθζηχκ 

ηαζ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ, πμο μδδβεί ζηδ ιμκαλζά. Ο πνυκζμξ ελμζηναηζζιυξ ιπμνεί 

κα μδδβήζεζ αηυιδ ηαζ ζε ιαηνμπνυκζα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζςιαηζηή 

οβεία. 
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Κεθάιαην 3
ν
 : Σα εκπιεθόκελα πξόζσπα ζηνλ εθθνβηζκό 

 

         Σα άημια πμο ειπθέημκηαζ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ είκαζ: μ εφηδξ, ημ εφια, 

μ εφηδξ/εφια ηαζ μζ παναηδνδηέξ. 

 

3.1  Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηώλ 

        Έκα παζδί-εφηδξ αζηεί εηθμαζζιυ πνδζζιμπμζχκηαξ θεηηζηή, ζςιαηζηή ή 

ροπμθμβζηή αία ηζ έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ επζαμθή ημο ζε ηάπμζμκ άθθμκ, ηονίςξ 

ζοκμιήθζηυ ημο, αθθά ηαζ ζε εκήθζηεξ, υπςξ ζημοξ βμκείξ ηαζ ημοξ δαζηάθμοξ ημο 

(Olweus, 1993). Οζ εφηεξ, ζφιθςκα ιε ένεοκεξ, είκαζ ηονίςξ αβυνζα, είηε 

ιειμκςιέκα είηε ζε μιάδεξ, αθθά μζ απεζθέξ βίκμκηαζ ζοκήεςξ απυ ημνίηζζα, ηα 

μπμία δζαπνάηημοκ ημκ εηθμαζζιυ απμηθεζζηζηά υκηαξ ζε μιάδεξ (Whitney & Smith, 

1993). Σα αβυνζα-εφηεξ πνδζζιμπμζμφκ πενζζζυηενμ ημ ζςιαηζηυ εηθμαζζιυ, εκχ ηα 

ημνίηζζα-εφηεξ δεκ έπμοκ πμθθή ζςιαηζηή δφκαιδ ζε ζπέζδ ιε άθθα ημνίηζζα ηδξ 

ηάλδξ ημοξ (Maliki, Asagwara & Ibu, 2009).  

         Ζ ζοιπενζθμνά ηςκ εοηχκ είκαζ πμθθέξ θμνέξ εκμπθδηζηή πνμξ ημ εφια, μζ ίδζμζ 

είκαζ οπενδναζηήνζμζ, εκχ δνάηημοκ ηάεε εοηαζνία επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ πμο 

θαιαάκεζ πχνα ζημ πενζαάθθμκ ημοξ (Maliki, Asagwara & Ibu, 2009). Αηυιδ, 

παναηηδνίγμκηαζ απυ πανμνιδηζηυηδηα, ορδθή αοημπεπμίεδζδ, εθάπζζημ άβπμξ, 

ζηακμπμίδζδ πμο πνμηφπηεζ απυ ημκ εηθμαζζιυ ημο εφιαημξ ηαζ παιδθή ζηακυηδηα 

ηαηακυδζδξ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ ροπμθμβζηήξ ηαηάζηαζδξ ημο εφιαηυξ ημοξ, 

ηαεχξ ζοπκά ζζπονίγμκηαζ πςξ εηείκα ημοξ πνμηάθεζακ (Olweus, 1993; Σζζακηήξ, 

2008; πονυπμοθμξ, 2008). Σέθμξ, ηα παζδζά-εφηεξ πανμοζζάγμοκ ιεζςιέκδ 

ζηακυηδηα ακηίθδρδξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ δζηαζμζφκδξ ηαζ ηδξ μνεήξ ζοιπενζθμνάξ 

απέκακηζ ζε άθθα άημια (Menesini et al., 2013). 

         Ακαθμνζηά ιε ημ βκςζηζηυ πνμθίθ ηςκ εοηχκ, μ Field (1999) εεςνεί πςξ ημ 

επίπεδμ ζηέρδξ ηςκ εοηχκ είκαζ παιδθυηενμ απυ άθθμοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ. 

Δκδεζηηζηά, ακαθένεζ πςξ μζ εφηεξ έπμοκ πενζμνζζιέκδ ηνζηζηή ζηακυηδηα ηαζ ζηέρδ, 

εθθζπή εκζοκαίζεδζδ, πνμηαηαθήρεζξ πνμξ ημοξ άθθμοξ, ηαηία ηαζ γήθζα, ηάζεζξ 

ροπακαβηαζηζημφ εθέβπμο, ιακία ιε ημοξ ηακυκεξ ηαζ δεκ είκαζ δδιζμονβζημί ηαζ 
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πναβιαηζηά έλοπκμζ. Οζ Crick & Dodge (1994), πμο ακαθένμοκ πςξ δ επζεεηζηυηδηα 

πνμένπεηαζ απυ ηδκ αδοκαιία ημο αηυιμο κα επελενβαζηεί ηζξ πθδνμθμνίεξ ημο 

ημζκςκζημφ ημο πενζαάθθμκημξ, θαίκεηαζ κα ζοιθςκμφκ ιε ημκ Field. Όιςξ, ένεοκεξ 

υπςξ αοηή ηςκ Kaukainen et al. (1999) ζηδ Φζκθακδία, έδεζλακ υηζ ηα παζδζά-εφηεξ 

ήηακ ημζκςκζηά πζμ έλοπκα απυ άθθμοξ ακενχπμοξ, ηζ αοηυ βζαηί αηνζαχξ ιπμνμφζακ 

κα πεζναβςβήζμοκ έκα ή πενζζζυηενα άημια (Rigby, 2008a) 

         Όζμκ αθμνά ηδκ αοημεηηίιδζδ ηςκ εοηχκ, ακ ηαζ μζ ίδζμζ πανμοζζάγμοκ ημκ 

εαοηυ ημοξ ςξ ζοιπμκεηζηυ, δοκαηυ, ζζπονυ ηαζ εοβεκζηυ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα 

ειθακίγμκηαζ ςξ ακαζθαθείξ ηαζ ιε παιδθή αοημπεπμίεδζδ (Rigby, 2008a). Σμ 

βεβμκυξ αοηυ ιπμνεί κα πνμηφπηεζ ηονίςξ απυ ημ μζημβεκεζαηυ ημοξ πενζαάθθμκ, 

ηαεχξ ηα παζδζά-εφηεξ πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ μζημβέκεζεξ πμο πνδζζιμπμζμφζακ ηδ 

αία ςξ ιμνθή ηζιςνίαξ. Σα παζδζά πμο ιεβαθχκμοκ ιε αοζηδνμφξ ηαζ αοηανπζημφξ 

βμκείξ ηείκμοκ κα έπμοκ παιδθέξ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ ηζ ςξ εη ημφημο αδοκαιία 

δζαιυνθςζδξ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ αβαπμφκ ημκ εαοηυ 

ημοξ θυβς αοηήξ ηδξ αδοκαιίαξ ημοξ (Καηααμφθδξ, 2003). Δπίζδξ, δ πνήζδ ηδξ αίαξ 

ςξ ηνυπμξ επζημζκςκίαξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πνμαθήιαηα ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

θεηηζηήξ επζημζκςκίαξ ημο παζδζμφ (Κμονημφηαξ, 2011). Σέθμξ, ημ άβπμξ ηςκ εοηχκ 

είκαζ ζπεηζηά παιδθυηενμ απ’ αοηυ ηςκ εοιάηςκ, πνάβια πμο ημοξ ηάκεζ κα 

ειθακίγμοκ ορδθά πμζμζηά αοημπεπμίεδζδξ (Olweus, 1993; O' Moore, 2000). 

         Ο Field (1999) ακέθοζε ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ ηςκ παζδζχκ-εοηχκ. 

Τπμζηήνζλε πςξ ηα παζδζά-εφηεξ δεκ ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ ααεζέξ ζπέζεζξ, 

έπμοκ έθθεζρδ εκζοκαίζεδζδξ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα κζχζμοκ κηνμπή ηαζ ιεηαιέθεζα. 

Οζ απυρεζξ πάκς ζ’ αοηήκ ηδ δζάζηαζδ δζίζηακηαζ, ηαεχξ πμθθμί ενεοκδηέξ, υπςξ μζ 

Slee & Rigby (1993), ιέζς ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ιεθέηδξ πμο δζελήβακ ζηδκ 

Αοζηναθία, έδεζλακ πςξ πνάβιαηζ μζ εφηεξ είκαζ επενζημί, πςνίξ εκζοκαίζεδζδ ηαζ 

εοβέκεζα. Ακηζεέηςξ, ένεοκεξ έπμοκ απμδείλεζ πςξ μζ εφηεξ ιπμνμφκ κα ακηζθδθεμφκ 

εφημθα ηζξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ πνμεέζεζξ ηςκ άθθςκ, πνάβια πμο δείπκεζ πςξ ιπμνμφκ κα 

ακαπηφλμοκ εκζοκαίζεδζδ (Rigby, 2008a; Sutton, Smith, & Swettenham, 1999) 

         Σέθμξ, υζμκ αθμνά ηζξ ιαεδζζαηέξ ημοξ ζηακυηδηεξ, ηα παζδζά-εφηεξ 

παναηηδνίγμκηαζ απυ παιδθέξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ, μζ μπμίεξ υιςξ δεκ ελδβμφκ ηδκ 

επζεεηζηυηδηά ημοξ. Δπίζδξ, ημ βεβμκυξ υηζ μζ εφηεξ δεκ επζθέβμοκ πάκηα ημοξ 

ιαεδηέξ ιε ορδθέξ επζδυζεζξ, δείπκεζ πςξ δεκ οπάνπεζ λεηάεανδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ 
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ηςκ παιδθχκ ζπμθζηχκ επζδυζεχκ ημοξ ηαζ ημο εηθμαζζιμφ πμο δζαπνάηημοκ 

(Olweus, 1999b, 2009). 

 

3.2  Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκάησλ 

        Σα παζδζά-εφιαηα παναηηδνίγμκηαζ ηονίςξ απυ ακαζθάθεζα, άβπμξ, 

εζςζηνέθεζα ηαζ παιδθή αοημπεπμίεδζδ, πνάβια πμο ηα μδδβεί ζημ κα ιδκ ιπμνμφκ 

κα οπεναζπζζημφκ ημκ εαοηυ ημοξ. Αηυιδ, είκαζ εοαίζεδηα, ήζοπα, εζςζηνεθή ηαζ 

πνμζπαεμφκ κα ιδκ εκμπθμφκ ηαζ κα ιδκ πνμηαθμφκ ιε ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ 

(Αζδιυπμοθμξ ηαζ ζοκ., 2000).  

       Ο Field (1999) ακαθένεζ πςξ οπάνπμοκ δφμ εζδχκ παναηηδνζζηζηά ηςκ εοιάηςκ: 

ηα εεηζηά ηαζ ηα ανκδηζηά. ηα εεηζηά, ηα μπμία οπμκμιεφμοκ ηαζ ζημπμπμζμφκ 

λεηάεανα ημ εφηδ, πενζθαιαάκεζ ηδκ αλζμπνέπεζα, ηδκ επζηοπία, ηδκ εοαζζεδζία, ηδκ 

δεζηή ηαζ ηδκ ηαθμζφκδ ημοξ, εκχ ζηα ανκδηζηά ηδ παιδθή αοημεηηίιδζδ, ηδκ 

έθθεζρδ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ, ηδκ εζςζηνέθεζα, ηδ ζςιαηζηή αδοκαιία ηαζ ηδ 

ιμκαπζηυηδηα ηςκ παζδζχκ-εοιάηςκ. 

       Σμ ηονζυηενμ παναηηδνζζηζηυ ημοξ υιςξ είκαζ δ έθθεζρδ ζςιαηζηήξ ή 

ροπμθμβζηήξ οπενμπήξ ζπεηζηά ιε άθθα παζδζά ίδζαξ δθζηίαξ, πνάβια πμο ηάκεζ 

εφημθμ ημκ εηθμαζζιυ βζα ημ εφηδ, εκχ ελςηενζηά παναηηδνζζηζηά, υπςξ ημ κηφζζιμ 

ή ημ πνχια ιαθθζχκ δεκ θαίκεηαζ κα επδνεάγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ημκ εηθμαζζιυ 

(Σζζάκηδξ, 2008). 

      Όζμκ αθμνά ηδκ αοημεηηίιδζδ, εεςνείηαζ έκαξ απυ ημοξ ηφνζμοξ πανάβμκηεξ πμο 

έκα παζδί δέπεηαζ εηθμαζζιυ. Υαναηηδνζζηζηά, μζ Neary & Joseph, ημ 1994, 

οπμζηήνζλακ πςξ δ αοημεηηίιδζδ ιπμνεί κα εεςνδεεί υπζ ιυκμ δ αζηία αθθά ηαζ δ 

ζοκέπεζα ημο εηθμαζζιμφ πμο οθίζηακηαζ ηα παζδζά-εφιαηα (Μαηνή-Μπυηζανδ, 

2010). Πμθθέξ θμνέξ, ηα εφιαηα εεςνμφκ υηζ δεκ αλίγμοκ ηζ έηζζ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα 

οπεναζπζζημφκ ημκ εαοηυ ημοξ ηαζ πζζηεφμοκ πςξ θυβς ημο αδφκαιμο παναηηήνα 

ημοξ, ημοξ αλίγεζ πναβιαηζηά μ εηθμαζζιυξ πμο οθίζηακηαζ (Smokowski & Kopasz, 

2005). 

        Δπίζδξ, δ παιδθή αοημεηηίιδζδ ζοκδέεηαζ άιεζα ιε ηζξ ημζκςκζηέξ δελζυηδηέξ 

ηςκ παζδζχκ-εοιάηςκ. Οζ Egan & Perry (1998, ζημ Rigby, 2008a) απέδεζλακ, ιέζα 

απυ ένεοκα, υηζ ηα παζδζά ιε παιδθή αοημαλζμθυβδζδ ηαζ ιεβαθφηενδ επζεοιία κα 
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είκαζ απμδεηηά απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ,  πανμοζίαγακ πενζζζυηενεξ 

πζεακυηδηεξ κα εοιαημπμζδεμφκ αθθά ηαζ κα αολδεεί μ νοειυξ εοιαημπμίδζήξ ημοξ 

ζημ ιέθθμκ. Δπζπθέμκ, μζ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ ηςκ παζδζχκ-εοιάηςκ ιεζχκμκηαζ 

αζζεδηά, αηνζαχξ θυβς ηδξ έθθεζρδξ αοημεηηίιδζδξ. Οζ θίθμζ ημοξ είκαζ εθάπζζημζ, 

δεκ ακήημοκ ζε πανέεξ ηαζ μιάδεξ ηαζ πνμζπαεμφκ ζοκεπχξ κα ηα ζοιπαεμφκ υθμ 

ηαζ πενζζζυηενμζ ζοκμιήθζημζ, έηζζ χζηε κα κζχεμοκ πςξ ακήημοκ ηάπμο. 

(Farrington, 1993, ζημ Maliki, Asagwara & Ibu, 2009). Σέθμξ, ηα παζδζά-εφιαηα 

πανμοζζάγμκηαζ ςξ θζβυηενμ ζηακά κα επζθφμοκ πνμαθήιαηα ημζκςκζηήξ θφζεςξ ηαζ 

κα ζογδημφκ ιε επζπεζνήιαηα δζάθμνεξ ζοβηνμφζεζξ πμο ιπμνεί κα οπάνλμοκ ζηζξ 

ημζκςκζηέξ ημοξ ζπέζεζξ (Champion et al. 2003 ζημ Holt & Espelage, 2007). 

        Αηυιδ, ηα παζδζά-εφιαηα ιπμνεί κα πανμοζζάζμοκ ηαηάεθζρδ, πνμαθήιαηα 

ροπζηήξ ηαζ ζςιαηζηήξ οβείαξ, δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ, παιδθέξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ 

ηαζ, ζε αηναίεξ πενζπηχζεζξ, αοημηημκζηυ ζδεαζιυ. Δπζπθέμκ, εηηυξ απυ παιδθέξ 

ημζκςκζηέξ επζδυζεζξ, απμζηαζζμπμζμφκηαζ απυ ημοξ βμκείξ ημοξ αθθά πνμζπαεμφκ κα 

πηίγμοκ θζθζηέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ δαζηάθμοξ ημοξ (Maliki, Asagwara & Ibu, 2009).  

        Ακαθμνζηά ιε ημ θφθμ ηαζ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ηςκ εοιάηςκ, ένεοκεξ 

έπμοκ δείλεζ πςξ ηα αβυνζα πμο εηθμαίγμκηαζ έπμοκ ζηεκυηενεξ ζπέζεζξ ιε ημοξ 

βμκείξ ημοξ, εζδζηά ιε ηδ ιδηένα ημοξ,  απ’ υηζ άθθα αβυνζα ηδξ δθζηίαξ ημοξ, εκχ μζ 

οπενπνμζηαηεοηζηέξ ηαζ αοζηδνέξ ιδηένεξ δεκ αθήκμοκ ηα παζδζά ημοξ κα 

δζαιμνθχζμοκ εθεφεενα ηδκ πνμζςπζηυηδηά ημοξ ηαζ κα ζοκάρμοκ ζπέζεζξ ιε 

ζοκμιδθίημοξ, ιε απμηέθεζια κα βίκμκηαζ υθμ ηαζ πζμ εζςζηνεθή (Olweus, 1993; 

Espelage & Swearer, 2003). 

        Ηδζαίηενδ ακαθμνά βίκεηαζ ζημ δζαπςνζζιυ ηςκ παζδζχκ-εοιάηςκ ζε δφμ 

ηαηδβμνίεξ: ζηα «παζεηηθά ζύκαηα» ηαζ ζηα «πξνθιεηηθά ζύκαηα». Μέπνζ ζηζβιήξ 

ακαθφζαιε ηα παεδηζηά εφιαηα, ηα μπμία δεκ ακηζδνμφκ ζημκ εηθμαζζιυ θυβς ηδξ 

εζςζηνέθεζαξ ηαζ ηδξ παιδθήξ ημοξ αοημεηηίιδζδξ. Απυ ηδκ άθθδ, ηα πνμηθδηζηά 

εφιαηα παναηηδνίγμκηαζ απυ οπενηζκδηζηυηδηα ηαζ πνμηαθμφκ ηα ίδζα ημοξ εφηεξ κα 

πνμπςνήζμοκ ζε εηθμαζζιυ (Υακηγή, Υμοκημοιάδδ & Παηενάηδ, 2000). 
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3.3 Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηώλ/ζπκάησλ 

       Μία ζδζαίηενδ ηαηδβμνία αηυιςκ πμο ειπθέημκηαζ ζημκ εηθμαζζιυ είκαζ αοηή 

ηςκ εοηχκ/εοιάηςκ, ηα μπμία ειθακίγμκηαζ ηαζ ςξ «πξνθιεηηθά ζύκαηα» (Olweus, 

1978). Σα ζοβηεηνζιέκα άημια οθίζηακηαζ εηθμαζζιυ ηαζ πανάθθδθα ημκ 

δζαπνάηημοκ πεζνάγμκηαξ ηαζ εκμπθχκηαξ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ (Smokowski & 

Kopasz, 2005). Οζ εφηεξ/εφιαηα, ζφιθςκα ιε ένεοκεξ, αββίγμοκ ημ πμζμζηυ ημο 

8,7% (Liang, Flisher & Lombard, 2007). Αηυιδ, ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ πςξ έκα παζδί 

πμο εηθμαίγεηαζ ιπμνεί κα βίκεζ είηε παεδηζηυ εφια, πανμοζζάγμκηαξ παιδθή 

αοημεηηίιδζδ ηαζ εζςζηνέθεζα, είηε εφηδξ/εφια (Smokowski & Kopasz, 2005). 

        Οζ εφηεξ/εφιαηα παναηηδνίγμκηαζ απυ κεονζηυηδηα, οπενηζκδηζηυηδηα, άβπμξ, 

επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ηαζ πνμαθήιαηα εθθεζιιαηζηήξ πνμζμπήξ. οπκά, ακηζδνμφκ 

ιε αίαζμ ηνυπμ αηυια ηαζ ζημ απθυ πείναβια ή αημφζζμ ζπνχλζιμ. Ζ ηφνζα 

ακηίδναζδ ημοξ είκαζ ηονίςξ ζςιαηζηή ηαζ δεκ οπεναζπίγμκηαζ ημ εφια αθθά ημκ 

εαοηυ ημοξ, ακ ηαζ ηαοηυπνμκα είκαζ εφιαηα. Με άθθα θυβζα, ηείκμοκ κα 

οπεναζπίγμκηαζ ημκ νυθμ ημοξ ηονίςξ ςξ εφηεξ (Smokowski & Kopasz, 2005). 

        φιθςκα ιε ημοξ Andreou (2001) ηαζ Mynard & Joseph (1997), ηα παζδζά 

εφηεξ/εφιαηα πανμοζζάγμοκ δοζημθίεξ ζηδκ επίθοζδ ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ 

παιδθή αοημεηηίιδζδ. Αηυιδ, εεςνμφκ πςξ απμηεθμφκ πνυαθδια βζα ημ ζπμθζηυ ηαζ 

ημζκςκζηυ πθαίζζμ, είκαζ θζβυηενμ έλοπκμζ, υιμνθμζ, ανεζημί ηζ εοηοπζζιέκμζ απυ ηα 

παζδζά-εφηεξ, εκχ ζοπκά πανμοζζάγμοκ παιδθέξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ (Smokowski & 

Kopasz, 2005). 

        Όζμκ αθμνά ηζξ ημζκςκζηέξ ημοξ ζπέζεζξ, ένεοκεξ δείπκμοκ πςξ μζ εφηεξ/ εφιαηα 

δεκ είκαζ απμδεηημί απυ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ, εκχ δεκ είκαζ ανεζημί μφηε ζημοξ 

δαζηάθμοξ ημοξ, μζ μπμίμζ εεςνμφκ πςξ ημοξ αλίγεζ κα εηθμαίγμκηαζ ακ πνςηίζηςξ 

έπμοκ οπμζηεί μζ ίδζμζ εηθμαζζιυ (Smokowski & Kopasz, 2005). Οζ εφηεξ/εφιαηα 

πανμοζζάγμοκ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ιυκμ υηακ ανίζημκηαζ ζε πενζαάθθμκ ιε άημια 

ηα μπμία ηα απμδέπμκηαζ, ηαεχξ κζχεμοκ αζθάθεζα ηαζ ζζβμονζά υηζ ιπμνμφκ κα 

επζαθδεμφκ. Ακηίεεηα, υηακ ανίζημκηαζ ζε πθαίζζα πςνίξ μζηείμοξ, είκαζ πμθφ εφημθμ 

κα οπμζημφκ εηθμαζζιυ, ηαεχξ δεκ κζχεμοκ ηδκ ίδζα αζθάθεζα (Υακηγή, 

Υμοκημοιάδδ & Παηενάηδ, 2000). 

         Σμ μζημβεκεζαηυ ημοξ πενζαάθθμκ απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ βμκείξ 

οπενπνμζηαηεοηζημφξ, αοηανπζημφξ ηαζ αιεθείξ πνμξ ηα παζδζά ημοξ, μζ μπμίμζ 
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πνδζζιμπμζμφκ αία βζα κα επζθφζμοκ ηα πνμαθήιαηα πμο ιπμνεί κα ακηζιεηςπίγμοκ, 

εκχ ηα ίδζα ηα παζδζά ακαθένμοκ πςξ μζ βμκείξ ημοξ δεκ ημοξ πνμζθένμοκ ηδ 

θνμκηίδα ηαζ ημ βμκεσηυ πνυηοπμ πμο επζεοιμφκ (Smokowski & Kopasz, 2005). 

 

3.4 Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαηεξεηώλ 

        Μία αηυιδ μιάδα παζδζχκ πμο ειπθέηεηαζ ζε θαζκυιεκα εηθμαζζιμφ ζημ 

ζπμθζηυ πθαίζζμ είκαζ αοηή ηςκ παναηδνδηχκ, μζ μπμίμζ ζφιθςκα ιε ένεοκεξ, 

αββίγμοκ ηα πμζμζηά 85%-88% (Swearer & Hymel, 2015). Οζ παναηδνδηέξ ζοκήεςξ 

παναημθμοεμφκ παεδηζηά ημ ζοιαάκ ημο εηθμαζζιμφ ή ζοιιεηέπμοκ εκενβά, 

αμδεχκηαξ ημ εφηδ ηαζ ειροπχκμκηάξ ημκ ιε γδηςηναοβέξ, επζθςκήιαηα, πνμζεήηδ 

θέλεςκ ηαζ θνάζεςκ πανυιμζςκ ιε αοηχκ ημο εφηδ, αηυιδ ηαζ ζοιιεημπή ζηδ 

ζςιαηζηή αία. Οζ παναηδνδηέξ ζοιιεηέπμοκ, είηε εκενβδηζηά είηε παεδηζηά, ηονίςξ 

θυβς ημο υηζ θμαμφκηαζ βζα ηοπυκ ζημπμπμίδζδ ημοξ ζημ ιέθθμκ απυ ημοξ ίδζμοξ ή 

άθθμοξ εφηεξ. Οφηςξ ή άθθςξ, δ ζοιιεημπή ημοξ εκζζπφεζ ηαηά πμθφ ηδκ 

αοημπεπμίεδζδ ηαζ ημ ηφνμξ ημο εφηδ ηαζ ημο δίκεζ χεδζδ κα ζοκεπίγεζ 

(Κμονημφηαξ, 2008; Μαηνή-Μπυηζανδ, 2010; Smith, 2004). 

         Ηδζαίηενδ πενίπηςζδ απμηεθμφκ μζ παναηδνδηέξ πμο ειθακίγμοκ ορδθά επίπεδα 

ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ, δδιμηζηυηδηαξ ηαζ αοημπεπμίεδζδξ, μζ μπμίμζ πμθφ ζοπκά 

οπεναζπίγμκηαζ ηα εφιαηα ημο εηθμαζζιμφ (Swearer & Hymel, 2015). Ένεοκεξ έπμοκ 

δείλεζ πςξ υηακ μζ παναηδνδηέξ οπεναζπίγμκηαζ ημ εφια, μζ πζεακυηδηεξ κα 

ζηαιαηήζεζ ημ ζοιαάκ θηάκμοκ ηαζ ημ 50% (Rigby, 2008). 

         Γοζηοπχξ, ιε ημ πέναζια ηδξ δθζηίαξ, μζ παναηδνδηέξ βίκμκηαζ μθμέκα ηαζ 

πενζζζυηενμ παεδηζημί εεαηέξ ηςκ πενζζηαηζηχκ εηθμαζζιμφ (Swearer & Hymel, 

2015). Αοηυ ζοκεπάβεηαζ ιε ηδκ επζεοιία απμδμπήξ απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ ηαζ 

ηδ ζδιαζία πμο δίκμοκ ζηδ βκχιδ ημοξ, ηαζ υπζ ηυζμ ζηζξ πεπμζεήζεζξ ηςκ βμκζχκ 

ημοξ ζπεηζηά ιε ημκ εηθμαζζιυ (Rigby, 2008). Έκαξ ιάνηοναξ ζε έκα πενζζηαηζηυ 

εηθμαζζιμφ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηαηά πμθφ ηυζμ ημ εφηδ υζμ ηαζ ημ εφια ηαζ θυβς 

αοημφ εα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ ζμαανά οπυρζκ ζε ηάεε πνυβναιια πανέιααζδξ βζα 

ηδκ ελάθεζρδ ημο θαζκμιέκμο ημο εηθμαζζιμφ (Lee, 2006). 
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Κεθάιαην 4
ν
: Παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ηνπ 

εθθνβηζκνύ 

 

         Ζ ειθάκζζδ ημο εηθμαζζιμφ ιπμνεί κα πνμηθδεεί απυ ιία πθδεχνα 

παναβυκηςκ ςξ ιειμκςιέκεξ αζηίεξ ή ηαζ απυ ημ ζοκδοαζιυ ημοξ. Οζ πανάβμκηεξ 

ιπμνεί κα αθμνμφκ ηδκ πνμζςπζηυηδηα, ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, ημ ζπμθζηυ 

πθαίζζμ ηαζ θοζζηά ημ βεκεηζηυ οπυααενμ ημο παζδζμφ, αθθά ηαζ άθθα εονφηενα 

πθαίζζα, υπςξ δ μιάδεξ ηςκ ζοκμιδθίηςκ (Αζδιυπμοθμξ ηαζ ζοκ., 2000). Αηυιδ, 

ζφιθςκα ιε ένεοκεξ ηςκ Ames (1996), Clarke & Kiselica (1997) ηαζ Olweus (1996), 

μζ πανάβμκηεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ έθθεζρδ εκδιένςζδξ ηςκ παζδζχκ, ηςκ δαζηάθςκ 

ηαζ ηςκ βμκζχκ βζα ημ θαζκυιεκμ ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ, ιε ημ ζηάδζμ ακάπηολδξ 

ηςκ παζδζχκ (βζα πανάδεζβια, ηα παζδζά ζημ ζηάδζμ ηδξ εθδαείαξ πανμοζζάγμοκ 

πανμνιδηζηή ηαζ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά), ημ θφθμ ηαζ δ εεκζηυηδηα ηςκ παζδζχκ 

(Σζζακηήξ, 2008).  

 

4.1 Οηθνγελεηαθνί παξάγνληεο 

         Ζ μζημβέκεζα απμηεθεί ημκ ηφνζμ ηαζ πζμ ζδιακηζηυ πανάβμκηα ζηδκ μιαθή 

ακάπηολδ ηςκ ακαβηαίςκ εθμδίςκ πμο πνεζάγεηαζ ημ παζδί βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηάξ ημο ηαζ ηδκ ημζκςκζημπμίδζδ ημο ιέζα απυ ηδ δδιζμονβία ζπέζεςκ 

ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημο. Έκα παζδί παναηδνεί ηαζ ιζιείηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμκ 

είκαζ δμιδιέκεξ μζ ζπέζεζξ ιέζα ζηδκ μζημβέκεζα ηζ έηζζ ιαεαίκεζ κα ημκ εθανιυγεζ 

ζηζξ ζπέζεζξ πμο δδιζμονβεί ζημ ζπμθζηυ ηαζ ημζκςκζηυ ημο πθαίζζμ (Espelage & 

Swearer, 2004). Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ πςξ δ πνήζδ αίαξ ιέζα ζημ μζημβεκεζαηυ 

πθαίζζμ απμηεθεί δείηηδ ιεθθμκηζηήξ πνήζδξ επζεεηζηήξ ηαζ αίαζαξ ζοιπενζθμνάξ, 

ηυζμ ζςιαηζηήξ υζμ ηαζ ροπζηήξ (Hemphill, Tollit & Herrenkohl, 2014). Ζ επζεεηζηή 

ζοιπενζθμνά εκυξ παζδζμφ ιπμνεί κα ζοκδέεηαζ ιε πμθθά ανκδηζηά πνυηοπα 

ζοιπενζθμνάξ πμο αζχκεζ ζημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, υπςξ είκαζ δ παιδθή 

επμπηεία ηαζ πνμζμπή ηςκ βμκζχκ πνμξ ημ παζδί, μζ ζοπκμί ηζαηςιμί ηςκ βμκζχκ, 

εζδζηά ιπνμζηά ζημ παζδί, δ εκδμμζημβεκεζαηή αία, δ έθθεζρδ οπμζηήνζλδξ ημο 

παζδζμφ, δ αοηανπζηυηδηα ηαζ δ ηαημιεηαπείνζζδ ηςκ βμκζχκ (Swearer & Hymel, 

2015). 
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         Ανπζηά, δ πνήζδ ζςιαηζηχκ ηζιςνζχκ απμηεθεί ζμαανυ πανάβμκηα βζα ηδκ 

ειθάκζζδ ιεθθμκηζηχκ πενζζηαηζηχκ εηθμαζζιμφ απυ ημ παζδί ζε άθθμοξ ιαεδηέξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ παζδί, ημο μπμίμο μζ βμκείξ πνδζζιμπμζμφκ ηονίςξ ηδ ζςιαηζηή 

ηζιςνία ηαζ ηδ θεηηζηή επίεεζδ ςξ ηνυπμ επζαμθήξ ή ηζιςνίαξ ημο παζδζμφ, είκαζ 

πζεακυηενμ κα ιζιδεεί αοηέξ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ κα πνδζζιμπμζήζεζ αία βζα κα 

εηθμαίζεζ άθθμοξ ιαεδηέξ ή κα επζαθδεεί ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ (Smokowski & 

Kopasz, 2005).  

         Δπίζδξ, ιεβάθμ νυθμ παίγεζ ηαζ δ ζηάζδ ηαζ δ ζοιπενζθμνά ηςκ βμκζχκ 

απέκακηζ ζημ παζδί. οβηεηνζιέκα, ηα ηφνζα βμκεσηά ζπήιαηα, μζ οπεν-

πνμζηαηεοηζημί, μζ οπεναμθζηά εθαζηζημί ηαζ μζ αδζάθμνμζ βμκείξ, επδνεάγμοκ άιεζα 

ημ παζδί ηαζ δζαιμνθχκμοκ ζδιακηζηά ημ παναηηήνα ημο. Ανπζηά, μζ οπεν-

πνμζηαηεοηζημί βμκείξ δζαηαηέπμκηαζ ζοκεπχξ απυ άβπμξ βζα ηδκ αζθάθεζα ημο 

παζδζμφ ηζ έηζζ δεκ ημο αθήκμοκ ανηεηυ πχνμ χζηε κα ακαπηοπεεί ημζκςκζηά ηαζ 

ζοκαζζεδιαηζηά. Γεφηενμκ, μζ οπεναμθζηά εθαζηζημί βμκείξ δεκ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα 

κα επζαάθθμοκ ηακυκεξ ζοιπενζθμνάξ χζηε ημ παζδί κα ιάεεζ κα έπεζ υνζα, ιε 

απμηέθεζια κα ζοιπενζθένεηαζ ιε υπμζμκ ηνυπμ εέθεζ ηαζ ιεθθμκηζηά κα ζοκακηήζεζ 

δοζημθίεξ ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ ημο ζπέζεζξ. Σέθμξ, μζ αδζάθμνμζ βμκείξ δεκ ιπμνμφκ 

κα ακαπηφλμοκ ζζπονμφξ δεζιμφξ ιε ημ παζδί, δεκ ημο δείπκμοκ αβάπδ ηαζ 

ηαηακυδζδ, ημο ηαηαθμβίγμοκ εοεφκεξ πςνίξ θυβμ ηαζ ημ απμννίπημοκ. Οζ 

ζοιπενζθμνέξ αοηέξ έπμοκ ςξ επαηυθμοεμ ημ παζδί κα επδνεάγεηαζ ζοκαζζεδιαηζηά, 

κα απμννίπηεζ απυ ιένμοξ ημο ηδκ μζημβέκεζα ςξ εεζιυ ηαζ κα πανμοζζάγεζ 

επζεεηζηέξ ζοιπενζθμνέξ (Νέζημνμξ, 1992). 

         Φοζζηά, ζδιακηζηή πανάιεηνμξ είκαζ ηαζ δ ζπέζδ ηςκ βμκζχκ ιεηαλφ ημοξ. 

φιθςκα ιε ημοξ Katz & Woodin (2002) ηα παζδζά, μζ βμκείξ ηςκ μπμίςκ ιάθςκακ 

ζοπκά ηαζ πνδζζιμπμζμφζακ αία βζα ηδκ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ηςκ 

δζαθμνχκ ημοξ, έδεζλακ ιεβαθφηενδ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά απυ ηα παζδζά ιε βμκείξ 

πμο ζογδημφζακ ηα πνμαθήιαηά ημοξ ιε πζμ οβζή ηαζ πμθζηζζιέκμ ηνυπμ. Αηυιδ, μζ 

Katz & Gottman (1996) ηαζ McHale, Johnson & Sinclair (1999) απέδελακ πςξ δ 

έθθεζρδ μζημβεκεζαηήξ εαθπςνήξ εκίζποζε ηδκ έηθναζδ επζεεηζηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ 

πμο ακήηακ ζηα ζοβηεηνζιέκα μζημβεκεζαηά πθαίζζα. Δπζπθέμκ, πμθφ εκδζαθένμκ 

πανμοζζάγεζ ημ βεβμκυξ υηζ πμθθά παζδζά-εφηεξ απμδείπεδηε πςξ ήηακ θζβυηενμ 

πζεακυ κα έπμοκ ιία παηνζηή θζβμφνα ιέζα ζημ ζπίηζ (Espelage & Swearer, 2004). 

         Σμ εκδζαθένμκ έπεζ ζηναθεί ηαζ ζηδ ζδιαζία πμο έπεζ μ ανζειυξ ηςκ παζδζχκ 

ηδξ μζημβέκεζαξ. Έκα παζδί είκαζ πζμ πζεακυ κα πανμοζζάζεζ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά 
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υκηαξ ιέζα ζε ιία μζημβέκεζα ιε άθθα παζδζά, απ’ υηζ υηακ είκαζ ιμκαπμπαίδζ. ε ιία 

πμθοιεθή μζημβέκεζα, μζ βμκείξ πνμζπαεμφκ κα δχζμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ ζε υθα 

ημοξ ηα παζδζά ζημκ ίδζμ ααειυ ηζ έηζζ ηαηακκμμφκ ηα πνμαθήιαηά ημοξ ηαζ 

ιαεαίκμοκ κα ζογδημφκ ιαγί ημοξ θυβς ημο υηζ ημ ηαεέκα απμηεθεί ιζα λεπςνζζηή 

πνμζςπζηυηδηα. ε ιζα μζημβέκεζα υπμο μζ βμκείξ δεκ βκςνίγμοκ πχξ κα ζογδημφκ ιε 

ημ παζδί θυβς έθθεζρδξ αθθδθεπζδνάζεςκ ηαζ επζημζκςκίαξ, εθανιυγεηαζ πζμ ζοπκά δ 

αία ςξ ιέζμ δζδαζηαθίαξ ηαζ ζοιιυνθςζδξ. Με ηδ ζεζνά ημο, ημ ιμκαπμπαίδζ δεκ 

έπεζ ζοκμιδθίημοξ ιέζα ζημ ζπίηζ ημο, ιε ημοξ μπμίμοξ ιπμνεί κα ζογδηήζεζ ηαζ κα 

αθθδθεπζδνάζεζ χζηε κα λεηζκήζεζ έηζζ δ δζαδζηαζία ηδξ ημζκςκζημπμίδζήξ ημο. 

Έηζζ, είκαζ πζμ πζεακυ κα εηδδθχζεζ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά εηηυξ ημο μζημβεκεζαημφ 

πθαζζίμο (Καθθζχηδξ ηαζ ζοκ., 2002). 

         Απυ ηδκ άθθδ, ηα παζδζά πμο ακήημοκ ζε πμθοιεθείξ μζημβέκεζεξ, ιπμνεί κα 

ακαπηφλμοκ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά θυβς ημο ακηαβςκζζιμφ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ηςκ 

αδενθχκ βζα ημ «ανααείμ» ημο ηαθφηενμο παζδζμφ. Κάεε παζδί εέθεζ κα επζηναηήζεζ 

ηςκ οπμθμίπςκ, χζηε κα έπεζ εηείκμ ηδκ εφκμζα ηαζ ηδ ζοιπάεεζα ηςκ βμκζχκ ημο 

ιέζα ζηδκ μζημβέκεζα (Νηζκηιέβζεν & Μαη-Κεζ, 2004). Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ πςξ ημ 

57% ηςκ παζδζχκ-εοηχκ ηαζ ημ 77% ηςκ παζδζχκ-εοηχκ/εοιάηςκ πμο αζημφκ 

εηθμαζζιυ ζημ ζπμθείμ, αζημφκ αία ιε ημκ πανυιμζμ ηνυπμ ηαζ ζηα αδένθζα ημοξ  

(Espelage & Swearer, 2003). 

         Δπζπθέμκ, ιεβάθδ αανφηδηα έπεζ ηαζ δ ζοκαζζεδιαηζηή ζπέζδ ημο παζδζμφ ιε ημ 

βμκζυ ή ημ άημιμ πμο ημ θνμκηίγεζ ηαηά ηφνζμ θυβμ. Ακ ημ άημιμ πμο ιεβαθχκεζ ημ 

παζδί, ηαζ ηονίςξ δ ιδηένα, δεκ ημο πνμζθένεζ ηδκ αβάπδ ηαζ ηδ θνμκηίδα πμο 

πνεζάγεηαζ, ηυηε ημ παζδί εα οζμεεηήζεζ αοηυκ ημκ ηνυπμ ζοιπενζθμνάξ ηαζ εα ημκ 

εθανιυζεζ ζημ ιέθθμκ (Suckling & Temple, 2001). Σμ παζδί πμο ιεβαθχκεζ ιε απαεή 

ηαζ απμννζπηζηυ ηνυπμ κζχεεζ έκημκα ζοκαζζεήιαηα ακαζθάθεζαξ ηαζ άβπμοξ ηαζ 

ακαπηφζζεζ ιία ζπέζδ απυζηαζδξ ιε ημ άημιμ πμο ημ θνμκηίγεζ, ιε απμηέθεζια εα 

ζοιπενζθένεηαζ επζεεηζηά βζα κα ηενδίζεζ ηδκ πνμζμπή ηαζ ηδ θνμκηίδα ημο αηυιμο 

αοημφ. Αηυιδ, μζ Perry, Hodges & Egan (2001) απέδεζλακ πςξ ηα παζδζά πμο έπμοκ 

ζπέζεζξ άβπμοξ ηαζ ακαζθάθεζαξ ιε ηα άημια πμο ηα θνυκηζγακ, ηείκμοκ κα ηθαίκε 

πενζζζυηενμ, κα ηονζεφμκηαζ απυ άβπμξ ηαζ κα έπμοκ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ κα 

πέζμοκ εφιαηα εηθμαζζιμφ. Σέθμξ, απμδείπεδηε πςξ ηα παζδζά πμο είπακ ηέημζμο 

είδμοξ ζπέζεζξ ιε ημοξ θνμκηζζηέξ ημοξ ζημκ πνχημ 1,5 πνυκμ ηδξ γςήξ ημοξ, ήηακ 

πζεακυ κα ειπθαημφκ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ ζηα 5 ημοξ πνυκζα (Espelage & 

Swearer, 2004). 
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         Σέθμξ, πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ ηαζ δ ζηάζδ ημο βμκζμφ απέκακηζ ζηα ζημκ 

εηθμαζζιυ αθθά ηαζ ζηδκ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ημο παζδζμφ. οβηεηνζιέκα, εάκ δεκ 

βίκεζ δ απαναίηδηδ παναηήνδζδ ζημ παζδί ηαζ δεκ βίκμοκ ζαθή ηα υνζα βζα ηδ 

ζοιπενζθμνά ημο πνμξ ηα αδένθζα, ημοξ ζοββεκείξ ημοξ θίθμοξ ηαζ ημοξ δαζηάθμοξ 

ημο, ημ παζδί εα ζοκεπίζεζ κα εηδδθχκεζ ζοιπενζθμνέξ επζεεηζηυηδηαξ ηαη’ 

ελαημθμφεδζδ (Olweus, 1993). 

 

4.2 ρνιηθνί παξάγνληεο 

         Πμθθμί ενεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ πςξ μ εηθμαζζιυξ βεκκάηαζ ηαηά έκα ιεβάθμ 

ιένμξ ιέζα ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ, εκχ μ Olweus (1978) ζδιεζχκεζ πςξ ημ ζπμθείμ 

είκαζ ημ ηφνζμ πθαίζζμ ζημ μπμίμ θαιαάκεζ πχνα μ εηθμαζζιυξ ιεηαλφ ζοκμιδθίηςκ 

ηαζ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδ ιεηέπεζηα γςή ηςκ πενζζζυηενςκ παζδζχκ. Ένεοκεξ έπμοκ 

δείλεζ πςξ ημ 5%-10% εηθμαίγεζ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημο ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ηαζ 

10%-15% βίκμκηαζ εφιαηα ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ (Espelage & Swearer, 2004). ημ 

ζπμθζηυ πενζαάθθμκ, μζ αζηίεξ πμο μδδβμφκ ζημκ εηθμαζζιυ είκαζ πμθθέξ: μζ 

εηπαζδεοηζημί, ημ ηθίια πμο επζηναηεί, μζ ηακυκεξ ημο ζπμθείμο ηαζ ηα ζφκμθμ ηςκ 

ιαεδηχκ απμηεθμφκ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ειθάκζζδ ημο θαζκμιέκμο. 

         Ανπζηά, ιεβάθμ νυθμ παίγεζ δ ζηάζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απέκακηζ ζημοξ 

ιαεδηέξ. Όπςξ ακαθένεδηε, ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ είκαζ αοηυ πμο ιπμνεί ηαηά 

ηφνζμ θυβμ κα επδνεάζεζ ηδκ εηδήθςζδ ηδξ επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ημο παζδζμφ, 

υιςξ δ ζοιπενζθμνά ημο επδνεάγεηαζ ηαζ απυ ημοξ δαζηάθμοξ ηαζ ηαεδβδηέξ πμο 

ακηζιεηςπίγεζ ηαεδιενζκά. Ο νυθμξ ημο δαζηάθμο είκαζ ανηεηά δφζημθμξ ηαζ 

πενίπθμημξ, ηαεχξ έπεζ κα ακηζιεηςπίζεζ ηαζ κα δζαπεζνζζηεί ηαηαζηάζεζξ υπμο 

ειπθέημκηαζ πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ πνμζςπζηυηδηεξ Φοζζηά, ζηυπμξ ημο είκαζ κα 

ζοιπενζθενεεί ζζυηζια ζε υθμοξ, ηάηζ υιςξ πμο ίζςξ δεκ ιπμνμφκ κα δμοκ μζ 

ιαεδηέξ, μζ μπμίμζ ακηζδνμφκ εκακηίμκ ημο ιυθζξ ηάκεζ ηάηζ ακηίεεημ ζ’ αοημφξ. Έηζζ, 

μ δάζηαθμξ εεςνεί ηδκ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ςξ πνμζαμθή ηαζ ιε ηδ ζεζνά ημο 

επζηίεεηαζ ζημοξ ιαεδηέξ, είηε θεηηζηά είηε ζςιαηζηά, ιε απμηέθεζια κα οπάνπεζ 

ζφβηνμοζδ ηαζ εοιυξ ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ. Ζ ηζιςνία ημο δαζηάθμο ιπμνεί κα 

είκαζ είηε έιιεζδ, ιε ηδ ιείςζδ ηδξ ααειμθμβίαξ, είηε άιεζδ, θεηηζηά ιε ηδκ 

οπμαάειζζδ ηςκ ζηακμηήηςκ ημο ιαεδηή ιπνμζηά ζε υθδ ηδκ ηάλδ, αθθά ηαζ 

ζςιαηζηά ιε ηδ πνήζδ αίαξ, υπςξ ηνάαδβια ηςκ ιαθθζχκ, ημο αοηζμφ ηαζ πηφπδια ιε 
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ημ πένζ ή ηδ αένβα. Χξ απμηέθεζια, ημ παζδί εα ζηζβιαηζζηεί ηαζ πζεακχξ κα 

πενζεςνζμπμζδεεί απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ζοιιαεδηέξ ημο (Νέζημνμξ, 1992; 

Βμοσδάζηδξ, 1987). 

         Αηυιδ, δ ζηάζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ απέκακηζ ζημοξ ιαεδηέξ ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ ζηθδνυ ακηαβςκζζιυ ιεηαλφ ημοξ, θυβς ημο υηζ βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα 

ακαδεζπεεί μ ηαθφηενμξ ηαζ κα έπεζ ηδκ εφκμζά ημοξ. Ο δάζηαθμξ δεκ εα πνέπεζ κα 

ηάκεζ ακαθμνά ζε πενζζηαηζηά ηαζ ζοιπενζθμνέξ απυ ηάπμζμοξ ιαεδηέξ πμο ημκ 

εκυπθδζακ, ηαεχξ έηζζ βίκεηαζ αοηυιαηα δζάηνζζδ ακάιεζα ζημοξ ιαεδηέξ ηδξ ηάλδξ 

(Κμονάηδξ, 2009). Δάκ οπάνλεζ ακηαβςκζζιυξ, αοημιάηςξ εα παεμφκ μζ θζθίεξ 

ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ, εα αολδεεί δ εηδήθςζδ ηδξ επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ημοξ ηζ 

έηζζ εα οζμεεηήζμοκ ζοιπενζθμνέξ πμο δεκ εα ημοξ αμδεήζμοκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ 

ημζκςκζηχκ ημοξ δελζμηήηςκ (Βμοσδάζηδξ, 1987). 

         Δπζπθέμκ, ιεβάθμ νυθμ παίγεζ ηαζ δ ακηζιεηχπζζδ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ 

αίαξ απυ ιένμοξ ηςκ δαζηάθςκ (Olweus, 1999b). H εεηζηή ημοξ ζηάζδ απέκακηζ ζε 

ηέημζμο είδμοξ ζοιπενζθμνέξ εα δχζεζ ημ έκαοζια ζημοξ ιαεδηέξ κα πνδζζιμπμζμφκ 

ηδ αία ηαζ ηδκ επζεεηζηυηδηα ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ. Σα παζδζά, έπμκηαξ ςξ 

πνυηοπμ ημοξ δαζηάθμοξ ημοξ, εα ακηζιεηςπίζμοκ ιζα ηαηάζηαζδ υπςξ εα ηδκ 

ακηζιεηχπζγακ ηα πνυηοπά ημοξ πςνίξ κα θμαμφκηαζ βζα ηοπυκ ηονχζεζξ. 

         Δπζπνυζεεηα, πμθθμί εηπαζδεοηζημί δεκ πανειααίκμοκ ζε πενζζηαηζηά 

εηθμαζζιμφ, βεβμκυξ πμο εκηείκεζ ηδκ φπανλδ ημο θαζκμιέκμο (Espelage ηαζ Swearer 

(2003). Αοηυ ιπμνεί κα ζοιααίκεζ θυβς ημο υηζ μζ εηπαζδεοηζημί κζχεμοκ ή δεκ είκαζ 

ζςζηά ηαζ πθήνςξ εκδιενςιέκμζ ηαζ ηαηανηζζιέκμζ (Κμονημφηαξ, 2011), θυβς ηδξ 

οπμηίιδζδξ ημο θαζκμιέκμο απυ ημοξ ίδζμοξ, μζ μπμίμζ εεςνμφκ πςξ εοεφκεηαζ δ 

δθζηία βζα ηδκ εηδήθςζδ ιζα επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ή θυβς ημο υηζ δεκ βκςνίγμοκ 

πμζα ζοιπενζθμνά θμβίγεηαζ ςξ επζεεηζηή (O’Moore, 2000). 

       Δπίζδξ, ζδιακηζηυ νυθμ παίγεζ ηαζ ημ ηθίια ημο ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ, ημ 

μπμίμ  έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε ηδκ αοημεηηίιδζδ ημο ιαεδηή. Ακ ημ βεκζηυηενμ ηθίια 

ημο ζπμθείμο παναηηδνίγεηαζ απυ ακηαβςκζζιυ ηαζ έθθεζρδ μιαδζημφ πκεφιαημξ, ημ 

παζδί δεκ εα απμηηήζεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ δελζυηδηεξ εηιάεδζδξ βκχζεςκ ηαζ 

ημζκςκζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ εα έπεζ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ κα εηδδθχζεζ 

επζεεηζηή ζοιπενζθμνά. Ακηίζηνμθα, δ ειθάκζζδ πενζζηαηζηχκ εηθμαζζιμφ ζημ 

ζπμθείμ ιπμνεί κα αολήζεζ ημ θυαμ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ κα ιεζχζεζ ηδκ μιαδζηυηδηα, 
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ηδκ ειπζζημζφκδ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ ηυζμ βζα ημοξ ιαεδηέξ υζμ 

ηαζ βζα ημ πνμζςπζηυ ημο ζπμθείμο (Espelage & Swearer, 2004) 

         Χζηυζμ, ακ ηαζ ημ ζπμθείμ απμηεθεί ημκ ηφνζμ πχνμ ειθάκζζδξ πενζζηαηζηχκ 

εηθμαζζιμφ, μζ ακαθμνέξ βζα ηδκ εηδήθςζή ημοξ είκαζ εθάπζζηεξ ηζ αοηυ ηονίςξ 

θυβς θυαμο ηςκ εοιάηςκ βζα ζηζβιαηζζιυ απυ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημοξ 

ζοιιαεδηέξ ημοξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ δείπκεζ πςξ ηα πνμβνάιιαηα βζα ηδκ εκδιένςζδ 

ηαζ ηαηάνηζζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ηαζ ημο οπυθμζπμο πνμζςπζημφ, χζηε κα 

ακαβκςνίγμοκ ηδκ εηθμαζζηζηή ζοιπενζθμνά ηαζ κα πανειααίκμοκ ζε ηνίζζιεξ 

ηαηαζηάζεζξ, είκαζ ακαβηαία (Espelage & Swearer, 2004). 

 

4.3 Γελεηηθνί παξάγνληεο 

         Πμθθέξ ένεοκεξ έπμοκ δζελαπεεί χζηε κα απμδεζπεεί ηαζ δ επζννμή ηςκ 

βεκεηζηχκ παναβυκηςκ ζηδκ εηδήθςζδ ηδξ επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Μεθέηδ ηςκ 

O’Connor ηαζ ζοκ. (1980, ζημ Rigby 2008a) ζε ιμκμγοβςηζηά ηαζ δζγοβςηζηά δίδοια 

απέδεζλε υηζ μζ ιμκμγοβχηεξ είπακ εκημκυηενδ εηδήθςζδ επζεεηζηυηδηαξ, εκχ μζ Ball 

ηαζ ζοκ (2008, ζημ Swearer & Hymel, 2015) ακαθένμοκ πςξ ιέζα απυ ένεοκεξ έπεζ 

απμδεζπεεί υηζ ημ 61% ηςκ αζηζχκ ηδξ εηθμαζζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ μθείθεηαζ ζε 

βεκεηζημφξ πανάβμκηεξ. 
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Κεθάιαην 5
ν
: Οη επηπηώζεηο ηνπ εθθνβηζκνύ 

 

         φιθςκα ιε πμθθέξ ένεοκεξ, δ επζεεηζηυηδηα ηαζ εηθμαζζιυξ επζδνμφκ 

ζδιακηζηά ηυζμ ζηδκ ροπζηή ηαζ ζςιαηζηή οβεία ηςκ παζδζχκ υζμ ηαζ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ, ηδκ ακάπηολδ ηςκ ημζκςκζηχκ ημοξ 

δελζμηήηςκ ηαζ ηδκ αηαδδιασηή ημοξ πμνεία (Ανηζκμπμφθμο, 2009). Ο εηθμαζζιυξ 

πμο δζαπνάηηεηαζ ζημ ζπμθείμ ιπμνεί κα επδνεάζεζ άιεζα ημ ζπμθζηυ ηθίια, ηζξ 

ζπέζεζξ ηςκ ιαεδηχκ ιε ημοξ δαζηάθμοξ ημοξ αθθά ηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ αολάκεζ ημ 

θυαμ, μδδβχκηαξ έηζζ ζε ακηζημζκςκζηέξ ζοιπενζθμνέξ (πονυπμοθμξ, 2008). 

 

 5.1 Οη επηπηώζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία 

        Ακ ηαζ επζηναηεί δ άπμρδ υηζ μ εηθμαζζιυξ πνμηαθεί πνμαθήιαηα ζηα εφιαηα, 

μζ εφηεξ ηαζ μζ παναηδνδηέξ ιπμνμφκ επίζδξ κα επδνεαζημφκ ζδιακηζηά απυ 

πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ. Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ πςξ μ εηθμαζζιυξ πνμηαθεί 

πνμαθήιαηα, ημ ηονζυηενμ ηςκ μπμίςκ είκαζ δ ηαηάεθζρδ, ηονίςξ ζηα εφιαηα, ηα 

μπμία ζοκεπίγμοκ κα ηα επδνεάγμοκ βζα ιήκεξ ή ηαζ πνυκζα (Cornell & Limber, 

2015). Γζα πανάδεζβια, μζ Felix ηαζ ζοκ. (2011, ζημ Cornell & Limber, 2015), ιέζα 

απυ ένεοκα πμο έηακακ ζε παζδζά δθζηίαξ 8-17 εηχκ, ανήηακ πςξ ηα παζδζά-εφιαηα 

ακέθενακ θζβυηενδ ζηακμπμίδζδ απυ ηδ γςή ηαζ ημ ζπμθείμ ηαεχξ ηαζ παιδθά 

επίπεδα εθπίδαξ βζα ημ ιέθθμκ ημοξ. Αηυιδ, έπεζ απμδεζπεεί πςξ δ ηαηάεθζρδ 

ανίζηεηαζ ζε ορδθυηενα επίπεδα ζηα ημνίηζζα απ’ υ,ηζ ζηα αβυνζα εφιαηα (Espelage 

& Swearer, 2003). Σέθμξ, ενεοκδηζηά δεδμιέκα δείπκμοκ πςξ οπάνπεζ ιεβάθδ 

πζεακυηδηα ηα εφιαηα κα πανμοζζάζμοκ ηαηάεθζρδ ηαηά ηδκ εκήθζηδ γςή ημοξ ζημ 

ιέθθμκ (Hemphill, Tollit & Herrenkohl, 2014). 

         Αηυιδ, μ εηθμαζζιυξ ιπμνεί κα επζδνάζεζ ανκδηζηά δδιζμονβχκηαξ παιδθή 

αοημεηηίιδζδ, άβπμξ, ακαζθάθεζα, απμθοβή ημο ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ, κηνμπή, 

αηυιδ ηαζ αοημηημκζημφξ ζδεαζιμφξ (Menard & Grotpeter, 2014). οβηεηνζιέκα, μζ 

Rigby & Slee (1993a, ζημ Rigby, 2008a), ζε ένεοκα πμο δζελήβακ ζηδκ Αοζηναθία 

ακάιεζα ζε 877 παζδζά δθζηίαξ 12-18 εηχκ, δζαπίζηςζακ πςξ δ παιδθή 

αοημεηηίιδζδ δεκ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ημζκςκζηυηδηα ηςκ παζδζχκ αθθά ιε ημκ 
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εηθμαζζιυ πμο οθίζηακηαζ πςνίξ κα παίγμοκ ζδζαίηενμ νυθμ άθθμζ πανάβμκηεξ. 

Σέθμξ, ζε ένεοκα ηςκ Flannery, Singer ηαζ Wester (2004), ημ 8% ηςκ εοιάηςκ 

ακαθένεζ πςξ μδδβήεδηε ζε πνμζπάεεζεξ αοημηημκίαξ ή ανκήεδηε κα πάεζ ζημ 

ζπμθείμ. 

         Όζμκ αθμνά ημοξ εφηεξ ηαζ ημοξ εφηεξ/εφιαηα, έπεζ απμδεζπεεί πςξ ηα επίπεδα 

ηαηάεθζρδξ είκαζ ανηεηά ορδθά. Δζδζηά βζα ημοξ εφηεξ/εφιαηα, δ ηαηάεθζρδ είκαζ ζε 

ορδθυηενα πμζμζηά απυ αοηά βζα ηα εφιαηα ηαζ ημοξ εφηεξ, εκχ ιπμνεί κα 

πανμοζζάζμοκ ηαζ ηάζεζξ αοημηημκίαξ (Espelage & Swearer, 2003).  

         Ακαθμνζηά ιε ημοξ παναηδνδηέξ, έπεζ ηεηιδνζςεεί υηζ ζηδκ πμνεία 

ακαπηφζζμοκ ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ, υπςξ ηαηάεθζρδ, άβπμξ, εοιυ, 

αοημηαηαζηνμθζηέξ ηάζεζξ ηαζ αοημηημκζημφξ ζδεαζιμφξ. Σα παζδζά-παναηδνδηέξ, 

πμο είκαζ πανυκηεξ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ υπμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ορδθά 

επίπεδα αίαξ, πανμοζζάγμοκ πζμ ζοπκά ζοκαζζεδιαηζηέξ δζαηαναπέξ απ’ υ,ηζ ηα 

παζδζά πμο είκαζ πανυκηεξ ζε παιδθά επίπεδα αίαξ (Flannery, Singer & Wester, 

2004). 

 

5.2 Οη επηπηώζεηο ζηε ζσκαηηθή πγεία 

        Πμθθά ειπεζνζηά δεδμιέκα έπμοκ δείλεζ πςξ μ εηθμαζζιυξ ιπμνεί κα επδνεάζεζ 

άιεζα ηαζ ηδ ζςιαηζηή οβεία ηςκ ειπθεηυιεκςκ πνμζχπςκ ζε ηέημζμο είδμοξ 

πενζζηαηζηά, ηονίςξ ηςκ εοιάηςκ. Οζ επζπηχζεζξ ειθακίγμκηαζ ιε ηδ ιμνθή 

ροπμζςιαηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, υπςξ πυκμζ ζημ ηεθάθζ, ζημ ζημιάπζ, πνμαθήιαηα 

φπκμο (ατπκία ηαζ εθζάθηεξ), αηυια ηαζ ηνίζεζξ πακζημφ (Espelage & Swearer, 2003). 

Δπίζδξ, δεδμιέκμο υηζ ηα εφιαηα πενζζηαηζηχκ εηθμαζζιμφ εζςηενζηεφμοκ ηα 

πνμαθήιαηα ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ, ιε απμηέθεζια κα μδδβμφκηαζ ζηδκ ακάπηολδ 

δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ, ηονίςξ ηα ημνίηζζα-εφιαηα (Smokowski & Kopasz, 2005). 

Αηυιδ, ζε ένεοκα πμο έβζκε ζηδκ Αοζηναθία, ανέεδηε υηζ ηα παζδζά-εφηεξ/εφιαηα 

είπακ ορδθυηενα επίπεδα ροπμζςιαηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ζε ζπέζδ ιε ηα απθά 

εφιαηα ηαζ ημοξ εφηεξ (Rigby, 2008a) εκχ άθθδ ένεοκα, αοηή ηδξ Kaltiala-Heino et 

al. (2000, ζημ Smokowski & Kopasz, 2005), έδεζλε πςξ μζ εφηεξ/εφιαηα έπμοκ ηα 

ιεβαθφηενα πμζμζηά ροπμζςιαηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, δζαηνμθζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ 

κμδηζηχκ πνμαθδιάηςκ. 
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 5.3 Οη επηπηώζεηο ζηελ θνηλσληθή δσή 

        Ο εηθμαζζιυξ ιπμνεί κα έπεζ επζπηχζεζξ ηαζ ζηδκ ημζκςκζηή ζοιπενζθμνά, ηυζμ 

ηςκ εοηχκ υζμ ηαζ ηςκ εοιάηςκ (Ttofi et al., 2014). Γεκζηυηενα, δ εηθμαζζηζηή 

ζοιπενζθμνά, ηονίςξ βζα ημοξ εφηεξ, έπεζ ζοκδεεεί ιε πνμαθήιαηα ζοιπενζθμνάξ 

ζημ ζπμθείμ (Biag, 2014), ιε απμηθεζζιυ απυ δζάθμνεξ μιάδεξ ημο ζπμθείμο, ιε 

παναααηζηή ζοιπενζθμνά (Swearer & Hymel, 2015) ηαζ ιε ηαηακάθςζδ μοζζχκ ηαζ 

ηάπκζζια πζμ έκημκα απ’ υηζ ηα εφιαηα ή μζ εφηεξ/εφιαηα (Kaltiala-Heino et al., 

2000).  

        Όζμκ αθμνά ηα εφιαηα, έπεζ απμδεζπεεί πςξ ζοκήεςξ κζχεμοκ ιμκαλζά ηζ αοηυ 

έπεζ ςξ απμηέθεζια κα αζζεάκμκηαζ αδοκαιία ζημ κα ηάκμοκ θζθίεξ ηαζ κα 

ιπμνέζμοκ κα ακαπηφλμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ ζημοξ δελζυηδηεξ χζηε κα ακηζιεηςπίζμοκ 

δοζημθίεξ ημζκςκζηήξ θφζεςξ ζημ ιέθθμκ (Μπμβζαηγυβθμο, Βίθθδ & Γαθάκδ, 2012). 

Δπίζδξ, ηα εφιαηα πανμοζζάγμοκ ζοπκά Γζαηαναπή Δθθεζιιαηζηήξ Πνμζμπήξ-

Τπενηζκδηζηυηδηαξ (ΓΔΠ-Τ), θυβς ημο υηζ πενζιέκμοκ απυ ζηζβιή ζε ζηζβιή κα 

πέζμοκ εφιαηα εηθμαζζιμφ (Smokowski & Kopasz, 2005).  

        Ένεοκεξ πμο έπμοκ βίκεζ ζπεηζηά ιε ημ πχξ επζδνά μ εηθμαζζιυξ ζηδ ιεηέπεζηα 

ημζκςκζηή γςή ηςκ ειπθεηυιεκςκ αηυιςκ, έπμοκ δείλεζ πςξ πνάβιαηζ μζ επζπηχζεζξ 

είκαζ πμθφ ζδιακηζηέξ. Ανπζηά, μζ εφηεξ έπμοκ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ κα 

ειθακίζμοκ εβηθδιαηζηή ηαζ ακηζημζκςκζηή ζοιπενζθμνά ζημ ιέθθμκ (Vassallo et 

al., 2014), κα ζοκεπίζμοκ ηδκ παναααηζηή ζοιπενζθμνά, υπςξ ηαηακάθςζδ μοζζχκ 

ηαζ αθημυθ, αακδαθζζιμφξ ηαζ ηθμπέξ ηαζ κα ζοιιεηάζπμοκ ζε πανυιμζα 

πενζζηαηζηά αίαξ πμο δζαπνάηημκηαζ απυ μιάδεξ (Menard & Grotpeter, 2014). Έηζζ, 

εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ μ εηθμαζζιυξ απμηεθεί έκα είδμξ πνμπμιπμφ ηδξ 

ιέθθμοζαξ παναααηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ημο παζδζμφ-εφιαημξ (πονυπμοθμξ, 2008). 

        Σέθμξ, μζ ζοκέπεζεξ ημο εηθμαζζιμφ εα πανμοζζαζημφκ ηαζ ζηδ ιεηέπεζηα 

ημζκςκζηή γςή ηςκ εοιάηςκ, ηαεχξ, θυβς ηδξ παιδθήξ ημοξ αοημεηηίιδζδξ, εα 

έπμοκ πνμαθήιαηα ζηδ δζαιυνθςζδ δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ (Hugh-Jones & Smith, 

1999). Ζ ένεοκα ημο Gilmartin (1987) έδεζλε πςξ μζ εκήθζηεξ άκηνεξ-πνχδκ εφιαηα 

έπμοκ πνμαθήιαηα κα δζαιμνθχζμοκ ενςηζηέξ ζπέζεζξ ιε ημ άθθμ θφθμ, εκχ μζ 

Carney & Merrell (2001) ακέθενακ πςξ ζε αηναίεξ πενζπηχζεζξ ηα πνχδκ εφιαηα 
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ιπμνμφκ κα επζπεζνήζμοκ δμθμθμκία εκακηίμκ ημο πνχδκ εφηδ ημοξ (Smokowski & 

Kopasz, 2005). 

 

 5.4 Οη επηπηώζεηο ζηελ αθαδεκατθή πνξεία 

        Ακαθμνζηά ιε ηζξ επζδυζεζξ ημοξ ζημ ζπμθείμ, ηυζμ μζ εφηεξ υζμ ηαζ ηα εφιαηα 

πανμοζζάγμοκ ζμαανά εθθείιιαηα. Οζ εφηεξ ζοπκά πνμηαθμφκ ακαζηάηςζδ ζημ 

ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ηαζ μζ επζδυζεζξ ημοξ είκαζ ζπεηζηά παιδθέξ (Swearer & Hymel, 

2015). Δπίζδξ, ηα εφιαηα πανμοζζάγμοκ ζοπκά ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ, ιείςζδ ηδξ 

ζπμθζηήξ ημοξ επίδμζδξ ηαζ απνμεοιία κα πάκε ζημ ζπμθείμ ηαεχξ θμαμφκηαζ βζα 

ηοπυκ πενζζηαηζηυ εηθμαζζιμφ ζε αάνμξ ημοξ (Rigby, 2008a), ιε απμηέθεζια κα 

πάκμοκ ηζξ παναδυζεζξ ηςκ ιαεδιάηςκ, κα εεςνμφκηαζ «ηαημί ιαεδηέξ» ηαζ ηεθζηά 

κα ιδκ επζηοβπάκμοκ ημοξ ζπεηζημφξ ιε ημ ζπμθείμ ζηυπμοξ ημοξ (Smokowski & 

Kopasz, 2005). Σέθμξ, έπεζ παναηδνδεεί πςξ ηαζ μζ εφηεξ/εφιαηα πανμοζζάγμοκ 

ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ηαζ απμηοπία ζημ ζπμθείμ (Cohn & Canter, 2003). 
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Κεθάιαην 6
ν
: Καηάζιηςε θαη ζρνιηθόο εθθνβηζκόο 

 

6.1 Καηάζιηςε: Υαξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπησκαηνινγία 

         ηδκ παβηυζιζα αζαθζμβναθία οπάνπμοκ ακαθμνέξ βζα ηδκ ηαηάεθζρδ απυ ηδ 

δεηαεηία ημο 1930, ακ ηαζ δεκ ήηακ αέααζμ υηζ ηα παζδζά ιπμνμφκ κα θηάζμοκ ζηδκ 

ηαηάεθζρδ. Σμ 1960, δ ηαηάεθζρδ ηςκ παζδζχκ ενιδκεφηδηε ςξ εηδήθςζδ 

παναααηζηυηδηαξ, εκχ ημ 1970 υηζ δ ηαηάεθζρδ ημοξ ιπμνεί κα δζανηέζεζ βζα ιζηνυ 

πνμκζηυ δζάζηδια. φιθςκα ιε ηα ζδιενζκά δεδμιέκα, δ ηαηάεθζρδ ιπμνεί κα 

πενζέπεζ έκα εονφ θάζια ζοκαζζεδιάηςκ, απυ ηδκ ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ ηαζ ηα 

ηαηαεθζπηζηά ζφκδνμια ςξ ηδκ ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή. (Wilmshurst, 2011). 

         Ζ έηεεζδ ηςκ παζδζχκ ζε ηαεδιενζκά ζηνεζμβυκα βεβμκυηα παίγεζ πμθφ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ αθθά ηαζ ημο άβπμοξ ηαζ ηδ 

δζαηαναπή ημο ιεηα-ηναοιαηζημφ ζηνεξ (Swearer & Hymel, 2015). Υαναηηδνζζηζηά, 

ζδιακηζηά βεβμκυηα ανκδηζηήξ πνμζάξ, υπςξ ημ δζαγφβζμ ηςκ βμκζχκ ηαζ ηα 

πνμαθήιαηα ιεηαλφ ζοκμιδθίηςκ, ιπμνμφκ κα λεηζκήζμοκ ηαζ κα δζαηδνήζμοκ ηα 

ζοιπηχιαηα ηδξ ηαηάεθζρδξ. Ζ ηαηάεθζρδ ζηα παζδζά εηδδθχκεηαζ ηονίςξ ιε ηδ 

ιμνθή ροπμζςιαηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, υπςξ πμκμηέθαθμζ, ζημιαπυπμκμζ, γαθάδεξ, 

αθθά ηαζ ζε ζοιπενζθμνζηυ επίπεδμ ιε αολδιέκδ επζεεηζηυηδηα ηαζ ζοπκά 

λεζπάζιαηα ιε θςκέξ ηαζ ηθάιαηα. Ακαθμνζηά ιε ημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ, ηα παζδζά 

ιε ηαηάεθζρδ ζοπκά απμθεφβμοκ κα πδβαίκμοκ ζπμθείμ, θεφβμοκ ζηδ ιέζδ ηδξ 

διέναξ ηαζ ακαπηφζζμοκ ζπμθζηή θμαία (Espelage & Swearer, 2003). Δπίζδξ, έπεζ 

παναηδνδεεί ηαζ ιείςζδ ηςκ ζπμθζηχκ ημοξ επζδυζεςκ ημοξ, ηαεχξ ζε ένεοκα ηςκ 

Flannery, Singer ηαζ Wester (2004) απμδείπεδηε πςξ ημ 17% ηςκ εοιάηςκ ακέθενακ 

πςξ ακηζιεηχπζγακ δοζημθίεξ εηιάεδζδξ. Δπίζδξ, ζε ημζκςκζηυ επίπεδμ, ηα παζδζά 

κζχεμοκ ηαηχηενα ζε ζπέζδ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ηζ έηζζ απμηθείμκηαζ απυ ηζξ 

μιάδεξ ηςκ ζοκμιδθίηςκ ηαζ δοζημθεφμκηαζ κα δδιζμονβήζμοκ ηαζ κα δζαηδνήζμοκ 

θζθίεξ ιε άθθα παζδζά (Σζζακηήξ, 2009). Σέθμξ, παναηδνείηαζ ζοκκμζδνυηδηα ηδξ 

ηαηάεθζρδξ ιε πνμαθήιαηα πνμζμπήξ, ζοβηέκηνςζδξ, ΓΔΠ-Τ ηαζ αβπχδεζξ 

δζαηαναπέξ (APA, 2000 ζημ Wilmshurst, 2011; O' Moore, 2000). 
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        Καηά ηδκ εθδαεία, δ ηαηάεθζρδ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ ηαηάπνδζδ αθημυθ, 

εζδζηά απυ ημνίηζζα, αθθά ηαζ ζημ ηάπκζζια ηαζ ηδ πνήζδ μοζζχκ ηνία πνυκζα ιεηά 

ηδκ ειθάκζζδ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ (Luk, Wang & Simons-Morton, 

2010). Αηυιδ, πμθφ ζοπκυ θαζκυιεκμ είκαζ μ αοημηημκζηυξ ζδεαζιυξ ή ηαζ δ 

αοημηημκία (Kim, Koh & Leventhal, 2005). φιθςκα ιε ημ DSM-IV-TR (APA, 

2000), δ εθδαζηή ηαηάεθζρδ πενζθαιαάκεζ δζαηαναπέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ, 

παναζζεήζεζξ ηαζ οπενοπκία, ΓΔΠ-Τ, δζαηαναπέξ πνυζθδρδξ ηνμθήξ, υπςξ ακμνελία 

ηαζ αμοθζιία, δζαηαναπέξ πνήζδξ μοζζχκ ηαζ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ (Wilmshurst, 

2011). 

 

 6.2 Η θαηάζιηςε σο απνηέιεζκα ηνπ εθθνβηζκνύ 

        Ο εηθμαζζιυξ απμηεθεί ιία απυ ηζξ ηφνζεξ ιμνθέξ ζηνεζμβυκςκ βεβμκυηςκ ζηα 

μπμία ιπμνεί κα εηηεεεί έκα παζδί ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημο, ηονίςξ ζημ ζπμθζηυ 

πενζαάθθμκ. Ένεοκεξ έπμοκ απμδείλεζ πςξ δ ζοκεπήξ έηεεζδ ηαζ ζοιιεημπή ζε 

πενζζηαηζηά αίαξ ηαζ εηθμαζζιμφ ηςκ παζδζχκ ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζηδκ ειθάκζζδ 

ηαηάεθζρδξ (Flannery, Singer & Wester, 2004). 

         Ζ εοιαημπμίδζδ είκαζ πμθφ ζοκδεζζιέκμ θαζκυιεκμ ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ ηαζ 

ιπμνεί εφημθα κα μδδβήζεζ ζηδκ εηδήθςζδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, 

ζοκαζζεδιάηςκ ιμκαλζάξ ηαζ ζε ζδεαζιμφξ ηαζ απυπεζνεξ αοημηημκίαξ (Luk, Wang & 

Simons-Morton, 2010). Σα πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ ηάκμοκ ημ εφια κα δζαιμνθχκεζ 

άζπδιδ εζηυκα βζα ημκ εαοηυ ημο ηαζ βζα ημκ ηυζιμ ζημκ μπμίμ γεζ, ιε απμηέθεζια κα 

μδδβείηαζ ζηδκ ηαηάεθζρδ (Swearer & Hymel, 2015). Αηυιδ, έπεζ ενεοκδεεί υηζ δ 

δοζημθία ζηδκ εηιάεδζδ ηαζ παναημθμφεδζδ ηδξ ζπμθζηήξ φθδξ εη ιένμοξ ημο 

παζδζμφ εκζζπφεζ ηζξ επζεέζεζξ εηθμαζζιμφ πνμξ αοηυ ηζ έηζζ εηδδθχκεζ ζηαδζαηά 

ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα (Vassallo et al., 2014). Φοζζηά, δ ηαηάεθζρδ δεκ 

πνμηφπηεζ ιυκμ απυ ημκ άιεζμ ή έιιεζμ εηθμαζζιυ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ, αθθά ηαζ 

απυ άθθεξ ιμνθέξ ημο, υπςξ μ δθεηηνμκζηυξ εηθμαζζιυξ (Luk, Wang & Simons-

Morton, 2010). 

         Δπζπνυζεεηα, μζ ενεοκδηέξ έπμοκ ιεθεηήζεζ ηαζ ηδ ζπέζδ πμο έπμοκ ηα δφμ 

θφθα ιε ημκ εηθμαζζιυ ηαζ ηδκ ηαηάεθζρδ, ακ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα είκαζ 

αιθζθεβυιεκα. Ο Craig (1998, ζημ Espelage & Swearer, 2004) ανήηε πςξ ηα ημνίηζζα 

πανμοζίαγακ ορδθυηενα επίπεδα ηαηάεθζρδξ απ’ υηζ ηα αβυνζα. Ο Rosenfield (1999) 
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(ζημ Turner, Finkelhor, & Ormrod, 2010) ακέθενε πςξ ηα ημνίηζζα εζςηενζηεφμοκ ηα 

πνμαθήιαηά ημοξ, εηδδθχκμκηαξ ηαηάεθζρδ, εκχ ηα αβυνζα ηα ελςηενζηεφμοκ, ιε ηδ 

πνήζδ μοζζχκ ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ αθημυθ, εκχ μζ Needham (2007) ηαζ Wu ηαζ ζοκ. 

(2008, ζημ Luk, Wang & Simons-Morton, 2010) ανήηακ πςξ ηα ημνίηζζα είκαζ αοηά 

πμο ελςηενζηεφμοκ πενζζζυηενμ ηα πνμαθήιαηά ημοξ ηάκμκηαξ πνήζδ μοζζχκ ζηδκ 

εθδαεία. Σέθμξ, ηάπμζεξ ένεοκεξ δεκ ανήηακ ηαιία ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ημο θφθμο ηαζ 

ηδξ εηδήθςζδξ ηδξ ηαηάεθζρδξ (Nolen-Hoeksema, 1994, ζημ Uba, Yaacob, & Juhari, 

2010), εκχ άθθεξ ανήηακ ίζα επίπεδα ζοζπέηζζδξ ηαζ ζηα δφμ θφθα (Espelage & 

Swearer, 2004). 

        Όζμκ αθμνά ημοξ ειπθεηυιεκμοξ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ, ένεοκεξ έπμοκ 

δείλεζ πςξ, εηηυξ απυ ηα εφιαηα, ηαηάεθζρδ ιπμνμφκ κα αζχζμο ηαζ μζ εφηεξ, μζ 

εφηεξ/εφιαηα ηαζ μζ πανεονζζηυιεκμζ. φιθςκα ιε ένεοκα ηςκ Kaltiala-Heino ηαζ 

ζοκ. (1999, ζημ Espelage & Swearer, 2004), ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ 

ενςηδεέκηςκ πμο έπαζπακ απυ ηαηάεθζρδ ήηακ μζ εφηεξ/εφιαηα. πεηζηά ιε ημοξ 

εφηεξ, ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ πςξ έπμοκ πμθθέξ πζεακυηδηεξ ειθάκζζδξ ηαηάεθζρδξ 

(Kaltiala-Heino & Fröjd, 2011; Klomek et al., 2007). Δπίζδξ, μζ Kaltiala-Heino ηαζ 

Fröjd (2011) οπμζηήνζλακ πςξ ηα παζδζά πμο παναδέπμκηαζ υηζ είκαζ εφηεξ, είκαζ 

πζεακυηενμ κα πανμοζζάζμοκ ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ ηαζ ηονίςξ ηαηάεθζρδ, απ’ 

υηζ ηα παζδζά πμο ακαβκςνίγμοκ πςξ είκαζ εφιαηα ή εφηεξ/εφιαηα θυβς ημο υηζ 

κζχεμοκ κηνμπή ηαζ εκμπή. 

        Δπζπθέμκ, πμθθέξ ένεοκεξ έπμοκ δζελαπεεί βζα κα πανμοζζάζμοκ ηζξ επζπηχζεζξ 

ηδξ ζπέζδξ ημο εηθμαζζιμφ ιε ηδκ ηαηάεθζρδ ζηδκ εκήθζηδ γςή ηςκ ειπθεηυιεκςκ 

ζημκ εηθμαζζιυ αηυιςκ. Ανπζηά, μζ Ttofi ηαζ ζοκ. (2011) απέδεζλακ πςξ μ 

εηθμαζζιυξ ζηδκ παζδζηή δθζηία ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηαηάεθζρδ ζηδ ιεηέπεζηα γςή 

ηςκ εοιάηςκ, εκχ μ Olweus (1993) ακέθενε πςξ πνχδκ εφιαηα εηθμαζζιμφ ήηακ 

πενζζζυηενμ ηαηαεθζπηζηά ηαζ είπακ θζβυηενδ αοημεηηίιδζδ ζπεηζηά απυ ηα ιδ 

εηθμαζζιέκα παζδζά. Ανηεηυ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ μζ ένεοκεξ ακαθμνζηά ιε 

ημοξ εφηεξ ημο εηθμαζζιμφ. Ο Slee (1995) ακαθένεζ πςξ οπάνπεζ ιεβάθδ πενίπηςζδ 

μζ εφηεξ κα ειθακίζμοκ ηαηάεθζρδ ζηδκ εκήθζηδ γςή ημοξ. Βέααζα, μζ πενζζζυηενμζ 

ενεοκδηέξ ζοιθςκμφκ πςξ ηδκ μιάδα ορδθμφ ηζκδφκμο βζα εηδήθςζδ ηαηαεθζπηζηχκ 

ζοιπηςιάηςκ απμηεθμφκ μζ εφηεξ/εφιαηα (Klomek et al., 2007). 

        Αηυιδ, ιεβάθμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ αίζεδια ηδξ απεθπζζίαξ ςξ 

πανάβμκηαξ ημο εηθμαζζιμφ. Ζ απεθπζζία απμηεθεί έκακ ηφπμ ηαηάεθζρδξ, υπμο ημ 
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άημιμ δεκ ζηέθηεηαζ εεηζηά ζπεηζηά ιε ημ ιέθθμκ ημο ηαζ δεκ αθέπεζ ημκ εαοηυ ημο 

ιέζα ζ’ αοηυ. Σα άημια αζχκμοκ ηδκ απεθπζζία υηακ δεκ ιπμνμφκ κα εθέβλμοκ ηα 

ενεείζιαηα ημο πενζαάθθμκηυξ ημοξ ηαζ ςξ εη ημφημο παναημφκ ηάεε πνμζπάεεζα βζα 

κα ημ ηαηαθένμοκ ηαεχξ κζχεμοκ ακίηακμζ κα ημ ηάκμοκ. Έηζζ, υηακ ηα παζδζά 

αζχκμοκ ημκ εηθμαζζιυ, θυβς ημο υηζ δεκ ιπμνμφκ κα δνάζμοκ άιεζα, δζαηαηέπμκηαζ 

απυ άβπμξ, εβηαηαθείπμοκ ηάεε πνμζπάεεζα κα αιοκεμφκ ή κα ακαθένμοκ ημ 

πενζζηαηζηυ ηαζ ζηαδζαηά εηδδθχκμοκ ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα (Espelage & 

Swearer, 2004). 

        Σέθμξ, πμθφ ζδιακηζηυ είκαζ ηαζ ημ ενχηδια ακ μ εηθμαζζιυξ είκαζ πανάβμκηαξ 

ή αζηία ηαζ αθμνιή ηδξ ηαηάεθζρδξ. φιθςκα ιε ημοξ Kaltiala-Heino ηαζ ζοκ. (1999, 

ζημ Espelage & Swearer, 2004), ηα παζδζά πμο ειθακίγμοκ ζοιπηχιαηα ηαηάεθζρδξ 

είκαζ πνάβιαηζ πζεακυ κα οπμζημφκ εηθμαζζιυ. Ζ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ 

παζδζχκ, δ μπμία εηδδθχκεηαζ ζοιπενζθμνζηά, ιπμνεί κα πνμζεθηφζεζ ημ εφηδ ηαζ κα 

μδδβήζεζ ζημκ εηθμαζζιυ. Αηυιδ, μζ ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ ηαζ δ ηαηάεθζρδ 

ιπμνεί κα ειπμδίζμοκ ηδκ ακάπηολδ ηςκ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ ηαζ ηςκ αιοκχκ πμο 

πνεζάγμκηαζ ηα παζδζά βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ηοπυκ πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ ηαζ κα 

δζαπεζνζζημφκ ημ άβπμξ πμο δδιζμονβείηαζ θυβς αοηχκ (Κμονημφηαξ, 2008, 2011). 
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Κεθάιαην 7
ν
: Η ζρέζε ησλ παηδηώλ κε ηνπο γνλείο ηνπο 

 

7.1 Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζην θαηλόκελν ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ 

        Ζ μζημβέκεζα εκυξ παζδζμφ απμηεθεί ημ ανπζηυ πενζαάθθμκ ημο ζημ μπμίμ 

ιαεαίκεζ κα αθθδθεπζδνά ιε άθθμοξ ακενχπμοξ ηαζ ζηαδζαηά κα ημζκςκζημπμζείηαζ. 

Οζ ειπεζνίεξ ηαζ μζ εζηυκεξ πμο έπεζ ημ παζδί απυ ημ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ, 

ιεηαηνέπμκηαζ ζε πνυηοπα ζοιπενζθμνάξ, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκ βζα κα 

ζοιπενζθένμκηαζ ζημοξ ακενχπμοξ ημο ημζκςκζημφ ημοξ πενζαάθθμκημξ (Ttofi et al., 

2014). 

        Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ ζπδιαηίγεηαζ ηαζ δ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ημο παζδζμφ. 

Όηακ ημ παζδί παναηδνεί δζαιάπεξ ιεηαλφ ηςκ βμκζχκ ημο, ηζξ επακαθαιαάκεζ ζηδκ 

ηαεδιενζκυηδηά ημο. Αοηή δ επζεεηζηυηδηα, υιςξ δεκ αμδεά ηα παζδζά ζηδκ 

ημζκςκζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ημοξ πνμζανιμβή, ηαεχξ ηαζ ηδκ επίθοζδ 

πνμαθδιάηςκ ζε άθθα πενζαάθθμκηα (Bowes et al., 2010). Δπίζδξ, ημ παζδί, ιέζα απυ 

ηδκ ζοκεπή ημο έηεεζδ ζηδ αία, ακαπηφζζεζ αζζεήιαηα άβπμοξ ηαζ ακαζθάθεζαξ, 

βεβμκυξ πμο ζοιαάθθεζ ζηδ δφζημθδ πνμζανιμβή ημο ζημ εονφ ημζκςκζηυ 

πενζαάθθμκ (Connolly & O’Moore, 2003). 

        Πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο παζδζμφ παίγμοκ μζ 

ηφπμζ βμκέςκ πμο οπάνπμοκ ζε ηάεε μζημβέκεζα. Ανπζηά, μ ηφπμξ ημο αοηανπζημφ 

βμκέα δεκ αθήκεζ ημ παζδί κα εηθναζηεί ιε εθεοεενία, ηαεχξ ημ ηαηαπζέγεζ ζοκεπχξ 

ηαζ ημο εέηεζ αοζηδνά υνζα ηαζ ηακυκεξ. Έηζζ, ημ παζδί δεκ απμηηά αοημκμιία ηαζ 

κζχεεζ ζοκεπχξ απυννζρδ. Δπίζδξ, μ ακεηηζηυξ βμκέαξ δεκ εθέβπεζ ανηεηά ημ παζδί, 

ηαεχξ ημο δίκεζ πμθθέξ εθεοεενίεξ ηαζ δεκ μνίγεζ ηδ ζςζηή ζοιπενζθμνά ιε 

απμηέθεζια ημ παζδί κα ιδκ έπεζ ζοβηεηνζιέκμ πνυηοπμ ιίιδζδξ. Πανάθθδθα υιςξ, 

μ βμκέαξ δείπκεζ πςξ απμδέπεηαζ ημ παζδί πςνίξ κα έπεζ ζοβηεηνζιέκεξ απαζηήζεζ απυ 

αοηυ ηζ έηζζ δεκ πνδζζιμπμζεί ηδκ ηζιςνία ςξ ιέζμ ζοιιυνθςζδξ ή επζαμθήξ. Σέθμξ, 

μ δδιμηναηζηυξ βμκέαξ δείπκεζ ζημ παζδί υθδ ηδκ οπμζηήνζλή ημο, ζοιιεηέπμκηαξ ζηδ 

γςή ημο, ζηζξ απμθάζεζξ ημο, ημο πνμζθένεζ ηδκ ακελανηδζία πμο πνεζάγεηαζ ηαζ 

πνδζζιμπμζεί ημ δζάθμβμ βζα κα ημο αάθεζ υνζα ηαζ κα ημ εθέβπεζ πςνίξ κα ημ πζέγεζ. 

Φοζζηά, έπεζ ορδθέξ απαζηήζεζξ απυ ημ παζδί ημο, πνδζζιμπμζεί υιςξ ηδ θεηηζηή 
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επζημζκςκία πνμηεζιέκμο κα ημο ημ δείλεζ ηαζ κα ιδκ ημο πνμηαθέζεζ άβπμξ ηαζ 

ακηζπάεεζα πνμξ ημκ ίδζμ (Πέηδξ, 2013). 

       Φοζζηά, δ ζπέζδ ημο παζδζμφ ιε ημοξ βμκείξ ημο ηαζ ημ ιμκηέθμ πμο αημθμοεμφκ 

μζ βμκείξ, ιπμνεί κα επδνεάζεζ άιεζα ηδκ ζηακυηδηά ημο παζδζμφ κα δζαπεζνζζηεί 

ηαηαζηάζεζξ ηαζ πενζζηαηζηά πμο ζοιααίκμοκ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ. Σμ ζπμθείμ 

ηαζ δ μζημβέκεζα αθθδθεπζδνμφκ ζδιακηζηά ηαζ ιπμνεί κα επδνεάζμοκ άιεζα ηδ 

δζαιυνθςζδ ηςκ πνμηφπςκ ζοιπενζθμνάξ ημο παζδζμφ. Σμ παζδί ιπμνεί κα ειπθαηεί 

ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ ηυζμ ςξ εφηδξ υζμ ηαζ ςξ εφια θυβς ηδξ φπανλδξ αίαξ 

ζημ μζημβεκεζαηυ ημο πενζαάθθμκ (Πακαβζςηάηδ, 2009). 

        Όζμκ αθμνά ημ παζδί-εφηδ, ημ μζημβεκεζαηυ ημο πενζαάθθμκ παναηηδνίγεηαζ 

ηονίςξ απυ ηδ πνήζδ αίαξ ςξ ιέζμ επζαμθήξ ηαζ ηζιςνίαξ, παιδθυ επίπεδμ ζημνβήξ, 

ορδθυ επίπεδμ απαζηήζεςκ ηαζ έθθεζρδ οπμζηήνζλδξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ. Με 

άθθα θυβζα, δ μζημβέκεζα, υπμο μ βμκέαξ αημθμοεεί ημ αοηανπζηυ πνυηοπμ, ιπμνεί κα 

εκζζπφζεζ ηδκ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ημο παζδζμφ έλς απυ αοηή ιε απμηέθεζια ημ 

παζδί κα έπεζ δοζημθία ζημ κα πνμζεββίζεζ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημο. Αηυιδ, ηα 

ζοβηεηνζιέκα παζδζά ιπμνεί κα ακαπηφλμοκ παναααηζηυηδηα ζημ ιέθθμκ αθθά ηαζ 

ηαηάεθζρδ (Πακαβζςηάηδ, 2009). Δπίζδξ, ζφιθςκα ιε ημκ Olweus (1980, ζημ 

Πακαβζςηάηδ, 2009), έκα παζδί πμο ζηενείηαζ ιδηνζηή ζημνβήξ ηαζ θνμκηίδαξ, είκαζ 

πζμ επζννεπέξ ζημ κα ελεθζπεεί ζε έκακ έθδαμ ιε πανμνιδηζηή ηαζ επζεεηζηή 

ζοιπενζθμνά. Σέθμξ, ηα παζδζά πμο δέπμκηαζ ζςιαηζηή ηζιςνία είκαζ πμθφ πζεακυ κα 

οζμεεηήζμοκ επζεεηζηέξ ζοιπενζθμνέξ εκακηίμκ ηςκ ζοκμιδθίηςκ ημοξ (Espelage & 

Swearer, 2004). 

        Ζ δμιή ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ μ δεζιυξ πμο ακαπηφζζεζ ημ παζδί ιε ημ βμκέα έπμοκ 

επζπηχζεζξ ηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ ημο παζδζμφ ςξ εφιαημξ. Έκα παζδί πμο ιεβαθχκεζ 

ιε έκα βμκέα πμο ειπθέηεηαζ οπεναμθζηά πμθφ ζηδ γςή ημο ηαζ είκαζ 

οπενπνμζηαηεοηζηυξ απέκακηί ημο, εα πανμοζζάζεζ έθθεζρδ αοημπεπμίεδζδξ ηαζ 

αοημκμιίαξ ηζ έηζζ εα πέζεζ πζμ εφημθα εφια εηθμαζζιμφ. Ηδζαίηενδ έιθαζδ έπεζ 

δμεεί ζημ θφθμ ημο εφιαημξ ηαζ ζηδ ζπέζδ ιε ηδ ιδηένα ημο. Γζα πανάδεζβια, ζε 

ένεοκεξ πμο δζελήπεδζακ, μζ ιδηένεξ ηςκ αβμνζχκ-εοιάηςκ πανμοζζάζηδηακ ςξ πζμ 

πνμζηαηεοηζηέξ ηαζ αοζηδνέξ απυ εηείκεξ ηςκ ημνζηζζχκ, εκχ μζ παηένεξ ήηακ 

απυιαηνμζ ηαζ αοζηδνμί ιαγί ημοξ ή αηυια ηαζ απυκηεξ (Espelage & Swearer, 2004). 

Αοηυ θοζζηά έπεζ ςξ απμηέθεζια ηα αβυνζα κα ιδκ ιπμνμφκ κα πνμζεββίζμοκ ημοξ 

ζοκμιδθίημοξ ημοξ θυβς ημο υηζ δεκ έπμοκ απμηηήζεζ ηδκ απαναίηδηδ αοημκμιία 

(Ttofi et al., 2014). Ακηζεέηςξ, μζ ιδηένεξ ηςκ ημνζηζζχκ-εοιάηςκ ήηακ πενζζζυηενμ 
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απμννζπηζηέξ ηαζ μζ ζπέζεζξ ιεηαλφ ημοξ παναηηδνίζηδηακ απυ έθθεζρδ επζημζκςκίαξ 

ηαζ ζημνβήξ, ηάηζ πμο δεκ ζδιεζχεδηε ζηζξ ακαθμνέξ ηςκ αβμνζχκ-εοιάηςκ (Rigby, 

1993). Δπίζδξ, ηα ημνίηζζα-εφιαηα, θυβς ημο θακεαζιέκμο πνμηφπμο ιδηέναξ πμο 

έπμοκ, δοζημθεφμκηαζ κα ζοκάρμοκ θζθζηέξ ζπέζεζξ ιε άθθα ημνίηζζα θυβς ηδξ 

έθθεζρδξ επζημζκςκζαηχκ δελζμηήηςκ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ ακάπηολδξ (Espelage & 

Swearer, 2004). Αηυιδ, μζ Nansel ηαζ ζοκ. (2001) ανήηακ υηζ μζ βμκείξ ηςκ εοιάηςκ 

ζοιιεηείπακ εκενβά ζηα εέιαηα ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ, ηάηζ πμο θακενχκεζ ηδ 

ιεβάθδ ειπθμηή ηςκ βμκέςκ ηςκ παζδζχκ-εοιάηςκ ζηδκ ηαεδιενζκή ημοξ γςή.  

        Δπζπθέμκ, έπεζ ανεεεί πςξ ηα παζδζά-εφηεξ/εφιαηα δεκ θαιαάκμοκ ηδ γεζηαζζά 

ηαζ ηδ θνμκηίδα ηςκ βμκέςκ ημοξ, ζοπκά παναιεθμφκηαζ ηαζ δεκ ημοξ πανέπεηαζ δ 

απαναίηδηδ πεζεανπία ηαζ δ εέζπζζδ ηακυκςκ ζοιπενζθμνάξ. Δπίζδξ, ηα παζδζά-

εφηεξ/εφιαηα ακέθενακ πςξ μζ ιδηένεξ ημοξ ήηακ αδφκαιεξ ζημ κα ημοξ πνμζθένμοκ 

θνμκηίδα, πζεακχξ θυβς ηδξ αίαξ πμο θάιαακε πχνα ζημ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ 

(Espelage & Swearer, 2004). 

        Σέθμξ, έκαξ ζδιακηζηυξ θυβμξ ηδξ εηδήθςζδξ ηδξ επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ 

παζδζχκ ιπμνεί κα είκαζ ηαζ μζ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζημ μζημβεκεζαηυ 

πενζαάθθμκ. Ζ ακενβία ημο εκυξ ή ηαζ ηςκ δφμ βμκέςκ, ημ παιδθυ εζζυδδια, δ 

παιδθμφ επζπέδμο εηπαίδεοζδ ηςκ βμκέςκ πμο έπεζ ακηίηηοπμ ζηδκ ακηζημζκςκζηή 

ημοξ ζοιπενζθμνά, μδδβμφκ ζηδκ οζμεέηδζδ θακεαζιέκςκ ζοιπενζθμνχκ απέκακηζ 

ζηα παζδζά, ηα μπμία θοζζηά ηζξ ιζιμφκηαζ (Maliki, Asagwara & Ibu, 2009).  

 

7.2 Οηθνγέλεηα θαη ζρνιείν 

        Σμ ζπμθείμ ηαζ δ μζημβέκεζα παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ελέθζλδ ημο παζδζμφ 

ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πανμκηζηήξ ηαζ ιεθθμκηζηήξ ημοξ ζοιπενζθμνάξ. Αοηή δ 

ζδιακηζηή αθθδθεπίδναζδ πνέπεζ κα θδθεεί οπυρζκ ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ έηζζ 

χζηε κα βίκμοκ ηαηακμδημί μζ θυβμζ βζα ημοξ μπμίμοξ έκα παζδί ιπμνεί κα βίκεζ εφηδξ, 

εφια ή ηαζ ηα δφμ (Πακαβζςηάηδ, 2009). 

        Ζ επζημζκςκία ηςκ βμκζχκ ιε ημ ζπμθείμ ηνίκεηαζ ακαβηαία χζηε ημ παζδί κα 

βκςνίγεζ πςξ έπεζ οπμζηήνζλδ ζηα δφμ ηφνζα πθαίζζα ζηα μπμία δναζηδνζμπμζείηαζ 

ηαζ κα κζχεεζ αζθαθέξ. Αηυιδ, δ επζημζκςκία αμδεά ζημ κα βκςνίγμοκ ηαζ μζ βμκείξ 

ηαζ ημ ζπμθείμ πυηε έκα παζδί εοιαημπμζείηαζ ή δζαπνάηηεζ εηθμαζζιυ. Οζ βμκείξ 

ιπμνμφκ κα ζοιαμοθεφμκηαζ εζδζημφξ ηαζ κα παίνκμοκ ιένμξ ζηα ζπμθζηά δνχιεκα 
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έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα εθέβπμοκ ημ πενζαάθθμκ ημο παζδζμφ ημοξ πςνίξ υιςξ κα ημ 

ηαηαπζέγμοκ (Maliki, Asagwara & Ibu, 2009). 

        Οζ βμκείξ ηςκ εοηχκ είκαζ ακαβηαίμ κα ανίζημκηαζ ζε δζανηή επζημζκςκία ιε 

ημοξ δαζηάθμοξ ημοξ, έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα ημοξ εθέβλμοκ ηαζ κα ημοξ 

ζοιαμοθέρμοκ βζα ηδ ζςζηή ζοιπενζθμνά πμο πνέπεζ κα έπμοκ, αθθά ηαζ κα ημοξ 

εκεαννφκμοκ ζηδ ζφκαρδ θζθζηχκ ζπέζεςκ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ, ηαεμδδβχκηαξ ημοξ 

ηαζ ζοιαμοθεφμκηάξ ημοξ κα ζέαμκηαζ ηα άθθα παζδζά (Olweus, 1993). 

        Σα παζδζά πμο ειπθέημκηαζ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ ηυζμ ςξ εφηεξ υζμ ηαζ 

ςξ εφιαηα, παναηηδνίγμκηαζ απυ ηαηέξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ. Ζ απυννζρδ ηαζ δ 

έθθεζρδ πνμζμπήξ απυ ημοξ βμκείξ ημοξ, δ επίπθδλή ημοξ απυ ημοξ δαζηάθμοξ 

ιπνμζηά ζημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ηαζ δ έθθεζρδ ζοκενβαζίαξ ημοξ ιε ημοξ βμκείξ ηαζ 

ημοξ δαζηάθμοξ ημοξ έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηα παζδζά κα πανμοζζάγμοκ ζοπκά 

παιδθά επίπεδα ζηδκ ηεθζηή ημοξ ααειμθμβία ηαζ ζηδκ επίδμζή ημοξ ζε δμηζιαζίεξ 

ιέζα ζηδκ ηάλδ. Οζ βμκείξ, ιαγί ιε ημ ζπμθείμ, εα πνέπεζ κα ζοκενβάγμκηαζ, κα 

πνμζέπμοκ ηα πνμαθήιαηα ηαζ ηζξ ακδζοπίεξ ηςκ παζδζχκ, κα ηα πανμηνφκμοκ κα 

δμοθεφμοκ ζε μιάδεξ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ηαζ κα επζημζκςκμφκ ιαγί ημοξ έηζζ 

χζηε κα ηάκμοκ ηδ γςή ημοξ ζημ ζπμθείμ πζμ εφημθδ ηαζ εκδζαθένμοζα. Ζ 

αοημπεπμίεδζδ ηαζ αοημεηηίιδζδ ηςκ παζδζχκ εα πνέπεζ κα εκεαννφκεηαζ έηζζ χζηε 

κα αημθμοεήζεζ ιία μιαθή ακάπηολδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ ηςκ ημζκςκζηχκ ημο 

δελζμηήηςκ (Παπαβεςνβίμο, 2005). 

        Δλαζηίαξ ημο υηζ μ εηθμαζζιυξ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πδβή ζμαανχκ ζοκεπεζχκ 

ζηδκ ημζκςκζηή, αηαδδιασηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή ελέθζλδ ηςκ παζδζχκ, είκαζ 

ακαβηαία δ ζοιαμθή ηςκ βμκέςκ ηαζ ηςκ δαζηάθςκ, μζ μπμίμζ ανίζημκηαζ ζηα 

πθαίζζα υπμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηα παζδζά, έηζζ χζηε δ πνμζανιμβή ημοξ ζ’ αοηά 

κα είκαζ μιαθή, πςνίξ δοζημθίεξ ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ ημοξ ζπέζεζξ (Κμονημφηαξ, 

2011; Smith, 2013). 
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Κεθάιαην 8
ν
: ρνιηθόο εθθνβηζκόο θαη παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

 

8.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ όξνπ «εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο»-Ο  ζρνιηθόο εθθνβηζκόο ζε παηδηά κε ΔΔΑ 

        Σα παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ (ΔΔΑ) απμηεθμφκ ιία μιάδα 

ορδθμφ ηζκδφκμο υζμκ αθμνά ηδ εοιαημπμίδζδ ηαζ ημκ εηθμαζζιυ. Οζ ιαεδηέξ ιε 

εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ζςιαηζηέξ ηαζ αζζεδηδνζαηέξ 

ακαπδνίεξ, κμδηζηή οζηένδζδ, πνμαθήιαηα αημήξ, υναζδξ ηαζ μιζθίαξ, ιαεδζζαηά 

πνμαθήιαηα, υπςξ δοζθελία, δοζβναθία, δοζανζειία, δζαηαναπή εθθεζιαηζηήξ 

πνμζμπήξ-οπενηζκδηζηυηδηα (ΓΔΠ-Τ) ηαζ ακαπηολζαηέξ δζαηαναπέξ, υπςξ μ αοηζζιυξ 

(Andreou, Didaskalou, & Vlachou, 2013; Carter & Spencer, 2006; Cowie & Jennifer, 

2008; Didaskalou, Andreou, & Vlachou, 2009; Κμονημφηαξ, 2008; Reiter & Lapidot-

Lefler, 2007; Rigby, 2008) μζ μπμίεξ ημοξ ηαεζζημφκ αηυια πζμ εφημθμοξ ζηυπμοξ 

εοιαημπμίδζδξ (Bradshaw et al., 2011). Ο εηθμαζζιυξ ιπμνεί κα είκαζ θεηηζηυξ, ιε 

ηδ πνήζδ πνμζαθδηζηχκ παναηηδνζζιχκ ηαζ ζελμοαθζηχκ οπμκμμφιεκςκ, ηαζ 

ζςιαηζηυξ  (Carter & Spencer, 2006; Reiter & Lapidot-Lefler, 2007). 

        ε ένεοκεξ πμο έπμοκ δζελαπεεί, έπεζ απμδεζπεεί υηζ ηα παζδζά ιε εζδζηέξ 

εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ πέθημοκ ζοπκυηενα ηαζ εοημθυηενα εφιαηα εηθμαζζιμφ απ’ 

υηζ ηα παζδζά ηοπζηήξ ηάλδξ. οβηεηνζιέκα, μζ O’Moore ηαζ Hillery (1989) ανήηακ 

υηζ ημ 12% ηςκ παζδζχκ ζε ηιήιαηα έκηαλδξ ακέθενακ πςξ είπακ δεπεεί εηθμαζζιυ, 

εκχ ημ πμζμζηυ ηςκ παζδζχκ ηοπζηήξ ηάλδξ ήηακ ιυθζξ 7% (Reiter & Lapidot-Lefler, 

2007). 

        Σα πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ ειθακίγμκηαζ ζοπκυηενα ζε παζδζά ιε βθςζζζηέξ 

δζαηαναπέξ, δζαηαναπέξ ζοιπενζθμνάξ, ζφκδνμιμ Asperger, αοηζζιυ, εβηεθαθζηή 

πανάθοζδ, δζαηαναπέξ ζοκημκζζιέκδξ ακάπηολδξ ηαζ πνμαθήιαηα επζημζκςκίαξ, 

υπςξ δ εζδζηή βθςζζζηή δζαηαναπή (National Disability Authority, 2014). 

οβηεηνζιέκα, ιαεδηέξ ιε δζαηαναπή επζθεηηζηήξ πνμζμπήξ ηαζ οπενηζκδηζηυηδηα 

(ΓΔΠ-Τ) είκαζ πζμ πζεακυ κα δεπεμφκ εηθμαζζιυ απ΄ υηζ άθθμζ ιαεδηέξ, αθθά ηαζ κα 

βίκμοκ μζ ίδζμζ δνάζηεξ. Δπίζδξ, παζδζά ιε αοηζζιυ απμηεθμφκ εφημθμ ζηυπμ ηςκ 
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δναζηχκ, ηαεχξ, ζε ένεοκα πμο έβζκε ζε παζδζά 8-17 εηχκ, ανέεδηε πςξ ήηακ ηνεζξ 

θμνέξ πζμ πζεακυ κα πέζμοκ εφιαηα εηθμαζζιμφ (Reiter & Lapidot-Lefler, 2007). 

Αηυιδ, ημ 83% ηςκ εκδθίηςκ πμο ακέθενε πςξ ηναφθζγε υηακ ήηακ παζδί, ακέθενε 

υηζ είπε πέζεζ εφια εηθμαζζιμφ (Hugh-Jones & Smith, 1999). 

        Δπζπθέμκ, ηα παζδζά πμο ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθίεξ ηαζ δζαηαναπέξ πμο 

επδνεάγμοκ ηδκ εζηυκα ηαζ ηδκ ηίκδζή ημοξ, είκαζ πζμ πζεακυ κα πέζμοκ εφιαηα 

εηθμαζζιμφ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθμφκ ηα παζδζά ιε διζπθδβία, υπμο 

ημ έκα ιένμξ ημο ζχιαηυξ ημοξ ανίζηεηαζ ζε πθήνδ πανάθοζδ, ηα μπμία 

εοιαημπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ, έπμοκ θζβυηενμοξ θίθμοξ ηαζ είκαζ θζβυηενμ δδιμθζθή 

απυ άθθα παζδζά  (Yude, Goodman, & McConachie, 1998). Δπίζδξ, έπεζ απμδεζπεεί 

πςξ ηα παζδζά ιε πνμαθήιαηα υναζδξ ηαζ θμνμφκ βοαθζά, έπμοκ 35-37% πζεακυηδηεξ 

κα εοιαημπμζδεμφκ, εκχ ζηα ίδζα επίπεδα ηοιαίκεηαζ μ ηίκδοκμξ εοιαημπμίδζδξ ηαζ 

βζα παζδζά ιε πνμαθήιαηα αημήξ πμο θμνμφκ αημοζηζηά (Savage, 2005). 

        Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ηα παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ δεκ 

παίνκμοκ ιυκμ ημκ νυθμ ημο εφιαημξ, αθθά ηαζ ημο εφηδ. Πμζηίθεξ ένεοκεξ 

πνμηείκμοκ πςξ μ νυθμξ ημο εφηδ θεζημονβεί ςξ άιοκα ηςκ παζδζχκ ζηδκ ηαηάζηαζδ 

πμο αζχκμοκ αθθά ηαζ ςξ ηνυπμξ πνμζανιμβήξ ζημ ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ πμο 

ανίζημκηαζ (Didaskalou, Andreou & Vlachou, 2009). Αηυιδ, έπεζ ανεεεί υηζ ηα 

παζδζά ιε ΓΔΠ-Τ ηαζ δζαηαναπέξ θυβμο είκαζ πζμ πζεακυ κα ακαπηφλμοκ επζεεηζηή 

ζοιπενζθμνά απυ άθθα παζδζά (National Disability Authority, 2014). 

        Σέθμξ, ένεοκεξ ζπεηζηά ιε ημκ εηθμαζζιυ ζε παζδζά ιε ΔΔΑ έπμοκ δζελαπεεί ηαζ 

ζηδκ Δθθάδα. οβηεηνζιέκα, ένεοκα ηςκ Andreou, Didaskalou ηαζ Vlachou (2013) ζε 

178 ιαεδηέξ πέιπηδξ ηαζ έηηδξ ηάλδξ δδιμηζημφ πμο ζοιιεηείπακ ζε πνμβνάιιαηα 

εζδζηήξ αβςβήξ, έδεζλε πςξ ημ 27% ηςκ παζδζχκ απάκηδζε πςξ έπεζ οπάνλεζ εφια 

εηθμαζζιμφ, ημ 13% εφηδξ ηαζ ημ 5% εφηδξ/εφια (National Disability Authority, 

2014). 

 

8.2 Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζηνλ εθθνβηζκό παηδηώλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΔΔΑ) 

        Όπςξ πνμακαθένεδηε, ηα παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ δέπμκηαζ 

ζοπκυηενα εηθμαζζιυ απ’ υηζ ηα παζδζά πμο ακήημοκ ζε ηοπζηή ηάλδ. Ο εηθμαζζιυξ 

πνμηφπηεζ είηε θυβς ηδξ εζηίαζδξ ηςκ εοηχκ ζηα αημιζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ 
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παζδζχκ-εοιάηςκ, είηε θυβς ηδξ βεκζηυηενδξ ακηίδναζδξ πμο επζηναηεί βζα ηα 

ζοβηεηνζιέκα παζδζά, ηδκ μπμία μζ εφηεξ εηιεηαθθεφμκηαζ (Γζδαζηάθμο, Βθάπμο & 

Ακδνέμο, 2013). 

        Ανπζηά, ηα παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ έπμοκ πενζμνζζιέκεξ 

ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ παναηηδνίγμκηαζ απυ κηνμπή, πνάβια πμο μδδβεί ζηδ 

δοζημθία δδιζμονβίαξ θζθζηχκ ζπέζεςκ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ. Οζ πανέεξ ηςκ 

ζοκμιδθίηςκ ζοπκά θεζημονβμφκ βζα ηα παζδζά ςξ πνμζηαζία απυ ηδ εοιαημπμίδζδ 

ηαζ θυβς ημο υηζ ηα παζδζά ιε ΔΔΑ δεκ ακαπηφζζμοκ ζζπονμφξ δεζιμφξ ιε ημοξ 

ζοκμιδθίημοξ ημοξ, έπμοκ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ κα πέζμοκ εφιαηα εηθμαζζιμφ 

(Didaskalou, Andreou & Vlachou, 2009). Δπίζδξ, ηα παζδζά ιε ΔΔΑ δοζημθεφμκηαζ 

κα οπεναζπζζημφκ ημκ εαοηυ ημοξ, οζμεεημφκ ζοπκά επζεεηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ, 

θυβς αοηχκ ηςκ ζοιπενζθμνζηχκ δοζημθζχκ, πνμηαθμφκ ημοξ εφηεξ ηαζ βίκμκηαζ 

εφιαηα άεεθά ημοξ (Smith, 1999; Swearer et al., 2012).  

        Αηυιδ, εηηυξ απυ ηα πνμαθήιαηα ζοιπενζθμνάξ, ιεβάθμ νυθμ παίγμοκ ηαζ μζ 

βθςζζζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ ηα πνμαθήιαηα ζηδκ επζημζκςκία (Κμονημφηαξ, 

Γζμααγμθζάξ,  Πθελμοζάηδξ & Stavrou, 2013). Λυβς ημο υηζ ηα παζδζά ιε ΔΔΑ δεκ 

ιπμνμφκ κα επζημζκςκήζμοκ ηαηάθθδθα, ζοπκά πανενιδκεφμκηαζ ηα ηίκδηνα 

ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηα θεβυιεκά ημοξ ηζ έηζζ πέθημοκ εφημθα εφιαηα εηθμαζζιμφ 

(Andreou, Didaskalou, & Vlachou, 2013; Κμονημφηαξ ηαζ ζοκ., 2013; McLaughlin, 

Byers, & Oliver, 2012). Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθμφκ ηα παζδζά ιε 

ζφκδνμιμ Asperger, ηα μπμία πανμοζζάγμκηαζ ςξ εζςζηνεθή ηαζ αδζάθμνα, πνάβια 

πμο ζοκήεςξ εκμπθεί ηα οπυθμζπα παζδζά ηαζ ηα πνμηαθεί κα ημοξ επζηεεμφκ θεηηζηά 

ή ζςιαηζηά, εκχ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πανμοζζάγμοκ εθθείιαηα βθςζζζηήξ 

επζημζκςκίαξ ηαζ πνμζανιμβήξ ζημ πενζαάθθμκ πμο ανίζημκηαζ (Φθςνίδδξ & 

μφθδξ, 2007). 

        Δπζπθέμκ, δ αηαδδιασηή πμνεία ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ ιαεδζζαηέξ ακάβηεξ 

παίγεζ πμθφ ζδιακηζηυ νυθμ, είηε ηζκείηαζ ζε ορδθά είηε ζε παιδθά επίπεδα. Σα 

παζδζά ιε ορδθέξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ, υπςξ αοηά ιε ζφκδνμιμ Asperger, 

παναηηδνίγμκηαζ ζοκήεςξ απυ ημοξ δαζηάθμοξ ημοξ ςξ «θοζζμθμβζηά» πμο απθά 

επζδεζηκφμοκ ιζα πανμνιδηζηή ζοιπενζθμνά. Χξ εη ημφημο, μζ δάζηαθμζ ημοξ 

επζαάθθμοκ ηονχζεζξ ηαζ μζ ζοιιαεδηέξ ημοξ, αδοκαηχκηαξ κα ηαηαθάαμοκ πςξ έκαξ 

ηαθυξ ιαεδηήξ πανμοζζάγεζ εκυξ ηέημζμο είδμοξ ζοιπενζθμνά, ημκ πθεοάγμοκ 

(Φθςνίδδξ & μφθδξ, 2007). Απυ ηδκ άθθδ, ηα παζδζά ιε παιδθέξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ 

ζοπκά δζαιμνθχκμοκ ιζα ηαηή αοημεζηυκα ηαζ παιδθή αοημπεπμίεδζδ, ηζ έηζζ 
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αδοκαημφκ κα βίκμοκ δεηημί απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ 

(McLaughlin, Byers, & Oliver, 2012). οβηεηνζιέκα, ηα παζδζά ιε ΓΔΠ-Τ, ηα μπμία 

παναηηδνίγμκηαζ απυ απνμζελία ζημ ιάεδια, ζοκεπή πεζνάβιαηα πνμξ ημοξ 

ζοιιαεδηέξ ημοξ ηαζ αηαηάπαοζηδ μιζθία ζηδκ ηάλδ, έπμοκ παιδθά επίπεδα 

επζδυζεςκ, πνάβια πμο μδδβεί ζηδκ απυννζρδ ηαζ ηδκ αδοκαιία ζφκαρδξ οβζχκ 

ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ (Εδζζιυπμοθμξ & Γζακκεημπμφθμο, 2007). 

        Δπίζδξ, δ δζαθμνά ζηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ ηςκ παζδζχκ ιε ΔΔΑ ζε ζπέζδ ιε 

ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ζδιακηζηυ πανάβμκηα εοιαημπμίδζδξ 

(National Disability Authority, 2014). Οζ δοζημθίεξ ζηδκ ηίκδζδ ηαζ δ ζςιαηζηή 

δζάπθαζδ πνμηαθμφκ πνμαθήιαηα ακημπήξ ηαζ εηηέθεζδξ εκενβεζχκ πμο απαζημφκ 

ζςιαηζηή δφκαιδ ηζ έηζζ ηα παζδζά ιε αοηέξ ηζξ δοζημθίεξ δεκ ιπμνμφκ εφημθα κα 

ζοιιεηάζπμοκ ζημ βνάρζιμ, ζηδκ ηάλδ ηδξ βοικαζηζηήξ ηαζ ζε δζάθμνεξ ζπμθζηέξ 

εηδδθχζεζξ πμο εκζζπφμοκ ηδκ μιαδζηυηδηα ηαζ θένκμοκ ηα παζδζά πζμ ημκηά (Ability 

Path, 2012). 

        Έκαξ αηυιδ πανάβμκηαξ πμο μδδβεί ζημκ εηθμαζζιυ ηςκ παζδζχκ ιε ΔΔΑ είκαζ 

δ εζδζηή θνμκηίδα πμο δέπμκηαζ ιε ηδκ έκηαλή ημοξ ζε ηάλεζξ ιε δαζηάθμοξ εζδζημφξ 

ζε ιαεδζζαηά πνμαθήιαηα. Σα πνμβνάιιαηα πμο έπμοκ ζπεδζαζηεί βζα ηα παζδζά ιε 

ΔΔΑ έπμοκ απμδεζπεεί απμηεθεζιαηζηά, υιςξ μζ εζδζηέξ ηάλεζξ ζοπκά ηάκμοκ ηα 

παζδζά κα θαίκμκηαζ ζακ πζμ ζδζαίηενα ηαζ λεπςνζζηά απυ ηα οπυθμζπα. οβηεηνζιέκα, 

ηα παζδζά ιε ΔΔΑ ιπμνεί κα εεςνδεμφκ θζβυηενμ έλοπκα ηαζ ζηακά ηζ έηζζ δεκ 

βίκμκηαζ απμδεηηά απυ ημ εονφηενμ ζπμθζηυ πθαίζζμ ηαζ ακηζιεηςπίγμοκ ζοπκά 

θεηηζηυ ηαζ ζςιαηζηυ εηθμαζζιυ (Carter & Spencer, 2006). ε ένεοκα πμο έβζκε απυ 

ημοξ Luciano ηαζ Savage (2007), απμδείπεδηε πςξ ηα παζδζά πμο ακήηακ ζε ηιήια 

έκηαλδξ εοιαημπμζμφκηακ πζμ ζοπκά απυ αοηά πμο ακήημοκ ζε ηοπζηή ηάλδ. 

 

8.3 Δπηπηώζεηο ηνπ εθθνβηζκνύ ζε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο (ΔΔΑ) 

        Πμθθέξ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ πςξ ηα πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ ηαζ 

εοιαημπμίδζδξ ιπμνεί κα έπμοκ πμθθέξ ηαζ ζμαανέξ επζπηχζεζξ ζηδκ ροπζηή οβεία 

ηςκ παζδζχκ. Ανπζηά, ηα παζδζά ιε ΔΔΑ ζοπκά αζχκμοκ ζοκαζζεήιαηα ιμκαλζάξ ηαζ 

ημζκςκζημφ απμηθεζζιμφ αθθά ηαζ πνμαθήιαηα πνμζανιμβήξ ζηα πθαίζζα ζηα μπμία 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ, ηα μπμία ιπμνμφκ κα ηα επδνεάζμοκ ηαζ ζηδ ιεηέπεζηα εκήθζηδ 
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γςή ημοξ (Andreou, Didaskalou & Vlachou, 2013; Nansel et al., 2001). Αηυιδ, δ 

εοιαημπμίδζδ πνμηαθεί ζοπκά ηδκ ειθάκζζδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, 

δζαηαναπχκ άβπμοξ ηαζ δζάεεζδξ αθθά ηαζ αοημηημκζημφξ ζδεαζιμφξ (Olweus, 1993). 

Οζ αοημηημκζημί ζδεαζιμί ηαζ δ ηαηάεθζρδ ιπμνμφκ κα ζοκδεεμφκ ηαζ ιε ηα παζδζά-

εφηεξ, ηα μπμία εκδέπεηαζ κα ειπθαημφκ ζε ζοιπενζθμνέξ παναααηζηέξ ηαζ ημζκςκζηά 

ιδ μνεέξ (Nansel et al., 2001; Olweus, 1993). 

        Όπςξ βίκεηαζ ειθακέξ, μ εηθμαζζιυξ ζε παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ 

πνμηαθεί ηονίςξ δζαηαναπέξ δζάεεζδξ ηαζ ηα επδνεάγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ 

παζδζηή, εθδαζηή ηαζ εκήθζηδ γςή ημοξ, βεβμκυξ πμο ακαδεζηκφεζ ηδκ ακάβηδ βζα 

πεναζηένς οπμζηήνζλή ημοξ απυ βμκείξ ηαζ εηπαζδεοηζημφξ. 
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ΜΔΡΟ Β’: Η ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Κεθάιαην 9
ν
: Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

9.1 ηόρνη θαη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο 

         Οζ ζηυπμζ πμο είπε δ πανμφζα ένεοκα ήηακ μζ αηυθμοεμζ: 

α) Να ιεθεηδεεί μ ααειυξ ζοπκυηδηαξ εηθμαζζιμφ ζε παζδζά ηοπζηήξ ηάλδξ ηαζ 

ηιήιαημξ έκηαλδξ (ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ). 

α) Να ελεηαζηεί εάκ μ εηθμαζζιυξ πνμηαθεί αθθά ηαζ πνμηαθείηαζ απυ 

ζοκαζζεδιαηζηά πνμαθήιαηα ηαζ ζοιπηχιαηα ηαηάεθζρδξ παζδζχκ ιε ηαζ πςνίξ 

εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ. 

β) Να δζενεοκδεεί δ ζπέζδ ιεηαλφ ημο εηθμαζζιμφ ηαζ ηδξ ζπέζδξ ηςκ παζδζχκ ιε 

ημοξ βμκείξ ημοξ 

         Αηυιδ, δζαηοπχεδηακ δφμ ααζζηέξ οπμεέζεζξ. Ανπζηά, οπμεέζαιε πςξ ηα 

παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ειπθέημκηαζ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ 

ζοπκυηενα απ’ υηζ ηα παζδζά ηοπζηήξ ηάλδξ, θυβς ενεοκδηζηχκ εονδιάηςκ πμο 

πανμοζζάζηδηακ πζμ πάκς. Δπίζδξ, δεδμιέκα ακαθένμοκ πςξ ηα παζδζά ηιήιαημξ 

έκηαλδξ είκαζ πζεακυηενμ κα πέζμοκ εφιαηα εοιαημπμίδζδξ. 

         Ζ δεφηενδ οπυεεζδ ήηακ πςξ ηα παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ έπμοκ 

ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ κα πανμοζζάζμοκ πνμαθήιαηα ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαζ 

ζοιπενζθμνζηήξ θφζεςξ ηαεχξ ηαζ ζοιπηχιαηα ηαηάεθζρδξ. 

 

9.2 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

         ηδκ πανμφζα ένεοκα δυεδηακ ενςηδιαημθυβζα ζε 101 παζδζά δθζηίαξ 10-12 

εηχκ ζε ζπμθεία ηδξ Λάνζζαξ ηαζ ηςκ Υακίςκ. Απυ ηα 101 παζδζά, ηα 18 ακήηακ ζε 

ηιήια έκηαλδξ. Σα δδιμηζηά ζπμθεία ήηακ ζοκμθζηά 4 ηαζ δ επζθμβή ημοξ ήηακ 

ηοπαία. Δπίζδξ, έβζκε δζάηνζζδ θφθςκ αθθά υπζ άθθςκ παναβυκηςκ, υπςξ ημ 

ημζκςκζηυ ή μζημκμιζηυ οπυααενμ, ακ ηαζ οπήνπακ ιζηνέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ 
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ιαεδηχκ ζε αοηά ηα επίπεδα, μζ μπμίεξ υιςξ δεκ πνήγμοκ ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ θυβς 

ημο ιζηνμφ ανζειμφ ημοξ. 

 

9.3 Σα κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

         ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ δυεδηακ ηα ελήξ ενβαθεία: 

1. Δξσηεκαηνιόγην Βησκάησλ κε ηνπο πλνκειίθνπο (Peer Experiences 

Questionnaire-PEQ). Σμ ζοβηεηνζιέκμ ενβαθείμ ιεηνά ηδ εοιαημπμίδζδ ζε δφμ 

δζαζηάζεζξ: ηδ εοιαημπμίδζδ ημο ίδζμο ημο αηυιμο (π.π. «Έλαο καζεηήο/ηξηα κε 

πείξαμε κε θαθόβνπιν ηξόπν») ηαζ ηδ εοιαημπμίδζδ ηςκ άθθςκ (π.π. «Πείξαμα ή 

θνξόηδεςα έλαλ καζεηή/ηξηα κε θαθνήζε ηξόπν»). Σμ ενςηδιαημθυβζμ απμηεθείηαζ 

απυ δφμ ιένδ, ημ πνχημ αθμνά ηα εφιαηα ηαζ ημ δεφηενμ ημοξ εφηεξ. Πενζθαιαάκεζ 

18 ενςηήζεζξ ζηζξ μπμίεξ ηαθείηαζ κα απακηήζεζ μ ζοιιεηέπςκ ςξ πνμξ ηδ ζοπκυηδηα 

εκυξ πενζζηαηζημφ εηθμαζζιμφ ή εοιαημπμίδζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ 3 

ιδκχκ ζε ιία ηθίιαηα απυ ημ 1 (πμηέ) ςξ ημ 5 (θίβεξ θμνέξ ηδκ αδμιάδα). Ζ 53 

ηθίιαηα έπεζ, ζοκμθζηά, ορδθή εζςηενζηή ζοκάθεζα (α = .81) (Levinson, Langer, & 

Rodebaugh, 2013).  

2. Κιίκαθα Children’s Depression Inventory (CDI). Σμ ζοβηεηνζιέκμ ενβαθείμ 

πενζθαιαάκεζ 27 ζημζπεία πμο ααζίγμκηαζ ζε ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα. Οζ 

δζαζηάζεζξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ είκαζ δ δζάεεζδ, μ ααειυξ εοπανίζηδζδξ, μζ 

δζάθμνεξ πθεονέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ, δ αοημεηηίιδζδ ηαζ ηα πνμαθήιαηα ζηζξ 

δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ. Αηυιδ, ιεηνά ηζξ ζοκέπεζεξ πμο ιπμνεί κα έπεζ δ ηαηάεθζρδ 

ζηα παζδζά ζηα πενζαάθθμκηα ζηα μπμία ηζκμφκηαζ, υπςξ ημ ζπμθείμ. Σέθμξ, δ 

ηθίιαηα πανμοζζάγεζ εζςηενζηή ζοκάθεζα ηαζ αλζμπζζηία επακαθδπηζηχκ ιεηνήζεςκ 

(Kleftaras & Didaskalou, 2006). 

3. Κιίκαθα Teacher Acceptance – Rejection/Control Questionnaire (TARQ). ημ 

πανυκ ενβαθείμ πενζθαιαάκμκηαζ 29 ζημζπεία, εη ηςκ μπμίςκ ηα 13 ααζίγμκηαζ ζημκ 

έθεβπμ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, ηαζ ηα μπμία ιεηνμφκ ηδκ μπηζηή ηςκ 

ζοιιεηεπυκηςκ ζπεηζηά ιε ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ δαζηάθςκ απέκακηί ημοξ (Rohner, 

2005a). 

4. Κιίκαθα Child Parental Acceptance – Rejection Questionnaire: Mother and Father 

(Child PARQ: Mother and Father). ημ ζοβηεηνζιέκμ ενβαθείμ οπάνπμοκ δφμ ιένδ 

πμο ημ ηαεέκα απμηεθείηαζ απυ 24 ενςηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδ ζπέζδ απμδμπήξ-

απυννζρδξ ημο ζοιιεηέπμκηα ιε ηδ ιδηένα ηαζ ημκ παηένα ημο. Σμ ηάεε ιένμξ 
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απμηεθείηαζ απυ ηέζζενζξ ηθίιαηεξ πμο ιεηνάκε: ηδ ημνβή, ηδκ Δπζεεηζηυηδηα, ηδκ 

Αδζαθμνία ηαζ ηδκ Απυννζρδ, ηαζ θαιαάκμκηαζ οπυρζκ ζοκμθζηά. Οζ ζοιιεηέπμκηεξ 

απακημφκ ιε αάζδ ημ πυζμ αηνζαήξ είκαζ δ πενζβναθή ηάεε ζημζπείμο ζπεηζηά ιε ηδ 

ζοιπενζθμνά ηςκ βμκζχκ απέκακηί ημοξ (π.π. «μ παηέναξ ιμο πνμζπαεεί ιε 

δζάθμνμοξ ηνυπμοξ κα ιε ζηεκαπςνεί» ή «δ ιδηένα ιμο ιε αβκμεί υζμ δεκ ηάκς ηάηζ 

πμο ηδκ εκμπθεί»). ημ πανυκ ενβαθείμ, υζμ ιεβαθφηενμ είκαζ ημ ζημν, ηυζμ 

ιεβαθφηενδ απυννζρδ δέπμκηαζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ απ’ ημοξ βμκείξ ημοξ (Tsaousis, 

Giovazolias & Mascha, 2012). 

 

9.4 Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ κέζσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

         Ζ ένεοκα πναβιαημπμζήεδηε ημκ Ηακμοάνζμ ηαζ Φεανμοάνζμ ημο 2016 ζηδ 

Λάνζζα ηαζ ηα Υακζά. Ανπζηά, εκδιενχεδηακ μζ δάζηαθμζ ηςκ ηοπζηχκ ηάλεςκ 

ηαεχξ ηαζ ηςκ ηιδιάηςκ έκηαλδξ, αθθά ηαζ μζ δζεοεοκηέξ ηςκ ζπμθείςκ. Οζ ιαεδηέξ 

εκδιενχεδηακ ζπεηζηά ιε ηδκ ένεοκα ηαζ ημοξ δυεδηε δ ακάθμβδ έβηνζζδ απυ ημ 

Τπμονβείμ Παζδείαξ, ηδκ μπμία έδςζακ ζημοξ βμκείξ ημοξ πνμξ οπμβναθή. ηδκ ηάλδ 

πανεονίζημκηακ δ ενεοκήηνζα ηαζ μ δάζηαθμξ/α ηαζ δυεδηακ μζ απαναίηδηεξ μδδβίεξ 

βζα ηδκ μνεή ζοιπθήνςζδ ηςκ ενςηδιαημθμβίςκ υπςξ ηαζ δ δζααεααίςζδ ηδξ 

ηήνδζδξ ηδξ ακςκοιίαξ ηςκ ιαεδηχκ. Δπζπθέμκ, έβζκε βκςζηυ ζημοξ ιαεδηέξ πςξ 

δεκ οπάνπμοκ ζςζηέξ ηαζ θακεαζιέκεξ απακηήζεζξ ηαζ πςξ ηάεε ενχηδζή ημοξ εα 

βζκυηακ δεηηή. Σέθμξ, ιεηά απυ ηδκ απαναίηδηδ ζοκαίκεζδ ηςκ δαζηάθςκ, μζ 

ιαεδηέξ ακέθενακ ημ θφθμ ηαζ ακ ακήηακ ζε ηιήια έκηαλδξ ζδιεζχκμκηαξ «Α» ηαζ 

«Κ» (Αβυνζ ηαζ Κμνίηζζ ακηίζημζπα) «Σ.Δ.» (Σιήια Έκηαλδξ) ζημ επάκς ιένμξ ημο 

ενςηδιαημθμβίμο. 
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Κεθάιαην 10
ν
: Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

10.1 Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

         ημκ Πίκαηα 1 πανμοζζάγμκηαζ ηα πμζμζηά ηςκ ιαεδηχκ πμο ειπθέημκηαζ ζε 

ηαηαζηάζεζξ εηθμαζζιμφ ηαζ εοιαημπμίδζδξ, ηαηά θφθμ ηαζ ηφπμ εηθμαζζιμφ. Ζ 

ιεβάθδ πθεζμκυηδηα ηςκ ιαεδηχκ ηδξ Σοπζηήξ Σάλδξ (ΣΣ) ηαζ ηςκ δφμ θφθςκ δεκ 

ειπθέηεηαζ ζε θαζκυιεκα εηθμαζζιμφ , αθμφ δεκ πανμοζζάγμκηαζ ςξ εφηεξ. Σα 

ημνίηζζα πανμοζζάγμκηαζ ςξ εφιαηα ηαηά 8,3%, εκχ ηα ζηα αβυνζα έπμοιε πανυιμζμ 

πμζμζηυ δδθαδή 8,5%. ε βεκζηά πθαίζζα δεκ οπάνπεζ ιεβάθμ πμζμζηυ εηθμαζζιμφ 

ηαζ εοιαημπμίδζδξ. 

 

Πίλ. 1  Μαζεηέο ηεο Σππηθήο ηάμεο (ΣΣ) θαηά θύιν θαη ηύπν bullying 

 
Θφηδξ Θφια Θφηδξ & Θφια 

Κακέκα απυ ηα 

δομ 
φκμθμ 

Φφθμ ΑΠΟΛ 
% 

ΑΠΟΛ 
% 

ΑΠΟΛ 
% 

ΑΠΟΛ 
% 

ΑΠΟΛ 
% 

  ΑΡΗΘ ΑΡΗΘ ΑΡΗΘ ΑΡΗΘ ΑΡΗΘ 

Αβυνζα     0 0,00% 4 8,51% 1 2,13% 42 89,36% 47 100,00% 

Κμνίηζζα 1 2,78% 3 8,33% 0 0,00% 32 88,89% 36 100,00% 

φκμθμ 1 1,20% 7 8,43% 1 1,20% 74 89,16% 83 100,00% 

 

 

         ημκ Πίκαηα 2 πανμοζζάγμκηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ ιαεδηχκ ημο δείβιαημξ πμο 

ειπθέημκηαζ ζηζξ ηθίιαηεξ εηθμαζζιμφ, εοιαημπμίδζδξ ηαζ ηαηάεθζρδξ, ηαηά θφθμ 

ηαζ ηφπμ εηθμαζζιμφ. ημ ζφκμθμ ημοξ ηα παζδζά ηδξ Σοπζηήξ Σάλδξ δεκ 

πανμοζζάγμοκ ορδθυ δείηηδ ηαηάεθζρδξ. Σα ημνίηζζα ηδξ Σοπζηήξ Σάλδξ 

πανμοζζάγμοκ ορδθυηενμ πμζμζηυ ηαηάεθζρδξ, ημ μπμίμ ηοιαίκεηαζ ζημ 15,5 εκχ 

ζηα αβυνζα αοηυ είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο 15,0%. 

         ηζξ  δομ ιεηααθδηέξ ημο bulling είκαζ ορδθυηενμξ μ Μ.Ο. ζηα αβυνζα ιε ηδκ 

δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δομ θφθςκ κα είκαζ ζηα επίπεδα ημο 1,2 ηαζ ζηζξ δομ 

πενζπηχζεζξ. 
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Πίλ. 2  Μέζεο ηηκέο θαηάζιηςεο θαη ηύπνπ bullying θαηά θύιν θαη ζην ζύλνιν ηεο ΣΣ 

Μεηααθδηή Αβυνζα Κμνίηζζα φκμθμ 

Καηάεθζρδ 14,70 15,47 15,04 

Bullying εφια 13,49 12,31 12,98 

Bullying εφηδξ 10,98 9,75 10,45 

 

 

         ημ Γζάβναιια 1 πανμοζζάγμκηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ ιεηααθδηχκ θαηάζιηςε 

ηαζ bullying (ζύηεο θαη ζύκα) ηυζμ βζα ηα αβυνζα υζμ ηαζ βζα ηα ημνίηζζα. 

Τςπική τάξη  : Μέσερ τιμέρ κατάθλιψηρ και τύπος bulling κατά υύλο και στο σύνολο
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         ημκ Πίκαηα 3 πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζηαηζζηζηήξ ακάθοζδξ 

ιεηαλφ ηςκ ιέζςκ ηζιχκ (t-test), ζηα 2 θφθα, ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηαηάεθζρδ ηαζ ημκ 

ηφπμ εηθμαζζιμφ ηαζ εοιαημπμίδζδξ, ζηδκ Σοπζηή Σάλδ. Ζ ιυκδ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή δζαθμνά πμο ανέεδηε ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ ημο δείβιαημξ ηδξ ΣΣ, ακά θφθμ, 

ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ ιεηααθδηέξ, αθμνά ηδκ μιάδα ηςκ εοηχκ, ζηδκ μπμία 

ηα αβυνζα οπενηενμφκ ζδιακηζηά. Σα αβυνζα πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενδ ηάζδ 

εηθμαζζιμφ  (Μ.Ο.= 10,98%, Σ.Α.= 2,625) ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ημνίηζζα 
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(Μ.Ο.=9,75%, Σ.Α.=1,888), υπςξ πνμέηορε ιε ηδ πνήζδ ημο ηνζηδνίμο ( t(46) 

=2,479, p=0,015). 

 

Πίλ.3  ΣΣ: Αλάιπζε t test θαηά θύιν 

Μεηααθδηή 

Αβυνζα Κμνίηζζα 

t P N M SD N M SD 

Καηάεθζρδ 47 14,70 4,854 36 15,47 6,725 - 0,606 0,546 

Bullying εφια 47 13,49 6,255 36 12,31 4,235 0,976 0,332 

Bullying θύτηρ 47 10,98 2,625 36 9,75 1,888 2,479 0,015* 

 

 

         ε ζπέζδ ιε ημ  Σιήια  Έκηαλδξ (ΣΔ) (Μαεδηέξ ιε ΔΔΑ) ηαζ ηζξ ηθίιαηεξ 

Θοιαημπμίδζδξ ηαζ Καηάεθζρδξ έπμοιε ηα αηυθμοεα απμηεθέζιαηα. 

 

         ημκ Πίκαηα 4 πανμοζζάγμκηαζ ηα πμζμζηά ηδξ εοιαημπμίδζδξ ακά θφθμ. 

Παναηδνμφιε υηζ 27,3% ηςκ ημνζηζζχκ δδθχκμοκ υηζ έπεζακ εφιαηα εηθμαζζιμφ, 

ζηα δε αβυνζα έπμοιε έκα ιυκμ πενζζηαηζηυ εηθμαζζιμφ ζηα 7 άημια ημο δείβιαημξ 

(14,3%).  Σέθμξ ηαζ ζηα δομ θφθα δεκ έπμοιε μφηε εφηεξ μφηε Θφηεξ ηαζ Θφιαηα 

ιαγί. 

 

Πίλ. 4  Μαζεηέο Σκήκαηνο Έληαμεο (ΣΔ) θαηά θύιν θαη ηύπν bullying 

 
Θφηδξ Θφια Θφηδξ & Θφια 

Κακέκα απυ ηα 

δομ 
φκμθμ 

Φφθμ ΑΠΟΛ 
% 

ΑΠΟΛ 
% 

ΑΠΟΛ 
% 

ΑΠΟΛ 
% 

ΑΠΟΛ 
% 

  ΑΡΗΘ ΑΡΗΘ ΑΡΗΘ ΑΡΗΘ ΑΡΗΘ 

Αβυνζα 0 0,00% 1 14,29% 0 0,00% 6 85,71% 7 100,00% 

Κμνίηζζα 0 0,00% 3 27,27% 0 0,00% 8 72,73% 11 100,00% 

φκμθμ 0 0,00% 4 22,22% 0 0,00% 14 77,78% 18 100,00% 
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         ημκ Πίκαηα 5 πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζηαηζζηζηήξ ακάθοζδξ 

ιεηαλφ ηςκ ιέζςκ ηζιχκ (t-test), ζηα 2 θφθα, ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηαηάεθζρδ ηαζ ημκ 

ηφπμ εηθμαζζιμφ ηαζ εοιαημπμίδζδξ, ζημ Σιήια Έκηαλδξ (ΣΔ). Ζ ζφβηνζζδ ηςκ 

ιέζςκ ηζιχκ ηδξ ηθίιαηαξ Δηθμαζζιμφ-Θοιαημπμίδζδξ ηαζ ηδξ ηθίιαηαξ 

Καηάεθζρδ, ακά θφθμ, ζημ ΣΔ, δεκ έδεζλε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά πμοεεκά 

ιεηαλφ αβμνζχκ ηαζ ημνζηζζχκ. 

         Χζηυζμ ζηδκ ηαηάεθζρδ ηαζ ζημ bulling εφια θαίκεηαζ δ επίπηςζδ κα είκαζ 

ιεβαθφηενδ ζηα ημνίηζζα εκχ ζημ bulling εφηδξ δ επίπηςζδ θαίκεηαζ κα είκαζ 

ιεβαθφηενδ ζηα αβυνζα. 

 

Πίλ.5  ΣΔ: Αλάιπζε t test θαηά θύιν 

Μεηααθδηή 

Αβυνζα Κμνίηζζα 

t P N M SD N M SD 

Καηάεθζρδ 7 14,86 6,094 11 18,00 7,014 -0,972 0,345 

Bullying ζύκα 7 12,00 4,690 11 15,00 7,642 -0,928 0,367 

Bullying ζύηεο 7 11,14 2,035 11 10,18 1,401 1,095 0,300 

  

 

        ημκ Πίκαηα 6 παναηδνμφιε υηζ δ ιέζδ ηζιή ηδξ ηαηάεθζρδξ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ 

ηςκ 2 θφθςκ (αβυνζα-ημνίηζζα) ημο ΣΔ είκαζ ορδθυηενδ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηδξ 

εοιαημπμίδζδξ. 

 

Πίλ. 6  Μέζεο ηηκέο θαηάζιηςεο θαη ηύπνπ bullying θαηά θύιν θαη ζην ζύλνιν ηνπ 

Σκήκαηνο Έληαμεο 

         Μεηααθδηή Αβυνζα Κμνίηζζα φκμθμ 

         Καηάεθζρδ 14,86 18,00 16,78 

       Bullying εφια 12,00 15,00 13,83 

       Bullying εφηδξ 11,14 10,18 10,56 
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         ημ δζάβναιια 2 πανμοζζάγμκηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ ιαεδηχκ ημο ΣΔ ζηζξ 

ηθίιαηεξ Δηθμαζζιμφ-Θοιαημπμίδζδξ ηαζ Καηάεθζρδξ. 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  : Μέσερ τιμέρ κατάθλιψηρ και τύπος bulling κατά υύλο και στο σύνολο
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         ημκ Πίκαηα 7 πανμοζζάγμκηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ ηθζιάηςκ ηαηάεθζρδξ ηαζ 

εοιαημπμίδζδξ. Παναηδνμφιε υηζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ Καηάεθζρδ, δ ηαηδβμνία ηςκ 

Θοιάηςκ πανμοζζάγεζ ορδθυηενδ ηζιή (19,0) ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηαηδβμνία μφηε εφια 

μφηε εφηδξ (16,1).  Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημοξ άθθμοξ δομ ελεηαγυιεκμοξ πανάβμκηεξ 

Bulling εφια ηαζ bulling εφηδξ ιε ηζξ δζαθμνέξ εζδζηά ζημκ πνχημ κα είκαζ πμθφ 

ιεβάθδ (24,5 εφια έκακηζ 10,8 μφηε εφια μφηε εφηδξ). 

 

Πίλ.7   ΣΔ : Μέζεο ηηκέο θαηάζιηςεο θαη ηύπνπ bullying αλά νκάδεο bullying 

          Μεηααθδηή Θφηδξ Θφια 

Θφηδξ ηαζ 

εφια 

Κακέκα απυ 

ηα δομ 

          Καηάεθζρδ 0,00 19,00 0,00 16,14 

        Bullying εφια 0,00 24,50 0,00 10,79 

        Bullying εφηδξ 0,00 12,00 0,00 10,14 
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         ημοξ πίκαηεξ 8 ηαζ 9 πανμοζζάγεηαζ δ ακάθοζδ ηςκ ιέζςκ ηζιχκ (t test 

ακάθοζδ), δ μπμία έδεζλε υηζ δεκ οπάνπμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ 

ηςκ 2 ηάλεςκ (Σοπζηήξ Σάλδξ (ΣΣ)-Σιήιαημξ Έκηαλδξ (ΣΔ)), ηαζ  ζηζξ 3 ιεηααθδηέξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζηδκ Σοπζηή Σάλδ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηδξ ηαηάεθζρδξ ημο bulling 

εφια ηαζ bulling εφηδξ δεκ είκαζ  ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά δζαθμνεηζηέξ  ζε ζπέζδ ιε 

αοηέξ ημο ΣΔ.  Βέααζα μζ ηζιέξ ζημ  ΣΔ είκαζ ορδθυηενεξ. 

 

Πηλ. 8  Μέζεο ηηκέο θαηάζιηςεο ηάμε θαη  θύιν  

      Μεηααθδηή Αβυνζα Κμνίηζζα φκμθμ 

    Σοπζηή Σάλδ 14,70 15,47 15,04 

    Σιήια Έκηαλδξ 14,86 18,00 16,78 

 

 

Πίλ.9 Κατάθλιψη, Bulling θύμα, Bulling θύτηρ και ανάλςση  ttest κατά Σάξη 

Μεηααθδηή 

Σοπζηή Σάλδ Σιήια Έκηαλδξ 

t P N M SD N M SD 

Καηάεθζρδ 83 15,04 5,716 18 16,78 6,674 -1,137 0,258 

Bullying ζύκα 83 12,98 5,473 18 13,83 6,662 -0,579 0,564 

Bullying ζύηεο 83 10,45 2,400 18 10,56 1,688 -0,184 0,854 

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05 level 

 

 

 

 

         ημκ πίκαηα 10 παναηδνείηαζ υηζ δεκ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά 

ιεηαλφ ηςκ δφμ θφθςκ υζμκ αθμνά ηα επίπεδα ηαηάεθζρδξ ηυζμ ζηδκ ηοπζηή ηάλδ 

υζμ ηαζ βζα ημ ηιήια έκηαλδξ. 
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Πίλ. 10  Κατάθλιψη: Ανάλςση ttest κατά τάξη και υύλο 

 

Αβυνζα Κμνίηζζα 

     t     P    N     M    SD       N     M    SD 

Σοπζηή Σάλδ 47 14,70 4,854 36 15,47 6,725 -0,606 0,546 

Σιήια 

Έκηαλδξ 

7 14,86 6,094 11 18,00 7,014 -0,972 0,345 

 

 

         ημκ Πίκαηα 11 πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ Ακάθοζδξ Γζαηφιακζδξ 

(ANOVA) ζε ζπέζδ ιε ηζξ ιέζεξ ηζιέξ ημο δείβιαημξ ιαξ ζηζξ 3 ιεηααθδηέξ 

(Καηάεθζρδ-Δηθμαζζιυξ- Θοιαημπμίδζδ). Ζ  ακάθοζδ αοηή δείπκεζ  υηζ οπάνπμοκ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ βζα ηδκ ιεηαλφ ηςκ 4 ηαηδβμνζχκ (εφια, εφηδξ,  

εφια ηαζ εφηδξ, ηακέκα απυ ηα δομ) ηαζ βζα ηζξ 3 ιεηααθδηέξ (ηαηάεθζρδ, bulling 

εφια ηαζ bulling εφηδξ) . Χζηυζμ επεζδή ζε μνζζιέκεξ οπμμιάδεξ δεκ οπάνπεζ 

ζηακμπμζδηζηυξ ανζειυξ πενζζηαηζηχκ δεκ είκαζ δοκαηυκ κα βίκεζ δ post hoc ακάθοζδ 

ηαζ κα πνμζδζμνζζημφκ μζ οπμηαηδβμνίεξ πμο δίκμοκ ηζξ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ 

δζαθμνέξ. 

 

Πίλ. 11  Αλάιπζεο Γηαθύκαλζεο (ANOVA)  γηα ηηο κεηαβιεηέο : θαηάζιηςε, 

bullying ζύκα θαη bullying ζύηεο ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο bullying 

Μεηααθδηέξ Df F Mean 

square 

p 

Καηάεθζρδ 3 3,973 127,0 0,010* 

Bullying εφια 3 79,087 762,2      0,000 *** 

Bullying εφηδξ 3 25,624 76,8      0,000 *** 

**p<0,01  *** p < 0,001 level 

 

         Όζμκ αθμνά ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ δαζηάθςκ ζφιθςκα ιε ημ πανάβμκηεξ πμο 

πνμηφπημοκ απυ ημ ενςηδιαημθυβζμ TARQ  παναηδνμφιε ζημκ πίκαηα 12 υηζ ζημ 

ηιήια έκηαλδξ δ επενυηδηα/επζεεηζηυηδηα ηαζ δ αδζαθμνία παναιέθδζδ είκαζ 
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παιδθυηενεξ απυ ημ ηαηηζηυ ηιήια ηαζ δ δζαθμνά αοηή είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

(p<0,05 ηαζ p<0,001 ακηίζημζπα). 

 

Πίλ.12  Παπάγοντερ TARQ κατά τάξη (τςπική ένταξηρ) 

Μεηααθδηή 

Σοπζηή Σάλδ Σιήια Έκηαλδξ 

t      P N M SD N M SD 

TARQ ZΔΣΑΗΑ/ΣΟΡΓΖ 83 31,20 4,622 18 31,28 4,586 
-

0,061 
 0,952 

TARQ ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΑΠΟΡΡΗΦΖ 83 14,99 1,566 18 14,44 1,688 1,317  0,191 

TARQ 

ΕΥΘΡΟΣΗΣΑ/ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ 
83 23,13 1,377 18 21,28 3,250 2,375  0,029* 

TARQ 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΗΗ 
83 18,04 2,298 18 15,72 3,025 3,650 0,000*** 

TARQ ΔΛΔΓΥΟ 83 15,72 2,265 18 14,78 2,881 1,526  0,130 

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05 level 

  

 

        Απυ ηα test αλζμπζζηίαξ ηςκ 5 παναβυκηςκ ημο TARQ πνμηφπηεζ υηζ μζ πθέμκ 

αλζυπζζηεξ ηζιέξ πνμηφπημοκ βζα  ηδκ ZΔΣΑΗΑ/ΣΟΡΓΖ ηυζμ ζημ ηαηηζηυ ηιήια 

(Cronbach's Alpha=0,824) ηαζ βζα ημ ηιήια έκηαλδξ a=0,697. Δπίζδξ βζα ημ TARQ 

ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ έπμοιε ζημ ηιήια έκηαλδξ a=0,694. 

 

         Όζμκ αθμνά ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ παηένςκ ζφιθςκα ιε ημ πανάβμκηεξ πμο 

πνμηφπημοκ απυ ημ ενςηδιαημθυβζμ PARQ  παναηδνμφιε ζημκ πίκαηα 13 υηζ ζημ 

ηιήια έκηαλδξ δ  αδζαθμνία παναιέθδζδ είκαζ ορδθυηενδ απυ ημ ηαηηζηυ ηιήια ηαζ 

δ δζαθμνά αοηή είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (p<0,05 ). 
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Πίλ.13  Παπάγοντερ PARQ F κατά τάξη (τςπική ένταξηρ) 

Μεηααθδηή 

Σοπζηή Σάλδ Σιήια Έκηαλδξ 

t 

P 

N M SD N M SD  

PARQ_F 

ZΔΣΑΗΑ/ΣΟΡΓΖ 
83 10,70 3,460 18 12,17 3,130 -1,658 0,101 

PARQ_F 

ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟ

ΣΖΣΑ 

83 7,65 2,540 18 9,56 3,914 -1,977   0,062 

PARQ_F 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛ

ΗΗ 

83 8,60 2,604 18 11,72 3,643 -3,447  0,002* 

PARQ_F 

ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΑΠΟΡΡΗΦΖ 
83 5,53 1,830 18 6,00 2,473 -0,924 0,358 

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05 level 

 

         Απυ ηα test αλζμπζζηίαξ ηςκ 4 παναβυκηςκ ημο PARQ βζα ημοξ παηένεξ 

πνμηφπηεζ υηζ μζ πθέμκ αλζυπζζηεξ ηζιέξ πνμηφπημοκ βζα  ηδκ ZΔΣΑΗΑ/ΣΟΡΓΖ 

ζημ ηαηηζηυ ηιήια (Cronbach's Alpha=0,806). Δπίζδξ βζα ημ TARQ 

ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ έπμοιε ζημ ιεκ ηαηηζηυ ηιήια a=0,741 ζημ δε 

ηιήια έκηαλδξ a=0,827. 

 

         πεηζηά ιε ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ ιδηένςκ ζφιθςκα ιε ημ πανάβμκηεξ πμο 

πνμηφπημοκ απυ ημ ενςηδιαημθυβζμ PARQ  παναηδνμφιε ζημκ πίκαηα 14 υηζ ζημ 

ηιήια έκηαλδξ δ αδζαθμνία παναιέθδζδ είκαζ ορδθυηενδ απυ ημ ηαηηζηυ ηιήια ηαζ 

δ δζαθμνά αοηή είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (p<0,05 ).  
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Πίλ.14  Παπάγοντερ PARQM κατά τάξη (τςπική ένταξηρ) 

Μεηααθδηή 

 Σοπζηή Σάλδ   Σιήια Έκηαλδξ  

t P N M SD N M SD 

PARQ_M 

ZΔΣΑΗΑ/ΣΟΡΓΖ 
83 10,25 3,725 18 11,06 3,455 -0,839 0,404 

PARQ_M 

ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗ

ΚΟΣΖΣΑ 

83 7,42 2,395 18 8,33 2,990 -1,212 0,238 

PARQ_M 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕ

ΛΗΗ 

83 8,25 2,580 18 9,61 2,789 -1,996  0,049* 

PARQ_M 

ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΑΠΟΡΡΗΦ

Ζ 

83 5,41 2,170 18 6,06 2,043 -1,156 0,250 

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05 level 

 

         Απυ ηα test αλζμπζζηίαξ ηςκ 4 παναβυκηςκ ημο PARQ βζα ημοξ παηένεξ 

πνμηφπηεζ υηζ έπμοιε αλζυπζζηεξ ηζιέξ βζα  ηδκ ZΔΣΑΗΑ/ΣΟΡΓΖ ηαζ ζημ ηαηηζηυ 

ηιήια (Cronbach's Alpha=0,854) ηαζ ηιήια έκηαλδξ a=0,683. Οιμίςξ βζα ημ TARQ 

ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ έπμοιε ζημ  ιεκ ηαηηζηυ ηιήια a=0,732 ζημ δε 

ηιήια έκηαλδξ a=0,738. 
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10.2 πδήηεζε 

         Ζ πανμφζα ένεοκα ελεηάγεζ ανπζηά, πανά ημ ιζηνυ δείβια, ηδ ζοπκυηδηα ηδξ 

πανμοζίαξ ημο εηθμαζζιμφ ζε παζδζά ιε ηαζ πςνίξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ, ημ ηαηά 

πυζμ ηα πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ειθάκζζδ ηαηαεθζπηζηχκ 

ζοιπηςιάηςκ ηαζ ιε ηδ ζπέζδ ηςκ παζδζχκ ιε ημοξ βμκείξ ημοξ. 

         Ανπζηά, υζμκ αθμνά ηα πενζζηαηζηά ημο εηθμαζζιμφ ζηζξ μιάδεξ ηςκ παζδζχκ, 

έβζκε ακηζθδπηυ υηζ ηα παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ειπθέημκηαζ πζμ 

ζοπκά ζε θαζκυιεκα εηθμαζζιμφ απ’ υ,ηζ παζδζά πμο ακήημοκ ζε Σοπζηή Σάλδ, πςνίξ 

Δζδζηέξ Δηπαζδεοηζηέξ Ακάβηεξ (ΔΔΑ). Σα πανυκηα απμηεθέζιαηα ζοιθςκμφκ ιε 

εονήιαηα απυ παθαζυηενεξ ακηίζημζπεξ ένεοκεξ, υπςξ αοηή ηςκ O’Moore ηαζ Hillery 

(1989), μζ μπμίμζ ακέθενακ πςξ ημ 12% ηςκ παζδζχκ ιε ΔΔΑ είπακ πέζεζ εφιαηα 

εηθμαζζιμφ, εκ ακηζεέζεζ ιε ημ πμζμζηυ ηςκ παζδζχκ Σοπζηήξ Σάλδξ, ημ μπμίμ ήηακ 

ιυθζξ 7% (Reiter & Lapidot-Lefler, 2007), ηαεχξ ηαζ πμθθχκ άθθςκ ενεοκχκ πμο 

δείπκμοκ υηζ μζ ιαεδηέξ ιε ΔΔΑ πέθημοκ ημοθάπζζημκ 3-4 θμνέξ πενζζζυηενμ απυ 

ημοξ οπυθμζπμοξ ζε πενζπηχζεζξ εηθμαζζιμφ/ εοιαημπμίδζδξ (Blake et al., 2012). Ο 

Hartley ηαζ ζοκ. (2014) ζε ιεθέηδ 3.305 παζδζχκ δζαπίζηςζακ υηζ μζ ιαεδηέξ πμο 

ακήηακ ζε Σιήια Έκηαλδξ έπεθηακ ζοπκυηενα εφιαηα εηθμαζζιμφ απυ υηζ μζ 

ιαεδηέξ ηδξ Σοπζηήξ Σάλδξ ηζ υηζ μζ πζμ ζοκήεεζξ ιμνθέξ εηθμαζζιμφ πμο 

αζημφκηακ ήηακ μ θεηηζηυξ ηαζ μ ζςιαηζηυξ, εκχ μ έιιεζμξ εηθμαζζιυξ 

πνδζζιμπμζμφηακ επίζδξ ανηεηά, ιε ηδ πεζναβχβδζδ ηδξ μιάδαξ. 

         Οζ δζαθμνέξ ζηα πμζμζηά ηςκ ενεοκχκ, ζοπκά ιπμνεί κα μθείθμκηαζ ζηδκ 

μιάδα/ηαηδβμνία ιαεδηχκ ιε ΔΔΑ. Οζ ιαεδηέξ ιε ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαζ 

δζαζπαζηζηέξ/επζεεηζηέξ δζαηαναπέξ/δοζημθίεξ, παναδείβιαημξ πάνδ, ζοκήεςξ 

ειπθέημκηαζ ζε πμθφ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ζε θαζκυιεκα εηθμαζζιμφ –ςξ εφηεξ ή 

εφιαηα- απυ υηζ άθθεξ ηαηδβμνίεξ ιαεδηχκ ().  

         O Fisher ηαζ μζ ζοκενβάηεξ ημο (2012) ιεθέηδζακ ηδ εοιαημπμίδζδ ζε ιαεδηέξ 

ιε ακαπηολζαηέξ ηαζ δζακμδηζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ ηαηέθδλακ ζε ακάθμβα 

απμηεθέζιαηα, εκχ ηαζ  μ Christensen ηαζ ζοκ. (2012) ανήηακ υηζ ηαζ μζ έθδαμζ ιε 

κμδηζηή ηαεοζηένδζδ ειπθεηυηακ ζοπκυηενα ζε θαζκυιεκα εοιαημπμίδζδξ απυ ημοξ 

ζοκμιδθίημοξ ημοξ, πςνίξ ακάθμβα πνμαθήιαηα. 
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         Δπίζδξ, ζε ένεοκα πμο έβζκε ζε παζδζά ιε δζαηαναπή επζθεηηζηήξ πνμζμπήξ ηαζ 

οπενηζκδηζηυηδηα (ΓΔΠ-Τ), ανέεδηε υηζ είκαζ πζεακυηενμ κα βίκμοκ εφιαηα αθθά ηαζ 

εφηεξ μζ ίδζμζ, εκχ ζε παζδζά ιε αοηζζιυ ανέεδηε υηζ ήηακ ηνεζξ θμνέξ πζεακυηενμ κα 

δεπεμφκ εηθμαζζιυ (Reiter & Lapidot-Lefler, 2007). Δπζπθέμκ, ηα παζδζά πμο 

ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα ηίκδζδξ, υναζδξ ηαζ αημήξ είκαζ πζμ πζεακυ κα πέζμοκ 

εφιαηα εηθμαζζιμφ θυβς ηδξ ελςηενζηήξ ημοξ ειθάκζζδξ (Savage, 2005). 

         Πνέπεζ  κα επζζδιακεεί υηζ ζηα ΣΔ ζηα εθθδκζηά ζπμθεία μζ πενζπηχζεζξ 

ιαεδηχκ ζπεηίγμκηαζ ηονίςξ ιε ιαεδζζαηέξ ηαζ ζοιπενζθμνζηέξ δοζημθίεξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηδξ οπενηζκδηζηυηδηαξ ηαζ ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ορδθήξ 

θεζημονβζηυηδηαξ αοηζζιμφ, μζ μπμίμζ ζοκήεςξ έπμοκ πανάθθδθδ ζηήνζλδ ζηδκ ηάλδ.  

         Δπίζδξ, παναηδνμφιε ιία δζαθμνά ζηζξ ηζιέξ πμο αθμνμφκ ημοξ νυθμοξ ημο 

εηθμαζζιμφ ηαζ ημ θφθμ ηςκ ειπθεηυιεκςκ. Όζμκ αθμνά ηδκ μιάδα ηδξ ηοπζηήξ 

ηάλδξ, αθέπμοιε πςξ δ ιυκδ ζδιακηζηή δζαθμνά ακάιεζα ζηα δφμ θφθα ανίζηεηαζ 

ζηδκ μιάδα ηςκ εοηχκ, ηαεχξ ηα αβυνζα πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενδ ηάζδ 

εηθμαζζιμφ, ζε ζπέζδ ιε ηα ημνίηζζα, εκχ δεκ ανέεδηε ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή 

δζαθμνά ζηδκ μιάδα ηςκ εοιάηςκ, εκκμχκηαξ πςξ ηαζ ηα δφμ θφθα έπμοκ ίδζεξ 

πζεακυηδηεξ κα πέζμοκ εφιαηα εηθμαζζιμφ. Ακάθμβα δεδμιέκα έπμοκ πανμοζζαζηεί 

ηαζ ζε πανυιμζεξ ένεοκεξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ζηδκ ένεοκα ηδξ Sapouna (2008), δ 

μπμία οπμζηήνζλε πςξ μζ εφηεξ ήηακ ηονίςξ αβυνζα πνδζζιμπμζχκηαξ ζςιαηζηυ 

εηθμαζζιυ.  

         Σα δεδμιέκα ιαξ ζοιθςκμφκ ιε ζπεηζηέξ ένεοκεξ, μζ μπμίεξ δείπκμοκ υηζ ηα 

εφιαηα είκαζ ηονίςξ αβυνζα. οβηεηνζιέκα, ζε ένεοκα ηςκ Ttofi ηαζ ζοκ. (2014) ζε 

28 πχνεξ ηδξ Γφζδξ, ημ πμζμζηυ ηςκ αβμνζχκ πμο είπε οπμζηεί εηθμαζζιυ ήηακ ημ 

18% ηαζ ηςκ ημνζηζζχκ ημ 11%, εκχ ζοβηεηνζιέκα ζηζξ ΖΠΑ, ημ πμζμζηυ ηςκ 

αβμνζχκ-εοιάηςκ ήηακ 16% ηαζ ηςκ ημνζηζζχκ 11%.  

         Αηυιδ, υζμκ αθμνά ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ θφθςκ ζε ιαεδηέξ ιε ΔΔΑ, 

θαίκεηαζ πςξ μφηε ηα αβυνζα αθθά μφηε ηαζ ηα ημνίηζζα έπμοκ οπάνλεζ εφηεξ 

εηθμαζζιμφ (Πίκαηαξ 4). Αοηυ αέααζα μθείθεηαζ ζημ υηζ ημ δείβια πμο 

πνδζζιμπμζήζαιε ήηακ ανηεηά ιζηνυ βζα κα ιαξ δχζεζ ακηζπνμζςπεοηζηά ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ απμηεθέζιαηα. Ζ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ θφθςκ υζμκ αθμνά ημ 

ακ έπμοκ οπάνλεζ εφηεξ δεκ είκαζ ζδιακηζηή (Πίκαηαξ 6). Αηυιδ, ηα απμηεθέζιαηά 

ιαξ έδεζλακ υηζ απυ ηα 18 παζδζά ημο Σιήιαημξ Έκηαλδξ, ιυκμ 1 αβυνζ έπεζ πέζεζ 
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εφια εηθμαζζιμφ, εκχ ηα ημνίηζζα-εφιαηα είκαζ ιυθζξ 3 ζε δείβια 18 παζδζχκ. Ζ 

δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ θφθςκ δεκ είκαζ ιεβάθδ ηζ αοηυ επαθδεεφεηαζ ηζ απυ ηδκ 

ένεοκα ηςκ Rose ηαζ ζοκ. (2011), υπμο δζαπζζηχεδηε υηζ ηαζ ηα αβυνζα ηαζ ηα 

ημνίηζζα ιε ακαπδνία/ΔΔΑ έπμοκ, πάκς-ηάης, ηζξ ίδζεξ πζεακυηδηεξ κα πέζμοκ 

εφιαηα εηθμαζζιμφ αθθά ηαζ κα βίκμοκ εφηεξ, αιοκυιεκμζ ζηδκ ζοκεπή 

εοιαημπμίδζή ημοξ. 

         Αηυιδ, ιία άθθδ δζάζηαζδ ημο θαζκμιέκμο ημο εηθμαζζιμφ πμο ιεθεηήεδηε 

ζηδκ πανμφζα ένεοκα είκαζ δ ηαηάεθζρδ πμο ειθακίγεηαζ ζηα παζδζά ηυζμ ηδξ 

Σοπζηήξ Σάλδξ υζμ ηαζ ημο Σιήιαημξ Έκηαλδξ, ςξ πανάβςκ ηζκδφκμο, αθθά ηαζ ςξ 

απμηέθεζια/επίπηςζδ ημο εηθμαζζιμφ. Πμθθέξ ένεοκεξ ακαθένμοκ πςξ ηα παζδζά 

πέθημοκ ζοπκά εφιαηα εηθμαζζιμφ θυβς ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ δοζημθζχκ πμο 

πανμοζζάγμοκ. Γζα πανάδεζβια, εάκ ηα παζδζά εηηίεεκηαζ ζοκεπχξ ζε ζηνεζμβυκεξ 

ηαηαζηάζεζξ θυβς πνμαθδιάηςκ πμο οπάνπμοκ ζημ ζπίηζ, εα ειθακίζμοκ εοημθυηενα 

ζοιπηχιαηα ηαηάεθζρδξ, πνάβια πμο εα επδνεάζεζ ηαζ ηδ ζπέζδ ιε ημοξ 

ζοκμιδθίημοξ ημοξ αθθά ηαζ ηδ ζπμθζηή ημοξ επίδμζδ ηαζ εα ημοξ ηαηαζηήζεζ 

επζννεπείξ ζημκ εηθμαζζιυ ή ζηδκ εοιαημπμίδζδ ηάης απυ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ 

(Espelage & Swearer, 2003; Flannery, Singer ηαζ Wester, 2004). Ζ πανμφζα ένεοκα 

ιπμνεί κα οπμζηδνίλεζ ηδκ φπανλδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ςξ πανάβμκηα ηζκδφκμο 

ζοιιεημπήξ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ, ςζηυζμ δεκ απμηεθεί ημ ιμκαδζηυ 

πανάβμκηα ειπθμηήξ ζε αοηά. 

         Με αάζδ ηα δεδμιέκα ηδξ ένεοκαξ ιαξ ιπμνμφιε κα οπμζηδνίλμοιε ηδκ 

πανμοζία ηδξ ηαηάεθζρδξ ςξ πανάβμκηα ηζκδφκμο ζοιιεημπήξ ζε πενζζηαηζηά 

εηθμαζζιμφ, ςζηυζμ δεκ απμηεθεί ημ ιμκαδζηυ πανάβμκηα ειπθμηήξ ζε αοηά. Απυ 

ηδκ άθθδ, υπςξ ακαθέναιε, δεκ είιαζηε αέααζμζ ακ ηα ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα, 

υπςξ ηαηαβνάθμκηαζ ζηδκ ένεοκα ιαξ ζοκζζημφκ εηθοηζηυ πανάβμκηα ή επίπηςζδ, 

επζδεζκμφιεκδ απυ ηδκ πνμΰπανλδ ροπζηήξ εοαζζεδζίαξ/εοαθςηυηδηαξ ή παιδθήξ 

αοημεηηίιδζδξ ηαζ ημζκςκζηήξ απμδμπήξ.  

         Οζ πενζζζυηενεξ ένεοκεξ ζοιθςκμφκ πςξ δ ηαηάεθζρδ επένπεηαζ ιεηά ηδκ 

ειπθμηή ηςκ παζδζχκ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ. Γζα πανάδεζβια, μζ Vassallo ηαζ 

ζοκ. (2014) ζοιπένακακ υηζ δ δοζημθία ζηδκ εηιάεδζδ ηαζ ηδκ παναημθμφεδζδ 

ιέζα ζηδκ ηάλδ ηαεζζημφκ ηα παζδζά εοάθςηα ζημκ ζηζβιαηζζιυ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή 

πενζεςνζμπμίδζδ, αολάκμκηαξ ηα πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ ηαζ πνμηαθχκηαξ ή  

εκζζπφμκηαξ ηδκ εηδήθςζδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. Δπίζδξ, μζ Rose ηαζ ζοκ. 
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(2011) ακέθενακ πςξ δ ιμκαλζά ηαζ δ ημζκςκζηή απμλέκςζδ είκαζ απμηεθέζιαηα ηδξ 

εοιαημπμίδζδξ. Πνμθακχξ πνυηεζηαζ βζα έκα δοκαιζηυ θαζκυιεκμ αθθδθεπίδναζδξ, 

υπμο ζηδκ πθεζμκυηδηα ηα πθέμκ εοάθςηα ημζκςκζηά, ζοκαζζεδιαηζηά, ιαεδζζαηά 

παζδζά ηζκδοκεφμοκ κα πέζμοκ εφιαηα εηθμαζζιμφ, οπυ ηάπμζεξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ 

αοηυ ιπμνεί ακ μδδβήζεζ ζηδκ επζδείκςζδ ηςκ ανκδηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ βζα ημκ 

εαοηυ, ηαθχξ ηαζ ζηδκ ειθάκζζδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ (Κμονημφηαξ & 

Κμηηζάδδ, 2015). 

         Απυ ηδκ άθθδ, έπεζ απμδεζπεεί πςξ ηαζ μζ εφηεξ είκαζ πζεακυ κα αζχζμοκ 

ζοιπηχιαηα ηαηάεθζρδξ. Υαναηηδνζζηζηά, μζ Kaltiala-Heino ηαζ Fröjd (2011) 

οπμζηήνζλακ πςξ ηα παζδζά-εφηεξ είκαζ πζεακυηενμ κα πανμοζζάζμοκ 

ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ ηαζ ηαηάεθζρδ, απ’ υηζ ηα παζδζά-εφιαηα ή εφηεξ/εφιαηα 

θυβς ημο υηζ κζχεμοκ εκμπή ηαζ κηνμπή βζα ηδκ πνάλδ ημοξ, υπςξ έπμοκ οπμζηδνίλεζ 

ηάπμζμζ ενεοκδηέξ.. Δίκαζ υιςξ ηαζ πμθφ πζεακυκ μζ ιαεδηέξ-εφηεξ κα εηημκχκμοκ ή 

ακ ακηζζηαειίγμοκ ηα ηαηαεθζπηζηά ημοξ ζοκαζζεήιαηα ιέζς ηςκ ζοιπενζθμνχκ 

εηθμαζζιμφ ή επζεεηζηχκ ηάζεςκ, εκ βέκεζ (Kourkoutas, 2012). 

         Ακαθμνζηά ιε ηζξ αναποπνυεεζιεξ ή ιαηνμπνυεεζιεξ επζπηχζεζξ μζ Ttofi ηαζ 

ζοκ. (2011) ακέθενακ πςξ μ εηθμαζζιυξ ζηδκ παζδζηή δθζηία ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

ζοιπηχιαηα ηαηάεθζρδξ αηυιδ ηαζ ζηδκ εκήθζηδ γςή ηςκ εοιάηςκ, θυβς ημο 

ηναοιαημβεκμφξ παναηηήνα ηδξ ειπεζνίαξ πμο θαίκεηαζ κα παναιέκεζ ροπζηά εκενβυξ 

βζα ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα ή κα εκενβμπμζείηαζ ιε αθμνιή πανυιμζα 

ηναοιαηζηά επεζζυδζα ανβυηενα. 

         Όζμκ αθμνά ηδκ πανμοζία ζοκαζζεδιαηζηχκ δοζημθζχκ ηαζ ηαηάεθζρδξ, ζηδκ 

πανμφζα ένεοκα ηα δεδμιέκα έδεζλακ πςξ δεκ οπάνπεζ δζαθμνμπμίδζδ υζμκ αθμνά 

ηζξ δφμ μιάδεξ παζδζχκ. Ακ ηαζ δεκ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά, θυβς ημο 

υηζ ημ δείβια ιαξ είκαζ ιζηνυ, ζημκ πίκαηα 9 θαίκεηαζ υηζ ζημ Σιήια Έκηαλδξ μζ 

ιέζεξ ηζιέξ ηδξ ηαηάεθζρδξ είκαζ εθάπζζηα πζμ ορδθέξ. φιθςκα ιε ζπεηζηέξ 

ένεοκεξ, ηα παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ειθακίγμοκ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 

ηαηάεθζρδξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηχκ δοζημθζχκ θυβς ιεζςιέκμο πμζμζημφ 

αοημεηηίιδζδξ, ημ μπμίμ ιε ηδ ζεζνά ημο επένπεηαζ θυβς ηςκ δοζημθζχκ πμο 

ακηζιεηςπίγμοκ ζηδκ εηιάεδζδ (Andreou, Didaskalou, & Vlachou, 2013; 

Didaskalou, Andreou, & Vlachou,  2009; Kourkoutas, 2012; Reiter & Lapidot-Lefler, 

2007), ηζξ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ ηδκ αηαηάθθδθδ ζοιπενζθμνά, υπςξ ζε 

πενζπηχζεζξ παζδζχκ ιε ΓΔΠ-Τ ηαζ αοηζζιυ (Unnever & Cornell, 2003), ηδκ 
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ελςηενζηή ημοξ ειθάκζζδ, υπςξ παποζανηία, δοζιμνθία ή ηαζ πνμαθήιαηα υναζδξ 

ηαζ αημήξ (Savage, 2005), αθθά ηαζ ζε θεηηζηά πνμαθήιαηα (Carter & Spencer, 

2006), ηα μπμία πνμηαθμφκ ημ πθεοαζιυ ηςκ παζδζχκ απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ. 

         Χξ πνμξ ημοξ δείηηεξ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, ηα δεδμιέκα ιαξ 

δείπκμοκ πςξ δεκ οπάνπεζ δζαθμνμπμίδζδ υζμκ αθμνά ηζξ δφμ μιάδεξ παζδζχκ (ΣΣ 

ηαζ ηάλδ ιαεδηχκ ιε ΔΔΑ). Ακ ηαζ δεκ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά, θυβς 

ημο υηζ ημ δείβια ιαξ είκαζ ιζηνυ, ζημκ πίκαηα 9 θαίκεηαζ υηζ ζημ Σιήια Έκηαλδξ μζ 

ιέζεξ ηζιέξ ηδξ ηαηάεθζρδξ είκαζ εθάπζζηα πζμ ορδθέξ. 

         Πμθθέξ ιεθέηεξ έπμοκ βίκεζ ζπεηζηά ιε ημ ηαηά πυζμ δ ηαηάεθζρδ ζπεηίγεηαζ ιε 

ημ εφια ή ημ εφηδ ζε παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ. Ζ πθεζμρδθία ηςκ 

ιεθεηχκ οπμζηδνίγεζ πςξ ηα πενζζζυηενα παζδζά ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ/EEA 

βίκμκηαζ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ εφιαηα εηθμαζζιμφ πανά εφηεξ. Υαναηηδνζζηζηά, 

ιεθέηδ πμο έπεζ δζελαπεεί ζηδκ Δθθάδα απυ ημοξ Andreou, Didaskalou ηαζ Vlachou 

(2013) ζε ηιήιαηα έκηαλδξ έδεζλε πςξ ημ πμζμζηυ ηςκ παζδζχκ πμο έπμοκ πέζεζ 

εφιαηα εηθμαζζιμφ είκαζ 27%, εκχ ημ πμζμζηυ πμο ακέθενε πςξ έπεζ οπάνλεζ εφηδξ 

είκαζ 13% ζε δζεεκέξ επίπεδμ βζα ημκ ηοπζηυ πθδεοζιυ (National Disability 

Authority, 2014).  

         Δπίζδξ, ένεοκα ηςκ VanCleave ηαζ Davis (2006) ακέθενε πςξ ηα παζδζά ιε 

πνυκζα κμζήιαηα ήηακ πζεακυηενμ κα πέζμοκ εφιαηα πανά κα βίκμοκ ηα ίδζα εφηεξ ζε 

πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ. Πανυθα αοηά, ηάπμζμζ ενεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ πςξ ηα 

παζδζά πμο ακήημοκ ζε Σιήιαηα Έκηαλδξ ή βεκζηυηενα ιαεδηέξ ιε ΔΔΑ ιπμνμφκ 

εφημθα κα πνμπςνήζμοκ ζηδ εοιαημπμίδζδ πνμξ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ. 

οβηεηνζιέκα, ηα παζδζά, παίνκμκηαξ ημκ νυθμ ημο εφηδ, ακηζδνμφκ ζημκ εηθμαζζιυ 

πμο αζχκμοκ ηαζ πνμζπαεμφκ κα αιοκεμφκ έηζζ χζηε κα πνμζανιμζημφκ πζμ 

ηαηάθθδθα ζημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ δνμοκ (Didaskalou, Andreou & Vlachou, 

2009). Δπίζδξ, ιεθέηδ παζδζχκ ιε ζφκδνμιμ ειανοσημφ αθημμθζζιμφ έδεζλε πςξ 

πανμοζζάγμοκ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά, ηυζμ ςξ άιοκα, υζμ ηαζ ςξ ηνυπμ 

οπενάζπζζδξ παζδζχκ πμο ηζκδοκεφμοκ κα πέζμοκ εφιαηα εηθμαζζιμφ. Σέθμξ, 

ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ηα παζδζά ιε ΓΔΠ-Τ ηαζ δζαηαναπέξ θυβμο ιπμνεί κα 

ακαπηφλμοκ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά πζμ εφημθα απ’ υηζ άθθα παζδζά (National 

Disability Authority, 2014). 
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         Απυ ηδκ άθθδ είκαζ ζδιακηζηυ κα ημκζζηεί υηζ πμθθμί ιαεδηέξ ιε ιαεδζζαηέξ 

δοζημθίεξ ή πμο παναημθμοεμφκ ΣΔ πανμοζζάγμοκ ηαζ πνμαθήιαηα ζοιπενζθμνάξ, 

δζαζπαζηζηυηδηα ηαζ επζεεηζηυηδηα, ηαεχξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ 

(Κμονημφηαξ, 2011). 

         ηδκ πανμφζα ένεοκα, ηα απμηεθέζιαηα θαίκεηαζ κα επαθδεεφμοκ ηα δεδμιέκα 

ηςκ παναπάκς ενεοκχκ. Ακ ηαζ ημ δείβια ιαξ ήηακ ανηεηά ιζηνυ ηαζ δεκ οπάνπεζ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά, δ ιέζδ ηζιή ηςκ εοιάηςκ πμο αίςζακ ηαηάεθζρδ 

άββζλε ημ 25, εκχ δ ιέζδ ηζιή ηςκ αηυιςκ πμο αίςζακ ζοιπηχιαηα ηαηάεθζρδξ 

πςνίξ κα έπμοκ οπάνλεζ εφιαηα ή εφηεξ είκαζ 16 (Πίκαηαξ 7). 

         Όζμκ αθμνά ημ θφθμ, απυ ηα απμηεθέζιαηα δζαπζζηχκμοιε υηζ δ ηαηάεθζρδ 

ηυζμ ζηα αβυνζα υζμ ηαζ ζηα ημνίηζζα είκαζ ιεβαθφηενδ υζμκ αθμνά ηδκ μιάδα ηςκ 

εοιάηςκ, (Πίκαηαξ 5), εκχ ζηα αβυνζα δ ηαηάεθζρδ έπεζ ιεβαθφηενδ επίπηςζδ ζηδκ 

μιάδα ηςκ αβμνζχκ-εοηχκ, ακ ηαζ δεκ οπάνπεζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά. 

Δπίζδξ, ζημκ Πίκαηα 11, ακ ηαζ δεκ οπάνπμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ 

ιεηαλφ ηςκ ηαηδβμνζχκ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηάεθζρδ, θαίκεηαζ υηζ μ εηθμαζζιυξ 

ενιδκεφεζ ηδκ φπανλδ ηαηάεθζρδξ, ηαεχξ δ ηζιή ηδξ ζοκδζαηφιακζδξ ηδξ 

ηαηάεθζρδξ ιε ημ εφια είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδ απ’ υηζ ηδξ ηαηάεθζρδξ ιε ημ εφηδ 

(79,10 έκακηζ 25,6). 

         Μία άθθδ ζδιακηζηή πηοπή πμο ιεθεηήεδηε ζηδκ ένεοκα είκαζ δ ζπέζδ ηςκ 

βμκζχκ ιε ηα παζδζά ηαζ ηαηά πυζμ επδνεάγεηαζ δ ειπθμηή ημοξ ζηδ εοιαημπμίδζδ. 

Ζ μζημβέκεζα απμηεθεί ημ ααζζηυ πενζαάθθμκ ημο παζδζμφ, υπμο ημζκςκζημπμζείηαζ 

ηαζ λεηζκά κα αθθδθεπζδνά ιε ακενχπμοξ δζαθμνεηζημφξ απυ ημ ίδζμ (Ttofi, Bowes, 

Farrington & Lösel, 2014).  

         Μέζα απυ ηδκ μζημβέκεζα ακαπηφζζεηαζ ηαζ δ επζεεηζηυηδηα ημο παζδζμφ, , μ 

ηνυπμξ ζφκδεζδξ ιε ημκ άθθμκ, δ δζαπείνζζδ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ ηαζ 

εκδμπνμζςπζηχκ πνμαθδιάηςκ, ακαπανάβμκηαξ ηζξ ακηζδνάζεζξ ηαζ ηζξ 

ζοιπενζθμνέξ ηςκ βμκέςκ ημο, αθθά ηαζ επδνεαγυιεκμ απυ ημ ζοκαζζεδιαηζηυ ηθίια 

(ακεπανηέξ, ακαζθαθέξ, εθθεζιιαηζηυ, αοηανπζηυ, εθεβηηζηυ,  ημη.) ηαζ δοκαιζηή, 

ηαζ βεκζηά απυ ηδκ πμζυηδηα ηςκ ζπέζεςκ, ηδξ επζημζκςκίαξ ηαζ ηςκ ηονζάνπςκ 

ζοιπενζθμνχκ (εζδζηά υηακ αοηέξ είκαζ ακηαβςκζζηζηέξ, ζοβηνμοζζαηέξ, επζεεηζηέξ ή 

αίαζεξ (Snyder, 2016, VanZomeren-Dohm, 2016). Όηακ αοηέξ μζ ειπεζνίεξ είκαζ 

εεηζηέξ, ακαπηφζζμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα ορδθυ αίζεδια αοημπεπμίεδζδξ, 
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αοημεηηίιδζδξ ηαζ μζ δζαπνμζςπζηέξ δελζυηδηεξ, εκχ ακηίεεηα ζε πενζπηχζεζξ 

δοζθεζημονβζηχκ μζημβεκεζαηχκ πθαζζίςκ (εζδζηά υηακ αοηέξ είκαζ ακηαβςκζζηζηέξ, 

ζοβηνμοζζαηέξ, επζεεηζηέξ ή αίαζεξ) οπενζζπφμοκ ηα ζοκαζζεήιαηα άβπμοξ, 

ακαζθάθεζαξ ηαζ έκημκςκ ανκδηζηχκ ακηζδνάζεςκ (εοιμφ, εηδίηδζδξ, μνβήξ, ιίζμοξ, 

ηθπ.)  πμο ηάκμοκ ημ παζδί κα δοζημθεφεηαζ κα πνμζανιμζηεί ζε εονφηενα 

πενζαάθθμκηα ή κα ηζκδοκεφεζ ακαπηφζζεζ δζαζπαζηζηέξ επζεεηζηέξ ηαζ  

απμδζμνβακςηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ηαηέξ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοκμιήθζημοξ (Bowes et 

al., 2010; Connolly & O’Moore, 2003, Rohner, 2012). Αηυιδ, μζ ορδθέξ πνμζδμηίεξ, 

ημ άβπμξ ηαζ δ πίεζδ ηςκ βμκζχκ βζα ηζξ ζπμθζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ επζδυζεζξ ημο 

παζδζμφ, μ οπεναμθζηυξ έθεβπμξ, δ πανειπυδζζδ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ αοημκμιίαξ ημο 

παζδζμφ ηαζ δ έθθεζρδ εεηζηήξ οπμζηήνζλδξ ηαζ πθαζζίςζδξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα ηςκ 

ζοκαζζεδιαηζηχκ δελζμηήηςκ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζηδκ εζςηενίηεοζδ ηδξ πίεζδξ 

πμο κζχεεζ ημ παζδί ηαζ κα εηδδθςεεί ιε ηδ ιμνθή ζοκαζζεδιαηζηχκ δοζημθζχκ, 

παιδθήξ ζοκαζζεδιαηζηήξ επάνηεζαξ ή οπενεοαζζεδζίαξ (Κμονημφηαξ, 2001). 

          Ζ πανμφζα ένεοκα ιεθέηδζε ηδ ζοιπενζθμνά ηυζμ ηςκ παηένςκ υζμ ηαζ ηςκ 

ιδηένςκ απέκακηζ ζε παζδζά Σοπζηήξ Σάλδξ ηαζ Σιήιαημξ Έκηαλδξ, υπςξ αοηή 

βίκεηαζ ακηζθδπηή απυ ηα ίδζα ηα παζδζά, ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ (Εεζηαζζά/ημνβή, 

Δπενυηδηα/Δπζεεηζηυηδηα, Αδζαθμνία/Παναιέθδζδ, Αδζαθμνία/Απυννζρδ). 

         Απυ ηα δεδμιέκα θαίκεηαζ πςξ υθμζ μζ ηφπμζ ζοιπενζθμνάξ ηαζ απυ ημοξ δφμ 

βμκείξ έπμοκ ιεβαθφηενδ ηζιή ζημ Σιήια Έκηαλδξ, αθθά δ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ 

μιάδςκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή ιυκμ ζημκ ηφπμ «Αδζαθμνία/ Παναιέθδζδ». ε 

πμθθέξ ένεοκεξ ακαθένεηαζ δ δοζημθία ηςκ βμκζχκ παζδζχκ ιε ΔΔΑ κα δζαπεζνζζημφκ 

ή κα απμδεπημφκ ηζξ δοζημθίεξ. αδοκαιίεξ ηςκ παζδζχκ αοηχκ (Κμονημφηαξ, 2011). Ζ 

ακηίθδρδ (αίςια) αδζαθμνίαξ ή ηαζ επζεεηζηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ βζα ηδκ ζοιπενζθμνά 

ηςκ βμκέςκ πνμξ αοηά πζεακυκ κα ακηακαηθά ηαζ ηδκ αδοκαιία ή ηζξ δοζημθίεξ ηςκ 

βμκέςκ αηνζαχξ κα πεζνζζημφκ ηζξ ηαηαζηάζεζξ αοηέξ. Απυ ηδκ άθθδ πμθθμί βμκείξ 

εηδδθχκμοκ ανκδηζηά πνυηοπα ζοιπενζθμνάξ ηα μπμία αεααίςξ βίκμκηαζ ακηζθδπηά 

απυ ημοξ ιαεδηέξ ςξ πνμαθδιαηζηέξ ζοιπενζθμνέξ/ ζηάζεζξ, απυννζρδξ ηαζ 

επζεεηζηυηδηαξ. 

         Ακαθμνζηά ιε ημοξ βμκείξ παζδζχκ ιε ΔΔΑ, ζε πμθθέξ ζοκεκηεφλεζξ δδθχκμοκ 

πςξ ημονάγμκηαζ ζςιαηζηά ηαζ ηονίςξ ροπζηά, δεκ δζαεέημοκ ανηεηά πνήιαηα ηαζ 

εθεφεενμ πνυκμ ηαζ δε θαιαάκμοκ ηδκ απαναίηδηδ εκδιένςζδ ηαζ οπμζηήνζλδ, ιε 

απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνμφκ κα εθέβλμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί, κα κζχεμοκ 
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άβπμξ ηαζ ελάκηθδζδ ηαζ κα ανπίζμοκ ζηαδζαηά κα αδζαθμνμφκ βζα ηα παζδζά ημοξ 

(Heiman, 2002). Οζ βμκείξ εα πνέπεζ κα πνμζανιμζημφκ ζηδκ ηνέπμοζα ηαηάζηαζδ 

ηάκμκηαξ αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ γςήξ ημοξ ηαζ ζημκ νυθμ ημοξ ςξ βμκείξ, υζμ ηαζ ζηδ 

ζοκαζζεδιαηζηή ημοξ ηαηάζηαζδ, πνμζπαεχκηαξ κα λεπενάζμοκ ηδ εθίρδ ηαζ ημ 

άβπμξ ημοξ βζα ηα πανυκ ηαζ ημ ιέθθμκ ημοξ ιε ημ παζδί (Lustig, 2002). Όηακ οπάνπεζ 

έκα παζδί ιε ΔΔΑ, ακελάνηδηα απυ ηδκ αζηζμθμβία ηαζ ηδκ εοεφκδ ηςκ βμκέςκ ζηδκ 

έηθοζδ ή ελέθζλδ ημο πνμαθήιαημξ, αζχκμοκ έκημκμ ζηνεξ ηαζ ιαηαζχζεζξ, θυβς ηςκ 

ζπμθζηχκ ή ημζκςκζηχκ απμηοπζχκ ημο παζδζμφ ηαζ αθέπμοκ ιία πμθφ δζαθμνεηζηή 

ελέθζλδ απ’ αοηή πμο ανπζηά είπακ θακηαζηεί βζα ημ παζδί ημοξ. Ζ επζαάνοκζδ ζε 

αημιζηυ ροπζηυ ηαζ μζημβεκεζαηυ επίπεδμ είκαζ αηυιδ ιεβαθφηενδ, υηακ μζ βμκείξ 

ακηζιεηςπίγμοκ ηζ άθθα πνμαθήιαηα, υπςξ μζημκμιζηέξ δοζημθίεξ, πνμαθήιαηα 

κμδηζηήξ θφζεςξ, αηυιδ ηαζ ΔΔΑ μζ ίδζμζ (Pinney, 2007). 

         Σέθμξ, δ ένεοκα ιεθεηά ηαζ ηδ ζπέζδ ηςκ δαζηάθςκ ιε ημοξ ιαεδηέξ Σοπζηήξ 

Σάλδξ ηαζ Σιήιαημξ Έκηαλδξ. Απυ ηα απμηεθέζιαηα θαίκεηαζ υηζ δ ζημνβή αθθά ηαζ 

δ απυννζρδ ηςκ δαζηάθςκ είκαζ δ ίδζα ηαζ ζηζξ δφμ μιάδεξ, εκχ δ επζεεηζηυηδηα ηαζ 

δ αδζαθμνία θαίκεηαζ κα είκαζ ιεβαθφηενδ ζηδκ Σοπζηή Σάλδ ηαζ υπζ ζημ Σιήια 

Έκηαλδξ. Ζ απυννζρδ ηςκ παζδζχκ ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ απυ ημοξ δαζηάθμοξ 

ημοξ ζοιααίκεζ ηονίςξ θυβς ημο υηζ μζ δάζηαθμζ δεκ είκαζ ζςζηά ηαηανηζζιέκμζ ηαζ 

εηπαζδεοιέκμζ χζηε κα δζαπεζνζζημφκ απμηεθεζιαηζηά ηζξ δοζημθίεξ πμο πνμθακχξ 

ακηζιεηςπίγμοκ (Κμονημφηαξ, 2011). Αηυιδ, δ αδζαθμνία δεκ θαίκεηαζ κα είκαζ ηυζμ 

ιεβάθδ ζε παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ δζυηζ μζ εηπαζδεοηζημί ημοξ 

πανέπμοκ εζδζηή θνμκηίδα ηαζ πνμζμπή, ιε απμηέθεζια ιάθζζηα ηα παζδζά ηδξ 

Σοπζηήξ Σάλδξ κα εκμπθμφκηαζ ηαζ κα πνμααίκμοκ ζε εηθμαζζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ, 

αηνζαχξ θυβς ημο υηζ μζ ιαεδηέξ Σιήιαημξ Έκηαλδξ θαίκμκηαζ πζμ εοκμδιέκμζ ηαζ 

λεπςνζζημί απυ ηα οπυθμζπα παζδζά (Carter & Spencer, 2006). Δπζπθέμκ, μζ 

εηπαζδεοηζημί Σιδιάηςκ Έκηαλδξ, ακελανηήηςξ θφθμο, δθζηίαξ ηαζ δζδαηηζηήξ 

ειπεζνίαξ, είκαζ πενζζζυηενμ οπμιμκεηζημί ηαζ ήνειμζ ιε ημοξ ιαεδηέξ αθθά ηαζ 

θζβυηενμ ημοναζιέκμζ θυβς ημο υηζ ημ ηιήια έπεζ πμθφ θζβυηενμοξ ιαεδηέξ απυ ιία 

Σοπζηή Σάλδ ηζ έηζζ ιπμνμφκ κα πεζνζζημφκ μπμζαδήπμηε δοζημθία πζμ εφημθα, πςνίξ 

ζδζαίηενμ ηυπμ (Koustelios et al., 1998). 
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Κεθάιαην 11
ν
: πκπεξάζκαηα 

 

11.1 Γεληθά πκπεξάζκαηα 

         Σα απμηεθέζιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ έδεζλακ υηζ ηα παζδζά ιε ΔΔΑ πέθημοκ 

πζμ ζοπκά εφιαηα αθθά ηαζ παίνκμοκ ιένμξ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ ςξ εφηεξ, 

βεβμκυξ πμο επαθδεεφεηαζ ηζ απυ ακηίζημζπεξ ένεοκεξ παβημζιίςξ. Παζδζά ιε ΓΔΠ-

Τ, αοηζζιυ ηαζ πνμαθήιαηα πμο επδνεάγμοκ ηδκ ειθάκζζδ ημοξ εοιαημπμζμφκηαζ 

ζοπκυηενα ηαζ εοημθυηενα (Reiter & Lapidot-Lefler, 2007; Savage, 2005). 

         Δπίζδξ, υζμκ αθμνά ημοξ νυθμοξ πμο έπεζ μ ηάεε ιαεδηήξ υηακ ειπθέηεηαζ ζε 

πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ, δ ένεοκα έδεζλε πςξ ηα αβυνζα πςνίξ ΔΔΑ είπακ ζοπκυηενα 

ημκ νυθμ ημο εφηδ απυ ηα ημνίηζζα, βεβμκυξ πμο ζοιθςκεί ηαζ ιε ηζξ ακάθμβεξ 

ένεοκεξ (Sapouna, 2008, Μαηνδ-Μπυηζανδ, 2010). Ακηίεεηα, ζηδκ μιάδα ηςκ 

παζδζχκ ιε ΔΔΑ παναηδνείηαζ υηζ ηαζ ηα δφμ θφθα ζοιιεηέπμοκ ζε ίδζα πμζμζηά ςξ 

εφηεξ. φιθςκα ιε ημοξ Rose ηαζ ζοκ. (2011) αοηυ είκαζ πμθφ πζεακυ κα ζοιαεί 

θυβς ημο υηζ ηα παζδζά πμο ακήημοκ ζε Σιήια Έκηαλδξ πνδζζιμπμζμφκ ζοπκά ηδκ 

επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ςξ ιέζμ άιοκαξ ζηδ εοιαημπμίδζδ. Αηυιδ, ακ ηαζ ένεοκεξ 

εέθμοκ ηα αβυνζα ιε ΔΔΑ κα εοιαημπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ, δ πανμφζα ένεοκα 

πανμοζζάγεζ ακηίεεηα απμηεθέζιαηα, ιε ηα ημνίηζζα κα απμηεθμφκ ζε ιεβαθφηενα 

πμζμζηά εφιαηα εηθμαζζιμφ, ακ ηαζ δ δζαθμνά ιε ηα αβυνζα δεκ είκαζ ιεβάθδ, εκχ 

ηαζ ημ δείβια δεκ είκαζ επανηέξ βζα αζθαθή ζοιπενάζιαηα ζε ζπέζδ ιε ημκ 

πθδεοζιυ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ. 

Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ πμθθέξ ένεοκεξ πμο εζηζάγμοκ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

εηθμαίγμοκ ηα δφμ θφθα. οβηεηνζιέκα, ηα ημνίηζζα θαίκεηαζ κα πνδζζιμπμζμφκ 

πενζζζυηενμ ημ θεηηζηυ ηαζ έιιεζμ εηθμαζζιυ, εκχ ηα αβυνζα ημ ζςιαηζηυ ηαζ 

άιεζμ εηθμαζζιυ (Pateraki & Houndoumadi, 2001, Sapouna, 2008). ηδ δζηζά ιαξ 

ένεοκα δεκ δζαθμνμπμζήζαιε ζηδκ ακάθοζδ ηζξ ιμνθέξ ημο 

εηθμαζζιμφ/εοιαημπμίδζδξ (ηδ θοζζηή-ζςιαηζηή απυ ηδ θεηηζηή ή έιιεζδ, 

ζοβηαθοιιέκδ, απμηθεζζιυξ απυ ζπέζεζξ, ζοημθακηία, ημη). Ζ ένεοκα ζημ 

βεκζηυηενμ πθδεοζιυ, ζε δζεεκέξ ηαζ εθθδκζηυ επίπεδμ, δείπκεζ υηζ μ ανζειυξ ηςκ 

ημνζηζζχκ πμο ειπθέηεηαζ ζε ιδ ζςιαηζηέξ ή ζοβηαθοιιέκεξ ιμνθέξ 

εηθμαζζιμφ/εοιαημπμίδζδξ είκαζ ζπεηζηά αολδιέκμξ (Maliki, Asagwara & Ibu, 2009; 
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Σζζακηήξ, 2008). ηαζ οπυ αοηή ηδκ έκκμζα, πζεακυκ κα ζοιαάθθεζ ζημ ορδθυ πμζμζηυ 

ημνζηζζχκ πμο ειπθέημκηαζ ζε θαζκυιεκα εοιαημπμίδζδξ, βεκζηυηενα, ηαζ ζημ δζηυ 

ιαξ δείβια.   . 

        Αηυιδ, ακαθμνζηά ιε ηδκ εηδήθςζδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, δ ένεοκα 

έδεζλε υηζ ηυζμ ηα παζδζά πμο ακήημοκ ζημ Σιήια Έκηαλδξ υζμ ηαζ ζηδκ Σοπζηή 

Σάλδ ειθακίγμοκ ζοπκά δοζημθίεξ ζοκαζζεδιαηζηήξ θφζεςξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ 

εοιαημπμίδζδ ηαζ μ εηθμαζζιυξ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ή 

αηυιδ ηαζ εηθοηζηέξ αζηίεξ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ βζα ηδκ εηδήθςζδ ηαηάεθζρδξ, 

πςνίξ κα ζδιαίκεζ αέααζα υηζ είκαζ μζ ιυκμζ πανάβμκηεξ πμο πνμηαθμφκ ηδκ ειθάκζζή 

ηδξ ηαζ πςνίξ κα είιαζηε ζε εέζδ κα δζαπζζηχζμοιε αοηυ ζηδκ ένεοκα ιαξ, ζημ 

ααειυ πμο ημ ιζηνυ δείβια, δεκ ιαξ επζηνέπεζ ηδκ ακάθοζδ δζαδνμιχκ, αθθά απθχκ 

ζοζπεηίζεςκ. Πανάβμκηεξ πμο ζοκηεθμφκ ζηδκ ειθάκζζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ιπμνεί κα 

είκαζ δ μζημβέκεζα, μζ ζπέζεζξ ημο παζδζμφ ιε ημοξ δαζηάθμοξ ημο ηαζ δ 

πνμζςπζηυηδηά ημο, εκχ δ εοιαημπμίδζδ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζηδκ εκίζποζδ ηςκ 

ηαηαεθζπηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ ηαζ ηδξ ανκδηζηήξ εζηυκαξ εαοημφ, ζδζαίηενα υηακ ηα 

παζδζά –ζηυπμξ είκαζ ροπμημζκςκζηά ηαζ ιαεδζζαηά εοάθςηα. 

         Δπζπθέμκ, ζηδκ πανμφζα ένεοκα οπμβναιιίζηδηε δ ζδιακηζηυηδηα ηδξ ζπέζδξ 

ηςκ παζδζχκ ιε ημοξ βμκείξ ημοξ αθθά ηαζ ιε ημοξ δαζηάθμοξ ημοξ ζε ζοκάνηδζδ ιε 

ηδκ ειπθμηή ημοξ ζε θαζκυιεκα εηθμαζζιμφ ηαζ εοιαημπμίδζδξ, Ανπζηά, ηα 

απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ηα παζδζά πμο αζχκμοκ παναιέθδζδ ηαζ αδζαθμνία απυ 

ημοξ βμκείξ ημοξ είκαζ εηείκα ιε ΔΔΑ. Ένεοκεξ ηαηά ηαζνμφξ έπμοκ ακαθένεζ υηζ αοηυ 

ζοιααίκεζ πμθφ ζοπκά θυβς ηδξ αδοκαιίαξ ηςκ βμκζχκ κα ακηζιεηςπίζμοκ ιζα 

ζφκεεηδ πναβιαηζηυηδηα, βζα ηδκ μπμία δεκ είκαζ πνμεημζιαζιέκμζ, ζοπκά αβκμμφκ 

ηαζ ηδκ αζηία, αθθά ηαζ ηδ δζηζά ημοξ ειπθμηή ή εοεφκδ, ηαεχξ ηαζ ημοξ ηνυπμοξ 

δζαπείνδζδξ ζε ροπμημζκςκζηυ ηαζ παζδαβςβζηυ επίπεδμ, ιία κέαξ ηαζ ιυκζιδξ 

ηαηάζηαζδξ. Απυ ηδκ άθθδ, ημ δζηυ ημοξ πνμζςπζηυ άβπμξ, ηα αζζεήιαηα εκμπχκ ή 

οπεναμθζημφ θυαμο πμο κμζχεμοκ βζα ημ ιέθθμκ ηαζ ηζξ ιαηαζχζεζξ πμο αζχκμοκ απυ 

ηζξ απμηοπίεξ ηςκ παζδζχκ ζε ημζκςκζηυ ηαζ ιαεδζζαηυ επίπεδμ ημοξ ηαεζζημφκ 

επζννεπείξ ζε πναηηζηέξ πμο δεκ είκαζ ηαηάθθδθεξ ή ηαηαθήβμοκ κα είκαζ ακεπανηείξ 

ηαζ κα αδοκαημφκ κα πθαζζζχζμοκ ηαζ κα οπμζηδνίλμοκ ημ παζδί ημοξ πμο έπεζ 

δοζημθίεξ ηαζ αολδιέκεξ ακάβηεξ οπμζηήνζλδξ. οπκά ιάθζζηα ημ άβπμξ ηαζ δ 

αδοκαιία ηςκ βμκέςκ κα θεζημονβήζμοκ ιε ηαηάθθδθμ ηνυπμ αζχκεηαζ απυ ηα παζδζά 

ςξ παναιέθδζδ ή έιιεζδ απυννζρδ. Απυ ηδκ άθθδ, πμθθά παζδζά ιε ΔΔΑ 
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πανμοζζάγμοκ ηαζ πνμαθήιαηα ζοιπενζθμνάξ πμο ζδιαίκεζ υηζ ζηζξ μζημβέκεζεξ 

αοηέξ πζεακυκ κα έπεζ δζαιμνθςεεί ηαζ έκα ηθίια πνμζηνζαχκ ή ιία ζοβηνμοζζαηή 

δοκαιζηή, εηαηένςεεκ επζεεηζηχκ ακηζδνάζεςκ ηαζ ηαηχκ πναηηζηχκ απυ ηδκ 

πθεονά ηςκ βμκέςκ (Heiman, 2002; Lustig, 2002). Γμκείξ μζ μπμίμζ αδοκαημφκ κα 

δζαπεζνζζημφκ ηδκ υπμζα οπενηζκδηζηυηδηα ή ακηζδναζηζηυηδηα ηαζ απεζεανπία ηςκ 

παζδζχκ ημοξ –πμθθέξ θμνέξ αοηυ ημοξ αβπχκεζ ή ημοξ εκμπθεί οπεναμθζηά- ηαζ πμθφ 

πζεακυκ κα ακηζδνάζμοκ ιε ηνυπμοξ αηαηάθθδθμοξ ή ηαηακαβηαζηζημφξ ηαζ 

επζεεηζημφξ εκζζπφμοκ έιιεζα ή άιεζα ηδ δζαζπαζηζηυηδηα ηαζ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ 

παζδζχκ ημοξ, εκχ ακαπυθεοηηα αοηά ηα παζδζά είκαζ επζννεπή ζε θαζκυιεκα 

εηθμαζζιμφ, ηαηάεθζρδξ ή επζεεηζηχκ εκενβεζχκ. 

Σέθμξ, δ πανμφζα ιεθέηδ έδεζλε πςξ μζ εηπαζδεοηζημί ζοιπενζθένμκηαζ ζηα 

παζδζά ηαζ ηςκ δφμ μιάδςκ ιε πανυιμζμ ηνυπμ, ηυζμ εεηζηά υζμ ηαζ ανκδηζηά. Αοηυ 

αέααζα είκαζ έκα ακδζοπδηζηυ εφνδια δζυηζ αθμνά υθα ηα παζδζά πμο ζοιιεηείπακ 

ζηδκ ένεοκα ηαζ ηονίςξ ημ πχξ ακηζθαιαάκμκηαζ ηα ίδζα ηα παζδζά ηδ ζοιπενζθμνά 

ηςκ δαζηάθςκ ημοξ. Γεκ είκαζ ζίβμονμ πμφ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ή απυ ηζ 

δζαιμνθχκεηαζ αοηή δ ακηίθδρδ ηςκ παζδζχκ ακαθμνζηά ιε ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημ 

δάζηαθμ, ακ δδθαδή μθείθεηαζ ζηδ ζηάζδ ηςκ δαζηάθςκ ή ζε αολδιέκεξ ακάβηεξ 

ηςκ παζδζχκ βζα απμδμπή ηαζ οπμζηήνζλδ, αηυιδ ηζ αοηχκ πμο δεκ ζοκακημφκ 

πνμαθήιαηα, ή ηαζ ζημοξ δφμ πανάβμκηεξ (απαζηδηζημί δάζηαθμζ μζ μπμίμζ δεκ 

βίκμκηαζ ακηζθδπημί ςξ δεηηζημί ηαζ οπμζηδνζηηζημί). Αηυιδ, ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια 

εα πνέπεζ κα ιεθεηδεεί πενζζζυηενμ ηαζ ζε ιεβαθφηενμ δείβια. 

 

11.2 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

         Ανπζηά, ημ δείβια πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ ένεοκα ακήηεζ ζε ιυθζξ δφμ 

δδιμηζηά ζπμθεία, έκα ζηδ Λάνζζα ηζ έκα ζημ Ρέεοικμ. Δπμιέκςξ, ημ δείβια είκαζ 

ανηεηά ιζηνυ ηαζ δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί ακηζπνμζςπεοηζηυ εκυξ βεκζηυηενμο 

πθδεοζιμφ. Δπίζδξ, ημ βεβμκυξ υηζ ηα δφμ ζπμθεία δεκ ακήημοκ ζηδκ ίδζα πυθδ, 

ακαδεζηκφεζ ημ γήηδια ηδξ δζαθμνεηζηήξ ημοθημφναξ ηαζ ηαεδιενζκυηδηαξ ηδξ ηάεε 

πενζμπήξ. Σέθμξ, ημ δείβια ηςκ παζδζχκ πμο ακήημοκ ζε Σιήια Έκηαλδξ είκαζ ιυθζξ 

18 παζδζά ηζ έηζζ είκαζ νζρμηίκδοκμ κα βίκεζ βεκίηεοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ. 

 



 

[73] 

 

11.3 Πξνηάζεηο παξέκβαζεο απνηξεπηηθέο γηα ηελ εθδήισζε θαη 

επηδείλσζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

         Πμθθά δεδμιέκα απυ ζπεηζηέξ ένεοκεξ δείπκμοκ υηζ δ ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί 

ζημ μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ εηδήθςζδ επζεεηζηχκ 

ζοιπενζθμνχκ ηςκ παζδζχκ πνμξ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ. Πανάβμκηεξ υπςξ μζ 

ζοκεπείξ δζαιάπεξ ιεηαλφ ηςκ βμκζχκ, δ έθθεζρδ ηνοθενυηδηαξ απυ ιένμοξ ημοξ ηαζ 

μζ ηζιςνίεξ ηαζ μζ ζηθδνέξ πμζκέξ δδιζμονβμφκ έκα ηθίια ακαζθάθεζαξ ηαζ άβπμοξ, 

βεβμκυξ πμο μδδβεί εφημθα ζηδκ ακάπηολδ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ ηαζ ηδκ αδοκαιία 

πνμζανιμβήξ ημο ζε άθθα ημζκςκζηά πενζαάθθμκηα (Bowes et al., 2010; Connolly & 

O’Moore, 2003; Espelage & Swearer, 2003; Κμονημφηαξ, 2008, 2011; Μαηνή-

Μπυηζανδ, 2010; Olweus, 1978; Rigby, 2008a). 

         οβηεηνζιέκα, ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ ζημ παζδί 

ιζα ζζπονή αίζεδζδ πνμζηαζίαξ απυ ηζξ εηδδθχζεζξ επζεεηζηυηδηαξ αθθά ηαζ ημκ 

αολδιέκμ ηίκδοκμ κα πέζεζ εφια εηθμαζζιμφ. Οζ βμκείξ, ιε ημ κα είκαζ 

οπμζηδνζηηζημί απέκακηζ ζημ παζδί, απμηεθμφκ έκακ πνμζηαηεοηζηυ πανάβμκηα πμο ημ 

απμηνέπεζ απυ ηδκ ακάπηολδ ζηνεξ ηαζ δδιζμονβμφκ ιζα ακεεηηζηή πνμζςπζηυηδηα 

απέκακηζ ζε ζηνεζμβυκεξ ηαζ ηναοιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Σμ παζδί ιαεαίκεζ κα 

ακηζιεηςπίγεζ ηάεε αβπχδδ ηαηάζηαζδ ηζ έηζζ πενζμνίγεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ημ 

βεβμκυξ κα εηδδθχζεζ πνμαθήιαηα ζοκαζζεδιαηζηήξ θφζεςξ. Δπμιέκςξ, μζ βμκείξ 

απμηεθμφκ ιζα ζζπονή πανμοζία πνμζηαζίαξ, υπμο ημ παζδί ιπμνεί κα ααζίγεηαζ ηαζ 

κα κζχεεζ αζθαθέξ ηαζ ζίβμονμ πςξ ιπμνεί κα ακηζιεηςπίζεζ μπμζαδήπμηε ανκδηζηή 

ειπεζνία (Bowes ηαζ Arseneault, 2013). 

         Δπμιέκςξ, δ ζοκενβαζία ζε μζημβεκεζαηυ επίπεδμ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ 

επζηοπή έηααζδ εκυξ πνμβνάιιαημξ πανέιααζδξ. Λυβς ημο υηζ μζ μζημβεκεζαημί 

δεζιμί ιεηαλφ ηςκ βμκζχκ ηαζ ηςκ παζδζχκ ζπεηίγμκηαζ άιεζα ιε ηδκ ακηζημζκςκζηή 

ηαζ παναααηζηή ζοιπενζθμνά αθθά ηαζ ηδκ εηδήθςζδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ 

(Sentse & Laird, 2010), ηαεχξ ηαζ υηζ δ έθθεζρδ βμκεσηήξ θνμκηίδαξ ηαζ ροπμθμβζηήξ 

οπμζηήνζλδξ (Hoeve et al, 2009), δ πανέιααζδ εα πνέπεζ κα έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ 

εκδιένςζδ ηςκ βμκζχκ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαθοηένεοζδ ηςκ ζπέζεςκ ιε ημ παζδί ηαζ ηδκ 

ακαηάθορδ πζεακχκ ακαβηχκ ηαζ αδοκαιζχκ πμο εοεφκμκηαζ βζα ηζξ πανμφζεξ 

ζπέζεζξ ημοξ (Kourkoutas et al., 2014). Σέθμξ, θυβς ημο υηζ μζ παηένεξ δεκ 

ζοιιεηέπμοκ ζοπκά ζε ηέημζμο είδμοξ εκδιενχζεζξ, δ πανέιααζδ εα πνέπεζ κα 
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εζηζάγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζημκ ηνυπμ πνμζέββζζήξ ημοξ ηαζ ζηδκ επελήβδζδ ημο 

θυβμο ηδξ ακαβηαίαξ ζοιιεημπήξ ημοξ ζε αοηήκ (Kourkoutas et al., 2012). 

         Αηυιδ, ιεβάθμ ιένμξ ηδξ πανέιααζδξ εζηζάγεζ ζημ ζπμθζηυ πθαίζζμ, υπμο ηαηά 

ηάπμζμκ ηνυπμ ημ παζδί εθανιυγεζ υ,ηζ ιζιείηαζ απυ ηζξ ζπέζεζξ ζημ μζημβεκεζαηυ 

πενζαάθθμκ. Κφνζμ νυθμ παίγεζ μ δάζηαθμξ, μ μπμίμξ πνμζπαεεί κα ανεζ ιυκμξ ημο 

ηνυπμοξ ακηζιεηχπζζδξ ημο ηάεε παζδζμφ, πνάβια υιςξ δφζημθμ ηαεχξ ηάεε παζδί 

δζαθένεζ απυ ημ άθθμ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ δ ηζιςνία, δ 

μπμία ιπμνεί κα ηάκεζ ημ παζδί-εφηδ κα ζοκεπίζεζ κα εηδδθχκεζ ζοιπενζθμνέξ 

εηθμαζζιμφ, δδιζμονβχκηαξ ζηα εφιαηα πενζζζυηενα ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ 

ζοιπενζθμνζηά πνμαθήιαηα. Ζ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ηαζ δ έθθεζρδ ηαηακυδζδξ εη 

ιένμοξ ημο δαζηάθμο, ηάκεζ ημ παζδί κα ζοκεπίγεζ ηζξ εηθμαζζηζηέξ ηαζ επζεεηζηέξ ημο 

ζοιπενζθμνέξ πςνίξ κα οπάνπεζ ηάπμζα θφζδ ζε αοηυ ημ θαζκυιεκμ. Ακ μ δάζηαθμξ 

εηδδθχζεζ αζζεήιαηα ηαηακυδζδξ ηαζ απμδμπήξ, ηυηε ημ ίδζμ ημ παζδί-εφηδξ δεκ εα 

εηδδθχζεζ εφημθα ροπμημζκςκζηέξ δζαηαναπέξ, εα κζχζεζ αζθαθέξ ηαζ πζμ ζίβμονμ 

υηζ ιπμνεί κα ζοκοπάνλεζ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημο πςνίξ κα πνεζαζηεί κα ηάκεζ 

αζζεδηή ηδκ πανμοζία ημο πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ εηθμαζζιυ (Κμονημφηαξ, 2008, 

2011; Μαηνή-Μπυηζανδ, 2010). 

         Γζα κα οπάνλεζ ιία ανιμκζηή ζοκφπανλδ ημο παζδζμφ ιε ΔΔΑ ιε υθα ηα ιέθδ 

ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ, είκαζ απαναίηδηδ δ ζοκενβαζία ημο ιε ημκ δάζηαθυ ημο, μ 

μπμίμξ εα ημο πανέπεζ οπμζηήνζλδ ηαζ αζθάθεζα ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ (Kauffman, 

2005). Έπεζ απμδεζπεεί πςξ ιία ηέημζμο είδμοξ ζπέζδ ιπμνεί κα ηάκεζ ημ παζδί πζμ 

εοέθζηημ ζημ κα πνμζανιμζηεί ροπμθμβζηά αθθά ηαζ κα επζηφπεζ αηαδδιασηά 

(Rohner, 2010). Πμθθέξ θμνέξ υιςξ αοηυ είκαζ ανηεηά δφζημθμ κα οθμπμζδεεί θυβς 

ηδξ έθθεζρδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ εκδιένςζδξ ηςκ δαζηάθςκ ζπεηζηά ιε ημ θαζκυιεκμ 

ημο εηθμαζζιμφ (Κμονημφηαξ, 2011). Δπμιέκςξ, είκαζ ακαβηαία δ δδιζμονβία 

πνμβναιιάηςκ επζιυνθςζδξ χζηε μζ εηπαζδεοηζημί κα ηαηακμήζμοκ πζμ εφημθα ηα 

πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγεζ έκα παζδί πμο ειπθέηεηαζ ζε πενζζηαηζηά 

εηθμαζζιμφ, ηαεχξ ηαζ ηδ θφζδ ημο ίδζμο ημο θαζκμιέκμο. 

         Όζμκ αθμνά ημ πενζαάθθμκ ηδξ ηάλδξ, είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ κα ακαπηοπεεί ιία 

ζπέζδ ηαηακυδζδξ ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ ιε ΔΔΑ ηαζ ηςκ ζοιιαεδηχκ ημοξ, ηδκ μπμία 

ιπμνεί κα εειεθζχζεζ μ ίδζμξ μ δάζηαθμξ. Λυβς ημο υηζ ηα παζδζά ιε ΔΔΑ είκαζ πζμ 

εοαίζεδηα ζε επζεεηζηέξ ηαζ απμννζπηζηέξ ζοιπενζθμνέξ απυ ιένμοξ ηςκ 
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ζοιιαεδηχκ ηαζ ηςκ δαζηάθςκ ημοξ ηαζ δοζημθεφμκηαζ ζηδκ εηιάεδζδ 

αηαδδιασηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ, εα πνέπεζ κα οπάνπμοκ ηακυκεξ 

επζηνεπηήξ ζοιπενζθμνάξ ιέζα ζηδκ ηάλδ, έηζζ χζηε ηα παζδζά κα ιάεμοκ κα ιδ 

πνδζζιμπμζμφκ ζςιαηζηή ηαζ θεηηζηή αία ζε υπμζμκ εεςνμφκ αδφκαιμ. Σαοηυπνμκα, 

εα πνέπεζ κα επένπμκηαζ ηαζ μζ ακάθμβεξ ζοκέπεζεξ ιεηά ηδκ πανάααζδ αοηχκ ηςκ 

ηακυκςκ, ιε ηνυπμ πμο εα ιαεαίκεζ ζημ παζδί ηδ ζςζηή ζοιπενζθμνά ηαζ υπζ ιυκμ 

υηζ έπναλε θάεμξ. Σμ ζοβηεηνζιέκμ ιέηνμ είκαζ πμθφ πζεακυ κα απμαεί επζηοπέξ 

απέκακηζ ζημ θαζκυιεκμ ημο εηθμαζζιμφ ηονίςξ ακ ζοιιεηέπμοκ υθμζ μζ ιαεδηέξ, 

ηαεχξ έηζζ ζοκενβάγμκηαζ υθμζ ιαγί ηαζ ακαπηφζζεηαζ δ ειπθμηή ημοξ ζηζξ μιαδζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ημο ζπμθείμο αθθά ηαζ ιαεαίκμοκ κα δδιζμονβμφκ οβζείξ δζμιαδζηέξ 

ηαζ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ (Cowie & Jennifer, 2007; Espelage & Swearer, 2003; 

Κμονημφηαξ, 2011; Μαηνή-Μπυηζανδ, 2010). 

         Αηυιδ, έκαξ απμηεθεζιαηζηυξ ηνυπμξ βζα ηδκ απμηνμπή ημο θαζκμιέκμο ημο 

εηθμαζζιμφ ηαζ ηδκ εκδιένςζδ ηαζ πνμζηαζία ηςκ ειπθεημιέκςκ είκαζ δ 

ζοκενβαζία ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ ιε άθθμοξ ημζκςκζημφξ θμνείξ. Λυβς ημο υηζ μ 

εηθμαζζιυξ επζθένεζ ζμαανέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ ροπζηή ηαζ ημζκςκζηή πνμζανιμβή ηςκ 

ειπθεημιέκςκ, δ ζοκενβαζία ημο ζπμθείμο ιε ηδκ ημζκςκία εα επζηφπεζ ιζα 

απμηεθεζιαηζηή ακάπηολδ ηδξ πνμζανιμβήξ ηςκ παζδζχκ ζημ ζπμθζηυ ηαζ εονφηενμ 

ημζκςκζηυ πθαίζζμ (Espelage & Swearer, 2003; Κμονημφηαξ, 2011). 

         οκμρίγμκηαξ, μ ηφνζμξ ζηυπμξ ηάεε πνμβνάιιαημξ εκδιένςζδξ ηαζ 

πανέιααζδξ είκαζ κα βίκεζ ακηζθδπηή δ θφζδ ηςκ ζπέζεςκ ηςκ παζδζχκ ιε ημοξ βμκείξ 

ηαζ ημοξ δαζηάθμοξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ κα ελεηαζηεί δ ζοιπενζθμνά ηςκ παζδζχκ ςξ 

απυννμζα ηδξ ζοιπενζθμνάξ πμο θαιαάκμοκ απυ ημ μζημβεκεζαηυ ηαζ ζπμθζηυ ημοξ 

πενζαάθθμκ (Kourkoutas & Smirnaki, 2014). 
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TARQ                                  

  

Σηο θσιιάδηο ασηό ζα βρεης θάποηες προηάζεης, ποσ περηγράθοσκ δηάθοροσς 

ηρόποσς με ηοσς οποίοσς οη δάζθαιοη ζσμπερηθέροκηαη ζηοσς μαζεηές ηοσς. 

Δηάβαζε θάζε πρόηαζε προζεθηηθά θαη ζθέυοσ θαηά πόζο ασηή ηαηρηάδεη 

ζηοκ ηρόπο ποσ ζοσ ζσμπερηθέρεηαη ο δικός ζοσ δάζκαλος / η δική ζοσ 

δαζκάλα.  

  

Δίπια ζε θάζε πρόηαζε σπάρτοσκ ηέζζερα θοσηάθηα. Ακ ε πρόηαζε 

ηαηρηάδεη, ζε γεκηθές γραμμές, με ηοκ ηρόπο ποσ ζοσ ζσμπερηθέρεηαη ο 

δάζθαιός ζοσ, ηόηε ρώηεζε ηοκ εασηό ζοσ:  

• «Είκαη ζτεδόκ πάκηοηε έηζη;» Ακ κομίδεης όηη ο δάζθαιός/ε δαζθάια 

ζοσ ζτεδόκ πάκηοηε ζοσ ζσμπερηθέρεηαη όπφς περηγράθεη ε πρόηαζε 

ηόηε βάιε έκα Χ ζηο θοσηάθη ΠΑΝΣΑ.  

• Ακ πάιη ε πρόηαζε ηαηρηάδεη μόκο «μερηθές θορές» ζηε ζσμπερηθορά 

ηοσ δαζθάιοσ/ηες δαζθάιας ζοσ απέκακηί ζοσ, ηόηε βάιε έκα Χ ζηο 

θοσηάθη ΜΕΡΙΚΕ ΦΟΡΕ.  

• Ακ πηζηεύεης όηη ε πρόηαζε δεκ ηαηρηάδεη ζε γεκηθές γραμμές με ηοκ 

ηρόπο ποσ ζσμπερηθέρεηαη ο δάζθαιός ζοσ/ε δαζθάια ζοσ, ηόηε 

ακαρφηήζοσ θαη πάιη: «Είκαη ζπάκηα έηζη;». Ακ ζπάκηα ζσμπερηθέρεηαη 

με ασηόκ ηοκ ηρόπο, ηόηε βάιε Χ ζηο θοσηάθη ΠΑΝΙΑ.  

• Τέιος, ακ ο δάζθαιος ή ε δαζθάια ζοσ δεκ ζσμπερηθέροκηαη ζτεδόκ 

ποηέ έηζη, ηόηε βάιε έκα Χ ζηο θοσηάθη ΠΟΣΕ.  

  

Να ζσμάζαη πφς δεκ σπάρτοσκ ζφζηές θαη ιακζαζμέκες απακηήζεης. 

Απάκηεζε ασζόρμεηα θαη με εηιηθρίκεηα γηα ηοκ ηρόπο με ηοκ οποίο ζοσ 
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ζσμπερηθέρεηαη ο δάζθαιος ή ε δαζθάια ζοσ θαη ότη όπφς ζα επηζσμούζες κα 

ζοσ ζσμπερηθέρεηαη.  

 

  

       Ο Δάσκαλος μου/  

                          Πάντα     Μερικές    Σπάνια   Ποτέ  

        Η Δασκάλα μου:  

     φορές  

1.      Λέεη θαιά ιόγηα γηα κέλα.       

2.  Δελ κνπ δίλεη θαζόινπ ζεκαζία.        

3.  Γλωξίδεη αθξηβώο ηη κπνξώ θαη ηη δελ 

κπνξώ λα θάλω.  
     

4.  Με δηεπθνιύλεη κε ηνλ ηξόπν ηνπ/ηεο 

λα ηνπ/ηεο κηιώ γηα πξάγκαηα πνπ 

είλαη ζεκαληηθά γηα κέλα.  

     

5.  Με ρηππά αθόκε θη αλ κεξηθέο θνξέο 

δελ ην αμίδω.  
   

  

6.  Με βιέπεη ωο κεγάιν κπειά.        

7.  Μνπ ιέεη πάληα πώο πξέπεη λα 

ζπκπεξηθεξζώ.  
     

8.  Με  ηηκωξεί,  όηαλ  είλαη 

ζπκωκέλνο/ε.  
   

  

9.  

 

   
  

10.  Φαίλεηαη λα κε αληηπαζεί.       

11.  Δείρλεη πξαγκαηηθά ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

δξαζηεξηόηεηέο κνπ.   
     

12.  Μνπ ιέεη πνιιά ζθιεξά ιόγηα.        

13.  Με αγλνεί όηαλ ηνπ/ηεο δεηώ βνήζεηα.       

14.  Επηκέλεη όηη πξέπεη λα θάλω αθξηβώο      
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απηά πνπ κνπ ιέεη.   

15.  Με θάλεη λα ληώζω όηη κε ζέιεη θαη κε 

ρξεηάδεηαη.   
     

    Ο Δάσκαλος μου/             Η 

Δασκάλα μου:  

  

16. Μνπ δίλεη πνιιή ζεκαζία.   

  

Πάντα  

 

Μερικές 

φορές  

 

Σπάνια  

 Ποτέ  

  

17.  Πξνζπαζεί κε δηάθνξνπο ηξόπνπο λα κε 

ζηελαρωξεί.   
   

  

18.  Ξερλά ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ λνκίδω 

ζα έπξεπε λα ζπκάηαη.  
   

  

19.  Με θάλεη λα ληώζω όηη δελ κε ζέιεη αλ 

θάλω θάπνηα αηαμία.   
     

20.  Με αθήλεη λα θάλω ό,ηη ζέιω.     
  

21.  

 

   
  

22.  Με θνβεξίδεη ή κε απεηιεί όηαλ θάλω 

θάπνην ιάζνο.   
     

23.  Ελδηαθέξεηαη γηα ηε γλώκε κνπ θαη ζέιεη 

λα ηελ αθνύζεη.   
     

24.  Ό,ηη θη αλ θάλω, λνκίδεη πωο ηα άιια 

παηδηά ζπκπεξηθέξνληαη θαιύηεξα από 

κέλα.   

   
  

25.  Μνπ  δείρλεη  όηη  δελ  είκαη 

επηζπκεηόο/ε.   
 

 
 

  

26.  Θέιεη λα ειέγρεη ό,ηη θάλω.      
  

27.  Μνπ δείρλεη όηη λνηάδεηαη γηα κέλα.   

  
  

 

      

  
  

  

      

      

      

      

      

      

      

      

    

    

  

  

  

  



 

[94] 

 

28.  Με αγλνεί όζν δελ θάλω θάηη πνπ 

ηνλ/ηελ ελνριεί.   
    

  

29.  Μνπ ζπκπεξηθέξεηαη κε ζηνξγή θαη 

θαινζύλε.   
    

  

 

 

 

 

 

 

Ερωηημαηολόγιο PARQ - σμοπηική Έκδοζη  

Rohner & Khaleque, 2005  

(Προζαρμογή ζηα Ειιεκηθά: Θ. Γηοβαδοιηάς & Ι. Τζαούζες)  

   

Σηο θσιιάδηο ασηό ζα βρεης θάποηες προηάζεης ποσ περηγράθοσκ ηρόποσς με 

ηοσς οποίοσς οη παηέρες ζσμπερηθέρκοκηαη ζηα παηδηά ηοσς. Θέιφ κα 

ζθεθηείς θαηά πόζο ε θαζεμηά απ’ ασηές ηαηρηάδεη με ηοκ ηρόπο ποσ ζοσ 

ζσμπερηθέρεηαη o δικός ζοσ παηέρας.  

  

Δίπια από θάζε πρόηαζε σπάρτοσκ ηέζζερα θοσηάθηα. Ακ ε πρόηαζε ζε 

γεκηθές γραμμές ηαηρηάδεη με ηοκ ηρόπο ποσ ζοσ ζσμπερηθέρεηαη ο δηθός ζοσ 

παηέρας, ηόηε ρώηεζε ηοκ εασηό ζοσ:  

  

► «Είκαη ζτεδόκ πάκηοηε έηζη;». Ακ κομίδεης όηη ο παηέρας ζοσ ζτεδόκ 

πάκηοηε ζοσ ζσμπερηθέρεηαη όπφς γράθεη ζηεκ πρόηαζε, ηόηε βάιε έκα Χ ζηο 

θοσηάθη ΠΑΝΣΑ.  
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► Ακ πάιη ε πρόηαζε ηαηρηάδεη μόκο μερηθές θορές ζηε ζσμπερηθορά ηοσ 

παηέρα ζοσ απέκακηί ζοσ, ηόηε βάιε έκα Χ ζηο θοσηάθη ΜΕΡΙΚΕ ΦΟΡΕ.  

  

► Ακ πηζηεύεης όηη ε πρόηαζε ζε γεκηθές γραμμές δεκ ηαηρηάδεη ζηοκ ηρόπο 

ποσ ζοσ ζσμπερηθέρεηαη ο παηέρας ζοσ, ηόηε ακαρφηήζοσ θαη πάιη: «Είκαη 

ζπάκηα έηζη;». Ακ ζπάκηα ζοσ ζσμπερηθέρεηαη ο παηέρας ζοσ, όπφς γράθεη 

ζηεκ πρόηαζε, ηόηε βάιε έκα Χ ζηο θοσηάθη ΠΑΝΙΑ.  

  

► Ακ ο παηέρας ζοσ ζτεδόκ ποηέ δε ζοσ ζσμπερηθέρεηαη όπφς γράθεη ζηεκ 

πρόηαζε, ηόηε βάιε έκα Χ ζηο θοσηάθη  ΠΟΣΕ.  

  

  

Να θσμάζαι: Δεκ σπάρτεη ζφζηή ή ιάζος απάκηεζε ζε θαμία από ηης 

προηάζεης, έηζη μπορείς κα ηης απακηήζεης με εηιηθρίκεηα. Να απακηήζεης ηεκ 

θάζε πρόηαζε ζύμθφκα με ηοκ ηρόπο ποσ ζοσ ζσμπερηθέρεηαη πραγμαηηθά ο 

παηέρας ζοσ θαη, ότη όπφς ζα επηζσμούζες κα ζοσ ζσμπερηθέρεηαη.  

  

  
 Πάντα  

Μεπικέρ 

υοπέρ  
πάνια      Ποτέ  

1.  Λέεζ ηαθά θυβζα βζα ιέκα.             

2.  Γε ιμο δίκεζ ηαευθμο ζδιαζία.             

3.  Με δζεοημθφκεζ ιε ημκ ηνυπμ ημο κα ημο ιζθχ 

βζα πνάβιαηα πμο είκαζ ζδιακηζηά βζα ιέκα.  

           

4.  Με πηοπά αηυιδ ηζ ακ ιενζηέξ θμνέξ δεκ ημ 

αλίγς.  

  

           

5.  Με αθέπεζ ςξ ιεβάθμ ιπεθά.  
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6.  Με ηζιςνεί πμθφ αοζηδνά υηακ 

εοιχκεζ.   

           

7.  Δίκαζ πάκημηε πμθφ απαζπμθδιέκμξ βζα κα 

απακηήζεζ ζηζξ ενςηήζεζξ ιμο.  

         
  

8.  Φαίκεηαζ κα ιε ακηζπαεεί.             

9.  Γείπκεζ  πναβιαηζηά  εκδζαθένμκ  βζα 

 ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ιμο.  

           

10.  Μμο θέεζ πμθθά ζηθδνά θυβζα.           
  

11.  Με αβκμεί υηακ ημο γδηχ αμήεεζα.             

12.  Με ηάκεζ κα κζχες υηζ ιε εέθεζ ηαζ ιε 

πνεζάγεηαζ.  

           

13.  Μμο δίκεζ πμθθή ζδιαζία.             

14.  Πνμζπαεεί  ιε  δζάθμνμοξ  ηνυπμοξ 

 κα  ιε ζηεκαπςνεί.  

           

15.  Ξεπκά ζδιακηζηά πνάβιαηα πμο κμιίγς εα 

έπνεπε κα εοιάηαζ.  

           

16.  Με ηάκεζ κα κζχες υηζ δε ι’ αβαπά, ακ ηάκς 

ηάπμζα αηαλία.  

           

17.  Με ηάκεζ κα αζζεάκμιαζ υηζ ηα πνάβιαηα πμο 

ηάκς είκαζ ζδιακηζηά.  

           

18.  Με θμαενίγεζ ή ιε απεζθεί υηακ ηάκς ηάπμζμ 

θάεμξ.  

           

19.  Δκδζαθένεηαζ βζα ηδ βκχιδ ιμο ηαζ εέθεζ κα 

ηδκ αημφζεζ.  

           

20.  Ό,ηζ ηαζ ακ ηάκς, κμιίγεζ υηζ ηα άθθα παζδζά 

ζοιπενζθένκμκηαζ ηαθφηενα απυ ιέκα.  

           

      

21.  Μμο δείπκεζ υηζ δεκ είιαζ επζεοιδηυξ/ή.             

22.  Μμο δείπκεζ ηδκ αβάπδ ημο.             

23.  Με αβκμεί, υζμ δεκ ηάκς ηάηζ πμο ημκ εκμπθεί.             
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24.  Μμο ζοιπενζθένεηαζ ιε ζημνβή ηαζ ηαθμζφκδ.             
  

 

 

Σηε ζσκέτεηα, ζα βρεης θάποηες προηάζεης ποσ περηγράθοσκ ηρόποσς με ηοσς 

οποίοσς οη μηηέρες ζσμπερηθέρκοκηαη ζηα παηδηά ηοσς. Θέιφ κα ζθεθηείς 

θαηά πόζο ε θαζεμηά απ’ ασηές ηαηρηάδεη με ηοκ ηρόπο ποσ ζοσ 

ζσμπερηθέρεηαη η δική ζοσ μηηέρα.       

 

   
Πάντα  

Μεπικέρ 

υοπέρ  
πάνια  Ποτέ  

  1.  Λέεζ ηαθά θυβζα βζα ιέκα              

  2.  Γε ιμο δίκεζ ηαευθμο ζδιαζία              

  3.  Με δζεοημθφκεζ ιε ημκ ηνυπμ ηδξ κα ηδξ 

ιζθχ βζα πνάβιαηα πμο είκαζ ζδιακηζηά 

βζα ιέκα  

            

  4.  Με πηοπά αηυιδ ηζ ακ ιενζηέξ θμνέξ δεκ 

ημ αλίγς  

            

  5.  Με αθέπεζ ςξ ιεβάθμ ιπεθά              

  6.  Με ηζιςνεί πμθφ αοζηδνά υηακ 

εοιχκεζ   

            

  7.  Δίκαζ πάκημηε πμθφ απαζπμθδιέκδ βζα κα 

απακηήζεζ ζηζξ ενςηήζεζξ ιμο   

            

  8.  Φαίκεηαζ κα ιε ακηζπαεεί              

  9.  Γείπκεζ  πναβιαηζηά  εκδζαθένμκ 

 βζα  ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ιμο  

            

10.  Μμο θέεζ πμθθά ζηθδνά θυβζα               

11.  Με αβκμεί υηακ ηδξ γδηχ αμήεεζα               

12.  Με ηάκεζ κα κζχες υηζ ιε εέθεζ ηαζ ιε 

πνεζάγεηαζ  

            

13.  Μμο δίκεζ πμθθή ζδιαζία              

14.  Πνμζπαεεί ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ κα ιε             
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ζηεκαπςνεί  

15.  Ξεπκά ζδιακηζηά πνάβιαηα πμο κμιίγς εα 

ένεπε κα εοιάηαζ  

            

16.  Με ηάκεζ κα κζχες υηζ δε ι’ αβαπά ακ 

ηάκς ηάπμζα αηαλία   

            

17.  Με ηάκεζ κα αζζεάκμιαζ υηζ ηα πνάβιαηα 

πμο ηάκς είκαζ ζδιακηζηά  

            

18.  Με θμαενίγεζ ή ιε απεζθεί, υηακ ηάκς 

ηάπμζμ θάεμξ.   

            

19.  Δκδζαθένεηαζ βζα ηδ βκχιδ ιμο ηαζ εέθεζ 

κα ηδκ αημφζεζ  

            

 

   
Πάντα  

Μεπικέρ 

υοπέρ  
πάνια  Ποτέ  

20.  Ό,ηζ ηαζ ακ ηάκς, κμιίγεζ υηζ ηα άθθα 

παζδζά ζοιπενζθένκμκηαζ ηαθφηενα απυ 

ιέκα.   

            

21.  Μμο δείπκεζ υηζ δεκ είιαζ επζεοιδηυξ/ή              

22.  Μμο δείπκεζ ηδκ αβάπδ ηδξ              

23.  Με αβκμεί, υζμ δεκ ηάκς ηάηζ πμο ηδκ 

εκμπθεί  

            

24.  Μμο ζοιπενζθένεηαζ ιε ζημνβή ηαζ 

ηαθμζφκδ  

            

 

 


