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ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Ζ πανμφζα πηοπζαηή ενβαζία δζενεοκά ημ θαζκυιεκμ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ηαζ ημο
ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ ηαεχξ ηαζ ηδ ζοζπέηζζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ιε ημ θαζκυιεκμ ημο
εηθμαζζιμφ ζε ιαεδηέξ ιε ή πςνίξ εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ( ΔΔΑ). Ακαθμνζηά ιε ημ
ενεοκδηζηυ ιένμξ ηδξ ενβαζίαξ, αοηυ ιεθεηά ηδκ επζηνάηδζδ ημο εηθμαζζιμφ ηαζ ηδξ
ηαηάεθζρδξ ζε δφμ αζηζηέξ πενζμπέξ (ηςκ Υακίςκ ηαζ ηδξ Λάνζζαξ) ηαζ ηδ ζφκδεζδ ηςκ
ηφπςκ εηθμαζζιμφ ιε ηδκ ακάπηολδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ζε ιαεδηέξ δδιμηζημφ ιε
ή ηαζ πςνίξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ. Ακαθοηζηυηενα, δ πμνήβδζδ ηςκ ιέζςκ ζοθθμβήξ
δεδμιέκςκ πναβιαημπμζήεδηε ζε δδιυζζα δδιμηζηά ζπμθεία ηςκ Υακίςκ ηαζ ηδξ Λάνζζαξ,
υπμο μζ ιαεδηέξ ζοιπθήνςζακ δφμ ενςηδιαημθυβζα, ημ Δνςηδιαημθυβζμ Βζςιάηςκ ιε ημοξ
οκμιδθίημοξ ηαζ ηδκ ηθίιαηα Children ‟s Depression Inventory (CDI). πεηζηά ιε ημ
δείβια ηδξ ένεοκαξ αοηυ απμηεθείηαζ απυ 192 παζδζά δδιμηζημφ εη ηςκ μπμίςκ ηα 22 είκαζ
παζδζά πμο θαιαάκμοκ πνυζεεηδ ιαεδζζαηή ζηήνζλδ ιέζα ζημ πθαίζζμ ιζαξ ηοπζηήξ ηάλδξ ή
ζε λεπςνζζηά ηιήιαηα, ηιήιαηα έκηαλδξ (ΣΔ). πεηζηά ιε ηδκ ηοπζηή ηάλδ, ηα απμηεθέζιαηα
ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ υηζ ηαζ ζηζξ δφμ πυθεζξ δεκ οπάνπμοκ ιεβάθα πμζμζηά εοιαημπμίδζδξ
ζημ ζφκμθμ. Χζηυζμ, ζηδ ιεηααθδηή ΄΄εφιαηα΄΄ οπενηενμφζακ ηα αβυνζα. Ο δείηηδξ ηδξ
ηαηάεθζρδξ, επίζδξ, δεκ ακαδείπεδηε ςξ ορδθυξ. Σα αβυνζα ειθάκζζακ ιεβαθφηενμ δείηηδ
ηαηάεθζρδξ ζημ ζφκμθμ ηαζ ηα ημνίηζζα ορδθυηενμ δείηηδ ηαηάεθζρδξ ςξ εφιαηα/εφηεξ.
πεηζηά ιε ηα ηιήιαηα έκηαλδξ αοηά πανμοζζάζακε αολδιέκεξ ηζιέξ ζηζξ ιεηααθδηέξ ηδξ
ηαηάεθζρδξ ηαζ ημο εηθμαζζιμφ ζοβηνζηζηά ιε ηα ηοπζηά ηιήιαηα, πςνίξ αοηέξ μζ ηζιέξ κα
είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ υζμ αθμνά ηδ δζάζηαζδ ημο εηθμαζζιμφ. Μεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ
έκηαλδξ μζ ηζιέξ ηδξ ηαηάεθζρδξ ζημοξ ιαεδηέξ ηςκ δφμ θίθςκ ήηακ ορδθυηενεξ απυ ηζξ
ακηίζημζπεξ ηδξ εοιαημπμίδζδξ. Κθείκμκηαξ, είκαζ ζδιακηζηυ κα ημκίζμοιε υηζ ημ ιζηνυ
δείβια ηςκ παζδζχκ δεκ επζηνέπεζ ηδ βεκίηεοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ εκ θυβς ένεοκαξ.
Λέμεηο-Κιεηδηά : εοιαημπμίδζδ, ζπμθζηυξ εηθμαζζιυ, ηαηάεθζρδ, ιαεδηέξ ιε εζδζηέξ
εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ιαεδηέξ πςνίξ εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ.
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ΔΙΑΓΧΓΗ

Ζ εκ θυβς πηοπζαηή ενβαζία ιεθεηά ηδ ζπέζδ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ηαζ ηδξ ειπθμηήξ
ηςκ παζδζχκ ζημκ ζπμθζηυ εηθμαζζιυ, ηαεχξ ηαζ ηδ ζοζπέηζζδ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ιε ηδκ
εηδήθςζδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ζε παζδζά δδιμηζημφ πμο ακήημοκ ηυζμ ζε ηοπζηά
ηιήιαηα (ΣΣ) υζμ ηαζ ζε ηιήιαηα έκηαλδξ (ΔΑ). Σα δφμ πνχηα ηιήιαηα ηδξ ενβαζίαξ
απμηεθμφκ ημ εεςνδηζηυ ιένμξ, υπμο ακαθφμκηαζ μζ έκκμζεξ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ηαζ ηςκ
ηαηαεθζπηζηχκ ζοκδνυιςκ ζε παζδζά ηαζ εθήαμοξ ηαζ ηέθμξ δζενεοκάηαζ δ ζφκδεζδ ηδξ
ηαηάεθζρδξ ιε ηδ εοιαημπμίδζδ. Σμ ηνίημ ηαζ ηεθεοηαίμ ιένμξ απμηεθείηαζ απυ ημ
ενεοκδηζηυ ιένμξ.
Ακαθοηζηυηενα, ζηδ εειαηζηή ημο πξώηνπ θεθαιαίνπ ζοβηαηαθέβεηαζ δ εηδήθςζδ
ημο ηαηαεθζπηζημφ ζοιπηχιαημξ ζε παζδζά ηαζ εθήαμοξ ηαζ δ δζαθμνμπμίδζή ηδξ απυ ημ
αίζεδια ηδξ ιεθαβπμθίαξ. Ανπζηά, πνμζπαεείηε κα βίκεζ ιζα ζφκημιδ ζζημνζηή ακαδνμιή ημο
υνμο ηδξ ηαηάεθζρδξ. ηδ ζοκέπεζα επζπεζνείηαζ δ πνμζέββζζδ ημο υνμο << ηαηάεθζρδ >>, μ
πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ιμνθχκ ημο ηαηαεθζπηζημφ ζοκαζζεήιαημξ πμο εηδδθχκμκηαζ ζηα παζδζά
ηαζ ημοξ εθήαμοξ, ημ είδμξ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ δ δζαθμνμπμίδζδ αοηχκ
απυ ηδκ ζοιπηςιαημθμβία ηδξ ηαηάεθζρδξ ηςκ εκδθίηςκ. Αηυιδ, βίκεηαζ ακαθμνά ζηδκ
αζηζμθμβία ηδξ ειθάκζζδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιμνθήξ ηδξ δζαηαναπήξ ηαζ ζηζξ επζπηχζεζξ
αοηήξ. ημ ηέθμξ ημο ηεθαθαίμο βίκεηαζ θυβμξ βζα ηδκ ηαηάεθζρδ ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ
εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ( ΔΔΑ).
ημ δεύηεξν θεθάιαην βίκεηαζ ιζα πνμζπάεεζα πνμζέββζζδξ ημο υνμο ημο ζπμθζημφ
εηθμαζζιμφ. Ανπζηά, βίκεηαζ ιζα ζφκημιδ ζζημνζηή ακαδνμιή ημο υνμο ημο ζπμθζημφ
εηθμαζζιμφ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα παναηίεεκηαζ δζάθμνμζ μνζζιμί πμο ηαηά ηαζνμφξ έπμοκ
δζαηοπςεεί ζηδ πνμζπάεεζα κα πθαζζζχζμοκ ημ θαζκυιεκμ αοηυ. Δκ ζοκεπεία, δίκεηαζ έιθαζδ
ζηα παναηηδνζζηζηά ημο εηείκα ημο εηθμαζζιμφ, ηα μπμία ημκ δζαθμνμπμζμφκ απυ ηζξ άθθεξ
ιμνθέξ αίαξ ηαζ επζεεηζηυηδηαξ. Γίκεηαζ ακαθμνά ζημοξ δζάθμνμοξ ηφπμοξ εηθμαζζιμφ πμο
ιπμνμφκ κα θάαμοκ ιμνθή ηαζ οπμηοπχκεηαζ ημ πνμθίθ ηςκ παζδζχκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ
θαζκυιεκμ ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ ( εφηεξ, εφιαηα, εφηεξ/εφιαηα). Δπζπθέμκ,
βκςζημπμζμφκηαζ μζ αζηζμθμβζημί πανάβμκηεξ πμο εκδέπεηαζ κα ζοκηεθέζμοκ ζηδκ εηδήθςζδ
ηαζ ηδκ ελάπθςζδ ημο θαζκμιέκμο αοημφ ηαζ ηέθμξ επζζδιαίκμκηαζ μζ επζπηχζεζξ ηδξ
εοιαημπμίδζδξ ζηζξ δζάθμνεξ πηοπέξ ηδξ γςήξ ηςκ παζδζχκ ( ροπζηή ηαηάζηαζδ, ημζκςκζηή
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γςή, αηαδδιασηή πμνεία).. Δπζπνμζεέηςξ, βίκεηαζ ακαθμνά ζηδ εοιαημπμίδζδ ηςκ παζδζχκ
ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ( ΔΔΑ), βζα ημκ ζπμθζηυ εηθμαζζιυ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ
ηαζ ηέθμξ ακαπηφζζεηαζ δ ζφκδεζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ιε ημ θαζκυιεκμ ημο ζπμθζημφ
εηθμαζζιμφ ζε παζδζά ιε ή πςνίξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ .
ημ ηξίην ηαζ ηεθεοηαίμ θεθάιαην ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ πνχημ ιένμξ αοημφ
πανμοζζάγμκηαζ ηα ιεεμδμθμβζηά ενβαθεία ημο ενεοκδηζημφ ιένμοξ. Πζμ ακαθοηζηά,
επζζδιαίκμκηαζ μζ ζηυπμζ ηαζ μζ οπμεέζεζξ ηδξ ένεοκαξ, ημ δείβια, ηα ιέζα ζοθθμβήξ
δεδμιέκςκ ηαζ δ δζαδζηαζία πμνήβδζδξ ηςκ ιέζςκ ηδξ ένεοκαξ. ημ δεφηενμ ιένμξ ημο
ηνίημο ηεθαθαίμο δ πνμζμπή επζηεκηνχκεηαζ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηαζ πνμηάζζεηαζ
ζογήηδζδ ζπεηζηά ιε αοηά. Οθμηθδνχκμκηαξ, πανμοζζάγμκηαζ εκ ζοκημιία ηάπμζμζ ηνυπμζ
πανέιααζδξ, βζα ηδ πνυθδρδ ηαζ ηδ ιείςζδ ημο εηθμαζζιυ ζηα ζπμθεία ηαζ παναηίεεκηαζ
δζάθμνεξ ιμνθέξ εεναπεζχκ πμο ιπμνμφκ ακ θακμφκ απμηεθεζιαηζηέξ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ
ηδξ ηαηάεθζρδξ ηςκ παζδζχκ
Ζ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία δζεηπεναζχκεηαζ ιε ημοξ πενζμνζζιμφξ ηδξ ένεοκαξ, ηδκ
πανάεεζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ ηαζ ημ πανάνηδια, υπμο ηαζ παναηίεεκηαζ μζ δφμ ηθίιαηεξ πμο
πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ένεοκαξ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ
Θεσξεηηθή κειέηε ηνπ ζέκαηνο
« Καηάζιηςε »

1.ύληνκνο νξηζκόο ηεο θαηάζιηςεο. Η θαηάζιηςε σο ςπρνθνηλσληθό θαηλόκελν

Ζ ηαηάεθζρδ απμηεθεί ιζα απυ ηζξ πζμ ημζκέξ ιμνθέξ ροπμπαεμθμβίαξ παβημζιίςξ
ηαζ εεςνείηαζ έκα ζφβπνμκμ ροπμημζκςκζηυ θαζκυιεκμ, ηαεχξ μζ πνμζςπζηέξ ειπεζνίεξ ηαζ
ζηακυηδηεξ ημο ακαπηοζζυιεκμο παζδζμφ αθθδθμεπζδνμφκ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ (Stark,
1999. Kosciejew, 2012. Frost & McClean, 2014). Ζ εηδήθςζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ζηα παζδζά
εεςνείηαζ ζδζαίηενα πενίπθμηδ ηαζ δφζημθδ ζημ κα ακζπκεοεεί. Δνεοκδηζηά δεδμιέκα έπμοκ
οπμζηδνίλεζ υηζ μζ ηαηαεθζπηζηέξ δζαηαναπέξ είκαζ ζπεηζηά ζπάκζεξ ηαηά ηδκ παζδζηή δθζηία,
ςζηυζμ, ηα πμζμζηά ηδξ αολάκμκηαζ ζδιακηζηά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθδαείαξ. Οζ
ηαηαεθζπηζηέξ δζαηαναπέξ ιπμνεί κα είκαζ επακαθαιαακυιεκεξ, πνυκζεξ ηαζ ζοζπεηίγμκηαζ
ζοκήεςξ ιε ζδιακηζηά πνμαθήιαηα (Reynolds & Johnston, 1994).
Ζ ηαηάεθζρδ απμηεθεί ιζα δζαηαναπή εζςηενίηεοζδξ, υπςξ αηνζαχξ ηαζ μζ αβπχδεζξ
δζαηαναπέξ ηαζ πνυηεζηαζ βζα ιζα ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ηαηά ηδκ μπμία ημ άημιμ
αζχκεζ παναηεηαιέκα αζζεήιαηα ιεθαβπμθίαξ , εθίρδξ ηαζ δοζθμνίαξ απέκακηζ ζε έκα
ζζπονυ ζηνεζμβυκμ ή ηναοιαηζηυ βεβμκυξ (Frommer , 1968. Garber & Rao, 2014. Graham,
1974 Pearce, 1974, 1977. Weinberg et al., 1973 ). Πζμ ακαθοηζηά, υηακ ακαθενυιαζηε ζημκ
υνμ ηαηάεθζρδ, ιε ηδκ έκκμζα ηδξ δζαηαναπήξ, ιζθμφιε βζα παναηεηαιέκα ζοκαζζεήιαηα
εθίρδξ ή ιεθαβπμθίαξ, ηα μπμία ζοκοπάνπμοκ ιε αζζεήιαηα ροπζηήξ ηαηαπυκδζδξ (distress),
αδοκαιίαξ ζοβηέκηνςζδξ, απχθεζα ζοκαζζεδιαηζηήξ ακηζδναζηζηυηδηαξ, ιεζςιέκδξ υνελδξ
βζα θαβδηυ, φπκμ, δζαζηέδαζδ ηαζ εοενεεζζηυηδηα. Δπαηυθμοεμ αοηχκ είκαζ ημ άημιμ κα
ηαείζηαηαζ ιδ θεζημονβζηυ απέκακηζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ηαεδιενζκυηδηάξ ημο (Γνδβμνζάδμο,
1997. Kring, Davison, Neale & Johson, 2010.ζηθαθίδμο, Εεθεκή & Λεζααδίηδξ, 2006).
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1.2 Γηάθξηζε κεηαμύ θπζηνινγηθήο θαη παζνινγηθήο θαηάζηαζεο

Έκα απυ ηα πζμ ζμαανά ηαζ ηνίζζια γδηήιαηα ζημ πχνμ ηδξ ροπμθμβίαξ ηαζ ηδξ
ροπζαηνζηήξ είκαζ ημ πχξ πνμζεββίγεηαζ δ ροπζηή θεζημονβία ή δοζθεζημονβία, ιε άθθα θυβζα
ημ ηζ μνίγεηαζ ςξ θοζζμθμβζηυ ηαζ παεμθμβζηυ, πςξ αοηυ εκζςιαηχκεηαζ ζε ιζα
ζοιπενζθμνά ηαζ πςξ εκ ηέθεζ πςξ δ ζοιπενζθμνά αοηή ηαλζκμιείηαζ (Ninnis, 2016).
Ζ δοζημθία μνζζιμφ ημο παεμθμβζημφ ηαζ δ δζαθμνμπμίδζδ ημο ιε αοηυ πμο
εεςνείηαζ θοζζμθμβζηυ δε ζδιαίκεζ υηζ παναβηςκίγεηαζ δ ζδιακηζηυηδηα ηδξ φπανλδξ ιζαξ
δζαηαναπήξ. Τπάνπμοκ πενζπηχζεζξ υπμο ημ παζδί ηαζ μ έθδαμξ εκδέπεηαζ κα ειθακίζεζ ιζα
δζαηαναπή είηε κμδηζηή είηε ροπζηή (Κμκημπμφθμο, 2007). Σμ γήηδια ζε ηάεε πενίπηςζδ
είκαζ δ πνμζέββζζδ ηαζ ηαηακυδζδ ηςκ δζαηαναπχκ ζημ πθαίζζμ ηδξ ροπμημζκςκζηήξ
θεζημονβίαξ ημο παζδζμφ ηαζ ημο πθαζζίμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ ιδ ροπζαηνζημπμίδζδ, δ μπμία
ιαξ ζηενεί απυ ιζα μθζζηζηή ηαηακυδζδ ηδξ αημιζηήξ δζαηαναπήξ, δ μπμία εκηάζζεηαζ ιέζα
ζηα ζοζηήιαηα ηςκ ζπέζεςκ (relational dynamic system models).
Γζαθμνεηζηέξ ημζκςκζηά πμθζηζζιζηά πθαίζζα πνμζεββίγμοκ δζαθμνεηζηά ημ
θοζζμθμβζηυ ηαζ ημ παεμθμβζηυ. φιθςκα ιε ημκ Kleemann (1980) ηα ζοκαζζεήιαηα πμο
αζχκμοιε είκαζ πακακενχπζκα. Ζ δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πμθζηζζιχκ ηαζ
ημζκςκζχκ έβηεζηαζ ζημκ ηνυπμ πμο δ ηάεε ημζκςκία πνμζεββίγεζ ημ ζοκαίζεδια ή ηδ ροπζηή
δοζθεζημονβία. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ηαλζκυιδζδ ηςκ ροπζηχκ δζαηαναπχκ, υζμ ηαζ μζ
ροπμθμβζηέξ εεςνίεξ πνμηφπημοκ ηονίςξ απυ ένεοκεξ ηςκ δοηζηχκ πμθζηζζιχκ (Πμθειζηυξ,
Καΐθα & Καθααάζδξ, 2011).
Οζ δζαπςνζζηέξ βναιιέξ ιεηαλφ θοζζμθμβζημφ ηαζ παεμθμβζημφ είκαζ πμθφ θεπηέξ ηαζ
μνίγεηαζ ιέζα ζε ζοβηεηνζιέκεξ ημζκςκζηέξ, πμθζηζημμζημκμιζηέξ ηαζ πμθζηζζηζηέξ
ζοκζζηχζεξ. Μπμνμφιε κα ακηζθδθεμφιε υηζ αοηυ πμο μνίγεηαζ ςξ απμηθίκμκ ή θοζζμθμβζηυ
έπεζ μνζζηεί απυ ηδκ ημζκςκία, ζηδκ μπμία ημ οπμηείιεκμ επζαζχκεζ. Σμ ηζ μνίγεηαζ ςξ
παεδηζηυ ή ςξ απμηθίκμκ επίζδξ ίζςξ είκαζ έκαξ ηνυπμξ απμηθεζζιμφ υζςκ αηυιςκ πνέπεζ
κα εθεβπεμφκ, εθυζμκ μ πθδεοζιυξ ηαζ ημ άημιμ, ζφιθςκα ιε ημκ Foucault (1997),
ιεηαηνέπεηαζ ζε πμθζηζηυ ηαζ μζημκμιζηυ πνυαθδια. ημ ζδιείμ αοηυ εα ιπμνμφζαιε κα
ακαθενεμφιε ζε έκα ζοκδεζζιέκμ γήηδια πμο δζανενχκεζ μ Foucault ζηζξ θζθμζμθζηέξ
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αάζεζξ ηδξ ροπζαηνζηήξ ηαζ ηδξ ροπμθμβίαξ, «ημ πνυαθδια ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ». Σμ
πνυαθδια ηδξ οπμηεζιεκζηυηδηαξ δείπκεζ ηδκ αδοκαιία δζαπςνζζιμφ ηδξ ροπζαηνζηήξ βκχζδξ
απυ ηζξ θεζημονβζηέξ πναηηζηέξ ηδξ ηαζ ηζξ επζπηχζεζξ πμο αοηυξ επζθένεζ ζημ
ιεηαζπδιαηζζιυ ηςκ ιμνθχκ φπανλδξ ηαζ ηςκ οπμηεζιέκςκ (Ninnis, 2016).

1.3 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηεο θαηάζιηςεο

Ο υνμξ ηαηάεθζρδ ζοκζζηά ζηζξ ιένεξ ιαξ ιζα απυ ηζξ πζμ δζαδεδμιέκεξ δζαηαναπέξ
ηδξ δζάεεζδξ. Ζ ηαηάεθζρδ ςξ έκκμζα οπήνπε ήδδ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ηαζ αημθμφεδζε ιζα
ιαηνά πμνεία, ςξ υημο αοηή κα δζαδμεεί ηαζ κα βίκεζ πνμζζηή ζημ εονφ ημζκυ. φιθςκα ιε
ημοξ ζηθαθίδμο, Εεθεκή ηαζ Λεζααδίηδξ (2006), δ εηοιμθμβία ημο υνμο πνμήθεε απυ ηδ
θαηζκζηή θέλδ de primere, δδθαδή, πζέγς πνμξ ηα ηάης. Ο υνμξ αοηυξ πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ
αζηνμκμιία ηαζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ ανβυηενα έθααε ιζα πζμ πμζδηζηή πνήζδ ζηδκ δεζηή
ηαζ ζηδκ εεμθμβία.
Καηά ηδ πενίμδμ ηδξ ανπαζυηδηαξ, μ Ηππμηνάηδξ ημ 400 π.Υ. ( 4μ ιε 5μ αζχκαξ)
πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ ιεθαβπμθία ςξ απυπεζνα κα ελδβήζεζ ημ ηαηαεθζπηζηυ ζοκαίζεδια.
Ζ ιεθαβπμθία απμηεθμφζε ζοκέπεζα ηδξ πενίζζεζαξ ιαφνδξ πμθήξ ηαζ ζοκδέμκηακ ιε
ζοιπηχιαηα αημθιίαξ, ιεζςιέκδξ δζάεεζδξ βζα θαβδηυ ηαζ φπκμ. (Καναπέηζαξ Α.Β. ηαζ
Εοβμφνδξ Ν. Υ., 2006. ζηθαθίδμο, Εεθεκή & Λεζααδίηδξ, 2006.).
Καηά ηδκ επμπή ημο Μεζαίςκα ( 5μξ ιε 15μξ αζχκαξ ι.Υ.) , δ ιεθαβπμθία εεςνήεδηε
ηζιςνία ηςκ εεχκ βζα υζμοξ δε ιπμνμφζακ κα εθέβλμοκ ηα πάεδ ημοξ, μζ πάζπμκηεξ
εεςνμφκηακ άπζζημζ ηαζ πενζεςνζμπμζμφκηακ. Κονζανπμφζακ ιοζηζηέξ ηαζ εεμθμβζηέξ ζδέεξ
πμο πνμζπαεμφζακ κα ελδβήζμοκ ηδκ οπυζηαζδ ηδξ ροπήξ, δ μπμία εεςνμφκηακ εευζηαθηδ.
Ζ απμδζμνβάκςζδ ηδξ ροπήξ ζοζπεηίζηδηε ιε ημ θάεμξ ηαζ ηδκ ηφπδ ηαζ ειθακίγμκηακ, υηακ
ημ άημιμ απμιαηνφκμκηακ απυ αοηυ πμο εεςνμφκηακ δεζηυ (HiCow, 2011. López-Muñoz,
Rubio, Molina, García-García, Álamo, 2009).
Σμκ 14μιε 15μ αζχκα, ηαηά ηδκ ακαβεκκδζζαηή πενίμδμ, δ ηαηάεθζρδ εεςνήεδηε
ζοκχκοιμ ηδξ δδιζμονβίαξ, ηδξ ιεβαθμθοίαξ ηαζ ηδξ δδιζμονβζηυηδηαξ, θαιαάκμκηαξ έηζζ
ιζα νμιακηζηή δζάζηαζδ (HiCow, 2011).
Ο υνμξ ιεθαβπμθία ήηακ εονέςξ απμδεηηυξ ζηδκ Δονχπδ ιέπνζ ημκ 17μαζχκα ηαζ
ζηαδζαηά άνπζζε κα παίνκεζ ηδ εέζδ ημο μ υνμξ ηαηάεθζρδ (depression). Σδκ πενίμδμ εηείκδ,
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(17μξ ιε 19μξ αζχκαξ) ηαηά ηδκ μπμία δ ροπμθμβία απμηέθεζε ακελάνηδηδ πεζναιαηζηή
επζζηήιδ, βίκμκηακ πνμζπάεεζεξ ιέζς πεζναιάηςκ, κα ελεηάζμοκ ηδ θεζημονβία ηαζ ηδ δμιή
ημο εβηεθάθμο, ηαεχξ μ ροπζζιυξ ζοκζζημφζε θεζημονβία ημο εβηεθάθμο ηαζ υηζ λέθεοβε
απυ αοηυκ έπνεπε κα ηεεεί οπυ έθεβπμ (Γαθένιμξ, 2011. HiCow, 2011).
Έπεζηα, ζηζξ ανπέξ ημο 20 αζχκα, μζ Freud ηαζ Abraham, οπυ ημ πνίζια ημο έκημκμο
εκδζαθένμκημξ ηδξ ροπζαηνζηήξ βζα ηζξ κεονχζεζξ, πνδζζιμπμίδζακ δζάθμνεξ ροπακαθοηζηέξ
έκκμζεξ, μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιέπνζ ηαζ ζηζξ ιένεξ, ιαξ βζα κα ζηζαβναθήζμοκ ηδκ
ηαηάεθζρδ ηαζ ηα αίηζα αοηήξ (HiCow, 2011. Καγμθέα- Σααμοθάνδ, 2001). Σδ πενίμδμ πμο
βεκκήεδηακ μζ κεονχζεζξ ηονζανπμφζακ ζοβηνμφζεζξ ηαζ ακηζεέζεζξ ηυζμ εζςηενζηέξ (
ζοκεζδδηέξ –αζοκείδδηεξ) υζμ ηαζ ελςηενζηέξ( ημζκςκζηέξ ζοβηνμφζεζξ). Ακαθοηζηυηενα, μ
ροπζζιυξ απυ ηδ ιζα, ζοιθςκά ιε ημκ Φνυζκη, πνμζπαεμφζε κα εκανιμκζζηεί ιέζα απυ ηδκ
πνμζπάεεζα ημο Δβχ κα ΄΄ζοιθζθζςεεί΄΄ή κα ζοιαζααζηεί ιέζα απυ ηζξ ζοβηνμφζεζξ πμο
εκοπήνπακ ιεηαλφ ηςκ αζοκείδδηςκ εκζηίηηςκ, ηςκ εκμνιήζεςκ ηαζ ηςκ ημζκςκζηχκ
επζηαβχκ, απυ ηδκ άθθδ δ πάθδ ηςκ ηάλεςκ (ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία ημο Μανλ),
δδιζμονβμφζε ζοβηνμφζεζξ ηαζ ημζκςκζηέξ ακζζυηδηεξ, επδνεάγμκηαξ ηαζ ηδκ ροπμζφκεεζδ
ηςκ οπμηείιεκςκ.
Δπμιέκςξ, αοηυ πμο μνίγεηαζ ςξ ροπζηή δζαηαναπή, υπςξ βζα πανάδεζβια δ
ηαηάεθζρδ, ηαεζενχεδηε, εθυζμκ έβζκε απμδεηηή δ εζςηενζηή μνβάκςζδ ηδξ ροπζηήξ
οπυζηαζδξ ηςκ αηυιςκ ηαζ άνα αοηή απμηεθεί θμβζηυ απυημημ ηδξ ίδζαξ φπανλδξ ηςκ
οπμηεζιέκςκ (Ehrenberg, 2013).

1.4 Ιζηνξηθό ηαμηλόκεζεο ηεο θαηάζιηςεο θαη ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο
ηεο θαηάζιηςεο

Ζ ηαηάεθζρδ ηςκ παζδζχκ βζα ανηεηυ ηαζνυ απμηέθεζε πεδίμ αιθζζαήηδζδξ. Αηυιδ,
ηαζ ζήιενα ενεοκδηέξ ζημ πχνμ ηδξ παζδμροπμθμβίαξ ηαζ ηδξ παζδμροπζαηνζηήξ
ζζπονίγμκηαζ υηζ ηα παζδζά δεκ ειθακίγμοκ ηαηάεθζρδ. Ζ ιεθέηδ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ
ζοιπηςιάηςκ ζηα παζδζά ηαζ ζημοξ εθήαμοξ ακαπηφζζεηαζ ζοκεπχξ υθμ ηαζ πζμ πμθφ.
Απυ ηδ δεηαεηία ημο 1980 ηαζ ιεηά ημ εκδζαθένμκ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ ηαηάεθζρδξ
αολήεδηε ζδιακηζηά, ςζηυζμ, οπάνπμοκ πμθθά ενςηήιαηα πνμξ ελέηαζδ υζμ ακαθμνά ηδ
ζοζπέηζζδ αοηήξ ηαζ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ ιε ημ ακαπηολζαηυ ζηάδζμ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ
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εθήαςκ. Μμθμκυηζ, ηα παζδζά αημθμοεμφκ ιζα ηακμκζηή ελεθζηηζηή πμνεία, ιπμνεί αοηή κα
δζαθμνμπμζείηαζ ζημ ηάεε παζδί. Ζ δζαθμνμπμίδζδ αοηή ιπμνεί κα ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδκ
ζδζαζηενυηδηα ηςκ παναηηδνζζηζηχκ πμο ημ ηάεε παζδί δζαεέηεζ ακάθμβα ιε ημ ελεθζηηζηυ
ζηάδζμ ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ, υπςξ επίζδξ ηαζ ιε ημ άιεζμ πενζαάθθμκ ημο παζδζμφ
(Κμκημπμφθμο, 2007. Μμοθθά, 2007. ζαπάηδ- Σεθζμφζδ, 2007).
Ανηεημί ιεθεηδηέξ πμο αζπμθήεδηακ ιε ηδκ ακαδίθδζδ ημο εκκμζμθμβζημφ
πνμζδζμνζζιμφ ηδξ ηαηάεθζρδξ ζε παζδζά ηαζ εθήαμοξ ζημ πανεθευκ ηαζ ελέθναζακ
δζαθμνεηζηέξ βκχιεξ βζα αοηυκ.
φιθςκα ιε ημκ Spitz (1946) ηαζ Wolf (1946 ) ημ ανέθμξ ειθακίγεζ έκα είδμξ
ηαηάεθζρδξ επμκμιαγυιεκμ ςξ ακαηθδηζηή ηαηάεθζρδ ηαζ πανμοζζάγεηαζ ελαζηίαξ ημο
απμπςνζζιμφ ημο απυ ηδ ιδηένα ημο. φιθςκα ιε ηδ εεςνία αοηή, ημ ανέθμξ ελαζηίαξ ημο
απμπςνζζιμφ ημο απυ ηδ ιδηένα, ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ακηζδνάζεζ, ειθακίγεζ ηάπμζεξ
δζαηαναπέξ ηαηά ηδ θοζζμθμβζηή ημο ακάπηολδ.
Δπίζδξ, μ Spitz, (1946) πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ «ζδνοιαηζζιυξ» ( hospitalism), βζα κα
πνμζεββίζεζ ηδκ πνυκζα ζοκαζζεδιαηζηή ζηένδζδ πμο αζχκμοκ ηα παζδζά πμο δζαιέκμοκ ζε
ζδνφιαηα. Ζ ηθζκζηή εζηυκα ηςκ παζδζχκ αοηχκ πενζθαιαάκεζ δζαηαναπέξ ημο ακαπκεοζηζημφ
ζοζηήιαημξ, ημο πεπηζημφ ή αηυιδ ηαζ δενιαηζηέξ παεήζεζξ. Αηυιδ, ηα παζδζά εθθμπεφμοκ
ημκ ηίκδοκμ κα εηδδθχζμοκ ηαζ άθθα ζοιπηχιαηα, υπςξ είκαζ δ επζεοιία βζα απυζονζδ, δ
ιεζςιέκδ υνελδ βζα θαβδηυ ηαζ φπκμ, εοαζζεδζία ζε ηνομθμβήιαηα ηαζ θμζιχλεζξ, ιεζςιέκδ
εηθναζηζηυηδηα, ηαζ ροπμηζκδηζηή ηαεοζηένδζδ (Lyman & Kigin, 1994).
Ένεοκεξ ημο Tronick ζε ανέθδ απυ 2 ςξ 20 εαδμιάδςκ οπμζηήνζλακ ηδκ εηδήθςζδ
ζοιπηςιάηςκ πανυιμζςκ ιε αοηχκ ηδξ ηαηάεθζρδξ. Ζ ιεζςιέκδ ζοκαζζεδιαηζηή επαθή ηςκ
ανεθχκ ιε ηζξ ιδηένεξ ημοξ, αηυιδ ηαζ βζα δζάζηδια θίβςκ θεπηχκ πνμηαθεί ζε αοηά
δζάθμνεξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ υπςξ ιεθαβπμθία, δοζθμνία, ακδζοπία ηαζ
απυζονζδ (Johson, Hayes,Tiffany, Field, Schneiderman & McCabe, 2009 ).
Δκ ακηζεέζεζ, δ ηθαζζζηή ροπακαθοηζηή εεςνία ηαζ άθθεξ ροπακαθοηζηέξ εεςνίεξ
οπμζηήνζγακ υηζ ηα παζδζά δεκ βίκεηαζ κα ειθακίγμοκ ηθζκζηή ηαηάεθζρδ, δεδμιέκμο υηζ ημ
οπενεβχ ημοξ δεκ έπεζ αηυιδ δζαιμνθςεεί πθήνςξ ηαζ ζοκεπχξ δε ιπμνμφκ κα αζχζμοκ ημ
αίζεδια ηδξ εκμπήξ, αθθά μφηε ηαζ κα ηνέρμοκ ηα επζεεηζηά ζοκαζζεήιαηα πνμξ ημκ εαοηυ
ημοξ, πνμτπμεέζεζξ ζδιακηζηέξ βζα ηδκ εηδήθςζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ. (Sadler & Joffe, 1965.
Wilmshurst, 2011). Φοπακαθοηέξ υπςξ μ Sandler ηαζ Joffe (1965) οπμζηήνζλακ ηδκ φπανλδ
ηδξ ηαηάεθζρδξ ζε παζδζά, εεςνχκηαξ υηζ αοηή απμηεθεί ιζα ροπμδοκαιζηή δζαδζηαζία πμο
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ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ έθθεζρδ εοιάνεζαξ ηαζ εοπανίζηδζδξ, πμο πνμηαθείηαζ θυβς ημο αζχιαημξ
ηδξ απχθεζαξ .
Άθθμζ ενεοκδηέξ ζζπονίγμκηακ υηζ ηα παζδζά απμηεθμφκ «ακχνζιεξ δμιέξ
πνμζςπζηυηδηαξ» ηαζ άνα δεκ είκαζ δοκαηυκ κα αζχκμοκ ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα, ηαεχξ
αοηά δε αζχκμοκ αηναίεξ ιμνθέξ ζηδ δζάεεζδ ημοξ ηαζ επμιέκςξ αηναίεξ αθθαβέξ ζηα
ζοκαζζεήιαηά ημοξ. (Digdon & Gotlib, 1985)
Σδ δεηαεηία ημο 1960 ηαηά ημοξ Carlson & Cantwell (1980) ( υπςξ ακαθένεηαζ ζημ
Wilmshurst, 2011) ήνεε ζηδκ επζθάκεζα δ εεςνία ηδξ «ζοβηεηαθοιιέκδξ ηαηάεθζρδξ».
φιθςκα ιε ηδ εεςνία αοηή, ηα παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ ειθακίγμοκ ηαηάεθζρδ, εηδδθχκμκηαξ
ζοιπενζθμνέξ υπςξ είκαζ δ παναααηζηυηδηα, ζηδκέξ εηδναιάηζζδξ, ηάζδ κα ρεφδμκηαζ η.α.
Σα ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα βίκμκηαζ θζβυηενα ειθακή, ζοβηνζηζηά ιε άθθα ζοιπηχιαηα
ηδξ δζαηαναπήξ.
Ανβυηενα, ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1980 ηαεζενχεδηακ μζ « ζφκεεηεξ δζαηαναπέξ».
Βάζεζ αοημφ, ζφιθςκα ιε ημοξ Rutter, Tizard, & Whitmore (1981) ( υπςξ ακαθένεηαζ ζημ
Wilmshurst, 2011) ακαβκςνίζηδηε δ φπανλδ δζαθυνςκ παναηηδνζζηζηχκ δζαηαναπχκ ζηα
παζδζά ( υπςξ δ δζαηαναπή δζαβςβήξ ή δζαηαναπή ιε παναηηδνζζηζηά κεονςηζημφ ηφπμο) ηαζ
απμηέθεζε πνυζθμνμ έδαθμξ βζα ηδκ δζενεφκδζδ ηδξ ζοκκμζδνυηδηαξ ηςκ δζαηαναπχκ
ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηδξ ηαηάεθζρδξ.
Κάπμζεξ ιεθέηεξ πμο δζενεοκμφκ ηδκ παζδζηή ηαηάεθζρδ εζηζάγμοκ ηδκ πνμζμπή ημοξ
ζηδ ιεευνζμξ βναιιή ιεηαλφ άβπμοξ ηαζ ηαηάεθζρδξ. Αοηυ ημ υνζμ πμο πςνίγεζ ηδκ
ηαηάεθζρδ ιε ημ άβπμξ δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ηαηακυδζδ ηδξ παζδζηήξ
ροπμπαεμθμβίαξ ηςκ παζδζχκ ηαζ εθήαςκ (Μμοθθά, 2007).
Τπμζηδνίγεηαζ υηζ μζ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ , υπςξ αηνζαχξ ηαζ δ ηαηάεθζρδ
ειθακίγμοκ ζοκκμζδνυηδηα ζηα παζδζά ηαζ ζημοξ εκήθζηεξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ υζα παζδζά
ειθακίγμοκ ηάπμζμ ηαηαεθζπηζηυ ζφκδνμιμ πανμοζζάγμοκ αφλδζδ ημο ανκδηζημφ
ζοκαζζεήιαημξ ηαζ ιείςζδ ημο εεηζημφ ζοκαζζεήιαημξ. Ακηζεέηςξ, παζδζά ιε αβπχδεζξ
δζαηαναπέξ εηδδθχκμοκ αφλδζδ ημο ανκδηζημφ ζοκαζζεήιαημξ, δίπςξ υιςξ κα πανμοζζάγμοκ
ιείςζδ ημο ανκδηζημφ ζοκαζζεήιαημξ (Kring, Davison, Neale &Johson, 2010).
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1.5 Σαμηλνκεηηθά, εξκελεπηηθά κνληέια ηεο θαηάζιηςεο θαη θξηηηθά ζρόιηα

Ζ παζδζηή ηαηάεθζρδ ακαβκςνίζηδηε επίζδια ςξ ζδιακηζηή ροπζηή δζαηαναπή ζηα
παζδζά ημ 1970. (at the National Institute of Mental Health Conference on Depression in
Childhood). φιθςκα ιε ημ Γζαβκςζηζηυ ηαζ ηαηζζηζηυ εβπεζνίδζμ ηςκ Φοπζηχκ
Γζαηαναπχκ (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ηαζ ζοβηεηνζιέκα ημ
DSM-III (1980), δ δζάβκςζδ ηδξ παζδζηή ηαζ εθδαζηήξ ηαηάεθζρδξ είκαζ πανυιμζα ιε εηείκδ
ηςκ εκδθίηςκ. Με ηάπμζεξ πμθφ ιζηνέξ πνμζπμζήζεζξ ελίζμο ζημ DSM – III –R (1987) ηαζ
ζημ DSM – IV (1994) οπάνπμοκ ελίζμο ηα ίδζα δζαβκςζηζηά ηνζηήνζα ιε αοηά πμο
εεζπίζηδηακ ημ 1980. (APA, 1994. Harrison, Fulkerson & Beebe, 1998. Mash & Barkley,
1987).
ηδ πζμ πνμηεθεοηαία έηδμζδ ημο DSM, ημ DSM – IV- ΣR (2000), μζ δζαηαναπέξ ηδξ
δζάεεζδξ ηαλζκμιμφκηαζ ςξ δομ ηαηαζηάζεζξ ηδκ ηαηάεθζρδ ηαζ ηδ ιακία ηαζ ακηίζημζπα μζ
δζαηαναπέξ μνίγμκηαζ ςξ ιμκμπμθζηή ηαηάεθζρδ ηαζ δζπμθζηή ηαηάεθζρδ. Ζ ίδζα έηδμζδ
μνίγεζ αηυιδ ηνείξ ηαηδβμνίεξ ηαηαεθζπηζηχκ δζαηαναπχκ ζηα παζδζά ηαζ ημο εθήαμοξ. Σδ
δζαηαναπή πνμζανιμβήξ ιε ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ, ηδ δοζεοιζηή δζαηαναπή ηαζ ηδ ιείγμκα
ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή.(APA, 2000.Wilmshurst, 2011).
πεηζηά ιε ηα πνμαθήιαηα πμο αθμνμφκ ηδκ ροπζηή οβεία ηςκ παζδζχκ οπάνπμοκ
πμθθέξ ακηζδνάζεζξ υζμ αθμνά ηδκ δζάβκςζδ , ηδκ εβηονυηδηα αοηήξ ηαζ ηδ εεναπεοηζηή
αβςβή. Δζδζηυηενα, μζ Clark, Watson & Reynolds (1995) (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Πμθειζηυξ,
Καΐθα & Καθααάζδξ, 2011) οπμζηδνίγμοκ υηζ δ ζοκκμζδνυηδηα πμο ειθακίγμοκ μζ ροπζηέξ
δζαηαναπέξ, δ ιεβάθδ δζαθμνμπμίδζδ ιεηαλφ ηςκ δζάθμνςκ ιμνθχκ ηδξ ίδζαξ ηαηάζηαζδξ
πμο παναηηδνίγεηαζ ςξ παεμθμβζηή, μ ιεβάθμξ ανζειυξ πενζπηχζεςκ πμο παναηηδνίγμκηαζ
«ιδ πνμζδζμνζγυιεκςκ αθθζχξ» ηαζ μ ιεβάθμξ ανζειυξ ζοιπηςιάηςκ πμο δε
ζοβηαηαθέβμκηαζ ζε ηαιία ηαηδβμνία ημο DSM, μδδβμφκ ζηδκ αιθζζαήηδζδ ημο
ηαηδβμνζημφ αοημφ ιμκηέθμο. Σμ ιμκηέθμ αοηυ έπεζ ςξ ζημπυ ηδκ δζάβκςζδ ιζαξ
ηαηάζηαζδξ ηαζ ηδκ ηαλζκυιδζδ ιζαξ ζοιπενζθμνάξ, υπμο ημ παεμθμβζηυ μνίγεηαζ ςξ
απυηθζζδ απυ ημ ζηαηζζηζηυ ιέζμ υνμ, ηζξ κυνιεξ ηαζ ημ ζδακζηυ.
Δπίζδξ, υπςξ ακαθένεζ ηαζ μ Scheff ( 2009) δεκ είκαζ ηοπαίμ υηζ δ ηαηδβμνζμπμίδζδ
ηςκ ροπζαηνζηχκ δοζθεζημονβζχκ ζημ DSM ιπμνεί κα επζαεααζχκεζ ηζξ ροπζαηνζηέξ
πναηηζηέξ, αθθά υπζ ςζηυζμ ιε ειπεζνζηά εονήιαηα. Αοηά ιάθζζηα ένπμκηαζ ζε αζοιθςκία
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ιε ηδκ ηαηάηαλδ ηαζ ηδκ μνβάκςζδ ηςκ ροπζηχκ δοζθεζημονβζχκ ηαζ ιε ηα ίδζα ηα
ζοιπηχιαηα ηςκ αζεεκχκ. Αηυιδ, ενεοκδηέξ ημζκςκζηχκ επζζηήιςκ ζζπονίγμκηαζ πςξ ηα
ηνζηήνζα πμο μνίγεζ ημ DSM ζοιθςκμφκ πενζζζυηενμ ιε ηζξ πμθζηζηέξ πμο ελοπδνεημφκ ηδκ
ροπζαηνζηή ηαζ θζβυηενμ ιε ηα ζοιπηχιαηα αοηά ηαεαοηά.
Ανηεημί ενεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ δζαθμνεηζηέξ ηαζ ακηζηνμουιεκεξ απυρεζξ βζα αοηυ
ημ εέια. Κάπμζμζ ηίεεκηαζ οπεν ημο ηαηδβμνζημφ ιμκηέθμο- DSM, υηζ μζ ακενχπζκεξ
ζοιπενζθμνέξ ηαζ μ ροπζηυξ πυκμξ είκαζ πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά ιεηνήζζιμξ ηαζ υηζ αοηυ πμο
εεςνείηαζ ςξ δζαηαναπή δζαθμνμπμζείηαζ απυ αοηυ πμο μνίγεηαζ ςξ θοζζμθμβζηυ. Άθθμζ πάθζ
οπμζηδνίγμοκ υηζ οπάνπμοκ δζαθμνμπμζήζεζξ απυ άημιμ ζε άημιμ ζημκ ηνυπμ εηδήθςζδξ
ηςκ ζοιπηςιάηςκ , ζηδ ζμαανυηδηα αοηχκ ηαζ υηζ είκαζ δφζημθμ κα ανεεεί έκαξ μνζζιυξ
πμο κα πενζζοθθέβεζ υθμ ημ εφνμξ ηςκ ζοιπενζθμνχκ. Έηζζ, εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε πςξ
ημ θοζζμθμβζηυ ηαζ ημ παεμθμβζηυ δεκ απμηεθμφκ δφμ δζαθμνεηζηέξ ηαζ δζαηνζηέξ ιεηαλφ
ημοξ έκκμζεξ, αθθά έκα ζοκεπέξ ηαζ ζοκεπχξ κα μνίζμοιε ςξ δοζθεζημονβία ή δζαηαναπή –ιε
ιζα πζμ εηηεηαιέκδ έκκμζα - ιζα ζοιπενζθμνά ή έκα ζοκαίζεδια πμο ηαεζζηά ηάπμζμκ ιδ
θεζημονβζηυ ζηδ ηαεδιενζκυηδηά ημο ηαζ εέηεζ ζε ηίκδοκμ ημκ ίδζμ ή ημοξ άθθμοξ
(Πμθειζηυξ, Καΐθα & Καθααάζδξ, 2011).
Όπςξ ήδδ έπεζ ακαθενεεί οπάνπμοκ πμθθέξ ακηζηνμουιεκεξ απυρεζξ υζα αθμνά ημ
DSM. Ανηεημί οπμζηδνίγμοκ υηζ εα έπνεπε κα οπάνπεζ έκα δζαθμνεηζηυ ενβαθείμ βζα ηδ
ιέηνδζδ ημο ροπζημφ πυκμο, δεδμιέκμο υηζ μζ παεήζεζξ ηδξ ροπήξ δεκ είκαζ πθήνςξ
απμζαθδκζζιέκεξ απυ ημοξ επζζηήιμκεξ. Ανηεημί επαββεθιαηίεξ ηςκ οπδνεζζχκ ροπζηήξ
οβείαξ εηθνάγμοκ ααεφ πνμαθδιαηζζιυ βζα ημκ ηνυπμ πμο ιζα ροπζηή δοζθεζημονβία
ηαλζκμιείηαζ ηαζ ηαηδβμνζμπμζείηαζ, αθθά ηαζ βζα ημκ ακηίηηοπμ έπεζ δ ηαλζκυιδζδ αοηή
ζημοξ πνήζηεξ ηςκ οπδνεζζχκ οβείαξ (Hearing Voices, 2013). Δκδεπμιέκςξ κα απαζηείηαζ
ιζα πζμ ηνζηζηή ιαηζά ζπεηζηά ιε ημ πχξ ηαλζκμιείηαζ μ ροπζηυξ πυκμξ, ιε ημ πχξ
ηαηδβμνζμπμζείηαζ δ ροπζηή οπυζηαζδ ηαζ ζοκεπχξ μζ ίδζεξ μζ οπμηεζιεκζηυηδηεξ πμο
πάζπμοκ
Δπίζδξ, είκαζ ακαβηαίμ κα θαιαάκμκηαζ οπυρζκ ημ ημζκςκζημπμθζηζηυ πθαίζζμ ημο
οπμηείιεκμο, μζ οπμηεζιεκζηέξ δζαθμνέξ ζηδκ εηδήθςζδ εκυξ ηαηαεθζπηζημφ ζοκδνυιμο,
υπςξ ηαζ δζαθμνέξ ζπεηζγυιεκεξ ιε ημ θφθμ ηαζ ηδ πνμδζάεεζδ. Δπζπθέμκ, δ εθδαζηή δθζηία,
απμηεθεί ιζα ζδζαίηενα εοαίζεδηδ πενίμδμ, υπμο πμθθέξ αθθαβέξ ζοκηεθμφκηαζ ζημκ ροπζζιυ
ηαζ ζηδ ζςιαηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ εθήαςκ, έκαξ ηνίζζιμξ πανάβμκηαξ πνμξ αλζμθυβδζδ,
πνμημφ μπμζαδήπμηε ζοιπενζθμνά ηαλζκμιδεεί.
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1.6 Γηάγλσζε/Αμηνιόγεζε ηεο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο ζηα παηδηά θαη ζηνπο
εθήβνπο

Ζ ηαηάεθζρδ ςξ αθθαβή ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ ηαηάζηαζδξ ηαζ ηδξ δζάεεζδξ
ζοζπεηίγεηαζ ιε δζάθμνεξ θοζζμθμβζηέξ, ροπμηζκδηζηέξ, ζοκαζζεδιαηζηέξ, βκςζηζηέξ ηαζ
ζςιαηζηέξ αθθαβέξ. Πζμ εζδζηά, ηάπμζεξ απυ αοηέξ ηζξ αθθαβέξ πμο οθίζηαηαζ ημ άημιμ ηαηά
ηδ θάζδ αοηή είκαζ δ απχθεζα εκένβεζαξ ηαζ αάνμοξ ηαζ δ ιεζςιέκδ υνελδ βζα δζαζηέδαζδ.
Άθθα πνμαθήιαηα, επίζδξ, ζπεηζγυιεκα ιε ηδκ θοζζμθμβζηή ζοιπενζθμνά είκαζ δ δοζημθία
ζηδ ζοβηέκηνςζδ ή ζηδκ ακάηθδζδ πθδνμθμνζχκ, ημ έκημκμ άβπμξ, μζ ανκδηζηέξ ζηέρεζξ
βζα ημκ εαοηυ ηαζ δ ιζα αίζεδζδ απεθπζζίαξ βζα ημ ιέθθμκ. Αοημφ ημο είδμοξ δ δζάεεζδ
επδνεάγεζ ηζξ βκςζηζηέξ, ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαζ ζςιαηζηέξ (μνιμκζηέξ) θεζημονβίεξ ημο
μνβακζζιμφ ηαζ ζοκεέημοκ, εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε, ηδκ ηθζκζηή εζηυκα εκυξ αηυιμο ιε
ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ (Cooper, Goswami & Sahakian, 2009).
Αλίγεζ κα ακαθένμοιε πςξ οπάνπμοκ αημιζηέξ δζαθμνέξ ζηδκ εηδήθςζδ ηαζ ζηδκ
ειθάκζζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ, υπςξ ημ ακαπηολζαηυ ζηάδζμ ημο ηάεε παζδζμφ, ηα ζδζαίηενα
παναηηδνζζηζηά ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ημο, ηδκ ροπμημζκςκζηή ημο ηαηάζηαζδ ηαζ ημ άιεζμ
πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ ημ παζδί ιεβαθχκεζ ηαζ ζοκακαζηνέθεηαζ. Γζαοηυ, εα είκαζ
ζηυπζιμ αοηή κα ζοζπεηίγεηαζ ιε υθμοξ αοημφξ ημοξ πανάβμκηεξ.
ε ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ ακαηαθφπημκηαζ ζημ παζδί ζοκαζζεήιαηα ιεθαβπμθίαξ.
οκήεςξ παναηδνείηαζ ζε αοηά ιζα αίζεδζδ εοεφκδξ βζα αοηυ πμο ζοιααίκεζ ηαζ ηδκ
πεπμίεδζδ υηζ απμηεθμφκ αάνμξ. Ζ οπεναοπκζα ηαζ δ ιεζςιέκδ υνελδ αολάκμκηαζ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ηδξ εθδαείαξ ηαζ μζ αοημηημκζηέξ ηάζεζξ αολάκμκηαζ ζηδ ιέζδ θάζδ ηδξ εθδαείαξ
ηαζ ζημ ηέθμξ αοηήξ. Μεηαλφ υιςξ ηςκ εθήαςκ ηαζ ηςκ παζδζχκ οπάνπμοκ ελίζμο δζαθμνέξ
ζηδκ εηδήθςζδ ημο ηαηαεθζπηζημφ ζοκαζζεήιαημξ (Golse & Messerschmitt, 1987).
φιθςκα ιεθέηεξ ηςκ Kashani, Rosenberg & Reid, 1989. Kovacs &Gatsonis, 1987.
Kovacs et al., 2003. Mitchell, McCauley, Burke & Moss, 1988. Ryan et al., 1987. Weiss et
al., 1992 (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Abela & Hankin, 2008) ενεοκδηζηά δεδμιέκα έπμοκ δείλεζ
υηζ μζ ζςιαηζηέξ εκμπθήζεζξ ζε παζδζά κεανήξ δθζηίαξ ιεζχκμκηαζ ηαεχξ ιεβαθχκμοκ.
Μεθέηδ υιςξ ηςκ van der Veeka, Nobelb & Derkx (2012) έδεζλε υηζ μζ ζςιαηζηέξ εκμπθήζεζξ
ιεζμθααμφκηαζ ιε ζοιπηχιαηα άβπμοξ ηαζ ηαηάεθζρδξ ζε παζδζά ηαζ εθήαμοξ.
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Σα παζδζά πμο ανίζημκηαζ ζηδ πνμζπμθζηή ηαζ κδπζαηή θάζδ ηδξ γςήξ ημοξ,
ζοκήεςξ εηθνάγμοκ ηα ζοκαζζεήιαηά ημοξ ιε έκα ιδ θεηηζηυ ηνυπμ. πακίςξ δδθχκμοκ
αζζεήιαηα οπμηεζιεκζηήξ ακζηακυηδηαξ ηαζ δοζθμνίαξ ηαζ ζοκήεςξ ιμζάγμοκ κα έπμοκ ιζα
ιεθαβπμθζηή ειθάκζζδ ηαζ δζάεεζδ (Clarson & Kashani, 1988. Ryanetal., 1987.).
Σα παζδζά ηδξ ζπμθζηήξ δθζηίαξ αθθά ηαζ μζ έθδαμζ εηδδθχκμοκ ζοιπηχιαηα ίδζα
πενίπμο ιε αοηά ηςκ εκήθζηςκ, ςζηυζμ είκαζ πζεακυηενμ κα πανμοζζάγμοκ εοενεεζζηυηδηα,
απάεεζα, έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ, κα δείπκμοκ ιδ ζοκενβαηζημί ηαζ εηδδθχκμοκ πανάπμκα
ζπεηζηά ημ ζχια ημοξ ηαζ ηδ θοζζηή ημοξ ηαηάζηαζδ (Kashani, Ζolcomb & Orvaschel, 1987.
Kashani, Rosenberg &Reid, 1989. Ryanetal., 1987). Δίκαζ πζεακυκ κα ειθακίγμοκ ιζα ηάζδ
απυζονζδξ ηαζ κα απμιαηνφκμκηαζ απυ ημοξ θίθμοξ. Οζ έθδαμζ εκδέπεηαζ αηυιδ κα ηάκμοκ
εηηεηαιέκδ πνήζδ αθημυθ ή κανηςηζηχκ μοζζχκ πνμηεζιέκμο κα αζζεακεμφκ ηαθφηενα.
Ανηεηέξ ιεθέηεξ ηςκ Carlson & Kashani, 1988. Kovacs, Obrosky &Sherrill, 2003. Ryanetal.,
1987. Weiss & Garber (2003) (υπςξ ακαθένμκηαζ ζημοξ Mash & Barkley, 2006) ζζπονίγμκηαζ
υηζ ηα ηαηαεθζπηζηά παζδζά ιεβαθφηενδξ δθζηίαξ είκαζ πζμ πζεακυ κα ειθακίζμοκ
κεονμζπθαπκζηά ζοιπηχιαηα, ζοβηνζηζηά ιε ιζηνυηενα παζδζά πμο αζχκμοκ ηαηάεθζρδ.
Σμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ηαηάεθζρδ ηςκ εκδθίηςκ μδήβδζε ζηδκ ηαηαζηεοή
ροπμιεηνζηχκ ενβαθείςκ ηαζ ενςηδιαημθμβίςκ αλζμθυβδζδξ ηδξ παζδζηήξ ηαζ ηδξ εθδαζηήξ
ηαηάεθζρδξ. Οζ πζμ βκςζηέξ ηθίιαηεξ ιέηνδζδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ 1) δ ηθίιαηα
αοηυ-ακαθμνάξ ηδξ ηαηάεθζρδξ βζα ηα παζδζά ( Depression Self- Ratting Scale for Children –
DSRS- Birleson, 1981- Birleson, Huston, Grey Buchannon &Wolf, 1987), 2) δ ηθίιαηα
ηαηάεθζρδξ βζα εθήαμοξ ημο Reynolds ( Reynolds Adolescent Depression Scale -RADSReynolds, 1987, 1989α- Reynolds & Coats, 1986), 3) δ ηθίιαηα βζα ηα παζδζά ημο Reynolds (
Reynolds Child Depression Scale –RCDS- Reynolds, 1989α- Reynolds,Anderson & Bartell,
1985- Reynolds & Graves,1989), 3) δ ηθίιαηα παζδζηήξ ηαηάεθζρδξ (Children‟s Depression
Scale CDS- Lang & Tisher & Lang, 1983), 4) δ θίζηα ηαηαεθζπηζηχκ επζεέηςκ βζα κέμοξ (
Youth Depression Adjective Checklist – C-DACL- Sokoloff & Lubin, 1983),5) δ θίζηα
παζδζηήξ ζοιπενζθμνάξ ( Child Behavior Checklist – CBCL- Achenbach, 1991α, 1991 α
Achenbach & Endelbrock, 1983) ( Καΐθα –Καθααάζδξ, 2011).
πεηζηά ιε ηδκ ηθίιαηα Achenbach πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ εζδζημφξ, ιε ζημπυ ηδκ
αλζμθυβδζδ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ημο παζδζμφ. Δάκ ηα ηαηαεθζπηζηά
ζοιπηχιαηα πμο έκα παζδί εηδδθχζεζ πανμοζζάζμοκ μιμζμβέκεζα ιεηαλφ ημοξ, ηυηε αοηά
μνίγμκηαζ ςξ ζφκδνμιμ. Πζμ ακαθοηζηά, ηα ζφκδνμια ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζε δφμ
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ηαηδβμνίεξ ακαθυβςξ ηδξ ζηάζδξ/ ζοιπενζθμνάξ πμο επζδεζηκφεζ ημ παζδί. Ακ έκα παζδί
δείπκεζ κα θμαάηαζ ή ηείκεζ κα είκαζ εκμπζηυξ ηαζ εηθνάγεζ ζοκαζζεήιαηα ακζηακυηδηαξ, ηυηε
ημ ζφκδνμιμ άβπμοξ/ ηαηάεθζρδξ ημκ παναηηδνίγεζ ηαθφηενα. Ακ πάθζ πνμηζιά κα
απμζφνεηαζ ηαζ επζεοιεί ζοπκά κα ιέκεζ ιυκμ ημο, ηυηε ζηδκ πενίπηςζδ αοηή, ηα
ζοιπηχιαηα αοηά ειπίπημοκ ζημ ζφκδνμιμ απυζονζδξ ηαηάεθζρδξ. Ζ ηθίιαηα Achenbach
πενζθαιαάκεζ πζεακά ζοιπηχιαηα ηαζ βζα ηα δφμ ζφκδνμια. (Wilmshurst, 2011).
Οθμηθδνχκμκηαξ, μζ βμκείξ μθείθμοκ κα είκαζ ζε επζθοθαηή ηαζ κα δείπκμοκ
ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηα ζδιάδζα πμο εκμπμπμζμφκ ηδκ ηαηάεθζρδ, Σέημζα ζδιάδζα είκαζ υηακ
ημ παζδί ή μ έθδαμξ ειθακίζεζ ζοπκά αζζεήιαηα θφπδξ, ημζκςκζηήξ απμιυκςζδξ, δοζημθίεξ
ζηδ ζοβηέκηνςζδ, εάκ κζχεεζ εκμπέξ ηαζ δζαεέηεζ παιδθή αοηυ εηηίιδζδ, εάκ εηθνάγεζ
ζοπκά πανάπμκα βζα πμκμηεθάθμοξ ηαζ ζημιαπυπμκμοξ , εάκ πανμοζζάγεζ αολδιέκμ εοιυ,
εοενεεζζηυηδηα ηαζ επενυηδηα, εάκ απέπεζ απυ ζπμθζηέξ ηαζ πνμζςπζηέξ ζοκακηήζεζξ, εάκ
εηδδθχκεζ ζδέεξ αοημηημκζηυηδηαξ ηαζ ηέθμξ εάκ παναηδνείηαζ ζε αοημφξ ιεβάθδ αθθαβή
ζηζξ δζαηνμθζηέξ ημο πνμηζιήζεζξ ηαζ ζημκ φπκμ (American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry, 2013). Ζ πενίμδμξ ηδξ εθδαείαξ είκαζ ιζα ηνίζζιδ πενίμδμξ, υπμο ημ
παζδί αζχκεζ έκημκεξ αθθαβέξ ζημ ζχια ημο ηαζ ζηδ δζάεεζή ημο. Οζ βμκείξ ιέζα απυ ημκ
δζάθμβμξ ηαζ ηδκ ακμζπηή επζημζκςκία ιε ηα παζδζά ιπμνμφκ κα ακζπκεφζμοκ πμθφ ζδιακηζηά
πνάβιαηα βζα ηδκ ροπμζφκεεζδ ημο παζδζμφ ημοξ (Μπίιπμο & Κζμζέμβθμο, 2001).
Σα πνμακαθενεέκηα ζοιπηχιαηα δε ζοκάβμοκ ηαη΄απμηθεζζηζηυηδηα υηζ ημ παζδί
πάζπεζ απυ ηαηάεθζρδ, υηακ υιςξ παναηδνμφκηαζ ανηεηά απυ αοηά ηαζ δδ βζα ιεβάθμ
πνμκζηυ δζάζηδια, ηζκμφκ οπμρίεξ βζα ηδκ εηδήθςζδ ηάπμζμο ηαηαεθζπηζημφ ζοκδνυιμο, ημ
μπμίμ είηε ιπμνεί κα οπμεάθπεζ ιζα ηαηάζηαζδ ή ιπμνεί κα ζοκκμζονεί ιε άθθεξ δζαηαναπέξ
ππ. δζαηαναπή αβςβήξ ή ΓΔΠΤ ή δζαηαναπή άβπμοξ.

1.7 πλλνζεξόηεηα ηεο Καηάζιηςεο κε άιιεο δηαηαξαρέο

Δίκαζ ανηεηά πζεακυκ δ ηαηάεθζρδ κα ειθακίγεηαζ ιαγί ιε άθθεξ δζαηαναπέξ. Ζ
πζεακυηδηα αοηή ιάθζζηα είκαζ αολδιέκδ ζηα παζδζά ζοβηνζηζηά ιε ημκ εκήθζημ πθδεοζιυ.
(Cantwell, 1993). Ακαθμνζηά, οπάνπεζ έκα πμζμζηυ 20-80%, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ δ
ηαηάεθζρδ κα ζοκοπάνπεζ ιε ηάπμζα άθθδ δζαηαναπή εζςηενίηεοζδξ ή ηαζ ελςηενίηεοζδξ
(Angold & Costello, 1993). H ζοκκμζδνυηδηα, ζφιθςκα ιε ημοξ Kovacs, Goldstone &
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Gatsonis (1993) επδνεάγεζ ηδ δζάνηεζα ηςκ ζοιπηςιάηςκ, ηδ δζάεεζδ βζα αοημηημκζηή
ζοιπενζθμνά ηαζ αηυιδ ηαζ ηδκ ίδζα ηδ εεναπεία ηδξ ηαηάεθζρδξ.
Σμ 30 -75% ηςκ κέςκ ιε ηαηάεθζρδ, ακηζιεηςπίγεζ ηαζ ηάπμζα αβπχδδ δζαηαναπή.
(Kovacs, 1989). φιθςκα ιε ημοξ Brady & Kendall, (1992) ημ άβπμξ ηαζ δ ηαηάεθζρδ
ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, ςζηυζμ, υιςξ οπάνπμοκ ηαζ ζδιακηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ ιεηαλφ
ημοξ, βεβμκυξ πμθφ ζδιακηζηυ βζα ηδ δζάηνζζδ ιεηαλφ αοηχκ. Ζ ζοκκμζδνυηδηα ηςκ δφμ
αοηχκ δζαηαναπχκ πμζηίθθεζ ακαθυβςξ ημο είδμοξ ηδξ δζαηαναπήξ, ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ
ηαζ ηδξ δζάνηεζαξ αοηήξ. Ζ θμαία εκυξ αηυιμο ή εκυξ παζδζμφ βζα ιζα ηαηάζηαζδ ή έκα
βεβμκυξ εκδέπεηαζ κα ημκ μδδβήζεζ ζε δοζπνμζανιμζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ή ζε ιεζςιέκεξ
ημζκςκζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα αοηυ κα απμηεθέζεζ έκακ πανάβμκηα
επζηζκδοκυηδηαξ βζα ηδκ ροπμημζκςκζηή ημο ηαηάζηαζδ.
Κάπμζεξ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ εκδέπεηαζ κα πνμηαθμφκ αφλδζδ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ
ζοιπηςιάηςκ ιέζς ηδξ επίδναζδξ ημζκχκ πενζααθθμκηζηχκ ηαηαζηάζεςκ. Απυ αζμθμβζηήξ
ζημπζάξ έκα άημιμ ιπμνεί κα ειθακίγεζ ιζα πνμδζάεεζδ βζα εοαθςηυηδηα ηαζ ζηζξ δφμ
δζαηαναπέξ (ακαθυβςξ αέααζα ηςκ δζαηαναπχκ πμο ακηζιεηςπίγεζ), υπμο δζαθμνεηζημί
ιδπακζζιμί ειπθέημκηαζ ηάεε θμνά. Έηζζ, επζηαθοπηυιεκα παναηηδνζζηζηά κα οπμαυζημοκ
δζαθμνεηζηέξ ιεηαλφ ημοξ δζαηαναπέξ (Cummings, Caporino & Kendall, 2013).
Όζμ αθμνά ηδ ζοκκμζδνυηδηα ζηα ζοιπηχιαηα ηςκ δζάθμνςκ δζαηαναπχκ, ζφιθςκα
ιε ημοξ Kashani, Carlsonetel (1987), μζ έθδαμζ ιε ηαηάεθζρδ ηαηά 75% δζαεέημοκ ηάπμζα
αβπχδδ δζαηαναπή ηαζ ακηζιεηςπίγμοκ πνμαθήιαηα πνυζθδρδξ ηνμθήξ. Ζ ιεθέηδ ηςκ Stice,
Burton & Shaw (2005) δζενεφκδζε ηδκ ζοκκμζδνυηδηα ηδξ ηαηάεθζρδξ ιε ηδ αμοθζιία ηαζ ηδ
ηαηάπνδζδ μοζζχκ. Ζ ένεοκα ημοξ ακαθένεζ υηζ δ ηαηάεθζρδ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ηνίζζιμ
πανάβμκηα βζα ηδκ εηδήθςζδ αμοθζιζηήξ παεμθμβίαξ, δεδμιέκμο υηζ άημια ιε ηαηάεθζρδ
ηαηακαθχκμοκ ζδιακηζηή πμζυηδηα ηνμθήξ, χζηε κα λεπαζημφκ απυ ηα ανκδηζηά
ζοκαζζεήιαηα πμο ημοξ ηάκμοκ κα ιεθαβπμθμφκ ηαζ ιέζς ημο ειεημφ έπεζηα αζχκμοκ
ακαημφθζζδ απυ ημ ζηνεξ, ηαεχξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ λένμοκ υηζ δε εα αολήζμοκ ημ αάνμξ
ημοξ ( Leon, Fulkerson, Perry & Early- Zald, 1995. Stice, Peresnell, Spangler, 2002).
Γζαθμνεηζηέξ ένεοκεξ ακαπηφζζμοκ υηζ δ αμοθζιία ςξ δζαηαναπή πνμηαθεί αφλδζδ
ηδξ ηαηάεθζρδξ, ηαεχξ δ ηαηακάθςζδξ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ ηνμθήξ είκαζ δοκαηυκ κα
δδιζμονβήζεζ ζοκαζζεήιαηα εκμπήξ, κηνμπήξ ηαζ έκημκδξ δοζανέζηεζαξ ( Cameron, Killen
&Taylor, 2000). πεηζηά ιε ηδ ζοκκμζδνυηδηα ηδξ ηαηάεθζρδξ ιε ηδ αμοθζιία, ηα
απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ηαηέδεζλακ υηζ ζηα ημνίζηα δ ιζα δζαηαναπή απμηεθεί ηίκδοκμ βζα
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ηδκ ακάπηολδ ηδξ άθθδξ. πεηζηά, βζα ηδ ηαηάπνδζδ μοζζχκ, υιςξ, ηα απμηεθέζιαηα έδεζλακ
υηζ δ ηαηάεθζρδ εκδέπεηαζ κα εκζζπφζεζ ηάπμζμ ηαηαεθζπηζηυ ζφκδνμιμ.
Ακαθμνζηά ιε ηδ ηαηάπνδζδ μοζζχκ, ζηδκ ίδζα ιεθέηδ ακαθένμκηαζ ένεοκεξ, μζ
μπμίεξ ζοζπεηίγμοκ ηδκ ηαηάεθζρδ ιε ηα ηδκ επζννεπή πνήζδ μοζζχκ, ηαεχξ αοηέξ
πνμζδίκμοκ ζοκαζζεήιαηα εοθμνίαξ. (Newcomb & Bentler, 1988). Πανυθα αοηά, ζφιθςκα
ιε ημοξ Costa, Jesser &Turbin ( 1999) δεκ οπάνπμοκ ενεοκδηζηά δεδμιέκα πμο κα
οπμζηδνίγμοκ υηζ δ ηαηάεθζρδ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε πνήζδ μοζζχκ.
Ζ ηαηάεθζρδ ιπμνεί επίζδξ κα ζοκδέεηαζ ηαζ ιε δζαηαναπέξ ελςηενίηεοζδξ, υπςξ μζ
δζαηαναπέξ αβςβήξ ηαζ ΓΔΠΤ. Παζδζά ιε ΓΔΠΤ (ηονίςξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ εθδαείαξ )
ιπμνεί κα εηδδθχζμοκ Μείγςκ Καηαεθζπηζηή Γζαηαναπή ( ΜΚΓ) ηαηά 20-50 %.
οκήεςξ, μζ ηαηαεθζπηζηέξ δζαηαναπέξ ζε παζδζά ιε ΓΔΠΤ ειθακίγμκηαζ ιεηά ηδκ
έκανλδξ αοηήξ ηαζ ηα αίηζα ηδξ πμζηίθθμοκ. Πενζααθθμκηζημί, ροπμημζκςκζημί ηαζ αζμθμβζημί
πανάβμκηεξ μθείθμκηαζ βζα ηδ ζοκκμζδνυηδηα ηςκ δζαηαναπχκ αοηχκ. Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ
ηαηάεθζρδ δοζπεναίκεζ ηδ ηαηάζηαζδ ηαζ ηδ θεζημονβζηυηδηα ηςκ παζδζχκ ιε ΓΔΠΤ,
επδνεάγεζ ηαζ δοζημθεφεζ ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδ δδιζμονβία ζπέζεςκ. Μζθχκηαξ ηχνα βζα ηδκ
έηθναζδ ηαζ ηδκ εηδήθςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ, δ εοενεεζζηυηδηα ηαζ δ ακδδμκία απμηεθμφκ
ζοιπηχιαηα ηδξ δζαηαναπήξ παζδζχκ ιε ΓΔΠΤ, ςζηυζμ απμηεθμφκ ηαζ ηα ααζζηά
ζοιπηχιαηα βζα ηδ δζάβκςζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ζε παζδζά, μπυηε δ δζάηνζζδ ιεηαλφ ηςκ δφμ
δζαηαναπχκ δεκ είκαζ ζδζαίηενα εφημθδ. Χζηυζμ, ακ παναηδνείηαζ αοημηημκζηυξ ζδεαζιυξ ή
παναηεηαιέκα ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα ζηα παζδζά, ηυηε αοηυ ζοκδβμνεί ζηδκ ζοκφπανλδ
ηάπμζμο ηαηαεθζπηζημφ ζοκδνυιμο (Κμφιμοθα, 2012).

1.8 Γηαθνξέο ζηελ εθδήισζε ηεο θαηάζιηςεο αλάινγα κε ην θύιν

φιθςκα ιε ηδκ Αιενζηακζηή Φοπζαηνζηή Δηαζνεία (1994) δ ηαηάεθζρδ είκαζ ζπεδυκ
δ ίδζα ζηα αβυνζα ηαζ ζηα ημνίηζζα. Ζ αζαθζμβναθία δεκ έπεζ δείλεζ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ
δφςκ θφθςκ ζπεηζηά ιε ηδκ εηδήθςζδ ηδξ πνμεθδαζηήξ ιμκμπμθζηήξ ηαηάεθζρδξ .Όιςξ,
πνυζθαηεξ ιεθέηεξ έπμοκ ηαηαδείλεζ ανηεηέξ δζαθμνέξ ζηα πμζμζηά ηδξ ηαηάεθζρδξ ιεηαλφ
ηςκ αβμνζχκ ηαζ ηςκ ημνζηζζχκ.
ημ πθαίζζμ ενεοκδηζηχκ ιεθεηχκ, ζφιθςκα ιε ιεθέηεξ πμο είπακ ςξ ηνζηήνζμ ηδ
δζάβκςζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ζηα δφμ θφθα, ηα ζημν/ ηζιέξ ηδξ ιέζδξ ηθίιαηαξ ααειμθμβίαξ
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ηδξ ηαηάεθζρήξ ήηακ ιεβαθφηενα ζηα ημνίηζζα ζοβηνζηζηά ιε ηα αβυνζα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
εθδαείαξ, αθθά ηαζ ιεβαθφηενα απυ ηα ημνίηζζα ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ πνμεθδαζηήξ θάζδξ
(Goodyer, 2001). Δπίζδξ, παναηδνήεδηακ ορδθυηενα πμζμζηά ηαηάεθζρδξ ζηα ημνίηζζα ζε
ζπέζδ ιε ηα αβυνζα, ηυζμ ζηδκ εθδαζηή δθζηία υζμ ηαζ ζηδκ εκήθζηδ γςή. Μάθζζηα, μ
επζπμθαζιυξ ηδξ δζαηαναπήξ ηδξ ηαηάεθζρδξ ζηα ημνίηζζα είκαζ δζπθάζζμξ έκακηζ ηςκ
αβμνζχκ. Πάκηςξ, δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηαζ ζηα δφμ θφθα δεκ έδεζλε ειθακίγεηαζ πνζκ ηδκ
δθζηία ηςκ 12 εηχκ (Cooper, Goswami, Sahakian, 2009. Galambos, Leadbeater & Barker,
2010.Kring, Davison, Neale &. Johson, 2010).
Μζθχκηαξ βζα ηδκ εηδήθςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ, ανηεηέξ ιεθέηεξ έπμοκ οπμζηδνίλεζ
δζαθμνεηζηά ηαζ ακηζηνμουιεκα ιεηαλφ ημοξ εονήιαηα. Όπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Mash,
Russell & Barkley (2006) ηα ημνίηζζα εηδδθχκμοκ ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα ζμαανυηενδξ
ιμνθήξ, ηα μπμία είκαζ πενζζζυηενμ επίπμκα. Άθθμζ οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα ημνίηζζα
ζοβηνζηζηά ιε ηα αβυνζα ειθακίγμοκ έκα δζαθμνεηζηυ ιμηίαμ ζοιπηςιάηςκ ηαζ αοηυ
μθείθεηαζ ζημ δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ακηαπμηνίκμκηαζ ηαζ ακηζδνμφκ ηα δφμ θφθα
ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ εθδαείαξ. Μεθέηεξ θακενχκμοκ υηζ ιεηαλφ ηςκ αβμνζχκ ηαζ ηςκ
ημνζηζζχκ δεκ εκημπίγμκηαζ δζαθμνμπμζήζεζξ. Πανυθα αοηά, ηα ζοιπηχιαηα ιπμνμφκ κα
δζαθμνμπμζδεμφκ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ ακαπηολζαηυ ζηάδζμ ημο ηάεε παζδζμφ (Andersonetal.,
Lewinsohn at al., 2003).
Χξ πνμξ ηδ ζοιπηςιαημθμβία ηδξ ηαηάεθζρδξ, ενεοκδηζηά δεδμιέκα έπμοκ δείλεζ υηζ
δ οπεναοπκζα ηαζ δ ιείςζδ ηδξ υνελδξ αολάκεηαζ ηονίςξ ζηα ημνίηζζα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
εθδαείαξ. πεηζηά ιε ηζξ μζ αοημηημκζηέξ ηάζεζξ έπεζ οπμζηδνζπεεί υηζ αοηέξ αολάκμκηαζ ζηα
ημνίηζζα ηαηά ηδ ιέζδ θάζδ ηδξ εθδαζηήξ δθζηίαξ, εκχ ζηα αβυνζα ζημ ηέθμξ αοηήξ (Abela
& Hankin, 2008). Αηυιδ, ζηδ ιέζδ θάζδ ηδξ εθδαείαξ ηα ημνίηζζα ειθακίγμοκ ιεβαθφηενα
πμζμζηά ηαηάεθζρδξ απυ ηα αβυνζα. Σα ημνίηζζα ηείκμοκ, επίζδξ, κα πανμοζζάγμοκ
αολδιέκα επίπεδα άβπμοξ ηα θυαμο, εκχ ηα αβυνζα δείπκμοκ κα έπμοκ ιεβαθφηενεξ
ακδζοπίεξ ηαζ κα ηζξ εηθνάγμοκ πενζζζυηενμ (Dwivedi & Harper, 2004 ).
Δκδζαθένμοζεξ ιεθέηεξ θακενχκμοκ πςξ δ ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή αολάκεηαζ ηαηά
ηδκ εθδαεία ηαζ ηονίςξ πνμξ ημ ηέθμξ αοηήξ. ηδ θάζδ αοηή ιάθζζηα εκημπίγμκηαζ ηαζ μζ
ιεβαθφηενεξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφςκ θφθςκ. ηδκ ένεοκα ηςκ Hankin, Abramson,
Moffitt, Silva, McGee & Angell (1998) δε πανμοζζάζηδηακ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ θφθςκ,
υζμ αθμνά ηδ ζμαανυηδηα ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ,
υιςξ, πανμοζίαζακ υηζ δ έκανλδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ήηακ πζμ πζεακυκ κα λεηζκήζεζ ιεηαλφ
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ηςκ δθζηζχκ 15 ιε 18 εηχκ. Μάθζζηα, ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δθζηζχκ παναηδνείηαζ ιεβαθφηενδ
εοπάεεζα ζε ηαηαεθζπηζηά ζφκδνμια, θυβς ηςκ αολδιέκςκ πμζμζηχκ ηαηάεθζρδξ ηαζ ηςκ
αολδιέκςκ ηαηαεθζπηζηχκ ηνμοζιάηςκ πμο ειθάκζζακ αοηέξ μζ δθζηίεξ.
Ζ ένεοκα ημο Hankin (2009) έδεζλε υηζ ηαηά ηδ ιέζδ θάζδ ηδξ εθδαείαξ, ηα πμζμζηά
ηδξ ηαηάεθζρδξ αολάκμκηαζ δναιαηζηά ηαζ παναηδνμφκηαζ ηαζ μζ ιεβαθφηενεξ δζαθμνέξ
ιεηαλφ ηςκ δφμ θφθςκ. Ζ ένεοκα βζα κα δζενεοκήζεζ ηδ δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ αβμνζχκ ηαζ ηςκ
ημνζηζζχκ ζηδκ εηδήθςζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ, εζηίαζε ζηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ αβμνζχκ ηαζ
ηςκ ημνζηζζχκ υζμ αθμνά ηδκ βκςζηζηή εοπάεεζα ζε αθθδθεπίδναζδ ιε ημ ζηνεξ ηαηά ηδκ
πάνμδμ ημο πνυκμο Πζμ ακαθοηζηά, ηα πμνίζιαηα ηδξ ένεοκαξ δείλακ υηζ ημνίηζζα
πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενδ βκςζηζηή εοαζζεδζία ηαζ υηζ αοηή είκαζ πζμ εοπαεείξ ζημ ζηνεξ
ιέπνζ ηδκ εκδθζηίςζδ. Ζ ένεοκα πνμζπαεχκηαξ κα ακζπκεφζεζ ροπμημζκςκζημφξ ιδπακζζιμφξ
ειπθεηυιεκμοξ ζηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ θφθςκ ζπεηζηά ιε ηδκ εηδήθςζδ ηςκ
ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, εζηίαζε ζημοξ βκςζηζημφξ ιδπακζζιμφξ πμο αθθδθμεπζδνμφκ
ζοκδοαζηζηά ιε ημ άβπμξ. Ακ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ δεκ έδεζλακ ζδιακηζηέξ
δζαθμνέξ ακάιεζα ζηα δφμ θφθα, ηα ημνίηζζα θάκδηε κα ζημπάγμκηαζ πενζζζυηενμ, κα έπμοκ
έκημκα ηαηαεθζπηζηά ηαζ αβπχδδ ζοιπηχιαηα ηαζ κα δζαεέημοκ ανκδηζηυ βκςζηζηυ ιμκηέθμ
ζηέρδξ. Ακηίεεηα, ηα αβυνζα, θάκδηε κα εηηίεεκημ πενζζζυηενμ ζε δοζθεζημονβζηέξ
ζοιπενζθμνέξ.
Πανυιμζεξ ένεοκεξ δείλακ υηζ οπάνπμοκ δζαθμνμπμζήζεζξ ιεηαλφ ηςκ δφςκ θφθςκ
υζμ ακαθμνά ηαζ ηδ βκςζηζηή εοαθςηυηδηα, ιε αοηή κα είκαζ πζμ αολδιέκδ ζηα ημνίηζζα.
(Hankin, 2010. Rubenstein, Hamilton, Stange, Flynn, Abramson & Alloy, 2015).
οιπεναζιαηζηά, δ ηαηαβναθή ηδξ έηθναζδξ ηδξ ηαηάεθζρδξ ακάιεζα ζηα δφμ θφθα
δεκ είκαζ ζδζαίηενα εφημθδ ηαζ ηα ενεοκδηζηά δεδμιέκα ένπμκηαζ ζε ακηίθαζδ ιεηαλφ ημοξ,
υζμ αθμνά ηδκ ζμαανυηδηα ηαζ ηδ δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ ηαηάεθζρδξ.
Φαίκεηαζ πςξ δεκ οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ςξ πνμξ ηδκ ηθζκζηή εζηυκα ηςκ δφςκ
θφθςκ πμο πάζπμοκ απυ ηαηάεθζρδ. Πανυθα αοηά, δ αζαθζμβναθία θαίκεηαζ κα ζοιθςκεί
ζημ υηζ δ αφλδζδ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ παναηδνείηαζ απυ ηδ ιέζδ θάζδ ηδξ
εθδαείαξ ηαζ αολάκεηαζ ζημ ηέθμξ αοηήξ. διακηζηυ νυθμ ζε αοηυ δζαδναιαηίγμοκ μ
δζαθμνεηζηυ ηνυπμξ ζηέρδξ ηαζ δνάζδξ ηςκ δφμ θφθςκ, αθθά ηαζ ηα ζδζαίηενα
παναηηδνζζηζηά ημο ηάεε παζδζμφ.
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διακηζηέξ είκαζ, επίζδξ, μζ μνιμκζηέξ αθθαβέξ πμο ζοιααίκμοκ ηαηά ηδ πενίμδμ ηδξ
εθδαείαξ, δ δζαθμνεηζηή ακάπηολδ ηςκ ημνζηζζχκ ηαζ μ ηνυπμξ πμο αοηυξ επζδνά ζηδ
ροπμζοκαζζεδιαηζηή ημοξ ηαηάζηαζδ ( έιιδκμξ νφζδ).
Οζ ημζκςκζηέξ ηαζ μζ πμθζηζζιζηέξ πηοπέξ ιέζα ζηδκ ημζκςκία ζηδκ μπμία μ/δ έθδαμξ
εκηάζζεηαζ είκαζ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ πνμξ ελέηαζδ, δεδμιέκμο υηζ δ ηάεε ημζκςκία
δζαιμνθχκεζ ημοξ νυθμοξ πμο ημ ηάεε θφθμ οζμεεηεί. Γζαθμνεηζηέξ ημζκςκίεξ, αηυιδ,
εκζηενκίγμκηαζ δζαθμνεηζηέξ ακηζθήρεζξ πενί ηαηάεθζρδξ. Ζ ηάεε ημζκςκία δζαπεζνίγεηαζ ηα
ζοιπηχιαηα ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, επδνεάγεζ ζοιπενζθμνέξ βζα ημ πχξ μζ εζδζημί εα
αλζμθμβήζμοκ ηα ζοιπηχιαηα ηαζ ζοκεπχξ βζα ημ πχξ ηα ίδζα ηα οπμηείιεκα εα πενζβνάρμοκ
ηα ζοιπηχιαηά ημοξ (Choi, 2002. Okazaki, 2000).

1.9 Δπηδεκηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζε παηδηά θαη ζε εθήβνπο

Οζ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ , υπςξ ήδδ έπεζ ακαθενεεί , ζοβηθίκμοκ ζημ υηζ ηα
ιεβαθφηενα πμζμζηά ηαηάεθζρδξ ειθακίγμκηαζ ζημ ιέζμ ηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ εθδαείαξ.
Ανηεηέξ ένεοκεξ, επίζδξ, έπμοκ απμδείλεζ δζαθμνέξ ζηδκ εηδήθςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ
ηαηάεθζρδξ θυβς πμθζηζζηζηχκ, ημζκςκζημμζημκμιζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ ηαζ
δζαθμνμπμζήζεςκ ημο θφθμο.
φιθςκα ιε ημοξ Garber & Kelly (2002) ηαζ Lewinsohn at al., (2000) (υπςξ
ακαθένεηαζ ζημοξ Kring, Davison, Neale &. Johson, 2010), ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ηα
ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα ιπμνεί κα εηδδθχκμκηαζ ηαζ ηέζζενα ιε μηηχ πνυκζα ιεηά ηδκ
ανπζηή δζάβκςζδ.
Δνεοκδηζηά απμηεθέζιαηα έπμοκ θακενχζεζ υηζ ηα πμζμζηά επζηνάηδζδξ αολάκμκηαζ
ζηδ εθδαεία ζε ζπέζδ ιε ηδκ παζδζηή δθζηία ηαζ αηυιδ ιεβαθφηενδ αφλδζδ παναηδνείηαζ
ζημ ηέθμξ ηδξ εθδαείαξ. Παζδζά πμο ανίζημκηαζ ζηδ ζπμθζηή δθζηζαηή θάζδ (9-12 εηχκ)
δζαεέημοκ αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ κα ειθακίζμοκ ηαηάεθζρδ έκακηζ ιζηνυηενςκ δθζηζαηά
παζδζχκ ( Costello et al., 2003).
Ζ ηαηάεθζρδ ειθακίγεηαζ ζε θζβυηενμ απυ 1 ημζξ εηαηυ ζηα παζδζά πμο ανίζημκηαζ
ζηδ πνμζπμθζηή δθζηία ηαζ 2 ιε 3 ημζξ εηαηυ ζε παζδζά ζπμθζηή δθζηία( Kring, Davison,
Neale& Johson, 2010).
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Σα παζδζά δθζηίαξ 3 ιε 6 πνμκχκ εκδέπεηαζ κα ειθακίζμοκ ηάπμζμ ηαηαεθζπηζηυ
ζφκδνμιμ, ημ μπμίμ υιςξ ζοκδέεηαζ ηονίςξ ιε παναιέθδζδ ηαημπμίδζδ (Kashani &
Carlson, 1987), εκχ ηα παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ, ζφιθςκα ιε ημοξ Kashani, Ray &
Carlson ( 1984) έπμοκ 0,9% πζεακυηδηεξ κα ειθακίζμοκ Μείγςκ Καηαεθζπηζηή Γζαηαναπή
(ΜΚΓ), ακ ηαζ παθαζυηενεξ ιεθέηεξ ηςκ ίδζςκ δεκ ηαηέδεζλακ πανυιμζα εονήιαηα.
Όζμ αθμνά ημοξ εθήαμοξ, ηα πμζμζηά ηαηάεθζρδξ είκαζ πανυιμζα ιε αοηά ηςκ
εκδθίηςκ, εκχ ηα ημνίηζζα, ηονίςξ δθζηίαξ 13- 15 εηχκ δζαεέημοκ δζπθάζζα πζεακυηδηα κα
αζχζμοκ ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα. ( Speier, Sherak, Hirsch, Cantwell, 1995).
Δκδζαθένμοζεξ ιεθέηεξ οπμζηήνζλακ υηζ ζε παζδζά πμο παναηδνήεδηακ εηπαζδεοηζηέξ
δοζημθίεξ ηαηά ηδ ζπμθζηή ημοξ επίδμζδ, ηα πμζμζηά ειθάκζζδξ ηάπμζμο ηαηαεθζπηζημφ
ηφπμο ζφκδνμιμ ήηακ ιεβαθφηενα. Μεβαθφηενα, αηυιδ, πμζμζηά ηαηάεθζρδξ ειθακίζηδηακ
ζε παζδζά πμο είπακ θάαεζ θνμκηίδα απυ οπδνεζίεξ ροπζηήξ οβείαξ.( Weinberg, Rutman,
Sullivan, Penick & Dietz, 1973).
Συζμ ηα απμηεθέζιαηα αοηχκ ηςκ ενεοκχκ, υζμ ηαζ ηα πμζμζηά επζηνάηδζδξ
ζοζπεηίγμκηαζ ιε ζοβηεηνζιέκμοξ ιεευδμοξ, ιε ζοβηεηνζιέκα ροπμιεηνζηά ενβαθεία ηαζ
ηεζη αλζμθυβδζδξ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ ααζίγμκηαζ ζηζξ εηάζημηε ακηζθήρεζξ ηςκ ενεοκδηχκ
ηαζ ηδξ ημζκυηδηαξ βζα ημ ηζ μνίγεηαζ ςξ ηαηάεθζρδ. οκεπχξ, δζεβείνμκηαζ ανηεηά
ενςηήιαηα, υπςξ ημ ηαηά πυζα ηα πμζμζηά επζηνάηδζδξ ηςκ ενεοκχκ αοηχκ ιπμνμφκ εκ
ηέθεζ κα βεκζηεοημφκ.
ηδκ επμπή ιαξ, δ πζεακυηδηα ειθάκζζδξ ηαηάεθζρδξ είκαζ ανηεηά ιεβάθδ,
δεδμιέκμο υηζ 1 ζημοξ 11 εκήθζηεξ εα πανμοζζάζεζ ηάπμζμ ηαηαεθζπηζηυ ζφκδνμιμ ηαε‟ υθδ
ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο. Ένεοκεξ δείπκμοκ πςξ άημια ιε ζςιαηζηά κμζήιαηα δζαεέημοκ
αολδιέκμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηαηάεθζρδξ (10% ζε ελςηενζημφξ αζεεκείξ ηαζ έςξ 15% ζε
κμζδθεουιεκμοξ) Αηυιδ, μζ πζεακυηδηεξ ειθάκζζδξ εκυξ ιείγμκμξ ηαηαεθζπηζημφ επεζζμδίμο
οπμθμβίγεηαζ ζημ 10−25% ζηζξ βοκαίηεξ ηαζ ζε 5−12% ζημοξ άκδνεξ. Πανάθθδθα δ
οπμηνμπζάγμοζαξ ηαηάεθζρδ ηοιαίκεηαζ ζε πμζμζηά 4−16% ηαζ 2−8%, ακηζζημίπςξ
(Γνδβμνζάδμο, 1999. Kζμφθμξ & Μπενβζακκάηδ, 2014).
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1.10Δίδε Καηαζιηπηηθώλ Γηαηαξαρώλ ζε Παηδηά ζε Δθήβνπο

Ζ ηαηάεθζρδ εεςνείηαζ ιζα δζαηαναπή ηδξ δζάεεζδξ, υπμο ειθακίγεζ έκα εηηεκέξ
θάζια ζηδκ εηδήθςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ ιε πμζμηζηέξ δζαθμνμπμζήζεζξ, ηονίςξ ζηα
παζδζά ηαζ ζημοξ εθήαμοξ.
Οζ ηονζυηενεξ δζαηαναπέξ ηδξ δζάεεζδξ πςνίγμκηαζ ζε δφμ ηφνζεξ ηαηδβμνίεξ : ζηδκ
ηαηάεθζρδ ηαζ ζηδ ιακία ,ζφιθςκα ιε ημ δζαβκςζηζηυ ηαζ ζηαηζζηζηυ εβπεζνίδζμ ροπζηχκ
δζαηαναπχκ. Όηακ ιζθάιε ιε ημκ υνμ ηαηάεθζρδ ακαθενυιαζηε ζε επίιμκα ανκδηζηά
ζοκαίζεδια, εκχ ιε μ υνμξ ιακία πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα εηθνάζεζ ιζα ηαηάζηαζδ εοθμνίαξ
πμο παναηηδνίγεζ ηδ ροπζηή ηαηάζηαζδ ηάπμζμο. Υαναηηδνίγεηαζ απυ οπεναμθζηή
αοημπεπμίεδζδ, έκημκδ εκενβδηζηυηδηα ηαεχξ ηαζ δζάζπαζδ πνμζμπήξ. Καηά ηδ θάζδ αοηή,
ημ άημιμ παναηηδνίγεηαζ απυ εεηζηά ζοκαζζεήιαηα, ηαεχξ υιςξ δ ιακία αολάκεηαζ ηυηε ημ
άημιμ δζαηαηέπεηαζ απυ δοκαηά αζζεήιαηα έκημκμο εκεμοζζαζιμφ ηαζ ιεβαθείμο πμο
δοζημθεφμοκ ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημο ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ημο. (Lewis & Rudolph, 2014. Pinel,
2011). οκεπχξ, ζηδ πνχηδ ηαηάζηαζδ ημ άημιμ εεςνείηαζ υηζ αζχκεζ ιζα ιμκμπμθζηή
ηαηάεθζρδ, εκχ υηακ δ ηαηάεθζρδ εκαθθάζζεηαζ ιε ηδ ιακία, ηυηε ημ θαζκυιεκμ αοηυ
ηαημκμιάγεηαζ δζπμθζηή δζαηαναπή ή ιακζμηαηάεθζρδ. Ακαθυβςξ ηαζ ζηα παζδζά εκδέπεηαζ
κα οπάνπεζ έκα ηέημζμ εονφ θάζια ζοκαζζεδιάηςκ, υπμο ζημ ηάεε παζδί εα εηδδθχκεηαζ
δζαθμνεηζηά.
Σα ηαηαεθζπηζηά ζφκδνμια εεςνμφκηαζ υηζ ακηζζημζπμφκ ιε ηζξ ζπμοδαζυηενεξ
δζαηαναπέξ ηδξ ροπζηήξ δοζθεζημονβίαξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ. φιθςκα ιε ηδκ
ηαζκμφνβζα έηδμζδ ημο DSM 5 ηα είδδ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ δζαηαναπχκ είκαζ ηνία. Ζ
δζαηαναπή πνμζανιμβήξ ιε ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ, δ δοζεοιζηή δζαηαναπή ηαζ δ ιείγςκ
ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή (ΜΚΓ).
1.10.1 Γηαηαξαρή Πξνζαξκνγήο κε Καηαζιηπηηθή Γηάζεζε
Κάπμζμξ παναηηδνίγεηαζ υηζ πάζπεζ απυ δζαηαναπή πνμζανιμβήξ ηδξ δζάεεζδξ, υηακ
ένεεζ ακηζιέηςπμξ ιε έκα ζηνεζμβυκμ βεβμκυξ ή πνυζςπμ, υπμο ημ άημιμ ακηζδνά ζε αοηυ,
εκηυξ ηνζχκ ιδκχκ απυ ηδκ πανμοζία αοημφ. Ζ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ ηαηαεθζπηζηήξ
ηαηάζηαζδξ υπςξ παναηηδνίγεηαζ δζανηεί έςξ 6 ιήκεξ. Δάκ ςζηυζμ ζοκεπζζηεί, ηυηε
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εκδέπεηαζ ημ παζδί ή μ έθδαμξ κα παναηηδνίγεηαζ απυ ηάπμζα άθθδ δζαηαναπή ηαηαεθζπηζημφ
ηφπμο. Ζ Γζαηαναπή Πνμζανιμβήξ ιε Καηαεθζπηζηή Γζάεεζδ είκαζ μοζζαζηζηά ιζα
θοζζμθμβζηή ακηίδναζδ ημο αηυιμο απέκακηζ ζε δφζημθεξ ηαηαζηάζεζξ. Μενζηέξ θμνέξ
ιπμνεί κα ζοκδοάγεηαζ ηαζ ιε ζοκαζζεδιαηζηέξ ακηζδνάζεζξ υπςξ άβπμξ, ζςιαηζηέξ
εκμπθήζεζξ, αθθαβέξ ζηδ ζοιπενζθμνά (Lewis & Rudolph, 2014.Wilmshurst, 2011).
1.10.2 Γπζζπκηθή Γηαηαξαρή
φιθςκα ιε ημ DSM –IV-TR απυ δοζεοιζηή δζαηαναπή ιπμνμφκ κα παναηηδνζζημφκ
υζα παζδζά ηαζ έθδαμζ ημοθάπζζημκ βζα έκα πνυκμ ειθακίγμοκ εοενεεζζηυηδηα βζα
ημοθάπζζημκ δφμ ιήκεξ. Κθζκζηή ιεθέηδ ηςκ Kashani, Allan, Beck, Bledsoe&Reid (1997)
οπμζηήνζλακ ηδκ φπανλδ δοζεοιζηήξ ηαηάεθζρδξ ζε παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ. Οηηχ
παζδζά ανέεδηακ υηζ ακηαπμηνίκμκηακ ζηα ηνζηήνζα ημο DSMβζα ηδ δοζεοιζηή δζαηαναπή.
ηδκ παζδζηή δθζηία έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ηζκδφκμο βζα ηδκ ειθάκζζδξ ηδξ
δοζεοιζηήξ δζαηαναπήξ μνίγεηαζ ςξ μ πςνζζιυξ ηςκ βμκέςκ ηαζ δ βμκζηή απχθεζα. Κάπμζεξ
ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ζε πθδεοζιμφξ εθδαζηήξ ηαζ παζδζηήξ δθζηίαξ πμο έπαζπακ απυ
ηαηάεθζρδ οπμηνμπίαζακ ιέζα ζε 5 πνυκζα, αθθά ηαζ 30-50% οπμηνμπήξ ηαηά ηδκ εκήθζηδ
γςή ημοξ (Lewis & Rudolph, 2014. Wilmshurst, 2011).
1.10.3Μείδσλ Καηαζιηπηηθή Γηαηαξαρή (ΜΚΓ)
Ζ ιείγςκ ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή πνμηφπηεζ εάκ έκα άημιμ πενάζεζ έκα
ηαηαεθζπηζηυ επεζζυδζμ δζάνηεζαξ ημοθάπζζημκ δφμ εαδμιάδςκ. φιθςκα ιε ημ DSM- IVTRέκα παζδί εεςνείηαζ υηζ πάζπεζ απυ ιείγςκ ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή, εάκ πανμοζζάζεζ ιζα
δζάεεζδ εοενεεζζηυηδηαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα ελήξ ζοιπηχιαηα : ζοπκέξ ζηέρεζξ
αοημηημκίαξ, εκμπζηυηδηα, αίζεδζδ ακζηακυηδηαξ αδοκαιία ζοβηέκηνςζδξ ηαζ εζηίαζδξ ηδξ
πνμζμπήξ ( βκςζηζηά/ζοκαζζεδιαηζηά ζοιπηχιαηα), αημκία ή οπενδζέβενζδ, ημφναζδ ηαζ
αδνάκεζα (ροπμηζκδηζηά/ζοιπενζθμνζηά ζοιπηχιαηα), δζαηαναπέξ ζηδκ πνυθδρδ ηνμθήξ ηαζ
δζαηαναπέξ φπκμο (κεονμθοηζηά/κεονμαθαζηζηά ζοιπηχιαηα). Σμ DSM οπμζηδνίγεζ υηζ εα
πνέπεζ κα ειθακίγμκηαζ ζε έκα παζδί ή ζε έκα έθδαμ ημοθάπζζημκ ηέζζενα απυ ηα επηά
πνμακαθενεέκηα ζοιπηχιαηα, ηα μπμία εα παναηδνμφκηαζ ζπεδυκ ηαεδιενζκά.( Lewis &
Rudolph, 2014. Wilmshurst, 2011).
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1.11 Μνληέια εξκελείαο θαη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο
θαηάζιηςεο ζε παηδηά θαη εθήβνπο
Τπάνπμοκ ανηεηέξ εεςνίεξ, δ ηάεε ιζα απυ ηζξ μπμίεξ δίκμοκ ιζα δζαθμνεηζηή
ελήβδζδ βζα ηδκ εηδήθςζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ. Σμ παζδί ιεβαθχκεζ ζε έκα ζφζηδια πμο
ιεηααάθθεηαζ ηαζ αθθάγεζ ζοκεπχξ, επμιέκςξ πμθθμί πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ
ζηδκ εηδήθςζδ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ηαηάεθζρδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ
δδιμβναθζηχκ ζημζπείςκ, ηδξ ηθδνμκμιζηυηδηαξ, ηδξ βκςζηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο ηάεε
παζδζμφ, ημο μζημβεκεζαημφ, ημο ημζκςκζημφ ηαζ ημο ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ ημο παζδζμφ,
ηαζ ηςκ ηαεδιενζκχκ ζηνεζμβυκςκ βεβμκυηςκ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ. Οζ πανάβμκηεξ αοημί
ιμζάγμοκ κα επδνεάγμοκ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ηδκ έκανλδ ηαζ ηδκ θφζδ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ
δζαηαναπχκ (Koplewicz & Klass, 1993. Kosciejew, 2012. Mash, Russell&Barkley, 2010).
1.11.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο
Έκα παζδί ή ηαζ έκαξ έθδαμξ δζαεέηεζ αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ κα ειθακίζεζ ηάπμζμ
ηαηαεθζπηζηυ ζφκδνμιμ, εάκ οπάνπεζ ζηδκ μζημβέκεζα ζζημνζηυ ηθδνμκμιζηυηδηαξ. Μάθζζηα,
εάκ έκαξ απυ ημοξ βμκείξ ακηζιεηςπίγεζ ήδδ ηάπμζαξ δζαηαναπή ηδξ ηαηάεθζρδξ, ηυηε ημ
παζδί έπεζ ιεβαθφηενμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηαηάεθζρδξ, εκχ εάκ ηαζ μζ δφμ βμκείξ
παναηηδνίγμκηαζ ςξ ηαηαεθζπηζημί, ηυηε μ ηίκδοκμξ αολάκεηαζ (Lewis & Rodolph,
2014.Merikangasetal., 1988). οβηεηνζιέκα, παζδζά ηαηαεθζπηζηχκ βμκέςκ είκαζ ηνεζξ θμνέξ
πζμ πζεακυ κα εηδδθχζμοκ έκα Μείγςκ Καηαεθζπηζηυ Δπεζζυδζμ (ΜΚΓ), ημ πμζμζηυ ιάθζζηα
ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημοξ ηοιαίκεηαζ απυ 15- 45%. Μεθέηεξ πμο έπμοκ βίκεζ ζε
δζδφιμοξ ηαζ ζε οζμεεηδιέκα παζδζά έπμοκ απμδείλεζ υηζ μ βεκεηζηυ πανάβμκηαξ είκαζ
ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ ζηδκ εηδήθςζδ ηςκ δζαηαναπχκ ηδξ δζάεεζδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ
ηαζ ηδξ ηαηάεθζρδξ (Birmaher et al., 1996. Frost & McClean, 2014).
Όιςξ ηαζ ημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ ημ παζδί ή μ έθδαμξ ιεβαθχκεζ δε πνέπεζ κα
αβκμείηαζ. Γζάθμνεξ ένεοκεξ οπμζηδνίγμοκ υηζ ζοβηεηνζιέκεξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκζζηχζεξ
(ππ. ζηνεξ) απαζημφκηαζ βζα ηδκ εηδήθςζδ ηςκ ηθδνμκμιήζζιςκ δζαηαναπχκ. Έκα παζδί ιε
βεκεηζηή πνμδζάεεζδ ζφιθςκα ιε ημκ Kendler, (1995) (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Birmaher et
al., 1996), είκαζ πζμ εοπαεέξ ζε δοζιεκείξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ ζοβηνζηζηά ιε παζδζά ιε
παιδθή βεκεηζηή πνμδζάεεζδ. Αηυιδ, ιέζα ζε δοζιεκή ηαζ αβπχδδ μζημβεκεζαηά
πενζαάθθμκηα, ηα κεμβκά βμκέςκ ιε Μείγςκ Καηαεθζπηζηή Γζαηαναπή είκαζ πμθφ πζεακυ κα
εηδδθχζμοκ δοζεοιία (Birmaher et al., 1996. Frost & McClean, 2014).
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1.11.2 Οηθνγελεηαθό Πεξηβάιινλ θαη επξύηεξν πεξηβάιινλ
Σμ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, επίζδξ, είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ
επζηζκδοκυηδηαξ πμο ιπμνεί κα αολήζεζ ηδκ εοπάεεζα ηαηάεθζρδξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ
εθήαςκ. Οζ μζημβεκεζαηέξ ζοβηνμφζεζξ, δ ηαηή μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ, δ απμοζία εκυξ ή ηαζ
ηςκ δφςκ βμκέςκ, δ ηαημπμίδζδ ηαζ δ παναιέθδζδ ημο παζδζμφ, ημ δζαγφβζμ, μ εάκαημξ εκυξ
ζοββεκζημφ πνμζχπμο ή μ εάκαημξ ηςκ βμκέςκ ιπμνεί κα ηναοιαηίζμοκ ηδκ εοαίζεδηδ
ροπζηή δζάεεζδ ηςκ παζδζχκ (Frost & McClean, 2014. Reynolds & Johnston, 1994).
Μεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, υηακ αοηυ ζοκίζηαηαζ απυ
ηαηαεθζπηζημφξ βμκείξ, παναηηδνίγεηαζ απυ δζαιάπεξ ηαζ ζοβηνμφζεζξ ιέζα ζημ ζπίηζ ηαζ απυ
έκημκα πνμαθήιαηα επζημζκςκίαξ. Ζ ηαημπμίδζδ είκαζ πανμφζα ηαζ ημ πενζαάθθμκ
εεςνείηαζ υηζ είκαζ θζβυηενμ οπμζηδνζηηζηυ βζα ημ παζδί/ έθδαμ. Ζ ιδηνζηή ηαηάεθζρδ, δ
απμοζία ηάπμζμο βμκέα, δ ακηζημζκςκζηυηδηα ηςκ βμκέςκ ηαζ άθθμζ πανάβμκηεξ ζπεηζγυιεκμζ
ιε ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ είκαζ ζδζαίηενα ηνίζζιμζ ζηδκ ειθάκζζδ Μείγςκ
Καηαεθζπηζηήξ Γζαηαναπήξ ( ΜΚΓ) ηαζ άθθςκ δζαηαναπχκ πμο είκαζ πζεακυκ κα
ζοκκμζδνμφκ ιε ΓΔΠΤ ( Johnson, Cohen, Kasen, Smailes & Brook, 2001.Johnston & Mash,
2001. Pattersonetal., 2000. Pfiffner, McBurnett & Rathouz, 2001).
Σμ πχξ έκα ιδ οπμζηδνζηηζηυ πενζαάθθμκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ηίκδοκμ βζα ηδκ
εηδήθςζδ εκυξ ηαηαεθζπηζημφ ηφπμο ζοκδνυιμο δεκ είκαζ αηυιδ ζαθέξ. Χζηυζμ, πνμξ
επίννςζδ αοημφ, έπμοκ οπμηεεεί δζάθμνμζ ιδπακζζιμί, ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ βμκζχκ,
μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα ζοζπεηζζημφκ ιε ηδκ ιεηέπεζηα εηδήθςζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηςκ παζδζχκ.
Γζα πανάδεζβια, ζφιθςκα ιε ημοξ Garber & Hilsman (1992) ( υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ
Birmaheretal., 1996) δ πνχζιδ δζαηαναβιέκδ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ ηδξ ιδηέναξ ηαζ ημο
παζδζμφ, είκαζ πζεακυκ κα δδιζμονβήζεζ ζημ παζδί άβπμξ, ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ πμο ιπμνεί
κα απμηεθέζεζ δοκδηζηά ιζα ιμνθή εοπάεεζαξ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηαηαεθζπηζηχκ
ζοιπηςιάηςκ. Δπζπθέμκ, μζ μζημβεκεζαημί δζαπθδηηζζιμί ηαζ μζ ηαεδιενζκέξ ζοβηνμφζεζξ
ακαιέκεηαζ κα δδιζμονβήζμοκ έκημκμ ζηνεξ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα πονμδμηήζεζ ιζα ιμνθή
ηαηάεθζρδξ ιεθθμκηζηά ζηα παζδζά. οιπθδνςιαηζηά, μζ βμκείξ δφκαηαζ κα ιδ
ζοιαμοθεφμοκ ηα παζδζά ημοξ βζα ημ πχξ κα ακηζιεηςπίγμοκ ηζξ ζηνεζμβυκμ ηαηαζηάζεζξ ηδξ
γςήξ ηαζ κα αδζαθμνμφκ υηακ αθέπμοκ υηζ αοηά απμθεφβμοκ δφζημθα ηαζ αβπχδεξ βεβμκυηα,
ιε ζοκέπεζα ηα παζδζά κα ιδ ιπμνμφκ κα δζαπεζνζζημφκ ημ άβπμξ ημοξ, κα εβηαηαθείπμοκ
ηάεε πνμζπάεεζα πμο ημοξ δδιζμονβεί έκημκμ ζηνεξ ηαζ ημ άβπμξ πνμκζηά κα ζοζζςνεφεηαζ.
Δίκαζ πμθφ πζεακυκ, υιςξ, ηαζ ηα ίδζα παζδζά πμο ειθακίγμοκ ηάπμζα ηαηαεθζπηζηή
δζαηαναπή κα ακαπανάβμοκ ή κα πνμηαθμφκ ηα ίδζα δζαιάπεξ ηαζ ζηνεζμβυκμ ηαηαζηάζεζξ
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ιέζα ζημ ζπίηζ, ιε απμηέθεζια κα ακαδδιζμονβείηαζ ζοκεπχξ ιζα δοζθεζημονβζηή
ηαηάζηαζδ βζα υθμοξ (Lewis & Rodolph, 2014. Stark, 1990)
Ζ έηεεζδ ηςκ παζδζχκ ζε αίαζα μζημβεκεζαηά επεζζυδζα ηαζ δ ηαημπμίδζδ ηςκ ίδζςκ
ηςκ παζδζχκ ζοκδέεηαζ ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ ροπμθμβζηά ιε δζάθμνεξ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ,
υπςξ ημ ιεηαηναοιαηζηυ ζηνεξ ηαζ επίζδξ ηαζ ιε ηδκ ηαηάεθζρδ. (Arditti, 2015).
H ηαημπμίδζδ ηςκ παζδζχκ δεκ είκαζ ηοπαία, ιπμνεί κα έπεζ μπμζαδήπμηε ιμνθή
ζςιαηζηή, ζοκαζζεδιαηζηή/ροπμθμβζηή ηαζ δζαπνάηημκηαζ απυ ημκ βμκέα ή ημκ θνμκηζζηή
ημο παζδζμφ. Ζ βεθζμπμίδζδ ημο παζδζμφ, δ άζηδζδ ζοκεπμφξ ηνζηζηήξ, δ απυννζρδ ημο, δ ιδ
έηθναζδ ζοκαζζεδιάηςκ αβάπδξ γεζηαζζάξ ηαζ απμδμπήξ, δ αβκυδζδ ηςκ ακαβηχκ (
ζοκαζζεδιαηζηχκ ηαζ ιδ) ημο παζδζμφ απμηεθμφκ παναδείβιαηα ζοκαζζεδιαηζηήξ
ηαημπμίδζδξ πμο αθθάγμοκ ημο παζδζμφ βζα ημκ εαοηυ ημο ηαζ δοζπεναίκμοκ ηδκ ζηακυηδηά
ημο κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ηαεδιενζκέξ ζηνεζμβυκμ ζοκεήηεξ. Σα αίηζα ηδξ ηαημπμίδζδξ
ηαζ ηδξ ηαημιεηαπείνζζδξ ηςκ παζδζχκ πμζηίθθμοκ. Ζ μζημκμιζηή ααεααζυηδηα, μζ αίαζεξ
ηαεδιενζκέξ ηαηαζηάζεζξ, δ απμλέκςζδ ηςκ ιεβαθμοπυθεςκ ζοκζζημφκ ιενζηά
παναδείβιαηα ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ (Lewis & Rodolph, 2014. Πήηηα
& ηαφνμο, 2015).
Δνεοκδηζηά απμηεθέζιαηα έπμοκ απμδείλεζ υηζ δ ηαημπμίδζδ ζοζπεηίγεηαζ ζοπκά ιε
ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ. Μάθζζηα, ζφιθςκα ιε ημοξ Brown et al., (1999) ηαζ
Heneghan et al, (2013) (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Πήηηα & ηαφνμο, 2015) παζδζά πμο έπμοκ
οπμζηεί ηαημπμίδζδ έπμοκ ηνζπθάζζεξ πζεακυηδηεξ κα ειθακίζμοκ Μείγςκ Καηαεθζπηζηή
Γζαηαναπή (ΜΚΓ) ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθδαείαξ ηαζ ιεβαθφηενεξ πζεακυηδηεξ επίζδξ κα
εηδδθχζμοκ ηαηάεθζρδ ζηδκ ιεηέπεζηα εκήθζηδ γςή ημοξ.
1.11.3 ηξεζνγόλν γεγνλόηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
Σμ ηαεδιενζκυ ζηνεξ ηαζ εζδζηά ημ πνυκζμ ζηνεξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ηαεδιενζκέξ
ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ έπεζ ζοκδεεεί ιε ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα. Ακαθοηζηυηενα,
ιεθέηεξ πμο έπμοκ δζελαπεεί ζε ηαηαεθζπηζημφξ εκήθζηεξ, πνδζζιμπμζχκηαξ δζάθμνεξ
ιεεμδμθμβζηέξ ηεπκζηέξ, οπμζηήνζλακ υηζ ημ 60-70% αοηχκ είπακ αζχζεζ ηαεδιενζκά
ζηνεζμβυκμ βεβμκυηα πνζκ ηδκ έκανλδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ Μείγςκ
Καηαεθζπηζηήξ Γζαηαναπήξ (ΜΚΓ). ηνεζμβυκμ βεβμκυηα είκαζ ζοβηεηνζιέκα βεβμκυηα,
υπςξ ημ δζαγφβζμ, δ απυννζρδ ηςκ παζδζχκ απυ ημοξ βμκείξ ή απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ, δ
ηαηή ζπμθζηή επίδμζδ ζημ ζπμθείμ, ιζα ενςηζηή απμβμήηεοζδ, μ εάκαημξ εκυξ βκςζημφ
πνμζχπμο. Μάθζζηα, ιεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζε βοκαίηεξ ιε ιεζςιέκδ βμκζηή
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θνμκηίδα, υπμο είπακ αζχζεζ ηδκ απχθεζα εκυξ βμκέα πανμοζίαζακ ιεζςιέκδ αοηυ-εηηίιδζδ
ηαζ αολδιέκμ ηίκδοκμ βζα ηαηάεθζρδ. Ζ έηεεζδ, επίζδξ, εκυξ οπμηεζιέκμο ζε έκα
αοημηημκζηυ επεζζυδζμ (εζδζηά εάκ έπεζ ζζημνζηυ ηαηάεθζρδξ) ηνζπθαζζάγεζ ημκ ηίκδοκμ βζα
ηδκ εηδήθςζδ ιζα Μείγμκμξ Καηαεθζπηζηήξ Γζαηαναπήξ ( ΜΚΓ). ε αοηυ αέααζα,
ζοκεπζημονμφκ ηαζ άθθεξ ζοκζζηχζεξ, υπςξ ημ είδμξ ηδξ ζπέζδξ πμο είπε ημ εφια ιε ημ εφηδ.
Μεθέηεξ πμο έπμοκ βίκεζ ζε παζδζά ηαζ ζε εθήαμοξ πμο δζαβκχζηδηακ ςξ ηαηαεθζπηζημί
ανέεδηε ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ ηςκ ζηνεζμβυκςκ βεβμκυηςκ ηδξ
ηαεδιενζκήξ γςήξ. (Birmaher et al., 1996. Frost & McClean, 2014. Schwean & Saklofske,
1999. Wilmshurst, 2011).
Ο ζφβπνμκμξ ηαηακαθςηζηυξ ηνυπμξ γςήξ, ςξ έκα εονφηενμ πθαίζζμ ιέζα ζημ μπμίμ
γμφιε ηαζ ιαξ επδνεάγεζ, ιαξ μδδβεί ζε ιζα ηαεδιενζκυηδηα έκημκμο ζηνεξ. Ο
ακηαβςκζζιυξ, μ αημιζηζζιυξ, ηα ορδθά πμζμζηά ακενβίαξ, δ ηαεδιενζκή εηιεηάθθεοζδ, μ
παναβηςκζζιυξ ηςκ ημζκςκζηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ δ ακαβςβή αοηχκ ζε ιζα ηαηάζηαζδ
παεμθμβζημπμίδζδξ έπμοκ μδδβήζεζ ζε ιζα ηαηάζηαζδ ροπμθμβζηήξ απμζφκδεζδξ ηαζ
ηαηάπηςζδξ, υπμο επζηναημφκ ζοκαζζεήιαηα θυαμο, άβπμοξ υπζ ιυκμ βζα ημ ιέθθμκ, αθθά
ηαζ βζα ηδκ ηαεδιενζκή επζαίςζδ. οκαηυθμοεα αοηχκ είκαζ έκαξ ακμνεμθμβζηυξ ηνυπμξ
ζηέρδξ ηαζ δνάζδξ ζε γδηήιαηα ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ. Οζ άκενςπμζ απμλεκχκμκηαζ ηαζ
αοείγμκηαζ ζε έκακ οπανλζαηυ ηαηαηενιαηζζιυ πμο ημοξ δζπάγεζ. Οζ έθδαμζ ανπίγμοκ κα
πνμαθδιαηίγμκηαζ βζα ηα πνάβιαηα βφνς ημοξ, βζα ημκ ηυζιμ ηαζ απμηημφκ ζοκείδδζδ ηςκ
ηαηαζηάζεςκ. Ζ ακαηάθορδ ηςκ ημζκςκζηχκ δζαζηάζεςκ, ηςκ ημζκςκζηχκ αθθαβχκ ηαζ ηςκ
ακζζμννμπζχκ, δ επζαίςζδ ηαζ δ ηαεδιενζκή ζοκαζηνμθή ιέζα ζε αοηή ηδκ ημζκςκζηή
παναηιή ιαξ ηαηαπζέγεζ, ιαξ απμλεκχζεζ ηαζ δζαιμνθχκεζ ηδ δζάεεζδ ηαζ ημκ ηνυπμ
ζηέρδξ. Ζ ηαηάεθζρδ ίζςξ κα απμηεθεί ιζα ιμνθή δζαιανηονίαξ απέκακηζ ζε αοηή ηδκ
αζθοηηζηή ηακμκζηυηδηα (Cappeliez &Flynn, 1993. Kosciejew, 2012. Φαζυθδξ, 2015)
1.11.4 Αξλεηηθό γλσζηηθό κνληέιν ζθέςεο (negative cognitive style)
Σα ηαηαεθζπηζηά άημια ειθακίγμοκ έκα ανκδηζηυ ηνυπμ ζηέρδξ ηυζμ βζα ημοξ
εαοημφξ ημοξ ηαζ βζα ημκ ηυζιμ βφνς ημοξ υζμ ηαζ βζα ημ ιέθθμκ ημοξ , ζφιθςκα ιε ηδ
εεςνία ημο Beck. Ακαθοηζηυηενα, πανμοζζάγμοκ επζθεηηζηή πνμζμπή, εζηζαγυιεκμζ ηονίςξ
ζε ανκδηζηά ζοιαάκηα ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ, δζαεέημοκ αζζεήιαηα ααμδεδηυηδηαξ ηαζ
απεθπζζίαξ (Sameroff, Lewis & Miller, 2000).
Οζ ανκδηζηέξ απμδυζεζξ βζα ηα ηαεδιενζκά ζοιαάκηα ηαζ μζ ανκδηζηέξ πεπμζεήζεζξ
έπμοκ ζοζπεηζζηεί ιε ηδκ επζηάποκζδ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. Άημια πμο
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δζαεέημοκ έκα ανκδηζηυ βκςζηζηυ ιμκηέθμ ζηέρδξ ηαζ έπμοκ εηηεεεί ζε ανκδηζηά
ζηνεζμβυκμ βεβμκυηα, δζαεέημοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηαηάεθζρδξ. φιθςκα
ιε ημ ανκδηζηυ βκςζηζηυ ιμκηέθμ, ηα άημια πανμοζζάγμοκ παιδθή αοημεηηίιδζδ, ορδθή
ηάζδ βζα αοηυ-ηνζηζηυηδηα ηαζ ιεζςιέκδ ζηακυηδηα εθέβπμο ηςκ ανκδηζηχκ ζηέρεςκ
(Ingram & Price, 2010. Wolfe & Mash, 2006)
Οζ βκςζηζηέξ εεςνίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηα ιμκηέθα δζάεεζδξ ζηνεξ βζα κα ηαηακμήζμοκ
ηδκ ηαηάεθζρδ. οβηεηνζιέκα, υζμζ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε ζηνεζμβυκμ βεβμκυηα εηηζιμφκ
ημ ηυζμ ημ ίδζμ ημ ζηνεξ υζμ ηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ αοημφ ανκδηζηά. Σα άημια αοηά, ζοκεπχξ, έπεζ
απμδεζπεεί υηζ είκαζ πζεακυηενμ κα εεςνδεμφκ ηαηαεθζπηζηά, ζοβηνζηζηά ιε άημια πμο δε
δζαεέημοκ πανυιμζεξ βκςζηζηέξ πεπμζεήζεζξ ιε αοημφξ. Γζάθμνεξ ιεθέηεξ έπμοκ απμδείλεζ
υηζ οπάνπεζ ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ανκδηζηχκ βκςζηζηχκ πεπμζεήζεςκ ιε ηδκ παιδθή αοηυεηηίιδζδ, ηδκ ιεθαβπμθζηή δζάεεζδ, αθθά ηαζ ημ ζηνεξ. Χζηυζμ, απμηεθέζιαηα ιεθεηχκ δεκ
έπμοκ απμδείλεζ υηζ μζ ανκδηζηέξ βκςζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ζοιαάθθμοκ ζηδκ πνυβκςζδ ηδξ
ηαηάεθζρδξ. ημ ζδιείμ αοηυ ιπμνμφιε κα ακαθενεμφιε ηαζ ζηδ εεςνία ημο Seligman,
ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία δ παιδθή αοημεηηίιδζδ ζοκδέεηαζ ιε αζζεήιαηα ααμδεδηυηδηαξ, ηα
οπμηείιεκα εεςνμφκ πςξ υηακ έκα ζοιαάκ είκαζ ανκδηζηυ, ηυηε αοηυ είκαζ ηαζ ιδ-εθέβλζιμ
ηυζμ βζα ημοξ άθθμοξ, υζμ ηαζ βζα εηείκμοξ (Masten, 2007. Schwea & Saklofske, 1999 ).
Τπάνπμοκ ηάπμζεξ ένεοκεξ πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ ημ ανκδηζηυ βκςζηζηυ ιμκηέθμ
ζοιαάθθεζ ζηδκ έηθναζδ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ εζδζηυηενα ζε αανζά ηθζκζηά
ζοιπηχιαηα. Χζηυζμ, άθθεξ ένεοκεξ δεκ επζαεααζχκμοκ ηάηζ ηέημζμ. Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ
ημ ανκδηζηυ βκςζηζηυ ιμκηέθμ θεζημονβεί ζηα παζδζά ηαζ ζημοξ εθήαμοξ δεκ είκαζ πθήνςξ
ηαηακμδηυξ, ζφιθςκα ιε ηδ αζαθζμβναθία. Πανυθα αοηά, ένεοκεξ δείπκμοκ υηζ μζ ζδιακηζημί
άθθμζ, δ απυννζρδ ηαζ άθθεξ ιδ εθέβλζιεξ ζηνεζμβυκεξ ηαηαζηάζεζξ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ
ζηδκ εηδήθςζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ (Birmaher et al., 1996. Ingram, 2009. Masten, 2007).
1.11.5 Βηνινγηθνί παξάγνληεο
φιθςκα ιε ημ αζμθμβζηυ ιμκηέθμ, ηα ζοκαζζεήιαηα πμο αζχκμοιε ηαεδιενζκά
εθέβπμκηαζ απυ ζοβηεηνζιέκα ηαζ εηηεηαιέκα κεονςκζηά ηοηθχιαηα ημο εβηεθάθμο ιαξ ηαζ
ζοβηεηνζιέκα ζοζπεηίγμκηαζ ιε πενζθενζηέξ απμηνίζεζξ ημο αοηυκμιμο, εκδμηνζκζημφ ηαζ
ηζκδηζημφ ζοζηήιαημξ. Ακαθοηζηυηενα, ζπμοδαίμξ είκαζ μ νυθμξ ηδξ αιοβδαθήξ, ημο
οπμεαθάιμο ηαζ ημο εβηεθαθζημφ ζηεθέπμοξ ζε αοηέξ ηζξ δζενβαζίεξ (Frost & McClean,
2014. Υαηγάηδ, 2007)
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πεηζηά ιε ηδκ ηαηάεθζρδ θαίκεηαζ – αάζεζ ηςκ ακηζηαηαεθζπηζηχκ θανιάηςκ πμο
έπμοκ παναζηεοαζηεί βζ΄αοηή- υηζ επζηνάηδζε δ εεςνία ηςκ ιμκμαιζκχκ ηαζ ηςκ αζμβεκχκ
αικχκ βζα ηδκ ελήβδζδ ημο κεονςκζημφ ηδξ οπμζηνχιαημξ. φιθςκα, θμζπυκ, ιε ηδ εεςνία
ηςκ ιμκμαιζκχκ ηαζ ηςκ αζμβεκχκ αικχκ θαίκεηαζ πςξ δ ηαηάεθζρδ μθείθεηαζ ζηδκ έκδεζα
ηςκ μνζζιέκςκ κεονμδζααζααζηχκ, υπςξ είκαζ δ κημπαιίκδ, δ ζενμημκίκδ, αηεηοθμβπμθίκδ
ηαζ κμναδνεκαθίκδ. Όζμ αθμνά ηδ ιακία, αοηή πνμηφπηεζ ελαζηίαξ ηδξ αολδιέκδξ
εκενβμπμίδζδξ αοηχκ ηςκ κεονχκςκ (Μash, Russell & Barkley,2006. Υαηγάηδ, 2007).
Μζα δζαθμνεηζηή εεςνία, επζπεζνχκηαξ ηδ ζφκδεζδ ηδξ αζμθμβζηήξ εεςνίαξ ιε ηζξ
πενζααθθμκηζηέξ επζδνάζεζξ, πνυηεζκε ημ ιμκηέθμ πνμδζάεεζδξ- άβπμοξ . Ακαθοηζηυηενα,
οπμζηδνίγεζ υηζ ηυζμ μζ βεκεηζημί υζμ ηαζ μζ ηναοιαηζηέξ ειπεζνίεξ ηδξ γςήξ
εοαζζεδημπμζμφκ ηα κεονςκζηά ζοζηήιαηα ηαηά ηδ παζδζηή δθζηία. Ζ παζδζηή δθζηία είκαζ
ζδζαίηενα ζδιακηζηή βζα ηδκ ακάπηολδ ημο εβηεθάθμο. Σα ηναοιαηζηά, αηυιδ, ενεείζιαηα
ηαεμνίγμοκ ηδκ εοαθςηυηδηα ζηα αβπμβυκα ενεείζιαηα ιεθθμκηζηά. Σα αβπμβυκα
ενεείζιαηα εεςνείηαζ υηζ πνμηαθμφκ ιείςζδ ηςκ κέςκ κεονχκςκ ζημκ ζππυηαιπμ.
Δνεοκδηζηά δεδμιέκα έπμοκ δείλεζ πςξ μζ ηαηαεθζπηζημί αζεεκείξ πανμοζζάγμοκ αφλδζδ ηδξ
ημνηζγυθδξ ημο μνμφ ηαζ ημο εθηηζημφ πανάβμκηα ηδξ ημνηζημηνμπίκδξ ( CRH), υπςξ επίζδξ
ηαζ ιεζςιέκεξ ακηζδνάζεζξ ζε δμηζιαζίεξ δελαιεεαγίκδξ (DST). Χζηυζμ, ζε παζδζά δεκ έπμοκ
παναηδνδεεί πανυιμζα εονήιαηα. οβηεηνζιέκα, μζ δζαθμνμπμζήζεζξ ζηδκ ημνηζγυθδ ιεηαλφ
ηαηαεθζπηζηχκ ηαζ ιδ ηαηαεθζπηζηχκ παζδζχκ ήηακ εθάπζζηεξ. Κάπμζμζ αέααζα οπμζηδνίγμοκ
υηζ αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μ εβηέθαθμξ ζηα παζδζά δεκ είκαζ αηυιδ πθήνςξ
ακεπηοβιέκμξ ζηζξ δθζηίεξ αοηέξ (Μash, Russell & Barkley,2006. Υαηγάηδ, 2007)

1.12 Η θαηάζιηςε ζε παηδηά θαη ν ζηηγκαηηζκόο
Οζ ροπζηέξ δοζθεζημονβίεξ ζηζβιαηίγμκηαζ εφημθα θυβς ημο δοηζημφ μνεμθμβζζιμφ
ηαζ θυαμο βζα ηδκ ηνέθα (Πακαβζςημπμφθμο, 2015). Αοηυ πμο απέπεζ απ‟ υηζ εεςνείηαζ
ημζκςκζηά ςξ „θοζζμθμβζηυ‟ πενζαάθθεζ ηαζ αοηυ πμο μνίγεηαζ ςξ ροπζηή δζαηαναπή.
Ο υνμξ ζηίβια ακαθένεηαζ ζημ πάζπςκ ζχια-ζοζηαηζηυ ηδξ θεανιέκδξ ηαοηυηδηαξ,
ζημ ζηζβιαηζζιέκμ οπμηείιεκμ, ημ μπμίμ αδοκαηεί κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ ημζκςκζηέξ
πνμζδμηίεξ ηαζ ζηα ηακμκζζηζηά πνυηοπα. Σα πνυηοπα αοηά ζοζπεηίγμκηαζ ιε δζάθμνεξ
ημζκςκζηέξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ, υπςξ δ ημζκςκζηή ηάλδ, ημ ημζκςκζηυ θφθμ, δ ημζκςκζηή
ζοιπενζθμνά. Ζ αδοκαιία εηπθήνςζδξ αοηχκ ηςκ απαζηήζεςκ ζημ πθαίζζμ ηςκ ημζκςκζηχκ
ζοκακηήζεςκ ζζμδοκαιεί ιε ηδκ αιθζζαήηδζδ, ηδκ απυννζρδ ηαζ ηδκ αθθμηνίςζδ ημο
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οπμηεζιέκμο, ιε ζοκέπεζεξ ζηδ δδιζμονβία ηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ημο
ηαοηυηδηαξ (Goffman, 2001).
Μάθζζηα, ζφιθςκα ιε ημκ Travers (1994) ( υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Goffman, 2001)
ζοβηνμηείηαζ ιζα ζδεμθμβζηή πθαηθυνια πμο απμζημπεί ζηδ δζηαζμθυβδζδ ηδξ
ηαηςηενυηδηαξ ηςκ οπμηεζιέκςκ πμο πάζπμοκ. Τπάνπμοκ ηνία είδδ ζηίβιαημξ, αοηά πμο
ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ελςηενζηή ειθάκζζδ, εηείκα πμο αθμνμφκ ηζξ εζςηενζηέξ θεζημονβίεξ
ημο οπμηεζιέκμο ηαζ ηέθμξ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ηάπμζμξ πνδζζιμπμζεί ημ ζχια ημο ηαζ
ηαηαθένκεζ κα εθέβλεζ ηαζ κα πεζεανπήζεζ αοηυ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηά ημο.
Γφνς απυ ηδκ έκκμζα ημο ζηζβιαηζζιμφ ηαζ ηδξ πενζεςνζμπμίδζδξ δζεβείνμκηαζ πμθθά
ενςηήιαηα, υπςξ ημ ηζ μνίγεηαζ ςξ ημζκςκζηά απμδεηηυ, πςξ πνμζδζμνίγεηαζ εκκμζμθμβζηά ημ
απμηθίκμκ ηαζ ηζ ζοκζζηά αοηυ.
Ζ ένεοκα ηςκ Martin, Pescosolido, Olafsdottir & Mcleod (2007) ζπεδζάζηδηε ιε
ζημπυ ηδ δζενεφκδζδ ηςκ ημζκςκζηχκ ακηζδνάζεςκ απέκακηζ ζε παζδζά ιε πνμαθήιαηα
(ροπζηήξ) οβείαξ. Υνδζζιμπμίδζακ έκα βεκζηυ ιμκηέθμ πμο κα ακηαπμηνίκεηαζ ζε δζάθμνα
ζεκάνζα ζηζβιαηζζιμφ, υπςξ είκαζ δ εθθεζιιαηζηή πνμζμπή, δ οπενηζκδηζηυηδηα (ADHD),
δ ηαηάεθζρδ, ημ άζεια ηαζ άθθα πνμαθήιαηα πμο ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ ιέζα ζημ θάζια
ηδξ ακαπηολζαηήξ ελέθζλδξ εκυξ παζδζμφ. Σα εονήιαηα ηςκ ενεοκχκ έδεζλακ υηζ παζδζά ιε
ηαηάεθζρδ ηαζ οπενηζκδηζηυηδηα ζηζβιαηίγμκηαζ πζμ ζοπκά, εκχ ιεηά αημθμοεμφκ παζδζά
πμο ειπθέημκηαζ ζε ηαεδιενζκμφξ ηαοβάδεξ ηαζ παζδζά ιε ζςιαηζηέξ ακαπδνίεξ. Αηυιδ, υζα
παζδζά παναηηδνίγμκηακ απυ ηάπμζα ροπζηή δζαηαναπή εεςνμφκηακ πζμ επζηίκδοκα
ζοβηνζηζηά ιε ηα παζδζά πμο δ ηαηάζηαζήξ ημοξ μθείθμκηακ ζε ζςιαηζηή αζεέκεζα ή ζε ιζα
΄΄θοζζμθμβζηή΄΄ ηαηάζηαζδ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ οπμζηήνζλακ, επίζδξ, υηζ μζ
έθδαμζ ζοβηνζηζηά ιε ηα ιζηνυηενα παζδζά ηείκμοκ κα ζηζβιαηίγμοκ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ.
Μζα άθθδ ιεθέηδ, αοηή ηςκ Coleman, Walker, Lee, Friesen & Squire (2009)
οπμζηήνζλε υηζ μ ζηζβιαηζζιυξ ζοζπεηίγεηαζ έκημκα ακαθμβζηά ιε ημκ ηνυπμ πμο ηα παζδζά
πνμζεββίγμοκ ηα αίηζα ηςκ ροπζηχκ δζαηαναπχκ. Σα εονήιαηα ηδξ πανμφζαξ ένεοκαξ
ζοβηεηνζιέκα, δείλακ πςξ δ ηαηάεθζρδ είκαζ ζδιακηζηυξ πνμβκςζηζηυξ δείηηδξ επζηφνςζδξ
ηςκ πεπμζεήζεςκ βζα ημκ ζηζβιαηζζιυ.
Πανάθθδθα, ιζα εκδεζηηζηή ένεοκα ηςκ Pescosolido, Perry, Martin, McLeod & Jensen
(2007) οπμζηήνζλε ημ ζηίβια δζεβείνεζ έκημκμοξ πνμαθδιαηζζιμφξ υζμ αθμνά ηδκ μνεή ή ιδ
θήρδ θανιαηεοηζηήξ αβςβήξ ζε παζδζά ιε ροπζηέξ δοζθεζημονβίεξ. Ηδζαίηενα εκδζαθένμοζεξ
είκαζ επίζδξ μζ ημζκμηζηέξ απακηήζεζξ βζα ημ πχξ ακηζθαιαάκμκηαζ ημ ζηίβια ηαζ ημ πχξ
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πζζηεφμοκ υηζ αοηυ επζδνά ζηα παζδζά. Σα ενςηήιαηα ( ζε ημζκμηζηυ επίπεδμ) πμο ελέηαζακ
είκαζ ηαηά πυζμ ημ ζηίβια ζοκδέεηαζ ιε ηδ θήρδ ή ιδ οπδνεζζχκ ροπζηήξ θνμκηίδαξ, υπςξ
επίζδξ ηαζ ιε ηδκ πνμεοιία πνήζδξ θανιαηεοηζηήξ αβςβήξ. Οζ ενςηδεέκηεξ ζηδ πθεζμρδθία
οπμζηήνζλακ υηζ μζ βζαηνμί οπενπμνδβμφκ θάνιαηα ζε παζδζά βζα ημζκά πνμαθήιαηα
ζοιπενζθμνάξ (ζε πμζμζηυ 86%) ηαζ υηζ ηα ροπζαηνζηά θάνιαηα επδνεάγμοκ ηδκ ακάπηολδ
ηςκ παζδζχκ (68%). Αηυιδ, ημ 47% ηςκ ενςηδεέκηςκ οπμζηήνζλε υηζ ημ ζηίβια επζδνά ζηδ
θήρδ θανιαηεοηζηήξ αβςβήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθδαείαξ ηαζ υηζ μζ ανκδηζηέξ ζοκέπζεξ
εκδέπεηαζ κα εκοπάνπμοκ ιέπνζ ηαζ ηδκ εκδθζηίςζδ. οκμπηζηά, μζ παναπάκς ένεοκεξ
απμδεζηκφμοκ αθεκυξ ηδκ φπανλδ ημο ζηζβιαηζζιμφ ζε παζδζά ιε ζδζαζηενυηδηεξ ( ηαηάεθζρδ,
οπενηζκδηζηυηδηα) ηαζ αθεηένμο ημ νυθμ ημο ζηίβιαημξ ζηδκ ημζκςκζηή απυννζρδ εκυξ
παζδζμφ. .
Αηυιδ, μ ηαεδιενζκυξ θυβμξ, ςξ θμνέαξ ιεηάδμζδξ ιδκοιάηςκ ιεηαδίδεζ κμήιαηα
ηαζ ακαπαναβάβεζ ζηενευηοπα πμο πνμζδίδμοκ εηζηέηεξ ηαζ ζηζβιαηίγμοκ. Δηζηέηεξ ηαζ
ηαλζκμιήζεζξ ιπμνεί κα πθδβχζμοκ ακεπακυνεςηα ηδκ ροπή εκυξ παζδζμφ. Ζ ημζκςκζηή
απμιυκςζδ, αζζεήιαηα αιθζζαήηδζδξ, κηνμπήξ ηαζ ακαλζυηδηαξ είκαζ απυννμζα ημο
ζηζβιαηζζιμφ πμο δοζπεναίκμοκ ηδκ εκζςιάηςζδ ηαζ ηδ εεναπεία ηςκ παζδζχκ πμο πάζπμοκ.

1.13 Καηάζιηςε ζε Παηδηά κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο
ηδκ ηαηδβμνία ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ειπίπημοκ υζα παζδζά
ειθακίγμοκ ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ, παζδζά ιε ακαπηολζαηέξ δζαηαναπέξ, ιε αζζεδηδνζαηέξ
δοζημθίεξ, κμδηζηέξ ακεπάνηεζεξ ηαζ πνυκζα πνμαθήιαηα οβείαξ, παζδζά ιε ζοιπενζθμνζηά
πνμαθήιαηα, ηαεχξ επίζδξ ηαζ παζδζά εφιαηα ηαημπμίδζδξ ηαζ εκδμμζημβεκεζαηήξ αίαξ. Πην
εηδηθά παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξία Ν. 3699/2008, «ζεσξνύληαη όζνη
καζεηέο γηα νιόθιεξε ή νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο
δπζθνιίεο κάζεζεο εμαηηίαο αηζζεηεξηαθώλ, λνεηηθώλ, γλσζηηθώλ, αλαπηπμηαθώλ
πξνβιεκάησλ, ςπρηθώλ θαη λεπξνινγηθώλ δηαηαξαρώλ νη νπνίεο, επεξεάδνπλ ηελ δηαδηθαζία
ηεο πξνζαξκνγήο θαη κάζεζεο. ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
ζπγθαηαιέγνληαη ηδίσο όζνη παξνπζηάδνπλ λνεηηθή αλαπεξία, αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο
όξαζεο, αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο αθνήο, θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ρξόληα κε ηάζηκα λνζήκαηα,
δηαηαξαρέο νκηιίαο-ιόγνπ, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο όπσο δπζιεμία, δπζγξαθία,
δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, ζύλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή ρσξίο
ππεξθηλεηηθόηεηα, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (θάζκα απηηζκνύ), ςπρηθέο δηαηαξαρέο
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θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο. Οη καζεηέο κε ζύλζεηεο γλσζηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο
δπζθνιίεο, κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ιόγσ θαθνπνίεζεο, γνλετθήο παξακέιεζεο θαη
εγθαηάιεηςεο ή ιόγσ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, αλήθνπλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο».
Σα παζδζά αοηά θυβς ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ, ειθακίγμοκ δοζημθίεξ
ημζκςκζηήξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηήξ θφζεςξ, πμο δοζημθεφμοκ ηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ. Σα
ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα, δ ιεζςιέκδ αοημεζηυκα, ημ άβπμξ, δ παιδθή ημζκςκζηυηδηα, δ
απμιυκςζδ ηαζ δ απυζονζδ ή αηυιδ ηαζ μ αοηυ-ζηζβιαηζζιυξ ζηζαβναθμφκ ημκ ροπζζιυ
ηςκ παζδζχκ αοηχκ. Σα α ζοκαζζεήιαηα αοηά βεκκζμφκηαζ, υπζ ιυκμ θυβςκ ηςκ δοζημθζχκ
πμο ακηζιεηςπίγμοκ, αθθά ηαζ απυ ημ πχξ μζ άθθμζ ημοξ αθέπμοκ ηαζ ημοξ ακηζιεηςπίγμοκ
(Frye-Myers, 2005).
Σα παζδζά ιε ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, υπςξ ηαζ ηα παζδζά ιε ιαεδζζαηέξ ηαζ
ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ-ιζα ακμιμζμβεκή μιάδα δζαηαναπχκ εα θέβαιε -ακηζιεηςπίγμοκ
ιζα ζεζνά απυ ροπμημζκςκζηέξ δοζημθίεξ. Σα παζδζά αοηά ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθίεξ ζηδκ
ακηίθδρδ, ζηδ ζοβηέκηνςζδ, ζηδκ αοημννφειζζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηςκ ηζκήηνςκ,
ζοκαζζεδιαηζηέξ, βθςζζζηέξ δοζημθίεξ ηαζ ιεζςιέκεξ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ. Σμ πνμθίθ ηςκ
παζδζχκ αοηχκ παναηηδνίγεηαζ ςξ παεδηζηυ ηαζ δ ζοιπενζθμνζηή ημοξ εζηυκα πενζβνάθεηαζ
ςξ απαεήξ, επζεεηζηή ηαζ εζςζηνεθήξ. Υαναηηδνίγμκηαζ βζα ηα ανκδηζηά ημοξ ζοκαζζεήιαηα
ηαζ ημ έκημκμ άβπμξ ηαζ πανμοζζάγμοκ ιεζςιέκδ αοημακηίθδρδ ηαζ αοημεηηίιδζδ,
ζοβηνζηζηά ιε ηα οπυθμζπα παζδζά. Σμ άβπμξ πμο αζχκμοκ είκαζ ζδζαίηενα αολδιέκμ, ηονίςξ
ηαηά ηδκ εθδαεία ηαζ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδ ιεζςιέκδ βκςζηζηή επελενβαζία πμο
δζαεέημοκ. φιθςκα ιε ηδ εεςνία απυδμζδξ, ηα παζδζά ιε ιαεδζζαηέξ δζαηαναπέξ ηείκμοκ
κα ηαηδβμνμφκ ημκ εαοηυ ημοξ βζα ηδκ απμηοπία ημοξ. Γζα πανάδεζβια, εεςνμφκ υηζ δ παιδθή
ημοξ ζηακυηδηα είκαζ οπαίηζα βζα ηδκ απμηοπία ημοξ ηαζ υπζ βζα πανάδεζβια δ ιεζςιέκδ
πνμζπάεεζα πμο ιπμνεί κα ηαηέααθθακ. Ακαθυβςξ ακηζδνμφκ εκ υρεζ ηςκ επζηοπδιέκςκ
πνμζπαεεζχκ ημοξ, απμδίδμκηαξ ηδκ επζηοπία ημοξ ζηδκ ηφπδ (Κνυημο & Μμοηααέθδξ, 2009.
Πακηεθζάδμο & Μπυηζαξ, 2007).
Παζδζά είηε ιε ειθακήξ ζςιαηζηέξ ακαπδνίεξ, υπςξ ηζκδηζηέξ, κμδηζηέξ ή
αζζεδηδνζαηέξ ακαπδνίεξ (αανδημΐα, ηχθςζδ, ηοθθυηδηα) ακηζιεηςπίγμοκ ελίζμο ζμαανά
ροπμημζκςκζηά πνμαθήιαηα. Σα παζδζά αοηά δε ιπμνμφκ κα ιζιδεμφκ ημοξ άθθμοξ ηαζ
ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθία ζημ κα αημθμοεήζμοκ ηα οπυθμζπα παζδζά ζηζξ ζπμθζηέξ,
(ιαεδζζαηέξ ηαζ αεθδηζηέξ) δναζηδνζυηδηεξ, ιε απμηέθεζια κα απμιμκχκμκηαζ, κα
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αζζεάκμκηαζ ηαηχηενμζ ηαζ ακάλζμζ θυβς ηδξ ακεπάνηεζά ημοξ, ηαεχξ παζδζά ηαζ ηονίςξ μζ
έθδαμζ αζπμθμφκηαζ ιε ηα ηονίανπα πνυηοπα μιμνθζάξ ηαζ ιε ημ ζχια ημοξ ηαζ επζθέβμοκ
ηάπμζεξ θμνέξ ηζξ πανέεξ ημοξ ιε αάζεζ ελςηενζηά ηνζηήνζα (Πακηεθζάδμο & Μπυηζαξ,
2007).
οιπεναζιαηζηά, δ ιεζςιέκδ επίδμζδ ηςκ παζδζχκ αοηχκ ζε ηαεδιενζκέξ αζπμθίεξ, δ
ζφβηνζζδ ημοξ ιε ηα οπυθμζπα παζδζά, δ παιδθή ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ ιε ημοξ
ζοκμιδθίημοξ ημοξ ηαζ ημ άβπμξ βζα ηδκ εζηυκα ημοξ, βζα ημ πςξ δείπκμοκ ηαζ ημ πςξ ημοξ
ακηζιεηςπίγμοκ μζ άθθμζ, ημοξ βεκκμφκ αζζεήιαηα εζςζηνέθεζαξ, ιμκαλζάξ, ααμδεδηυηδηαξ,
ηαηςηενυηδηαξ ηαζ άθθμηε ζοκαζζεδιαηζηήξ ακςνζιυηδηαξ (Πμθοπνμκμπμφθμο, 2003. Sacks
& Corn, 1996). Σα ζοκαζζεήιαηα αοηά ακαθυβςξ ηδξ έκηαζδξ, ηδξ πνμδζάεεζδξ, ηςκ
ειπεζνζχκ ηαζ ηςκ ζδζαίηενςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ πνμζςπζηυηδηά ημο ηάεε παζδζμφ
απμηεθμφκ πανάβμκηα επζηζκδοκυηδηαξ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. ημ
ζδιείμ αοηυ είκαζ ζδιακηζηυ κα ημκίζμοιε υηζ μ οπμζηδνζηηζηυξ νυθμξ ης βμκέςκ ηαζ δ
ζοκενβαζία βμκέςκ ηαζ εηπαζδεοηζηχκ ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ζηδκ ελμιάθοκζδ ηςκ
δοζημθζχκ.
Γζάθμνεξ ιεθέηεξ έπμοκ δζενεφκδζδ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ παζδζχκ ιε
εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδ ζοζπέηζζδ αοηήξ ιε ηδκ ειθάκζζδ
ηαηάεθζρδξ. οβηεηνζιέκα, μζ Huntington & Bender (1993) ελέηαζακ ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή
οβεία ζε παζδζά ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ. Σα εονήιαηά ημοξ δείλακ ιζα εεηζηή ζοζπέηζζδ
ηςκ παζδζχκ ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ ιε ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ ηάζεςκ
αοημηημκζηυηδηαξ. Πανυιμζα ιεθέηδ είκαζ αοηή ηςκ Bender, Rosenkrans & Crane (1999), μζ
μπμίμζ ελέηαζακ ημ ίδζμ απυ ηδκ μπηζηή υιςξ ηδξ ακεεηηζηυηδηαξ ημο ηζκδφκμο ακάπηολδξ
ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. Ο ηίκδοκμξ αοηυξ πνμηφπηεζ θυβς ηςκ αολδιέκςκ
ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ πμο δζαεέημοκ ηα παζδζά ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθεξ ζοκζζηχζεξ
υπςξ δ εοπάεεζα, βκςζηζηά ηαζ ημζκςκζηά εθθείιαηα, απυννμζα ηςκ ζδζαζηενμηήηςκ ηςκ
παζδζχκ αοηχκ. Σα εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ απέδεζλακ ημκ αολδιέκμ ηίκδοκμ πμο δζαεέημοκ ηα
παζδζά ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ βζα ειθάκζζδ ηαηάεθζρδξ ηαζ αοημηημκζηήξ ζοιπενζθμνάξ.
Δκδζαθένμοζα είκαζ ηαζ δ ιεθέηδ ηςκ Kam, Greenberg & Kusché (2004). Ζ ένεοκα
επζηεκηνχεδηε ζηδκ ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ζηδ ημζκςκζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ
ακάβηεξ. Ζ ένεοκα πνδζζιμπμίδζε εκαθθαηηζημφξ ηνυπμοξ ζηέρεζξ, οπμζηδνίγμκηαξ ηδκ
εζςηενζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηή αοημννφειζζδ ηαζ ηδκ εηιάεδζδ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ ζηα
παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ , απμζημπχκηαξ ζηδ ηαθφηενδ πνμζανιμβή ηςκ
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παζδζχκ αοηχκ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ. Σα εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ δείλακ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ
ιείςζδ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ.
Πμθθέξ ένεοκεξ απυ δζαθμνεηζηέξ πχνεξ έπμοκ δείλεζ ιζα ηαοηυπνμκδ
ζοζπέηζζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ιε ηδ εοιαημπμίδζδ πμο πνμηφπηεζ απυ ημκ εηθμαζζιυ. Ζ
ζοζπέηζζδ αοηή αθμνά ηυζμ ηα εφιαηα, υζμ ηαζ ημοξ εφηεξ. Δνεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δ
εοιαημπμίδζδ είκαζ πνμβεκέζηενδ ηςκ δζάθμνςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ ηαζ ροπμημζκςκζηχκ
πνμαθδιάηςκ. Μεθέηεξ απυ ηδκ άθθδ οπμδεζηκφμοκ υηζ ηα πνμαθήιαηα εζςηενίηεοζδξ ηαζ
ελςηενίηεοζδξ είκαζ πνμβεκέζηενα ηςκ εοιάηςκ ημο εηθμαζζιμφ. Ο εηθμαζζιυξ, δδθαδή,
ιπμνεί κα απμηεθεί πανάβμκηα ηζκδφκμο βζα ηδκ ειθάκζζδ ηαηάεθζρδξ ηαζ δ ηαηάεθζρδ
ιπμνεί κα πνμδζαεέηεζ ημοξ εθήαμοξ ζε εηθμαζζιυ. Όθμ ηαζ αολακυιεκεξ ένεοκεξ
θακενχκμοκ υηζ μ εηθμαζζιυξ αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ ηαηάεθζρδξ ηαζ υηζ δ ζμαανυηδηα ηςκ
πενζζηαηζηχκ εηθμαζζιμφ πνμαθέπεζ ηδκ έκηαζδ αοηήξ (Kaltiala-Heino & Fröjd, 2011.
Kaltiala-Heino & Marttunen, 2010. Rigby, 2000 ).
Οζ Gladstone et al., (2006) ιεθέηδζακ εκήθζημ πθδεοζιυ πμο έπεζ
δζαβκςζηεί ιε ηαηάεθζρδ ηαζ έπμοκ εηηεεεί ζημκ εηθμαζζιυ ηαηά ηδκ παζδζηή δθζηία, βζα κα
ελεηάζμοκ ηα παναηηδνζζηζηά πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ έηεεζδ ζε εηθμαζζηζηά επεζζυδζα.
Πάκς απυ ημ έκα ηέηανημ ηςκ ακδνχκ ηαζ ηςκ βοκαζηχκ ακέθενακ υηζ έπμοκ οπμζηεί ηάπμζαξ
ιμνθήξ εηθμαζζιμφ, δ μπμία ήηακ ιάθζζηα ζμαανή ηαζ ηναοιαηζηή. Ζ ειπεζνία εηθμαζζιμφ
ηαηά ηδκ παζδζηή δθζηία έδεζλε κα ζοζπεηίγεηαζ ιε ορδθά επίπεδα ζοκαζζεδιαηζηήξ
ακδζοπίαξ ηαζ άβπμοξ, ιε ημζκςκζηή θμαία ηαζ ιε αβμναθμαία.
Αηυιδ, δ ιεθέηδ ηςκ Fekkes et al (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Gladstone et al.,
2006) θακένςζε υηζ δ εοιαημπμίδζδ ζοζπεηίγεηαζ ιε ροπμημζκςκζηά ζοιπηχιαηα, ιε
ζοιπηχιαηα ηαηάεθζρδξ ηαζ άβπμοξ ηαζ υηζ δ ζπέζδ εοιαημπμίδζδξ ηαζ ηαηάεθζρδξ είκαζ
αιμζααία, ηαεχξ δ ηαηάεθζρδ ηαζ ημ άβπμξ πνμέαθεπακ αηυθμοεδ εοιαημπμίδζδ απυ
εηθμαζζιυ.
ημ επυιεκμ ηεθάθαζμ εα ακαθενεμφκ ακαθοηζηά μζ δζάθμνεξ ιμνθέξ
εηθμαζζιμφ, ηα αίηζα ηαζ μζ ζοκέπεζεξ αοηχκ, ηα ροπμημζκςκζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ
εοιάηςκ, ηςκ εοηχκ ηαζ ηςκ εοιάηςκ/ εοηχκ ηαζ εα βίκεζ ιζα απυπεζνα ζφκδεζδξ ηδξ
ηαηάεθζρδξ ηαζ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ςξ απυννμζα ημο εηθμαζζιμφ
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
Μέξνο πξώην
Θεσξεηηθή Μειέηε ηνπ ζέκαηνο
« ρνιηθόο Δθθνβηζκόο »

2.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ
Ο εηθμαζζιυξ ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ ζπμθζηήξ δθζηίαξ απμηεθεί έκα ζοπκυ ηαζ παθαζυ
θαζκυιεκμ ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ πμθθά παζδζά ζοπκά ηαζ ζοζηδιαηζηά
απεζθμφκηαζ ηαζ πνμζαάθθμκηαζ ( θεηηζηά/ ζςιαηζηά ) απυ άθθα παζδζά. Πμθθμί εκήθζηεξ
ιάθζζηα έπμοκ ακάθμβεξ πνμζςπζηέξ ειπεζνίεξ απυ ηα ζπμθζηά ημοξ πνυκζα. Όπςξ ηάεε
ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ, έηζζ ηαζ μ ζπμθζηυξ εηθμαζζιυξ απμηεθεί ιζα δοκαιζηή ηαηάζηαζδ
πμο ζοιπμνεφεηαζ ιε ηζξ εονφηενεξ ημζκςκζηέξ ιεηααμθέξ ηαζ ζοκεήηεξ ηαζ δ ηαηακυδζδ
ημο ζοιπμνεφεηαζ ιε ηδκ εηάζημηε ζζημνζηή πενίμδμ (Huesmann, 1994. Smith, 2014).
Σα ηεθεοηαία πνυκζα οπάνπεζ έκα αολακυιεκμ ημζκςκζηυ εκδζαθένμκ ζε δζάθμνεξ
πχνεξ ημο ηυζιμο βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ ηδ δζενεφκδζδ ημο θαζκμιέκμο ημο ζπμθζημφ
εηθμαζζιμφ. Ακ ηαζ μ ζπμθζηυξ εηθμαζζιυξ απμηεθμφζε πάκηα έκα ημζκςκζηυ γήηδια πμο
πνμηαθμφζε ακδζοπίεξ ηαζ πνμαθδιαηζζιμφξ, δ ειπεζνζηή ένεοκα λεηίκδζε ιυθζξ ημ 1970
ζηδ μοδδία. Μάθζζηα, ηα ηεθεοηαία 30 πνυκζα οπήνπε ιζα δζεεκήξ ακδζοπία ζπεηζηά ιε ημ
θαζκυιεκμ ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ. Οζ ένεοκεξ βζα ηδ ιεθέηδ ημο θαζκμιέκμο αοημφ
λεηίκδζακ ζηδ ηακδζκααία, ηδκ Αββθία ηαζ ηδκ Ηαπςκία. ηζξ ιένεξ ιαξ μζ ένεοκεξ είκαζ
εκενβέξ ζε δζάθμνεξ Δονςπασηέξ πχνεξ, υπςξ επίζδξ ζηδκ Αοζηναθία, ηδ Νέα Εδθακδία, ημκ
Κακαδά, ηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ, ηδκ Ηαπςκία ηαζ ηδ Νυηζα Κμνέα (Elamé, 2013. Monks &
Coyne, 2011. Pepler & Rubin, 1991).
Σμ έκημκμ ημζκςκζηυ εκδζαθένμκ βζα ημ γήηδια ηδξ εοιαημπμίδζδξ/εηθμαζζιμφ
λεηίκδζε ζηδ μοδδία ζηα ηέθδ ημο 1960 ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 1970. Ζ θέλδ πμο
πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ηακδζκααία βζα κα πενζβνάρεζ ημ θαζκυιεκμ ημο εηθμαζζιμφ είκαζ μ
υνμξ mobbing ζηδ Γακία ηαζ ζηδ Νμναδβία (ακηίζημζπα mobbning ζηδ μοδδία ηαζ ζηδ
Φζθακδία). Ο υνμξ αοηυξ εζζήπεδ ζηδ ζμοδδζηή ημζκυηδηα απυ ημκ θοζζηυ Heinemann οπυ
ημ πθαίζζμ θοθεηζηχκ δζαηνίζεςκ ηαζ επζηνάηδζε οπμδδθχκμκηαξ πμζηίθα ηαζ δζαθμνεηζηά
ιδκφιαηα ηαζ οπαζκζβιμφξ (Jimerson, Swearer & Espelage, 2010. Monks & Coyne, 2011).
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ηδκ εεμθμβία, μ υνμξ mobbing πενζβνάθεζ ηδ ιαγζηή επίεεζδ ιζαξ μιάδαξ γχςκ
εκακηίςκ ιζαξ άθθδξ δζαθμνεηζημφ είδμοξ. Ο Loren‟sημ 1968 (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ
Jimerson, Swearer & Espelage, 2010) πνδζζιμπμίδζε ημκ υνμ mobbing βζα κα παναηηδνίζεζ
ιζα πνάλδ ζπμθζηήξ ηάλδξ ή ιζα μιάδα ζηναηζςηχκ πμο εκακηζχκμκηαζ εζξ αάνμξ εκυξ
οπμηεζιέκμο. Δπίζδξ, ημ mobbing πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ Κμζκςκζηή Φοπμθμβία (ζε ηάπμζεξ
πχνεξ) βζα κα πενζβνάρεζ ιζα μιάδα ακενχπςκ πμο έπμοκ έκα ημζκυ ζηυπμ ή ιζα ημζκή
δναζηδνζυηδηα. Χξ υνμξ, ημ mobbing, ζηδκ ηαεδιενζκή ζηακδζκααζηή βθχζζα απμηηά ιζα
δζαθμνεηζηή ενιδκεία. οκήεςξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα δδθχζεζ ιζα ιεβάθδ ηαζ ακχκοιδ
μιάδα πμο ειπθέηεηαζ ζε πεζνάβιαηα ηαζ ζε πανεκμπθήζεζξ ή αθθζχξ ηδκ μιαδζηή επίεεζδ
απέκακηζ ζε έκα άημιμ.Πζμ ακαθοηζηά, μ υνμξ αοηυξ εθεφεενα οπμκμεί ηδ ζοζηδιαηζηή ηαζ
επακαθαιαακυιεκδ πανεκυπθδζδ εκυξ οπμηεζιέκμο ( ιπμνεί ηαζ μιάδαξ) απυ έκα ή
πενζζζυηενα άημια ( ζοκήεςξ, αθθά υπζ απαναίηδηα απυ ζοκμιήθζημοξ). Χζηυζμ, ανηεημί
είκαζ αοημί πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ ημ mobbing δεκ είκαζ ζδζαίηενα πνήζζιμξ μνζζιυξ βζα κα
πενζβνάρεζ ημ θαζκυιεκμ ημο εηθμαζζιμφ (Jimerson, Swearer & Espelage, 2010. Smith,
2013).
Σμ mobbing ηαζ μ εηθμαζζιυξ πανυθα αοηά μνίζηδηακ οπυ ημοξ υνμοξ ηςκ
ζςιαηζηχκ ηαζ ηςκ θεηηζηχκ ζοιπενζθμνχκ. Ακ ηαζ δεκ εκδέπεηαζ κα ιδκ έπεζ ζδζαίηενδ
ζδιαζία βζα ημ εφια εάκ αοηυξ/ αοηή εοιαημπμζείηαζ απυ έκα ή πενζζζυηενα άημια,
ενεοκδηζηά δεδμιέκα ζηδκ Bergen απυ ημκ Olweus πανείπακ εονήιαηα υηζ δ ιεβαθφηενδ
ακαθμβία ηςκ ιαεδηχκ εοιαημπμζμφκηακ απυ έκα ιαεδηή. Μάθζζηα, μ Olweus ηαεδβδηήξ
ροπμθμβίαξ πμο αζπμθήεδηε ιε ηδ ιεθέηδ ημο εηθμαζζιμφ ζηζξ ανπέξ ημο 1970 απέννζρε ημκ
υνμ mobbing, οπμζηδνίγμκηαξ υηζ μ εηθμαζζιυξ πναβιαημπμζείηαζ πενζζζυηενμ απυ έκα
ιειμκςιέκμ άημιμ, πανά απυ μιάδα αηυιςκ. Ένεοκεξ ιάθζζηα έπμοκ δείλεζ υηζ ζηζξ
πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ηα εφιαηα ημο εηθμαζζιμφ απεζθμφκηαζ απυ ιζα ιζηνή μιάδα
αηυιςκ δφμ ή ηνζχκ αηυιςκ έπμκηαξ έκα ανπδβυ, εκχ ημ 25-40% ηςκ εοιάηςκ έπμοκ
ακαθένεζ υηζ εοιαημπμζμφκηαζ απυ έκακ ηονίςξ ιαεδηή. ( Jimerson, Swearer & Espelage,
2010. Smith, 2013. Smith, 2014).
Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ζηζξ ανπέξ ημο 1970 ζηδκ Ηαπςκία δυεδηε έιθαζδ ζηζξ
ζςιαηζηέξ πνάλεζξ αίαξ ηαζ οζμεεηήεδηε μ υνμξ injime, μ μπμίμξ ακηαπμηνίκεηαζ ζε βεκζηέξ
βναιιέξ ζημκ υνμ ημο εηθμαζζιμφ. Πζμ ακαθοηζηά, μ Moritaημ 1985 πνμζδζυνζζε ημκ υνμ
injime ζζπονίγμκηαξ υηζ αοηυξ απμηεθεί έκα ηφπμ επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ, υπμο ηάπμζμξ πμο
έπεζ ηονίανπδ εέζδ ζε ιζα μιάδα πνμηαθεί ροπζηυ ή ηαζ ζςιαηζηυ πυκμ ζε ηάπμζμκ άθθμκ
εκηυξ ηδξ μιάδαξ (Smith, 2014. The Japanese Society Research Institute, 2001)
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2.2. Δλλνηνινγηθόο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ
Γζαθμνεηζηέξ μνμθμβίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα πθαζζζχζμοκ ημ θαζκυιεκμ ημο
ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ. Ο πζμ δζαδεδμιέκμξ υνμξ είκαζ ημ bullying πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ
Αββθία ηαζ ζε υζεξ πχνεξ επζηναηεί δ αββθζηή βθχζζα. Όπςξ ήδδ πνμακαθένεδηε, μ υνμξ
mμbbing ηαζ injime πνδζζιμπμζείηαζ ακαθμβζηά ζηδ ηακδζκααία ηαζ ζηδκ Ηαπςκία. Άθθεξ
μκμιαζίεξ είκαζ ημ bullisimo, ημ intimidation ηαζ ημ harcelement, ζφιθςκα ιε ηδκ ζηαθζηή,
ηακαδζηή ηαζ βαθθζηή βθχζζα ακηζζημίπςξ (Elamé, 2013). Ο μνζζιμί αοημί εκδέπεηαζ κα
ειθακίγμοκ δζαθμνμπμζήζεζξ ςξ πνμξ ηδκ εηδήθςζδ ημο εηθμαζζιμφ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά
πμο αοηυξ θαιαάκεζ, ηαεχξ ηα πμθζηζζιζηά πθαίζζα δζαθμνμπμζμφκηαζ. οκεπχξ, μζ
ζοιπενζθμνέξ ηςκ εοηχκ ηαζ ηςκ εοιάηςκ, υζμ ηαζ μζ ακηζθήρεζξ βφνς απυ ημ ηζ μνίγεηαζ ςξ
εηθμαζζιυξ δζαθμνμπμζμφκηαζ ελίζμο ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ πμθζηζζιζηή ηαοηυηδηα ηδξ
εηάζημηε πχναξ ή επμπήξ (Schott & Søndergaard, 2014. Smith, Kwak & Toda, 2016 ).
Ακ ηαζ δεκ οπάνπεζ έκαξ ηαζ ιμκαδζηυξ μνζζιυξ πμο κα πενζβνάθεζ ηαζ κα ηαεμνίγεζ ηζ
ζοκζζηά μ ζπμθζηυξ εηθμαζζιυξ, δ επζηναημφζα ακηίθδρδ ζηζξ δοηζηέξ ημοθάπζζημκ
ημζκςκίεξ μνίγεζ υηζ μ ζπμθζηυξ εηθμαζζιυξ είκαζ μζ επακαθαιαακυιεκεξ ηαζ ζηυπζιεξ
επζεεηζηέξ πνάλεζξ εκάκηζα ζε ηάπμζμκ πμο δοζημθεφεηαζ κα αιοκεεί. Οζ δζαθμνμπμζήζεζξ
ηςκ εηάζημηε μνζζιχκ πμο δίκμκηαζ βζα μνίζμοκ ημ θαζκυιεκμ ημο εηθμαζζιμφ,
ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηα πμζμηζηά ηαζ πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά, ηζξ ιμνθέξ, ηδ ζοπκυηδηα, ηδκ
έκηαζδ, ηζξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ ηα ιέζα πμο ημ πθαζζζχκμοκ ηάεε θμνά. (Dupper, 2013.
Δονςπασηή Καιπάκζα ηαηά ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ, 2012. Smith., Morita, Junger-Tas,
Olweus, Catalano & Slee, 2000)
O μνζζιυξ πμο δζαηοπχκεζ μ Olweus- πνςημπυνμξ ζηδ δζενεφκδζδ ημο ζπμθζημφ
εηθμαζζιμφ- εεςνείηαζ ηεκηνζηυξ βζα ηδκ ενιδκεία ηδξ εοιαημπμίδζδξ. οβηεηνζιέκα,
οπμζηδνίγεζ υηζ έκα άημιμ εοιαημπμζείηαζ, υηακ αοηυξ/ αοηή εηηίεεηαζ επακεζθδιιέκα ηαζ βζα
ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ζε ανκδηζηέξ πνάλεζξ απυ έκα ή πενζζζυηενα άημια. Οζ ανκδηζηέξ
πνάλεζξ ακαθένμκηαζ ζοκμπηζηά ζε αοηυ πμο εκ βέκεζ μνίγεηαζ ςξ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά.
Πζμ εζδζηά, πνυηεζηαζ βζα ζηυπζιεξ δζαιάπεξ, πνμζαμθέξ ή ηναοιαηζζιμφξ απέκακηζ ζε
ηάπμζμ πνυζςπμ. Οζ ανκδηζηέξ πνάλεζξ είκαζ δοκαηυ κα πάνμοκ δζάθμνεξ ιμνθέξ υπςξ
πεζνμκμιίεξ, βηνζιάηζεξ, πθεοαζιμί, η.α. οβηεηνζιέκα, έκαξ ιαεδηήξ εοιαημπμζείηαζ υηακ
έκαξ άθθμξ ιαεδηήξ ή ιζα μιάδα ιαεδηχκ εηθνάγεζ άζπδια ηαζ δοζάνεζηα θυβζα, ημκ/ηδκ
ημνμσδεφμοκ ή ημκ/ηδ απμηαθμφκ ιε ηαηυαμοθα ζπυθζα, υηακ ημκ/ηδκ πηοπμφκ, ηθμηζμφκ,
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παναιενίγμοκ ή ημκ/ηδκ απεζθμφκ, υηακ θέκε ρέιαηα ή δζαδίδμοκ ρεοδείξ θήιεξ ή ζηέθκμοκ
ηαηυαμοθα ζδιεζχιαηα ιε ζημπυ κα ημκ/ ηδκ ακηζπαεήζμοκ μζ οπυθμζπμζ ζοιιαεδηέξ, υηακ
ημκ/ηδκ αβκμμφκ ή ημκ/ηδκ απμηθείμοκ απυ ηα δνχιεκα ηαζ απυ ηζξ οπυθμζπεξ μιάδεξ. Ο
μνζζιυξ πμο πνμηείκεζ μ Olweus δίκεζ έιθαζδ ζηδ επζεεηζηή/ πνμζαθδηζηή πνάλδ, δ μπμία
εηηεθείηαζ ζημπίιςξ ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ηαη‟ επακάθδρδ ζηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο.
Δζηζάγεζ πενζζζυηενμ ζηδ ζοιπενζθμνά ημο εη θμαζζηή, ηδκ μπμία ηδκ ηαζ παναηηδνίγεζ ςξ
ανκδηζηή (Gillham & Thomson, 1996. Pepler & Rubin, 1991).
Πανυιμζμξ ιε ημκ μνζζιυ πμο δίκεζ μ Olweus είκαζ ηαζ αοηυξ ημο Farrington, μ μπμίμξ
μνίγεζ ημκ εηθμαζζιυ ςξ ιζα απεζθή, πνμζαμθή ή επίεεζδ ροπμθμβζηή, θοζζηή ή θεηηζηή πμο
επακαθαιαάκεηαζ απυ ηα ίδζα παζδζά βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ έπεζ πνυεεζδ κα
πνμηαθέζεζ θυαμ ηαζ ακδζοπία ζημ εφια. Μάθζζηα, ζφιθςκα ιε ημκ Farrington μ
εηθμαζζιυξ πενζθαιαάκεζ επίζδξ ιζα ακζζμννμπία ζζπφμξ, ιε ημ πζμ δοκαηυ παζδί κα
επζηίεεηαζ ζημ πζμ αδφκαιμ ή εοάθςημ. Οζ Tattum ηαζ Tattum οπμζηδνίγμοκ υηζ μ εηθμαζζιυξ
είκαζ ιζα εημφζζα ηαζ ζοκεζδδηή επζεοιία κα πνμηθδεεί αθάαδ ζε ηάπμζμ άημιμ, χζηε κα
ημο δδιζμονβδεμφκ αζζεήιαηα πίεζδξ. Ο δνάζηδξ δδθαδή έπεζ επίβκςζδ ηδξ πνάλδξ ημο ηαζ
εεςνείηαζ υηζ ηζκείηαζ „πνμιεθεηδιέκα‟. Έηζζ, θμζπυκ, υπμζμξ έπεζ ζοκείδδζδ ηδξ πνάλδξ ημο
ηαζ επζπεζνεί κα πνάλεζ ιε ηέημζμ ηνυπμ πμο κα πνμηαθέζεζ αθάαδ, ηυηε αοηυξ παναηηδνίγεηαζ
ςξ κηαή ή αθθζχξ bully (Lines, 2008. Rigby, 2002). Χζηυζμ, είκαζ ζηυπζιμ κα ακαθενεεί υηζ
ανηεημί είκαζ εηείκμζ πμο έπμοκ επζπεζνήζεζ κα πνμζαάθθμοκ ή κα αθάρμοκ ηάπμζμκ
ζοκεζδδηά ηαζ αηυιδ δ επζεοιία αοηή δε ζοβηνίκεηαζ ηαζ δεκ ελμιμζχκεηαζ πάκημηε ιε ηδκ
πνάλδ. ε ιζα ένεοκα , ιάθζζηα ημο Rigby ζε ζπμθεία ηδξ Αοζηναθίαξ , ημ 73% ηςκ αβμνζχκ
ηαζ ημ 60% ηςκ ημνζηζζχκ δήθςζακ υηζ ηάπμζεξ θμνέξ αζζεάκεδηακ ηδ επζεοιία κα αθάρμοκ
ηάπμζμκ. Ζ επζεοιία βζα αθάαδ είκαζ ανηεηά εονεία ηαζ εηηεηαιέκδ. Σδκ άπμρδ , υιςξ, ηςκ
Tattum ηαζ Tattum θαίκεηαζ υηζ αζπάζηδηε -ιε ηάπμζεξ δζαθμνμπμζήζεζξ- ηαζ ημ ζοιαμφθζμ
ηδξ ηςηίαξ βζα ηδκ Ένεοκα ζηδκ Δηπαίδεοζδ ( The Scottish Council for Research in
Education). Ο εηθμαζζιυξ είκαζ ιζα ζηυπζιδ ηαζ ζοκεζδδηή επζεοιία κα αθάρμοιε, κα
απεζθήζμοιε ή κα εηθμαίζμοιε ηάπμζμκ (Δονςπασηή Καιπάκζα ηαηά ημο ζπμθζημφ
εηθμαζζιμφ, 2012. Rigby, 2002. Smith., Morita, Junger-Tas, Olweus, Catalano & Slee, 2000).
Έκαξ άθθμξ ζοκμπηζηυξ μνζζιυξ είκαζ δ ζοζηδιαηζηή πνήζδ ελμοζίαξ ηαηά ημοξ
Smith & Sharp (1994) (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Smith, 2013). Ακαθοηζηυηενα, οπμζηδνίγμοκ
υηζ ημ bullying είκαζ δ πνμζαμθή ιεηαλφ ζζμδφκαιςκ, ζηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ βζα
πανάδεζβια, ιεηαλφ μιυηζιςκ πμο δζαηδνμφκ ζπέζεζξ ελμοζίαξ ηαζ εθέβπμο. Ο μνζζιυξ αοηυξ
επζηεκηνχκεηαζ ζημοξ ηνυπμοξ ιε ημκ μπμίμοξ δ δφκαιδ ιπμνεί κα βίκεζ ηαηαπνδζηζηή
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(Rigby, 2002) Πανμιμίςξ, μ Besag δζαηοπχκεζ υηζ ημ bullying είκαζ ιζα επακαθαιαακυιεκδ
επζεεηζηή ζοιπενζθμνά, θεηηζηή, ημζκςκζηή, θοζζηή, ροπμθμβζηή απυ αοημφξ πμο δζαεέημοκ
ζζπφ απέκακηζ ζε εηείκμοξ πμο δεκ έπμοκ ζζπφ, έπμκηαξ ςξ ζημπυ κα πνμηαθέζμοκ δοζθμνία
ηαζ πυκμ βζα δζηή ημοξ εοπανίζηδζδ ηαζ ζηακμπμίδζδ. Ο Roland, επίζδξ, ηαηά ημκ μπμίμκ δ
εοιαημπμίδζδ εεςνείηαζ ιζα ιμνθή ροπμθμβζηήξ ή ζςιαηζηήξ αίαξ, δ μπμία δζαπνάηηεηαζ
απυ έκα πνυζςπμ ή μιάδα απέκακηζ ζε έκα ηνίημ πνυζςπμ, ακίηακμ κα αιοκεεί. Απυ ηδκ
άθθδ, μ Menesini μνίγεζ ημ bullyingςξ ιζα φπμοθδ ηαζ επίιμκδ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά, δ
μπμία ααζίγεηαζ ζηδκ επενζηή πνυεεζδ εκυξ ή πενζζζυηενςκ παζδζχκ. Οζ Frey & HoppeGraff ακηζθαιαάκμκηαζ δζαθμνεηζηά ηδκ επζεεηζηυηδηα, υηζ δδθαδή αοηή δεκ έπεζ λεηάεανμ
ζηυπμ, δεκ είκαζ μφηε δζαιεζμθααδηζηή, μφηε πνμσυκ ακηίδναζδξ. Ακαθοηζηυηενα,
ζζπονίγμκηαζ υηζ μ εηθμαζζιυξ είκαζ ιζα ηονίανπδ επζεεηζηυηδηα απυ έκα παζδί, ημ μπμίμ
πςνίξ κα έπεζ ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ ζηυπμ, πθεοάγεζ, πεζνμδζηεί, εηθμαίγεζ ηαζ ημνμσδεφεζ έκα
άθθμ παζδί ( Elamé, 2013. Δονςπασηή Καιπάκζα ηαηά ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ, 2012.
Gillham & Thomson, 1996. Rigby, 2002. ).
Ο Blaya, δζεοεοκηήξ ημο Δονςπασημφ παναηδνδηδνίμο αίαξ ηςκ ζπμθείςκ,
ζζπονίγεηαζ υηζ μζ δζαθμνμπμζήζεζξ πμο οπάνπμοκ ζημοξ μνζζιμφξ ζπεηζημφξ ιε ημκ
εηθμαζζιυ μθείθμκηαζ ζηδκ έιθαζδ πμο δίκμοκ ηάπμζμζ ζοββναθείξ ζηδκ δεεθδιέκδ
πνυεεζδ ημο οπμηεζιέκμο/ εφηδ κα αθάρεζ. Γζαηνίκεζ δφμ εζδχκ ιμνθχκ εηθμαζζιμφ. Σμκ
ακηζδναζηζηυ, ςξ ακηίδναζδ ζηδκ επίεεζδ ή ζηδκ εκυπθδζδ ηαζ ζηδκ εκενβδηζηή πμο
απμζημπεί ζηδκ επίηεολδ ημζκςκζηήξ ή οθζηήξ ακαβκχνζζδξ. Πένακ, υιςξ, ηδξ
ζπμοδαζυηδηαξ πμο έπεζ δ πνυεεζδ ηάπμζμο κα αθάρεζ, ζδιακηζηυ νυθμ δζαδναιαηίγμοκ
επίζδξ ηαζ μζ ημζκςκζηέξ, πμθζηζηέξ, μζημκμιζηέξ ηαζ πμθζηζζιζηέξ ζοκζζηχζεξ ζηδκ
εηδήθςζδ ημο θαζκμιέκμο. Ζ ζοιπενζθμνά ηςκ παζδζχκ αθθάγεζ ακαθυβςξ ηςκ πμθζηζζιζηχκ
ακηζθήρεςκ ηδξ ηάεε ημζκςκίαξ. Πμθθμί είκαζ αοημί άθθςζηε πμο πζζηεφμοκ υηζ οπάνπεζ
ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ πμθζηζζιζηήξ ηαοηυηδηαξ ηαζ ημο εηθμαζζιμφ, ηαεχξ αοηυξ
εηδδθχκεηαζ ιέζα ζηδκ ημζκςκία ηαζ ηα παζδζά εηηίεεκημ ζε πνμηαηαθήρεζξ, ζηενευηοπα,
ημζκςκζηέξ ακαπαναζηάζεζξ ηδξ πμθζηζζιζηήξ πναβιαηζηυηδηαξ. (Elamé, 2013. Jimerson,
Swearer & Espelage, 2010.Smith, Kwak & Toda, 2016)
Ξακαβονίγμκηαξ ζημκ μνζζιυ πμο πνυηεζκε μ Olweus, έκα ηνζηήνζμ πμο πνυζεεζε μ
ίδζμξ ζημκ μνζζιυ ημο είκαζ ημ ηνζηήνζμ ηδξ επακάθδρδξ. Μάθζζηα, μ Olweus ηαζ μ Roland
βζα κα παναηηδνζζηεί ιζα πνάλδ ή ιζα ηαηάζηαζδ ςξ εηθμαζζιυξ, εα πνέπεζ κα αοηή κα
δζανηεί ημοθάπζζημκ ιζα θμνά ηδκ εαδμιάδα βζα έκα ιήκα. Απεκακηίαξ, ζφιθςκα ιε ημκ
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Lowenstein, δ πνμζαμθή πνέπεζ κα δζανηεί ημοθάπζζημκ έλζ ιήκεξ (Elamé, 2013. Rigby,
2002)
Φαίκεηαζ, υιςξ, πςξ δε ζοιθςκμφκ υθμζ ιε ημ βεβμκυξ υηζ μ εηθμαζζιυξ είκαζ ιζα
επακαθαιαακμιέκδ δζαδζηαζία. Γζα πανάδεζβια, μ Randal ηαζ μζ Stephenson ηαζ Smith
οπμζηδνίγμοκ υηζ μ εηθμαζζιυξ ε πνεζάγεηαζ κα είκαζ ιαηνμπνυκζα ή είκαζ πζεακυ κα απμηεθεί
ιειμκςιέκμ πενζζηαηζηυ. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ μ Olweus ηαζ o Menesini δζαηφπςζακ
πέκηε ηνζηήνζα ηα μπμία δζαθμνμπμζμφκ ημ θαζκυιεκμ ημο εηθμαζζιμφ απυ άθθεξ ιμνθέξ
αίαξ. Σμ πνχημ ηνζηήνζμ είκαζ δ ζημπζιυηδηα. Ο εηθμαζζηήξ ζηυπζια πνμζπαεεί κα αθάρεζ
ημοξ άθθμοξ, δδθαδή δ πνάλδ ημο δεκ είκαζ ιζα αοευνιδηδ ζοιπενζθμνά πμο εηδδθχκεηαζ
φζηενα απυ ιζα ζηζβιή εοιμφ. Ζ ζοπκυηδηα είκαζ ημ δεφηενμ ηνζηήνζμ. Ζ ζπέζδ εφηδ ηαζ
εφιαημξ παναηηδνίγεηαζ είκαζ παναηεηαιέκδ ζημ πνυκμ ηαζ ηα επεζζυδζα ημο εηθμαζζιμφ
επακαθαιαάκμκηαζ πνμκζηά. Ζ ζοιιεηνία ελμοζίαξ, δ ακζζυηδηα ελμοζίαξ ιεηαλφ εφηδ ηαζ
εφιαημξ, ιε ημκ πνχημ κα οπενηενεί έκακηζ ημο δεοηένμο απμηεθεί ημ ηνίημ ηνζηήνζμ. Ζ
ημζκςκζηή θφζδ ημο θαζκμιέκμο ηαζ μζ δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ πμο ιπμνεί αοηυ κα θάαεζ
απμηεθμφκ ημ ηέηανημ ηαζ ημ πέιπημ ηνζηήνζμ. Οζ θίθμζ ημο εηθμαζζηή ή μζ εεαηέξ είκαζ
πζεακυκ κα εκζζπφζμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ημο ηαζ έηζζ κα ηδ κμιζιμπμζήζμοκ (Elamé, 2013.
Rigby, 2002).
Ένεοκα ζηδ Γενιακία ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζε δφμ βενιακζηά μιμζπμκδζαηά ηνάηδ
έδεζλε αάζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηςκ αοηυ-ακαθμνχκ ηςκ δζαθυνςκ ιμνθχκ εηθμαζζιμφ, υηζ
12,1% ηςκ ιαεδηχκ εηθμαίγεζ ημοξ άθθμοξ, ημ 11,1% έπμοκ εηθμαζζηεί ζημ πανεθευκ ηαζ ημ
2,3% έπμοκ οπάνλεζ εφιαηα/εφηεξ (Scheithauer, Hayer, Petermann & Jugert, 2006).
Σμ γήηδια ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ πνήγεζ ζδιακηζηήξ ακδζοπίαξ ζε δζάθμνεξ
πχνεξ ημο ηυζιμο. Μζα ένεοκα ηςκ Analitis, Velderman, Ravens-Sieberer, Detmar, Erhart,
Herdman, Berra, Alonso & Rajmil (2009) δ μπμία ιεθέηδζε ηδκ επζηνάηδζδ ηςκ εοιάηςκ
ημο bullying ζε έκηεηα Δονςπασηέξ πχνεξ ηαζ ηδ ζοζπέηζζδ ιε ημζκςκζημβναθζημφξ,
ζςιαηζημφξ ηαζ ροπμημζκςκζημφξ πανάβμκηεξ, ιεηνχκηαξ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή απμδμπή ζε
16.210 παζδζά ηαζ εθήαμοξ, έδεζλε υηζ ημ 20,6% ημο ζοκυθμο ημο δείβιαημξ είπε
εοιαημπμζδεεί ζημ πανεθευκ, ιε ημ πμζμζηυ κα πμζηίθθεζ απυ 10,5% ζηδκ Οοββανία έςξ 29,
6% ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ. πεδυκ ζηζξ πενζζζυηενεξ πχνεξ δ εοιαημπμίδζδ ηςκ παζδζχκ
ζοζπεηίγμκηακ ιε πανάβμκηεξ υπςξ δ κεανή δθζηία, ηα πνμαθήιαηα οβείαξ ηαζ ροπζηήξ
οβείαξ ηαζ δ ηαηή ημζκςκζηή οπμζηήνζλδ. φιθςκα ιε ηζξ ακαθμνέξ, δ πζεακυηδηα
εοιαημπμίδζδξ ηςκ παζδζχκ ήηακ ορδθή ζε πχνεξ υπςξ δ Αοζηνία, δ Οθθακδία, δ Ηζπακία,
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ημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ ηαζ δ Δθαεηία ηαζ παιδθυηενδ ζηδ Γαθθία, ηδκ Δθθάδα ηαζ ηδκ
Οοββανία. ηδκ ένεοκα πνδζζιμπμζήεδηε ημ ενςηδιαημθυβζμ KIDSCREEN πμο εεςνείηαζ
έκα δζαπμθζηζζιζηυ ιέηνμ αλζμθυβδζδξ ηδξ οβείαξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ ηςκ παζδζχκ
(Sieberer, Gosch, Rajmil, Erhart, Bruil, Duer, Auquier, Power, Abel, Czemy, Mazur,
Czimbalmos, Tountas, Hagquist, Kilroe & European KIDSCREEN Group, 2014).
Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ μ εηθμαζζιυξ επδνεάγεζ ηδκ εοδιενία ηαζ ηδ
θεζημονβζηυηδηα ηςκ κέςκ ηαζ ηςκ παζδζχκ ηαζ απμηεθεί πνμβκςζηζηυ δείηηδ ηζκδφκμο
δζαθυνςκ δζαηαναπχκ ζηα παζδζά ηαζ ζημοξ εθήαμοξ. Φζθακδζημί έθδαμζ δθζηίαξ 14-16
πνμκχκ ζοιιεηείπακ ζε ιζα ιεθέηδ βζα ημκ εηθμαζζιυ ηαζ ηδ εοιαημπμίδζδ ζε ζοκάνηδζδ
ιε ζοιπηχιαηα άβπμοξ, ηαηάεθζρδξ, δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ πνήζδ μοζζχκ. Σμ 9% ηςκ
ημνζηζζχκ ηαζ ημ 17% ηςκ αβμνζχκ ειπθέημκηακ ζε εαδμιαδζαία αάζδ ζε πενζζηαηζηά
εηθμαζζιμφ. Σμ άβπμξ, δ ηαηάεθζρδ ηαζ ηα ροπμζςιαηζηά ζοιπηχιαηα ήηακ ελίζμο ζοπκά
ιεηαλφ ηςκ εοηχκ/εοιάηςκ, ηυζμ ζημοξ εφηεξ, υζμ ηαζ ζηα εφιαηα. Ζ πνήζδ μοζζχκ ήηακ
πζμ ζοπκή ζημοξ εφηεξ ηαζ αημθμοεμφζακ ηα εφιαηα/ εφηεξ ηαζ μζ δζαηνμθζηέξ δζαηαναπέξ
θάκδηε κα εηδδθχκμκηαζ ηονίςξ ζηα ημνίηζζα , ακελανηήηςξ ημο νυθμο ηαζ ημο είδμοξ ημο
εηθμαζζιμφ ηαζ ζηα αβυνζα ζε υζμοξ ήηακ εφηεξ/ εφιαηα (Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen
& Rimpelä, 2000).
Μζθχκηαξ ζηζξ δζαηαναπέξ πνυζθδρδξ ηνμθήξ ηαζ δζαζφκδεζδ αοηχκ ιε ημκ
εηθμαζζιυ, μζ Janssen, Craig, Boyce & Pickett (2004) ιεθέηδζακ ηζξ ζοιπενζθμνέξ
εηθμαζζιμφ ιε ηδ παποζανηία ηακαδχκ παζδζχκ ( αβμνζχκ ηαζ ημνζηζζχκ) ζπμθζηήξ δθζηίαξ.
Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ ημοξ θακενχζακε υηζ ηα παπφζανηα παζδζά έπμοκ αολδιέκεξ
πζεακυηδηεξ κα είκαζ εφιαηα ηαζ εφηεξ ζοβηνζηζηά ιε ηα οπυθμζπα παζδζά ηδξ ίδζαξ δθζηίαξ
πμο είπακ θοζζμθμβζηυ αάνμξ. Αηυιδ, αβυνζα δθζηίαξ 15-16 πνμκχκ ιε αολδιέκμ αάνμξ ήηακ
πζεακυηενμ κα εηδδθχζμοκ εηθμαζζηζηή ζοιπενζθμνά απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ζοιιαεδηέξ.
Ακαθοηζηυηενα, οπήνπακ ζδιακηζηέξ ζοζπεηίζεζξ ιε ημκ έιιεζμ εηθμαζζιυ, υπςξ δζάδμζδ
θδιχκ, απμιυκςζδ, αθθά ηαζ ζπνςλίιαηα ηαζ ηθςηζζέξ. Δονήιαηα ζπεηζηά ηδ ζελμοαθζηή
πανεκυπθδζδ δεκ οπήνπακ. Ο επζπμθαζιυξ ηςκ παπφζανηςκ παζδζχκ μθμέκα ηαζ αολάκεηαζ
ηαζ μζ ημζκςκζηέξ ηαζ ροπμθμβζηέξ επζπηχζεζξ ηςκ παζδζχκ θυβς ημο αολδιέκμο αάνμοξ είκαζ
οπανηηέξ. Ζ ζπέζδ ηςκ δζαθυνςκ ιμνθχκ εηθμαζζιμφ ιε ηδκ παποζανηία δεκ είκαζ πθήνςξ
απμζαθδκζζιέκδ. Πανυθα αοηά, δ εοιαημπμίδζδ ηςκ παζδζχκ αοηχκ ιμζάγεζ κα ειπμδίγεζ
ηδκ ήδδ επζαανοιέκδ ημζκςκζηή ηαζ ροπμθμβζηή ημοξ ακάπηολδξ, ηυζμ αναποπνυεεζια, υζμ
ηαζ ιαηνμπνυεεζια.
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Μζα εκδζαθένμοζα ένεοκα ηςκ Vaillancourt, McDougall. Hymel, Krygsman, Miler,
Stiver & Davis (2008) δζενεοκά ηαηά πυζμ μζ μνζζιμί πμο έπμοκ δμεεί απυ ημοξ ενεοκδηέξ
ένπμκηαζ ζε ζοιθςκία ηαζ ζε ζοκέπεζα ιε ηζξ απυρεζξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ ζπεηζηά
ιε ημ ηζ εεςνμφκ υηζ είκαζ μ εηθμαζζιυξ. Οζ μνζζιμί πμο έδςζακ μζ ιαεδηέξ δε πενζθάιαακακ
ζοκζζηχζεξ υπςξ είκαζ δ επακάθδρδ (6%), δ αζοιιεηνία ελμοζίαξ (26%) ηαζ δ πνυεεζδ
(1.7%). Χζηυζμ, ηα πενζζζυηενα παζδζά (92%) ηυκζζακ ηδκ φπανλδ ανκδηζηήξ ζοιπενζθμνάξ
ζηδ πνμζπάεεζα μνζζιμφ ημο θαζκμιέκμο ημο εηθμαζζιμφ. Σα παζδζά ιζηνυηενδξ δθζηίαξ,
ζημκ μνζζιυ πμο έδςζακ, εζηίαζακ πενζζζυηενμ ζηζξ ζςιαηζηέξ ηαζ θεηηζηέξ επζεέζεζξ ηαζ
ζηδ πανεκυπθδζδ, εκχ δ ημζκςκζηή επζεεηζηυηδηα ακαθένεδηε πενζζζυηενμ απυ εθήαμοξ ηαζ
ηονίςξ απυ ημνίηζζα. διακηζηυ εφνδια ηδξ ένεοκαξ ήηακ υηζ ζε υζα παζδζά δυεδηε ηάπμζμξ
μνζζιυξ, αοηά ακέθενακ υηζ είπακ εοιαημπμζδεεί θζβυηενμ, εκ ακηζεέζεζ ιε ηα παζδζά πμο
έπνεπε κα μνίζμοκ απυ ιυκα ημοξ ημκ εηθμαζζιυ. Χζηυζμ, ζηα αβυνζα πμο είπε δμεεί
ηάπμζμξ μνζζιυξ πενί εηθμαζζιμφ παναηδνήεδηακ υηζ δήθςζακ ορδθυηενα πμζμζηά
ακαθμνάξ εοιαημπμίδζδξ.
Ζ εοιαημπμίδζδ ηαζ δ επζεεηζηυηδηα δζαθμνμπμζείηαζ ακαθυβςξ ηςκ πμθζηζζιζηχκ
ηαζ ημζκςκζημπμθζηζηχκ ζοκεδηχκ ηαζ επδνεάγεηαζ απυ ημ ζπμθζηυ ηαζ μζημβεκεζαηυ
πενζαάθθμκ. Ζ αζαθζμβναθία είκαζ πενζμνζζιέκδ ζπεηζηά ιε ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ εοηχκ ηαζ
εοιάηςκ αάζεζ εεκζημηήηςκ. Ένεοκα ημο Junger (1990) έδεζλε υηζ δεκ οπάνπμοκ δζαθμνέξ
ιεηαλφ ηςκ εοιάηςκ ιεηαλφ Οθθακδίαξ, μονζκάι, Μανυημο ηαζ Γενιακίαξ. Χζηυζμ, ιζα
ιεθέηδ ζηζξ ΖΠΑ δζαπίζηςζε υηζ ηα παζδζά Αθνζηακχκ ηαζ Αιενζηάκςκ είπακ ιεβαθφηενμ
ηίκδοκμ κα εοιαημπμζδεμφκ ζοβηνζηζηά ιε παζδζά ιεηακαζηχκ απυ ηδκ Ηζπακία. Μζα άθθδ
ιεθέηδ ζηδκ Αοζηνία θακένςζε πανυιμζα απμηεθέζιαηα. Σα αοζηνζαηά παζδζά ήηακ εφιαηα
ηαζ εφηεξ ζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απυ ηα παζδζά ιεηακαζηχκ απυ πχνεξ υπςξ δ
Γζμοβημζθααία, ηδκ Σμονηία ηαζ ημ Κμονδζζηάκ. ηδκ Αββθία απυ ηδκ άθθδ, παζδζά απυ
δζαθμνεηζηή εεκζηή ηαηαβςβή, ηονίςξ απυ Αζία, δέπμκηακ ζε ζδιακηζηυηενμ ααειυ
ναηζζζηζηέξ απεζθέξ ηαζ ναηζζζηζηά μκυιαηα απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ.
Μεθέηδ ημο Siann ( 1994) ζε ιαεδηέξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ ιανηφνδζε υηζ
υζα παζδζά ακήηακ ζε εεκζηέξ ιεζμκυηδηεξ είπακ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ κα πέζμοκ
εφιαηα εηθμαζζιμφ (Smith, Thompson & Bhatti, 2012).
Ζ ηαηακυδζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ, ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ θεζημονβζηυηδηαξ ηαζ ηςκ
ημζκςκζηχκ ζοζπεηίζεςκ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία βζα ημκ εκημπζζιυ ηςκ παζδζχκ πμο
ηζκδοκεφμοκ κα εοιαημπμζδεμφκ, αθθά ηαζ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ αεθηίςζδ έβηαζνςκ ηαζ
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ζημπεοιέκςκ πανειαάζεςκ. Οζ Juvonen, Graham &Schuster ( 2003) δζενεοκήζακ ηα
ροπμθμβζηά ηαζ ημζκςκζηά πνμαθήιαηα ηςκ εοηχκ, εοιάηςκ ηαζ εοηχκ/εοιάηςκ ηαζ ανήηακ
υηζ ηα εφιαηα/εφηεξ ήηακ δ πζμ ηαναβιέκδ μιάδα. Ζ μιάδα αοηή πανμοζίαγε δοζημθίεξ ζημ
ζπμθείμ, ζηζξ ζπέζεζξ ηαζ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ζοιιαεδηέξ ηδξ ηάλδξ, μζ εφηεξ ήηακ
ροπμθμβζηά ζζπονυηενδ ηαζ δείλακ κα δζαεέημοκ ορδθυ ημζκςκζηυ ηφνμξ, εκχ ηα εφιαηα
ήηακ ζοκαζζεδιαηζηά εοάθςηα, ακαλζμπαεμφκηα ηαζ ημζκςκζηά πενζεςνζμπμζδιέκα ηαζ
απμιμκςιέκα.
Οζ Smith, Polenik, Nakasita & Jones ( 2012) επίζδξ ελέηαζακ ημ πνμθίθ
ζοιπενζθμνάξ, αθθά ηαζ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ηαζ ημζκςκζηή θεζημονβζηυηδηα ηςκ παζδζχκ ζηζξ
δφμ ιμνθέξ εηθμαζζιμφ ( άιεζδ ηαζ έιιεζδ) ζε παζδζά 7-11 πνμκχκ. Οζ εφηεξ θάκδηε κα
ειθακίγμοκ ορδθά πμζμζηά ημζκςκζηήξ απυννζρδξ. πεηζηά ιε ημκ άιεζμ εηθμαζζιυ μζ
εφηεξ πανμοζίαζακ αολδιέκεξ ημζκςκζηέξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ, εκχ δ έιιεζδ
μιάδα πανμοζίαζε αδοκαιία ζηδκ αοηυ-ακηίθδρδ.
Πμθθέξ ένεοκεξ πμο δζενεοκμφκ ηδ θφζδ ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ, έπμοκ
επζηεκηνςεεί ιεηαλφ ηςκ άθθςκ ζηα αημιζηά παναηηδνζζηζηά ( ροπζηά-ζοκαζζεδιαηζηά,
ζςιαηζηά) ηςκ εοιάηςκ ηαζ ηςκ εοηχκ, ηα μπμία πνμηφπημοκ απυ δζάθμνεξ πθεονέξ ηδξ
γςήξ ηςκ παζδζχκ μζημβέκεζα, ζπμθείμ ηαζ ημζκςκία. Μεηαλφ ηςκ εοηχκ, ηςκ εοιάηςκ ηαζ
ηςκ εοιάηςκ/ δναζηχκ οπάνπεζ εηενμβέκεζα ςξ πνμξ ηα παναηηδνζζηζηά. Κακέκα απυ ηα
παναηηδνζζηζηά δεκ λεπςνίγεζ ή δεκ οπενηενεί έκακηζ ηςκ άθθςκ, μφηε απμηεθεί ηαιπέθα βζα
ηδκ ηάεε ηαηδβμνία. Δίκαζ ζδιακηζηυ , αηυιδ, κα ζδιεζςεεί υηζ δ ηαοημπμίδζδ ηςκ
παναηηδνζζηζηχκ αοηχκ δεκ απμηεθμφκ ζηενευηοπα αοηχκ, απθά ακαθένμκηαζ ηάπμζα
εκδεζηηζηά παναηηδνζζηζηά βκςνίζιαηα πμο έπμοκ παναηδνδεεί υηζ επζηναημφκ ζε ηάεε
ηαηδβυνζα. (Garrett, 2003. Rubin, Bukowski & Laursen, 2011. Sanders & Phye, 2004.
Vernberg & Biggs, 2010).

2.3. Φπρνθνηλσληθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηώλ
Οζ δνάζηεξ ή μζ εφηεξ ηςκ εηθμαζζηζηχκ επεζζμδίςκ έπεζ απμδεζπεεί υηζ είκαζ
ημζκςκζηά ακηαβςκζζηζημί, δδιμθζθείξ ηαζ επζεοιμφκ κα ελμοζζάγμοκ ημοξ οπυθμζπμοξ
ζοιιαεδηέξ. Απυ ηάπμζμοξ οπμζηδνίγεηαζ υηζ μζ κέμζ πνδζζιμπμζμφκ ηδκ ελμοζία βζα κα
απμηηήζμοκ ημζκςκζηή ακαβκςζζιυηδηα, χζηε κα ιπμνμφκ κα αζημφκ έθεβπμ. Σα παζδζά πμο
είκαζ ζδζαίηενα δδιμθζθή ιπμνμφκ ιέζς ηδξ επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ κα κμιζιμπμζήζμοκ ηζξ
επζεεηζηέξ ημοξ πνάλεζξ. Δνεοκδηέξ, επίζδξ, έπμοκ ακαθένεζ υηζ μζ δνάζηεξ εζηειιέκα

47

εηθμαίγμοκ ηα εφιαηα ιπνμζηά ζε άθθα παζδζά, επζεοιχκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ κα
επζδείλμοκ ηδκ οπενμπή ημοξ. Χζηυζμ, αλίγεζ κα ημκζζηεί υηζ μζ εφηεξ ιπμνεί κα εηδδθχκμοκ
αίαζεξ ζοιπενζθμνέξ οπυ ζοκεήηεξ πίεζδξ ή απεζθήξ απυ ημοξ οπμθμίπμοξ ζοιιαεδηέξ ή απυ
ηδκ πανέα ζηδκ μπμία ακήημοκ. Απυ ηδκ άθθδ, ένεοκεξ ακαθένμοκ υηζ δ επζεεηζηυηδηα πμο
εηδδθχκεζ έκα παζδί είκαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ ηδξ ημζκςκζηήξ ημο απμδμπήξ απυ ημοξ
ζοιιαεδηέξ ημο (Garrett, 2003.Jordan, 2007. Lines, 2008. Noorden, Haselage, Cillessen &
Bukowski, 2015. Romain, 2012. )
Ένεοκεξ έπμοκ ακαθένεζ υηζ μζ εφηεξ πανμοζζάγμοκ βνήβμνμ εοιυ, επζεεηζηή
ζοιπενζθμνά ηαζ ζοκήεςξ ενιδκεφμοκ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ηςκ άθθςκ ςξ επζεεηζηέξ. Απυ ηδκ
άθθδ, ενεοκδηέξ έπμοκ ακαθένεζ υηζ μζ εφηεξ πμο κμζχεμοκ παιδθή αοημεηηίιδζδ
πνδζζιμπμζμφκ ζηναηδβζηέξ πμο δεκ ειπενζέπμοκ ημ ζημζπείμ ηδξ αζαζυηδηαξ ή ηδξ
επζεεηζηυηδηαξ. Μπμνεί κα πνδζζιμπμζήζμοκ, βζα πανάδεζβια, ζοκαζζεδιαηζηή πνήζδ ηδξ
βθχζζαξ πνμηεζιέκμο κα οπενζζπφζμοκ ή κα επζηεεμφκ. Ζ ζηάζδ αοηή εκδέπεηαζ κα
πνμηφπηεζ θυβς ηδξ ακαηνμθήξ ηςκ παζδζχκ αοηχκ ζε πενζαάθθμκ ιε παιδθή βμκζηή
οπμζηήνζλδ ή ζε αίαζα πενζαάθθμκηα. Δπζπθέμκ, υζμ αθμνά ηα αβυνζα εφηεξ, αοημί έπμοκ
παναηηδνζζηεί ςξ ημζκςκζημί, ιε παιδθή ζοκαζζεδιαηζηή ειπάεεζα, πςνίξ υιςξ παιδθή
βκςζηζηή εκζοκαίζεδζδ (Dulmus & Sowers, 2004. Jordan, 2007. Noorden, Haselage,
Cillessen & Bukowski, 2015. Romain, 2012)
„Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ μζ εφηεξ ηείκμοκ κα ειθακίγμοκ παιδθή επίδμζδ ζημ
ζπμθείμ ηαζ κα πανμοζζάγμοκ παναααηζηέξ ζοιπενζθμνέξ. Σμ bullying ζηα ζπμθεία απμηεθεί
πνμαθεπηζηυ πανάβμκηα ηδξ ιεηέπεζηα ζοιπνενζθμνάξ ηςκ παζδζχκ. Μεθέηδ ημο Olweus
(1999) έδεζλε υηζ ημ 60% ηςκ παζδζχκ πμο είπακ παναηηδνζζηεί ςξ εφηεξ απυ ημοξ ηαεδβδηέξ
ηαζ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ, δζέπναλακ ημοθάπζζημκ έκα έβηθδια ιέπνζ ηδκ δθζηία ηςκ 24
πνυκςκ (Garrett, 2003. Jordan, 2007).
2.4. Φπρνθνηλσληθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκάησλ
Τπμζηδνίγεηαζ υηζ οπάνπμοκ δφμ εζδχκ εοιάηςκ. Δηείκα πμο παναηηδνίγμκηαζ ςξ
«πνμηθδηζηά» εφιαηα ηαζ εηείκα πμο δε πνμηαθμφκ ιε ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ, πμο ζοκζζημφκ
ηαζ ημκ πζμ ζοπκυ ηφπμ εοιάηςκ. Σα πνμηθδηζηά εφιαηα ηείκμοκ κα είκαζ οπενηζκδηζηά ηαζ
εοενέεζζηα. Ζ ζοιπενζθμνά ημοξ ηαζ δ ζηάζδ ημοξ είκαζ πζεακυκ κα μδδβήζεζ ζηδ ζοκέπζζδ
ηάπμζμο εηθμαζζηζημφ επεζζμδίμο, ηαεχξ ιζα επζεεηζηή απάκηδζδ ζε έκα εηθμαζζηζηυ
πενζζηαηζηυ ή επεζζυδζμ εκδέπεηαζ κα εκζζπφζεζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο εφηδ. Απεκακηίαξ, ηα
παεδηζηά ηαζ οπμηαηηζηά εφιαηα παναηηδνίγμκηαζ ηονίςξ απυ άβπμξ, αζζεήιαηα
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ακαζθάθεζαξ ηαζ παιδθή αοημεηηίιδζδ. Όηακ έκα εφια αβκμήζεζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο εφηδ
ηαζ δε ζοιιμνθςεεί ζηδ ζηάζδ ημο, ηυηε δ ιείςζδ ιζαξ ιεθθμκηζηήξ επίεεζδ είκαζ πζμ
πζεακή (Juvonen & Graham, 2001 Winkler, 2005).
Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ηα εφιαηα ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ
δνάζηεξ ή ιε ηα παζδζά πμο δεκ έπμοκ εοιαημπμζδεεί ειθακίγμκηαζ πενζζζυηενμ παεδηζημί
ηαζ ακήζοπμζ, κα δζαεέημοκ ιεζςιέκεξ ροπμθμβζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ ορδθυ βεκζηεοιέκμ
άβπμξ- εζδζηυηενα ορδθυ ημζκςκζηυ άβπμξ. Μάθζζηα, ηάπμζεξ ένεοκεξ οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα
παζδζά αοηά είκαζ πζμ πζεακυ κα αθέπμοκ ημοξ εαοημφξ ημοξ ςξ ακζανμφξ, ηαζ ακάλζμοξ. Σα
εφιαηα ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ ακαθένμοκ ιεβαθφηενα πμζμζηά ιμκαλζάξ ηαζ παιδθυηενα
πμζμζηά αοημεηηίιδζδξ. πεηζηά ιε ηδκ αοημεηηίιδζδ, ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ηαζ άημια
ιε ορδθή αοημεηηίιδζδ είκαζ πζεακυκ κα εοιαημπμζδεμφκ. Χζηυζμ, παζδζά ιε παιδθυηενδ
αοημεηηίιδζδ έπμοκ ακαθένεζ -ζε αοημακαθμνέξ- εηηεηαιέκμ εηθμαζζιυ ηαζ έπμοκ
ειθακίζεζ ορδθά επίπεδα ζηνεξ. Δπζπθέμκ, ημ παναηηδνζζηζηυ βκχνζζια ηδξ ορδθήξ
αοημεηηίιδζδξ έπεζ ςξ απμηέθεζια ιζα πζμ δοκαιζηή ζηάζδ απέκακηζ ζημκ δνάζηδ, εκχ δ
παιδθή αοημεηηίιδζδ ζοκήεςξ ζοκμδεφεηαζ ιε πζμ επζεεηζηέξ ζοιπενζθμνέξ πνμξ ημκ εφηδ
(Jordan, 2007. Juvonen&Graham, 2001. Sanders & Phye, 2004. Smith , Polenik, Nakasita &
Jones, 2012).
Μζθχκηαξ βζα ηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ αηαδδιασηέξ δελζυηδηεξ ηςκ εοιάηςκ, ζφιθςκα ιε
ημοξ Smithηαζ Sharp (1994) (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Juvonen & Graham, 2001), ηα εφιαηα
ημο εηθμαζζιμφ έπμοκ πενζμνζζιέκεξ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ, παιδθυηενδ ημζκςκζηή
κμδιμζφκδ ηαζ πενζμνζζιέκεξ δελζυηδηεξ δζαπείνζζδξ ηδξ επζεεηζηήξ ζοιπενζθμνάξ.
Διθακίγμοκ παιδθά πμζμζηά αηαδδιασημφ ακηαβςκζζιμφ ηαζ αοηυ-αλζμθυβδζδξ. Αηυιδ,
δζαεέημοκ αολδιέκμ άβπμξ ηαηά ηζξ ημζκςκζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ ημοξ, εκζζπφμκηαξ άθθμηε
επζεεηζηέξ ηαζ αίαζεξ ζοιπενζθμνέξ απυ ημοξ ζοκμιήθζημοξ ημοξ (Jordan, 2007. Winkler,
2005).
Σα εφιαηα ημο εηθμαζζιμφ οπμζηδνίγεηαζ υηζ πνμένπμκηαζ ζοκήεςξ απυ
οπενπνμζηαηεοηζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ζοκήεςξ ηα παεδηζηά ανζεκζηά εφιαηα δζαεέημοκ ιζα
πμθφ ζηεκή ζπέζδ ιε ημοξ βμκείξ ηαζ ηονίςξ ιε ηζξ ιδηένεξ ημοξ. Σα παζδζά πμο ακαπηφζζμοκ
ζπέζεζξ ελάνηδζδξ ιε ημοξ βμκείξ ή πμο ιε ιεβαθχκμοκ ζε πενζαάθθμκ υπμο μζ βμκείξ
παναηηδνίγμκηαζ ςξ απμηνμοζηζημί, δοζημθεφμκηαζ ζημ κα θφζμοκ ιυκα ημοξ ηα πνμαθήιαηα
πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηαζ ζοκεπχξ δε ιπμνμφκ κα οζμεεηήζμοκ ηζξ απαναίηδηεξ δελζυηδηεξ βζα
ηδκ επίθοζδ δζαιαπχκ. Δπαηυθμοεμ αοηχκ, δ δδιζμονβία ζοκαζζεδιάηςκ ααμδεδηυηδηαξ
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ηαζ εοαθςηυηδηαξ πμο ηαεζζηά ηα παζδζά αοηά εφημθα εφιαηα (Juvonen & Graham,
2001.Lowenstei, 1977. Sanders & Phye, 2004).
Σέθμξ, παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ, παζδζά ιε θοζζηέξ δοζημθίεξ,
ακαπδνίεξ, παζδζά εεκζηχκ ιεζμκμηήηςκ ηαζ παζδζά πμο δε πθδνμφκ ηα ζηενευηοπα ηςκ δφςκ
θφθςκ απμηεθμφκ μιάδα ηζκδφκμο ηαζ είκαζ πζεακυηενμ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ οπυθμζπμοξ
ζοιιαεδηέξ κα εοιαημπμζδεμφκ θυβς ηδξ δζαθμνεηζηυηδηάξ ημοξ ( Juvonen & Graham, 2001.
Lowenstei, 1977).
2.5. Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηώλ/ζπκάησλ
Ζ ηαηδβμνία εφηεξ/εφιαηα δεκ απμηεθεί ιζα δζαηεηνζιέκδ ηαηδβμνία ηαζ ζε αοηή
ακήημοκ υζα παζδζά εκαθθάζζμκηαζ ιεηαλφ ημο νυθμο ημο εφιαημξ ηαζ ημο εφηδ. Γδθαδή μζ
ιαεδηέξ ζοκήεςξ ιπμνεί κα είκαζ ελίζμο ηαζ εφιαηα ηαζ εφηεξ. ε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ έπεζ
απμδεζπεεί αάζεζ ενεοκχκ υηζ ηα παζδζά πμο εοιαημπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ είκαζ ηαζ ηα πζμ
επζεεηζηά ιεηαλφ ηςκ ζοιιαεδηχκ ημοξ. Γζαπνμκζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ εζηζάζεζ ζηα
ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ ζοιπενζθμνζηά πνμαθήιαηα ηα μπμία δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ
ζηδκ ειθάκζζδ ημο εφηδ/εφιαημξ. Σα παζδζά αοηά έπμοκ οπμηεεεί υηζ έπμοκ ανκδηζηέξ
πεπμζεήζεζξ βζ΄αοημφξ ηαζ βζα ημοξ άθθμοξ ηαζ υηζ ηα πνμαθήιαηα πμο ακηζιεηςπίγμοκ
δζαηδνμφκηαζ ιαηνμπνυκζα, ιέπνζ δδθαδή ηαζ ηδκ εκδθζηίςζδ ημοξ (Cook, William, Guerra,
Kim & Sadek, 2010. Jordan, 2007. Psalti, 2012. Sanders & Phye, 2004). Πζμ ζοβηεηνζιέκα,
έπεζ απμδεζπεεί υηζ ηα παζδζά πμο ειπίπημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ εοιάηςκ/εοηχκ είκαζ
πενζζζυηενμ πζεακυ κα ακαθένμοκ ζςιαηζηέξ εκμπθήζεζξ ηαζ κα εηδδθχκμοκ ροπμζςιαηζηά
ζοιπηχιαηα, δζαηαναπέξ πνυθδρδξ ηδξ ηνμθήξ, έκημκμ άβπμξ, κα δοζημθεφμκηαζ ζηδκ
αθθδθεπίδναζδ ιε άθθμοξ ζοιιαεδηέξ, κα απμδμηζιάγμκηαζ ηαζ κα απμιμκχκμκηαζ απυ
αοημφξ. Αηυιδ, ζφιθςκα ιε ιεθέηδ ηςκ Haynieηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ (2002) ( υπςξ
ακαθένεηαζ ζημκ Jordan, 2007) μζ εφηεξ/εφιαηα ζηδκ ένεοκά ημοξ πανμοζίαζακ αολδιέκα
επίπεδα απμηθίκμοζαξ ζοιπενζθμνάξ, ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, ζπμθζηή ηαζ ημζκςκζηή
απμννφειζζδ, πνμαθήιαηα ζοιπενζθμνάξ ηαζ ιεζςιέκμ αοημέθεβπμ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ
οπυθμζπεξ ηαηδβμνίεξ, ηςκ εοηχκ ηαζ ηςκ εοιάηςκ.
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2.6. Μνξθέο Δθθνβηζκνύ
O ζπμθζηυξ εηθμαζζιυξ, υπςξ ηαζ μ εηθμαζζιυξ εκ βέκεζ ιπμνεί κα πάνεζ δζάθμνεξ
ιμνθέξ ηαζ δζαζηάζεζξ ακάθμβα ιε ηα ιέζα πμο πνδζζιμπμζήζεζ μ εφηδξ βζα κα εηθμαίζεζ ηαζ
κα αθάρεζ ημ εφια. Οζ ιμνθέξ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ ιπμνεί κα είκαζ είηε άιεζεξ, είηε έιιεζεξ.
Ο άιεζμξ εηθμαζζιυξ βίκεηαζ πνυζςπμ- ιε-πνυζςπμ. Πνυηεζηαζ δδθαδή βζα ιζα εοεεία
ζφβηνμοζδ, υπςξ βζα πανάδεζβια είκαζ δ απμιυκςζδ εκυξ εφιαημξ. Απυ ηδκ άθθδ, μ
έιιεζμξ εηθμαζζιυξ είκαζ ζοβηαθοιιέκμξ, δφζημθα δζαηνζηυξ ηαζ εηδδθχκεηαζ ιε ηνυπμ
πθάβζμ ή φπμοθμ, υπςξ δ δζάδμζδ θδιχκ. οκήεςξ, απαζηεί ηδ ζοκενβαζία δφμ ή
πενζζζυηενςκ αηυιςκ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζή ημο (Bjorkvist, Lagerspetz & Kaukiainen,
1992. Garandeau & Cillesen, 2006). Ο εηθμαζζιυξ παίνκεζ ιμνθή ιε έκα απυ ημοξ παναπάκς
ηνυπμοξ. Χζηυζμ, ιπμνεί κα εηδδθχκεηαζ ηαζ ζοκδοαζηζηά. Οζ ηφπμζ εηθμαζζιμφ ιε ημοξ
μπμίμοξ ιπμνεί κα εηδδθςεεί ιζα εηθμαζζηζηή ζοιπενζθμνά είκαζ μζ αηυθμοεμζ : Ο
ζςιαηζηυξ, μ θεηηζηυξ, μ ιδ θεηηζηυξ, μ μπηζηυξ, μ ροπμθμβζηυξ, ενβαζζαηυξ, ημζκςκζηυξ,
δθεηηνμκζηυξ, ναηζζζηζηυξ, ζελμοαθζηυξ ηαζ μιμθμαζηυξ εηθμαζζιυξ ηαζ μ εηαζαζιυξ
(Duncan, 1999.Kuykendall, 2012. Motiuk, 2014. Smith, 2013).
2.6.1. σκαηηθόο Δθθνβηζκόο (physical bullying)
Ο ζςιαηζηυξ εηθμαζζιυξ είκαζ ίζςξ απυ ηζξ πζμ ακαβκςνζζιέκεξ ιμνθέξ εηθμαζζιμφ.
Πνυηεζηαζ βζα ιζα ιμνθή αίαξ, δ μπμία εηδδθχκεηαζ ιέζς ηδξ θοζζηήξ αίαξ, υπςξ
βνμκεμημπήιαηα, ηθςηζζέξ, ζπνςλζέξ, ηνζηθμπμδζέξ, ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ, ηνααήβιαηα
ιαθθζχκ. Ο ζςιαηζηυξ εηθμαζζιυξ ιπμνεί επίζδξ κα πενζθαιαάκεζ ηαζ έιιεζεξ
ζοιπενζθμνέξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ μ δνάζηδξ ζηενεί απυ ηα εφιαηα ηα πνμζςπζηά ημοξ
ακηζηείιεκα. Ακαθοηζηυηενα, ηέημζεξ ζοιπενζθμνέξ πενζθαιαάκμοκ οθζηέξ γδιίεξ, υπςξ ημ
άνπαβια ή ηαζ θεμνά ηδξ αημιζηήξ ζδζμηηδζίαξ (ηθμπέξ, άνπαβια εκυξ ακηζηεζιέκμο πςνίξ
ηδκ άδεζα ημο/ηδξ ηαηυπμο). Οζ ζοιπενζθμνέξ αοηέξ αέααζα ζοζπεηίγμκηαζ ηαζ ιε ημ
ακαπηολζαηυ ζηάδζμ ημο εφηδ. Γζα πανάδεζβια, ηα ζπνςλίιαηα, μζ ηθςηζζέξ ηαζ ηα
πηοπήιαηα εηηεθμφκηαζ ζοκήεςξ απυ ιζηνυηενα δθζηίαξ παζδζά. Καεχξ μ ζςιαηζηυξ
εηθμαζζιυξ απαζηεί πμθφ εκένβεζα ηαζ είκαζ ελμοεεκςηζηυξ, ζοκήεςξ μζ δνάζηεξ δνμοκ ιε
ζοκενβεία ή ακαθυβςξ μζ επζεέζεζξ ημοξ είκαζ ιζηνήξ δζάνηεζαξ (Kuykendall, 2012. Rigby,
2008.You, Lee & Kim, 2015).

51

2.6.2Λεθηηθόο Δθθνβηζκόο (verbal bullying)
Ο θεηηζηυξ εηθμαζζιυξ είκαζ δ πζμ δζαδεδμιέκδ ιμνθή εηθμαζζιμφ. Σα παζδζά
πνδζζιμπμζμφκ απνεπή ηαζ ηαηυαμοθα ζπυθζα βζα ημ πνχια, ηα νμφπα, βζα ηδ δζαθμνεηζηυ
εεκζηυ ηαζ πμθζηζζηζηυ οπυααενμ, βζα ημ δζαθμνεηζηυ ζελμοαθζηυ πνμζακαημθζζιυ ή βζα ηδκ
ημζκςκζηή ή μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ άθθςκ παζδζχκ. Σα ιδκφιαηα αοηά ιπμνμφκ κα
ιεηαδμεμφκ πνυζςπμ ιε πνυζςπμ είηε ιε αςιμθμπίεξ, παναηζμφηθζα, πνμζαθδηζηέξ
πνμζθςκήζεζξ, απεζθέξ ηαζ πνμζαμθέξ, είηε ιέζς ζδιεζςιάηςκ ηαζ δθεηηνμκζηχκ ιέζςκ ,
υπςξ είκαζ απεζθδηζηά ιδκφιαηα ζημ ηζκδηυ ηαζ ζημκ οπμθμβζζηή. Μζα ελεθζβιέκδ ιμνθή ημο
θεηηζημφ εηθμαζζιμφ είκαζ ημ cyberbullying, μ δθεηηνμκζηυξ δδθαδή εηθμαζζιυξ. (Duncan,
1999. Espelage & Swearer, 2003. Kuykendall, 2012. Reid, Monsen & Rivers, 2004).
2.6.3. Δθθνβηζκόο κε ηε ρξήζε κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο (non–verbal bullying)
Ζ ιδ θεηηζηή πνήζδ επζημζκςκίαξ πναβιαημπμζείηαζ ιέζς πεζνμκμιζχκ, υπςξ είκαζ μζ
βηνζιάηζεξ, μζ ποδαίεξ πεζνμκμιίεξ, ημ επίιμκμ ή έκημκμ αθέιια πμο εηθνάγεζ απεζθή, ηα
αββίβιαηα πςνίξ ηδ εέθδζδ ημο άθθμο ηαζ ζοκήεςξ εηθνάγμοκ επζεεηζηή δζάεεζδ (Duncan,
1999. Rigby, 2008a. Smith, 2012).
2.6.4. Οπηηθόο εθθνβηζκόο (visual bullying)
ε αοηή ηδ ιμνθή εηθμαζζιμφ πενζθαιαάκμκηαζ ζοιπενζθμνέξ υπςξ είκαζ δ
ηοηθμθμνία ζδιεζςιάηςκ, εζηυκςκ, ζηίηζςκ ιε ηαημήεεξ ή πνμζαθδηζηυ, ηαζ ηαηυαμοθμ
πενζεπυιεκμ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ ημπμεέηδζδ πνμζαθδηζηχκ ιδκοιάηςκ ζε πχνμοξ, υπμο
είκαζ πνμζαάζζιμζ ηαζ ειθακείξ απυ άθθμοξ. Ζ ακάνηδζδ ζδιεζςιάηςκ εκδέπεηαζ βίκμοκ
πάκς ζημ ίδζμ ημ εφια, υπςξ βζα πανάδεζβια, ζηδκ πθάηδ ημο εφιαημξ ή ζηδκ ηζάκηα ημο. Ζ
πνήζδ ημο βηνάθζηζ ιε πνμζαθδηζηή επίζδξ ζδιεζμθμβία ζε πενίμπημοξ πχνμοξ ημο ζπμθείμο
ή ηδξ βεζημκζάξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ εκαθθαηηζηή θφζδ (Olweus, 1999b).
2.6.5. Φπρνινγηθόο Δθθνβηζκόο ( Psychological Bullying)
Ο ροπμθμβζηυξ εηθμαζζιυξ πναβιαημπμζείηαζ ιέζα απυ πνάλεζξ πμο ζημπυ έπμοκ κα
πνμηαθέζμοκ κηνμπή, ηαπείκςζδ, ροπζηή ακαζηάηςζδ ηαζ δοζθμνία ζημ εφια. Σέημζεξ
πνάλεζξ είκαζ μ απμηθεζζιυξ εκυξ πνμζχπμο απυ ιζα μιάδα, έκα επίιμκμ ηαζ απεζθδηζηυ
αθέιια, δ δζάδμζδ ηαηυαμοθςκ θδιχκ, δ απεζθή βζα πηφπδια, μ ελακαβηαζιυξ ημο εφιαημξ
κα ηάκεζ ηάηζ πανά ηδ εέθδζή ημο/ηδξ, δ ζηένδζδ ηςκ πνμζςπζηχκ ακηζηεζιέκςκ ημο
εφιαημξ η.α. Σέημζεξ ζοιπενζθμνέξ απμζημπμφκ ζημ κα ειπθαηεί ημ εφια ζε ηαοβάδεξ, κα
πνεζαζηεί κα γδηήζεζ αμήεεζα απυ άθθμοξ ή κα πνεζαζηεί κα παναηαθέζεζ ημ δνάζηδ. Καεχξ
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μ ροπμθμβζηυξ εηθμαζζιυξ δεκ απαζηεί ζδζαίηενδ ζςιαηζηή εκένβεζα, αοηυξ ιπμνεί κα
ζοκεπίγεηαζ κα εηδδθχκεηαζ επακεζθδιιέκα βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια (Richards &
Freeman, 2012.Kuykendall, 2012).
2.6.6. Δξγαζηαθόο Δθθνβηζκόο ( Workplace Bullying)
Ο ενβαζζαηυξ εηθμαζζιυξ απμηεθεί ιζα εζδζηή ιμνθή εηθμαζζιμφ, δζυηζ επζηνέπεζ
ημοξ δνάζηεξ κα δεζιεοημφκ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ εηθμαζζιμφ. Σμ ζπμθείμ βζα
πανάδεζβια εεςνείηαζ έκαξ ενβαζζαηυξ πχνμξ, υπμο ηαζ εηδδθχκμκηαζ εηθμαζζηζηά
επεζζυδζα. Απμηεθεί ιζα δζαηνζηζηή ιμνθή εηθμαζζιμφ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ δεκ είκαζ
εφημθμ κα ακζπκεοεεί ηαζ κα εκημπζζηεί ηαζ αοηυ βζαηί εηδδθχκεηαζ ιε πθάβζμοξ ηαζ
φπμοθμοξ ηνυπμοξ, εθυζμκ μζ δνάζηεξ πνμηζιμφκ κα ιείκμοκ ακχκοιμζ βζα κα ιδ πάζμοκ ηδ
δμοθεζά ημοξ, κα ιδ ηζιςνδεμφκ ή κα ιδκ απμαθδεμφκ απυ ημ ζπμθείμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα,
παναδείβιαηα ενβαζζαημφ εηθμαζζιμφ ιπμνεί κα είκαζ δ αδζηαζμθυβδηδ ηνζηζηή, δ
πνμηαηεζθδιιέκδ ενιδκεία ηακυκςκ, αζαθείξ μδδβίεξ ηαζ απυηνορδ ζδιακηζηχκ
πθδνμθμνζχκ απυ ημ εφια πμο ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ενβαζία ηαζ δ απμιυκςζδ ημο εφιαημξ
απυ άθθμοξ ζοκαδέθθμοξ (Einarsen, Hoel, Zapf & Cooper, 2011. Richards & Freeman, 2012.
Kuykendall, 2012. Mata, 2012)
2.6.7. Κνηλσληθόο εθθνβηζκόο (relational and Social bullying)
Ο ημζκςκζηυξ απμηθεζζιυξ ακαθένεηαζ ζε εηείκδ ηδ ιμνθή εηθμαζζιμφ πμο έπεζ ςξ
πνυεεζδ κα πνμζαάθθεζ ηδ δζαπνμζςπζηή ηαζ ηδ ημζκςκζηή εέζδ ημο εφηδ ηαζ ζοκήεςξ
πναβιαημπμζείηαζ απυ πενζζζυηενμ απυ έκα δνάζηεξ. Ακαθοηζηυηενα, ζημπυξ είκαζ δ
απμιάηνοκζδ ηαζ δ απμιυκςζδ εκυξ παζδζμφ απυ ιζα πανέα ηαζ μ ζηαδζαηυξ απμηθεζζιυξ
ημο. Πμθθέξ θμνέξ αοηυ ιπμνεί κα ζοιαεί ηαζ ιέζς ηδξ πεζναβχβδζδξ ηςκ οπυθμζπςκ
ζοιιαεδηχκ απυ ημκ δνάζηδ, χζηε κα εκακηζςεμφκ ζημ εφια. Σέημζεξ ζοιπενζθμνέξ ιπμνεί
κα είκαζ δ οπμηίιδζδ ημο εφιαημξ, αάγμκηάξ ημκ κα ηάκεζ αββανείεξ, δ επίιμκδ αβκυδζδ εκυξ
παζδζμφ, ηάκμκηαξ ημκ κα αζζεάκεηαζ ακφπανηημξ ηαζ αζήιακημξ ηαζ μ απμηθεζζιυξ ημο
εφιαημξ απυ δζάθμνεξ μιαδζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Ο ημζκςκζηυξ εηθμαζζιυξ ιπμνεί κα
πναβιαημπμζδεεί είηε άιεζα, είηε έιιεζα. ηδκ έιιεζδ ιμνθή μ/μζ δνάζηδξ/ εξ
πνδζζιμπμζμφκ πάβζμοξ ηνυπμοξ βζα κα επζηεεμφκ, υπςξ ημ ημοηζμιπμθζυ ή ηδ δζάδμζδ
θδιχκ ή άθθμοξ πανυιμζμοξ ηνυπμοξ, χζηε κα ηαηαζηνέρμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ ηζξ
δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ημο εφιαημξ. ημκ άιεζμ εηθμαζζιυ έπμοιε ιζα εοεεία ζφβηνμοζδ,
υπμο ηα πνυζςπα πμο επζηίεεκημ είκαζ ειθακή (Crea, 2007. Fitzpatrick & Bussey, 2011.
Neal, 2008. Smith, 2012).
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2.6.8. Δθβηαζκόο
Ο εηαζαζιυξ ςξ ιμνθή εηθμαζζιμφ πενζθαιαάκεζ ελακαβηαζιμφξ ηαζ απεζθέξ. Οζ
δνάζηεξ πνδζζιμπμζμφκ ημκ εηαζαζιυ ςξ ιέζμ βζα κα εηθμαίγμοκ ημ εφια ημοξ, ιε ζημπυ κα
απμζπάζμοκ εημφζζα απυ αοηυ πνήιαηα ή ηαζ πνμζςπζηά ακηζηείιεκα. ηδ πενίπηςζδ ηςκ
παζδζχκ, μζ δνάζηεξ ιπμνεί κα ελακαβηάζμοκ ημ εφια κα ημοξ παναπςνήζεζ ημ θαβδηυ ημοξ,
ημ πανηγζθίηζ ημοξ, ημ ηζκδηυ ημοξ ή άθθα ακηζηείιεκα (Byrne, 1999).
2.6.9. Κπβεξλν-εθθνβηζκόο- Cyberbullying (ΚΔ)
Σμ cyberbullying ζοβηαηαθέβεηαζ ζημ ηέηανημ ηφια ένεοκαξ ημο εηθμαζζιμφ ηαζ
έθενε κέεξ ελεθίλεζξ ηαζ εοηαζνίεξ ζηα πνμβνάιιαηα ένεοκαξ αοημφ. Με ηδκ άκμδμ ηδξ
ηεπκμθμβίαξ μζ ενεοκδηέξ έπμοκ δείλεζ εκδζαθένμκ βζα ημ εέια ημο εηθμαζζιμφ ζημκ
ηοαενκμπχνμ. Σμ γήηδια ημο εηθμαζζιμφ ιέζς δζαδζηηφμο ή αθθζχξ ημ cyberbullying
δζέβεζνε ηζξ ακδζοπίεξ ηςκ ενεοκδηχκ πενίπμο ημ 2000. Γεκ είκαζ ζαθείξ μζ θυβμζ πμο
μδήβδζακ ημκ εηθμαζζιυ κα πάνεζ ιμνθή ιέζς ημο δζαδζηηφμο. Κάπμζμζ, αέααζα,
ζζπονίγμκηαζ υηζ μζ εφηεξ ημο ζοβηεηνζιέκμο εηθμαζζιμφ απμηεθμφκ εφιαηα ημο
παναδμζζαημφ εηθμαζζιμφ, μζ μπμίμζ είκαζ αδφκαιμζ κα ακηαπμηνζεμφκ πνυζςπμ ιε
πνυζςπμ ηαζ πνδζζιμπμζμφκ έκα απνυζςπμ ιέζμ βζα κα ακηαπμδίδμοκ ηδκ μνβή ημοξ
(Slonje, Smith & Frisén, 2012. Smith, 2014. Smith, 2012).
Πνμζδζμνίγμκηαξ ημκ υνμ cyberbullying, αοηυξ πνυηεζηαζ βζα έκακ δθεηηνμκζηυ
εηθμαζζιυ, πμο πναβιαημπμζείηαζ ιέζς ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ ηςκ
επζημζκςκζχκ. οβηεηνζιέκα, μ εφηδξ επακεζθδιιέκα πνδζζιμπμζεί ημ δζαδίηηομ, ηα ηζκδηά
ηδθέθςκα ή άθθεξ ζοζηεοέξ ιε πνυζεεζδ κα αθάρεζ ή κα θένεζ ζε δφζημθδ εέζδ ή ζε
ροπζηή ακαζηάηςζδ έκα άθθμ πνυζςπμ. φιθςκα ιε οιαμφθζμ Πνυθδρδξ ηδξ
εβηθδιαηζηυηδηαξ ημ cyberbullying πενζθαιαάκεζ πανεκυπθδζδ ηαζ δζάδμζδ θδιχκ βζα έκα
άημιμ ιέζς email, chartrooms, ιδκφιαηα ηεζιέκμο, άιεζα ιδκφιαηα ή ζζημζεθίδεξ
ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ. Οζ αζαθζμβναθζημί υνμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα πενζβνάρμοκ
αοηυ ημ είδμξ ημο εηθμαζζιμφ είκαζ ηοαενκμ-εηθμαζζιυξ (ΚΔ) (cyberbullying, δθεηηνμκζηυξ
εηθμαζζιυξ (electronic bullying)), δζαδζηηοαηυξ εηθμαζζιυξ (Internet bullying/ online
bullying), ή ηεπκμθμβζηυξ εηθμαζζιυξ. Χζηυζμ, μζ ιμνθέξ ημο cyberbullying επεηηείκμκηαζ
ζδιακηζηά, ηαεχξ ηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ δζεονφκμκηαζ ζοκεπχξ. Τπμθμβίγεηαζ
ιάθζζηα, υηζ ημ 20% εοιαημπμζμφκηαζ ηάπμζα ζηζβιή ηαηά ηδκ εθδαζηή ημοξ δθζηία
(Ακηςκζάδμο & Κυηηζκμξ, 2013. Dooley, Pyżalski & Cross, 2009).
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Πνχζιεξ ιμνθέξ εηθμαζζιμφ εεςνμφηακ ηα ηαηυαμοθα ηαζ απεζθδηζηά ιδκφιαηα
πμο ζηέθκμκηαζ ιέζς ηζκδημφ ηδθεθχκμο ηαζ email. ήιενα, μζ ιμνθέξ πμο ιπμνεί κα θάαεζ
μ δθεηηνμκζηυξ εηθμαζζιυξ πμζηίθθεζ. Οζ πζμ ζοκήεεζξ ιμνθέξ είκαζ δ δζαδζηηοαηή
παναημθμφεδζδ (cyberstalking), πμο μνίγεηαζ ςξ δ παναημθμφεδζδ ιέζς ζοζηεοχκ
δθεηηνμκζηήξ επζημζκςκίαξ, μ απμηθεζζιυξ (exclusion) εκυξ αηυιμο απυ ιζα μιάδα ζε έκα
blog ή ζε ιζα μπμζαδήπμηε δζαδζηηοαηή μιζθία, ημ flaming, ημ θθυβζζια, δδθαδή ιδκφιαηα
ιε πνμζαθδηζηυ πενζεπυιεκμ πμο έπεζ ςξ ζημπυ κα δδιζμονβήζεζ ανκδηζηά ζοκαζζεήιαηα
ζημκ απμδέηηδ, δ αζκηεμζηυπδζδ εηθμαζζηζηχκ ζηδκχκ ηαζ δ δδιμζίεοζδ αοηχκ
(happyslapping), δ οπμηθμπή ηαζ δ πνήζδ πνμζςπζηχκ δεδμιέκςκ (θμβανζαζιμφ ή ηζκδηήξ
ηδθεθςκίαξ (impersonationή masquerade), ελαπάηδζδ ιέζς απυζπαζδξ εοαίζεδηςκ
πθδνμθμνζχκ ηαζ δ δδιμζίεοζδ αοηχκ (trickery), δ ζοημθάκηδζδ ιε πνήζδ ηαηυαμοθχκ,
ακήεζηςκ ζπυθζςκ ηαζ ιέζς ακάνηδζδξ πνμζςπζηχκ οθζηχκ ζημ δζαδίηηομ (denigration),

δ

δδιμζζμπμίδζδ πνμζςπζηχκ ζημζπείςκ (θςημβναθζχκ ηαζ αίκηεμ) ηαζ δ απμζημθή ημοξ ζε
άθθα άημια (outing) (Kowalski & Fedina, 2011. Smith, 2014. Smith, 2012).
Όπςξ ήδδ έπμοιε ακαθένεζ ζημκ μνζζιυ ημο εηθμαζζιμφ, αοηυ πμο ημκ δζαθμνμπμζεί
ιεηαλφ ηςκ άθθςκ απυ ηδκ επζεεηζηυηδηα, είκαζ δ επακάθδρδ ηαζ δ αζοιιεηνία ηδξ ελμοζίαξ,
ακ ηαζ ηάπμζμζ δζαθςκμφκ ςξ πνμξ ηδ ζδιαζία ηδξ επακάθδρδξ. Χζηυζμ, μζ δφμ αοηέξ
έκκμζεξ είκαζ θζβυηενεξ εοδζάηνζηεξ ηαηά ημκ εηθμαζζιυ ιεζχ ημο δζαδζηηφμο. Απυ ηδ ιζα, δ
επακάθδρδ εκδέπεηαζ κα ιδ ανίζηεηαζ ηάης απυ ημκ έθεβπμ ημο εηθμαζζηή θυβς ηδξ πνήζδξ
ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ δ αζοιιεηνία ηδξ ελμοζίαξ δε πενζθαιαάκεζ ηδκ ζςιαηζηή
ζηακυηδηα, αθθά δζαθμνεηζηά ηνζηήνζα, υπςξ είκαζ δ ακςκοιία ηαζ δ ηαθή βκχζδ ηςκ
ηεπκμθμβζηχκ ιέζςκ. Πζμ εζδζηά, μζ Vandebosch ηαζ Van Cleemput (2008) ανήηακ υηζ μζ
ιαεδηέξ πμο δζέεεηακ ηαθέξ ηεπκμθμβζηέξ ζηακυηδηεξ, είπακ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ κα
ακαπηφλμοκ απμηθίκμοζεξ δζαδζηηοαηέξ ειπεζνίεξ. πεηζηά ιε ηδκ ακςκοιία, ένεοκεξ έπμοκ
δείλεζ υηζ ηα πενζζζυηενα εφιαηα δεκ βκχνζζακ ημκ εηθμαζζηή ημοξ, βεβμκυξ πμο ηαεζζηά
δφζημθδ ηδκ απμηεθεζιαηζηή ακηαπυηνζζδ ημο εφιαημξ ζημ εηάζημηε επζεεηζηυ επεζζυδζμ.
(Menesini, Nocentini, Palladino, Frisén, Berne, Ortega-Ruiz, Calmaestra, Scheithauer,
Schultze-Krumbholz, Luik, Naruskov, Blaya, Berthaud & Smith, 2012. Rey, Elipe & OrtegaRuiz, 2012.Slonje, Smith & Frisén, 2012)
Τπμζηδνίγεηαζ υηζ δ ζοιιεημπή ηςκ ειπθεηυιεκςκ (εοηχκ ηαζ εοιάηςκ) ζημκ
εηθμαζζιυ επδνεάγεηαζ αάζεζ ηςκ πνμζςπζηχκ ημοξ παναηηδνζζηζηχκ. Θεςνείηαζ, ιάθζζηα,
υηζ ηα παναηηδνζζηζηά αοηά ζηζαβναθμφκ έκα ζοβηεηνζιέκμ πνμθίθ, αάζεζ ηςκ μπμίςκ μζ
ειπθεηυιεκμζ παναηηδνίγμκηαζ ςξ εφηεξ ηαζ εφιαηα. Λέβμκηαξ θίβα θυβζα βζα ηα
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παναηηδνζζηζηά ηςκ ειπθεηυιεκςκ ζημ ηοαενκμεηθμαζζιυ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ αοηή
ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδ ηδκ αοημεηηίιδζδ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιε ηδ παιδθή αοημεηηίιδζδ, ηυζμ
ζημοξ εφηεξ υζμ ηαζ ζηα εφιαηα. Χζηυζμ, δ παιδθή αοημεηηίιδζδ ηςκ εοιάηςκ δεκ είκαζ
αηυιδ αέααζδ (Μαηνή- Μπυηζανδ, 2001α. Hinduja & Pachini, 2009, υπςξ ακαθένεηαζ ζημ
Ακηςκζάδμο & Κυηηζκμξ, 2013). Αηυιδ, δ ημζκςκζηή ακαζημθή, δ απμιυκςζδ ηαζ δ
παιδθή δδιμηζηυηδηα ηςκ παζδζχκ έπεζ ζοζπεηζζηεί ιε ηδ ζοπκή πνήζδ ημο δζαδζηηφμο ηαζ
ηαη‟ επέηηαζδ ιε ημ θαζκυιεκμ ημο δθεηηνμκζημφ εηθμαζζιμφ. Σα άημια αοηά είκαζ πζεακυκ
κα πανμοζζάγμοκ ιέζα απυ ημ δζαδίηηομ ιζα δζαθμνεηζηή εζηυκα ημο εαοημφ ημοξ απυ αοηή
πμο ζζπφεζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ( Midyanto & Griffiths, 2011).
Ακ ηαζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ηςκ παζδζχκ ιε ζφκδνμιμ ADHD ηαζ
Aspergerr ιέζς δζαδζηηφμο είκαζ πενζμνζζιέκμ -ενεοκδηζηά , μζ Kowalski ηαζ Fedina (2011)
ακαηάθορακ υηζ παζδζά ιε ΓΔΠΤ ηαζ ιε Asperger ειθακίγμοκ ορδθά πμζμζηά
εοιαημπμίδζδξ, ηυζμ ιέζς ημο παναδμζζαημφ εηθμαζζιμφ, υζμ ηαζ ιέζς ημο δζαδζηηφμο.
Αηυιδ, ανήηακ υηζ υζα παζδζά δεκ ειπθέημκηακ ζημ εηθμαζζιυ είπακ ορδθυηενα πμζμζηά
ροπμθμβζηήξ ηαζ ζςιαηζηήξ οβείαξ ζε ζπέζδ ιε ηα παζδζά πμο ειπθέημκηακ ζε αοηυκ.
Ζ επίδναζδ ημο θφθμο ηαζ ηδξ δθζηίαξ είκαζ ζδιακηζηή ζηδ ζοιιεημπή εηθμαζζηζηχκ
ζοιπενζθμνχκ. Τπάνπμοκ ενεοκδηέξ πμο ζζπονίγμκηαζ υηζ μ ηοαενκμεηθμαζζιυξ είκαζ
ζοπκυηενμξ ζηα ημνίηζζα , ηαεχξ αοηά πνδζζιμπμζμφκ ημκ έιιεζμ εηθμαζζιυ ζοπκυηενα
ζοβηνζηζηά ιε ηα αβυνζα. Άθθεξ ένεοκεξ, ςζηυζμ, δεκ οπμζηδνίγμοκ ημκ παναπάκς
ζζπονζζιυ ηαζ δίκμοκ δζαθμνεηζηά απμηεθέζιαηα (Ybarra & Mitchell 2004. Limber, 2007).
Μζα ένεοκα ημο Li (2006) ζημκ Κακαδά βζα ημ cyberbullying ζηα ζπμθεία ηαζ ηζξ δζαθμνέξ
ιεηαλφ ηςκ δφςκ θφθςκ ςξ πνμξ αοηυ, έδεζλε υηζ έκαξ ζημοξ ηέζζενζξ ιαεδηέξ ήηακ εφιαηα
ημο cyberbullying. Ακαθμνζηά ιε ημοξ εφηεξ, αοημί πανεκμπθμφζακ πενζζζυηενμ απυ ηνεζξ
θμνέξ ηα εφιαηα ημοξ. πεηζηά ιε ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφςκ θφθςκ ηα αβυνζα ήηακ πζμ
πζεακυκ κα είκαζ εφηεξ ζοβηνζηζηά ιε ηα ημνίηζζα .πεηζηά ιε ηδκ δθζηία ηςκ ειπθεηυιεκςκ
ζημκ εηθμαζζιυ ιέζς ημο δζαδζηηφμο αοηή αολάκεηαζ ιε ημ πέναξ ηδξ δθζηίαξ ηονίςξ ζηδκ
εθδαεία ζε δθζηίεξ 15-16πνμκχκ (Ybarra, Mitchell, Finkelhor, & Wolak, 2007) (υπςξ
ακαθένεηαζ ζημοξ Ακηςκζάδμο & Κυηηζκμξ, 2013).
Πμθθέξ ένεοκεξ εζηζάγμοκ ζηζξ επζπηχζεζξ ημο δθεηηνμκζημφ εηθμαζζιμφ ζηα άημια
πμο ειπθέημκηαζ ζαοηυκ. Μζα ένεοκα ηςκ Ortega, Elipe, Mora-Merchán, Genta, Brighi,
Guarini, Smith,Thompson & Tippett (2012) ανήηε μ ζοκαζζεδιαηζηυξ ακηίηηοπμξ ηςκ εοηχκ
ημο δθεηηνμκζημφ εηθμαζζιμφ ζοζπεηίγεηαζ ζδιακηζηά ιε ημ είδμξ ημο εηθμαζζιμφ. Ο
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άιεζμξ εηθμαζζιυξ ηαζ μ δθεηηνμκζηυξ εηθμαζζιυξ ιέζς ηζκδημφ ζοζπεηίγμκηακ ιε
ζοβηεηνζιέκμ ζοκαζζεδιαηζηυ πνμθίθ. Ακηίζημζπδ ζοζπέηζζδ οπήνλε ιεηαλφ ημο
δθεηηνμκζημφ εηθμαζζιμφ ηαζ ημο έιιεζμο εηθμαζζιμφ. Ακαθμνζηά ιε ημκ ζοκαζζεδιαηζηυ
ακηίηηοπμ ημο cyberbullying, ενεοκδηζηά δεδμιέκα έπμοκ δείλεζ υηζ ηα εφιαηα πμο είπακ
εηθμαζζηεί ζοκαζζεδιαηζηά ιέζς ημο δζαδζηηφμο ελέθναγακ ιζα πμζηζθία ζοκαζζεδιάηςκ,
υπςξ εοιυξ, θφπδ, άβπμξ, θυαμ, ιμκαλζά , ηαηάεθζρδ, κηνμπή ηαζ απμβμήηεοζδ, ηα μπμία
ιπμνεί κα δζανημφκ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Αηυιδ, ηάπμζμζ ενεοκδηέξ ανήηακ υηζ μ
δθεηηνμκζηυξ εηθμαζζιυξ ζοκδέεηαζ εκημκυηενα ιε ζοιπενζθμνέξ υπςξ είκαζ μ
αοημηναοιαηζζιυξ ηαζ δ αοημηημκζηυηδηαξ ζοβηνζηζηά ιε ημκ παναδμζζαηυ εηθμαζζιυ
(Slonje, Smith & Frisén, 2012).
2.6.10. εμνπαιηθόο Δθθνβηζκόο ( Sexual Harassment)
Καεδιενζκά ηαζ ιε αιέηνδημοξ ηνυπμοξ παζδζά ηαζ έθδαμζ πανεκμπθμφκηαζ ηαζ
εοιαημπμζμφκηαζ ζε δζάθμνα πενζαάθθμκηα. Ζ θοθή, ημ θφθμ, μζ ζελμοαθζηέξ πνμηζιήζεζξ
ιπμνεί κα απμηεθέζμοκ αζηία εοιαημπμίδζδξ. Γοκαίηεξ ηαζ ημνίηζζα απμηεθμφκ ζοπκά ζηζξ
ιένεξ ιαξ εφιαηα trafficking, αζαζιμφ ηαζ θυκμο ιε ηίκδηνμ ημ θφθμ ηαζ ηδ ζελμοαθζηυηδηά
ημοξ. Πμθθέξ ένεοκεξ έπμοκ ιάθζζηα έπμοκ δείλεζ υηζ μζ άκδνεξ πμο εηδδθχκμοκ αία ζηζξ
βοκαίηεξ ηείκμοκ κα επζδμηζιάγμοκ ηζξ παναδμζζαηέξ ηαζ παηνζανπζηέξ απυρεζξ βζα ηδκ
ακδνζηή οπενμπή ηαζ ζζπφ, ημ ιζζμβοκζζιυ ηαζ ηζξ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ηα δφμ θφθα.
Ζ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ απμηοπχκεζ ηδκ έιθοθδ δμιή ηδξ ελμοζίαξ πμο απμηοπχκεζ ηζξ
ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ δφςκ θφθςκ (Shute, Owens&Slee, 2007. Strauss, 2012).
Ζ ζελμοαθζηή επίεεζδ ηαζ πανεκυπθδζδ ζηα ζπμθεία είκαζ δζαδεδμιέκδ. Ο
ζελμοαθζηυξ εηθμαζζιυξ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ ηαζ αολάκεηαζ
ηονίςξ ιε ηδκ είζμδμ ηςκ κέςκ ζημ βοικάζζμ. Τπμηζιδηζηά θυβζα ή αζηεία βζα ηδ ζελμοαθζηή
δζάεεζδ εκυξ οπμηεζιέκμο, ιδκφιαηα ιε ζελμοαθζηυ ηαζ πνμζαθδηζηυ πενζεπυιεκμ ηαζ
ζελμοαθζηέξ επζεέζεζξ ( ζςιαηζηήξ ηαζ θεηηζηέξ) είκαζ ιενζηά παναδείβιαηα ζελμοαθζημφ
εηθμαζζιμφ. Οζ κέμζ ηαζ μζ έθδαμζ ελενεοκμφκ κέμοξ ημζκςκζημφξ νυθμοξ, ακαγδημφκ ηφνμξ
ηαζ οπυθδρδ ιεηαλφ ηςκ ζοιιαεδηχκ, πανάβμκηεξ πμο ηζκδημπμζμφκ ηδκ επζεεηζηυηδηα
(Land, 2003. Pellegrini, 2010).
φιθςκα ιε ημκ Duncan (2010) μζ ζελμοαθζηέξ ηαοηυηδηεξ πμο ζπδιαηίγμοκ μζ κέμζ
ηαηά ηδκ εθδαζηή δθζηζαηή θάζδ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ παναβςβή εζδχκ
ζοιπενζθμνάξ πμο ειπθέημκηαζ ζημκ εηθμαζζιυ. Ζ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ δζαθμνμπμζεί
ηα υνζα ιεηαλφ ηςκ θφθςκ ηαζ ηδξ ζενανπίαξ. Σα αβυνζα ηαηά ηφνζμ θυβμ είηε δεζιεφμκηαζ,
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είηε ζοιιμνθχκμκηαζ ζε αοηή. Έκα αβυνζ βζα πανάδεζβια ιπμνεί κα επζηεεεί ζέκα ημνίηζζ ιε
ζημπυ κα εκζζπφζεζ ηδκ αννεκςπυηδηα ημο απέκακηζ ζηα άθθα παζδζά, ηαεχξ εεςνείηαζ υηζ
έκα ημνίηζζ ιπμνεί κα αεθηζχζεζ ή κα αολήζεζ ηδκ ακδνζηυηδηα εκυξ αβμνζμφ. Απυ ηδκ άθθδ,
ανηεηέξ ημπέθεξ είκαζ εηείκεξ πμο εεςνμφκ πςξ δ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ απμηεθεί έκα
ιένμξ ημο κα είζαζ βοκαίηα ηαζ πνμηφπηεζ θυβς ηδ θοζζηήξ δζάδναζδξ πμο παναηηδνίγεζ ηζξ
ζπέζεζξ ηςκ αβμνζχκ ηαζ ηςκ ημνζηζζχκ (Duncan, 1999.Land, 2003. Pellegrini, 2010).
Ο μνζζιυξ ηδξ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδξ είκαζ αζαθήξ θυβς ηδξ αιθζζδιίαξ πμο
πενζαάθεζ ημοξ υνμοξ ηδξ ηαζ ζοκεπχξ είκαζ δφζημθμ κα μνζζηεί. Κάπμζμζ ιπμνεί κα μνίγμοκ
ηδ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ ιε ηνζηήνζα ηα πυζμ απεζθδηζηή ή υπζ ηαείζηαηαζ ιζα
ζοιπενζθμνά. Άθθμζ ιπμνεί κα ηδκ μνίγμοκ ιε αάζεζ πμζεξ ζοιπενζθμνέξ εεςνμφκ
απμδεηηέξ. Όιςξ, ςξ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ ιπμνεί κα μνζζηεί ιζα ακεπζεφιδηδ
ζοιπενζθμνά (ααζζγυιεκδ ζημ θφθμ) απυ έκα πνυζςπμ ιε ζζπφ απέκακηζ ζέκα άθθμ.
Ακαθενυιεκμζ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ, δ ζζπφ ιπμνεί κα είκαζ είηε επίζδιδ, είηε ακεπίζδιδ,
κα πνμένπεηαζ είηε απυ ηαεδβδηέξ , είηε απυ ιαεδηέξ, ηαεχξ μζ ιαεδηέξ ιπμνεί κα
απμηεθέζμοκ ζηυπμζ ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ ηυζμ απυ ιαεδηέξ υζμ ηαζ απυ ηαεδβδηέξ,
δαζηάθμοξ ηαζ δζάθμνμοξ άθθμοξ θμνείξ, ηυζμ εκηυξ υζμ ηαζ εηηυξ ημο ζπμθείμο. Γζα κα
εεςνδεεί ιζα ηέημζα ζοιπενζθμνά ακεπζεφιδηδ, εα πνέπεζ ανπζηά κα ζοζπεηίγεηαζ ιε ημ
θφθμ, κα είκαζ ζελμοαθζηή, επίιμκδ, δζάποηδ ηαζ πνμζαθδηζηή, ιε ηέημζμ ηνυπμ πμο κα
δδιζμονβεί έκα επενζηυ πενζαάθθμκ ηαζ κα επειααίκεζ ζηδκ εηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία ηαζ ζηδκ
ζηακυηδηα ηςκ παζδζχκ κα ιάεμοκ ηαζ κα ειπθαημφκ ζηζξ ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Ζ
πανεκυπθδζδ θυβς θφθμο δζαεέηεζ πμθθέξ ιμνθέξ ηαζ ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί θεηηζηά,
ζςιαηζηά ή ηαζ δθεηηνμκζηά . Δκδέπεηαζ κα είκαζ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ, ζελμοαθζηή
επίεεζδ ή πανεκυπθδζδ ή ηαζ αζαζιυξ. Αοηυ πμο δζαθμνμπμζεί ηδ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ
απυ ημ bullying είκαζ ημ ζημζπείμ εηείκμ πμο ηδ δζαθμνμπμζεί. Ζ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ,
δδθαδή, δδθμί υηζ ημ θφθμ, δ ζελμοαθζηή ηαοηυηδηα ηαζ μ ζελμοαθζηυξ πνμζακαημθζζιυξ
είκαζ εηείκμξ πμο δζαδναιάηζζε ημκ ηφνζμ νυθμ ζηδ εοιαημπμίδζδ ημο οπμηεζιέκμο (Qureshi,
2013.Rivers & Duncan, 2013.Strauss, 2012).
Ζ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ είκαζ εθζηηυ κα πναβιαημπμζδεεί ηαζ ιέζς δζαδζηηφμο
(cyberharassment) είηε ιε ιειμκςιέκα επεζζυδζα ηαζ ζοιαάκηα, είηε ιε επεζζυδζα πμο
επακαθαιαάκμκηαζ. διακηζηυ ηνζηήνζμ βζα ηδ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ ιέζς Internet ηαζ
δζαθμνμπμζδηζηυ ζημζπείμ ζοβηνζηζηά ιε ηδκ ηαηά πνυζςπμ πανεκυπθδζδ είκαζ δ ακςκοιία,
πμο απμζημπεί ζημκ εηθμαζζιυ υζςκ δμοκ ηα ιδκφιαηα. Ζ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ ιέζς
δζαδζηηφμο βίκεηαζ ιέζς επζημζκςκίαξ ιε δθεηηνμκζηά ιέζα ιε ζημπυ έκα άημιμ κα αθάρεζ
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ηαζ κα εηιεηαθθεοηεί έκα οπμηείιεκμ, ζςιαηζηά, ζελμοαθζηή ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά.
Δζδζηυηενα, μ ζελμοαθζηυξ εηθμαζζιυξ ιέζς δζαδζηηφμο πενζθαιαάκεζ ακήεζηα, οπμηζιδηζηά
ηαζ επζεεηζηά ιδκφιαηα ή ζπυθζα βζα ημ ζχια ηαζ ηδ ζελμοαθζηή γςή εκυξ/ιζα
ιαεδηή/ιαεήηνζα ηαζ απμζηέθκμκηαζ αημιζηά ιέζς ιδκοιάηςκ ή ηαζ μιαδζηά ζε δζάθμνεξ
ζζημζεθίδεξ, websites, blogs, chartrooms. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ ζηδ ζελμοαθζηή
πανεκυπθδζδ ζοβηαηαθέβεηαζ επίζδξ ηαζ δ δζαηίκδζδ πμνκμβναθζημφ οθζημφ (Qureshi, 2013.
Strauss, 2012).
Μζα ιεθέηδ ηςκ DeSouza ηαζ Ribeiro (2005) ζε ζπμθεία ηδξ Βναγζθίαξ θακένςζε υηζ
μ εηθμαζζιυξ απμηεθεί πνμαθεπηζηυ πανάβμκηα βζα ηδ ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ, ηυζμ ηςκ
ημνζηζζχκ υζμ ηαζ ηςκ αβμνζχκ ηαζ υηζ αηυιδ ηα αβυνζα εηθμαίγμοκ ηαζ πανεκμπθμφκ
ζελμοαθζηά πενζζζυηενμ ημοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ ζοβηνζηζηά ιε ηα ημνίηζζα. Δπζπθέμκ, υζα
αβυνζα είπακ παιδθυ ζημν ζηδκ ηθίιαηα πμο αθμνμφζε ημ ζελζζιυ ηαζ υζμζ πίζηεοακ υηζ εα
ηζιςνδεμφκ απυ ημοξ ηαεδβδηέξ ημοξ ήηακ θζβυηενμ πζεακυ κα εηθμαίζμοκ ημοξ ζοιιαεδηέξ
ημοξ ζοβηνζηζηά ιε ηα αβυνζα πμο ζηυνανακ ορδθά ηαζ πίζηεοακ υηζ δε εα ηζιςνδεμφκ απυ
ημοξ δαζηάθμοξ ημοξ.
Μζα άθθδ Αοζηναθζακή ιεθέηδ ηςκ Shute, Owens ηαζ Slee (2007) οπμζηήνζλε υηζ δ
θεηηζηή ηαζ δ έιιεζδ εοιαημπμίδζδ είκαζ ελμθμηθήνμο ζελμοαθζηή ηαζ απμηεθμφκ
ηαεδιενζκά θαζκυιεκα εκηυξ ημο ζπμθζημφ πθαζζίμο, εκχ ιζθχκηαξ βζα ηζξ ζοκέπεζεξ ηδξ
ζελμοαθζηήξ πανεκυπθδζδξ, αοηέξ είκαζ δοζιεκείξ ηαζ είκαζ ζδζαζηένςξ ηνίζζιεξ ζημ εδθοηυ
θφθμ ηονίςξ ζηδ βοικαζζαηή δθζηία (Gruber & Fineran, 2007.Qureshi, 2013. Sanchez,
Robertson, Lewis, Rosenbluth, Bohman & Casey, 2008).
Γζα ηδ δζενεφκδζδ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηέημζςκ πενζζηαηζηχκ ζδιακηζηυ είκαζ κα
θαιαάκεηαζ οπυρζκ δ ζοπκυηδηα ηςκ πενζζηαηζηχκ αοηχκ, ημ είδμξ ηςκ ιδκοιάηςκ πμο
απμζηέθθμκηαζ, ημ πθαίζζμ υζμ ηαζ μζ δζαπνμζςπζηέξ δοκαιζηέξ πμο οπμζηδνίγμοκ ηδ ζπέζδ
ιεηαλφ ημο εφιαημξ ηαζ ημο εφηδ. Γεδμιέκμο υηζ μζ επζπηχζεζξ ηζξ ζελμοαθζηήξ
πανεκυπθδζδξ είκαζ δοζιεκείξ βζα ηδκ οβεία ηςκ παζδζχκ ηαζ ηονίςξ ηςκ ημνζηζζχκ ηαζ
ηαεχξ μ εηθμαζζιυξ ηαζ δ πανεκυπθδζδ οπάνπμοκ ακελέθεβηηα ζηα ζπμθεία, μζ οπδνεζίεξ
οπμζηήνζλδξ ηαζ δ εηπαζδεοηζηή ηαηάνηζζδ ημο ζπμθζημφ πνμζςπζημφ, ηςκ δαζηάθςκ ηαζ
ηςκ βμκέςκ ηνίκμκηαζ απαναίηδηεξ (Gruber & Fineran, 2008.Gruber & Fineran, 2007.
Sanchez, Robertson, Lewis, Rosenbluth, Bohman & Casey, 2008).
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2.6.11. Ραηζηζηηθόο Δθθνβηζκόο ( Racial Bullying)
Σμ bullying απμηεθεί έκα εονέςξ δζαδεδμιέκμ γήηδια, ςζηυζμ, βζα ημκ ναηζζζηζηυ
εηθμαζζιυ εκηυξ ηδξ ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ βκςνίγμοιε εθάπζζηα πνάβιαηα. Ακ ηαζ πμθθέξ
αηαδδιασηέξ ένεοκεξ έπμοκ αζπμθδεεί ιε ημ γήηδια ημο ναηζζζιμφ, εκημφημζξ ημ ζζημνζηυ
πθαίζζμ πμο ζοζπεηίγεηαζ ιε αοηυκ δεκ έπεζ δζαθεοηακεεί πθήνςξ. Έκα ανηεηά ιεβάθμ ιένμξ
ηδξ αζαθζμβναθίαξ ααζίγεηαζ ζε αοημακαθμνέξ πενζζηαηζηχκ εηθμαζζιμφ. Πνμζδζμνίγμκηαξ
ημκ υνμ ΄΄ναηζζζηζηυξ εηθμαζζιυξ΄΄αοηυξ ακαθένεηαζ ζε έκα εφνμξ ζοιπενζθμνάξ, ηυζμ
ζςιαηζηήξ υζμ ηαζ ροπμθμβζηήξ, δ μπμία απμννίπηεζ έκα πνυζςπμ ελαζηίαξ ημο πνχιαημξ,
ηδξ εεκζηυηδηαξ, ηδξ ημοθημφναξ ή ημο εεκζημφ ημο ζηάημοξ (Misawa, 2010.Qureshi, 2013).
O Troyna ηαζ Mather ήηακ απυ ημοξ πνχημοξ ενεοκδηέξ πμο αζπμθήεδηακ ιε ηδ θφζδ
ηδξ ναηζζζηζηήξ πανεκυπθδζδξ ηαζ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ζηα ζπμθεία ηαζ οπμζηήνζλακ υηζ
οπάνπμοκ πμθθμί ηαζ δζαθμνεηζημί πανάβμκηεξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ εηδήθςζδ ναηζζζηζηχκ
επζεέζεςκ, μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα ηαηακμδεμφκ ιυκμ ιέζς ηςκ ημζκςκζηχκ δζαδζηαζζχκ. Ο
ναηζζζηζηυξ εηθμαζζιυξ πνάβιαηζ ιπμνεί κα θάαεζ πμζηίθεξ ιμνθέξ. Μπμνεί κα είκαζ
πνμζςπζηή ηαζ άιεζδ, υπςξ δ πνμζθχκδζδ ναηζζζηζηχκ μκμιάηςκ (πμο ηαζ απμηεθεί ηαζ ηδ
πζμ ζοπκή ιμνθή ), ιπμνεί κα είκαζ επίζδξ ηαζ ημζκςκζηή δζαπςνίγμκηαξ ηαζ απμιμκχκμκηαξ
έκα άημιμ ή ηαζ μθυηθδνεξ μιάδεξ (Qureshi, 2013).
Ανηεηέξ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ μζ πνμζθςκήζεζξ ναηζζζηζηχκ μκμιάηςκ είκαζ δ πζμ
δζαδεδμιέκδ ιμνθή ναηζζζηζημφ εηθμαζζιμφ ζηα ζπμθεία ηαζ ακηακαηθά ναηζζζηζηέξ
ακηζθήρεζξ ηαζ κμμηνμπίεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ μζημβέκεζα, απυ ημ ίδζμ ημ ζπμθζηυ
πενζαάθθμκ ηαζ απυ ηδκ ημζκυηδηα εκ βέκεζ. Οζ Smith ,Thompson ηαζ Whitney (1993)
ακαηάθορακ ζε ιζα ένεοκά ημοξ υηζ ηα ναηζζζηζηά παναηζμφηθζα πνμζθςκμφκηακ ζε
ιεβαθφηενμ ααειυ ηαζ ζε ιεβαθφηενδ ζοπκυηενδ ζε παζδζά πνμενπυιεκα απυ ηδκ Αζία, αθθά
ζε ηακέκα απυ ηα θεοηά παζδζά ημο ζπμθείμο. Μάθζζηα, οπμζηδνίπεδηε υηζ μζ ναηζζζηζηέξ
πνμζθςκήζεζξ ηαζ ηα παναηζμφηθζα ήηακ ζδζαίηενα επζγήιζεξ βζα ηα παζδζά πμο
εοιαημπμζμφκηακ ηαζ απμηεθμφζε ααζζηυ πανάβμκηα βζα ηδ δδιζμονβία ακηζπάεεζαξ ηαζ
επενυηδηαξ ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ. Δνεοκδηζηά δεδμιέκα ηςκ Tolsmaa, Deurzenb, Starkc ηαζ
Veenstra, (2013) έδεζλακ υηζ δ επζηνάηδζδ ημο ναηζζζηζημφ εηθμαζζιμφ ελανηζυκηακ απυ ημ
επίπεδμ ηδξ εεκζηήξ πμθοιμνθίαξ ηδξ ηάλδξ, ιε ηα επίπεδα κα αολάκμκηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηςκ
επζπέδςκ ηδξ εεκζηήξ πμθοιμνθίαξ. Αηυιδ, παζδζά απυ ημ Μανυημ ηαζ ηδκ Σμονηία ήηακ
πενζζζυηενμ πζεακυ κα δεπεμφκ ναηζζζηζηή επίεεζδ εκ ζοβηνίζεζ ιε ηα παζδζά απυ ηδκ
Οθθακδία, ζφιθςκα ιε ηζξ ακαθμνέξ ηςκ εοιάηςκ. Ένεοκεξ ζε παζδζά δθζηίαξ 12-13 εηχκ
έπμοκ δείλεζ υηζ δ επενζηυηδηα ηαζ μ εηθμαζζιυξ είκαζ οπανηηυξ ζε ηαεδιενζκή αάζδ ζηα
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ζπμθεία. Άθθεξ ένεοκεξ οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ ναηζζζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ βίκμκηαζ απμδεηηέξ
απυ ημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ηάπμζεξ άθθεξ θακενχκμοκ υηζ ανηεηά παζδζά δεκ ακαθένμοκ
ηα πενζζηαηζηά ζημοξ δαζηάθμοξ, ηαεχξ θμαμφκηαζ ηδκ ακηίδναζή ημοξ. Δίκαζ πζεακυκ μζ
δάζηαθμζ, μζ ηαεδβδηέξ ηαζ υζμζ ενβάγμκηαζ ζηα ζπμθεία κα εκζζπφμοκ (ζοκεζδδηά ή ιδ)
ναηζζζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ ακαπανάβμκηαξ ιε ημ θυβμ ημοξ ηαζ ιε ηδ δνάζδ ημοξ ιδ
νεαθζζηζηά ζηενευηοπα (Qureshi, 2013.Strauss, 2012).
2.6.12. Οκνθνβηθόο Δθθνβηζκόο (homophobic bullying)
Ο εηθμαζζιυξ απμηεθεί ιζα πναβιαηζηυηδηα ζηζξ πενζζζυηενεξ ημζκςκίεξ. Πμθθμί
ενεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ εφηεξ ηείκμοκ κα εηθμαίγμοκ άημια πμο ειθακίγμκηαζ
πενζζζυηενμ εοάθςηα ή ιμζάγμοκ «δζαθμνεηζηά». ηυπμξ θαίκεηαζ κα απμηεθμφκ ηαζ
υζμζ/υζεξ ειθακίγμοκ δζαθμνεηζηέξ ζελμοαθζηέξ πνμηζιήζεζξ απυ ηζξ ζοκδεζζιέκεξ ή
υζμζ/υζεξ δεκ έπμοκ ακαηαθφρεζ αηυιδ ηδ ζελμοαθζηή ημοξ ηαοηυηδηα. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ
ζημ πθαίζζμ ηα ζπμθζηήξ ημζκυηδηαξ. Όζα παζδζά εεςνμφκηαζ εηενυθοθμζ, αιθίθοθμζ απυ
ημοξ οπυθμζπμοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ, απμηεθμφκ ζηυπμ ηςκ εοηχκ. Οζ εφηεξ αοημί μνίγμκηαζ ςξ
μιμθμαζηυξ ηαζ ηα επεζζυδζα πμο δδιζμονβμφκηαζ μκμιάγμκηαζ μιμθμαζηά επεζζυδζα. Οζ
δνάζηεξ εηθμαζζηζηχκ επεζζμδίςκ έπμοκ ςξ ζηυπμ έκα εοάθςημ μιμθοθυθζθμ ή δζαθμνεηζηυ
θοζζμβκςιζηά ιαεδηή ηαζ πνδζζιμπμζμφκ πνμζαθδηζημφξ υνμοξ ή ημκ υνμ «μιμθοθυθζθμξ»
οπμηζιδηζηά βζα πνμηαθέζμοκ ηαπείκςζδ ροπζηή δοζθμνία. οκεπχξ, μιμθμαζηυξ
εηθμαζζιυξ έπεζ ηδ ιμνθή ζςιαηζηήξ, θεηηζηήξ ηαζ ροπμθμβζηήξ πανεκυπθδζδξ ηαζ επίεεζδξ
απέκακηί ζε άημια ιε δζαθμνεηζηέξ ζελμοαθζηέξ πνμηζιήζεζξ (Meyer, 2009.Norman, 2004.
Norman & Calvin, 2006. Rivers & Duncan, 2013).
Οζ εηθμαζζηζηέξ πνάλεζξ εζξ αάνμξ αηυιςκ ιε δζαθμνεηζηή ζελμοαθζηυηδηα
ζηδνίγμκηαζ ζε ανκδηζηά ζηενευηοπα ηαζ ζε πνμηαηαθήρεζξ ηαζ δδιζμονβμφκ ηαζ
ηαημπονχκμοκ δβειμκζηέξ θοζζμβκςιίεξ αννεκςπυηδηαξ ηαζ εδθοηυηδηαξ, εηενμζελμοαθζηέξ
ηαοηυηδηεξ ηαζ εηενμζελμοαθζηέξ ζενανπίεξ (Meyer,2009.Renold, 2002. Rivers, 2011).
Δνεοκδηζηά δεδμιέκα έπμοκ δείλεζ υηζ οπάνπμοκ πμθθά ηνμφζιαηα πανεκυπθδζδξ ζηα
ζπμθεία πμο έπμοκ ηδ ιμνθή ζςιαηζηχκ ηαζ θεηηζηχκ ηαζ ζςιαηζηχκ ιμνθχκ
εηενμζελμοαθζηυηδηαξ ηαζ μιμθμαίαξ ηυζμ ζε αβυνζα, υζμ ηαζ ζε ημνίηζζα. Σμ γήηδια ηδξ
μιμθμαίαξ απμηεθεί έκα ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ ηαζ πνήγεζ ζμαανήξ ακδζοπίαξ βζα ημοξ
ιαεδηέξ, ημοξ εηπαζδεοηζημφξ ηαζ ημοξ βμκείξ, ηαεχξ ημ γήηδια ηδξ μιμθμαίαξ έπεζ θάαεζ
δζάποηεξ δζαζηάζεζξ (Hong & Garbarino, 2012. Renold, 2002.Rivers, 2011.Walton, 2008).
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Πνυζθαηεξ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ εηενμθοθυθζθδ κεμθαία ή αθθζχξ
πνμζδζμνζγυιεκδ ςξ LGBT είκαζ ζδζαίηενςξ εοάθςηδ ζηδ εοιαημπμίδζδ ηαζ ζηδκ
επζεεηζηυηδηα απυ ζοκμιήθζημοξ ημοξ. Σμ έκα ηνίημ ηςκ παζδζχκ ημο βοικαζίμο ζηζξ Ζ.Π.Α
εοιαημπμζμφκηαζ. Απυ αοημφξ πάκς απυ ημ 85% ηςκ κέςκ εοιαημπμζμφκηαζ θεηηζηά θυβς
ημο ζελμοαθζημφ ημοξ πνμζακαημθζζιμφ, ημ 44% πανεκμπθμφκηαζ ζςιαηζηά βζα ημκ ίδζμ
θυβς ηαζ ημ 90% έπμοκ αημφζεζ ημοξ ζοκμιήθζημοξ ημοξ κα πνδζζιμπμζμφκ ηδκ θέλδ «βηέζ»
οπμηζιδηζηά (Stathatos, Watson & Sulkowski, 2016). φιθςκα ιε ημκ Berrill (1992) ηαζ
Gross, Aurand ηαζ Adessa (1988) (υπςξ ακαθένεηαζ ζημκ Rivers, 2011) δ επζηνάηδζδ ηςκ
βηέζ, ηςκ θεζαζχκ ηαζ ηςκ αιθίθοθςκ κέςκ ζηζξ Ζ.Π.Α πμζηίθθεζ απυ ημ 33% ζημ 49%.
Δπζπθέμκ, ημ 50% ηςκ βηέζ ακδνχκ , ημ 12% ηςκ θεζαζχκ δθζηίαξ 12-14 εηχκ είπακ ειπεζνίεξ
εοιαημπμίδζδξ ζημ θφηεζμ ηαζ ημ 59% ηςκ βηέζ ακδνχκ ηαζ ημ 21% ηςκ θεζαζχκ δθζηίαξ 1418 εηχκ είπακ ακηίζημζπεξ ειπεζνίεξ ηαηά ηδ εθδαζηήξ ημοξ δθζηία. Ο Thurlow (2001) αηυιδ
οπμζηήνζλε υηζ ηα αβυνζα εοιαημπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ απυ ηα ημνίηζζα, εκχ δ μιμθμαζηή
θεηηζηή αία δζαεέηεζ ιεβάθδ επζηνάηδζδ. Πανυιμζα, ένεοκα ζηδκ Πμνημβαθία έδεζλε υηζ μζ
μιμθοθυθζθμζ εηθμαίγμκηαζ πενζζζυηενμ ζοβηνζηηά ιε ημοξ εηενμθοθυθζθμοξ ζοιιαεδηέξ
ημοξ. Σα αβυνζα, επίζδξ, είκαζ ζοπκυηενα εφιαηα μιμθμαζηχκ επζεέζεςκ εκ ζοβηνίζεζ ιε ηα
ημνίηζζα (António & Moleiro, 2015).
πεηζηά ιε ηδκ ημζκςκζηή οπμζηήνζλδ ηςκ κέςκ πμο δζαεέημοκ δζαθμνεηζηή
ζελμοαθζηυηδηα απυ ηδ ζοκδεζζιέκδ, μζ Pilkingtonηαζ D‟Augelli (1995) (υπςξ ακαθένεηαζ
ζημκ Rivers, 2011) ζζπονίζηδηακ ημ 43% ηςκ αβμνζχκ ηαζ ημ 54% ηςκ ημνζηζζχκ
ακαθένμοκ υηζ βκςνίγμοκ ημοθάπζζημκ έκα θίθμ πμο είπε δεπεεί επίεεζδ θυβς ηςκ
ζελμοαθζημφ ημοξ πνμζακαημθζζιμφ. Έκα πμζμζηυ 36% ηαζ 27% ακέθενακ υηζ θμαυκημοζακ
υηζ εα πάζμοκ ηάπμζμ θίθμ ημοξ θυβς ηςκ ζελμοαθζηχκ ημοξ πνμηζιήζεςκ, εκχ έκα πμζμζηυ
ημο 28% ιεηαλφ ηςκ αβμνζχκ ηαζ ημο 19% ηςκ ημνζηζζχκ ελέθναζακ υηζ δ ακάβηδ ηαζ δ
επζεοιία ημοξ κα ακμζπημφκ βζα κα εηθνάζμοκ ηδ ζελμοαθζηυηδηά ημοξ ελανηζυκηακ απυ ημ
θυαμ βζα ηοπυκ ζςιαηζηή αία εκακηίςκ ημοξ
Οζ Berlan, Corliss, Field, Goodman & Austin (2010) ακαηάθορακ υηζ μζ
μιμθοθυθζθμζ άκδνεξ ηαζ ήηακ πζμ πζεακυ κα ακαθένμοκ υηζ είκαζ εφιαηα εηθμαζζιμφ.
Οιμίςξ, μζ εηενυθοθεξ βοκαίηεξ ηαζ μζ αιθίθοθεξ βοκαίηεξ ηαζ θεζαίεξ ήηακ πζεακυηενμ κα
δδθχζμοκ υηζ έπμοκ εηθμαζζηεί ζοβηνζηζηά ιε ηα εηενμθοθυθζθα εδθοηά. Δπίζδξ, ηα βηέζ
ανζεκζηά ήηακ θζβυηενμ πζεακυ κα ακαθένμοκ υηζ έπμοκ εηθμαίζεζ άθθα παζδζά ζε ζπέζδ ιε
ηα εηενμθοθυθζθα αβυνζα. Οζ αιθίθοθεξ βοκαίηεξ ήηακ πζεακυηενμ, υιςξ, κα ακαθένμοκ υηζ
εηθυαζγακ άθθμοξ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ εηενμθοθυθζθα ημνίηζζα.
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Οζ Birkett, Espelage & Koenig (2009) οπμζηήνζλακ ζε ιζα ένεοκα ημοξ υηζ
εηενμθοθυθζθμζ ( βηέζ, αιθζζέλμοαθ, θεζαίεξ ηαζ υζμζ δεκ βκχνζγακ ημ ζελμοαθζηυ ημοξ
πνμζακαημθζζιυ) δζέεεηακ αολδιέκμ ηίκδοκμ εηθμαζζιμφ ηαζ μιμθμαζηήξ εοιαημπμίδζδξ.
Πανμοζίαγακ επίζδξ αολδιέκμ ηίκδοκμ βζα ηαηάεθζρδ, αοημηημκζηέξ πνάλεζξ. Μάθζζηα
υζμζ/υζεξ δεκ ήηακ ζίβμονμζ βζα ημ ζελμοαθζηυ ημοξ πνμζακαημθζζιυ είπακ ιεβαθφηενμ
ηίκδοκμ μιμθμαζηήξ εοιαημπμίδζδξ ηαζ ανκδηζηχκ επζπηχζεςκ ζηδκ οβεία ημοξ ζοβηνζηηά
ιε ημοξ εηενμθοθυθζθμοξ ηαζ ηδκ LGBT κεμθαία.
Ζ πνμηαηάθδρδ πμο ααζίγεηαζ ζηδ εοιαημπμίδζδ ιε αάζδ ημ ζελμοαθζηυ
πνμζακαημθζζιυ είκαζ ζδζαίηενα επζγήιζα βζα ηδκ οβεία ηαζ ηδκ εοδιενία ηςκ κέςκ. Ένεοκεξ
ηςκ εοιάηςκ ηδξ LGBT κεμθαίαξ έπεζ δείλεζ υηζ ηα παζδζά αοηά ανίζημκηαζ ζε ηίκδοκμ βζα
παιδθέξ ζπμθζηέξ επζδυζεζξ, αολδιέκμ άβπμξ, δοζθμνία, παιδθά ηίκδηνα επζδίςλδξ
δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ηαηάπνδζδ μοζζχκ ηαζ νζρμηίκδοκεξ ηαζ αοημηημκζηέξ
ζοιπενζθμνέξ. Αηυιδ, Δνεοκδηζηά δεδμιέκα έπμοκ δείλεζ παιδθά επίπεδα ημο ακήηεζκ ζηα
αβυνζα ηαζ αολδιέκα επίπεδα απυζονζδξ ζηα ημνίηζζα. Σμ ιεηαηναοιαηζηυ ζηνεξ απμηεθεί
έκα ζδιακηζηυ πνυαθδια πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηα εφιαηα πμο έπμοκ εηηεεεί ζε μιμθμαζηυ
εηθμαζζιυ. Μάθζζηα, ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ηα αολδιέκα πμζμζηά ιεηαηναοιαηζηυ ζηνεξ
παναηδνήεδηακ πενζζζυηενμ ζε υζμοξ απμδέπμκηακ ημκ ζελμοαθζηυ ημοξ
πνμζακαημθζζιυ.(António & Moleiro, 2015. Poteat & Espelage, 2007. Rivers & Cowie, 2003.
Russell, Ryan, Toomey, Diaz& Sanchez, 2011. Stathatos, Watson & Sulkowski, 2016)
. Οζ ανκδηζηέξ ροπμημζκςκζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ επζπηχζεζξ πμο ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδ
μιμθμαζηή ηαημπμίδζδ, ζοπκά δζανημφκ ανηεηυ ηαζνυ ιεηά ηδκ πανεκυπθδζδ ηαζ
παναηδνμφκηαζ ηαζ ζηδκ εκήθζηδ γςή. Σμ ιεηαηναοιαηζηυ ζηνεξ εκδέπεηαζ κα απμηεθεί έκα
παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηςκ εκδθίηςκ πμο έπμοκ εηηεεεί ηαη΄επακάθδρδ ζε εηθμαζζηζηά
επεζζυδζα ζηδκ εθδαζηή ημοξ γςή. Σα πνμβνάιιαηα ηαηά ημο εηθμαζζιμφ, ηαζ πμθζηζηέξ ηαζ
ηα ιέηνα ζηήνζλδξ βζα ηδκ αζθάθεζα ηςκ ιαεδηχκ ηνίκμκηαζ απαναίηδηα βζα ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ημο εηθμαζζιμφ ζηα ζπμθεία. Σμ εεηζηυ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ηαζ μζ βμκζηή
οπμζηήνζλδ ιπμνμφκ κα παίλμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ ιείςζδ ηςκ μιμθμαζηχκ επεζζμδίςκ
ηαζ ηςκ πεζναβιάηςκ ιέζς ηδξ δδιζμονβίαξ εκυξ εεηζημφ ηθίιαημξ, εκυξ αζθαθμφξ
πενζαάθθμκημξ βζα ηδ ιείςζδ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ δοζθμνίαξ ηαζ ημο θυαμο ηςκ παζδζχκ
πμο εηθμαίγμκηαζ (Mishna, Newman, Daley &Steven Solomon, 2007.Monk, 2011. Rivers,
2006.Stathatos, Watson & Sulkowski, 2016).
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2.7. Παξάγνληεο Κηλδύλνπ ζηελ εκθάληζε θαη ζηελ επηδείλσζε ηνπ ζρνιηθνύ
εθθνβηζκνύ

2.7.1. Αηνκηθνί παξάγνληεο
Ζ ζφκδεζδ ιεηαλφ ηθδνμκμιζηυηδηαξ ηαζ επζεεηζηχκ ιμνθχκ ζοιπενζθμνάξ δεκ είκαζ
πθήνςξ δζεοηνζκζζιέκμξ. Κάπμζμζ ενεοκδηέξ ζζπονίγμκηαζ υηζ δ ημζκςκζηή ηαζ ηονίςξ δ
ζςιαηζηή επζεεηζηυηδηα ζοκδέεηαζ ιε ηθδνμκμιζηέξ ζοκζζηχζεξ. πεηζηά ιε ηδ ζςιαηζηή
επζεεηζηυηδηα, ένεοκα ηςκ Brendgen et al. (2005) ζε δζδφιμοξ έδεζλε υηζ δ επίδναζδ ηδξ
ηθδνμκμιζηυηδηαξ μθείθεηαζ ζε πμζμζηυ 50% ζε ηθδνμκμιζημφξ πανάβμκηεξ. ημοξ
ηθδνμκμιζημφξ πανάβμκηεξ ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ αημιζηέξ ζοκζζηχζεξ πμο
θαιαάκμοκ ιμνθή ιέζς δζαθυνςκ ιδπακζζιχκ, υπςξ είκαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ
πνμζςπζηυηδηαξ ημο ηάεε αηυιμο, μζ ημζκςκζηέξ ηαζ βκςζηζηέξ θεζημονβίεξ ηαζ δ ζηακυηδηα
νφειζζδξ ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ ημο αοημεθέβπμο. Πμθθέξ ένεοκεξ
εζηζάγμοκ ζηδκ έθθεζρδ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ ςξ πανάβμκηαξ πμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ
ζηδκ εοπάεεζα ηςκ αηυιςκ απέκακηζ ημκ εηθμαζζιυ. Άθθεξ ιεθέηεξ ακαθένμοκ ηδ ιεζςιέκδ
εκζοκαίζεδζδ ηαζ ηδκ ορδθή δδιμηζηυηδηα ηςκ αννέκςκ δναζηχκ, πανάβμκηεξ πμο εοκμμφκ
ηδκ ηονζανπία ηαζ ηδκ επζηνάηδζδ ηςκ αηυιςκ αοηχκ (DiLalla & Jones, 2000.Smith, 2013).
Σμ θφθμ ηαζ δ δθζηία απμηεθμφκ επίζδξ ζδιακηζηυ νυθμ ζπεηζηά ιε ηδκ ειθάκζζδ
ιζαξ επζεεηζηήξ ζοιπνμθμνάξ. Ακ ηαζ μζ δζαθμνέξ ακάιεζα ζηα θφθα δεκ είκαζ ζδζαίηενα
ζδιακηζηέξ, ενεοκδηέξ έπμοκ ζζπονζζηεί υηζ ημ ανζεκζηυ θφθμ ηείκεζ κα εηδδθχκεζ πζμ ζοπκά
επζεεηζηέξ ζοιπνμθμνέξ ημοθάπζζημκ ζςιαηζηχκ ηαζ άιεζςκ ιμνθχκ εηθμαζζιμφ.
Ακαθμνζηά ιε ηδκ δθζηία δ επζηνάηδζδ ημο εηθμαζζιμφ ειθακίγεηαζ πενζζζυηενμ ηαηά ηδ
ιεηάααζδ απυ ηδκ πνςημαάειζα ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ, εκχ μ δθεηηνμκζηυξ
εηθμαζζιυξ ζοκακηάηαζ πενζζζυηενμ ζε ιεβαθφηενεξ δθζηίεξ (Smith, 2013. Swearer,
2011.Tusinski, 2008)
ηα πνμζςπζηά λεπςνζζηά αημιζηά παναηηδνζζηζηά ιπμνμφκ κα ζοιπενζθδθεμφκ
κέμζ ιε δζαθμνεηζηυ, ζελμοαθζηυ πνμζακαημθζζιυ ηαζ παζδζά ηαζ κέμζ πμο πνήγμοκ εζδζηχκ
ακαβηχκ, ιζαξ ηαζ έπεζ απμδεζπεεί υηζ μζ κέμζ αοημί πέθημοκ εφιαηα εηθμαζζιμφ ελαζηίαξ ηδξ
δζαθμνεηζηυηδηαξ πμο ημοξ παναηηδνίγεζ. Ένεοκεξ έπμοκ επζαεααζχζεζ ημκ παναπάκς
ζζπονζζιυ. Μάθζζηα, ένεοκα ηδξ GLSEN (2009) ( υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Swearer, 2011)
έδεζλε υηζ ζε παζδζά δθζηίαξ 12-21 εηχκ ημ 84% ηςκ LGBTιαεδηχκ πανεκμπθμφκηαζ θεηηζηά,
ημ 40, 1% πανεκμπθμφκηαζ ζςιαηζηά ηαζ ημ 18,8% ηςκ ιαεδηχκ αοηχκ είπε δεπεεί ζςιαηζηή
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επίεεζδ ζημ πανεθευκ θυβς ημο δζαθμνεηζημφ ζελμοαθζημφ ημοξ πνμζακαημθζζιμφ.
Ακαθενυιεκμζ ζηα παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ, ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκδηχκ
είκαζ δαζδαθχδδ. Χζηυζμ, ηα άημια αοηά έπεζ απμδεπεεί υηζ εοιαημπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ
ζοβηνζηζηά ιε ηα άθθα παζδζά. (Mishna, 2003.Thompson, Whitney&Smith, 1994). Άημια ιε
ειθακείξ ακαπδνίεξ ηαζ παζδζά πμο ανίζημκηαζ ζημ θάζια ημο αοηζζιμφ είκαζ πζεακυηενμ κα
απμηεθμφκ εφιαηα έκακηζ ηςκ παζδζχκ δίπςξ ακαπδνίεξ. Παζδζά ιε δζαηαναπέξ ζηδ
ζοιπενζθμνά έπμοκ αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ κα εηδδθχζμοκ ιζα ακηζδναζηζηή ιμνθή
εηθμαζζιμφ ( επζεεηζηυηδηα ςξ ιμνθή ακηαπυδμζδξ). Μεθέηεξ έπμοκ απμδείλεζ ηδκ φπανλδ
αθθδθμζοζπέηζζδξ ιεηαλφ ηςκ πνμαθδιαηζηχκ ελςηενζηεοιέκςκ ζοιπενζθμνχκ ηαζ ημο
εηθμαζζιμφ (McCrackenet al,, 2002. Swearer, 2011).
Σέθμξ, μζ ηαηαεθζπηζηέξ δζαηαναπέξ ηαζ δ αοημηημκζηυηδηα απμηεθμφκ πνμβκςζηζηυ
πανάβμκηα ημο εηθμαζζιμφ. Οζ δνάζηεξ/ εφιαηα είκαζ πζεακυ κα πανμοζζάγμοκ
ζοκκμζδνυηδηα ιε δζαηαναπέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηδξ ηαηάεθζρδξ. Αηυιδ, ηυζμ μζ
δνάζηεξ υζμ ηαζ μζ εφηεξ ηαζ μζ εφηεξ/εφιαηα έπμοκ ειπεζνίεξ ηαηαεθζπηζηχκ ζοκδνυιςκ
ζφιθςκα ιε ένεοκεξ (Farrington & Baldry, 2010.Swearer, 2011).
2.7.2. Οηθνγελεηαθνί Παξάγνληεο
Σμ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ είκαζ μ πνςηανπζηυξ θμνέαξ ημζκςκζημπμίδζδξ ηςκ
παζδζχκ. Σα παζδζά ιέζς ηδξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιε ημοξ θνμκηζζηέξ ημοξ οζμεεημφκ νυθμοξ ηαζ
ζοιπενζθμνέξ. Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ ακαηνμθή ηαζ ημ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ
επδνεάγεζ ηδ ροπμημζκςκζηή ακάπηολδ ηςκ παζδζχκ. φιθςκα ιε ηδ εεςνία Κμζκςκζηήξ
ιάεδζδξ , ηα παζδζά ιαεαίκμοκ κα είκαζ επζεεηζηά ιέζς ηδξ ιίιδζδξ πνμηφπςκ. Σέημζα
πνυηοπα απμηεθμφκ μζ βμκείξ, ηα αδένθζα ηαζ ημ εονφηενμ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ ιε ημ
μπμίμ ημ παζδί ένπεηαζ ζε αθθδθεπίδναζδ (Maliki, Asagwara & Ibu, 2009.Tusinski, 2008).
Ζ εηδήθςζδ επζεεηζηυηδηαξ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζε πμθθμφξ πανάβμκηεξ πμο
ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ μζημβέκεζα. Σμ παιδθυ ιμνθςηζηυ επίπεδμ, δ ζοπκή απμοζία ηςκ
βμκέςκ, δ ροπνυηδηα, δ έθθεζρδ ζημνβήξ ηαζ αζθάθεζαξ πνμξ ηα παζδζά, δ αοζηδνυηδηα ηαζ δ
πεζεανπία απμηεθμφκ ηάπμζεξ ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ πμο ιπμνεί κα ηαηαζηήζμοκ ηα παζδζά
παεδηζηά ή επζεεηζηά. Ζ ροπνυηδηα ηςκ βμκέςκ ιπμνεί κα ηάκεζ ηα παζδζά ζδζαίηενα
εοάθςηα ηαζ κα ημοξ μδδβήζεζ ζε ζοιπενάζιαηα υηζ ηαζ μζ άκενςπμζ βφνς ημοξ είκαζ ροπνμί
ηαζ απμννζπηζημί ηαζ ζοκεπχξ επζεεηζημί, εηδδθχκμκηαξ έηζζ επζεεηζηέξ ιμνθέξ
ζοιπενζθμνάξ. Αηυιδ, δ ιαηνμπνυκζα έηεεζδ ηςκ παζδζχκ ζε ηαηάζηαζδξ αίαξ ζημ ζπίηζ
ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδ κα ιίιδζδ ηέημζςκ πνμηφπςκ ζοιπενζθμνέξ. Όιςξ, ηαζ έκα
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οπενπνμζηεοηζηυ ηαζ απμπκζηηζηυ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ είκαζ δοκαηυ κα απμηεθέζεζ
πνμβκςζηζηυ πανάβμκηαξ ημο εηθμαζζιμφ. Όηακ ιάθζζηα, δ αία ζηα ζπίηζα δεκ
επζδμηζιάγεηαζ απυ ημοξ βμκείξ είκαζ πζεακυ κα μδδβήζεζ ηα παζδζά ζε ζηέρεζξ υηζ ηέημζεξ
ζοιπενζθμνέξ είκαζ επζεοιδηέξ. Έηζζ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζμφκ ηδκ επζεεηζηυηδηα
πνμηεζιέκμο κα απμηηήζμοκ αοηυ πμο εέθμοκ. Οζ ζοπκμί ηαοβάδεξ, δ πνήζδ αθημυθ ηαζ δ
ζςιαηζηή ή ζελμοαθζηή πανεκυπθδζδ απμηεθεί ηίκδοκμ ηυζμ βζα ηδ εηδήθςζδ επζεεηζηήξ
ζοιπενζθμνάξ υζμ ηαζ βζα ηδ εοιαημπμίδζδ ηςκ ίδζςκ ηςκ παζδζχκ. Παζδζά πμο εηθμαίγμοκ
επακεζθδιιέκα έπμοκ δδθχζεζ ιεζςιέκμ βμκζηυ έθεβπμ ηαζ ιδ οπμζηδνζηηζηυ μζημβεκεζαηυ
πενζαάθθμκ (Bowes, Arseneault, Maughan, Taylor, Caspi &Moffitt, 2009. Espelage,
Bosworth & Simon, 2000.Shields & Cicchetti, 2010. Smith, 2014. Swearer, 2011).
Πζμ εζδζηά μ Duncan (2011) οπμζηήνζλε υηζ ηα παζδζά πμο εηθμαίγμοκ ημοξ άθθμοξ
πνμένπμκηαζ απυ μζημβέκεζεξ ιε αοηανπζηή ακαηνμθή, παιδθή ζοκμπή, γεζηαζζά ηαζ ζοκεπή
απμοζία ηςκ βμκέςκ. Τπμζηήνζλε υηζ ηα ανζεκζηά εφιαηα πνμένπμκηαζ απυ
οπενπνμζηαηεοηζηέξ ιδηένεξ , ιε οπεναμθζηυ έθεβπμ ηαζ απυ αδζάθμνμοξ παηένεξ, εκχ ηα
εδθοηά εφιαηα δζαεέημοκ ιδηένεξ επενζηέξ, απμννζπηζηέξ ηαζ παηένεξ αδζάθμνμοξ. πεηζηά
ιε ημοξ εφηεξ/εφιαηα, αοημί θαίκεηαζ κα πνμένπμκηαζ απυ ανκδηζηά πενζαάθθμκηα, υπμο
παναηδνμφκηαζ αίαζεξ ζοιπενζθμνέξ.
2.7.3. ρνιηθνί Παξάγνληεο
Οζ πενζζζυηενμζ ενεοκδηέξ εζηζάγμοκ ζημκ μζημβεκεζαηυ πενζαάθθμκ, ζημ ζπμθζηυ
πθαίζζμ ηαζ ζηζξ επζννμέξ ιεηαλφ ηςκ ζοιιαεδηχκ βζα ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ αζηζχκ ηδξ
εοιαημπμίδζδξ. Οζ ηαεδβδηέξ απμηεθμφκ επίζδξ πνυηοπα ιίιδζδξ βζα ηα παζδζά.
Πανάθθδθα, ηα παζδζά εκηυξ ημο ζπμθείμο αθθδθμεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ, δζαιμνθχκμοκ
πανέεξ, αζπάγμκηαζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ ηδξ πανέαξ, δζδάζημκηαζ αλίεξ ηαζ πνυηοπα ηαζ
δζαιμνθχκμοκ ηαοηυηδηεξ. Όπςξ ιπμνμφιε κα ακηζθδθεμφιε ημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ
απμηεθεί ζδιακηζηυ θμνέα ζηδ μθμηθήνςζδ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηςκ παζδζχκ. Χζηυζμ, ημ
ίδζμ ζπμθζηυ πθαίζζμ ιπμνεί κα επζθένεζ ιδ επζεοιδηέξ ζοιπενζθμνέξ, υηακ αοηυ δε
θεζημονβεί ζςζηά.( Smith, 2014. Tusinski, 2008)
Τρδθά πμζμζηά εηθμαζζηζηχκ επεζζμδίςκ παναηδνμφκηαζ ζε ζπμθεία δζαεέημοκ
ηζιςνδηζηυ ηαζ ιδ οπμζηδνζηηζηυ πενζαάθθμκ. Οζ ανκδηζηέξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ
ζοιιαεδηχκ, μζ ακοπανλία ζπέζεςκ ιεηαλφ ηςκ ηαεδβδηχκ ηαζ ηςκ ιαεδηχκ, δ έθθεζρδ
αοημέθεβπμο ηαζ δ ακζηακυηδηα επίθοζδξ ηςκ δζαθμνχκ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ απμηεθμφκ
παναηηδνζζηζηά ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιε ηα ορδθά επίπεδα ηδξ εοιαημπμίδζδξ ηαζ ημο
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εηθμαζζιμφ. Κνίζζιμξ επίζδξ ηνίκεηαζ ηαζ μ νυθμξ ηςκ ηαεδβδηχκ. Όηακ μζ ηαεδβδηέξ
αβκμμφκ ηα εηθμαζζηζηά επεζζυδζα ή ηα δζηαζμθμβμφκ οπμηζιχκηαξ ηα ςξ παζπκίδζ ιεηαλφ ηςκ
παζδζχκ, ηυηε αοηά αολάκμκηαζ. Δπζπθέμκ, μζ πνμηαηαθήρεζξ ηαζ ηα ζηενευηοπα πμο μζ
ηαεδβδηέξ εζηειιέκα ή αζοκείδδηα ακαπανάβμοκ ιπμνεί κα πονμδμηήζεζ επζεεηζηέξ
ζοιπενζθμνέξ απέκακηζ ζε παζδζά απυ δζαθμνεηζηυ πμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ, απυ δζαθμνεηζηή
ημζκςκζηή ηάλδ, ιε δζαθμνεηζηυ ζελμοαθζηυ πνμζακαημθζζιυ. Λέβμκηαξ θίβα θυβζα βζα ηδ
ζπέζδ ηδξ αηαδδιασηήξ πμνείαξ ηςκ ιαεδηχκ ηαζ ηδ ζπέζδ αοηήξ ιε ημκ εηθμαζζιυ,
ενεοκδηζηά εονήιαηα δείλακ υηζ ιαεδηέξ πμο είπακ ειπθαηεί ζημκ εηθμαζζιυ ειθάκζγακ
παιδθέξ αηαδδιασηέξ επζδυζεζξ. Απεκακηίαξ, δ ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ ζηζξ ζπμθζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ δ ηαθή ζπμθζηή επίδμζδ δείπκεζ κα ιεζχκεζ ηδκ ηζκδημπμίδζδ ηςκ
παζδζχκ ζε επζεεηζηέξ πνάλεζξ (Natvig, Albrektsen & Qvarnstrøm, 2001. Swearer, 2011).
Κθείκμκηαξ, αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ μζ ιαεδηέξ πμο απμηεθμφκ δνάζηεξ εηθμαζζηζηχκ
επεζζμδίςκ πνμένπμκηαζ απυ ιεβάθεξ μιάδεξ ηαζ ζοκήεςξ ειπθέημκηαζ ηαζ άθθα ιέθδ ηδξ
μιάδαξ, ηα μπμία επζηνμημφκ ηδ ζοιπενζθμνά αοηή. Αοηυ ιπμνεί κα ζοιααίκεζ βζα δζάθμνμοξ
θυβμοξ. Ανπζηά, ηα παζδζά εκηυξ ιζα πανέαξ ηείκμοκ κα δνμοκ μιαδζηά ηαζ δ δδιζμονβία
μιαδζηχκ επζεέζεςκ ελαζθαθίγεζ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα, εζδζηά ζηδ πενίπηςζδ πμο ημ
εφια απμηεθεί έκα ιειμκςιέκμ άημιμ. Έηζζ, έπμοκ θζβυηενεξ πζεακυηδηεξ κα ηαηδβμνδεμφκ
ηαζ κα ηζιςνδεμφκ βζα ηδ πνάλδ ημοξ (Arseneault, Walsh, Trzesniewski, Newcombe, Caspi &
Moffitt, 2006. Espelage, Bosworth & Simon, 2000.Garandeau & Cillessen, 2006).
2.7.4. Κνηλσληθνί Παξάγνληεο
Ζ ζοιπενζθμνά δεκ είκαζ ιυκμ πνμσυκ αημιζηχκ παναβυκηςκ, αθθά ζδιακηζηή ηαζ
αθθδθεπίδναζδξ αηυιμο ηαζ πενζαάθθμκημξ. Σμ άημιμ ζοκοπάνπεζ ζε πμθθαπθά
πενζαάθθμκηα ( ζπμθείμ, βεζημκζά, πχνμξ ενβαζίαξ ηηθ.) διακηζηυ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ
εηθμαζζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ είκαζ δ ελέηαζδ υθςκ ηςκ πθαζζίςκ, ζηα μπμία ημ άημιμ δζαδνά.
Ο εηθμαζζιυξ απμηεθεί ημζκςκζηυ θαζκυιεκμ ηαζ είκαζ ακαβηαίμ κα δζενεοκάηαζ ζε
ζοκάνηδζδ ιε ημ ημζκςκζηυ πθαίζζμ ηαζ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ αθθαβέξ ηδξ ηάεε ημζκςκίαξ
(Rigby, 2004.Swearer, 2011).
ημοξ ημζκςκζημφξ πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα ζοιπενζθδθεμφκ δ εβηθδιαηζηυηδηα πμο
επζηναηεί ζημ εηάζημηε ημζκςκζηυ πθαίζζμ, δ πμθζηζζιζηή ηαζ ενδζηεοηζηή πμζηζθμιμνθία.
Κμζκςκίεξ ιε αολδιέκδ εβηθδιαηζηή δνάζδ ηαζ αζαζυηδηα απμηεθεί πνυζθμνμ έδαθμξ βζα
ηδκ επζδείκςζδ ηςκ εηθμαζζηζηχκ πενζζηαηζηχκ. (Dessel, 2010. Rigby, 2003). Όιςξ,
ημζκςκίεξ ζηζξ μπμίεξ ηα ιέθδ ηδξ κμζχεμοκ αζθαθή ηαζ πνμζηαηεοιέκμζ μ εηθμαζζιυξ
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θαίκεηαζ κα είκαζ πενζμνζζιέκμξ. Μζθχκηαξ βζα ηδκ πμθζηζζιζηή πμζηζθμιμνθία , ιαεδηέξ
δζαθμνεηζηχκ εεκζημηήηςκ είκαζ πζεακυηενμ κα πέζμοκ εφιαηα εηθμαζζιμφ. Μζα ένεοκα ηςκ
Eslea & Mukhtar (2000) έδεζλε υηζ απυ ηα 243 παζδζά δζαθμνεηζηχκ εεκζημηήηςκ (ζκδμοζζηέξ,
ιμοζμοθιάκμζ, παηζζηακμί) ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, ημ 57% ηςκ αβμνζχκ ηαζ ημ 43% ηςκ
ημνζηζζχκ ήηακ εφιαηα εηθμαζζιμφ θυβς ενδζηεοηζηήξ ηαζ πμθζηζζιζηήξ δζαθμνεηζηυηδηαξ.
Δπζπθέμκ, μζ ημζκςκμζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηςκ ιαεδηχκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πανάβμκηα
εοιαημπμίδζδξ ζε αβυνζα ηαζ ζε ημνίηζζα. Δλάθθμο ιεβάθεξ ημζκςκζημμζημκμιζηέξ δζαθμνέξ
εκηυξ ιζα πχναξ ζπεηίγεηαζ ιε αολδιέκα πμζμζηά εοιαημπμίδζδξ (Bowes, Arseneault,
Maughan, Taylor, Caspi &Moffitt, 2009. Due et al., 2009.)
Σέθμξ, μζ πνμηαηαθήρεζξ, μζ ζηενεμηοπζηέξ ακηζθήρεζξ, μ ζελζζιυξ, δ ηαλζηυηδηα ηαζ
μ ναηζζζιυξ πμο εκοπάνπμοκ ζε υθεξ ηζξ ημζκςκίεξ είκαζ ηφνζμζ οπεφεοκμζ βζα ηδκ εηδήθςζδ
εηθμαζζηζηχκ επεζζμδίςκ (Dessel, 2010. Swearer, 2011).

2.8. Θπκαηνπνίεζε θαη δηαθνξνπνηήζεηο βάζεη θύινπ
Δηηεκέξ ένεοκεξ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί βζα ηδ δζενεφκδζδ ηςκ δζαθμνχκ ιεηαλφ ηςκ
δφμ θφθςκ απέκακηζ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ εοιαημπμίδζδξ, πμο πενζθαιαάκεζ ηζξ δθζηίεξ απυ
ηδκ πνμζπμθζηή δθζηία ιέπνζ ηδκ εθδαεία. Παθαζυηενα, δ ένεοκα βζα ηδ ζπμθζηή αία
οπμδήθςκε υηζ ηα αβυνζα έπμοκ πενζζζυηενεξ πζεακυηδηεξ κα είκαζ εφηεξ ηαζ εφιαηα, έηζζ μζ
ειπεζνίεξ ηςκ ημνζηζζχκ είπακ αβκμδεεί. Πνυζθαηεξ ιεθέηεξ ημκίγμοκ υηζ μζ δζαθμνέξ ιεηαλφ
ηςκ δφςκ θφθςκ ελανηάηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ. Βάζεζ ενεοκχκ ηα πμζμζηά ηςκ
εοιάηςκ είκαζ πανυιμζα βζα ηα αβυνζα ηαζ ηα ημνίηζζα. Γεκζηυηενα, υιςξ, εεςνείηαζ υηζ ηα
αβυνζα ειπθέημκηαζ πενζζζυηενμ ζημ bullying βεκζηυηενα ηαζ ηονίςξ ζε ζςιαηζηέξ
επζεέζεζξ, εκχ δ ειπθμηή ημοξ ζημκ έιιεζμ ηαζ ζημκ θεηηζηυ εηθμαζζιυ δείπκεζ κα είκαζ
πενζμνζζιέκδ. Κάπμζεξ ένεοκεξ, επίζδξ, οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα αβυνζα ηαζ ηα ημνίηζζα
ζοιπενζθένμκηαζ δζαθμνεηζηά. Ζ αζαθζμβναθία ηδξ ελεθζηηζηήξ ροπμθμβίαξ οπμζηδνίγεζ υηζ
ηα ημνίηζζα ζηδκ εθδαεία ακαπηφζζμοκ ιζαξ ακχηενδξ ηθάζδξ εεςνίαξ ημο κμο ζε ζπέζδ ιε
ηα αβυνζα. Χξ εη ημφημο είκαζ πζμ επζννεπήξ ζημ κα πνδζζιμπμζμφκ έιιεζεξ ιμνθέξ
εηθμαζζιμφ ηαζ ημζκςκζηή επζεεηζηυηδηα. Σα ημνίηζζα έπεζ θακεί κα απμηεθμφκ πενζζζυηενμ
παναηδνδηέξ ηςκ εηθμαζζηζηχκ επεζζμδίςκ, εκχ ηα αβυνζα απυ ηδκ άθθδ απμηεθμφκ
πενζζζυηενμ εφηεξ/εφιαηα ημο εηθμαζζιμφ.(Carbone-Lopez, Esbensen & Brick, 2010.
Espelage & Swearer, 2008).
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Όζμ αθμνά ημκ εηθμαζζιυ ιέζς δζαδζηηφμο (cyberbullying) ηα πνάβιαηα είκαζ
θζβυηενμ λεηάεανα. Μζα ένεοκα ημο Li (2006) ζημκ Κακαδά βζα ημ cyberbullying ζηα
ζπμθεία ηαζ ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφςκ θφθςκ ςξ πνμξ αοηυ, έδεζλε υηζ ηα αβυνζα ήηακ
πζμ πζεακυκ κα είκαζ εφηεξ ( ηαζ ιέζς δζαδζηηφμο) ζοβηνζηζηά ιε ηα ημνίηζζα. Δπίζδξ, ηα
ημνίηζζα πμο ήηακ εφιαηα cyberbullying, ήηακ πζεακυηενμ ζε ζπέζδ ιε ηα εφιαηα πμο ήηακ
αβυνζα κα εκδιενχζμοκ ημοξ εκήθζηέξ βζα υηζ είπε ζοιαεί.
Άθθδ ζδιακηζηή ένεοκα ηςκ Scheithauer, Hayer, Petermann&Jugert, (2006) μζ μπμίμζ
δζενεφκδζακ ηδ εοιαημπμίδζδ ηαζ ημκ εηθμαζζιυ ζε παζδζά δδιμηζημφ ζε δφμ βενιακζηά
μιμζπμκδζαηά ηνάηδ ανήηακ υηζ ηα αβυνζα ακέθενακ κα εοιαημπμζμφκηαζ πζμ ζοπκά
ζςιαηζηά. Αηυιδ, ηα αβυνζα ζε ζδιακηζηυ ααειυ εηθυαζγακ ηαζ εοιαημπμζμφζακ
ζοκμιήθζημοξ ημοξ ακελανηήηςξ ηςκ ιμνθχκ εηθμαζζιμφ ηαζ ηαλζκμιμφκηακ ςξ
εφηεξ/εφιαηα ζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ζοβηνζηζηά ιε ηα ημνίηζζα. Πανυιμζα, μζ Smith,
Morita, Tas, Olweus, Catalano & Slee (1999) πανμοζζάγμοκ υηζ ηα αβυνζα ειπθέημκηαζ
πενζζζυηενμ ζε θοζζηέξ επζεέζεζξ, εκχ μζ ζοπκυηενμζ ηφπμζ εηθμαζζιμφ ηςκ ημνζηζζχκ είκαζ
δ δζάδμζδ θδιχκ ηαζ δ ημζκςκζηή απμιυκςζδ υζςκ εοιαημπμζμφκ. Αηυιδ, παναηδνείηαζ υηζ
μζ εφηεξ/ εφιαηα ιεζχκμκηαζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ δθζηίαξ, ζηδκ εθδαεία μζ
παναηδνδηέξ ηςκ εηθμαζζηζηχκ επεζζμδίςκ αολάκμκηαζ ηαζ ηα εφιαηα ιεζχκμκηαζ ζε
ιεβαθφηενεξ δθζηίεξ.
Τπάνπμοκ οπμζηδνζηηέξ πμο ζζπονίγμκηαζ υηζ δ πανεκυπθδζδ ιέζς ημο δζαδζηηφμο
ζοβηαηαθέβεηαζ πενζζζυηενμ ζημκ έιιεζμ εηθμαζζιυ ηαζ άνα ηα ημνίηζζα είκαζ πενζζζυηενμ
πζεακυ κα εοιαημπμζδεμφκ. Πνμξ εκίζποζδ αοημφ, δ ένεοκα ηςκ Smith et al., (2008)
ηαηέδεζλε υηζ ηα ημνίηζζα εοιαημπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ ιέζς δζαδζηηοαημφ ηαεχξ ηαζ υηζ
ηα αβυνζα ζηδ μοδδία εηθμαίγμοκ πενζζζυηενμ ιέζς ιδκοιάηςκ. φιθςκα ιε ένεοκα ημο
Vandedosch (2007) ζημ Βέθβζμ παναηδνήεδηακ ζδιακηζηά πμζμζηά εοιαημπμίδζδξ ιέζς
ίκηενκεη ζηα ημνίηζζα. Δπζπθέμκ, μζ Hinduja ηαζ Patchin (2007) ακαηάθορακ υηζ ηα ημνίηζζα
είκαζ πενζζζυηενμ πζεακυ κα εηθμαζζημφκ ιέζς δζαδζηηφμο ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιέζς e- email.
Οζ Slonjeηαζ Smith (2008) ιάθζζηα ηαηαδεζηκφμοκ υηζ ηα ημνίηζζα ζε ζφβηνζζδ ιε ηα αβυνζα
εοιαημπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ ιέζς ημο ηοαενκμπχνμο ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιέζς e-mail ζηδ
μοδδία. Χζηυζμ, ένεοκα ημο Olweus έπεζ θακενχζεζ υηζ ηα αβυνζα ζηδ Νμναδβία είκαζ
πζεακυηενμ κα εοιαημπμζδεμφκ. Σμ ίδζμ επζαεααζχκμοκ ηαζ μζ ένεοκεξ ηςκ van der Eijnden,
Vermulst, VanRooij ηαζ Meerkerk (2006) ζηδκ Οθθακδία. Τπάνπμοκ ένεοκεξ αηυιδ πμο
οπμζηδνίγμοκ υηζ δεκ οπάνπμοκ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφςκ θφθςκ υζμ αθμνά ημκ εηθμαζζιυ
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βεκζηυηενα ηαζ ημ cyberbullying εζδζηυηενα (Scheithauer, Hayer, Petermann & Jugert, 2006.
Smith, Thompson & Bhatti, 2012).
Όζμ αθμνά ημκ εθθαδζηυ πχνμ δ ένεοκα ηςκ Kapatzia ηαζ Syngollitou (2007) έδεζλε
υηζ ηα αβυνζα ςξ εφηδξ ειπθέημκηαζ πενζζζυηενμ ζημ κα εηθμαίγμοκ ιέζς ημο ηζκδημφ
ηδθέθςκμο, εκχ ηα ημνίηζζα ειπθέημκηαζ πενζζζυηενμ ζημκ εηθμαζζιυ ιέζς ημο δζαδζηηφμο,
ηυζμ ςξ εφηεξ υζμ ηαζ ςξ εφιαηα. ίβμονα μζ πζεακέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ θφθςκ
πμζηίθμοκ ακάθμβα ιε ηζξ δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ πμο ιπμνεί κα εηθάαεζ μ εηθμαζζιυξ ιέζς
ημο δζαδζηηφμο. διακηζηέξ είκαζ αηυιδ ηαζ μζ πμθζηζζηζηέξ δζαθμνέξ ηςκ πςνχκ ζηδ πνήζδ
ηςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ ζηδ ζδιαζία αοηχκ (Smith, Thompson & Bhatti, 2012).
Όπςξ ήδδ έπεζ ακαθενεεί, μζ πενζζζυηενεξ ένεοκεξ έπμοκ ηαηαδείλεζ υηζ ζηα αβυνζα
παναηδνμφκηαζ πενζζζυηενα πμζμζηά επζεεηζηυηδηαξ ζε ζπέζδ ιε ηα ημνίηζζα. Σα αβυνζα
αηυιδ ειπθέημκηαζ ζε πενζζζυηενμοξ ηαζ πζμ άβνζμοξ ηαοβάδεξ ηαζ ζε δοκαηυηενεξ
δζαιάπεξ. Ηζημνζηά, μζ ένεοκεξ απέηθεζακ ηα ημνίηζζα απυ ημ δείβια ηςκ ενεοκχκ, εκχ άθθεξ
υνζγακ ημκ εηθμαζζιυ ιυκμ ςξ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά. οκεπχξ, εάκ μ μνζζιυξ ήηακ
εονφηενμξ ςξ πνμξ ηζξ ιμνθέξ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ ηαζ ζηα παναηηδνζζηζηά αοηχκ, ηυηε δ
ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ θφθςκ ηαζ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ δε εα ήηακ ηυζμ λεηάεανδ. Μζα
θειζκζζηζηή εηδμπή ηδξ επζεεηζηυηδηαξ ακαζδιαημδμηεί ηζξ παναδμζζαηέξ ακηζθήρεζξ υηζ μζ
άκδνεξ είκαζ πζμ επζεεηζημί απυ ηζξ βοκαίηεξ ηαζ δζεβείνμοκ ενςηήιαηα ζπεηζηά ιε ημ εάκ ηαζ
πυηε ηα αβυνζα είκαζ πζμ επζεεηζηά. Γζαηοπχκεηαζ υηζ εθυζμκ ηα ανζεκζηά είκαζ ηοπζημί ζε
ιμνθέξ ζςιαηζηήξ επίεεζδξ, ηυηε οπάνπμοκ ιμνθέξ επζεεηζηυηδηαξ, υπμο ηα ημνίηζζα είκαζ
πενζζζυηενμ ηοπζηέξ, υπςξ δ ζπεζζαηή επζεεηζηυηδηα ( relation aggression), δ έιιεζδ
επζεεηζηυηδηα ( indirect aggression) ηαζ δ ημζκςκζηή επζεεηζηυηδηα ( social aggression)..
Δίκαζ ελαζνεηζηά δφζημθμ κα δζενεοκδεμφκ ηαζ ηαηαβναθμφκ πθήνςξ μζ δζαθμνέξ ζηδκ
εηδήθςζδ επζεεηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ιεηαλφ ηςκ αβμνζχκ ηαζ ηςκ ημνζηζζχκ,
ηαεχξ οπάνπμοκ πμθθμί οπυηοπμζ επζεεηζηυηδηαξ, μζ μπμίμζ δζαθένμοκ ζε ζοκάνηδζδ ηςκ
αημιζηχκ, δθζηζαηχκ ,ροπμβναθζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ παζδζχκ, αθθά ηαζ ηςκ
πμθζηζζιζηχκ, μζημβεκεζαηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ ζοκεδηχκ ιέζα ζηα μπμία ηα παζδζά
ιεβαθχκμοκ (Espelage & Swearer, 2008).
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2.9. Θπκαηνπνίεζε θαη ν παξάγνληαο ηεο ειηθίαο
Οζ δζάθμνεξ ιμνθέξ εηδήθςζδξ ημο εηθμαζζιμφ οπμζηδνίγεηαζ υηζ δζαθμνμπμζμφκηαζ
ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδκ δθζηζαηή πενίμδμ ηςκ παζδζχκ, ηαεχξ δ ηάεε δθζηζαηή θάζδ
ζδιαημδμηεί αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ πμο αζχκμκηαζ μζ ειπεζνίεξ ημο εηθμαζζιμφ, ςξ απυννμζα
ηδξ βκςζηζηήξ ακάπηολδξ. Κάπμζεξ ένεοκεξ ακαθένμοκ υηζ μζ δζαθμνέξ πμο παναηδνμφκηαζ
ιεηαλφ ηςκ δζάθμνςκ δθζηζχκ ςξ πνμξ ηδκ εηδήθςζδ ημο εηθμαζζιμφ είκαζ πενζζζυηενμ
αζζεδηέξ απυ ηζξ δζαθμνέξ πμο εκημπίγμκηαζ ακάιεζα ζηα δφμ θφθα. Ζ δθζηία αθθάγεζ ημ
πθαίζζμ πμο εα θάαεζ πχνα μ εηθμαζζιυξ, υπςξ ηαζ ηδ ιμνθή ημο εηθμαζζιμφ, επμιέκςξ μζ
δζαθμνέξ πμο παναηδνμφκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ δθζαηή πενίμδμ ζηδκ εηδήθςζδ ημο
εηθμαζζιμφ εκδέπεηαζ κα πνμζθένμοκ θςηεζκά ζδιεία ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ ιμνθχκ
εηδήθςζδξ ημο εηθμαζζιμφ ηαζ ημο νυθμο ηδξ ειπεζνίαξ (Monks & Smith, 2006. Rivers &
Smith, 1994).
Οζ Smith, Cowie, Olafsson & Liefooghe (2002) ζε ιζα ένεοκά ημοξ ανήηακ υηζ μζ
ιεζαίεξ ηάλεζξ ειθακίγμοκ ορδθυηενα πμζμζηά εοιαημπμίδζδξ. Άθθδ ένεοκα ηςκ
Scheithauer, Hayer, Petermann & Jugert (2002) οπμζηήνζλε υηζ ηα αοηυ-ακαθενυιεκα
πμζμζηά εοιαημπμίδζδξ ήηακ ορδθυηενα ζημοξ ιζηνυηενμοξ ιαεδηέξ ακελάνηδηα απυ ηδ
ιμνθή ηδξ εοιαημπμίδζδξ. Οζ Lagerspetz et al. (1988) (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Rivers ηαζ
Smith, 1994) ζζπονίζηδηακ, υηζ άιεζμξ ζςιαηζηυξ εηθμαζζιυξ είκαζ πζμ αζζεδηυξ ζηα αβυνζα
δθζηίαξ 11-12 πνμκχκ, εκχ ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα ηςκ Björkqvist et al. (1992) (υπςξ
ακαθένεηαζ ζημοξ Rivers ηαζ Smith, 1994) δείλακ υηζ ζε αβυνζα ηαζ ημνίηζζα δθζηίαξ 8, 11
ηαζ 15 πνυκςκ, δ έιιεζδ επζεεηζηυηδηα ειθακίγμκηακ ζε ιεβαθφηενα πμζμζηά, απ΄υηζ ζηα
ημνίηζζα δθζηίαξ 8 εηχκ, εκχ δ έιιεζδ θεηηζηή εοιαημπμίδζδ αολάκμκηακ ζε αβυνζα ηαζ
ημνίηζζα δθζηίαξ 11-15 πνυκςκ. Κάπμζμζ ενεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα ημνίηζζα ζημ
βοικάζζμ ακαθένμοκ πενζζζυηενεξ ειπεζνίεξ έιιεζμο εηθμαζζιμφ απ‟ υηζ ηαηά ηδκ
πνμζπμθζηή δθζηία . Όζμ ακαθμνά ηδ ζπέζδ ηδξ δθζηίαξ ιε ημ πθαίζζμ υπμο εα θάαεζ πχνα μ
εηθμαζζιυξ, ενεοκδηέξ έπμοκ οπμζηδνίλεζ υηζ ηα πενζζζυηενα παζδζά πμο θμζημφκ ζημ
δδιμηζηυ εοιαημπμζμφκηαζ ζοπκυηενα ζηδ παζδζηή πανά. Δκ ακηζεέζεζ παζδζά πμο ανίζημκηαζ
ζημ βοικάζζμ είκαζ πενζζζυηενμ πζεακυ κα εοιαημπμζδεμφκ ζημ ζπμθείμ. Αηυιδ, ηα παζδζά
ημο δδιμηζημφ ζε έκα πμζμζηυ 55% ακαθένμοκ ζημοξ βμκείξ ημοξ υηζ έπμοκ απμηεθέζεζ
εφιαηα εηθμαζζιμφ, εκχ ηα παζδζά ημο βοικαζίμο είκαζ θζβυηενμ πζεακυ κα ακαθένμοκ υηζ
έπμοκ εοιαημπμζδεεί. Ζ δθζηία, άνα, δζαδναιαηίγεζ έκα ηνίζζιμ νυθμ ζημ ηαηά πυζμ ηα
παζδζά εα ακαθένμοκ ζημοξ εκδθίημοξ ηδ εοιαημπμίδζδ ημοξ. Όπςξ έπεζ οπμζηδνζπεεί , αάζδ
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ενεοκδηζηχκ δεδμιέκςκ, δ ζοπκυηδηα ακαθμνάξ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ιεζχκεηαζ ιε ηδκ
δθζηία.
Σα ενεοκδηζηά δεδμιέκα πανέπμοκ ζδιακηζηά ζημζπεία βζα ηδκ αζηζχδδ ζπέζδ ημο
εηθμαζζιμφ ηαζ ηδξ δθζηζαηήξ ηαηάζηαζδξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηςκ εθήαςκ πμο εηθμαίγμκηαζ.
οκμπηζηά, ενεοκδηέξ έπμοκ οπμζηδνίλεζ, υηζ ηα πμζμζηά ηδξ εοιαημπμίδζδξ αολάκμκηαζ
ηαηά ηδ ιεηάααζδ απυ ημ δδιμηζηυ ζημ βοικάζζμ. Άθθμζ οπμζηδνίγμοκ πςξ μ ζςιαηζηυξ
εηθμαζζιυξ ιεζχκεηαζ ιε ηδκ δθζηία, αθθά υηζ μ θεηηζηυξ εηθμαζζιυξ αολάκεηαζ. πεηζηά ιε
ημ cyberbullying ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ αοηυξ αολάκεηαζ ζηδκ εθδαεία. Χζηυζμ, ηα
απμηεθέζιαηα μθμέκα αθθάγμοκ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ ζοκεπυιεκδ πανείζθνδζδ ηδξ
ηεπκμθμβίαξ ζηδ γςή ηςκ παζδζχκ (Smith, 2012).

2.10.πλέπεηεο ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ
Oζ επζπηχζεζξ ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ είκαζ ζδζαίηενα δοζιεκείξ βζα ηδκ ροπζηή,
ζςιαηζηή οβεία ηαζ ηδκ αηαδδιασηή πμνεία ηςκ παζδζχκ ηαζ επδνεάγεζ ηζξ εονφηενεξ
ημζκςκζηέξ ημοξ ζπέζεζξ ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ. Απυ ηδκ άθθδ,
οπάνπμοκ οπμζηδνζηηέξ πμο ζζπονίγμκηαζ υηζ μζ επζπηχζεζξ ημο εηθμαζζιμφ δεκ είκαζ ηυζμ
ζδιακηζηέξ, ηαεχξ αοηυξ επδνεάγεζ ιζηνυ πμζμζηυ ημο ιαεδηζημφ πθδεοζιμφ αθεκυξ, ηαζ
αθεηένμο ημκίγμοκ ηζξ εεηζηέξ επζδνάζεζξ αοημφ, υπςξ δ πνμεημζιαζία ηςκ παζδζχκ βζα ημκ
αθδεζκυ ηυζιμ (Juvonen & Graham, 2001.Rigby, 2007). Σμ bullying απμηεθεί ζαθχξ ιζα
πναβιαηζηυηδηα ζηδ ζπμθζηή ημζκυηδηα. φιθςκα ιε ηδ Δεκζηή Έκςζδ πμθζηχκ
Φοπμθυβςκ, 160.000 ιαεδηέξ απμοζζάγμοκ ηαεδιενζκά απυ ημ ζπμθείμ ελαζηίαξ ημο θυαμο
ηδξ εοιαημπμίδζδξ (Swearer Napolitano, 2011).
Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ δοζηοπία, δ ιμκαλζά, μζ δζαηαναπέξ πνυζθδρδξ ηδξ
ηνμθήξ, δ αολδιέκδ ημζκςκζηή απμιυκςζδ, δ ανκδηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζημ ζπμθείμ
απμηεθμφκ ιενζηέξ απυ ηζξ δοζιεκείξ ζοκέπεζεξ ημο εηθμαζζιμφ (Maliki, Asagwara & Ibu,
2009). Ζ επακεζθδιιέκδ έηεεζδ ζε επεζζυδζα εηθμαζζιμφ εκδέπεηαζ κα αθθάλεζ ηδ
ζοιπενζθμνά ηςκ οπμηείιεκςκ απέκακηζ ζε βεβμκυηα ηαζ ηαηαζηάζεζξ, δεδμιέκμο υηζ ημ
ημζκςκζηυ πενζαάθθμκ επζδνά ζηδ θεζημονβία ημο εβηεθάθμο ηαζ μζ ειπεζνίεξ ημο εηθμαζζιμφ
εκδέπεηαζ κα αθθάλμοκ ηδ πδιεία ηαζ ηδ θεζημονβία αοημφ, εζδζηά ζηδ πενίπηςζδ ηςκ παζδζχκ
πμο μ εβηέθαθμξ ημοξ είκαζ αηυιδ οπυ ακάπηολδ (Chugani et al., 2001. Wolke, Copeland,
Angold & Costello, 2013). Παναηάης εα ακαθενεμφκ ακαθοηζηυηενα μζ επζπηχζεζξ ημο
εηθμαζζιμφ ζηδ ζςιαηζηή, ροπζηή ηαζ αηαδδιασηή πμνεία ηςκ παζδζχκ.
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2.10.1. Δπηπηώζεηο ηνπ εθθνβηζκνύ ζηε ςπρηθή πγεία θαη ζηε ζσκαηηθή πγεία
ησλ παηδηώλ θαη ησλ εθήβσλ
Οζ ροπμθμβζηέξ ηαζ ζςιαηζηέξ επζπηχζεζξ ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ είκαζ
εδναζςιέκεξ ζηδκ ενεοκδηζηή αζαθζμβναθία. Ο εηθμαζζιυξ έπεζ ζοκδεεεί ιε παιδθά επίπεδα
εοελίαξ ηαζ ορδθά επίπεδα ροπμθμβζηήξ δοζθμνίαξ ηαζ δοζιεκχκ ζςιαηζηχκ ζοιπηςιάηςκ
οβείαξ. ( Forero, McLellan, Rissel & Bauman, 1999. Rigby, 2003. Turnera, Finkelhor &
Ormrod, 2006). Δζδζηυηενα, μ εηθμαζζιυξ έπεζ ζοκδεεεί ιε ζηέρεζξ αοημηημκίαξ, ηαηάεθζρδ
ηαζ άβπμξ. Ακαθοηζηυηενα, ζφιθςκα ιε ιεθέηεξ ηςκ Bolton ηαζ Underwood (1992),
Farrington (1993) ηαζ Craig (1998) (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Maliki, Asagwara & Ibu, 2009)
ηα εφιαηα ημο εηθμαζζιμφ πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενα πμζμζηά ακδζοπίαξ, ακαζθάθεζαξ,
ζηνεξ, ηαηάεθζρδξ ηαζ αοημηαηαζηνμθζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Γζαεέημοκ παιδθυηενδ
αοημεηηίιδζδ ηαζ ακαθένμοκ ζςιαηζηά πανάπμκα ζε ιεβαθφηενμ ααειυ, ζοβηνζηζηά ιε ηα
παζδζά πμο δεκ έπμοκ εοιαημπμζδεεί. Δπίζδξ, ηαζ μζ εφηεξ/ εφιαηα έπεζ οπμζηδνζπεεί υηζ
δζαηνέπμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ ηαηήξ οβείαξ (Dake, Price & Telljohann, 2003.Wolke,
Copeland, Angold & Costello, 2013).
Ζ παιδθή αοημεηηίιδζδ έπεζ ζοκδεεεί έκημκμ ιε ηδ εοιαημπμίδζδ, ηαεχξ ζοκδέεηαζ
ιε ζοκαζζεήιαηα ηαηςηενυηδηαξ ηαζ απυννζρδξ πμο αζχκμοκ ηα εφιαηα, εζδζηά υηακ αοημί
δζαεέημοκ παιδθυ οπμζηδνζηηζηυ πενζαάθθμκ απυ θίθμοξ (Maliki, Asagwara & Ibu, 2009).
πεηζηά ιε ηδκ αοημηημκζηυηδηα, οπάνπμοκ ζδιακηζηά ζημζπεία πμο επζαεααζχκμοκ υηζ δ
εοιαημπμίδζδ ηαζ δ αοημηημκζηυηδηα ζοκδέμκηαζ, ςζηυζμ ηα πνάβιαηα είκαζ πενζζζυηενμ
πμθφπθμηα, ηαεχξ πμζηίθμοκ μζ θυβμζ πμο ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ημοξ κέμοξ ζηδκ αοημηημκία,
υπςξ δ απμηοπία ζηα δζαβχκζζια, μζ ενςηζηέξ απμηοπίεξ ηαζ ημ μζημβεκεζαηυ οπυααενμ
(Rigby, 2007). Πανυθα αοηά ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ ζοζπέηζζδ ηδξ αοημηημκζηυηδηαξ ιε
ηδ εοιαημπμίδζδ είκαζ ανηεηά ζζπονή, ηυζμ ζημκ παναδμζζαηυ εηθμαζζιυ , υζμ ηαζ ζημκ
εηθμαζζιυ ιέζς ημο δζαδζηηφμο (Goldblum, Espelage, Chu & Bongar, 2015. Hinduja &
Patchin, 2010.). Αηυιδ, μζ Mills, Guerin, Lynch ηαζ Daly (2014) ηαζ Roland (2010)
οπμζηήνζλακ υηζ ηα εφιαηα ημο εηθμαζζιμφ ήηακ ζδιακηζηά πζεακυ κα ειθακίζμοκ
ηαηάεθζρδ ηαζ αοημηημκζηυ ζδεαζιυ, εκχ ήηακ ανηεηά πζεακυ επίζδξ ηα εφιαηα κα
ακαθένμοκ απυπεζνεξ αοημηημκίαξ. πεηζηά ιε ηζξ δζαθμνέξ ηςκ δφμ θφθςκ, δ ηαηάεθζρδ, μζ
αοημηημκζηέξ ζηέρεζξ ηαζ μζ απυπεζνεξ αοημηημκίαξ ειθακίγμκηαζ εκημκυηενα ζε ημνίηζζα
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εφιαηα εηθμαζζιμφ, ζοβηνζηζηά ιε ηα αβυνζα εφιαηα (Espelage & Holt, 2012. Roland,
2010).
Παζδζά πμο εοιαημπμζμφκηαζ ζοπκά , ζφιθςκα ιε ημκ Rigby (2007), ζοκήεςξ
ακαθένμοκ δφμ ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ, ημ εοιυ ηαζ ηδ θφπδ. Μάθζζηα, μ εοιυξ
απμηεθεί ηδκ πζμ ζοκδεζζιέκδ ακηίδναζδ ηςκ αβμνζχκ εοιάηςκ, εκχ ηα ημνίηζζα ακαθένμοκ
ςξ πζμ ημζκή ακηίδναζδ ημ αίζεδια ηδξ ζηεκμπχνζαξ. Σα ημνίηζζα είκαζ πζμ πζεακυ κα
εεςνήζμοκ ημοξ εαοημφξ ημοξ οπεφεοκμοξ ηαζ έκμπμοξ βζα ημκ εηθμαζζιυ ημοξ, εζδζηά ζε
πενζπηχζεζξ πμο μ εηθμαζζιυξ ζοκίζηαηαζ ζημκ απμηθεζζιυξ ημοξ απυ ιζα πανέα ή μιάδα.
Δνεοκδηέξ ζζπονίγμκηαζ υηζ ηα εφιαηα πμο αζχκμοκ πενζζζυηενμ εθίρδ δεκ είκαζ ηυζμ ζηακμί
κα πνμαάθμοκ ακηίζηαζδ ζημοξ εφηεξ ηαζ είκαζ πζεακυηενμ κα παναηηδνίζμοκ ημοξ εαοημφξ
ημοξ ςξ δοζηοπείξ ζοβηνζηζηά ιε υζα εφιαηα ακαθένμοκ πενζζζυηενμ εοιυ ςξ ακηίδναζδ
(Arseneault, Walsh,Trzesniewski, Newcombe, Caspi, Moffitt, 2006. Turnera, Finkelhor &
Ormrod, 2006).

2.10.2. Δπηπηώζεηο ηνπ εθθνβηζκνύ ζηε θνηλσληθή δσή ησλ παηδηώλ θαη ησλ
εθήβσλ
Οζ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηςκ κέςκ είκαζ δοκαηυκ κα επδνεαζημφκ ςξ απμηέθεζια ηδξ
εοιαημπμίδζδξ (Kuykendall, 2012). Ο εηθμαζζιυξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδ ιμκαλζά, ζηδκ
απμιυκςζδ ηαζ ζηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ παζδζχκ απυ ημοξ θίθμοξ ημοξ, είηε βζαηί ηα εφιαηα
ιπμνεί κα αζζεάκμκηαζ αδφκαιμζ ηαζ ακαζθαθείξ βζα κα δδιζμονβήζμοκ πανέεξ (ζε
πενζπηχζεζξ υπμο δεκ έπμοκ ακαπηφλεζ αηυιδ ηζξ ημζκςκζηέξ ημοξ δελζυηδηεξ), είηε επεζδή
πμθθμί κέμζ απμθεφβμοκ κα ηάκμοκ πανέα ιε δεζθά ή ιαθεαηά παζδζά. Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ
υηζ παζδζά πμο εοιαημπμζμφκηαζ έπμοκ πενζμνζζιέκμοξ θίθμοξ ηαζ πανμοζζάγμοκ παιδθή
αοημεηηίιδζδ. Δπίζδξ, ηα παζδζά αοηά εοιαημπμζμφκηαζ αηνζαχξ βζα ημοξ ίδζμοξ θυβμοξ. Ζ
αοημεηηίιδζδ ηαζ ημ παιδθυ οπμζηδνζηηζηυ πενζαάθθμκ απμηεθεί αίηζμ, αθθά ηαζ ζοκέπεζα
ημο εηθμαζζιμφ (Rigby, 2007. Wolke, Copeland, Angold & Costello, 2013).
Ζ εοιαημπμίδζδ εκδέπεηαζ κα μδδβήζεζ ζε πανάκμιεξ ζοιπενζθμνέξ πμο πμζηίθθμοκ
απυ ηαημονβήιαηα, ηαηάπνδζδ μοζζχκ ηαζ άθθεξ πανάκμιεξ ζοιπενζθμνέξ. Κονίςξ ζηζξ
ζοιπενζθμνέξ αοηέξ δεζιεφμκηαζ μζ δνάζηεξ. Οζ δνάζηεξ, αηυιδ, έπμοκ πζεακυηδηεξ κα
έπμοκ αεαανδιέκμ πμζκζηυ ιδηνχμ ζε ζπέζδ ιε εηείκμοξ πμο δεκ εηθμαίγμοκ Rigby, 2007.
Wolke, Copeland, Angold & Costello, 2013).
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2.10.3. Δπηπηώζεηο ηνπ εθθνβηζκνύ ζηελ αθαδεκατθή πνξεία ησλ παηδηώλ
θαη ησλ εθήβσλ
Ο εηθμαζζιυξ ιεζχκεζ ηζξ αηαδδιασηέξ επζδυζεζξ ηαζ μζ ενεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ αοηυ
ημ ανκδηζηυ απμηέθεζια (Swearer Napolitano, 2011). ε ιαεδηέξ πμο εηηίεεκημ ζε αίαζα
επεζζυδζα ηαη΄επακάθδρδ επδνεάγμκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ βκςζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ πμο
ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδ πνμζμπή ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ εκηυξ ηδξ ηάλδξ. Αηυιδ, ηα πνυκζα
εφιαηα ηαζ μζ πνυκζμζ εφιαηα/εφηεξ ειθακίγμοκ ιεζςιέκεξ εηπαζδεοηζηέξ επζηεφλεζξ ηαζ
δζαεέημοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ απμηοπίαξ ζημ ζπμθείμ ή αδοκαιία μθμηθήνςζδξ ηςκ
αηαδδιασηχκ ημοξ οπμπνεχζεςκ. Δπζπθέμκ, ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ, υηζ παζδζά πμο έπμοκ
εοιαημπμζδεεί ζοζηδιαηζηά επζθέβμοκ κα ιδ ιζθμφκ βζα ημκ εηθμαζζιυ πμο έπμοκ οπμζηεί
ηαζ κα ιδ ζοιιεηέπμοκ ζε ζπμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ή ζε εηδδθχζεζξ ή αηυιδ κα
απμοζζάγμοκ απυ ημ ζπμθείμ. Αοηυ ζοκεπχξ έπεζ ανκδηζηέξ επζδνάζεζξ, ηυζμ βζα ηζξ
αηαδδιασηέξ ημοξ επζδυζεζξ, υζμ ηαζ βζα ηδκ μιαθή ροπμημζκςκζηή ημοξ ακάπηολδ (Maliki,
Asagwara & Ibu, 2009. Rigby, 2007. Wolke, Copeland, Angold & Costello, 2013)
Oζ ζοκέπεζεξ ημο εηθμαζζιμφ είκαζ ζδζαίηενα ζμαανέξ ηυζμ βζα ηδκ οβεία, υζμ ηαζ βζα
ηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ηςκ κέςκ ηαζ αθοπκίγεζ ηδκ πνμζμπή υθςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημο.
Πμθθά ενςηήιαηα δζεβείνμκηαζ βφνς απυ ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ εοιαημπμίδζδξ, υπςξ είκαζ δ
ζμαανυηδηα αοηχκ ηαζ ηαηά πυζμ αοηέξ επεηηείκμκηαζ ανβυηενα ζηδκ εκήθζηδ γςή. ίβμονα
οπάνπμοκ ζημζπεία βζα ηδ ζηεκή ζφκδεζδ ιεηαλφ ηδξ πνμκζυηδηαξ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ηαζ ηςκ
δοζιεκχκ απμηεθεζιάηςκ ζηδκ εθδαεία, υιςξ δ επέηηαζδ αοηχκ ζηδκ εκήθζηδ γςή είκαζ
ααέααζδ. Όζμζ κέμζ επεηηείκμκηαζ ηαεδιενζκά ζε αίαζα πενζζηαηζηά ακαθένμοκ ιεβαθφηενμοξ
ηζκδφκμοξ ζοβηνζηζηά ιε αοημφξ πμο εηηέεδηακ ιζα θμνά ή ιειμκςιέκα. Ένεοκεξ έπμοκ
δείλεζ, αηυιδ, υηζ μ ζπμθζηυξ εηθμαζζιυξ ζοκδοαζηζηά ιε ηδ δζάνηεζα αοημφ ζπεηίγεηαζ ιε
πνμαθήιαηα ζηδκ εκήθζηδ γςή, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ πνμαθδιάηςκ οβείαξ, ηςκ
ιεζςιέκςκ εηπαζδεοηζηχκ επζηεφλεςκ, ηδ δοζημθία εφνεζδξ ενβαζίαξ, ηζξ πανάκμιεξ
ζοιπενζθμνέξ ηαζ ηζξ δοζημθίεξ ζηζξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ. (Wolke, Copeland, Angold &
Costello, 2013.Wolke & Lereya, 2015).
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2.11. O ζρνιηθόο εθθνβηζκόο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν

Ο ζπμθζηυξ εηθμαζζιυξ έπεζ απαζπμθήζεζ έκημκα ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία, ηαεχξ ηα
θαζκυιεκα αίαξ ηαζ επζεεηζηυηδηαξ ζηα ζπμθεία ζοκεπχξ ηαζ αολάκμκηαζ, ηαεζζηχκηαξ ημκ
εηθμαζζιυ ιζα ηαεδιενζκή πναβιαηζηυηδηα ζημ πχνμ ημο ζπμθείμο. Όζμ αθμνά ημκ
εθθαδζηυ ηχνα πχνμ, ημ θαζκυιεκμ ηδξ ζπμθζηήξ αίαξ ζηδκ Δθθάδα άνπζζε κα δζενεοκάηαζ
ζπεηζηά πνυζθαηα. Χζηυζμ, ηα πμζμζηά ζημκ εθθαδζηυ πχνμ παναιέκμοκ ζε παιδθυηενα
επίπεδα, ζοβηνζηζηά ιε ηζξ οπυθμζπεξ πχνεξ ημο δοηζημφ πμθζηζζιμφ ηαζ ηζξ ΖΠΑ, πμο
δζαηδνμφκηαζ ζε ορδθά επίπεδα. (Κμονάηδξ, 1999). Σμ θαζκυιεκμ ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ
έπεζ απμηεθέζεζ έκα ιείγμκ γήηδια βζα ημοξ εηπαζδεοηζημφξ, ημοξ ζπμθζημφξ ζοιαμφθμοξ,
ημοξ ροπμθυβμοξ ηαζ ημοξ ημζκςκζημφξ ενεοκδηέξ ηαζ πνήγεζ απμηεθεζιαηζηήξ ηαζ άιεζδξ
ακηζιεηχπζζδξ (Ακηςκμπμφθμο, 2014. Φάθηδ, Καζάπδ & Γεθδβζάκκδ-Κμοζιηγή, 2012).
Βάζεζ ηςκ ενεοκδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ, μ ζπμθζηυξ εηθμαζζιυξ ζηδ πχνα ιαξ
ηοιαίκεηαζ βφνς ζημ 10%. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζηδ
πχνα ιαξ, έπμοκ επζαεααζχζεζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ ηα ζοιπενάζιαηα πμο πνμέηορακ απυ
άθθεξ πχνεξ ζπεηζηά ιε ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ εοηχκ, ηςκ εοιάηςκ, ηςκ εοηχκ/εοιάηςκ,
ηςκ ιμνθχκ εηθμαζζιμφ ηαζ ηέθμξ ηςκ παναβυκηςκ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ επζδείκςζδ ηςκ
πενζζηαηζηχκ εηθμαζζιμφ (Ακηςκμπμφθμο, 2014. Μαηνή- Μπυηζανδ, 2010). Σμ δζαηναηζηυ
πνυβναιια «ΓΑΦΝΖ Γζενεφκδζδ ηαζ ακηζιεηχπζζδ ημο εηθμαζζιμφ ηαζ ηδξ εοιαημπμίδζδξ
ζημ πμθείμ», πμο δζελήπεδ ημ 2007-2008, ανήηε υηζ ηα ημ πμζμζηυ ηςκ ιαεδηχκ πμο
απμηεθμφκ εφιαηα εηθμαζζιμφ έθηακε ημ 7,87% ηαζ ημ πμζμζηυ εοηχκ ακένπμκηακ ζημ
5,61%. Πζμ ακαθοηζηά, δ ένεοκα αοηή έδεζλε υηζ μζ πενζζζυηενμζ ιαεδηέξ, έκα πμζμζηυ
πενίπμο 74,43%, ελέθναζακ ηδκ επζεοιία ημοξ κα αμδεήζμοκ ηα εφιαηα. Δπίζδξ, μζ ιαεδηέξ
πμο παναηηδνίγμκηακ ςξ εφιαηα, ημ 62,5% αοηχκ, ελέθναγακ ζημοξ βμκείξ ημοξ ηα επεζζυδζα
ζηα μπμία είπακ εοιαημπμζδεεί. Σμ 42,5% ηςκ ιαεδηχκ εοιάηςκ ακέθενακ υηζ ζογδηά ιε
ημοξ θίθμοξ ημοξ ηα πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ, ημ 27,5% υηζ ηα απμηαθφπημοκ ζημοξ
δαζηάθμοξ ημοξ ηαζ ηέθμξ ημ 20% αοηχκ δήθςζακ πςξ δεκ ηα ακαθένμοκ ζε ηακέκακ.
Μζθχκηαξ ηχνα βζα ημοξ ιαεδηέξ εφηεξ, ημ 56% αοηχκ θάκδηε κα απμζζςπμφκ ηαζ αθήκμοκ
ηνοθέξ ηζξ πνάλεζξ ημοξ. Ένεοκα ηςκ Pateraki ηαζ Houndoumadi (2010) πμο
πναβιαημπμίδζακ ζε παζδζά δθζηίαξ 8-12 εηχκ ζηδκ πενζμπή ηδξ Αεήκαξ, υπμο ελέηαζακ ηζξ
ζοιπενζθμνέξ ηαζ ηα ζοκαζζεήιαηα ης εοηχκ, ανήηακ υηζ ημ 15% ηςκ εοηχκ αζζεάκμκηακ
αδζάθμνα βζα ηζξ πνάλεζξ ημο , εκχ έκα ιζηνυηενμ πμζμζηυ ακέθενακ υηζ έκμζςεακ πμθφ
εοπανζζηδιέκμζ.
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Οζ ιαεδηέξ ζοκμθζηά ζημ δζαηναηζηυ πνυβναιια «ΓΑΦΝΖ» οπμζηδνίλακ υηζ μζ
εηπαζδεοηζημί δε ζοιαάθθμοκ εκενβά ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο εηθμαζζιμφ, ιε απμηέθεζια ηα
παζδζά κα ιδ ηαηαθεφβμοκ ζε αοημφξ βζα γήηδζδ αμήεεζαξ. Ζ ένεοκα αοηή ηαηέδεζλε ηδκ
φπανλδ ημο εηθμαζζιμφ ζηα ζπμθεία ζε έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ. Δπζπθέμκ, ζπεηζηά ιε ηζξ
ιμνθέξ εηδήθςζδξ ημο εηθμαζζιμφ, μ ζςιαηζηυξ εηθμαζζιυξ παναηδνήεδηε ζε ιζηνυηενμ
πμζμζηυ, εκχ μ εηαζαζιυξ, δ απμιυκςζδ ηαζ μζ απεζθέξ ανέεδηε κα εηδδθχκμκηαζ
ζοπκυηενα (Ακηςκμπμφθμο, 2014). πεηζηά ιε ημ νυθμ ηςκ ηαεδβδηχκ μζ Pateraki ηαζ
Houndoumadi (2010) ζε ιζα ένεοκά ημοξ ελέηαζακ ηζξ ακηζθήρεζξ ηςκ ιαεδηχκ βζα ημοξ
δαζηάθμοξ. Οζ ιζζμί απυ ημοξ ιαεδηέξ πμο ζοιιεηείπακ οπμζηήνζλακ υηζ δε βκςνίγμοκ εάκ μζ
δάζηαθμί ημοξ ήηακ εκήιενμζ ζπεηζηά ιε ημ γήηδια ημο εηθμαζζιμφ ηαζ ςξ εη ημφημο δε
ηαηέθεοβακ ζε αοημφξ βζα ηδκ επίθοζδ ηςκ δζαιαπχκ πμο πνμηφπηακ ιεηαλφ ηςκ
ζοιιαεδηχκ ημοξ.
Ζ ένεοκα ηςκ Pateraki ηαζ Houndoumadi (2010) δζενεφκδζε ηδ θφζδ ηαζ ηδκ έηηαζδ
ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ ζε 1.312 ιαεδηέξ πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ δθζηίαξ 8-12 εηχκ.
Σμ 14, 7% «αοηυ- ακαθένεδηακ» ςξ εφιαηα, ημ 6,25% ςξ εφηεξ ηαζ ημ 4,8% ςξ
εφηεξ/εφιαηα. οβηεηνζιέκα, πενζζζυηενα αβυνζα «αοηυ- παναηηδνίζηδηακ» ςξ εφηεξ ηαζ ςξ
εφηεξ/εφιαηα. Σμ 33.5 % ηςκ ιαεδηχκ ακέθενακ ηδκ πίεζδ απυ άθθμοξ ζοκμιήθζημοξ ζηδ
ζοιιεημπή εηθμαζζηζηχκ επεζζμδίςκ. Ζ Sapouna (2008) ζε ένεοκα πμο πναβιαημπμίδζε
ακηίζημζπα ζε ζπμθεία ηδξ Θεζζαθμκίηδξ, ζδιείςζε υηζ ημ 8,2% ηςκ ιαεδηχκ
παναηηδνίζηδηακ ςξ εφιαηα, ημ 5,8 % παναηηδνίζηδηακ ςξ εφηεξ ηαζ ημ 1.1% ςξ εφιαηα
ηαζ εφηεξ, εκχ δ Psalti (2012) οπμζηήνζλε υηζ μζ ιζζμί απυ ημοξ ιαεδηέξ ηυζμ ηδξ
πνςημαάειζαξ υζμ ηαζ ηδξ δεοηενμαάειζαξ εηπαίδεοζδξ παναηηδνίγμκηαζ ςξ εφηεξ, εφιαηα
ηαζ εφηεξ/εφιαηα, ημκίγμκηαξ ηζξ ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ ηφπςκ αοηχκ. Αηυιδ,
οπμζηήνζλε (αάζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ ένεοκαξ) υηζ μ εηθμαζζιυξ βίκεηαζ πζμ έκημκμξ ιε
ημ πέναζια ζηδ δεοηενμαάειζα εηπαίδεοζδ.
Οζ Kokkinos ηαζ Kipritsi (2012) ακέθενακ υηζ ζηα ημνίηζζα παναηδνμφκηαζ
ορδθυηενα πμζμζηά εηθμαζζιμφ. Απυ ηδκ άθθδ δ Sapouna (2008) ζζπονίζηδηε υηζ δεκ
οπάνπμοκ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφςκ θφθςκ υζμ αθμνά ηδ εοιαημπμίδζδ. Χζηυζμ, δ ένεοκα
ηδξ θακένςζε υηζ ηα αβυνζα εηηίεεκηαζ πζμ ζοπκά ζημκ εηθμαζζιυ ηαζ ακαβκςνίγμκηαζ ηζξ
πενζζζυηενεξ θμνέξ ςξ εφηεξ, εκχ αηυιδ είκαζ πζμ πζεακυ κα εοιαημπμζδεμφκ απυ
ζοιιαεδηέξ ημο ίδζμο θφθμο.
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πεηζηά ιε ηδ ιμνθή ηςκ εηθμαζζηζηχκ επεζζμδίςκ, ενεφκα ηςκ Pateraki ηαζ
Houndoumadi (2010) έδεζλε υηζ ηα αβυνζα πνδζζιμπμζμφκ πενζζζυηενμ ηδκ άιεζδ ζςιαηζηή
αία. Απεκακηίαξ, ηα ημνίηζζα θάκδηε κα πνδζζιμπμζμφκ πζμ ζοπκά έιιεζεξ ιμνθέξ αίαξ. Οζ
ηθςηζζέξ, ηα παναηζμφηθζα ηαζ ηα πηοπήιαηα απμηέθεζακ ηζξ πζμ ζοπκέξ ιμνθέξ αίαξ.
Χζηυζμ, μζ Kokkinos ηαζ Kipritsi (2012) οπμζηήνζλακ υηζ ηα αβυνζα ζοιιεηέπμοκ ηυζμ ζε
άιεζεξ υζμ ηαζ ζε έιιεζεξ ιμνθέξ εηθμαζζιμφ. Ακαθοηζηά, ακαθμνζηά ιε ηζξ ιμνθέξ
εηθμαζζιμφ, δ Μαηνή-Μπυηζανδ (2010) ζε ιεθέηδ πμο δζελήβαβε ζε ιαεδηέξ Β΄
Γοικαζίμο έςξ ηδ Β΄ Λοηείμο, οπμζηήνζλε υηζ ηα αβυνζα ημο Γοικαζίμο πνμααίκμοκ
ζοπκυηενα ζε ζςιαηζηυ ηαζ θεηηζηυ εηθμαζζιυ, υπςξ βζα πανάδεζβια μζ ηθμπέξ ηαζ δ
ηαηαζηνμθή ακηζηεζιέκςκ. Δπίζδξ, ηα αβυνζα ημο Λοηείμο πνδζζιμπμζμφκ ζοπκυηενα ημκ
ζςιαηζηυ εηθμαζζιυ έκακηζ ηςκ ημνζηζζχκ. Δκημφημζξ, μ θεηηζηυξ ηαζ μ ημζκςκζηυξ
εηθμαζζιυξ ανέεδηε κα επζηναηεί ζε ιεβαθφηενμ ααειυ ελίζμο ηαζ ζηα δφμ θφθα.
Ένεοκεξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζημκ εθθαδζηυ πχνμ έπμοκ αζπμθδεεί ηαζ ιε
ηζξ ημζκςκζηέξ, ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαζ αηαδδιασηέξ δελζυηδηεξ ηαζ ηδ ζπέζδ αοηχκ ιε ηδκ
ειθάκζζδ ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ. Ακαθοηζηυηενα, μζ Giovaziolas, Kourkoutas,
Mitsopoulou & Georgiadi (2010) ελέηαζακ ζε ζπμθεία πνςημαάειζαξ εηπαίδεοζδξ, ηζξ
ζπέζεζξ ιεηαλφ ημο εηθμαζζιμφ ηαζ ηςκ ακηζθήρεςκ βζα ημ ζπμθζηυ ηθίια ηαζ ημκ
δζαιεζμθααδηζηυ νυθμ ηδξ εκαζπυθδζδξ επζηίκδοκςκ ζοιπενζθμνχκ ζηδκ ειθάκζζδ ημο
εηθμαζζιμφ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ ημοξ έδεζλακ υηζ μζ ανκδηζηέξ ακηζθήρεζξ βζα ημ
ζπμθείμ ηαζ μζ επζηίκδοκεξ ζοιπενζθμνέξ απμηεθμφκ πνμαθεπηζηυ πανάβμκηα ημο ζπμθζημφ
εηθμαζζιμφ. Αηυιδ, μζ Andreou ηαζ Metallidou (2010) δζενεφκδζακ ηζξ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ
ηςκ αηαδδιασηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ ζηάζεςκ ηαζ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ παζδζχκ πμο
ανίζημκηαζ ζε ηαηάζηαζδ εηθμαζζιμφ ηαζ ακαηάθορακ υηζ δ αηαδδιασηή αοηυαπμηεθεζιαηζηυηδηα ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ημζκςκζηή κυδζδ, υζμ ηαζ μζ ζηναηδβζηέξ
αοημννφειζζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ημζκςκζηή κυδζδ απμηεθμφκ πνμβκςζηζηυ πανάβμκηα
ηδξ εηθμαζζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ. Σέθμξ, ιε ηδκ αοηυ-απμηεθεζιαηζηυηδηα αζπμθήεδηακ ηαζ
μζ Kokkinos ηαζ Kipritsi (2012). οβηεηνζιέκα, ελέηαζακ ηδ ζπέζδ ηδξ εοιαημπμίδζδξ, ημο
εηθμαζζιμφ ηαζ ηςκ ημζκςκζηυ-ζοκαζζεδιαηζηχκ ιεηααθδηχκ, υπςξ είκαζ δ αοηυαπμηεθεζιαηζηυηδηα, δ ζοκαζζεδιαηζηή κμδιμζφκδ ηαζ δ εκζοκαίζεδζδ. Σμ θφθμ, δ
ζοκαζζεδιαηζηή κμδιμζφκδ ηαζ δ βκςζηζηή εκζοκαίζεδζδ ανέεδηε κα απμηεθεί πνμαθεπηζηυ
πανάβμκηα ημο εηθμαζζιμφ, εκχ αοηυξ έδεζλε κα έπεζ ανκδηζηή ζοζπεηζηή ιε ηδκ αοηυαπμηεθεζιαηζηυηδηα, ηδκ αηαδδιασηή ηαζ ηδ βκςζηζηή ζοκζζηχζα.
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Σα ζπμθεία θζθμλεκμφκ ιαεδηέξ πμο πνμένπμκηαζ απυ δζάθμνα πμθζηζζιζηά ηαζ
ημζκςκζηά πθαίζζα. . Ανηεηέξ δζεεκείξ ένεοκεξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δ εεκμ-πμθζηζζιζηή
δζαθμνεηζηυηδηα ηςκ παζδζχκ, ηα ηαεζζηά εοάθςηα ζημ κα εοιαημπμζδεμφκ. Έπμοιε, δδθαδή,
κα ηάκμοιε ιε ημ θαζκυιεκμ ημο ναηζζζιμφ πμο ζοκεπάβεζ ηδκ πενζεςνζμπμίδζδ ηαζ ημκ
παναβηςκζζιυ ηςκ παζδζχκ ιε αάζδ ηάπμζα ειθακή παναηηδνζζηζηά υπςξ πνχια, ενδζηεία
ηαζ εεκυηδηα. Ένεοκα ημο Δεκζημφ Κέκηνμο Κμζκςκζηχκ Δνεοκχκ ( Δ.Κ.Κ.Δ) οπμζηήνζλε υηζ
δ εηενυηδηα ζημκ εθθδκζηυ ζπμθζηυ πχνμ απμηεθεί αζηία πνυηθδζδξ επζεεηζηυηδηαξ ιε εφηεξ
ηυζμ Έθθδκεξ υζμ ηαζ ιαεδηέξ απυ δζαθμνεηζηά πμθζηζζιζηά πθαίζζα. Δπίζδξ, ιεθέηδ ηδξ
κέαξ βεκζάξ, ζφιθςκα ιε ημοξ Houndoumadi, Paterakiηαζ Doanidou (2003) ( υπςξ
ακαθένεηαζ ζημκ Γήιμο, 2013), έκαξ ζημοξ ηνεζξ ιαεδηέξ ζοκζζηά ιάνηοναξ αίαζςκ
πενζζηαηζηχκ ζε ζπμθεία ιεηαλφ Δθθήκςκ ηαζ παζδζχκ ιε άθθδ εεκζηυηδηα (Γήιμο, 2013. ).
Χζηυζμ, δ ένεοκα «Μεβαθχκμκηαξ ζηδκ Αεήκα, πμζυηδηα γςήξ παζδζχκ ηαζ εθήαςκ» πμο
πναβιαημπμζήεδηε ημ 2006 απυ ημ Δεκζηυ Κέκηνμ Κμζκςκζηχκ Δνεοκχκ έδεζλε υηζ δ
εκδμζπμθζηή αία δε ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδ πενζμπή ημο ζπμθείμο, μφηε απυ ημ πμζμζηυ ηςκ
αθθμδαπχκ ιαεδηχκ (Ακηςκμπμφθμο, 2014).
Όπςξ παναηδνμφιε αάζεζ ηςκ ενεοκχκ πμο έπμοκ παναηεεεί, μ εηθμαζζιυξ απμηεθεί
ιζα πναβιαηζηυηδηα ζηα εθθδκζηά ζπμθεία. Οζ Giovaziolas ηαζ ζοκ. (2010) ημκίγμοκ υηζ ημ
30% ηςκ ιαεδηχκ ζηα δδιμηζηά ζπμθεία ηδξ πχναξ ιαξ έπεζ εοιαημπμζδεεί ηαζ ιάθζζηα έπεζ
απμηεθέζεζ εφια επακαθαιαακυιεκδξ αίαξ. Δίκαζ , θμζπυκ, βεβμκυξ υηζ μζ ζςζηέξ ηαζ
έβηαζνεξ πανειαάζεζξ ηνίκμκηαζ ακαβηαίεξ βζα ηδ πνυθδρδ ηςκ εηθμαζζηζηχκ επεζζμδίςκ ηαζ
ηδκ απμθοβή επζδείκςζδξ ημο θαζκμιέκμο.
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2.12. Θπκαηνπνίεζε θαη παηδηά κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο
Μειέηεο γηα ηε ζύλδεζε ηεο θαηάζιηςεο θαη εθθνβηζκνύ ζε παηδηά κε ΔΔΑ

Δίκαζ βεβμκυξ υηζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ εοιαημπμίδζδξ εκηυξ ημο ζπμθζημφ πθαζζίμο
εβείνεζ έκημκεξ ακδζοπίεξ ζπεηζηά ιε ηδ πμζυηδηα γςήξ ηαζ ηδ ροπζηή οβεία ηςκ παζδζχκ ηαζ
ηςκ εθήαςκ πμο ειπθέημκηαζ ζε αοηυ. Ηδζαίηενδ ακδζοπία πνμηαθεί, επίζδξ, δ εοιαημπμίδζδ
εοαίζεδηςκ μιάδςκ, υπςξ είκαζ ηα παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ή ηαζ ακαπδνίεξ.
Παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ απμηεθμφκ ηα παζδζά πμο πνήγμοκ εζδζηχκ ακαβηχκ,
υπςξ παζδζά ιε ζςιαηζηέξ, κμδηζηέξ, ακαπηολζαηέξ, αζζεδηδνζαηέξ ηαζ ζοκαζζεδιαηζηέξ
δοζθεζημονβίεξ. Πνυζθαηεξ ένεοκεξ ηυζμ εβπχνζεξ, υζμ ηαζ ελςπχνζεξ έπμοκ δζενεοκήζεζ ημ
γήηδια ημο εηθμαζζιμφ , ζδζαίηενςξ ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ, μζ μπμίεξ
οπμδεζηκφμοκ υηζ ηα παζδζά αοηά απμηεθμφκ μιάδεξ ορδθμφ ηζκδφκμο. Μαεδηέξ δδιμηζημφ
ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ζηδκ Αββθία έπμοκ δζπθάζζεξ πζεακυηδηεξ κα οπμιείκμοκ
επίιμκμ εηθμαζζιυ. Μάθζζηα, ανηεηέξ ένεοκεξ ζζπονίγμκηαζ υηζ ηα παζδζά αοηά δζαεέημοκ
αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ κα οπάνλμοκ ηυζμ εφιαηα, υζμ ηαζ εφηεξ εηθμαζζηζηχκ επεζζμδίςκ,
ζοβηνζηζηά ιε ηα οπυθμζπα παζδζά (Emmer & Saborine, 2015. Rose, Espelage,
Aragon&Elliot, 2011).
Σα παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ εκδέπεηαζ κα πνμαμφκ ζε εηθμαζζηζηέξ
πνάλεζξ ηαζ κα απμηεθέζμοκ εφιαηα ακάθμβςκ πνάλεςκ ζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απυ ημ ιέζμ
πμζμζηυ ηςκ οπυθμζπςκ παζδζχκ. Πμζηίθμζ πανάβμκηεξ υπςξ δ ζςιαηζηή εοπάεεζα ή ηα ιδοπμζηδνζηηζηά ημζκςκζηά πενζαάθθμκηα ιπμνεί κα αολήζμοκ ημ ηίκδοκμ ηδξ ηνςηυηδηαξ.
Ακαθοηζηυηενα, δ παεδηζηυηδηα ηαζ ηα ιεζςιέκα ακαηθαζηζηά ηςκ παζδζχκ αοηχκ, ιπμνεί κα
αολήζεζ ηδκ επζεεηζηυηδηα ηςκ ζοιιαεδηχκ ημοξ. Οζ εθθζπείξ ημζκςκζηέξ ζπέζεζξ ημοξ
μδδβμφκ ζηδκ ημζκςκζηή απμιυκςζδ ηαζ αολάκμοκ ηδ πζεακυηδηα εοιαημπμίδζδξ. Πνμξ
επίννςζδ αοημφ, Οζ Didaskalou, Andreou & Vlachou (2009) οπμζηδνίγμοκ υηζ μζ πανέεξ
ζοκζζημφκ έκα ηθμζυ πνμζηαζίαξ ηαζ αζθάθεζαξ ηαζ ηα παζδζά εζδζηχκ εηπαζδεοηζηχκ
ακαβηχκ πμθθέξ θμνέξ ζηενμφκηαζ ηέημζςκ πνμκμιζχκ. Σμ είδμξ ηςκ ακαβηχκ πμο πνήγμοκ
ηα παζδζά αοηά είκαζ έκαξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ, μ μπμίμξ ημοξ απμιμκχκεζ ηαζ ημοξ
πενζεςνζμπμζεί. Δζδζηυηενα, παζδζά ιε αζζεδηέξ δοζημθίεξ υπςξ είκαζ δ ηχθςζδ ή μζ
δζαηαναπέξ θυβμο, οπενηζκδηζηυηδηα, εοιαημπμζμφκηαζ εοημθυηενα. Όπςξ έπεζ απμδεζπεεί
αάζεζ ενεοκχκ, παζδζά ιε αθθενβίεξ ή επζθδρία ακηζιεηςπίγμοκ ελίζμο αολδιέκμ ηίκδοκμ
εοιαημπμίδζδξ. Δπίζδξ, παζδζά ιε δζαηαναπέξ θυβμο, διζπθδβία ηαζ δζααήηδ δζαεέημοκ
ιεβάθδ εοπάεεζα ζημ κα εοιαημπμζδεμφκ ηαζ έπεζ απμδεζπεεί υηζ δζαεέημοκ θζβυηενμοξ
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θίθμοξ εκ ζοβηνίζεζ ιε άθθα παζδζά ηδξ δθζηίαξ ημοξ. Οζ εφηεξ ιπμνεί κα πθεοάγμοκ ηαζ κα
ημνμσδεφμοκ ηα παζδζά αοηά, κα ηα εηεέημοκ ζημοξ πανάβμκηεξ ζημοξ μπμίμοξ έπμοκ
αθθενβία ή αηυιδ κα ημοξ πνμζάπημοκ παναηζμφηθζα (AbilityPath.org, 2015.Rose, MondaAmaya & Espelage, 2009. Saborine 1994.Stopbullying.gov).
Δνεοκδηζηά δεδμιέκα έπμοκ δείλεζ υηζ ημ 60% ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ ακάβηεξ
ακαθένμοκ υηζ έπμοκ εοιαημπμζδεεί ζε ζπέζδ ιε ημ 25% ηςκ οπμθμίπςκ ιαεδηχκ. Ένεοκεξ,
αηυιδ, έπμοκ οπμζηδνίλεζ υηζ παζδζά ιε οπενηζκδηζηυηδηα (ADHD) ηαζ παζδζά ιε
ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ (LD) πανμοζζάγμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ εοιαημπμίδζδξ ζοβηνζηζηά ιε
ημοξ οπυθμζπμοξ ζοιιαεδηέξ ημοξ. Σα παζδζά ιε οπενηζκδηζηυηδηα έπμοκ, επίζδξ, αολδιέκεξ
πζεακυηδηεξ κα εηθμαίγμοκ μζ ίδζμζ άθθα παζδζά (AbilityPath.org, 2015).
φιθςκα ιε ημοξ Carter & Spencer (2009) ηαζ Dawkins (1996) (υπςξ ακαθένεηαζ
ζημοξ Hodapp & Fidler, 2016) ημ 50% ηςκ παζδζχκ ιε μναηέξ δοζημθίεξ ημοθάπζζημκ ιζα
θμνά ημ πνυκμ, ημ 30% ακέθενε υηζ εοιαημπμζείηαζ ζοπκά, ημ 21% έγδζε ηάπμζμ εηθμαζζηζηυ
επεζζυδζμ ιέζα ζημ πνυκμ ηαζ ημ 14% ακέθενε υηζ εοιαημπμζείηαζ ζοπκά. Γζεεκείξ ένεοκεξ ,
αηυιδ, έπμοκ οπμζηδνίλεζ υηζ παζδζά ιε ειθακείξ ζςιαηζηέξ δοζθεζημονβίεξ, υπςξ ημ
ζφκδνμιμ Down είκαζ πζεακυηενμ κα απμηθεζζημφκ απυ ιζα πανέα ή απυ ημζκςκζηέξ
δναζηδνζυηδηεξ.
Μζα εκδζαθένμοζα ένεοκα είκαζ αοηή ηςκ Van Cleave & Davis (2006) πμο
δζενεφκδζακ ηδκ επζηνάηδζδ ημο εηθμαζζιμφ, ηςκ εοιάηςκ ηαζ ηςκ εοηχκ ηςκ παζδζχκ ιε
εζδζηέξ ακάβηεξ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ζοζπεηίζεζξ ηςκ δζαθυνςκ
ζοιπενζθμνχκ ιε ηζξ δζάθμνεξ ιμνθέξ εζδζηχκ ακαβηχκ. οβηεηνζιέκα, ιέηνδζακ ηζξ
ζοζπεηίζεζξ ηςκ εοιάηςκ, ηςκ εοηχκ ηαζ ηςκ εοιάηςκ/εοηχκ ζε παζδζά ηαζ εθήαμοξ απυ έλζ
ςξ δεηαεθηά πνμκχκ. Σα εονήιαηα ηδξ ένεοκαξ δείλακ υηζ παζδζά ιε ακάβηεξ οβεζμκμιζηήξ
πενίεαθρδξ ήηακ πζμ πζεακυ κα απμηεθέζμοκ εφιαηα εηθμαζζιμφ, πανά εφηεξ ή
εφιαηα/εφηεξ. Χζηυζμ, παζδζά ηαζ έθδαμζ ιε πνυκζα ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ ακαπηολζαηά
πνμαθήιαηα ηαζ δοζθεζημονβίεξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ανέεδηακ κα είκαζ εφηεξ ηαζ εφιαηα
/εφηεξ. Μζα άθθδ ιεθέηδ βζα ηδκ επζηνάηδζδ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ηαζ ημο ηζκδφκμο βζα
επακαθαιαακυιεκδ εοιαημπμίδζδ ζε παζδζά ιε εζδζηέξ ακάβηεξ ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ,
έδεζλε υηζ υ επζπμθαζιυξ ημο εηθμαζζιμφ ζε παζδζά πςνίξ εζδζηέξ ακάβηεξ ηοιαίκεηαζ ζημ
24,5% ζημ δδιμηζηυ ηαζ 34,1% ζημ βοικάζζμ. ε υθεξ ηζξ ζπμθζηέξ ααειίδεξ εηπαίδεοζδξ ημ
πμζμζηυ ηςκ εοηχκ ήηακ ιεβαθφηενμ ζε παζδζά ιε ζοκαζζεδιαηζηέξ δζαηαναπέξ. Αηυιδ, δ
ένεοκα ηαηέδεζλε υηζ θμζηδηέξ ηζκδηζηέξ δοζημθίεξ, μζ ιαεδηέξ βοικαζίμο ηαζ θοηείμο ιε
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αοηζζιυ ηαζ ιαεδηέξ θοηείμο ιε μνεμπεδζηά πνμαθήιαηα είπακ ορδθυηενμ ηίκδοκμ κα
εοιαημπμζδεμφκ επακεζθδιιέκα (Blake, Jamilia, Lund, Emily, Zhou, Qiong, Kwok, Oi-man,
Benz & Michael, 2012. Rose, Espelage & Amaya, 2009).
Αλίγεζ αηυιδ κα ακαθενεεί υηζ παζδζά ιε αοηζζιυ (ASD) έπμοκ επίζδξ αολδιέκεξ
πζεακυηδηεξ κα εοιαημπμζδεμφκ ηαζ κα απμηθεζζημφκ απυ ηα οπυθμζπα παζδζά. Κάπμζεξ
ένεοκεξ ιάθζζηα ακαθένμοκ υηζ ηα παζδζά αοηά έπμοκ ηνεζξ θμνέξ αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ κα
απμηεθέζμοκ εφιαηα εηθμαζζιμφ. Σα παζδζά πμο πνήγμοκ εζδζηχκ ακαβηχκ ζηδκ Βνεηακία
εοιαημπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ, ζοβηνζηζηά ιε ηα οπυθμζπα παζδζά ζε πμζμζηά 60% ηαζ 25%
ακηζζημίπςξ. Δπζπθέμκ, 1 ζηα 5 ιε 1 ζηα 7 παζδζά ζηδ Αοζηναθία ακαθένμοκ υηζ αζχκμοκ
πενζζηαηζηά bullying ιζα θμνά ηδκ εαδμιάδα ή ηαζ πενζζζυηενμ. Τπμζηδνίγεηαζ, αηυιδ, υηζ
πάκς απυ ημ 62% ηςκ παζδζχκ ιε ηάπμζμ αοηζζηζηυ ζφκδνμιμ εοιαημπμζμφκηαζ ιζα ή
πενζζζυηενεξ θμνέξ ηδκ εαδμιάδα (AbilityPath.org, 2015).Πανμιμίςξ, ιζα ένεοκα ηςκ
Cappadocia, Weiss & Pepler (2012) οπμζηδνίγεζ υηζ ηα παζδζά ιε αοηζζηζηυ ζφκδνμιμ έπμοκ
αολδιέκμ ηίκδοκμ κα εοιαημπμζδεμφκ, ζοβηνζηζηά ιε ηα οπυθμζπα ηοπζηχξ ακαπηοζζυιεκα
παζδζά. Ζ ένεοκα ημοξ απμηάθορε υηζ δ εοιαημπμίδζδ ηςκ παζδζχκ αοηχκ ζοζπεηίγμκηακ ιε
ηδκ δθζηζαηή ηαηάζηαζδ ηςκ παζδζχκ, ηδκ εζςηενίηεοζδ ηαζ ηδκ ελςηενίηεοζδ ηςκ
πνμαθδιάηςκ ροπζηήξ οβείαξ, ιε ηζξ δοζημθίεξ ζηδκ επζημζκςκία ηαζ ζηδ δδιζμονβία
ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ. (Elamé, 2013. Department of Health and Human Services HRSA,
2010.Sturgeon, 2007).
Παζδζά πμο πνήγμοκ εζδζηχκ ακαβηχκ ζοκήεςξ εηδδθχκμοκ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά
υηακ εοιαημπμζδεμφκ εκ ακηζεέζεζ ιε ηα οπυθμζπα παζδζά. Μάθζζηα, δ επζεεηζηή
ζοιπενζθμνά ςξ ακηίδναζδ ή ςξ ιμνθή εηθμαζζιμφ απυ ημοξ ίδζμοξ ζοκεπίγεηαζ ηαζ ιε ημ
πέναζια ηδξ δθζηίαξ, εκχ παζδζά πςνίξ δοζημθίεξ ακαπηφζζμοκ έιιεζεξ ιμνθέξ εηθμαζζιμφ
ηαεχξ ιεβαθχκμοκ (Björkqvist, 2001. Rose, Espelage, Aragon, & Elliott, 2011).
Ακαθοηζηυηενα, ηα παζδζά ιε εζδζηέξ ακάβηεξ εκδέπεηαζ κα απμηεθέζμοκ ηαζ εφηεξ
εηθμαζζηζηχκ πνάλεςκ. Ζ επακαθαιαακμιέκδ πνάλδ πμο δζαπνάηηεηαζ απυ έκα
οπενηζκδηζηυ παζδί εεςνείηαζ εηθμαζζηζηή υηακ εκοπάνπμοκ ζε αοηή θεηηζημί ηαζ ζςιαηζημί
δείηηεξ πμο δείπκμοκ αία ή επζεεηζηυηδηα. οκήεςξ, ηα παζδζά αοηά είκαζ θζβυηενμ χνζια
απυ ηα οπυθμζπα παζδζά, πενζζζυηενμ εκζηζηηχδεξ ηαζ θζβυηενμ ζηακά κα ακηζθδθεμφκ ηα
απμηεθέζιαηα ηςκ πνάλεςκ ημοξ (Elamé, 2013). Χζηυζμ, δ ακάπηολδ επζεεηζηήξ ή δ
εηθμαζζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ελανηάηαζ ηαζ απυ άθθμοξ πανάβμκηεξ, υπςξ είκαζ δ πνμζςπζηή
ζδζμζοβηναζία ημο παζδζμφ, ημ θφθμ, ημ είδμξ ηδξ ακαπδνίαξ πμο δζαεέηεζ, ημ είδμξ ηςκ
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πνμηαηαθήρεςκ πμο παναηηδνίγεζ ηδκ εηάζημηε ημζκςκία ηαζ αζθαθχξ ημ ίδζμ ημ ζπμθζηυ
πθαίζζμ. Ζ επζεεηζηυηδηα ηςκ παζδζχκ πμο πνήγμοκ εζδζηχκ ακαβηχκ πανμοζζάγεζ
δζαηοιάκζεζξ ακαθυβςξ ηδξ ακαπδνίαξ. Δνεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ παζδζά ιε ακαπηολζαηέξ
δζαηαναπέξ ειθακίγμοκ έκημκδ επζεεηζηυηδηα. Παζδζά ιε κμδηζηέξ ή ηζκδηζηέξ ακαπδνίεξ είκαζ
πζεακυκ κα απμιμκχκμκηαζ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ ηαζ ζοκεπχξ δ επζεεηζηυηδηα ημοξ κα είκαζ
πζμ ειθακήξ. Σμ ίδζμ εκδέπεηαζ κα ζζπφεζ ηαζ ιε παζδζά ιε μναηέξ ακαπδνίεξ, μζ μπμίμζ
εεςνμφκηαζ υηζ εοιαημπμζμφκηαζ ηαζ πενζζζυηενμ. Οζ Van Cleave & Davis (2006) ( υπςξ
ακαθένεηαζ ζημ Rose, Espelage, Aragon, & Elliott, 2011) επζζδιαίκμοκ υηζ δ επίεεζδ πμο
εηδδθχκεζ έκα παζδί ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ δοζημθίεξ ιπμνεί κα είκαζ απμηέθεζια άιοκαξ
ή ηαζ ακζηακυηδηαξ κα ακαπηφλεζ δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ ακηίζηαζδξ ή πνμζηαζίαξ ηαζ κα
απμηεθεί ιζα ακηίδναζή απέκακηζ ζημ ζηνεξ πμο αζχκεζ (Gopalan, 2016. Hollar, 2012. Rose,
Espelage, Aragon, & Elliott, 2011).
Ζ εοιαημπμίδζδ ηςκ παζδζχκ, υπςξ ηαζ δ ειπθμηή αοηχκ ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ
επδνεάγεζ ηδ ροπζηή ημοξ ηαηάζηαζδ, ηδ ημζκςκζηή ημοξ γςή ηαζ ζηδκ αηαδδιασηή ημοξ
πμνεία. Δζηζάγμκηαξ πενζζζυηενμ, μ εηθμαζζιυξ ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ
ακάβηεξ ιπμνεί κα επζαανφκεζ ηζξ ήδδ ιεζςιέκεξ ημζκςκζηέξ ημοξ δελζυηδηεξ ηαζ κα
ειπμδίζεζ ή κα δοζπενάκεζ ηδκ μιαθή ροπμημζκςκζηή ημοξ ακάπηολδ, εζδζηά εάκ μ
εηθμαζζιυξ ημοξ είκαζ ιαηνμπνυκζμξ. Ζ δοζημθία πνμζανιμβήξ εκηυξ ημο ζπμθζημφ πθαζζίμο
ηαζ δ δοζημθία εκζςιάηςζδξ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ζοιιαεδηέξ ιπμνεί επίζδξ κα είκαζ
επαηυθμοεμ ηδξ εοιαημπμίδζδξ (Nansel et al., 2001).
Θφιαηα ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ είκαζ ανηεηά πζεακυ κα πανμοζζάζμοκ έκημκμ
άβπμξ, ηαηάεθζρδ ηαζ παιδθή αοημεηηίιδζδ ζοβηνζηζηά ιε ηα παζδζά πμο δεκ έπμοκ
εοιαημπμζδεεί . Άημια πμο ήηακ εφιαηα εηθμαζζιμφ ηαηά ηδκ παζδζηή δθζηία πανμοζζάγμοκ
παιδθή αοημεηηίιδζδ, άβπμξ ηαζ ηαηάεθζρδ. Ακ ηαζ μζ ένεοκεξ βζα ημ πςξ μ εηθμαζζιυξ
επδνεάγεζ ηα παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ είκαζ πενζμνζζιέκεξ, μ εηθμαζζιυξ
ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ θαίκεηαζ κα είκαζ μ ηφνζμξ θυβμξ πμο ηα παζδζά
αοηά ακαθένμοκ ζοιπηχιαηα άβπμοξ ηαζ ηαηάεθζρδξ. Ζ εηθμαζζηζηή ζοιπενζθμνά αολάκεζ
ηςκ ηίκδοκμ βζα αηαδδιασηά ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά πνμαθήιαηα. Ένεοκα πμο ελέηαζε ηα
ζοιπηχιαηα άβπμοξ ηαζ ηαηάεθζρδξ ζε παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ έδεζλε υηζ δ
εοιαημπμίδζδ ηςκ παζδζχκ ή μ απμηθεζζιυξ απυ ιζα μιάδα απμηέθεζε ημκ ζζπονυηενμ
πανάβμκηα αοημακαθενυιεκδξ ηαηάεθζρδξ (Due, Damsgaard, Lund & Holstein, 2009.
Science Daily, 2012).
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Οζ Fekkes ηαζ μζ ζοκενβάηεξ (2004) παναηήνδζακ ζε ιζα ένεοκα ημοξ, υηζ ηα
εοιαημπμζδιέκα παζδζά είκαζ πζεακυηενμ κα εηδδθχζμοκ ζοκαζζεήιαηα ηαηάεθζρδξ ηαζ
ακέθενακ ζε ιεβαθφηενμ πμζμζηυ υηζ είκαζ ζηεκμπςνδιέκα ζοβηνζηζηά ιε ηα οπυθμζπα
παζδζά. Πμθθέξ ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ αηυιδ ηδ ζοζπέηζζδ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ιε ηδκ
αολδιέκδ αοημηημκζηυηδηαξ. Ακαθοηζηυηενα, ιζα ένεοκα ημο Rigby (1996) έδεζλε υηζ παζδζά
πμο είπακ εοιαημπμζδεεί ζοζηδιαηζηά ( ημοθάπζζημκ ιζα θμνά ηδκ εαδμιάδα) ήηακ
πζεακυηενμ κα δδθχκμοκ πςξ εα εφπμκηακ κα ιδ γμοκ ή κα εηθνάγμοκ ζδέεξ
αοημηημκζηυηδηαξ. Πνμζεέημκηαξ, ιζα ένεοκα ηςκ Vander Walηαζ ηςκ ζοκενβαηχκ (2003)
έδεζλε ιζα ζδιακηζηή ζοζπέηζζδ ηδξ εοιαημπμίδζδξ, ηδξ αοημηημκζηυηδηαξ ηαζ ηδξ
ηαηάεθζρδξ ιε ημκ έιιεζμ εηθμαζζιυ (Down, Singer&Wilson, 2006).
Ακαθμνζηά ιε ημ θφθμ, ενεοκδηζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ οπμζηδνίλεζ υηζ δεκ οπάνπμοκ
ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ αβμνζχκ ηαζ ηςκ ημνζηζζχκ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ
ακάβηεξ. Πανυθα αοηά, θαίκεηαζ πςξ μ ζπμθζηυξ εηθμαζζιυξ είκαζ πενζζζυηενμ έκημκμξ ζηα
αβυνζα (Andreou et al., 2013, Didaskalou et al., 2009.Rose, Espelage, Aragon, & Elliott,
2011).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
Μέξνο δεύηεξν

2.13. Καηάζιηςε θαη Θπκαηνπνίεζε

Ζ ζοιιεημπή ζημκ εηθμαζζιυ ζοκεπάβεηαζ ιε ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ –ζοκήεςξ
ιαηνμπνυκζεξ, υπςξ έπεζ πνμηφρεζ αάζεζ ενεοκχκ. οκήεςξ ηα παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ πμο
ειπθέημκηαζ ζημκ εηθμαζζιυ ένπμκηαζ ακηζιέηςπμζ ιε ιζα ζεζνά ροπμθμβζηχκ πνμαθδιάηςκ.
Μζα απυ ηζξ δοζιεκείξ ζοκέπεζεξ ηδξ εοιαημπμίδζδξ είκαζ αοηή ηδξ ηαηάεθζρδξ, δ μπμία
απμηεθεί ηαζ ημ πζμ δζαδεδμιέκμ γήηδια ροπζηήξ οβείαξ ηδκ πενίμδμ ηδξ εθδαείαξ (Swearer
Napolitano, 2008). Έπεζ οπμζηδνζπεεί υηζ δ ζοιιεημπή ζημ ζπμθζηυ εηθμαζζιυ απμηεθεί
πανάβμκηα ηζκδφκμο βζα ηδκ ειθάκζζδ ηαηάεθζρδξ ηαζ πςξ, επίζδξ, δ ηαηάεθζρδ πνμδζαεέηεζ
ημοξ εθήαμοξ βζα εηθμαζζιυ. Ανηεημί ενεοκδηέξ έπμοκ αζπμθδεεί ιε ηδ ζοζπέηζζδ ηδξ
ηαηάεθζρδξ ιε ηδ εοιαημπμίδζδ, αθθά ηαζ ακηζζηνυθςξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ιε ημ ηαηά πυζμ
οπάνπμοκ απμδεζηηζηά ζημζπεία βζα ηζξ αζηζχδεζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ηαηαζηάζεςκ.
Πανυθα αοηά, δ αζαθζμβναθία δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ιαξ δχζεζ ζαθή ηαζ αέααζα
απμηεθέζιαηα βζα ηδ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ηαζ ηδξ ηαηάεθζρδξ. Γζεεκείξ ένεοκεξ,
απυ ηδκ άθθδ, έπμοκ οπμζηδνίλεζ ηδκ ζφκδεζδ ημο εηθμαζζιμφ ιε ηδ δζπμθζηή δζαηαναπή
(Craig, 1998. Kaltiala-Heino & Fröjd, 2011. Swearer Napolitano, 2008).
Μεθέηεξ ζε εκήθζημ πθδεοζιυ πμο είπε εοιαημπμζδεεί ηαηά ηδκ εθδαζηή δθζηία έπεζ
επζαεααζχζεζ ηδκ αιμζααία ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ ηδξ εοιαημπμίδζδξ.
Γζαπνμκζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ εκήθζηεξ πμο είπακ πέζεζ εφιαηα εηθμαζζιμφ ζηα
ζπμθεία ειθάκζζακ ζοιπηχιαηα ηαηάεθζρδξ ηαζ ημζκςκζημφ άβπμοξ (Kaltiala-Heino & Fröjd,
2011). Άθθεξ ένεοκεξ, επίζδξ, ακαηάθορακ ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ηςκ εκδθίηςκ πμο απμηέθεζακ
εφιαηα εηθμαζζιμφ ηαζ ημο αοημηημκζημφ ζδεαζιμφ. Δπίζδξ, μ επζπμθαζιυξ ιείγμκμξ
ηαηάεθζρδξ ζε εκήθζηεξ ζηζξ ΖΠΑ ήηακ ορδθυηενμξ ζε υζμοξ απμηέθεζακ εφιαηα
εηθμαζζιμφ ζημ πανεθευκ (31 έκακηζ 16%) (Vaughn, Fu, Bender, et al., 2010).
Πμθθέξ ιεθέηεξ απυ δζάθμνεξ πχνεξ έπμοκ ζδιεζχζεζ υηζ οπάνπεζ ιζα ζπέζδ
πανάθθδθδ ιεηαλφ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ ηδξ ζοιιεημπήξ ζημκ εηθμαζζιυ. Ζ ζοιπενζθμνά ηςκ
παζδζχκ πμο ειπθέημκηαζ ζημκ εηθμαζζιυ έπεζ παναηδνδεεί υηζ ζοζπεηίγεηαζ ιε αζζεήιαηα
δοζθμνίαξ, ιε παιδθή αοημεηηίιδζδ, ιε αολδιέκμ άβπμξ, ηαηάεθζρδ ηαζ αοημηημκζηυ
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ζδεαζιυ (Kaltiala-Heino, Fröjd &Marttunen, 2010. West & Salmon, 2009). Μεθέηδ ηςκ
Fekkes et al. (2004) (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Kaltiala-Heino&Fröjd, 2011) θακένςζε υηζ δ
εοιαημπμίδζδ πνμδβείηαζ ηδξ ηαηάεθζρδξ, αθθά δ ηαηάεθζρδ ηαζ ημ άβπμξ πνμέαθεπε,
επίζδξ, ιεηέπεζηα εοιαημπμίδζδ. Άθθμζ ενεοκδηέξ έπμοκ ζζπονζζηεί υηζ υηακ δ ηαηάεθζρδ
εθέβπμκηακ, δ εοιαημπμίδζδ ζοκζζημφζε ακελάνηδημ πανάβμκηα ηζκδφκμο βζα ιεηέπεζηα
εοιαημπμίδζδ ζηα αβυνζα, αθθά υπζ ζηα ημνίηζζα. Αλίγεζ, ςζηυζμ, κα ακαθένμοιε υηζ ηα
εονήιαηα δζαπνμκζηχκ ιεθεηχκ δεκ έπμοκ ακαδείλεζ ηδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηάεθζρδξ
ηαζ ηδξ εοιαημπμίδζδξ. ε ιζα ιεθέηδ υπμο ελεηάζηδηακ αβυνζα 8 εηχκ δεκ ανέεδηε
πνυαθερδ ηαηάεθζρδξ ή αοημηημκζημφ ζδεαζιμφ ζηδ δθζηία ηςκ 18 εηχκ.
Όπςξ ήδδ ακαθέναιε δ ηαηάεθζρδ είκαζ απυ ηζξ ζοπκυηενεξ δζαηαναπέξ ηδξ δζάεεζδξ
ζηδκ εθδαεία. Ζ ειθάκζζδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ή ηάπμζμο ηαηαεθζπηζημφ
ζοκδνυιμο μθείθεηαζ ζε δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ ( αημιζημφξ, πενζααθθμκηζημφξ, ημζκςκζημφξ,
μζημβεκεζαημφξ, βεκεηζημφξ, αζμθμβζημφξ). Ζ έκανλδ ή δ επακάθδρδ ιζαξ ιμνθήξ ηαηάεθζρδξ
ιπμνεί αηυιδ κα πνμηθδεεί ςξ ακηίδναζδ ζε ηάπμζμ αηοπέξ βεβμκυξ, ζε ηάπμζα απχθεζα, ζε
ιζα απμηοπία ( αηαδδιασηή), ζε ζοβηνμφζεζξ ηαζ απμβμδηεφζεζξ ή κα απμηεθεί απυννμζα εκυξ
ηναοιαηζημφ βεβμκυημξ, υπςξ είκαζ δ εοιαημπμίδζδ ηςκ παζδζχκ θυβς εηθμαζζιμφ. Ζ
ηαηάεθζρδ ιπμνεί κα πμζηίθθεζ απυ ήπζα, ιέηνζα ςξ ζμαανή ηαζ δ αλζμθυβδζδ
πναβιαημπμζείηαζ ιέζς εζδζηχκ ηθζιάηςκ. Αλίγεζ εδχ κα ημκζζηεί, επίζδξ, δ πνδζζιυηδηα
ηδξ δμιδιέκδξ ηαζ έβηονδξ δζάβκςζδξ ηδξ ηαηάεθζρδξ (Kaltiala-Heino & Fröjd, 2011).
Μζθχκηαξ βζα ημ πχξ δ ηαηάεθζρδ ιπμνεί κα ζοκδεεεί ιε ηδ εοιαημπμίδζδ, ανπζηά
υηακ έκαξ έθδαμξ ανίζηεηαζ ζε ηαηάεθζρδ, δ ηαηάζηαζδ αοηή ιπμνεί κα ημκ μδδβήζεζ ζε
παναιυνθςζδ ηδξ ακηίθδρδξ ηαζ ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζεςκ. Γδθαδή,
ακαιέκεζ υηζ μζ οπυθμζπμζ βφνς ημο εα ημκ ακηζιεηςπίζμοκ ιε επενζηυ ή ηαζ απμννζπηζηυ
ηνυπμ ηαηά ηδκ ημζκςκζηή ημοξ επαθή. Αηυιδ, δζαεέημοκ ανκδηζηή αοηυ-ακηίθδρδ,
ιεζςιέκεξ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ ιεζςιέκδ ζηακυηδηα κα οπεναζπζζημφκ ημκ εαοηυ ημοξ,
πνάβια πμο ημοξ ηαεζζηά ζηυπμ ηςκ εοηχκ ηαζ εοάθςημοξ απέκακηζ ζημκ εηθμαζζιυ
(Kaltiala-Heino, Fröjd &Marttunen, 2010.Kaltiala-Heino & Fröjd, 2011). Πζμ ακαθοηζηά,
ηαηά ηδ πενίμδμ ηδξ εθδαείαξ, μζ δζαπνμζςπζηέξ ζπέζεζξ ηςκ εθήαςκ είκαζ φρζζηδξ ζδιαζίαξ
ηαζ ηναοιαηζηά βεβμκυηα, υπςξ δ εοιαημπμίδζδ εα ιπμνμφζε κα πνμηαθέζεζ ζμαανυ ροπζηυ
ηναοιαηζζιυ ηαζ κα μδδβήζεζ ζηδκ ηαηάεθζρδ ιεηά ηδ εοιαημπμίδζδ. Βέααζα, ηάπμζεξ
οπάνπμοζεξ ροπζηέξ δοζθεζημονβίεξ ιπμνεί κα απμηεθμφκ δζαιεζμθααδηέξ ζηδ ζπέζδ ηδξ
ηαηάεθζρδξ ηαζ ηδξ εοιαημπμίδζδξ, υπςξ δ ζοκαζζεδιαηζηή απμννφειζζδ, δ ιεζςιέκδ
αοημεηηίιδζδ ηαζ μ ιεζςιέκμξ αοημέθεβπμξ πμο παναηδνείηαζ ςξ απμηέθεζια ηδξ
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εοιαημπμίδζδξ, ιπμνεί αέααζα κα είκαζ ηαζ αζηίεξ ειθάκζζεξ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ
ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθμοξ πανάβμκηεξ. Ένεοκεξ ζε εκήθζημ πθδεοζιυ ιε ηαηάεθζρδ έπμοκ
δείλεζ επίζδξ ζοζπέηζζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ιε ημκ εηθμαζζιυ (Kaltiala-Heino, Mauri
Marttunen, 2010).
Ανηεηέξ ένεοκεξ επζαεααζχκμοκ ημοξ παναπάκς ζζπονζζιμφξ. Μεθέηδ ηςκ
Kumpulainen ηαζ Rasanen (2000) έδεζλε υηζ δ εοιαημπμίδζδ ζηδκ δθζηία ηςκ 8 εηχκ
πνμέαθερε ροπζαηνζηά ζοιπηχιαηα ζηδκ δθζηία ηςκ 15 πνυκςκ. Δπίζδξ, μζ Souranderetal.,
(2007) έδεζλε υηζ ζε μιάδα αβμνζχκ 6-18 εηχκ δ εοιαημπμίδζδ ζηδκ εθδαζηή δθζηία
αημθμοεήεδηε απυ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ ζηα ηέθδ ηδξ εθδαείαξ. Οζ West ηαζ Salmon (2009)
επίζδξ οπμζηήνζλακ υηζ οπάνπμοκ εονήιαηα, υπμο ηα εφια ημο εηθμαζζιμφ ειθακίγμοκ
αολδιέκα πμζμζηά ηαηάεθζρδξ. Οζ Kaltiala-Heino, Rimpelä, Marttunen, Rimpelä ηαζ
Rantanen (1999) ζηδκ ένεοκα πμο πναβιαημπμζήζακ ζε εθήαμοξ 14 -16 πνμκχκ ανήηακ υηζ
ηυζμ μζ εφηεξ υζμ ηαζ ηα εφιαηα ημο εηθμαζζιμφ είπακ αολδιέκμ ηίκδοκμ βζα εηδήθςζδ
ηαηάεθζρδξ υζμ ηαζ αοημηημκζημφ ζδεαζιμφ. Μάθζζηα, δ ηαηάεθζρδ ήηακ πζμ ημζκή ιεηαλφ
ηςκ εθήαςκ μζ μπμίμζ απμηεθμφζακ εφιαηα ηαζ εφηεξ. Πανυιμζα εονήιαηα βζα ημοξ εφηεξ ηαζ
ηα εφιαηα εκημπίζηδηε ηαζ ζηδκ ένεοκα ηςκ Brunstein Klomek, Marrocco, Kleinman,
Schonfeld&Gould (2007) μζ μπμίμζ ζζπονίζηδηακ υηζ μζ εφηεξ/εφιαηα ανίζημκηαζ ζε
ορδθυηενμ ηίκδοκμ εκχ αηυιδ απμηεθμφκ ηδκ πζμ ηαναβιέκδ μιάδα. Ακαθοηζηυηενα, ηα
πμνίζιαηα ηςκ ενεοκχκ ημοξ έδεζλακ υηζ δ ζοπκή εοιαημπμίδζδ είπε ςξ ακηίηηοπμ ηδκ
ειθάκζζδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ηαζ ημκ αοημηημκζηυ ζδεαζιυ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ
ιαεδηέξ πμο δεκ είπακ εηθμαζζηεί. Αηυιδ, ηαζ δ ζπάκζα ζοιιεημπή ζε εηθμαζζηζηά
επεζζυδζα πνμσδέαγε ηδκ ειθάκζζδ ηαηάεθζρδξ ηαζ αοημηημκζηυηδηαξ ηονίςξ ζε ημνίηζζα.
Δζηζάγμκηαξ ζηα οπμηείιεκα πμο ζοιιεηέπμοκ ζημκ εηθμαζζιυ, μζ έθδαμζ πμο
θμαενίγμοκ έπμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ακηζημζκςκζηχκ ζοιπενζθμνχκ, δζαηαναπχκ
ελςηενίηεοζδξ, δζαζπαζηζηέξ δζαηαναπέξ, ροπμζςιαηζηά ζοιπηχιαηα, δοζημθίεξ ζηζξ
ημζκςκζηέξ επαθέξ ηαζ αολδιέκμ αοημηημκζηυ ζδεαζιυ. Κάπμζμζ ενεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ
μζ εφηεξ ζοκηνέπμοκ αολδιέκμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, άθθμζ
ςζηυζμ ζζπονίγμκηαζ ημ ακηίεεημ. Χζηυζμ, ηυζμ μζ εφηεξ υζμ ηαζ ηα εφιαηα υηακ
απμηεθέζμοκ ζηυπμ απυννζρδξ ηςκ ζοιιαεδηχκ ημοξ, ηείκμοκ κα ειθακίγμοκ ηαηαεθζπηζηά
ζοιπηχιαηα. Όζμ αθμνά ηα εφιαηα ημο εηθμαζζιμφ, δ ηαηάεθζρδ είκαζ πζεακυ κα είκαζ
ζοκέπεζα ηδξ εοιαημπμίδζδξ ημοξ, ιέζς ηδξ ιείςζδξ ηδξ αοημεηηίιδζήξ ημοξ. Βέααζα, υπςξ
οπμζηδνίγεηαζ μζ κέμζ πμο παναηηδνίγμκηαζ ςξ ηαηαεθζπηζημί ιπμνεί κα απμηεθέζμοκ εφιαηα
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εηθμαζζιμφ θυβς ηδξ εοαθςηυηδηαξ ημοξ (Kaltiala-Heino, Fröjd &Marttunen, 2010. KaltialaHeino & Fröjd, 2011).
Πένακ ημο παναδμζζαημφ εηθμαζζιμφ, μ δθεηηνμκζηυξ εηθμαζζιυξ είκαζ ζδζαίηενα
δζαδμιέκμξ ζηζξ ιένεξ ιαξ θυβς ηδξ ναβδαίαξ αφλδζδξ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ ιέζςκ
επζημζκςκίαξ. Σμ text bullying απμηεθεί ιζα εονέςξ ηαζ ζοπκά πθέμκ ιμνθή εηθμαζζιμφ πμο
πνμηαθεί ιεβάθδ δοζθμνία ζηα εφιαηά ημο. Κάπμζμζ ιάθζζηα οπμζηδνίγμοκ υηζ δ
ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή εηθμαζζιμφ είκαζ πενζζζυηενμ επζηίκδοκδ ηαζ επζαθααήξ απ‟ υηζ μ
παναδμζζαηυξ εηθμαζζιυξ. Ένεοκα ημο Raskauskas (2010) απμηάθορε ηδκ φπανλδ
ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ζηα εφιαηα ηαζ ζημοξ εφηεξ ημο text bullying. ηα εφιαηα ημο
εηθμαζζιμφ, ιάθζζηα, παναηδνήεδηακ ιεβαθφηενα πενζζζυηενα ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα
ζε ζφβηνζζδ ιε αοημφξ πμο δεκ είπακ εοιαημπμζδεεί. Παναηδνήεδηακ, επίζδξ, ιεζςιέκεξ
ζηναηδβζηέξ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ, πνμαθήιαηα εζςηενίηεοζδξ ηαζ αοηυ-εκμπήξ. Ζ πζμ
πνυζθαηδ ένεοκα βζα ημκ εηθμαζζιυ ιέζς ηζκδημφ ηδθεθχκμο πναβιαημπμζήεδηε ζηδ Νέα
Εδθακδία ζε έκα δείβια αηυιςκ δθζηίαξ 11-18 εηχκ. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ έδεζλακ
υηζ έκα πμζμζηυ 43% ηςκ ιαεδηχκ είπακ αζχζεζ ημοθάπζζημκ έκα επεζζυδζμ text bullying. Σμ
23% ηςκ ιαεδηχκ ιάθζζηα ακέθενακ υηζ είπακ αζχζεζ επακαθαιαακυιεκα ημκ εηθμαζζιυ
ιέζς ηζκδημφ ηδθεθχκμο. Οζ ιαεδηέξ πμο απμηεθμφζακ εφιαηα ημο παναδμζζαημφ
εηθμαζζιμφ, αθθά ηαζ ημο text bullying πανμοζίαζακ πενζζζυηενα ζοιπηχιαηα ηαηάεθζρδξ
απυ εηείκμοξ πμο δεκ είπακ εηθμαζζηεί ηαζ απυ εηείκμοξ πμο είπακ εηθμαζζηεί ιε ημκ
παναδμζζαηυ ηνυπμ εηθμαζζιμφ (Raskauskas, 2010).
Οζ ένεοκεξ ζπεηζηά ιε ηζξ δζαθμνέξ ηςκ δφςκ θφθςκ είκαζ ακηζθαηζηέξ. Χζηυζμ, μζ
δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφςκ θφθςκ ζπεηζηά ιε ηδ ζοπκυηδηα, ηδ θφζδ ηαζ ηδκ έηηαζδ ηδξ
επζεεηζηυηδηαξ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδκ εηδήθςζδ ηδξ ειθάκζζδξ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ ηδ
ζφκδεζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ ιε ημκ εηθμαζζιυ. Τπάνπμοκ ένεοκεξ πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ δ
ηαηάεθζρδ απμηεθεί πανάβμκηα ηζκδφκμο βζα ηδκ ανβυηενδ εοιαημπμίδζδ ηςκ ημνζηζζχκ ηαζ
υηζ δ εοιαημπμίδζδ αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ ηδξ ηαηάεθζρδξ ζηα αβυνζα. Άθθμζ έπμοκ δείλεζ υηζ
μ ζοζπεηζζιυξ εοιαημπμίδζδξ ηαζ ηαηάεθζρδξ υπςξ επίζδξ ηαζ μ αοηυ-ηναοιαηζζιυξ ηαζ μζ
απυπεζνεξ αοημηημκίαξ παναηδνμφκηαζ πζμ ζοπκά ζηα ημνίηζζα (Kaltiala-Heino, Fröjd &
Marttunen, 2010. Kaltiala-Heino & Fröjd, 2011).
Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε δ ηναοιαηζηή εηδήθςζδ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ιπμνεί κα
μδδβήζεζ ζηδκ ηαηάεθζρδ ηαζ απυ ηδκ άθθδ, δ ηαηάεθζρδ εκδέπεηαζ κα μδδβήζεζ ημοξ
εθήαμοξ ζηδκ ενιδκεία ηάπμζςκ ζοιπενζθμνχκ ςξ επζεεηζηχκ ηαζ ιε ηδ ζεζνά ηδξ ιπμνεί
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κα πνμαθέρεζ ηδκ ειπεζνία ηδξ εοιαημπμίδζδξ. Ζ εοιαημπμίδζδ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ έκα
δείηηδ πμο αμδεά ζημκ εκημπζζιυ ηδξ ειθάκζζδξ ηδξ ηαηάεθζρδξ ζε εθήαμοξ. Ζ ιείςζδ ηδξ
ηαηάεθζρδξ ηςκ εθήαςκ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηζξ επζπηχζεζξ ημο
εηθμαζζιμφ ηαζ κα αμδεήζεζ ζηδκ πνυθδρδ αοημφ. Ζ βκχζδ ηςκ αζηζχκ πμο ζοκδέμοκ ηδκ
ηαηάεθζρδ ιε ηδ εοιαημπμίδζδ είκαζ πζεακυκ κα πνμάβεζ ζδιακηζηέξ βκχζεζξ βζα ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ημο εηθμαζζιμφ ηαζ ηςκ επζπηχζεχκ ημο (Kaltiala-Heino & Fröjd, 2011).
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3.Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο

Σμ πανυκ ηεθάθαζμ επζηεκηνχκεηαζ ζημ ενεοκδηζηυ ιένμξ ηδξ ενβαζία, ημ μπμίμ
ακαθένεηαζ ηυζμ ζημοξ ζηυπμοξ ηαζ ζηζξ οπμεέζεζξ ηδξ ένεοκαξ, ανπζηχξ, υζμ ηαζ ζηδκ
ενεοκδηζηή δζαδζηαζία, αθθά ηαζ ζημ πςξ αοηή πνμέηορε. οβηεηνζιέκα, εα βίκεζ ακαθμνά
ημο δείβιαημξ ηδξ ένεοκαξ, ηδξ δζαδζηαζία πμνήβδζδξ δεδμιέκςκ, υπςξ επίζδξ ηαζ ηςκ
ιέζςκ ζοθθμβήξ δεδμιέκςκ.

3.1 ηόρνη θαη ζθνπνί ηεο παξνύζαο έξεπλαο
Χξ ζηυπμζ ηδξ ένεοκαξ μνίζηδηακ μζ ελήξ :
1) Ζ ζοβηνζηζηή δζενεφκδζδ ημο θαζκμιέκμο ημο εηθμαζζιμφ ηαζ ηδξ
εοιαημπμίδζδξ ακάιεζα ζε παζδζά ιε ή πςνίξ εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ζημ
εθθδκζηυ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ ηαζ
2) Γζενεφκδζδ ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ ηαζ ηδξ
εοιαημπμίδζδξ ηαζ δ ζφκδεζδ ημοξ ιε ηδκ ηαηάεθζρδ ζε παζδζά ιε ή πςνίξ
εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ.

3.2. Τπνζέζεηο ηεο έξεπλαο

Γφμ οπυεεζεξ δζαηοπχεδηακ βζα ηδκ πανμφζα ένεοκα. Οζ οπμεέζεζξ ηδξ ένεοκαξ
ζηδνίπεδηακ ζε πνμδβμφιεκα ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ εοιαημπμίδζδ ηαζ ηδ
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ζπέζδ εοιαημπμίδζδξ ηαηάεθζρδξ. Ακαθοηζηυηενα, μζ οπμεέζεζξ πμο δζαηοπχεδηακ είκαζ
υηζ:
1) ηα παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ εα ειθακίγμοκ έκα εκζζποιέκμ ηίκδοκμ
ειπθμηήξ ζημκ ζπμθζηυ εηθμαζζιυ ηαζ υηζ αηυιδ εα πανμοζζάγμοκ ορδθυηενα πμζμζηά
εοιαημπμίδζδξ ζοβηνζηζηά ιε ηα οπυθμζπα παζδζά.
2)

δ ζοιιεημπή ζε πενζζηαηζηά εηθμαζζιμφ, υζμ ηαζ δ ίδζα δ

εοιαημπμίδζδ ηςκ παζδζχκ (ιε ή ηαζ πςνίξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ) εα ζοζπεηίγεηαζ
εεηζηά ιε ηδκ ειθάκζζδ ή ηδκ πανμοζία ηάπμζαξ ιμνθήξ ηαηάεθζρδξ.

3.3. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο

Σμ δείβια ηδξ ένεοκαξ ζοθθέπεδηε απυ παζδζά δθζηίαξ 10 ςξ 12 εηχκ απυ ημ κμιυ
Υακίςκ ηαζ ημ κμιυ Λανίζδξ. Ακαθοηζηυηενα, ηα παζδζά απμηεθμφζακ ιαεδηέξ ζπμθζηήξ
δθζηίαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιαεδηέξ δδιμηζημφ. Ζ επζθμβή ηςκ ζπμθείςκ ηαζ εκ ζοκεπεία δ
επζθμβή ηςκ ιαεδηχκ έβζκε ηοπαία. ηδ πανμφζα ένεοκα ηαζ ζημ ακηίζημζπμ δείβια μζ
ιμκαδζημί πανάβμκηεξ πμο θήθεδηακ οπυρζκ ήηακ δ δθζηία, ημ θφθμ ηαζ δ ηαηάηαλδ ηςκ
ιαεδηχκ ζε παζδζά ιε ή πςνίξ εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ. Κμζκςκζημί-μζημκμιζημί ηαζ
πμθζηζζιζημί πανάβμκηεξ δεκ μνίζηδηακ, μφηε θήθεδηακ οπυρζκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ δείβια.

3.4. Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο δεδνκέλσλ

Ζ δζαδζηαζία ηδξ πμνήβδζδξ ηςκ δεδμιέκςκ πναβιαημπμζήεδηε ημκ Απνίθδ ιε Μάζμ
ημο 2016. Γζα ηδ πμνήβδζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ βζα ηδκ δζελαβςβή ηδξ ένεοκαξ βεκζηυηενα
θήθεδηε έβηνζζδ απυ ημ Τπμονβείμ Παζδείαξ ηαζ Θνδζηεοιάηςκ. Σα ζπμθεία πμο
ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα επζθέπεδηακ ηοπαία. Πδβαίκμκηαξ ζ‟ αοηά βκςζημπμζμφκηακ ζημκ
δζεοεοκηή ηαζ ημοξ ανιυδζμοξ ηαεδβδηέξ μζ ζημπμί ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηαηαεέημκηακ δ
απαζημφιεκδ έβηνζζδ βζα ηδκ εηηίκδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ πμνήβδζδξ ηςκ δεδμιέκςκ.
Απαναίηδηδ βζα ηδκ έκανλδ ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ ήηακ δ έβηνζζδ ηςκ βμκέςκ βζα ηδ
ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ ζηδκ ένεοκα, εθυζμκ αοηά ήηακ ακήθζηα. Οζ ηδδειυκεξ ηςκ παζδζχκ
πμο εα ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα, εκδιενχεδηακ ιέζς ηδξ πμνήβδζδξ οπεφεοκδξ δήθςζδξ
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ιέζς ηδξ μπμίαξ ζοκαζκμφζακ βζα ηδ ζοιιεημπή ηςκ παζδζχκ ημοξ ζηδκ ενεοκδηζηή
δζαδζηαζία. Ζ ακςκοιία ηαζ δ ηήνδζδ ημο απυννδημο βκςζημπμζήεδηε ηυζμ ζημοξ ιαεδηέξ,
υζμ ηαζ ζημοξ ηαεδβδηέξ. Ανπζηά, ηα παζδζά εκδιενχκμκηακ βζα ημοξ θυβμοξ πμο
πναβιαημπμζείηαζ δ ένεοκα ηαζ δίκμκηακ ζ αοηά μζ αηαηάθθδθεξ μδδβίεξ, χζηε κα
ζοιπθδνχζμοκ ηα ενςηδιαημθυβζα. Όζμ αθμνά αοηά, ζοιπθδνχεδηακ απυ ημοξ ιαεδηέξ
εκηυξ ηδξ ηάλεςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ιαεήιαημξ πνζκ ηδκ έκανλδ ή ζημ ηέθμξ αοημφ ή
ηάπμζα ζηζβιή ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο δζαθείιιαημξ εκυρεζ ηδξ θοζζηήξ πανμοζίαξ ημο
εηπαζδεοηζημφ. Κθείκμκηαξ, η μζ ιαεδηέξ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ πμο θμζημφζακ
ηαζ ζε ηιήια έκηαλδξ, ζδιεζχκμκηαξ «Σ.Δ» (Σιήια Έκηαλδξ) ακαβνάθμκηακ ζημ επάκς
ιένμξ ημο ενςηδιαημθμβίμο απυ ημοξ ηαεδβδηέξ πμο αμήεδζακ ζηδ δζαδζηαζία πμνήβδζδξ
ηςκ δεδμιέκςκ.

3.5. Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ

Σα ενβαθεία πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ ένεοκα είκαζ ηα ελήξ : ην Δξσηεκαηνιόγην
Βησκάησλ κε ηνπο πλνκειίθνπο (Peer Experiences Questionnaire-PEQ). Σμ
ζοβηεηνζιέκμ ενβαθείμ απμηεθείηαζ απυ 18 ενςηήζεζξ , υπμο μζ ζοιιεηέπμκηεξ δδθχκμοκ ηδ
ζοπκυηδηα ηδξ επζηνάηδζδξ ηάπμζμο πενζζηαηζημφ εηθμαζζιμφ ζε ιζα ηθίιαηα απυ ημ 1
(πμηέ) ςξ ημ 5 (θίβεξ θμνέξ ηδκ αδμιάδα). Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί εδχ, υηζ ημ επεζζυδζμ ή ημ
πενζζηαηζηυ εα πνέπεζ κα έπεζ ζοιαεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ 3 ιδκχκ. Σμ
πθεμκέηηδια ημο ζοβηεηνζιέκμο ενςηδιαημθμβίμο είκαζ υηζ αοηυ αλζμθμβεί ηυζμ ηδ
εοιαημπμίδζδ ημο ίδζμο ημο ζοιιεηέπμκηα πμο ημ ζοιπθδνχκεζ (π.π. «Έλαο καζεηήο/ηξηα κε
πείξαμε κε θαθόβνπιν ηξόπν») υζμ ηαζ ηδ εοιαημπμίδζδ ηςκ οπμθμίπςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζε
αοηυ (π.π. «Πείξαμα ή θνξόηδεςα έλαλ καζεηή/ηξηα κε θαθνήζε ηξόπν»). Με άθθα θυβζα
ελεηάγεζ ηδ εοιαημπμίδζδ ζε δφμ δζαζηάζεζξ. Ζ ιζα ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ
δναζηχκ, δδθαδή ηςκ εοηχκ ηαζ δ άθθδ ιε ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ εοιάηςκ ημο εηθμαζζιμφ.(
Κμονημφηαξ & Γζμααγμθζάξ, 2012. Levinson, Langer, & Rodebaugh, 2013).
Σμ δεφηενμ ενβαθείμ είκαζ δ Κιίκαθα Children’s Depression Inventory
(CDI).Πνυηεζηαζ βζα ιζα ηθίιαηα πνμζακαημθζζιέκδ ζηα ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα ηαζ
είκαζ ηαηάθθδθδ ηαζ εζδζηά πνμζανιμζιέκδ ζε παζδζά δθζηίαξ 7-17 εηχκ. οκίζηαηαζ απυ 27
ζημζπεία πμο ζηδνίγμκηαζ ζε ακαβκςνίζζια ζοιπηχιαηα ηδξ ηαηάεθζρδξ. Ζ ηθίιαηα αοηή
είκαζ εοαίζεδηδ ζηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ζε αάεμξ ημο πνυκμο ηαζ
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απμηεθεί πνήζζιμ δείηηδ ιέηνδζδξ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. Ακαθοηζηυηενα, δ
ζοβηεηνζιέκδ ηθίιαηα ιεηαλφ ηςκ άθθςκ αλζμθμβεί ηδ δζάεεζδ, ηδκ εοπανίζηδζδ, ηδκ
αοημεηηίιδζδ ή ηαζ δζάθμνα άθθα πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ εκηυξ ηςκ δζαπνμζςπζηχκ
ζπέζεςκ. Μζθχκηαξ βζα ηδ ηαηαζηεοή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηθίιαηαξ, αοηή ηαηαζηεοάζηδηε
απυ ημκ Kovacs (1985). Σμ 1992 μ ίδζμξ έθεβλε ηδκ εβηονυηδηά ηαζ ηδκ αλζμπζζηία ηδξ.
Σέθμξ, δ ζοβηεηνζιέκδ ηθίιαηα πανμοζζάγεζ εζςηενζηή ζοκάθεζα ηαζ αλζμπζζηία
επακαθδπηζηχκ ιεηνήζεςκ (Kleftaras &Didaskalou, 2006. Kovacs, 2004. Zalsman, Misgav,
Sommerfeld, Kohn, Brunstein-Klomek, Diller, Sher, Schwartz, Shoval, Ben-Dor, Wolovik &
Oquendo, 2005).
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« Δξεπλεηηθό κέξνο »

Β’ κέξνο
Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο

3.6. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ από ηηο αζηηθέο πεξηνρέο Υαλίσλ θαη Λαξίζεο
ημκ Πίλαθα 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 Θύηεο. ηα αβυνζα ημ πμζμζηυ ηςκ
Θπκάησλ είκαζ 14,1% ηαζ ζηα ημνίηζζα 9,7%, εκχ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ Θπηώλ/Θπκάησλ
ηα ημνίηζζα πανμοζζάγμοκ πμζμζηυ 4,2%. ε βεκζηά πθαίζζα δεκ οπάνπεζ ιεβάθμ πμζμζηυ
εηθμαζζιμφ ηαζ εοιαημπμίδζδξ.

Πζκ 1
Μαθηηές ηης Τυπικής ηάξης (ΤΤ) καηά θύλο και ηύπο bullying

Φφθμ

Θφηδξ

Θφια

Θφηδξ & Θφια

Κακέκα απυ ηα
φκμθμ
δομ

ΑΠΟΛ

ΑΠΟΛ

ΑΠΟΛ

ΑΠΟΛ

%
ΑΡΗΘ

%
ΑΡΗΘ

%
ΑΡΗΘ

ΑΠΟΛ
%

ΑΡΗΘ

%
ΑΡΗΘ

Αβυνζα 2

3,13% 9

14,06% 0

0,00% 53

82,81% 64

100,00%

Κμνίηζζα 1

1,39% 7

9,72%

4,17% 61

84,72% 72

100,00%

3
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φκμθμ 3

2,21% 16

11,76% 3

2,21% 114

83,82% 136

100,00%

ημκ Πίλαθα 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 (ΣΣ) δεκ πανμοζζάγμοκ ορδθυ
δείηηδ ηαηάεθζρδξ. Σα αβυνζα ηδξ Σοπζηήξ Σάλδξ πανμοζζάγμοκ ορδθυηενμ πμζμζηυ
ηαηάεθζρδξ, ημ μπμίμ ηοιαίκεηαζ ζημ 14,7 εκχ ζηα ημνίηζζα αοηυ είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο 13,5%.
ηζξ δομ ιεηααθδηέξ ημο εηθμαζζιμφ ορδθυηενμξ είκαζ μ Μ.Ο. ζηα ημνίηζζα ιε ηδκ
δζαθμνά κα είκαζ κα είκαζ ιεβαθφηενδ ζημκ δείηηδ Θύηεο .
Πζκ. 2
Μέζες ηιμές καηάθλιψης και ηύπου bullying καηά θύλο και ζηο ζύνολο ηης ΤΤ
Μεηααθδηή

Αβυνζα

Κμνίηζζα

φκμθμ

Καηάεθζρδ

14,66

13,47

14,03

Bullying εφια

13,28

13,63

13,46

Bullying εφηδξ

10,41

11,31

10,88
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ημ Γηάγξακκα 1 πανμοζζάγμκηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ ιεηααθδηχκ Καηάζιηςε ηαζ
Θύηεο θαη Θύκα ηυζμ βζα ηα αβυνζα υζμ ηαζ βζα ηα ημνίηζζα.

ημκ Πίλαθα 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 (ΣΣ). Γεκ πανμοζζάγεηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή
δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ ημο δείβιαημξ ηδξ ΣΣ, ακά θφθμ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζοβηεηνζιέκεξ
ιεηααθδηέξ. Χζηυζμ, υζμ ηδκ αθμνά ηδκ ηαηάεθζρδ θαίκεηαζ κα οπενηενμφκ ηα αβυνζα, εκχ
ηα ημνίηζζα πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενεξ ιέζεξ ηζιέξ ζημοξ δείηηεξ Θύκα ηαζ Θύηεο .
Πζκ.3
ΣΣ: Ανάλυζη t test καηά θύλο
Μεηααθδηή

Αβυνζα

Κμνίηζζα

t

P

96

N

M

SD

N

M

SD

Καηάεθζρδ

64

14,66

6,832

72

13,47

6,782

1,013

0,313

Bullying εφια

64

13,28

5,797

72

13,63

7,317

-0,301

0,764

Bullying ζύηεο

64

10,41

3,615

72

11,31

3,774

-1,415

0,159

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05 level

ε ζρέζε κε ην Σκήκα Έληαμεο (ΣΔ) (Μαζεηέο κε ΔΔΑ) θαη ηηο θιίκαθεο
Θπκαηνπνίεζεο θαη Καηάζιηςεο έρνπκε ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα.
ημκ Πίλαθα 4 πανμοζζάγμκηαζ ηα πμζμζηά ηδξ εοιαημπμίδζδξ ακά θφθμ.
Παναηδνμφιε υηζ 50,00 % ηςκ αβμνζχκ δδθχκμοκ υηζ έπεζακ Θύκαηα εηθμαζζιμφ, ζηα δε
ημνίηζζα ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ακένπεηαζ ζε 27,8%. Σέθμξ ηαζ ζηα δομ θφθα δεκ έπμοιε
μφηε εφηεξ μφηε Θύηεο θαη Θύκαηα ιαγί.
Πζκ 4
Μαθηηές Τμήμαηος Ένηαξης (ΤΕ) καηά θύλο και ηύπο bullying
Θφηδξ
Φφθμ

Θφια

ΑΠΟΛ

ΑΠΟΛ
%

ΑΡΗΘ
Αβυνζα

Θφηδξ & Θφια

Κακέκα απυ ηα
φκμθμ
δομ

ΑΠΟΛ

ΑΠΟΛ

%
ΑΡΗΘ

%
ΑΡΗΘ

ΑΠΟΛ
%

ΑΡΗΘ

%
ΑΡΗΘ

0

0,00% 2

50,00% 0

0,00% 2

50,00% 4

100,00%

Κμνίηζζα 0

0,00% 5

27,78% 2

11,11% 11

61,11% 18

100,00%

φκμθμ

0,00% 7

31,82% 2

9,09% 13

59,09% 22

100,00%

0

ημκ Πίλαθα 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
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Δηθμαζζιμφ-Θοιαημπμίδζδξ ηαζ ηδξ ηθίιαηαξ Καηάεθζρδ, ακά θφθμ, ζημ ΣΔ, έδεζλε υηζ δεκ
έπμοιε πμοεεκά ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ 2 θφθςκ.
Πζκ.5
ΤΕ: Ανάλυζη t test καηά θύλο
Αβυνζα

Κμνίηζζα

Μεηααθδηή

N

M

SD

N

M

SD

t

P

Καηάεθζρδ

4

19,50

3,873

18

17,28

5,717

0,734

0,472

Bullying εφια 4

16,75

6,185

18

16,44

7,935

0,072

0,943

Bullyingεφηδξ 4

11,00

1,414

18

12,39

4,565

0,592

0,560

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05 level

ημκ Πίλαθα 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.
Πζκ. 6
Μέζες ηιμές καηάθλιψης και ηύπου bullying καηά θύλο και ζηο ζύνολο ηου Τμήμαηος
Ένηαξης
Μεηααθδηή

Αβυνζα

Κμνίηζζα

φκμθμ

Καηάεθζρδ

19,50

17,28

17,68

Bullying εφια

16,75

16,44

16,50

Bullying εφηδξ

11,00

12,39

12,14

ημ δηάγξακκα 2 πανμοζζάγμκηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ ιαεδηχκ ημο ΣΔ ζηζξ ηθίιαηεξ
Δηθμαζζιμφ-Θοιαημπμίδζδξ ηαζ Καηάεθζρδξ
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ημκ Πίλαθα 7 πανμοζζάγμκηαζ μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ ηθζιάηςκ ηαηάεθζρδξ ηαζ
εοιαημπμίδζδξ. Παναηδνμφιε υηζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ Καηάεθζρδ, δ ηαηδβμνία ηςκ Θπκάησλ
πανμοζζάγεζ παιδθυηενδ ηζιή (18,7) ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηαηδβμνία μφηε εφια μφηε εφηδξ (23,5).
Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημοξ άθθμοξ δομ ελεηαγυιεκμοξ πανάβμκηεξ Θύκα ηαζ Θύηεο ιε ηζξ
δζαθμνέξ εζδζηά ζημκ δεφηενμ κα είκαζ πμθφ ιεβάθδ (12,1 εφια έκακηζ 23,50 μφηε εφια μφηε
εφηδξ).
Πηλ.7
ΣΔ : Μέζεο ηηκέο θαηάζιηςεο θαη ηύπνπ bullying αλά νκάδεο bullying
Μεηααθδηή
Καηάεθζρδ
Bullying εφια
Bullying εφηδξ

Θφηδξ

εφια

εφηδξ ηαζ
εφια

ηακέκα απυ
ηα δομ

0,00

18,71

23,50

16,23

0,00

24,00

27,00

10,85

0,00

12,14

23,50

10,38
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ημοξ Πίλαθεο 8 θαη 9 πανμοζζάγεηαζ δ ακάθοζδ ηςκ ιέζςκ ηζιχκ (t-test ακάθοζδ),
δ μπμία έδεζλε υηζ οπάνπμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ 2 ηάλεςκ (Σοπζηήξ
Σάλδξ (ΣΣ)-Σιήιαημξ Έκηαλδξ (ΣΔ), ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηαηάεθζρδ εκχ δεκ οπάνπμοκ ζε
ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ δομ ιεηααθδηέξ Θύκα ηαζ Θύηεο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ζημ Σιήια
Έκηαλδξ (ΣΔ) μζ ιέζεξ ηζιέξ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ ηςκ δεζηηχκ Θύκα ηαζ Θύηεο είκαζ
ορδθυηενεξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ Σοπζηή Σάλδ (ΣΣ), ςζηυζμ δ δζαθμνά αοηή είκαζ ζηαηζζηζηά
ζδιακηζηή ιυκμ βζα ηδκ ηαηάεθζρδ . οκμθζηά, μζ ιαεδηέξ ημο ΣΔ πανμοζζάγμοκ
ορδθυηενεξ ηζιέξ ζηδκ ιεηααθδηή Καηάζιηςε, ηάηζ ημ μπμίμ ήηακ ακαιεκυιεκμ. Οζ ιαεδηέξ
ηςκ ΣΔ πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενεξ ηζιέξ ζηα θαζκυιεκα εηθμαζζιμφ-εοιαημπμίδζδξ ζε
ζπέζδ ιε ημ ΣΣ, πςνίξ αοηέξ κα είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ είκαζ υιςξ μνζαηά ημκηά
(p=0,058) ζημκ δείηηδ Θύκα.
Πζκ. 8
Μέζες ηιμές καηάθλιψης ηάξη και θύλο
Μεηααθδηή

Αβυνζα

Κμνίηζζα

φκμθμ

Σοπζηή Σάλδ

14,66

13,47

14,03

Σιήια Έκηαλδξ

19,50

17,28

17,68

Πζκ.9
Καηάθλιψη, Bullying θύμα, Bullying θύηης
Σοπζηή Σάλδ

ανάλυζη t test καηά Τάξη
Σιήια Έκηαλδξ

Μεηααθδηή

N

M

SD

N

M

SD

t

P

Καηάζιηςε

169

14,69

6,574

22

17,68

5,419

-2,043

0,042*

Bullying εφια 169

13,17

6,204

22

16,50

7,513

-1,991

0,058

Bullyingεφηδξ 169

10,75

3,575

22

12,14

4,178

-1,675

0,096

*** p < 0,001 ** p < 0,01 * p < 0,05 Level
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ημκ πίλαθα 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.
Πζκ. 10
Καηάθλιψη :Ανάλυζη t-test καηά ηάξη και θύλο
Αβυνζα

Κμνίηζζα

N

M

SD

N

M

SD

t

P

Σοπζηή
Σάλδ

64

14,66

6,832

72

13,47

6,782

1,013

0,313

Σιήια
Έκηαλδξ

4

19,50

3,873

18

17,28

5,717

0,734

0,472
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ημκ Πίλαθα 11 πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ Ακάθοζδξ
Γζαηφιακζδξ (ANOVA) ζε ζπέζδ ιε ηζξ ιέζεξ ηζιέξ ημο δείβιαημξ ιαξ ζηζξ 3
ιεηααθδηέξ (Καηάζιηςε-Δθθνβηζκόο- Θπκαηνπνίεζε). Ζ ακάθοζδ αοηή
δείπκεζ υηζ οπάνπμοκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ βζα ηδκ ιεηαλφ ηςκ 4
ηαηδβμνζχκ (Θύκα, Θύηεο, Θύκα θαη Θύηεο, θαλέλα από ηα δπν) ηαζ βζα ηζξ
3 ιεηααθδηέξ (Καηάζιηςε, Θύκα θαη Θύηεο).
Πζκ. 11
Ανάλυζη Διακύμανζης (ANOVA) για ηις μεηαβληηές : καηάθλιψη, bullying
θύμα και bullying θύηης ζε ζχέζη με ηις ομάδες bullying

Μεηααθδηέξ

Df

F

Mean square

P

Καηάεθζρδ

3

14,480

503,7

0,000***

Bullying εφια

3

167,673

1922,3

0.000 ***

Bullying εφηδξ

3

110,651

545,0

0.000 ***

**p<0,01 *** p < 0,001 Level

Η posthoc αλάιπζε πξνζδηνξίδεη ηηο ππνθαηεγνξίεο πνπ δίλνπλ ηηο ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο είλαη νη εμήο : (όιεο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ p<0,05 *)

Καηάζιηςε
Θφια
Θφηδξ & Θφια

Κακέκα απυ ηα δομ
Κακέκα απυ ηα δομ

Θφηδξ

Θφια
Θφηδξ & Θφια
Κακέκα απυ ηα δομ
Κακέκα απυ ηα δομ

Bulling Θύκα

Θφια
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Θφηδξ & Θφια

Κακέκα απυ ηα δομ

Θφηδξ

Θφια
Θφηδξ & Θφια
Κακέκα απυ ηα δομ
Θφηδξ & Θφια
Κακέκα απυ ηα δομ
Κακέκα απυ ηα δομ

Bulling Θύηεο

Θφια
Θφηδξ & Θφια
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3.7. πδήηεζε

ημπμί ηδξ ένεοκαξ είκαζ κα πάνμοιε ιζα εκδεζηηζηή εζηυκα βζα ηδκ πναβιαηζηυηδηα
ημο εηθμαζζιμφ ζε δομ αζηζηέξ πενζμπέξ (μζ μπμίεξ επζθέπεδηακ ηοπαία βζα –πναηηζημφξ
θυβμοξ), βζα ηδ ζοπκυηδηα ςξ πνμξ ηα δζάθμνα παναηηδνζζηζηά ημο θαζκμιέκμο ημο
εηθμαζζιμφ ηονίςξ ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ ιε ή πςνίξ εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ (ΔΔΑ) ηαζ
ηέθμξ δζενεοκάηαζ δ ζοζπέηζζδ ημο εηθμαζζιμφ ιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ ηαηάεθζρδξ. Πνυηεζηαζ
βζα δομ ζδιακηζηέξ δζαζηάζεζξ, ημο θαζκμιέκμο ημο ζπμθζημφ εηθμαζζιμφ ηαζ ηδξ
ηαηάεθζρδξ ζε παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ (ΔΔΑ), ζημ ιέηνμ πμο υθεξ μζ
ένεοκεξ δείπκμοκ υηζ ηα παζδζά ιε ΔΔΑ έπμοκ ορδθυηενα πμζμζηά εοιαημπμίδζδξ ζε ζπέζδ
ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ιαεδηέξ ηδξ ηοπζηήξ ηάλδξ, εκχ μζ ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ, υπςξ μζ
αβπχδεζξ δζαηαναπέξ, δ ηαηάεθζρδ ηαζ μζ δζαπνμζςπζηέξ/ημζκςκζηέξ δοζημθίεξ είκαζ επίζδξ
ζδιακηζημί πανάιεηνμζ ηζκδφκμο. Παζδζά ιε ειθακείξ δοζημθίεξ δζαηνέπμοκ ιεβαθφηενμ
ηίκδοκμ ζημ κα απμηεθέζμοκ εφιαηα εηθμαζζηζηχκ ζοιπενζθμνχκ (Κμηηζάδδ &
Κμονημφηαξ, 2016. Κμονημφηαξ, 2015. Rose, Espelage, Aragon, & Elliott, 2011. Rose,
Monda-Amaya & Espelage, 2010).
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκαξ–ιε αάζδ ημ πενζμνζζιέκμ δείβια πμο είπαιε ζηδ
δζάεεζδ ιαξ- ακαθμνζηά ιε ηδκ επζηνάηδζδ ημο εηθμαζζιμφ έδεζλακ υηζ ζηδκ πθεζμκυηδηα
δεκ οπήνπε ιεβάθμ πμζμζηυ εοιαημπμίδζδξ ηαζ εηθμαζζιμφ ζηα ζπμθεία ηςκ Υακίςκ ηαζ
Λανίζδξ πμο ζοιιεηείπακ ζηδκ ένεοκα. Ο ιέζμξ υνμξ ημο δείηηδ ειπθμηήξ ζημκ εηθμαζζιυ,
ςξ εφηεξ ήηακ ιεβαθφηενμξ ζηα αβυνζα ζοβηνζηζηά ιε ηα ημνίηζζα. οβηεηνζιέκα, ζηδ
ηαηδβμνία ηςκ εοηχκ ημ πμζμζηυ ηςκ αβμνζχκ ήηακ ορδθυηενμ ζοβηνζηζηά ιε αοηυ ηςκ
ημνζηζζχκ (14,1% έκακηζ 9,7%), εκχ ζηδ ηαηδβμνία ηςκ εοιάηςκ/εοηχκ ηα ημνίηζζα
πανμοζζάγμοκ πμζμζηυ 4,2%. Χξ πνμξ ηα ενεοκδηζηά δεδμιέκα πμο αθμνμφκ ηδκ έηηαζδ ημο
θαζκμιέκμο ημο εηθμαζζιμφ, αοηά δείπκμοκ κα ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 11,3% (ζηδ Φζθακδία) ηαζ
49,8% (ζηδκ Ηνθακδία) (Dake et al., 2003.Olafsen & Vimero, 2000) (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ
Κμηηζάδδ ηαζ Κμονημφηαξ, 2015). ημκ εθθαδζηυ πχνμ, ηα πμζμζηά , υπςξ δείπκμοκ ηαζ μζ
πενζζζυηενεξ ένεοκαξ ηοιαίκμκηαζ πενίπμο ζημ 15% (Andreou, Pateraki & Houndoumadi,
2001. Γζμααγμθζάξ, Κμονημφηαξ, & Μδηζμπμφθμο, 2008. Sapouna, 2008) ( υπςξ ακαθένεηαζ
ζημοξ Κμηηζάδδ ηαζ Κμονημφηαξ, 2015).
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Οζ West ηαζ Salmon (2009) ακαθένμοκ υηζ μ εηθμαζζιυξ εεςνείηαζ έκα ακαπυθεοηημ
ιένμξ ηδξ ζπμθζηήξ γςήξ. Αηυιδ, ζφιθςκα ιε ιεθέηδ ηςκ Klomek, Marrocco, Kleinman,
Schonfeld & Could (2007), ημ 13% ηςκ παζδζχκ θάκδηε κα εηδδθχκεζ εηθμαζζηζηέξ
ζοιπενζθμνέξ ηαζ ημ 9% ηςκ παζδζχκ κα δέπεηαζ ζοπκή ηαημπμίδζδ. Ο εηθμαζζιυξ ζηζξ
δθζηίεξ ιεηαλφ ηςκ 11-13/14 εηχκ ειθακίγεζ αφλδζδ εκχ ιάθζζηα ένεοκα έπεζ δείλεζ υηζ ημ
73% ηςκ ιαεδηχκ έπεζ πέζεζ εφια εηθμαζζιμφ έζης ηαζ ιζα θμνά ζπμθείμ (Eslea et al.,
2003. Griffin & Gross, 2003). φιθςκα ιε ημκ Κμονημφηα (2001) ηα αολδιέκα πμζμζηά
εηθμαζζιμφ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ δθζηζαηή θάζδ αολάκμκηαζ ελαζηίαξ ημο άβπμοξ πμο
πνμηαθμφκ μζ ημζκςκζηέξ ζοκακαζηνμθέξ ηαζ μζ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ ( ίδζμο ή αηυιδ
ηαζ δζαθμνεηζημφ θφθμο) ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ επζγδημφκ ηδκ απμδμπή απυ ημοξ άθθμοξ.
Οζ Seals ηαζ Young (2003) οπμζηήνζλακ υηζ ηα αβυνζα πενζζζυηενμ απυ ηα ημνίηζζα
ειπθέημκηαζ ζημ θαζκυιεκμ ημο εηθμαζζιμφ. Ένεοκα, επίζδξ, ηςκ Scheithauer, Hayer,
Petermann & Jugert (2006) έδεζλε υηζ ηα αβυνζα ηαλζκμιμφκηαζ πενζζζυηενμ ςξ εφηεξ, αθθά
ηαζ ςξ εφιαηα/εφηεξ. Ζ ένεοκα ημο Craig (1998) έδεζλε επίζδξ ηδκ επζηνάηδζδ ημο
ζςιαηζημφ εηθμαζζιμφ ιεηαλφ ηςκ αβμνζχκ ιζηνυηενδξ ηονίςξ δθζηίαξ. Άθθα ενεοκδηζηά
δεδμιέκα, υπςξ δ ένεοκα ηςκ Carbone-Lopez, Esbensen & T. Brick (2010) ζπεηζηά ιε ηδκ
ειπθμηή ηςκ δφμ θφθςκ ζημ θαζκυιεκμ ημο εηθμαζζιμφ οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα ημνίηζζα είκαζ
πζεακυ κα αζχζμοκ πζμ ζοπκά έιιεζεξ ιμνθέξ εηθμαζζιμφ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηα
πεζνάβιαηα.
Ακαθενυιεκμζ ζηδκ ηαηάεθζρδ, δ Σοπζηή Σάλδ δε πανμοζίαζε ορδθυ δείηηδ
ηαηάεθζρδξ ζημ ζφκμθυ ηδξ. Σα αβυνζα, υιςξ, πανμοζίαζακ ορδθυηενμ δείηηδ ηαηάεθζρδξ
απυ ηα ημνίηζζα ζημ ζφκμθμ (14,7% έκακηζ 13,5%). πεηζηά ιε ηδκ ηαηάεθζρδ ηαζ ηςκ ηφπςκ
εηθμαζζιμφ, μ ιέζμξ υνμξ ζηζξ ιεηααθδηέξ πμο ζοζπεηίγμκηακ ιε αοηέξ ημο εφηδ ηαζ ημο
εφιαημξ ήηακ ορδθυηενμξ ζηα ημνίηζζα, ιε ηδ δζαθμνά κα είκαζ ιεβαθφηενδ ζηδ ιεηααθδηή
εφηδξ. Όπςξ ζδιεζχκμοκ μζ Farrington ηαζ Baldry (2010), μζ Fekkes, Pijpers, ηαζ Verloove
Vanhorick (2004), μζ Kokkinos ηαζ Antoniadou (2013), Zwierzynska et al., (2013) ηαεχξ ηαζ
μ Κμονημφηαξ (2008) (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Κμηηζάδδ & Κμονημφηαξ, 2016), δ
εοιαημπμίδζδ ιπμνεί κα αολήζεζ ημκ ηίκδοκμ βζα ηδκ ειθάκζζδ ελςηενζηεοιέκςκ ηαζ
εζςηενζηεοιέκςκ δζαηαναπχκ ζοιπενζθμνάξ (υπςξ βζα πανάδεζβια ηαηάεθζρδ, άβπμξ,
θμαίεξ, παιδθή αοημεηηίιδζδ, η.θπ.)., εκχ αηυιδ δ εοιαημπμίδζδ εκδέπεηαζ κα επζδεζκχζεζ
ηζξ ήδδ οπάνπμοζεξ ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ ηςκ παζδζχκ. Οζ Klomek, Marrocco,
Kleinman, Schonfeld & Could (2007) ζηδκ ένεοκά ημοξ οπμζηήνζλακ υηζ ημ κα απμηεθεί
ηάπμζμξ εφια ή εφηδ εηθμαζζηζηχκ επεζζμδίςκ ζοζπεηίγεηαζ ιε ορδθμφξ ηζκδφκμοξ
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ηαηάεθζρδξ, αοημηημκζημφ ζδεαζιμφ ηαζ απμπεζνχκ αοημηημκίαξ ζοβηνζηζηά ιε εθήαμοξ
πμο δε ζοιιεηέπμοκ ζε εηθμαζζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ. Χζηυζμ, ηαζ δ ζπάκζα ζοιιεημπή ζε
εηθμαζζηζηή ζοιπενζθμνά ζοζπεηίγεηαζ ιε αολδιέκμ ηίκδοκμ ηαηάεθζρδξ ηαζ
αοημηημκζηυηδηαξ, ηονίςξ ζηα ημνίηζζα. Ζ ένεοκα ημοξ, επίζδξ, ηαηέδεζλε υηζ ηυζμ μζ εφηεξ
υζμ ηαζ ηα εφιαηα ανίζημκηαζ ζε ορδθυ ηίκδοκμ, ηαεχξ ηαζ υηζ ηα παζδζά πμο είκαζ εφιαηα
ηαζ εφηεξ απμηεθμφκ ηδ πζμ ηαναβιέκδ μιάδα (Bradshaw, Sawyer & O‟Brennan, 2007).
Οζ Kaltiala-Heino ηαζ Fröjd (2011) ζζπονίζηδηακ υηζ δ εηδήθςζδ ζοκαζζεδιαηζηχκ
δοζημθζχκ δεκ είκαζ ιυκμ απυννμζα ηςκ εηθμαζζηζηχκ ζοιπενζθμνχκ, αθθά ιπμνεί κα
απμηεθεί ηαζ πανάβμκηα επζηζκδοκυηδηαξ βζα ηδκ ειθάκζζδ επζεεηζηχκ ζοιπενζθμνχκ. Με
άθθα θυβζα δ ζοπκή ηαζ επακεζθδιιέκδ έηεεζδ εκυξ παζδζμφ ζε εηθμαζζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ
ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ εηδήθςζδ ζοκαζζεδιάηςκ εκμπήξ, ιεζςιέκδξ αοημεηηίιδζδξ ηαζ
ηαηαεθζπηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ, απυ ηδκ άθθδ μζ πνμτπάνπμοζεξ ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ
είκαζ ζηακέξ κα επδνεάζμοκ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ηα παζδζά εα πνμζπαεήζμοκ κα
πνμζηαηέρμοκ ημκ εαοηυ ημοξ απυ επεζζυδζα εοιαημπμίδζδξ ζηα μπμία εηηίεεκημ.
Ένεοκεξ δείπκμοκ δζαθμνεηζηά απμηεθέζιαηα ζπεηζηά ηδκ εηδήθςζδ ηαηαεθζπηζηχκ
δζαηαναπχκ ζε παζδζά πμο πνμζδζμνίγμκηαζ ςξ ημοξ εφηεξ. Τπάνπμοκ εονήιαηα πμο δείπκμοκ
υηζ δ φπανλδ ηαηαεθζπηζηχκ ζοκαζζεδιάηςκ είκαζ αολδιέκδ ζε παζδζά πμο πνμζδζμνίγμκηαζ
ςξ εφηεξ. Άθθεξ ένεοκεξ δείπκμοκ υηζ ηυζμ μζ εφηεξ υζμ ηαζ ηα εφιαηα δζαηνέπμοκ ελίζμο
αολδιέκμ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ηαηαεθζπηζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ζοκαζζεδιάηςκ εζςηενίηεοζδξ
(Kaltiala-Heino & Fröjd, 2011). Ζ ένεοκα ηςκ Seals ηαζ Young (2003) έδεζλε υηζ ηα εφιαηα
ηαζ μζ εφηεξ θακένςζακ ορδθυηενα πμζμζηά ηαηάεθζρδξ απυ ηα παζδζά πμο δεκ ήηακ εφηεξ ή
εφιαηα. Οζ West ηαζ Salmon (2009) οπμζηήνζλακ υηζ ηα παζδζά πμο είκαζ εφιαηα εηθμαζζιμφ
είκαζ πενζζζυηενμ ακήζοπμζ ηαζ ακαζθαθείξ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ ζοκμιήθζημφξ ημοξ. Ανηεηέξ
ένεοκεξ, αηυιδ, δείπκμοκ υηζ ηα παζδζά ηαζ μζ έθδαμζ πμο είκαζ εφιαηα εηθμαζζιμφ
πανμοζζάγμοκ αολδιέκα πμζμζηά ζοκαζζεδιαηζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ηονίςξ ηαηάεθζρδξ.
Βέααζα, μζ ζοκαζζεδιαηζηέξ δοζημθίεξ ηαζ μζ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηαηάεθζρδξ ιπμνεί ζε έκα
ααειυ κα πνμτπάνπμοκ ήδδ ηαεζζηχκηαξ ηα παζδζά εοάθςηα ζημ κα απμηεθέζμοκ εφιαηα
εηθμαζζιμφ. ηδκ εκ θυβς ένεοκα δεκ ελεηάζηδηε δ πνμΰπανλδ ηαηαεθζπηζηχκ δζαηαναπχκ
ή ζοκαζζεδιαηζηχκ δοζημθίςκ ζημ δείβια πμο ιεθεηήεδηε ηαζ ζοκεπχξ δε βκςνίγμοιε ακ δ
ηαηάεθζρδ μθείθεηαζ ζε άθθμοξ πανάβμκηεξ.
πεηζηά ιε ημ εάκ οπάνπμοκ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ θφθςκ ζηδκ επζηνάηδζδ ημο
εηθμαζζιμφ ηαζ ηδξ εοιαημπμίδζδξ, αοηυ ελανηάηαζ ζε ζδιακηζηυ ααειυ απυ ημκ ηνυπμ ιε
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ημκ μπμίμ μνίγεηαζ μ εηθμαζζιυξ ηαζ απυ ημοξ ηφπμοξ ημο εηθμαζζιμφ πμο ιεηνμφκηαζ. Οζ
δζαθμνέξ ηςκ δφμ θφθςκ ζπεηζηά ιε ηδκ επζηνάηδζδ ημο εηθμαζζιμφ απαζηεί υηζ μζ
ενεοκδηέξ εα είκαζ εκήιενμζ βζα ημοξ δζάθμνμοξ ηφπμοξ επζεεηζηυηδηαξ πμο είκαζ πζεακυ κα
εηθνάγμοκ ηα δφμ θφθα ιε ζημπυ κα πενζβνάρμοκ έκα πενζζηαηζηυ εηθμαζζιμφ.
Παθαζυηενα, ανηεημί ενεοκδηέξ οπμζηήνζγακ υηζ ημ ανζεκζηυ θφθμ ειπθέηεηαζ
πενζζζυηενμ ζε θαζκυιεκα εηθμαζζιμφ ζοβηνζηζηά ιε ημ βοκαζηείμ θφθμ ηυζμ ςξ δνάζηεξ ,
υζμ ηαζ ςξ εφιαηα. Άθθμζ ενεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ, επίζδξ, υηζ ηα ημνίηζζα ειπθέημκηαζ
πενζζζυηενμ ζημκ ημζκςκζηυ/δζαπνμζςπζηυ εηθμαζζιυ (relational victimization). Χζηυζμ, ηα
αβυνζα εκδέπεηαζ πνάβιαηζ κα ειπθέημκηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ ιμνθέξ εηθμαζζιμφ ζοβηνζηζηά
ιε ηα ημνίηζζα. Δκδέπεηαζ, υιςξ, ηα δζαθμνεηζηά πμζμζηά ζηδκ επζηνάηδζδ ημο εηθμαζζιμφ
ηαζ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ιεηαλφ ηςκ δφςκ θφθςκ κα είκαζ ιεεμδμθμβζηά ηαζ υπζ οπανηηά
(Jimerson, Swearer & Espelage 2010).
πεηζηά ιε ημοξ δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ εηθμαζζιμφ πμο εηθνάγμοκ ηα δφμ θφθα,
ένεοκα ηςκ Wang, Iannotti & Nansel (2009) έδεζλε ηδκ επζηνάηδζδ ημο θεηηζημφ εηθμαζζιμφ
ιεηαλφ εθήαςκ ζε ζπμθεία ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ, ηαεχξ ηαζ υηζ ηα αβυνζα ειπθέημκηαζ
πενζζζυηενμ ζημ ζςιαηζηυ ηαζ ζημ θεηηζηυ εηθμαζζιυ. Ακηίεεηα, ηα ημνίηζζα οπμζηήνζλακ
υηζ ζοιιεηέπμοκ πενζζζυηενμ ζηδκ δζαπνμζςπζηή/ ημζκςκζηή εοιαημπμίδζδ (relational
victimization). Κάπμζμζ ενεοκδηέξ οπμζηδνίγμοκ υηζ ηα ημνίηζζα αζχκμοκ ιεβαθφηενεξ
ειπεζνίεξ δζαπνμζςπζηήξ εοιαημπμίδζδξ ή υηζ ηα πμζμζηά ηδξ εοιαημπμίδζδξ είκαζ
ιεβαθφηενα ζηα ημνίηζζα ζοβηνζηζηά ιε ηα αβυνζα. Σα ημνίηζζα επζθέβμοκ κα πνδζζιμπμζμφκ
ηδ δζαπνμζςπζηή επζεεηζηυηδηα, επεζδή εκδεπμιέκςξ κα είκαζ πζμ εκανιμκζζιέκεξ ζηζξ
δζαπνμζςπζηέξ δοκαιζηέξ (Jimerson, Swearer & Espelage 2010). Ακηζεέηςξ, ηα αβυνζα είκαζ
πζμ πζεακυ κα πνμηαθέζμοκ αθάαδ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ άιεζδ ηαζ θεηηζηή εοιαημπμίδζδ.
Ίζςξ, δ ημζκςκζηή ιμνθή ηδξ εοιαημπμίδζδξ κα δείπκεζ ηδκ εοαζζεδζία ηςκ θφθςκ ζηδκ
ένεοκα ηδξ επζεεηζηυηδηαξ ηαζ ημο εηθμαζζιμφ. ηδκ πανμφζα ένεοκα δεκ έπμοιε
πθδνμθμνίεξ πάκς ζημκ ηφπμ εηθμαζζιμφ ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ ιπμνμφιε κα ζπμθζάζμοιε ηα
δεδμιέκα αοηά.
πεηζηά ιε ηα Σιήιαηα Έκηαλδξ (ΣΔ) ημ 50 % ηςκ αβμνζχκ ηαζ ημ 27,8% ηςκ
ημνζηζζχκ απμηέθεζακ εφιαηα εηθμαζζιμφ, ςζηυζμ δεκ οπήνπακ ζηαηζηά ζδιακηζηέξ
δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ δφμ θφθςκ ζηζξ ιέζεξ ηζιέξ ηθίιαηαξ εηθμαζζιμφ ηαζ ηαηάεθζρδξ.
Ακαθενυιεκμζ ζηδ ιεηααθδηή ηδξ ηαηάεθζρδξ, μζ ιέζεξ ηζιέξ αοηήξ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ηςκ
δφςκ θφθςκ ηςκ ΣΔ ήηακ ορδθυηενμξ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ηδξ εοιαημπμίδζδξ, ιε ηδκ
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ηαηδβμνία ηςκ εοιάηςκ κα πανμοζζάγεζ παιδθυηενδ ηζιή ζοβηνζηζηά ιε ηδκ ηαηδβμνία μφηε
εφηδξ, μφηε εφια. Μεηαλφ ηςκ δφςκ ηάλεςκ (ΣΔ ηαζ ΣΣ) μζ ιέζεξ ηζιέξ ηςκ δεζηηχκ ηδξ
ηαηάεθζρδξ ζηζξ ιεηααθδηέξ εφηδξ ηαζ εφια ήηακ ορδθυηενεξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ΣΣ. Ζ ΣΔ
βεκζηά πανμοζίαζε ορδθυηενεξ ηζιέξ ζηδκ ηαηάεθζρδ ζοκμθζηά, υπςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ.
Χζηυζμ, ημ ελαζηίαξ ημο ιζηνμφ δείβιαημξ δε ιπμνμφκ κα αβμοκ αζθαθή ζοιπενάζιαηα.
Δνεοκδηζηά απμηεθέζιαηα έπμοκ δείλεζ υηζ ηα παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ
ακάβηεξ εοιαημπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ ζοβηνζηζηά ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ιαεδηέξ πςνίξ
ζδζαζηενυηδηεξ. Ακάιεζα ζημοξ πανάβμκηεξ πμο ιπμνεί κα αολήζμοκ ημκ ηίκδοκμ ηδξ
εοιαημπμίδζδξ ηςκ παζδζχκ ιε ΔΔΑ είκαζ ηα ζδζαζηένα παναηηδνζζηζηά πμο ηα ζημπμπμζμφκ
απέκακηζ ζημοξ οπυθμζπμοξ ζοιιαεδηέξ ηαζ μζ ζοιπενζθμνζηέξ ηαζ μζ ακαπηολζαηέξ
δζαηαναπέξ πμο ηα ηαεζζημφκ πζμ επζεεηζηά ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ ημοξ ζπέζεζξ, πνμηαθχκηαξ
ιε ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ ημοξ εφηεξ (πνμηθδηά εφιαηα). Αηυιδ, ηα παζδζά ιε εζδζηέξ
εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ζηενμφκηαζ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ, ιε απμηέθεζια κα
ακηζιεηςπίγμοκ δοζημθίεξ ζηζξ δζαπνμζςπζηέξ ημοξ ζπέζεζξ. Λυβς ηςκ παναηηδνζζηζηχκ
αοηχκ ηα παζδζά αοηά δζαεέημοκ παιδθή δδιμηζηυηδηα ιεηαλφ ηςκ ζοιιαεδηχκ ημοξ, ζοπκά
ιπμνεί κα απμννζθεμφκ ηαζ κα απμιμκςεμφκ απυ μιάδεξ ή πανέεξ. Ζ απμιυκςζδ ηαζ δ
έθθεζρδ πνμζηαζίαξ απυ ημοξ ζοκμιδθίημοξ ημοξ απμηεθεί ελίζμο ζδιακηζηυ πανάβμκηα
εοιαημπμίδζδξ (Κμηηζάδδ & Κμονημφηαξ, 2016. Swearer, Espelage, Vaillancourt & Hymel,
2010).
Βέααζα, αλίγεζ κα ακαθενεεί πςξ ηα επίπεδα ηδξ εοιαημπμίδζδξ δζαθένμοκ ακάθμβα
ιε ημ είδμξ ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ηςκ παζδζχκ. Δζδζηυηενα, παζδζά ιε ειθακείξ δοζημθίεξ
πέθημοκ πζμ ζοπκά εφιαηα εηθμαζζιμφ ζημκ πχνμ ημο ζπμθείμο (Swearer, Espelage,
Vaillancourt & Hymel, 2010).
Ένεοκα ηςκ Flynn ηαζ Collins Morton (2017) ακαθένεζ υηζ ηα παζδζά ιε εζδζηέξ
εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ έπμοκ αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ κα πέζμοκ εφιαηα εηθμαζζιμφ απυ
ιαεδηέξ πςνίξ ακαπδνία. Οζ εφηεξ ζοκήεςξ ηςκ παζδζχκ αοηχκ πνμένπμκηαζ απυ
επζαανοιέκεξ ζοκαζζεδιαηζηά ηαζ δοζθεζημονβζηέξ μζημβέκεζεξ, απυιαηνμοξ βμκείξ ιε
αζοκεπή ζηάζδ ςξ πνμξ ηδξ πναηηζηέξ δζαπαζδαβχβδζδξ ή ηαζ πνήζδ ζςιαηζηήξ αίαξ ηαζ
ηζιςνίαξ. Σα μζημβεκεζαηά παναηηδνζζηζηά αοηά είκαζ εκδεζηηζηά ηςκ παζδζχκ ιε
δζαηαναβιέκδ ζοιπενζθμνά.
Οζ Carter ηαζ Spencer (2006) οπμζηήνζλακ, επίζδξ, υηζ ηα παζδζά ιε ακαπδνίεξ (μναηέξ
ηαζ ιδ) αζχκμοκ ημκ εηθμαζζιυ πενζζζυηενμ απ΄υηζ ηα παζδζά πςνίξ ακαπδνία. ηαηζζηζηά, ημ
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54% ηςκ ιαεδηχκ πμο ανίζημκηακ ζε ηιήιαηα έκηαλδξ (ΣΔ) ηαζ ημ 45% ηδξ βεκζηήξ
εηπαζδεοηζηήξ ηάλδξ έδεζλε υηζ έπμοκ εηθμαίζεζ άθθμοξ ιαεδηέξ. Δονήιαηα έδεζλακ υηζ ηα
παζδζά ιε ακαπδνίεξ εοιαημπμζμφκηαζ πζμ ζοπκά απ΄υηζ μζ ιαεδηέξ πςνίξ ακαπδνίεξ ηαζ υηζ
ηα παζδζά αοηά ζοκήεςξ οζμεεημφκ πζμ ζοπκά επζεεηζηέξ ζοιπενζθμνέξ απυ ηα οπυθμζπα
παζδζά. Αηυιδ, οπμζηδνίπεδηε υηζ ηα παζδζά ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ είκαζ θζβυηενμ
δδιμθζθήξ, έπμοκ θζβυηενμοξ θίθμοξ ηαζ κζχεμοκ αζζεήιαηα ιμκαλζάξ. Ακαθοηζηυηενα,
εονήιαηα έπμοκ έδεζλακ υηζ ηα παζδζά αοηά δζαεέημοκ παιδθυ ημζκςκζηυ ζηάημοξ ιεηαλφ ηςκ
οπυθμζπςκ ζοιιαεδηχκ, έπμοκ θζβυηενμοξ θίθμοξ, θηςπέξ ημζκςκζηέξ δελζυηδηεξ ηαζ
ζοκεπχξ είκαζ εοάθςημζ ζηζξ ημζκςκζηέξ επαθέξ. Σέημζα παναηηδνζζηζηά εα ιπμνμφζακ κα
πνμηαθέζμοκ επζεεηζηέξ ζοιπενζθμνέξ απυ ηα οπυθμζπα παζδζά.
Δζδζηυηενα, ιαεδηέξ ιε ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ (LD) παναηηδνίγμκηαζ ζοκήεςξ ςξ
κηνμπαθμί ηαζ απμηεθμφκ εφημθα εφιαηα εηθμαζζιμφ ζοβηνζηζηά ιε παζδζά πςνίξ
ιαεδζζαηέξ δοζημθίεξ. Παζδζά ιε ΓΔΠΤ (ADHD) πανμοζζάγμοκ επίζδξ αολδιέκμ ηίκδοκμ
εοιαημπμίδζδξ, αθθά ηαζ αολδιέκδ ηάζδ εηθμαζζιμφ ηςκ άθθςκ. φιθςκα ιε ημοξ Unnever
ηαζ Cornell (2003) (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Carter ηαζ Spencer, 2006) ηα παζδζά ιε ΓΔΠΤ
έπμοκ αολδιέκεξ πζεακυηδηεξ κα ειπθαημφκ ζημ εηθμαζζιυ θυβς παιδθμφ αοηυ-έθεβπμ.
Δπίζδξ, ιαεδηέξ πμο θάιαακακ θανιαηεοηζηή αβςβή βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ΓΔΠΤ έδεζλε
υηζ ήηακ θζβυηενμ πζεακυκ κα εηθμαίζμοκ ημοξ άθθμοξ.
Οζ Didaskalou, Andreou ηαζ Vlachou (2009) οπμζηδνίγμοκ υηζ μ εηθμαζζιυξ απμηεθεί
έκα ζδζαίηενα δζαδεδμιέκμ πνυαθδια ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ
ζηα ζπμθεία ηαζ υηζ μζ ζπέζεζξ ιε ημοξ ζοκμιδθίημοξ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ έκα
πνμζηαηεοηζηυ πανάβμκηα εκακηίμκ ηδξ εοιαημπμίδζδξ. Χζηυζμ, πνεζάγεηαζ αηυιδ
πενζζζυηενδ ένεοκα βφνς απυ ημκ εηθμαζζιυ ζηα ζπμθεία ηαζ ιεβαθφηενδ δζενεφκδζδ ηςκ
ιεηααθδηχκ πμο ειπθέημκηαζ ζημκ εηθμαζζιυ.
Μζθχκηαξ βζα ηδ ζοζπέηζζδ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ιε ηδκ ηαηάεθζρδ ζε παζδζά ιε
εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ενεοκδηζηά απμηεθέζιαηα έπμοκ δείλεζ εεηζηή ζοζπέηζζδ
ιεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ ιεηααθδηχκ (Bond et al., 2001). Οζ Van Cleave ηαζ Davis (2006)
ελέηαζακ ηδ ζφκδεζδ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ιε ηδκ φπανλδ ζοκαζζεδιαηζηχκ δοζημθζχκ
ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ ηαηάεθζρδξ ηαζ ηαηέθδλακ ζηδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ δφςκ
αοηχκ ιεηααθδηχκ. Αηυιδ, μ Shtayermman (2007) δζενεφκδζε ημ ααειυ πμο δ ηαηάεθζρδ,
ημ άβπμξ ηαζ μ αοημηημκζηυξ ζδεαζιυξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηαηάεθζρδ. Σα πμνίζιαηα ηδξ
ένεοκαξ έδεζλακ υηζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζημκ εηθμαζζιυ ηαηά 20% ημο δείβιαημξ πθδνμφζε ηα
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ηνζηήνζα βζα ηδ δζάβκςζδ ηδξ ιείγμκμξ ηαηαεθζπηζηήξ δζαηαναπήξ, ημ 30% ηδξ βεκζηεοιέκδξ
αβπχδμοξ δζαηαναπήξ ηαζ ημ 50% ειθάκζγε αοημηημκζηυ ζδεαζιυ. Ζ εοιαημπμίδζδ εκδέπεηαζ
κα αολήζεζ ημκ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ εζςηενζηεοιέκςκ πνμαθδιάηςκ υπςξ είκαζ ημ άβπμξ, δ
παιδθή αοημεηηίιδζδ ηαζ δ ηαηάεθζρδ. Χζηυζμ, πνμαθήιαηα εζςηενίηεοζδξ ιπμνεί κα
πνμτπάνπμοκ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ηαζ αοηά κα ελςηενζηεφμκηαζ ιέζς ηδξ επζεεηζηυηδηαξ. ηδ
πανμφζα ενβαζία δεκ ελεηάγεηαζ εάκ δ φπανλδ ηδξ ηαηάεθζρδξ πνμτπήνπε ηδξ
εοιαημπμίδζδξ ( Κμονημφηαξ, 2011. Van Cleave & Davis 2006). Γζενεοκάηαζ ιυκμ δ
ζφκδεζδ ηδξ εοιαημπμίδζδξ ιε ηδκ ζοκφπανλδ ηαηαεθζπηζηχκ δζαηαναπχκ ζε παζδζά.

3.8. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
ημοξ πενζμνζζιμφξ ηδξ ένεοκαξ ιπμνμφιε κα ζοβηαηαθέλμοιε ημ ιζηνυ δείβια ηδξ
ένεοκαξ ζημ ζφκμθυ ημο, αθθά ηαζ ημ ιζηνυ επίζδξ δείβια ηςκ παζδζχκ ιε εζδζηέξ
εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ (ΔΔΑ) πμο ηαεζζηά δφζημθδ ηδκ βεκίηεοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ
ένεοκαξ.
Λυβς ημο ιζηνμφ δείβιαημξ μζ ακαθφζεζξ πενζμνίζηδηακ ζε απθέξ ζοζπεηίζεζξ ή
ακάθοζδ παθζκδνυιδζδξ, εκχ έκα ιεβαθφηενμ δείβια εα ιαξ επέηνεπε κα δμφιε ζε έκα
ιεβαθφηενμ αάεμξ ηαζ εβηονυηδηα ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ επζννμχκ ηςκ δζαθυνςκ ιεηααθδηχκ
ιεηαλφ ημοξ.
Δπίζδξ, δ ηθίιαηα πμο πνδζζιμπμζήζαιε δεκ ιαξ επζηνέπεζ ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ
ιμνθχκ εηθμαζζιμφ βζα κα ημ ζοζπεηίζμοιε ιε ηζξ άθθεξ παναιέηνμοξ.
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3.9. Πξνηάζεηο παξέκβαζεο
Σα αολακυιεκα πμζμζηά εηθμαζζιμφ ζηα ζπμθζηά πενζαάθθμκηα ηαζ μζ ανκδηζηέξ
ζοκέπεζεξ αοημφ ζηδ ροπζηή ή ηαζ ζςιαηζηή οβεία ηςκ παζδζχκ πνήγμοκ ηζξ ζηναηδβζηέξ
ακηζιεηςπίζεζξ ημο εηθμαζζιμφ υθμ ηαζ πζμ ακαβηαίεξ. Δοάθςηεξ μιάδεξ υπςξ παζδζά ιε
εζδζηέξ εηπαζδεοηζηέξ ακάβηεξ ή παζδζά απυ δζαθμνεηζηά πμθζηζζιζηά πθαίζζα πνέπεζ κα
απμηεθμφκ επίζδξ ζηυπμ ηςκ ζηναηδβζηχκ πανέιααζδξ. Οζ ζηναηδβζηέξ anti-bullying
μθείθμοκ κα ζημπεφμοκ ζηδ δδιζμονβία εκυξ αζθαθμφξ ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ βζα υθα ηα
παζδζά ηαζ μζ ζηναηδβζηέξ αοηέξ πνέπεζ κα είκαζ ζαθείξ, ζημπμεεηδιέκεξ ηαζ
πνμζακαημθζζιέκεξ ιε ζημπυ κα είκαζ απμηεθεζιαηζηέξ ηαζ επζηεφλζιεξ (Giovaziolas ηαζ
ζοκ., 2010. Rigby, 2002. Sullivan, 2011). Μάθζζηα, υπςξ οπμζηδνίγμοκ ηαζ μζ Trofi ηαζ
Farrington (2011) (υπςξ ακαθένεηαζ ζημοξ Smith, Salmivalli & Cowie, 2012) οπάνπμοκ
εκεαννοκηζηά εονήιαηα απυ πμζηίθα πνμβνάιιαηα anti-bullying βζα ηδ ιείςζδ ημο
εηθμαζζιμφ ηαζ ηδξ εοιαημπμίδζδξ.
Ακαθοηζηυηενα, ζφιθςκα ιε ηδ Sullivan (2011) δ πμθζηζηή ηςκ ακηί-εηθμαζζηζηχκ
πμθζηζηχκ πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκδ ηδ θζθμζμθία ημο εηάζημηε ζπμθζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ
ιε ηζξ δεζιεοηζηέξ κμιμεεζίεξ ηςκ ηακμκζζιχκ ημο ζπμθείμ. Δπίζδξ, μζ ζηναηδβζηέξ antibullying είκαζ πνήζζιμ κα πενζθαιαάκμοκ πθδνμθμνίεξ ηαζ βκχζεζξ βζα υθεξ ηζξ ιμνθέξ
εηθμαζζιμφ, υπςξ ημο δζαδζηηοαημφ εηθμαζζιμφ ηαζ ημο εηθμαζζιμφ ιέζς ημο ηδθεθχκμο
πμο είκαζ ζδζαίηενα δζαδεδμιέκδ ζημοξ εθήαμοξ. Γζάθμνεξ πδβέξ υπςξ αίκηεμ, αζαθία ηα
μπμία ιπμνμφκ κα πνμαθδεμφκ εκαθθαηηζηά ζημ πθαίζζμ ημο ζπμθείμο ή κα πμνδβδεμφκ
επζιμνθςηζηά ηυζμ ζηα παζδζά υζμ ηαζ ζημοξ βμκείξ.
πεηζηά ιε ημ νυθμ ημκ εηπαζδεοηζηχκ αοημί πνέπεζ κα είκαζ ζδζαίηενα πνμζεπηζημί,
χζηε κα αμδεήζμοκ παζδζά πμο ανίζημκηαζ ζε ηίκδοκμ κα αζζεακεμφκ αζθαθή. Δπίζδξ, ιέζα
ζηδκ ηάλδ είκαζ ζδιακηζηυ κα δδιζμονβδεμφκ ζοβηεηνζιέκεξ παζδαβςβζηέξ πναηηζηέξ
οπμζηήνζλδξ ηςκ ιαεδηχκ. Ακαθοηζηυηενα, μζ εηπαζδεοηζημί μθείθμοκ κα εκδιενχκμοκ ημοξ
ιαεδηέξ ζπεηζηά ηζξ δοκαιζηέξ πμο δζαεέηεζ μ εηθμαζζιυξ, κα ημοξ εκδιενχζμοκ βζα ηζξ
ιμνθέξ αοημφ ηαζ κα ζογδηήζμοκ ιαγί ημοξ βζα ηζξ δζάθμνεξ πνμηάζεζξ επίθοζδξ ημο
θαζκμιέκμο. Μέζα ζηζξ δνάζεζξ ηςκ ηαεδβδηχκ απαναίηδηδ είκαζ δ ζοιιεημπή ηαζ δ
ζοκενβαζία ηςκ ιαεδηχκ βζα ηδκ εκίζποζδ ηδξ ειπζζημζφκδξ ιεηαλφ ημοξ. Ζ δδιζμονβία
μιάδςκ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ, βζα πανάδεζβια, ημοξ δίκεζ ηδκ εοηαζνία κα ιζθήζμοκ βζα ηζξ
ειπεζνίεξ ημοξ, δίκεζ ζηα παζδζά ηδ δοκαηυηδηα κα ακαθάαμοκ ιυκα ημοξ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ
πνμαθδιάηςκ ημοξ, αμδεά ηα παναιεθδιέκα παζδζά κα εκηαπεμφκ ηαζ κα κζχζμοκ αζθαθείξ
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ηαζ ηέθμξ πνμάβεζ έκα ηθίια αθθδθεββφδξ ιεηαλφ ηςκ παζδζχκ. Σέθμξ, ηα παζδζά πμο
εεςνμφκηαζ πζμ εοάθςηα ιέζς ηςκ μιάδςκ ζοκενβαζίαξ εα εηπαζδεοημφκ ζηδκ ακάπηολδ
δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ βζα ηδκ επίθοζδξ ηςκ ζοβηνμφζεςκ. Ζ έκηαλδ ηςκ εοάθςηςκ
παζδζχκ ηαζ δ ακηζιεηχπζζδ ηςκ εηθμαζζηζηχκ επεζζμδίςκ απυ ηδ πνχηδ ηζυθαξ ειθάκζζή
ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδ ιείςζδ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηαζ ηδξ έκηαζδξ ημο εηθμαζζιμφ
(Giovaziolas ηαζ ζοκ., 2010. Sullivan, 2011. Vernberg & Biggs, 2010).
Ζ πανμπή ζπμθζηχκ ζοιαμφθςκ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή ηυζμ βζα ηα παζδζά υζμ ηαζ
βζα ημοξ βμκείξ. Σα εφιαηα ιπμνμφκ κα αημθμοεήζμοκ ζοιαμοθεοηζηέξ ζοκεδνίεξ, πμο εα
ημοξ αμδεήζμοκ κα ακηζθδθεμφκ υηζ δ πανεκυπθδζδ ηαζ δ εοιαημπμίδζδ δεκ είκαζ ηάηζ βζα
ημ μπμίμ εα πνέπεζ κα κηνέπμκηαζ. Πανάθθδθα, δ αφλδζδ ηδξ αοηυ-ακηίθδρδξ ηαζ ηδξ
αοημεηηίιδζδξ, ιε ζημπυ ηδκ ροπζηή εκδοκάιςζδ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηςκ
δζαπνμζςπζηχκ ζπέζεςκ έπεζ απμδεζπεεί υηζ ζοκζζηά πνήζζιδ πανέιααζδ βζα ηδ αεθηίςζδ
ηδξ αοημπνμζηαζίαξ ηςκ ιαεδηχκ, ηδκ ακάπηολδ ακεεηηζηχκ ηάλεςκ ηαζ βεκζηυηενα
ζοιαάθθεζ ζηδκ απμθοβή ημο εηθμαζζιμφ (Giovaziolas ηαζ ζοκ., 2010).
Οζ ροπμθυβμζ ηαζ μζ εηπαζδεοηζημί ζφιαμοθμζ δζαδναιαηίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ
ηαεμδήβδζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ιέζα ζηδκ ηάλδ, εζδζηυηενα υηακ εηδδθχκμκηαζ επεζζυδζα
εηθμαζζιμφ ζημ ζπμθζηυ πενζαάθθμκ. Ο νυθμξ ημοξ είκαζ επίζδξ ζδιακηζηυξ ηαζ βζα ηδκ
οπμζηήνζλδ ηςκ εοιάηςκ. Ζ ζοιιεημπή ηυζμ ηςκ βμκέςκ υζμ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζε
πνμβνάιιαηα πνυθδρδξ ηαζ πανέιααζδξ ημο εηθμαζζιμφ είκαζ επίζδξ ακαβηαία. Ζ
ζοιιεημπή ζε ζογδηήζεζξ βζα ηδκ θφζδ ημο εηθμαζζιμφ ηαζ δ δζάδμζδ ηςκ ανκδηζηχκ
ειπείνςκ ημο εηθμαζζιμφ απυ ημοξ βμκείξ ηαζ ημοξ εηπαζδεοηζημφξ είκαζ ελίζμο αλζυθμβεξ
πμθζηζηέξ πμο ζημπεφμκ ζηδκ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ βμκζχκ ηαζ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ βζα ημκ
εηθμαζζιυ (Sullivan, 2011. Vernberg & Biggs, 2010).
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3.10. Θεξαπεία- Σξόπνη Αληηκεηώπηζεο ηεο Καηάζιηςεο ησλ Παηδηώλ θαη ησλ Δθήβσλ
Τπάνπμοκ πμθθχκ εζδχκ εεναπείεξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ
ζοιπηςιάηςκ, δ θανιαημεεναπεία είκαζ έκαξ ηνυπμξ εεναπείαξ πμο ζοκήεςξ
πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα απαθφκεζ ηα πζμ αανζά ζοιπηχιαηα ηδξ ηαηάεθζρδξ. Τπάνπμοκ
επίζδξ ηαζ δζάθμνεξ ιμνθέξ εεναπεοηζηχκ πνμζεββίζεςκ, υπςξ δ ροπμεεναπεία, δ
ζοιπενζθμνζηή εεναπεία, δ δζαπνμζςπζηή εεναπεία αηυιδ ηαζ δ ζοζηδιζηή εεναπεία.
διακηζηυ είκαζ δ εεναπεία πμο μ ηάεε εεναπεοηήξ/ εεναπεφηνζα πνμηείκεζ κα έπμοκ ζηυπμ
υπζ ιυκμ ηδκ ακαημφθζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ, αθθά ηαζ ηδ βεκζηυηενδ αεθηίςζδ ημο
οπμηεζιέκμο, κα απμζημπεί ζε ιζα ιεθθμκηζηή ηαζ ιαηνμπνυεεζιδ ροπζηή εοελία. Ζ εέθδζδ
ηαζ δ ζοκενβαζία ημο αηυιμο είκαζ ηνίζζιδ ηαζ ηαεμνζζηζηή ζε αοηυ, υπςξ επίζδξ ηαζ ημ
είδμξ ηδξ εεναπείαξ πμο εα επζθεπεεί, δ ζπέζδ πμο εα δδιζμονβδεεί ιεηαλφ ημο
εεναπεοηή/ηνζαξ ηαζ εεναπεοιέκμο/ιεκδξ ηαζ ηέθμξ δ μνεή δζαβκςζηζηή εηηίιδζδ ηδξ
ηαηάζηαζδξ ημο αηυιμο ( Ρμοζμδήιμο, 2008).

3.10.1. Γλσζηηθό-πκπεξηθνξηθή Θεξαπεία
.Ζ βκςζηζηυ-ζοιπενζθμνζηή ιέεμδμξ εεςνείηαζ υηζ είκαζ ζδζαίηενα επζηοπήξ ζηδκ
απμηνμπή ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. Ένεοκεξ ιάθζζηα ηςκ Clark & Lewinsohn
οπμζηήνζλακ πανυιμζα εονήιαηα. Γεκ οπάνπεζ έκα ιμκαδζηυ ηαζ ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ
βκςζηζηυ-ζοιπενζθμνζηυ (CBT) βζα ημοξ κέμοξ, ςζηυζμ ιπμνμφκ κα βίκμοκ δζάθμνμζ
ζοκδοαζιμί βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ παζδζηήξ ηαζ εθδαζηήξ ηαηάεθζρδξ. Ζ εεναπεοηζηή
ζπέζδ υπςξ ηαζ ζε υθεξ ηζξ εεναπείεξ ααζίγεηαζ ζηδκ ζοκενβαηζηυηδηα ηαζ ζηδκ εζθζηνίκεζα
ιεηαλφ ημο εεναπεοηή/ηνία ηαζ ημο εεναπεοιέκμο/ιεκδξ. ηυπμξ ηδξ εεναπείαξ αοηήξ είκαζ
δ αθθαβή ηςκ αοημιαημπμζήζεςκ ανκδηζηχκ ζηέρεςκ, δ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ ηαζ μζ
αεθηίςζδ ηςκ ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ ηςκ κέςκ, δδθαδή δ αθθαβή ηςκ βκςζηζηχκ ζπδιάηςκ
πμο δδιζμονβμφκ δοζθμνία ηαζ απυβκςζδ ηαζ ζοκεπχξ αθθαβή ηδξ ζοιπενζθμνάξ.
Ανπζηά, ζηζξ πνχηεξ ζοκεδνίεξ, δ ροπμεηπαζδεοηζηή δμηζιαζία λεηζκά
βκςζημπμζχκηαξ ηζ μνίγεηαζ ςξ ηαηάεθζρδ ηαζ πςξ επίζδξ θεζημονβεί ημ βκςζηζημζοιπενζθμνζηυ ιμκηέθμ αοηήξ. ηδ ζοκέπεζα, άιεζμξ ζηυπμξ είκαζ δ αθθαβή ηςκ
ζοκαζζεδιαηζηχκ ειπεζνζχκ πμο πνμηαθμφκ ηα ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα. ηυπμξ είκαζ μζ
κέμζ κα απμηηήζμοκ ηαζκμφνβζεξ ζοκήεεζεξ, χζηε κα απμηηήζμοκ κέμοξ ηνυπμοξ ζηέρεζξ. Ζ
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ηεθζηή θάζδ ηδξ εεναπείαξ μνίγεζ ημ κα ακαβκςνζζημφκ μζ ανκδηζηέξ ζηέρεζξ ηαζ ηα ανκδηζηά
ζοκαζζεήιαηα ηαζ κα ακηζηαηαζηαεμφκ ιε αζζζυδμλεξ ζηέρεζξ.(Hoeksema & Hilt, 2006.
Mark, Russell & Barkley, 2006. Morris &Kratochwill, 2008).
φιθςκα ιε ηδ ένεοκα ημο Cuijpers (1998) ημ΄΄Coping with the Depression΄΄είκαζ ιζα
βκςζηζηυ-ζοιπενζθμνζηή εεναπεία ηδξ ιμκμπμθζηήξ ηαηάεθζρδξ. Υαναηηδνίγεηαζ ςξ ιζα
ηαθά δμιδιέκδ ροπμεηπαζδεοηζηή δζαδζηαζία, δ μπμία ααζίγεηαζ ηονίςξ ζηδ Κμζκςκζηή
Θεςνία. φιθςκα ιε αοηή, δ ηαηάεθζρδ πνμηφπηεζ θυβς έθθεζρδξ εοπανίζηδζδξ απυ ηδκ
αθθδθεπίδναζδ ημο οπμηεζιέκμο ιε ημ πενζαάθθμκ.

3.10.2. Φαξκαθεπηηθή Αγσγή
Ζ ακηζιεηχπζζδ ιζα ιέηνζαξ ή ανηεηά αανζάξ ιμνθή ηαηάεθζρδξ ιπμνεί κα
ακηζιεηςπζζηεί εάκ πνήγεζ έηηαηηδξ ακάβηδξ ιε θανιαηεοηζηή αβςβή ζε ζοκδοαζιυ ιε
ηάπμζα ροπμεεναπεοηζηή ιέεμδμ. Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ ηαηάεθζρδξ
πνδζζιμπμζμφκηαζ ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ θανιάηςκ. Οζ ακαζημθείξ ιμκμαιζκμδεζλάζδξ
(ακαζημθείξ ΜΑΟ), ηα ηνζηοηθζηά ακηζηαηαεθζπηζηά, ημ θίεζμ ηαζ μζ εηθεηηζημί ακαζημθείξ
επακαπνυζθδρδξ ιμκμαιζκχκ. Σα επμκμιαγυιεκα ακηζηαηαεθζπηζηά ζοκμπηζηά δνμοκ ζηδκ
αφλδζδ ης κεονμδζααζααζηχκ ζενμημκίκδξ, κμνεπζκεθνίκδξ ηαζ κημπαιίκδξ. ήιενα λένμοιε
υηζ μζ δνάζδ ημοξ ζοκημκίγεζ ηζξ μνιυκεξ ημο άβπμοξ. πεηζηά ιε ημ θίεζμ, αοηυ εεςνείηαζ
ζηαεενμπμζδηζηυ δζάεεζδξ, ςζηυζμ δεκ είκαζ απυ ιυκμ ημο απμηεθεζιαηζηυ βζα ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ηδξ ιμκμπμθζηήξ ηαηάεθζρδξ, πενζζζυηενμ εα θέβαιε υηζ ειπμδίγεζ ηζξ ηαπείεξ
εκαθθαβέξ ηδξ ιακίαξ ηαζ ηδξ ηαηάεθζρδξ (Keck, 2010. Pinel, 2011. Walsh, 2005).

3.10.3. Γηαπξνζσπηθή ζεξαπεία
Μζα άθθδ ιμνθή ροπμεεναπείαξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ είκαζ δ
δζαπνμζςπζηή εεναπεία. Ζ εεναπεία αοηή εκδείηκοηαζ βζα ηδ εεναπεία ήπζςκ ζοιπηςιάηςκ.
Κονίςξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ εεναπεία ηδξ Μείγμκμξ ηαηαεθζπηζηήξ δζαηαναπήξ.
Ζ πζμ ζοπκή ιμνθή εεναπείαξ είκαζ δ βκςζηζηυ-ζοιπενζθμνζηή ιέεμδμξ ηαζ
εεςνείηαζ δ πζμ εοενβεηζηή βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηαηάεθζρδξ. Τπάνπμοκ ηαζ άθθεξ
εεναπείεξ υπςξ δ ζοζηδιζηή εεναπεία, πμο θεζημονβεί εκηυξ πθαζζίμο βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ
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ηαζ ηδκ επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ) ππ. ιέζα ζε έκα μζημβεκεζαηυ πθαίζζμ ζημ μπμίμ
ελεηάγεηαζ ηυζμ μνυξ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαζ δ εέζδ ημο οπμηεζιέκμο πμο πάζπεζ. Άθθεξ ιμνθέξ
εεναπείαξ-ίζςξ θζβυηενμ βκςζηέξ είκαζ δ ιέεμδμξ δ εεναπεία απμζηένδζδξ φπκμο ηαζ δ
θςημεεναπεία πμο εκδεπμιέκςξ κα ιδκ εκδείηκοηαζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ
ζοιπηςιάηςκ ηςκ παζδζχκ ή ηςκ εθήαςκ θυβς ηδξ ακαπηολζαηήξ θάζδξ ζηδκ μπμία
ανίζημκηαζ.
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