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ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Έλα άηνµν πθίζηαηαη εθθνβηζµφ φηαλ εθηίζεηαη επαλεηιεµµέλα θαη γηα µαθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεµα ζε αξλεηηθέο πξαθηηθέο εθ µέξνπο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ. Έηζη φξηζε 

ηνλ εθθνβηζκφ ν Dan Olweus ην 1970 ν νπνίνο θαηέγξαςε θαη µειέηεζε ζπζηεµαηηθά ην 

θαηλφµελν.
(1)

 Ο εθθνβηζκφο ή ην «bullying» φπσο έρεη επηθξαηήζεη σο φξνο, πξνυπνζέηεη  κία 

αζχκκεηξε ζρέζε-δχλακεο αλάκεζα ζην άηνκν πνπ εθθνβίδεη θαη ην ζχκα, δηαθξίλεηαη ζηνλ 

άκεζν θαη ηνλ έκκεζν. Ο άκεζνο εθθνβηζκφο γίλεηαη κε αλνηρηέο επηζέζεηο (ζσκαηηθή θαη 

ιεθηηθή βία), ελψ ν έκκεζνο κέζσ ζπγθεθαιπµµέλσλ ζπκπεξηθνξψλ.
(2)

 

Γεληθά ζηελ βηβιηνγξαθία ν  εθθνβηζκφο πεξηγξάθεηαη  σο έλα θαηλφκελν πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ ζσκαηηθή βία, ηνλ ιεθηηθφ ριεπαζκφ ή ηελ ζπζηεκαηηθή πεξηζσξηνπνίεζε 

θάπνησλ αηφκσλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί σο ηξσηνί θαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο δξάζηεο.
(3)

 Οη 

δξάζηεο είλαη αμηνζεκείσην φηη βξίζθνληαη ζε έλαλ θπξίαξρν ξφιν είηε εμαηηίαο ηεο δχλακεο 

ηνπο είηε σο κέιε κηαο πιεηνςεθίαο.
(4)

 Οη ζπλέπεηεο ηεο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη 

αξθεηά ζνβαξέο γηα ηελ ςπρηθή πγεία ηφζν ηνπ ζχκαηνο φζν θαη ηνπ ζχηε. Σα λέα άηνκα ηα 

νπνία εκπιέθνληαη ζε επεηζφδηα εθθνβηζκνχ έρεη βξεζεί φηη εκθαλίδνπλ θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα, αηζζήκαηα κνλαμηάο θαη ρακειή απηνεθηίκεζε αλάκεζα ζε άιια πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο θαζψο θαη ηάζε πξνο ηνλ αιθννιηζκφ.
(5)

 

             Σα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο επξείαο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο έρεη αλαπηπρζεί έλα 

λέν θάζκα εθθνβηζκνχ: ν θπβεξλνεθθνβηζκφο ή ήιεθηξνληθφο εθθνβηζκφο (cyber-bullying). 

Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο γεληθά νξίδεηαη σο ε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο γηα 

πξνζβνιή ή απεηιή θάπνηνπ. Πξνζδηνξίδεηαη σο κηα κέζνδνο εθθνβηζκνχ πνπ κπνξεί λα 

ζπκβεί ζε νπνηνδήπνηε λέν πνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο θαη αθνξά 

παηδηά θαη εθήβνπο σο δξάζηεο θαη ζχκαηα. Ο Smith θαη νη ζπλεξγάηεο, επεθηείλνληαο ηνλ 

νξηζκφ γηα ηνλ εθθνβηζκφ ζηνλ θπζηθφ ρψξν, νξίδνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ σο ηελ 

επηζεηηθή, εκπξφζεηε ελέξγεηα απφ έλα άηνκν ή νκάδα αηφκσλ κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

κέζσλ επαθήο, θαη‟επαλάιεςε θαη ζε δηάξθεηα ρξφλνπ πξνο έλα άηνκν (ζχκα) πνπ έρεη 

δπζθνιία λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ. 
(6)

 

Απφ ηελ ζθνπηά ησλ παξαπάλσ εξεπλεηψλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηζεηηθφηεηαο, ηεο 

πξφζεζεο, ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο αζχκκεηξεο ζρέζεο-δχλακεο ραξαθηεξίδνπλ θαη ηνλ 

ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. Με αλάινγν ηξφπν νξίδνπλ ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ θαη άιινη 

εξεπλεηέο πνπ δηεξεπλνχλ ην ζέκα, ρσξίο πάληνηε λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα θξηηήξηα πνπ 

πξνηείλνπλ ν Smith θαη νη ζπλεξγάηεοηνπ. ζνη εκπιέθνληαη ζε ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ θαη 

θπξίσο ηα ζχκαηα ηνπ έρνπλ θαη εθείλνη εκθαλίζεη ρακειή απηνεθηίκεζε θαη πςειά επίπεδα 

θαηάζιηςεο.
(7)

 Οη Kim θαη Leventhalαλαθέξνπλ πσο ε έθζεζε ζηνλ εθθνβηζκφ φπσο θαη ε 

αλάκεημε ζην θαηλφκελν είλαη ζπλδεδεκέλεο κε αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζνβαξφ 

απηνθηνληθφ ηδεαζκφ.
(8)
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Οη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο επίζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ εθθνβηζκφ θαη ζηηο 

αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο.
(9,10)  

Έξεπλεο δείρλνπλ ηελ ζεκαζία ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

γνλετθήο πξνζθφιιεζεο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εθθνβηζκφ, ε νπνία 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζηνπο ζχηεο αιιά θαη ζηα ζχκαηα.
(11) 

Με βάζε ηελ βηβιηνγξαθία, ε έξεπλα είλαη ζεκαληηθή ιφγσ ηνπ κεγάινπ βηβιηνγξαθηθνχ 

θελνχ πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηνλ εθθνβηζκφ ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, θαζψο θαη ην φηη 

ζηελ ρψξα καο ην θαηλφκελν έρεη κειεηεζεί θπξίσο ζε πιεζπζκνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

πξσηνβάζκηα θαη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε κφλν κία αλαθνξά ζηνλ εθθνβηζκφ ζηα 

παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο απφ ηνπο Θ.Γηνβαδνιηά θαη Μ.Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ ην 2013.
(12)

 

ρέζεηο εμνπζίαο γελλψληαη ζρεδφλ αλαπφθεπθηα ζε θάζε αλζξψπηλε νκάδα, νπφηε ζε 

θάζε αλζξψπηλε νκάδα ειινρεχεη θαη ν θίλδπλνο θαηάρξεζεο ηζρχνο.
(13; 14)

 Σν αλ ζα ζπκβεί 

ηειηθά ή φρη ζε γεληθέο γξακκέο εμαξηάηαη απφ ηελ ςπρηθή ζπγθξφηεζε ηνπ ελ δπλάκεη ζχηε, 

ηελ αληίδξαζε ηνπ ελ δπλάκεη ζχκαηνο, ηελ ελδερφκελε αλνρή έσο ζπλελνρή απφ ηελ πιεπξά 

ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο θαζ‟ απηφ.
(13)

 

ην πξψην κέξνο παξαηίζεληαη ηα γεληθά ζηνηρεία ηνπ εθθνβηζκνχ φπσο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί  απφ ηελ δηεζλή θαη ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία· .Αλαιπηηθφηεξα, ζην πξψην 

θεθάιαην ηνπ πξψηνπ κέξνπο  παξαηίζεληαη νη ζεκαζίεοπνπ απνδίδνληαη  ζηνλ φξνζρνιηθφο 

εθθνβηζκφο(bullying)απφ ηνπο  δηάθνξνπο  κειεηεηέο, ηα είδε ηνπ, νη επηκέξνπο κνξθέο ηνπ 

φπσο επίζεο θαη ζηνλ φξν  ζπκαηνπνίεζε. Δπίζεο αλαθέξνληαη ηα ςπρνθνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπιεθφκελσλ, νη παξάγνληεο εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη νη 

ζπλέπεηέο ηνπ ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπο. ην δεχηεξν θεθάιαην νξίδεηαη ν 

ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο (cyberbullying) θαη παξαζέηνληαη νη κνξθέο εκθαληζήο ηνπ. Σν 

θεθάιαην επίζεο πεξηιακβάλεη ηελ ζπζρέηηζε ηνπ  θχινπ κε ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

θαη ηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ζε απηφ.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο πηπρηαθήο   πνπ είλαη θαη ην θπξηψηεξν   θαηαγξάθεηαη ε 

κεζνδνινγία  ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε  ζην ΑΣΔΗ Κξήηεο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο. Σα ζπκπεξάζκαηα  αλαιχνληαη θαη ζπγθξίλνληαη  κε δεδνκέλα πξνεγνχκελσλ 

αληίζηνηρσλ εξεπλψλ κε ζηφρν  ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζέηεθαλ  ζηελ παξνχζα 

έξεπλα. 

 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «δξάζηεο», «θνηηεηήοο», «ζχκα», «ζχηεο», θαζψο 

επίζεο νη αλησλπκίεο θαη ηα επίζεηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηνχο ηνπο φξνπο, ελλννχληαη 

άηνκα θαη ησλ δχν θχισλ. Ο κφλνο ιφγνο πνπ δελ αλαθέξνληαη ξεηά θαη ηα δχν γέλε είλαη 

ράξηλ ζπληνκίαο θαη γηα λα ξέεη νκαιά θαη αβίαζηα ε αλάγλσζε. 
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ΔΚΦΟΒΗΜΟ 
 

 

Κεθάιαην 1 

 

1.1 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ όξνπ «εθθνβηζκόο» 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (W.H.O), ην 1996, νξίδεη φηη βία είλαη ε ζθφπηκε 

ρξήζε θπζηθήο δχλακεο ή εμνπζίαο, επαπεηινχκελε ή πξαγκαηηθή, ελαληίνλ ελφο άιινπ 

πξνζψπνπ, ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ ή κηαο νκάδαο αλζξψπσλ, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε ή ηελ απμεκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηξαπκαηηζκνχ, ζαλάηνπ, ςπρνινγηθήο 

βιάβεο, θαθήο αλάπηπμεο ή απνζηέξεζεο.
(15)

Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο ή bullying είλαη έλα 

είδνο ζρνιηθήο βίαο θαη πνιιέο θνξέο ζεσξείηαη ζπλψλπκνο κε απηή.Οη πξψηεο έξεπλεο 

έγηλαλ ην 1978  ζηελ Ννξβεγία απφ ηνλ Olweus, ν νπνίνο θαη φξηζε  ην θαηλφκελν ηνπ 

εθθνβηζκνχ (bullying) ή αιιηψο ηεο ζπκαηνπνίεζεο (victimization),«έλαο καζεηήο γίλεηαη 

αληηθείκελν εθθνβηζκνχ ή ζπκαηνπνηείηαη φηαλ ππνβάιιεηαη, θαη΄ επαλάιεςε θαη θαη΄ 

εμαθνινχζεζε, ζε αξλεηηθέο ελέξγεηεο απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο καζεηέο».
(16)

Έηζη νξίδεηαη 

θαη ην ιήκκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζην Λεμηθφ Φπρνινγίαο ησλ Παηεξάθε θαη 

Υνπληνπκάδε.Μία ελέξγεηα ζεσξείηαη αξλεηηθή φηαλ ζθφπηκα βιάπηεη ή ηαιαηπσξεί ηνλ 

απνδέθηε ηεο ή ηνπιάρηζηνλ απνπεηξάηαη λα ην θάλεη.
(17)

 

Ο νξηζκφο ηνπ Olweus παξακέλεη θνηλά απνδεθηφο απφ ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα 

κέρξη θαη ζήκεξα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ν νξηζκφο πνπ δφζεθε απφ ηνλ Rigby, ν νπνίνο 

παξαηεξεί φηη «ν εθθνβηζκφο ζπκπεξηιακβάλεη βαζηθά ηελ επηζπκία θάπνηνπ λα πιεγψζεη 

θάπνηνλ άιινλ, ηελ αζπκκεηξία δχλακεο ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη (ζπλήζσο) ηελ επαλάιεςε 

θαη ηελ άδηθε ρξήζε δχλακεο, θαζψο θαη ηελ πξνθαλή επραξίζηεζε ηνπ επηηηζέκελνπ θαη 

γεληθά κηα αίζζεζε θαηαπίεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζχκαηνο».
(18)

 Δπίζεο ν Rigby πξφζζεζε 

ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληιεί ν ζχηεο θαη αληίζηνηρα ηελ αίζζεζε θαηαπίεζεο πνπ βηψλεη ην 

ζχκα.
(17)

 

χκθσλα κε ηνπο Smith θαη Sharp, «ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο αλαθέξεηαη ζε 

ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ζπληζηά ζπζηεκαηηθή θαη επαλαιακβαλφκελε θαηάρξεζε δχλακεο θαη 

εμνπζίαο πνπ γίλεηαη απφ πξφζεζε».
(19)

 Με ηνλ νξηζκφ απηφ νη εξεπλεηέο επηζπκνχλ λα 

ηνλίζνπλ ηφζν ηελ αληζφηεηα ηεο δχλακεο (ζσκαηηθήο ή ςπρνινγηθήο), φζν θαη ηελ 

ζπζηεκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. 

1.1.1. Λεθηηθόο εθθνβηζκόο 

Πεξηιακβάλεη  ηελ  επαλεηιεκκέλε  ρξήζε  ιέμεσλ  ηθαλψλ  λα  ληξνπηάζνπλ  ή  λα  πι

εγψζνπλ  ην  ζχκα.  Σέηνηεο  ιέμεηο  κπνξεί  λα  είλαη  πξνζβιεηηθά  ιφγηα, 

παξαηζνχθιηα,  αηζρξά  θαη  ηαπεηλσηηθά  ζρφιηα,  ζρφιηα  ξαηζηζηηθά,  νκνθνβηθά, 

ξαηζηζηηθά, ζεμηζηηθά.Ο ιεθηηθφο εθθνβηζκφο πεξηιακβάλεη πξνζβνιέο, εμπβξίζεηο, 

εμεπηειηζηηθά θαη ηαπεηλσηηθά ζρφιηα, ξαηζηζηηθά ζρφιηα θαη ρξήζε αλεπηζχκεησλ 

παξαηζνπθιηψλ.
(18;20)

 

1.1.2. σκαηηθόο εθθνβηζκόο 

Πέξα απφ ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ν εθθνβηζκφο κπνξεί λα αζθεζεί θαη κε κε ιεθηηθφ 

ηξφπν, κέζσ δειαδή ηνπ ζψκαηνο. Ο Rigbyαλέθεξε νηη ζα κπνξνχζε λα εθδεισζεί θαη κε ην 

επίκνλν βιέκκα, κε απεηιεηηθέο θηλήζεηο θαη ηέινο κε πξάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζσκαηηθφ 

ηξαπκαηηζκφ ή απεηιή ηξαπκαηηζκνχ.
(16;18)
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1.1.3. Κνηλσληθόο εθθνβηζκόο 

Ο θνηλσληθφο εθθνβηζκφο αλαθέξεηαη ζε ζπκπεξηθνξέο πνπ βιάπηνπλ ζθφπηκα ηελ 

απηνεθηίκεζε ηνπ ζχκαηνο θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε φπσο: νη απεηιέο, ε ρεηξαγψγεζε 

θηιηθψλ ζρέζεσλ, νη ζπθνθαληηθέο θήκεο θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο πνπ κέζσ άζθεζεο 

επηξξνήο ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ νδεγνχλ ζηελ απνκφλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αηφκνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ν ζχηεο/-εο πεξηθξνλεί ην ζχκα κε ζθνπφ ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπ 

θαη ηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο κε απνδνρήο. Σν παξαπάλσ κπνξεί λα ζπκβεί κέζσ ηξίηνπ 

πξνζψπνπ  ην νπνίνελεξγνπνηείηαη  ζηελ δηάδνζε θαθφβνπισλ θεκψλ,δεκνζηνπνίεζε 

ληξνπηαζηηθψλ θαη πνιιέο θνξέο ςεπδψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ δσή θαη ηελ πξνσπηθφηεηα ηνπ 

ζχκαηνο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ην ζχκα λα έρεη άγλνηα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζχηε θαη ελψ 

γλσξίδεη φηη έρεη δηαξεχζεη  ζπθνθαληηθή θήκε εηο βάξνο ηνπ λα αγλνεί ηελ πεγή ηεο.
(21) 

1.2.5. εμνπαιηθόο εθθνβηζκόο (sexual bullying) 

Ζ ζεμνπαιηθφηεηα ή ην θχιν ρξεζηκνπνηείηαη σο φπιν απφ αγφξηα ή θνξίηζηα πξνο 

άιια αγφξηα ή θνξίηζηα - αλ θαη πην ζπρλά απεπζχλεηαη ζε θνξίηζηα. Μπνξεί λα γίλεηαη θαηά 

πξφζσπν, πίζσ απφ ηελ πιάηε ηνπ αηφκνπ ή κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο. Ο 

ζεμνπαιηθφο εθθνβηζκφο πεξηιακβάλεη αλεπηζχκεην άγγηγκα, απεηιέο, ιεθηηθή παξελφριεζε, 

πξνζβιεηηθά γξάκκαηα θαη εηθφλεο αιιά θαη πξνζβιεηηθά κελχκαηα µε πνλεξφ πεξηερφκελν 

ρσξίο ηε ζέιεζε ηνπ ζχκαηνο ζην νπνίν απεπζχλνληαη κέρξη θαη ζνβαξέο ζεμνπαιηθέο 

επηζέζεηοπνπ κπνξεί λα είλαη αξθεηά βίαηεο, επίκνλεο θαη δηάρπηεο.(22; 23)
 

Ζ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε νξίδεηαη σο ε (θαηά)ρξήζε ηεο εμνπζίαο θάπνηνπ γηα λα 

εμαλαγθάζεη έλα άιιν άηνµν γηα ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο ή γηα λα ηηµσξήζεη ην άιιν πξφζσπν 

γηα ηελ άξλεζή ηνπ/ηεο. Πεξηιαµβάλεη επίζεο νπνηαδήπνηε ζθφπηµε, επαλαιαµβαλφµελε, 

εθνχζηα πξνθνξηθή ή γξαπηή δήισζε, ζρφιην, αλέθδνην, ρεηξνλνµία ή θπζηθή επαθή 

ζεμνπαιηθήο θχζεο πνπ είλαη αλεπηζχµεηε θαη πξνθαιεί έληνλε δπζαξέζθεηα. 
(23)  

1.1.4. Ραηζηζηηθόο εθθνβηζκόο 

Ο ξαηζηζηηθφο εθθνβηζκφο ή θπιεηηθή παξελφριεζε παξαηεξείηαη φηαλ ην ζχκα ηνπ 

εθθνβηζκνχ αλήθεη ζε δηαθνξεηηθή θπιή ή εζληθφηεηα, δειαδή ζηνρνπνηείηαη εμαηηίαο ηεο 

δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο ηνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ αθνινπζνχλ φπσο ε ζξεζθεία, ε 

γιψζζα ή άιιεο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο.
(2)

 Δπίζεο, ην ζχκα κπνξεί λα απνηειεί ζηφρν 

ιφγσ δηαθνξεηηθφηεηαο σο πξνο ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Ο ξαηζηζηηθφο 

εθθνβηζκφο εθθξάδεηαη ζσκαηηθά, θνηλσληθά ή ςπρνινγηθά θαη πεξηιακβάλεη ζπζηεκαηηθέο 

εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
(18;22)

Δλ νιίγνηο, ν ξαηζηζηηθφο εθθνβηζκφο είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο ξαηζηζκνχ θαη εθθνβηζκνχ. 

1.1.5. Οκνθνβηθόο εθθνβηζκόο 

Ο νκνθνβηθφο εθθνβηζκφο κπνξεί λα εθθξάδεηαη απφ έλα άηνκν ή απφ κηα νκάδα 

αηφκσλ θαη λα εθδειψλεηαη κε άκεζε ή έκκεζε ρξήζε ξαηζηζηηθψλ νλνκάησλ, ζεμνπαιηθή 

επίζεζε, θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ριεπαζκφ, θαθνπνίεζε ή θαηαζηξνθή πεξηνπζίαο ηνπ 

ζχκαηνο. Δθδειψλεηαη ζε νκάδεο κεηνλνηήησλ αλαθνξηθά κε ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνζβιεηηθά ιφγηα θαη ζπκπεξηθνξέο ιφγσ αξλεηηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη 

ζηεξεφηππσλ.
(4; 5)

 

1.2. Πνηνί εκπιέθνληαη ζηνλ εθθνβηζκό 

Σν λα ππάξμεη κηα θαιή θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπιεθνκέλσλ έρνπλ εξεπλεζεί εθηελέζηαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

εηψλ, ςάρλνληαο γηα ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Σν πξψην  γεληθφ εχξεκα είλαη πσο νη ζχηεο 

θαη ηα ζχκαηα ζπλερίδνπλ ζε έλα θάπνην βαζκφ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά ζε φια ηα επίπεδα 

εθπαίδεπζεο.
(24)

 

Ο θίλδπλνο αλάκεημεο άκεζα θαη έκκεζα ζε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά απφ 

νπνηαδήπνηε ζέζε εινρεχεη  γηα φια ηα άηνκα.Αλάινγα κε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηα 

πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ, ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ηνπο «ζχηεο», ηα «ζχκαηα», 
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ηνπο «ζχηεο/ζχκαηα» θαη ηνπο «ζεαηέο». Τπάξρνπλ φκσο θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ  είηε  

εληάζζνπλ απηνχο πνπ ηα θέξνπλ ζηελ νκάδα θηλδχλνπ είηε θαζηζηνχλ απηνχο πνπ ηα θέξνπλ  

ηδηαίηεξα επηξξεπείο ζην λα ππνπέζνπλ ζε εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά είηε ηδηαίηεξα 

επάισηνπο ζηε ζπκαηνπνίεζε. 
(19)

 

1.2.1. Σα ςπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηώλ 

Οη δξάζηεο είλαη δηαζπαζηηθά άηνκα.
(19) 

Οη ζχηεο απνιακβάλνπλ ηελ επίδεημε ηζρχνο 

πξνο ηα ζχµαηά ηνπο θαη δηαθαηέρνληαη απφ έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο, δειαδή ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ελφο άιινπ πξνζψπνπ, έρνληαο κηθξή ζπκπάζεηα γηα ηα άηνκα 

πνπ εθθνβίδνπλ.
(1)

 Έηζη θαίλεηαη πσο δηαθξίλνληαη απφ παξνξκεηηθφηεηα θαη ρακειή 

ελζπλαίζζεζε, αιιά ζεηηθή απηφ-εηθφλα.  

ζνλ αθνξά ην θνηλσληθφ ηνπο πξνθίι, ζχκθσλα κε ηνλ Olweus, δελ ππνιείπνληαη 

απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο.
(16)

 Έρεη ππνζηεξηρζεί πάλησο θαη ην 

αληίζεην, ελψ ππάξρνπλ θαη ζηνηρεία φηη ηξέθνπλ αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο, δηαθαηέρνληαη απφ 

ρακειή απηνεθηίκεζε, θφβν θαη άγρνο.
(26;29;30)

 Ο O'Moore κάιηζηα ζεκεηψλεη φηη φζν πην 

ζπρλά εθθνβίδεη έλα άηνκν, ηφζν πην ρακειή απηνεθηίκεζε έρεη.
(29)

Χζηφζν, έρνπλ 

δηαηππσζεί αληηθξνπφκελεο απφςεηο αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν νη ζχηεο έρνπλ ρακειή 

απηνεθηίκεζε. 

Δπίζεο, είλαη επηξξεπείο ζηε βία θαη απνιαµβάλνπλ ηελ αλνηρηή, δεµφζηα δηαµάρε σο 

κέζν απηνεπηβεβαίσζεο θαη επηβνιήο.χκθσλα κε ηνλ Olweus θαη ηνπο Sharp θαη Smith, ην 

θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπηψλ είλαη ε επηζεηηθφηεηα ηφζν πξνο ηνπο νκειίθνπο ηνπο 

φζν θαη πξνο ηνπο ελήιηθεο, γνλείο θαη θαζεγεηέο.
(16;19)

 

Οη δξάζηεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί κε ιηγφηεξν απηνέιεγρν θαη ηάζε κε ζπκκφξθσζεο 

πξνο ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο.
(16)

 ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα άηνκα κε δηαηαξαρή δηαγσγήο 

εθδειψλνπλ παξαπησκαηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ εθεβεία ή θαη αληηθνηλσληθή δηαηαξαρή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ζηελ ελήιηθε δσή 
(28,36)

. Δπίζεο νη ζχηεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ 

ςπρσηηζκφ θαη λεπξσζηθέο ζπκπεξηθνξέο. 
(37)

 

χκθσλα κε ηνλ Κνπξθνχηα, ε πςειή απηνεθηίκεζε ιεηηνπξγεί κάιινλ σο ακπληηθφο 

κεραληζκφο ή σο αζπίδα ηεο εχζξαπζηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο απφ ηα δηάθνξα εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα πνπ βηψλνπλ σο απεηιέο γηα ηελ ςπρηθήο ηνπο αθεξαηφηεηα.
(27)

  Μηα έξεπλα ζηελ 

ζρέζε cyberbullying θαη ςπρηαηξηθψλ ζπκπησκάησλ έθηαζε ζην ζπκπέξαζκα πσο ηέηνηα 

ζπκπηψκαηα κπνξνχλ λα είλαη παξάγνληεο πξφβιεςεο ηνπ cyberbullying.
(54)

 πγθεθξηκέλα, 

επηζεηηθφηεηα θαη ςπρσηηζκφο θαζψο θαη ε αγρψδεο δηαηαξαρή κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ 

ζεκαληηθά ην cyberbullying.ΈξεπλαβαζηζκέλεζηνDSM-IV-TR 

(DiagnosticandStatisticalManualofMentalDisorders-IV-TextRevision) απφ ηνπο Coolidge, 

DenBoerθαηSegalαπνθάιπςεπσονηζχηεοέρνπλ αξθεηά πςειφηεξα πνζνζηά παζεηηθήο 

επηζεηηθφηεηαο, επηζεηηθφηεηαο, επηθηλδπλφηεηαο, ζπλαηζζεκαηηθήο αληθαλφηεηαο θαη άξζεο 

αλαζηνιψλ απφ ηνπο κε-ζχηεο.
(38)

Σέινο, αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ απνηέιεζαλ ηα πςειά 

πνζνζηά θαηάζιηςεο ζηα άηνκα πνπ κεηέρνπλ ζηνλ εθθνβηζκφ. 
(4; 22;25;26)

 

Ο Κνπξθνχηαο ηζρπξίζηεθε πσο ίζσο ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά λα απνηειεί αληίδξαζε 

ζηηο εζσηεξηθεπκέλεο εληάζεηο θαη ζην άγρνο πνπ βηψλνπλ ιφγσ ησλ ζπκπησκάησλ 

θαηάζιηςεο.
(27)

Σέινο, νη δξάζηεο ηνπ cyberbullying παξνπζηάδνπλ θαη εθείλνη ρακειή απην-

εθηίκεζε θαη πςειά επίπεδα θαηάζιηςεο, έιιεηςε  ελζπλαίζζεζεο θαη λαξθηζζηζκφ. 
(7; 39)

 

1.2.2. Σα ςπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκάησλ 

Σα ζχκαηα είλαη ζπλήζσο άηνκα ληξνπαιά θαη ζπλεζηαικέλα, επηθπιαθηηθά, 

επαίζζεηα, ήζπρα, κε πεξηζζφηεξεο αγσλίεο θαη αλαζθάιεηεο απφ ην κέζν άηνκν.
(16; 19)

 Έρνπλ 

ρακειή απηνεθηίκεζε θαη αξλεηηθή απην-εηθφλα, πνπ ηα σζεί ζην ζεκείν λα ζεσξνχλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο «απνηπρεκέλνπο».
( 16; 29) 

Ζ ρακειή απηνεθηίκεζε κάιηζηα ραξαθηεξίδεη ηα 

ζχκαηα ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ζηελ ελήιηθε δσή.
(16)
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Σν ζέκα ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο θαίλεηαη λα εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα έληνλα θαη ζηα 

ζχκαηα cyberbullying, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ δηαηαξαγκέλε απηνεηθφλα θαη πςειά επίπεδα 

θαηάζιηςεο.
(7)

ε έξεπλα ησλ Κφθθηλνο θαη ζπλ. ζε θνηηεηέο ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ νη 

νπνίνη εκπιέθνληαλ ζε cyberbullying  θάλεθε πσο ηα ζχκαηα εκθάληζαλ πςειφηεξα πνζνζηά 

ζε αγρψδεηο δηαηαξαρέο, επηζεηηθφηεηα θαη θαηάζιηςε απφ ην ππφινηπν δείγκα.
(39)

 

1.2.3. Σα ςπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπηώλ/ζπκάησλ 

Τπάξρεη κηα εηδηθή θαηεγνξία αηφκσλ πνπ «ζπκπεξηθέξνληαη είηε σο ζχηεο είηε σο 

ζχκα, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο» απηνί απνθαινχληαη ζχηεο/ζχκαηα.
(32)

 

Αθνχ ππνζηεί πξψηα εθθνβηζκφ, ην αξρηθφ ζχκα αληαλαθιά ηελ επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά πξνο άιινπο πην αδχλακνπο/-εο απφ απηφ, νπφηε πξφθεηηαη γηα ζχηε/ζχκα. ηε 

βηβιηνγξαθία νη φξνη ζχηεο/ζχκα θαη πξνθιεηηθφ ζχκα ζπρλά ηαπηίδνληαη.
(16;31)

 ηελ νκάδα 

απηή αλήθεη ε κεηνςεθία ησλ ζπκάησλ. Χο πξνο ηα ςπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, νη 

ζχηεο/ζχκαηα ζε γεληθέο γξακκέο, εκθαλίδνπλ πην δηαηαξαγκέλε ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγία, 

ζε ζχγθξηζε κε ηα ζχκαηα.
(40; 41) 

Οη ζχηεο/ζχκαηα επηδεηθλχνπλ έλα ζπλδπαζκφ αγρσδψλ θαη επηζεηηθψλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ ζρεκάησλ θαη εθδειψλνπλ πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο θαη 

ππεξδξαζηεξηφηεηαο ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπνπο πνπ πξνθαινχλ εθλεπξηζκφ θαη έληαζε 

γχξσ ηνπο.
(16)

 Δίλαη άηνκα αλαζθαιή θαη αλήζπρα, έρνπλ αξλεηηθή απην-εηθφλα θαη 

ιεηηνπξγνχλ παξνξκεηηθά, κηιψληαο θαη πξάηηνληαο ρσξίο λα ζθεθηνχλ 
(16; 42)

.  

Δπίζεο, εθδειψλνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ηδηαίηεξα θαηάζιηςε θαη 

ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα άγρνπο ζπρλφηεξα ηφζν απφ ηνπο ζχηεο φζν θαη απφ ηα ζχκαηα 

θαη πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο θαηάρξεζε αιθνφιθαη εγθιεκαηηθφηεηα.
(42; 

43)
Μάιηζηα, νη Kimθαη Leventhal δηαπίζησζαλ φηη δηέηξεραλ απμεκέλν θίλδπλν απηνθηνληθψλ 

θαη απηνηξαπκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ, ελψ νη Forero θαη 

ζπλ.εληφπηζαλ κηα πςειή ζπζρέηηζε εκθάληζεο ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ.
(8; 44)

 

 

1.2.4. Σα ςπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεαηώλ 

ηελ νπδέηεξε δψλε ν Olweus παξαηεξεί ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

αδέζκεπησλ/απεκπιεθόκελσλ παζεηηθώλ ζεαηώλ, νη νπνίνη δελ εκπιέθνληαη θαη δελ 

παίξλνπλ θακία ζέζε θαη δε δξαζηεξηνπνηνχληαη πξνο θακία θαηεχζπλζε.ηελ άιιε πιεπξά 

ζπγθεληξψλνληαη νη πηζαλνί ή ελ δπλάκεη ππεξαζπηζηέο ηνπ ζχκαηνο, ζηνπο νπνίνπο δελ 

αξέζεη ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ θαη θξίλνπλ φηη ζα έπξεπε λα βνεζήζνπλ ην ζχκα αιιά 

ηειηθά δελ πξάηηνπλ ηίπνηα. Φαλεξά ππέξ ηνπ ζχκαηνο, ηέινο, ηάζζνληαη νη ππεξαζπηζηέο 

ηνπ, ζηνπο νπνίνπο επίζεο δελ αξέζεη ην θαηλφκελν, αιιά απηνί ππεξέρνπλ ζε ελάξγεηα 

θαζψο πξνζηξέρνπλ θαη βνεζνχλ ην ζχκα ή ηνπιάρηζηνλ ην πξνζπαζνχλ. Σέινο, έρνπκε ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ή παζεηηθνύο εθθνβηζηέοπνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ εθθνβηζκφ αιιά δελ 

παίξλνπλ θαλέλαλ ελεξγφ ξφιν θαη ηνπο παζεηηθνύο ππνζηεξηθηέο ή πηζαλνύο εθθνβηζηέο 

πνπ ηνπο αξέζεη ν εθθνβηζκφο αιιά δελ δειψλνπλ αλνηρηά ηελ ππνζηήξημε ηνπο.
 (45)

 

Σα πξφζσπα απηά απνηεινχλ ηνπο ζπλνκειίθνπο  θαη ηα άηνκα απφ ηνλ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο. Ο ζεαηήο ζπλήζσο απνδέρεηαη ή ζπκκεηέρεη ζηνλ 

εθθνβηζκφ ή κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα ζηακαηήζεη ηνλ ζχηε.
(46)

 Έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη 

φηη ην 85% ησλ αηφκσλ είλαη παξφληα φηαλ ιακβάλνπλ ρψξα ηα πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ 

σζηφζν, ην 54% ησλ παξεπξηζθφκελσλ απιψο θνηηάεη, παξέρνληαο ζεηηθή ελίζρπζε ζηνλ 

ζχηε θαη κφιηο ην 25% παξεκβαίλεη λα βνεζήζεη ην ζχκα.
(47)

 

1.3.Παξάγνληεο επηθηλδπλόηεηαο εθδήισζεο θαη επηδείλσζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

Ζ ζπρλφηεηα ηεο ρξήζεο βίαο επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο είλαη ε γεσγξαθηθή 

ηνπνζεζία ηεο  ρψξαο θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηεο ζπλζήθεο καθξνζθνπηθά, ελψ 

κηθξνζθνπηθά θαζνξίδεηαη απφ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ: ηελ 
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ειηθία, ην θχιν, ηε θπιή, ηελ εζληθφηεηα, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν, 

ηελ  ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνλ εθθνβηζκφθαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο νκάδαο νκειίθσλ θαη 

παξακέηξνπο ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, φπσο είλαη ε θνπιηνχξα ηεο.
(25; 48)

 

1.3.1. Αηνκηθνί παξάγνληεο 

χκθσλα κε ηνλ Hunt, βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθδήισζε 

εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί ε ζεηηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ γχξσ απφ ηελ 

επηζεηηθφηεηα, ιφγσ απνδνρήο ηεο βίαο σο απνδεθηνχ κέζνπ επίιπζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ.
(49)

 

«Ζ πξψηε έλαξμε ησλ πεξηζζφηεξσλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη θαηά ηελ δηάξθεηα ή 

ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ ηππηθή θνηηεηηθή ειηθία θαη απηά ηα πξνβιήκαηα 

κπνξνχλ λα επηζπεπηνχλ ή λα επηδεηλσζνχλ απφ ηελ πιεζψξα ζηξεζζνγφλσλ παξαγφλησλ 

ζηελ παλεπηζηεκηαθή δσή», ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο.
(50)

 Έλα κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο δείρλεη ηελ ζρέζε κεηαμχ 

εθθνβηζκνχ θαη ςπρηαηξηθψλ ζπκπησκάησλ.   

Οη Bosworth θαη ζπλ.ππνζηήξημαλ φηη ν ζπκφο, ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, ε 

παξνξκεηηθφηηηα θαη νη ζεηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ζηάζεηο πξνο ηε βία ζρεηίδνληαη κε πςειά 

επίπεδα εθθνβηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
(51)

 χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ηα επηζεηηθά, 

παξνξκεηηθά παηδηά θαη έθεβνη δηαηξέρνπλ απμεκέλνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα εθδήισζε 

αληηθνηλσληθψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο.Πνιινί έρνπλ επίζεο εμεηάζεη ηελ θαηάζιηςε θαη ην 

άγρνο σο παξάγνληεο θηλδχλνπ εκθάληζεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο.
(25;40) 

ε έξεπλα ησλ Kelleherθαη ζπλ. ζε 211 λένπο ζηελ Ηξιαλδία θαηαγξάθεθε πσο νη 

ζχηεο έδεημαλ αξθεηά πςειφηεξα πνζνζηά ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ηα 

ζχκαηα θαη ηνπο ζεαηέο.
(52)

χκθσλα κε ηνπο Andreou θαη Metallidou, ε ρακειή 

απηνεθηίκεζε απνηειεί παξάγνληα πξφγλσζεο ηεο ζπκαηνπνίεζεο, θαζψο ην άηνκν 

απνξξίπηεη πην εχθνια ηνλ εαπηφ ηνπ θαη έρεη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο.
(53)

 Δπίζεο, ε κε 

ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο απηνξξχζκηζεο ζρεηίδεηαη κε θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ ζπκάησλ θαη ησλ ζπηψλ. Σέινο, ζε έξεπλα ηνπ 

Aricakπάλσ ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ ε ζσκαηνπνίεζε ζπκπησκάησλ, 

ηδενςπραλαγθαζηηθά ζπκπηψκαηα, δηαπξνζσπηθέο επαηζζεζίεο, θαηάζιηςε, αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο, επηζεηηθφηεηα, θνβίεο, παξαλντθφο ηδεαζκφο θαη ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα 

ζεσξήζεθαλ σο παξάγνληεο πξφβιεςεο. 
(54)

 

1.3.2. Οηθνγελεηαθνί παξάγνληεο 

Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ αλάκεημε ησλ παηδηψλ ζηνλ εθθνβηζκφ ήηαλ ελεξγφο ζε 

πνιιέο έξεπλεο. Οη πεξηζζφηεξεο  θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ πσο νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ εκθάληζε ηνπ εθθνβηζκνχ είλαη ε έιιεηςε ςπρνινγηθήο ζηήξημεο θαη ε 

έιιεηςε νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ.
(55; 56)

 Παξφκνηα, ζηελέο θαη ζεξκέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

βνεζνχλ ζηελ ςπρηθή επεμία ηνπ αηφκνπ. 

Άιινη παξάγνληεο είλαη ε γνληθή ζχγθξνπζε, ε έιιεηςε εκπινθήο ησλ γνλέσλ, ε 

έιιεηςε νξίσλ θαη ζηαζεξήο ζπκπεξηθνξάο, ε έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο αληαπφθξηζεο, ε 

ππεξπξνζηαζία, ε ελδνγνλετθή βία θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ.
(2;18; 22; 32; 34.)  

Πξάγκαηη, θνηηεηέο πνπ εκπιέθνληαη ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε ηζηνξηθφ παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη 

ελδνγνλετθήο βίαο, θαθήο πξνζθφιιεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ.
(34; 36)

 Απηφ 

ζχκθσλα κε ηνπο Bauer θαη ζπλ. απνξξέεη σο απνηέιεζκα θνηλσληθήο κάζεζεο, θαζψο ηα 

άηνκα πνπ είλαη απνδέθηεο θαθνπνίεζεο αληηιακβάλνληαη ηε βία σο απνδεθηφ κέζν.
(36)

 

 Ζ επηζεηηθφηεηα ησλ λέσλ γεληθά ζπλαξηάηαη κε ηελ έιιεηςε ζπλνρήο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία θαη ηηο έληνλεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηηο επηζεηηθέο ηερληθέο πεηζάξρεζεο πνπ αζθνχλ νξηζκέλνη γνλείο, ηε κε παξνρή 

πξνηχπνπ εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ ηνπο σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 
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θάπνηα εηδηθά πξνβιήκαηα ησλ γνλέσλ, φπσο είλαη ε ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη ε θπιάθηζή 

ηνπο.
(25) 

ε έξεπλα ζε 7,290 λένπο, νη Mariniθαη ζπλ. βξήθαλ πσο νη ζχηεο είραλ πςειφηεξα 

πνζνζηά κεηξηθήο απφξξηςεο θαη πξνβιήκαηα πξνζθφιιεζεοαπν ηνπο κή-ζχηεο λένπο.
(57)

 ε 

κηα άιιε έξεπλα πνπ ν πιεζπζκφο ηεο πεξηειάκβαλε θνηηεηέο παλεπηζηεκίσλ απφ 

δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο, νη άλδξεο ζπκκεηέρνληεο πνπ έδεημαλ κεγαιχηεξν άγρνο 

απφξξηςεο απφ ηνπο παηέξεο ηνπο βξέζεθε πσο ήηαλ πην πηζαλφ λα ζπκκεηείραλ θαη ζε 

εθθνβηζηηθέο ελέξγεηεο απφ εθείλνπο ηνπο άλδξεο θνηηεηέο πνπ δελ βίσλαλ θάπνην ηέηνηνπ 

είδνπο άγρνο.Παξνκνίσο, ζην γπλαηθείν θνηηεηηθφ πιεζπζκφ βξέζεθε πσο νη θνηηήηξηεο κε 

πςειφηεξα πνζνζηά κεηξηθήο απφξξηςεο θαη πςειά πνζνζηά άγρνπο απφξξηςεο απφ ηνπο 

παηέξεο  ηνπο εκθάληζαλ πςειφηεξν πνζνζηφ θηλδχλνπ λα εκπιαθνχλ ζε ζσκαηηθφ 

εθθνβηζκφ.
(58)

 

ηελ έξεπλα ηνπ Γηνβαδνιηά ζε Παλεπηζηεκηαθνχο πιεζπζκνχο ηεο ρψξαο, θάλεθε 

πσο ε παηξηθή θαη κεηξηθή απφξξηςε είρε ζηελή ζρέζε κε ηελ ζπρλφηεηα ηεο ζπκαηνπνίεζεο 

ζε πεξηπηψζεηο παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ, ελψ ε παηξηθή απφξξηςε ζρεηηδφηαλ κε ηελ 

εκπινθή θνηηεηψλ ζε cyberbullyingσο ζχηεο.
(5)

Απηά ηα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνληαη γηα 

παλεπηζηεκηαθνχο πιεζπζκνχο  θαη  απφ παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε 

δηαπαηδαγψγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε παηξηθή απφξξηςε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

επηπνιαζκφ εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ.
(136;144;145)

 

1.3.3. Γελεηηθνί παξάγνληεο 

Οη γελεηηθέο έξεπλεο γηα ηνλ εθθνβηζκφ(bullying) είλαη ζρεηηθά θαηλνχξγηεο. Ο Ballθαη 

νη ζπλ. εξεχλεζαλ γηα πξψηε θνξά ην bullying κε γελεηηθά-ελεκεξσκέλε κεζνδνινγία. 

Δξεχλεζαλ 1.116 δηδχκνπο γηα bullying θαη ζπκαηνπνίεζε.Ζ έξεπλα έδεημε πσο γελεηηθνί 

παξάγνληεο κπνξνχζαλ λα επεμεγήζνπλ ην 61% ηεο δηαθχκαλζεο ζε ζπκπεξηθνξέο 

εθθνβηζκνχ, ελψ κε θνηλνί πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο κπνξνχζαλ λα επεμεγήζνπλ ην 39% 

ηεο δηαθχκαλζεο. Δπίζεο ζπδεηήζεθε πσο γελεηηθά βαζηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο φπσο ε 

παξνξκεηηθφηεηα θαη ε αλαδήηεζε ζπλαηζζεκάησλ κπνξνχλ λα κεζνιαβήζνπλ σο γελεηηθέο 

επηδξάζεηο ζηνλ εθθνβηζκφ.
(59)

 

Παιαηφηεξεο έξεπλεο πάλσ ζηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ 

επηζεηηθφηεηα θαη ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, φκσο απηέο νη έξεπλεο καο βνεζνχλ λα 

θαηαιάβνπκε  θαιχηεξα ηνλ εθθνβηζκφ πνπ απνηειεί έλα είδνο επηζεηηθήο θαη 

αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο.
(60) 

Οη πξψηεο έξεπλεο πάλσ ζηελ θιεξνλνκηθή επηξξνή ζηελ 

αλζξψπηλε επηζεηηθφηεηα, βία θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά εκθαλίζηεθαλ πξηλ ηέζζεξηο 

δεθαεηίεο.
(61;62;63)

Μεζνδνινγηθά ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε αλζξψπνπο: 

ζπκπεξηθνξηζηηθή γελεηηθήθαη κνξηαθή γελεηηθή. Οη έξεπλεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο γελεηηθήο 

βαζίδνληαη γεληθά ζηε παξαθνινχζεζε θαη ζπλέληεπμε.Σν δείγκα ζηηο γελεηηθέο έξεπλεο 

ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία: γνλείο θαη ηα βηνινγηθά ηνπο παηδηά 

(νηθνγέλεηεο), κνλνδπγσηηθά θαη δηδπγσηηθά δίδπκα θαη πηνζεηεκέλα παηδηά. Βέβαηα, κεηαμχ 

γνλέσλ θαη παηδηψλ δελ κπνξνχκε λα πνχκε εάλ νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο είλαη ε ιεηηνπξγία 

ησλ γνληδίσλ ή ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, ε έξεπλα δηδχκσλ θαη πηνζεηεκέλσλ παηδηψλ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ απνθάιπςε ηεο επηξξνήο ησλ γνληδίσλ. θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 
(64; 65; 66) 

χκθσλακεηελDiLalla «ππάξρνπλ αξθεηέο απνδείμεηο γηα ηελ θιεξνλνκηθφηεηα ζηελ 

επηζεηηθφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο.»
(67)

ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο 

ησλ Cadoretθαη DiLalla θαη Gottesman ζε πξψηκεο έξεπλεο θαίλεηαη φηη νη γελεηηθνί 

παξάγνληεο επεμεγνχλ θαιχηεξα ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά απφ φηη νη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο.
(65; 68)

 Παξνκνίσο, ζε αλάιπζε απνηειεζκάησλ 27 εξεπλψλ θάλεθε πσο 

«γελεηηθά γνλίδηα επηδξνχλ ζηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 50% ηνπ πιεζπζκνχ.» 

Πέξα απφ ηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο έξεπλεο, λέεο έξεπλεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ κνξηαθή 

γελεηηθή επηβεβαηψλνπλ ηελ επηξξνή ησλ γελεηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηελ 

αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. 
(69; 70; 71)
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1.3.4. Δπηπηώζεηο ζε ςπρνθνηλσληθό επίπεδν 

χκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Τγείαο,  ε πγεία είλαη «ε θαηάζηαζε ηεο πιήξνπο 

ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο θαη φρη κφλν ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο». 
(72)

Απηφο είλαη ν νξηζκφο επεκεξίαο θαηά ηνλ νπνίν θάπνηνο αληηιακβάλεηαη θαη αμηνπνηεί ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ, είλαη ηθαλφο λα αληηκεησπίζεη ην θαζεκεξηλφ ζηξεο, εξγάδεηαη παξαγσγηθά 

θαη κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλφηεηά ηνπ. 

Μειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο, φπσο ε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο είλαη θνηλά ζπκπηψκαηα πνπ βηψλνπλ ηα ζχκαηα, 

κε ηελ θαηάζιηςε λα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε. Πνιινί εξεπλεηέο αλέθεξαλ πςειά πνζνζηά 

θαηάζιηςεο ζηα άηνκα πνπ κεηέρνπλ ζηνλ εθθνβηζκφ, δειαδή ζηνπο ζχηεο, ζηα ζχκαηα θαη 

ζηνπο ζχηεο/ζχκαηα. Οη Schenk θαη Fremouw θαηέγξαςαλ κεηά απν έξεπλα φηη νη θνηηεηέο 

παλεπηζηεκίσλ θαη ζχκαηα cyberbullying έδεημαλ πςειφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςεο, αγρσδψλ  

δηαηαξαρψλ, θνβίσλ  θαη παξάλνηαο.
(73)

 

ήκεξα ην βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ δηάγλσζε κηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο απνηειεί ην 

DSM-5. 
(74)

 Δάλ θαη ππάξρνπλ πάλσ απφ 150 δηαηαξαρέο ζε απηφ, ην bullying δελ ζεσξείηαη 

αλεμάξηεηε δηαηαξαρή.Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην bullying ζρεηίδεηαη κε πνιιαπιέο 

ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί ζην DSM φπσο δηαηαξαρέο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ελαληησηηθή-πξνθιεηηθή δηαηαξαρή (ΔΠΓ), δηαηαξαρή αληηθνηλσληθήο 

πξνζσπηθφηεηαο, θαη δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/ ππεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠΤ). 
(75; 76; 

77; 78) 
Ο Olweus ήηαλ ν πξψηνο εξεπλεηήο πνπ έζεζε ηνλ εθθνβηζκφ σο «έλα κέξνο 

αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο» ιέγνληαο πψο απφ απηή ηελ νπηηθή, είλαη θπζηθφ λα 

πξνβιέςνπκε πσο νη λένη πνπ είλαη επηζεηηθνί θαη εθθνβίδνπλ άιινπο, έρνπλ πςειφηεξν 

θίηλδπλν αξγφηεξα ζηελ δσή ηνπο λα εκπιαθνχλ ζε εγθιεκαηηθέο πξάμεηο θαη ζε θαηάρξεζε 

αιθφνι.‟. Δπαθφινπζεο έξεπλεο ππνζηήξημαλ ηελ ζεσξία ηνπ Olweus.
(36; 79; 80;) 

ηελ πεξίπησζε ηνπ εθθνβηζκνχ νη ζχηεο θαη νη ζχηεο/ζχκαηα δείρλνπλ λα θάλνπλ 

κεγάιε ρξήζε αιθφνι. 
(83)

Απφ εξεπλεηηθά ζηνηρεία πξνθχπηνπλ ελδείμεηο φηη νη ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο θαη νη δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πξνυπάξρνπλ ζπλήζσο ησλ δηαηαξαρψλ 

πνπ νθείινληαη ζηε ρξήζε νπζηψλ, δειαδή απμάλνπλ ηελ επηξξέπεηα ησλ αηφµσλ ζε ηέηνηα 

πξνβιήµαηα · σζηφζν, νη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ελδέρεηαη επίζεο λα επηδεηλσζνχλ ιφγσ 

ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ  ή λα εθδεισζνχλ παξάιιεια.
(81; 82)

Γηάθνξεο ςπρηθέο παζήζεηο 

ζπλππάξρνπλ κε ηελ ρξήζε νπζηψλ, κε απνηέιεζκα ε ζπλνζεξφηεηα λα απνηειεί ζρεδφλ ηνλ 

θαλφλα ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη άηνκα πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη θαηλφκελα ξαηζηζηηθνχ θαη 

νκνθνβηθνχ εθθνβηζκνχ επεξεάδνληαη ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά θαη δηαηξέρνπλ πςειφ 

θίλδπλν θαηάζιηςεο, απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ θαη ρξήζεο αιθνφι.
(84; 85)

 ε απηφ ζπκθσλνχλ 

θαη νη Remafedi, French, Story, Resnick θαη Blum πνπ ππνζηήξημαλ πςειφ θίλδπλν 

απηνθηνλίαο θαη απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ ζε νκνθπιφθηινπο θαη ακθηθπιφθηινπο άλδξεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο εηεξνθπιφθηινπο.
(86)

 

1.3.5Δπηπηώζεηο ζε επίπεδν ζσκαηηθήο πγείαο 

Με βάζε ηα ππάξρνληα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε ζπκκεηνρή ελφο παηδηνχ ζηνλ 

εθθνβηζκφ ζπλδέεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν πξνβιεκάησλ ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο 

πγείαο.
(44)

ηελ πεξίπησζε ηνπ άκεζνπ εθθνβηζκνχ πθίζηαηαη θαη‟ αξράο ζσκαηηθφ πφλν θαη 

ηξαχκαηα, ελψ ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπ αλακθίβνιε είλαη θαη ε ςπρηθή νδχλε πνπ βηψλεη πνπ 

κπνξεί λα είλαη ηξαπκαηηθή.  

Σα άηνκα πνπ πθίζηαληαη εθθνβηζκφ ππνθέξνπλ πην ζπρλά απφ δηάθνξα ζέκαηα πγείαο 

θαη ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο πξνβιήκαηα χπλνπθαη αίζζεκα δάιεο, πνλνθέθαιν, 

αίζζεκα θφπσζεο, πφλν ζην ζηνκάρηθαη ζηελ πιάηε, θαθή δηάζεζε, αίζζεκα λεπξηθφηεηαο, 

αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, ελνχξεζε ή αθφκα θαη θξίζεηο παληθνχ θαη ηνπο δεηήζεθε λα 

αλαθέξνπλ ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ηα βίσλαλ.
(18; 22; 25; 44;)

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο εθθνβηζκνχ θαη ησλ 
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ςπρνζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ, κε ηνπο ζχηεο/ζχκαηα λα αλαθέξνπλ ηελ πςειφηεξε 

ζπρλφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ.
 

Μηα αθξαία ζπλέπεηα ηνπ εθθνβηζκνχ είλαη ε απεηιή ηεο ίδηαο ηεο δσήο κέζσ ηεο 

απηνθηνλίαο. Πνιιέο πεξηπηψζεηο απηνθηνλίαο έρνπλ απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα 

είραλ ππάξμεη ζχκαηα αξθεηέο θνξέο.
(16)

Χζηφζν, επεηδή νη αηηίεο απηνθηνλίαο είλαη πνιιέο 

θαζηζηάηαη δχζθνιν λα βξεζεί ε αηηία, παξφιν πνπ νξηζκέλα ζεκεηψκαηα απηνθηνλίαο 

δείρλνπλ ηελ ζπκαηνπνίεζε σο αηηία.
(87)

 Δληνχηνηο ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνπλ ηελ 

ζπκαηνπνίεζε κε ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ, ηξφπνο ζθέςεο πνπ είλαη πξφδξνκνο γηα ηελ 

απφπεηξα απηνθηνλίαο. 
(88) 

 

Οξηζκόο ζπκαηνπνίεζεο 
Ο νξηζκφο ηεο ζπκαηνπνίεζεο  είλαη απηφο πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Olweus: «Έλαο 

µαζεηήο ή µαζήηξηα απνηειεί ζχµα εθθνβηζµνχ/ζπµαηνπνίεζεο φηαλ επαλεηιεµµέλα θαη γηα 

µεγάιν ρξνληθφ δηάζηεµα γίλεηαη ζηφρνο αξλεηηθψλ πξάμεσλ απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο 

ζπµµαζεηέο». Πην ζπγθεθξηµέλα, µε ηελ έθθξαζε «αξλεηηθέο πξάμεηο» ν Olweus αλαθέξεηαη 

ζε πξάμεηο πνπ γίλνληαη µε ζηφρν λα βιάςνπλ ή λα ζίμνπλ ην άιιν άηνµν «αθξηβψο φπσο 

ελλνείηαη θαη ζηνλ νξηζµφ ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο».
 (1)

 

1.4 Αίηηα ζπκαηνπνίεζεο 

1.4.1 Μηζνγπληζκόο (misogyny) 

Ο Olweus παξαηήξεζε πσο πεξηζζφηεξα απφ ην 60% ησλ θνξηηζηψλ-ζπκάησλ 

εθθνβίζηεθαλ απφ αγφξηα θαη γχξσ ζην 15-20% ησλ θνξηηζηψλ-ζπκάησλ θαη απφ αγφξηα θαη 

απφ θνξίηζηα.
 (1)

 Σν παξαπάλσ ζέηεη ην εξψηεκα εάλ ην θχιν απνηειεί αίηην ζπκαηνπνίεζεο. 

Ο κηζνγπληζκφο  είλαη κηα πνιηηηζκηθή ζηάζε ηνπ κίζνπο γηα ηηο γπλαίθεο επεηδή είλαη 

γπλαίθεο.
(89)

Πνηφ ζπγθεθξηκέλα απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπκαηνπνίεζε απνξξέεη απφ έλαλ, φπσο 

απνθαιείηαη, «κάγθηθν» (laddish) ηξφπν ζθέςεο ν νπνίνο νξίδεηαη σο: κηα λννηξνπία 

«αγέιεο» ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηα ζπνξη, ε κεγάιε θαηαλάισζε αιθφνι θαη ε 

«θνπβέληα», ε νπνία είλαη ζπρλά ζεμηζηηθή, κηζνγπληζηηθή θαη νκνθνβηθή. Δπίζεο ζεσξείηαη 

λα εκπεξηέρεη αληηθεηκελνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ θαη, ζηηο αθξαίεο πεξηπηψζεηο, ζπκπεξηθνξέο 

ππέξ ησλ βηαζκψλ θαη ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη βίαο. 
(90)

 

Ζ εζληθή έλσζε ησλ θνηηεηψλ  ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ δηεμήγαγε κηα κειέηε ην 

2010 ζε 2058 θνηηήηξηεο πνπ αθνξνχζε ηηο εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ γηα ηε βία, ηε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο απφ άιια άηνκα. Απνδείρηεθε φηη ε κία ζηεο εθηά 

θνηηήηξηεο είραλ βηψζεη κηα ζνβαξή θπζηθή ή ζεμνπαιηθή επίζεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο.
(91) 

1.4.2 εμνπαιηθόοπξνζαλαηνιηζκόο (sexualorientation)-Οκνθνβία (homophobia) 

χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Οκνζπνλδία Φπρνινγίαο, ν ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο αλαθέξεηαη ζε έλα δηαξθέο πξφηππν ζπλαηζζεκαηηθψλ, ξνκαληηθψλ θαη/ ή 

ζεμνπαιηθψλ έιμεσλ πξνο άλδξεο, γπλαίθεο ή θαη πξνο ηα δχν θχια.
(93)

Πνιινί πνιηηηζκνί 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο εηηθέηεο ηαπηφηεηαο  γηα λα πεξηγξάςνπλ απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο νη πην ζπρλέο εηηθέηεο είλαη 

νη ιεζβίεο (γπλαίθεο πνπ ειθχνληαη απφ γπλαίθεο), νη νκνθπιφθηινη (άλδξεο πνπ ειθχνληαη 

απφ άλδξεο) θαη νη ακθηθπιφθηινη (άλδξεο ή γπλαίθεο πνπ ειθχνληαη θαη απφ ηα δχν θχια). 

Ζ νκνθνβία, φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά απφ ηνλ ςπρνιφγν 

GeorgeWeinbergην 1972, ζπκπεξηιακβάλεη κηα ζεηξά αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ νκνθπιία ή αλζξψπνπο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο ιεζβίεο, 

νκνθπιφθηινη, ακθηθπιφθηινη ή ηξαλζέμνπαι.
(94; 95) 
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Ο ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ νκνθνβία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν IanRivers ππνζηεξίδεη φηη ν νκνθνβηθφο εθθνβηζκφο θαη ε παξελφριεζε 

έρνπλ καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζε απηά ηα άηνκα. Μηα απφ απηέο ηηο επηπηψζεηο είλαη ν 

απηνηξαπκαηηζκφο.
(96)

 

1.4.3 Υακειή απηνεθηίκεζε (low self esteem) 

Ζ απηνεθηίκεζε αληαλαθιά ηε ζπλνιηθή ππνθεηκεληθή ζπλαηζζεκαηηθή αμηνιφγεζε 

ελφο αηφκνπ γηα ηελ αμία ηνπ. Ο βαζκφο απηνεθηίκεζεο φκσο, ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ 

απηνγλσζίαο, ε νπνία απνηειεί ην ζεκέιην ηεο ςπρηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο πγείαο ηνπ 

αηφκνπ θαη δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο πεπνηζήζεηο πνπ απνθηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θπξίσο 

κέζα απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ε έλλνηα ηεο 

απηνεθηίκεζεο ηνπ εθήβνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ εθείλσλ πνπ ν έθεβνο 

ζεσξεί σο «ζεκαληηθνχο άιινπο», δειαδή ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, νη εθπαηδεπηηθνί, νη 

ζπλνκήιηθνη, σζνχκελνο απφ ηελ αλάγθε ηεο επηβεβαίσζήο ηνπ ζε επηκέξνπο ηνκείο ηεο δσήο 

ηνπ.
(97)  

Οη ζπλνκήιηθνη ηδηαίηεξα πνιχ ζπρλά αληηθαζηζηνχλ ηελ νηθνγέλεηα κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο θαη γίλνληαη γηα ηνλ έθεβν ε ζεκαληηθφηεξε πεγή αλαηξνθνδφηεζεο, θπξίσο ιφγσ 

ηεο πνιχηηκεο ππνζηήξημεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηε δηάξθεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πηέζεσλ 

πνπ βηψλεη,έηζη ζπκπεξαζκαηηθά , ε πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπ επηδξά 

αξλεηηθά ζηνλ βαζκφ απηνεθηίκεζήο ηνπ.Γεληθφηεξα, ε αληίιεςε θαη ε απνδνρή ηνπ εαπηνχ 

ελφο αηφκνπ παίδεη έλαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή 

πνξεία ηνπ. 
(104)

Ζ Houbre θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα ην 2006 κε ζέκα: «Ο 

εθθνβηζκφο ζηνπο καζεηέο θαη νη ζπλέπεηέο ηνπ ζηελ πγεία».
(98)

 Σα επξήκαηα απηήο ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα πςειά επίπεδα εθθνβηζκνχ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρακειή απηνεθηίκεζε 

ησλ αηφκσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα άηνκα κε ρακειή απηνπεπνίζεζε πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο γίλνληαη πην εχθνια ζηφρνη ησλ ζπηψλαιιά ρακειή 

απηνπεπνίζεζε έδεημαλ λα έρνπλ θαη νη ζχηεο/ζχκαηα.
(98)

 

1.4.4 Γηαθνξέο θνηλσληθνύ θύινπ (gender differences) 

Σν θνηλσληθφ θχιν είλαη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνλ 

άλδξα θαη ηε γπλαίθα.Έρεη βξεζεί φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλδξεο θνηηεηέο εκπιέθνληαη ζε 

εθθνβηζκφ σο δξάζηεο θαη ζχκαηα ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο θνηηήηξηεο.
(24) 

Παξφκνηεο κειέηεο θαη ζε φηη αθνξά ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, φπνπ θαη πάιη ηα 

επίπεδα ηεο ζπκκεηνρήο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δηαθέξνπλ  κε ηνπο άλδξεο ηνπ 

δείγκαηνο λα δείρλνπλ κεγαιχηεξε ξνπή πξνο ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο. 
(54)

Σέινο, ειιεληθέο 

κειέηεο θαηαιήγνπλ ζην ίδην ζπκπέξαζκα, δειαδή φηη ν εθθνβηζκφο είλαη πην ζπρλφο κεηαμχ 

αγνξηψλ παξά θνξηηζηψλ.
(39)

 

1.4.5 Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο (family role) 

Ζ νηθνγέλεηα είλαη κηα θνηλσληθή νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ελήιηθα 

άηνκα ζπλήζσο δηαθνξεηηθνχ θχινπ κε ζπγγεληθά κεηαμχ ηνπο θαη ηα ηέθλα ηνπο.Ζ 

Παγθφζκηα Γηαθήξπμε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλαλαθέξεη φηη ε νηθνγέλεηα είλαη ε θπζηθή 

θαη ζεκειηψδεο κνλάδα ηεο θνηλσλίαο θαη πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ θνηλσλία θαη ην 

θξάηνο.
(99)

χκθσλα κε ηνπο Nickerson, Meleθαη Osborne-Oliverε πξνζθφιιεζε, ε θνηλσληθή 

ππνζηήξημε θαη ηα νηθνγελεηαθά ζπζηήκαηα δηακνξθψλνληαη ζηελ βάζε κηαο πγεηνχο ζρέζεο 

γνλέα-παηδηνχ. 
(101)

πγθξηηηθέο έξεπλεο ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ παηδηψλ πνπ δνχλ ζην ζπίηη 

ηνπο θαη ζε απηά πνπ δνπλ ζε ηδξχκαηα επίζεο δείρλνπλ ηελ ζεκαζία ηεο ζρέζεο απηήο θαη 

ζε επίπεδν ςπρηθήο πγείαο. 
(102)

 

Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηνλ εθθνβηζκφ έρεη απνδεηρζεί 

κέζα απφ πνιπάξηζκεο κειέηεο. Παξαδείγκαηνο ράξε, νη νηθνγελεηαθνί παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο 

ππνζηήξημεο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο.
(55; 56)

 Δπίζεο, ε 

ππεξπξνζηαηεπηηθή κεηξφηεηα ζπλδέεηαη κε πςειφ θίλδπλν ζπκαηνπνίεζεο.
(58; 100)
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1.4.6 Πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά (personal characteristics) 

Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. 

Οξίδνληαη σο ην ζχλνιν ησλ θαζεκεξηλψλ ζπκπεξηθνξψλ, γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

πξνηχπσλ. 

Σν 2016, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αξγεληηλή, ηελ 

Δζζνλία θαη ηελ Φηλιαλδία δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα κε ηίηιν: «Γηαζπλνξηαθέο ζπγθξίζεηο 

εθθνβηζκνχ κεηαμχ θνηηεηψλ παλεπηζηεκίνπ: Aπφςεηο απφ ηελ Αξγεληηλή, Δζζνλία, 

Φηλιαλδία θαη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο». Με άιια ιφγηα, ην δείγκα ησλ αλδξψλ πνπ 

ιήθζεθε απφ ην παλεπηζηήκην ησλ ΖΠΑ αλαθέξεη φηη ε πην ζπρλή κνξθή παξελφριεζεο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θξηηηθή ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε αηφκνπ.
(103)

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

2.1. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ όξνπ «cyber-bullying» 
Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία δεκηνχξγεζαλ λέεο κνξθέο εθθνβηζκνχ, φπσο 

ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο, πνπ ιακβάλεη πνιιή πξνζνρή απφ ηνπο εξεπλεηέο. Θεσξείηαη 

πψο ην 10% κε ην 21,9% ησλ θνηηεηψλ έρεη ππνζηεί απηή ηελ κνξθή εθθνβηζκνχ θαη πσο ην 

55,3% έρεη ππάξμεη ζχκα cyberbullying ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζηελ δσή ηνπ. 

Ο Bill Belseyεπηλφεζε ηνλ φξν “cyberbullying” θαη είλαη ν δεκηνπξγφο δηαδηθηπαθψλ 

ζειίδσλ φπσο ην www.bullying.org θαη ην www.cyberbullying.org ,νξίδεη ην cyberbullying 

σο «ηελ ρξήζε πιεξνθνξηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ηερλνινγηψλ φπσο ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, ηα θηλεηά θαη ηελ απνζηνιή ηειεθσληθψλ κελπκάησλ, απεπζείαο κελπκάησλ 

θαη δπζθεκηζηηθψλ πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ γηα λα ζηεξίμνπλ εζθεκκέλεο, 

επαλαιακβαλφκελεο θαη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ έλα άηνκν ή κηα νκάδα αηφκσλ πνπ 

επηδηψθνπλ λα βιάςνπλ άιινπο.»
(105)

 

Οη Hindujaθαη Patchin έρνπλ επίζεο νξίζεη ηνλ φξν σο «εζειεκέλε θαη 

θαη‟εμαθνινχζεζε βιάβε κέζσ ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θηλεηψλ θαη άιισλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ.»
(7)

 

2.2. Μνξθέο cyber-bullying 
Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο δηαθέξεη απφ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο, αθνχ επεκβαίλεη 

ζηνλ πξνζσπηθφ ρψξν ηνπ παξαιήπηε. Ο δηαδηθηπαθφο ή ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο απνηειεί 

έκκεζε θαη ζπγθεθαιπκκέλε κνξθή εθθνβηζκνχ θαη νη πνηφ ζπλήζεηο ηξφπνη cyberbullying 

είλαη κέζσ πξνζσπηθψλ κελπκάησλ, κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηζηνζειίδσλ 

ζην δηαδίθηπν θαη chat rooms.
(106; 107)

Μάιηζηα, ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο θαίλεηαη λα είλαη 

δεκνθηιήο ζε αξθεηνχο ζχηεο εμαηηίαο ηεο αλσλπκίαο πνπ πξνζθέξεη θαη ηεο απφθξπςεο ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπο. 
(108) 

Έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη κπνξεί λα εθδεισζεί κε νθηψ κνξθέο: 

 Απνζηνιή πβξηζηηθψλ, αγελψλ θαη  πξνζβιεηηθψλ κελπκάησλ κε ζηφρν έλα 

άηνκν ζε κηα ειεθηξνληθή νκάδα ή ζην ίδην ην ζχκα κέζσ ειεθηξνληθψλ 

κελπκάησλ. 

 Γηαδηθηπαθή παξελφριεζε κέζσ απεηιψλ ή άιισλ ελεξγεηψλ, φπσο θαηεγνξίεο, 

απνζηνιή κελπκάησλ απεηιεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, βιάβε ζε δεδνκέλα θαη 

ππνθινπή ηαπηφηεηαο κε ζθνπφ λα πξνθαιέζεη βιάβε ζην ζχκα (cyberstalking). 

 Οη Bennetθαη ζπλ. 
(143)

βξήθαλ δείγκαηα επηζεηηθφηεηαο, εμεπηειηζκνχ, 

απνθιεηζκνχ θαη παξεµβαηηθφηεηα κέζσ ειεθηξνληθήο ζπκαηνπνηήζεο ζε 

θηιηθέο ή εξσηηθέο ζρέζεηο 

 Γπζθήκηζε κέζσ απνζηνιήο θαθφβνπισλ, αλαιεζψλ ή ζθιεξψλ δειψζεσλ γηα 

έλα άηνκν ζε άιινπο ή κέζσ αλάξηεζεο πιηθνχ ζην δηαδίθηπν. 
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 Τπνθινπή ελφο ινγαξηαζκνχ πνπ νδεγεί ζηελ πξνζπνίεζε ηνπ ζχηε φηη είλαη 

θάπνηνο άιινο ζηέιλνληαο ή δεκνζηεχνληαο πιηθφ πνπ θαζηζηά ην ζχκα λα 

θαίλεηαη θαθφ. 

 Αλάξηεζε πιηθνχ πνπ πεξηέρεη επαίζζεηεο, ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο γηα έλα άηνκν 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζσπηθψλ κελπκάησλ, εηθφλσλ θαη βίληεν . 

 Δμαπάηεζε κέζσ απφζπαζεο κπζηηθψλ ή πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ελφο 

αηφκνπ θαη δεκνζηνπνίεζήο ηνπο ζην δηαδίθηπν . 

 Πξνζσπηθή επίζεζε ζε αλππνςίαζην ζχκα, ε νπνία θαη βηληενζθνπείηαη ή 

θσηνγξαθίδεηαη θαη κεηά ην ελ ιφγσ δηαλέκεηαη ειεθηξνληθά (σο θάξζα).
(109)

 

 

2.3 Σν θύιν σο δείθηεο πξόβιεςεο ηνπ cyber-bullying 

Σα εξεπλεηηθά επξήκαηα ζπγθιίλνπλ  πσο νη άλδξεο έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο 

απφ ηηο γπλαίθεο λα εκπιαθνχλ ζε πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ σο ζχηεο κα θαη 

ζχκαηα.Παξφκνηα έρεη βξεζεί πσο άλδξεο θνηηεηέο παλεπηζηεκίσλ εκπιέθνληαη ζηνλ 

εθθνβηζκφ πεξηζζφηεξν απφ φηη νη θνηηήηξηεο. Απνηειέζκαηα πνπ ζηεξίδνπλ ην παξαπάλσ 

έρνπλ βξεζεί θαη ζε ζρέζε κε ην cyberbullying.Μειέηεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν 

ζπκπεξαίλνπλεπίζεο πσο ζπκπεξηθνξέο εθθνβηζκνχ έρνπκε πην πνιχ ζηνλ αλδξηθφ 

πιεζπζκφ. 
(39)

 

ε κία έξεπλα νη Barlett θαη Coyne έδεημαλ πσο νη άληξεο ήηαλ γηα κηθξή δηαθνξά πνηφ 

πηζαλφλ λα ππάξμνπλ δξάζηεο απφ ηηο γπλαίθεο. ε αληίζεζε νη γπλαίθεο ζηελ ίδηα έξεπλα 

θάλεθαλ λα είλαη πην πηζαλφλ λα θαηαγγείινπλ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο.
(110)

 

ε έξεπλα ησλ MacDonald θαη Roberts-Pittmanζε 439 θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Midwestern ζηηο Ζλσκέλεο πνιηηείεο βξέζεθε πσο φηαλ εμεηάζηεθε ην θχιν, ην 37,4% ησλ 

αλδξψλ δήισζε πσο ήμεξε θάπνηνλ πνπ είρε ππνζηεί εθθνβηζκφ απηνχ ηνπ ηχπνπ, ην 21,9 % 

είρε ππάξμεη ζχκα ελψ ην 11,4% ήηαλ ζχηεο. ε αληίζεζε ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο ηνπ 

δείγκαηνο απάληεζε πσο ην 38,5% γλψξηδε ηνπιάρηζηνλ κηα πεξίπησζε εθθνβηζκνχ, ην 22% 

είρε ππάξμεη ζχκα ελψ ην 7,6% ησλ θνηηεηξηψλ είραλ ππάξμεη ζχηεο.
(111)

 

Δλδηαθέξνληα απνηειέζκαηα είρε θαη ε έξεπλα ηνπ Aricakζε παλεπηζηήκην ηεο 

Σνπξθίαο φπνπ νη άλδξεο είραλ εκπιαθεί  ζε cyberbullyingθαη είραλ επίζεο πξνζπνηεζεί φηη 

είλαη θάπνηνη άιινη κε ζθνπφ λα βιάςνπλ ζχκαηα ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ φηη νη 

γπλαίθεο.
(54)

Οη εξεπλεηέο απνδίδνπλ απηά ηα αληηθαηηθά ζπκπεξάζκαηα ζηε ζπκαηνπνίεζε 

κέζσ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ζηε θχζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θπβεξλφρσξνπ.
(112)

 ηνλ 

δηαδηθηπαθφ θφζκν, νη ρξήζηεο κπνξνχλ εχθνια λα θξχςνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. Ηδηαίηεξα 

νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα θξχβνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή γηα 

επηθνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θξίζεηο θαη αμηνινγήζεηο βάζεη ηνπ θχινπ.
(113)

Δλ 

ηέιεη, ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα είλαη εμίζνπ πηζαλφλ λα γίλνληαη ζηφρνη ζηνλ θπβεξλνρψξν 

θαζψο νη ηαπηφηεηεο ηνπο είλαη εχθνιν λα απνθξχπηνληαη. 

2.4. Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ εκθάληζε, δηαηήξεζε θαη πξόιεςε ηνπ 

cyber-bullying 
Σν είδνο θαη ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε γνληφο. Έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

Ζ δηαδηθηπαθή παξελφριεζε είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη πεξηζζφηεξν ζην 

νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη ιηγφηεξν πέξα απφ απηφ.
 (114; 115)

Οη ζρέζεηο γνλέσλ-παηδηψλ θαη ε 

γλψζε ζρεηηθά κε ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε, 

δηαηήξεζε θαη πξφιεςε ηνπ ςεθηαθνχ εθθνβηζκνχ.
(116) 
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Οη ελεκεξσκέλνη θαη επαηζζεηνπνηεκέλνη γνλείο είλαη ζε ζέζε λα ειαρηζηνπνηήζνπλ 

ηελ εκθάληζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ.
(117; 118)

 Αληηζέησο, νη γνλείο πνπ δελ 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ επηθξάηεζε θαη ηηο ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ δελ είλαη ζε ζέζε 

λα θαηεπζχλνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ ζσζηά ηα παηδηά ηνπο.
(119)

 

Μηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Ακεξηθή ην 2006 απνθάιπςε φηη ζρεδφλ φινη νη 

ακεξηθαλνί γνλείο ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά ηνπο θάλνπλ «γεληθά θαιά πξάγκαηα» κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ.
(120)

 Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Pew Internet θαη ην American Life Project  ην 65% 

ησλ γνληψλ είλαη ζίγνπξνη φηη ηα παηδηά ηνπο δελ δηαηξέρνπλ θαλέλα θίλδπλν φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν. Θεσξνχλ φηη  ε πινήγεζε ζην δηαδίθηπν είλαη αζθαιήο. Καηά 

ζπλέπεηα, δελ αλεζπρνχλ φηαλ ηα παηδηά ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ειεθηξνληθέο 

εθαξκνγέο. Χζηφζν, πεξηζζφηεξν απφ ην 65% ησλ γνληψλ δήισζαλ φηη ηα παηδηά ηνπο 

θάλνπλ πξάγκαηα γηα ηα νπνία δελ κηιάλε ζηνπο γνλείο ηνπο.
(121)

 

Ζ γνληθή γλψζε ζρεηηθά κε ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ ζρεηίδεηαη επίζεο κε ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ. ζν πςειφηεξν είλαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πξνζπκία ησλ γνλέσλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ αζθαιέζηεξε ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
(118; 119)

 

Μέζα απφέξεπλα έγηλε θαλεξφ φηη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε γνληφο γηα λα 

κεγαιψζεη ην παηδί ηνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ειεθηξνληθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ. Με 

άιια ιφγηα, ε ζσζηή αλαηξνθή έρεη ζρέζε κε ιηγφηεξν επηθίλδπλε ζπκπεξηθνξά ζην 

δηαδίθηπν.
(122)

 

Οη Leung and Lee δηαπίζησζαλ φηη ππάξρνπλ ηξεηο ηχπνη δηακεζνιάβεζεο ζρεηηθά κε 

ηα γνληθά κέζα ελεκέξσζεο : 

 Δλεξγόο δηακεζνιάβεζε φπνπ νη γνλείο κηιάλε κε ηα παηδηά ηνπο γηα ζέκαηα 

φπσο ε ηειεφξαζε θαη ην δηαδίθηπν  λα ηνπο βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ κηα 

ζσζηή άπνςε γηα απηά ηα κέζα. 

 Πεξηνξηζηηθή δηακεζνιάβεζε φπνπ νη γνλείο θαζνξίδνπλ απζηεξνχο θαλφλεο 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα παηδηά ηνπο. 

 πλ-πξνβνιή φπνπ νη γνλείο θάζνληαη ζην ίδην δσκάηην κε ηα παηδηά ηνπο ηα 

νπνία παξαθνινπζνχλ ηειεφξαζε ή πεξηεγνχληαη ζην δηαδίθηπν ζπδεηψληαο 

καδί ηνπο ην πεξηερφκελν απηνχ πνπ παξαθνινπζνχλ.
(123)

 

 Σα επξήκαηα ησλ Leung and Lee έδεημαλ φηη φζν απζηεξφηεξνη είλαη νη  θαλφλεο γηα 

ην είδνο θαη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ηφζν ιηγφηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο 

έθζεζεο ησλ παηδηψλ ζηνπο θηλδχλνπο ηνπ δηαδηθηχνπ.
(123)

 

Οη Ybarra θαη Mitchell θαηέγξαςαλ φηη ην 45% ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ πνπ είραλ 

ππνζηεί ειεθηξνληθή παξελφριεζε αλέθεξαλ φηη δελ είραλ ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

γνλείο ηνπο. Φαίλεηαη φηη νη έθεβνη κεηαθέξνπλ ζηνλ θπβεξλνρψξν φρη κφλν ηηο ζηάζεηο θαη 

ηηο απφςεηο ηνπο αιιά θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

πλεπψο, έλα παηδί πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο ηνπ είλαη πην 

πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζεη νξηζκέλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο φπσο αίζνπζεο ζπλνκηιίαο ή 

ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα απνθηήζεη ηελ πξνζνρή θαη ηελ αλαγλψξηζε πνπ 

δελ ιακβάλεη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Τπάξρεη πηζαλφηεηα απηφ ην παηδί λα αλαπηχμεη 

επηζεηηθή, πξνθιεηηθή ή άζρεκε ζπκπεξηθνξά σο αληίδξαζε ζηελ έιιεηςε γνληθήο 

πξνζνρήο.πλνπηηθά, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε αιεζηλή  θαη ε δηαδηθηπαθή 

πξαγκαηηθφηεηα επεξεάδνληαη ακνηβαία.
(124)

 Οη Subrahmanyam θαη  Smahel  ζεσξνχλ φηη 

ππάξρεη κηα ζεκαληηθή θαη ζπγθεθξηκέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν.
(125)
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ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
 

1.Μέζνδνη έξεπλαο 

 

1.1 θνπόο 

 

Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ 

(bullying) θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ (cyber-bullying) βηβιηνγξαθηθά θαη εξεπλεηηθά 

ζηνλ θνηηεηηθφ πιεζπζκφ ηνπ ΣΔΗ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. Απφ ηελ αλαζθφπεζε πξνθχπηεη φηη ν 

εθθνβηζκφο θαη ε ζπκαηνπνίεζε είλαη δχν απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ςπρηθήο 

πγείαο αλάκεζα ζε εθήβνπο, κε επηπνιαζκφ απφ 10% έσο 25% ζε θνηηεηηθνχο πιεζπζκνχο 

παγθνζκίσο.
(24)

 Δπνκέλσο ην θαηλφκελν ηνπ εθθνβηζκνχ δελ εμαθαλίδεηαη ζηα θνηηεηηθά 

ρξφληα. Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη πςειφ επηπνιαζκφ ηνπ εθθνβηζκνχ αλάκεζα ζε 

εθήβνπο θαη θνηηεηηθφ πιεζπζκφ παγθνζκίσο, ζηελ Ακεξηθή, ηελ Αζίαθαη ηελ Δπξψπε.
(126; 

127; 128)
 Παξά ηαχηα ε βηβιηνγξαθία πνπ αλαιχεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ εθθνβηζκνχ θαηά ηελ 

θνηηεηηθή ειηθία είλαη πεξηνξηζκέλε. χκθσλα κε ηε πξνεγνχκελε βηβιηνγξαθία, 

ππνζέηνπκε φηη ζην πιεζπζκηαθφ δείγκα ν επηπνιαζκφο ηνπ εθθνβηζκνχ είλαη κηθξφηεξνο 

απφ απηφλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο.
(24; 126)

 

 

Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηήζεη ηνλ επηπνιαζκφ ηνπ εθθνβηζκνχ ζηνπο  θνηηεηέο 

ηνπ ΣΔΗ Ζξαθιείνπ  Κξήηεο θαη λα αλαιπζεί ε ζρέζε επηξξνήο ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ 

θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ σο παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ζπκαηνπνίεζε. 

 

Επιμέροσς  ζηότοι: 

 

 Ο επηπνιαζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ (bullying) θαη cyber-bullying ζηνλ 

θνηηεηηθφ πιεζπζκφ ηνπ ΣΔΗ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. 

 Ζ αλάιπζε ηεο ζρέζεο επηξξνήο ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ θνηλσληθν-δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ σο παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ζπκαηνπνίεζε.  

 Γηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ γνλέα-θνηηεηή θαη ε επίπησζε απηψλ ζηελ εκθάληζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ. 

 Αλάιπζε ηεο ζρέζεο επηξξνήο ηνπ bullying/cyberbullying κε ηελ απηνεθηίκεζε, ην 

αίζζεκα κνλαμηάο θαη ηελ ςπρηθή θαη θνηλσληθή επεμία ζε ζχηεο θαη ζχκαηα. 
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1.2 Ζζηθά δεηήκαηα 

 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηελ έξεπλα ήηαλ εζεινληηθή. Σα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ 

αλψλπκα θαη δελ πεξηείραλ πξνζσπηθά ζηνηρεία  απφ ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα απνθαιπθζεί 

κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ε ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη απαληήζεηο ήηαλ απφιπηα 

εκπηζηεπηηθέο θαη κφλν ηα κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο είραλ πξφζβαζε ζε απηέο. Οη 

απαληήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο θαη ζπγθεθξηκέλα 

έηπραλ πνζνηηθήο ή/θαη πνηνηηθήο επεμεξγαζίαο ζπλνιηθά. Κακία κεκνλσκέλε πιεξνθνξία 

ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε  πξφζσπν δελ δεκνζηεχζεθε, παξά κφλν ηα ηειηθά απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο. Ζ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην πξνζσπηθφ απφξξεην ζα ηεξεζεί ζην 

αθέξαην θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο αιιά θαη κεηά ην πέξαο απηήο, θαη δεζκεχεη ηα 

κέιε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. 

 

1.3 Γεηγκαηνιεςία 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ θνηηεηέο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο, ηελ πεξίνδν Απξίιηνο-

Οθηψβξηνο 2017 πνπ δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε κειέηε. Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 400 

θοιηηηές ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο, 100 απφ θάζε ζρνιή (ΔΤΠ, ΓΟ, ΣΔΓ θαη ΣΔΦ). Γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα ελεκεξψζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο κειέηεο, ηελ ηήξεζε ηεο 

αλσλπκίαο  θαη ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο ζηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο. 

 

1.4 Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο 

Ζ παξνχζα µειέηε ππφθεηηαη ζε νξηζµέλνπο πεξηνξηζµνχο. Ο θπξηφηεξνο είλαη φηη ην 

δείγµα είλαη µηθξφ θαη φρη αληηπξνζσπεπηηθφ θαη δελ µπνξνχµε λα πνχµε µε βεβαηφηεηα φηη 

ηα απνηειέζµαηα µπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζην ζχλνιν ηνπ ππφ κειέηε πιεζπζµνχ. Δπίζεο 

άιινο έλαο πεξηνξηζµφο είλαη φηη δελ µπνξνχµε λα είµαζηε βέβαηνη φηη ηα άηνµα πνπ 

ζπµµεηείραλ ζηελ έξεπλα έρνπλ απαληήζεη µε εηιηθξίλεηα ζην εξσηεµαηνιφγην θπξίσο ιφγσ 

ηνπ ζέκαηνο πνπ εξεπλάηαη φπσο θαη ησλ πνιιψλ εξσηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

εξσηεκαηνιφγην.  

1.4 Δξεπλεηηθό εξγαιείν-εξσηεκαηνιόγην 

 

Ο πιεζπζκφο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα αλήθε ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 18 σο 24 

ρξνλψλ. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο ήηαλ 

ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο θνηηεηέο-θνηηήηξηεο ηνπ Campbell (2011). Σν εξσηεκαηνιφγην 

κεηαθξάζηεθε απφ ην Θεφδσξν Γηνβαδνιηά θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζε παξφκνηα έξεπλα ζε 

παλεπηζηεκηαθφ πιεζπζκφ ζε πέληε ειιεληθά παλεπηζηήκηα.
(12)

 Εεηήζεθε θαη δφζεθε 

έγθξηζε γηα ηελ ρξήζε ηνπ.Σν εξσηεκαηνιφγην επίζεο πεξηιακβάλεη ηηο ειιεληθέο εθδνρέο 

ησλ Parental Acceptance-Rejection Questionnaire Adultversion (PARQ),Rosenberg Self-

Esteem Scale, UCLA Loneliness Scaleθαη  Flourishing Scale (FS).
(129; 130; 131; 132)

 

Σν  εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 38 εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη ηχπνπ Likert. Οη 

εξσηήζεηο  είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε 7 ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

 Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 Δκπεηξίεο cyber-bullying  

 Δκπεηξίεο παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ 

 ρέζε γνλέα-θνηηεηή 

 Αίζζεκα κνλαμηάο 

 Απηνπεπνίζεζε 

 Φπρηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία 

Λφγσ ησλ πνιιψλ ελνηήησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δηαηππψζεθαλ πνιιέο απνξίεο απφ 

ηνπο θνηηεηέο. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεηάζηεθε αξθεηφο ρξφλνο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ. 
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Κσδηθνπνίεζε PARQ
(129)

 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην PARQ κεηξάεη ηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ γηα ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ ηνπο  

απέλαληη ηνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε γνλέα (έλα γηα ηνλ 

παηέξα PARQ-f θαη έλα γηα ηε κεηέξα PARQ-m). Απνηειείηαη απφ 24 εξσηήζεηο θιίκαθαο 

Likert  κε ηηκέο 1 έσο 4 πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ζπρλφηεηα «Πάληα», «Μεξηθέο θνξέο», 

«πάληα» θαη «Πνηέ».  

Απφ ην ζχλνιν ησλ 24 εξσηήζεσλ ππάξρνπλ 9 εξσηήζεηο κε αλάζηξνθε 

βαζκνιφγεζε. Δπίζεο εθηφο ηεο ζπλνιηθήο θιίκαθαο βαζκνινγίαο (ζθνξ) ππάξρνπλ θαη νη 

ηέζζεξηο (ππν)θιίκαθεο Εεζηαζηά/ηνξγή (Warmth/Affection), Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα 

(Hostility/Aggression), Παξακέιεζε(Neglection), Απφξξηςε (Rejection). 

 

Πίλαθαο 1.  Πεξηγξαθή  θαη βαζκνιφγεζε εξσηεκαινγίνπ PARQ 

 

Ολνκαζία  

Κιίκαθαο PARQ 

Δξσηήζεσλ Δξσηήζεηο Βαζκνινγία 

(θνξ) 

Cronbach’s 

alpha 

Εεζηαζηά 

/ηνξγή 

8 1*, 3*, 9*, 12*, 17*, 

19*, 22*, 24* 

8-32 0,889 

(0,877) 

Δρζξόηεηα 

/Δπηζεηηθόηεηα 

6 4, 6, 10, 14, 18, 20 6-24 0,760 

(0,782) 

Παξακέιεζε 6 2, 7, 11, 13*, 15, 23 6-24 0,778 

(0,748) 

Απόξξηςε 4 5, 8, 16, 21 4-16 0,806 

(0,702) 

ύλνιν 24  24-96 0,932 

(0.928) 

 
Με * είλαη φιεο νη εξσηήζεηο ζε αλάζηξνθε θιίκαθα 

ε παξέλζεζε είλαη νη ηηκέο Cronbach γηα ην PARQ-m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κσδηθνπνίεζε UCLA Loneliness Scale version 3
(131)

 

Ζ θιίκαθα UCLA Loneliness Scale v3 αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Russell, D  θαη 

ζπλεξγάηεο ην 1978 θαη ε Σξίηε έθδνζε v3.0 απφ ηνλ Russell ην 1996 (Russell, 1996) θαη 
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είλαη έλα εξγαιείν πνπ απνηειείηαη απφ 20 εξσηήζεηο. Ζ θιίκαθα αθνξά ηελ κέηξεζε ησλ 

ππνθεηκεληθψλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηε κνλαμηά θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. ηελ πηπρηαθή 

εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ 18 εξσηήζεηο. Ζ θιίκαθα ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ 4-βάζκηα κε ηηκέο 

1-4. Ζ ηηκή 1 αληηζηνηρεί ζην πνηέ ε ηηκή 2 ζην ζπάληα, ε ηηκή 3 ζην κεξηθέο θνξέο θαη ε 

ηηκή 4 ζην πάληα. ηνλ Πίλαθα 2 πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε βαζκνιφγεζε ηεο θιίκαθαο. 

 

Πίλαθαο 2. Πεξηγξαθή  θαη βαζκνιφγεζε εξσηεκαινγίνπ UCLA Loneliness Scale v3.0. 

 

Δξσηήζεηο Δξσηήζεηο 

Αλάζηξνθεο 

Βαζκνινγία 

(θνξ) 

Cronbach’s  

alpha 

2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 

14, 17, 18 

1, 5, 6, 15, 16, 19, 20 20-80 0,827 

 
 

Κσδηθνπνίεζε θιίκαθαο Flourishing Scale (FS)
(132)

 

Ζ θιίκαθα FS ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρηθή θαη θνηλσληθή επεμία θαη είλαη έλα 

εξσηεκαηνιφγην 8 δειψζεσλ. Ζ θιίκαθα είλαη 7-βάζκηα κε ηηκέο απφ 1 έσο 7. Ζ ηηκή 1 

αληηζηνηρεί ζην δηαθσλψ ηζρπξά ελψ ε ηηκή 7 ζην ζπκθσλψ ηζρπξά. Απφ ην άζξνηζκα ησλ 

επηκέξνπο δειψζεσλ πξνθχπηεη κηα ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ θπκαίλεηαη απφ ην 7 έσο ην 56 

κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο λα αληηζηνηρνχλ ζε άηνκα κε ηζρπξά ςπρηθά απνζέκαηα θαη 

δπλαηφηεηεο 

 

Πίλαθαο 3. Πεξηγξαθή  θαη βαζκνιφγεζε εξσηεκαηνινγίνπ FS 

 

Δξσηήζεηο Δξσηήζεηο 

Αλάζηξνθεο 

Βαζκνινγία 

(θνξ) 

Cronbach’s alpha 

1-8 - 7-56 0,872 

 

 
 
 
Κσδηθνπνίεζε θιίκαθαο απηνεθηίκεζεο ηνπ Rosenberg

(130)
 

Ζ θιίκαθα απηνεθηίκεζεο ηνπ Rosenberg (Rosenberg self–esteem) είλαη έλα 

απηνζπκπιεξνχκελν εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηειείηαη απφ 10 δειψζεηο (Rosenberg, M., 

1965). Ζ θιίκαθα βαζκνινγεί ηφζν ηα αξλεηηθά φζν θαη ηα ζεηηθά ζπλαηαζζήκαηα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ εξσηψκελνπ. Οη ηηκέο ησλ εξσηήζεσλ θπκαίλνληαη απφ 1 έσο 4 κε ην 1 λα 

αληηζηνηρεί ζην ζπκθσλψ απφιπηα, ην 2 ζην ζπκθσλψ, ην 3 ζην δηαθσλψ θαη ην 4 ζην 

δηαθσλψ απφιπηα. Πέληε απφ ηηο 10 εξσηήζεηο έρνπλ αλάζηξνθε θιίκαθα. 

 

Πίλαθαο 4. Πεξηγξαθή  θαη βαζκνιφγεζε εξσηεκαινγίνπ RosenbergSelf-Esteemscale. 

Δξσηήζεηο Δξσηήζεηο 

Αλάζηξνθεο 

Βαζκνινγία 

(θνξ) 

Cronbach’s alpha 

1, 3, 4, 7, 10 2, 5, 6, 8, 10 10-40- 0,768 
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ηαηηζηηθή Αλάιπζε 

Ζ έθθξαζε ησλ δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ ήηαλ κε ηε κνξθή ζπρλφηεηαο θαη  % 

ζπρλφηεηαο n (n%), ελψ νη ζπλερείο κεηαβιεηέο εθθξάζηεθαλ ζηελ κνξθή ηεο κέζεο ηηκήο 

θαη ηεο ηππηθήο απφθιηζεο (ΣΑ). ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη επηπιένλ κέηξα 

ζέζεο φπσο ε ειάρηζηε, ε κέγηζηε ηηκή θαη ε δηάκεζνο. Οη ζπγθξίζεηο ζπλερψλ κεηαβιεηψλ 

αλάκεζα ζε δχν νκάδεο έγηλε κε ηνλ έιεγρν t αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ (t-test), ελψ ζπγθξίζεηο 

γηα παξαπάλσ απφ δχν νκάδεοέγηλε κε αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο (anova). Γηα ηηο ζπγθξίζεηο 

θαη ζπζρεηίζεηο δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο ρ
2
 ηνπ Pearson‟s 

(Pearson‟s chi-square test) ελψ γηα ηηο ζπλερείο εθαξκφζηεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

Pearson‟s rho. Ζ κέηξεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θιηκάθσλ π.ρ. FS, PARQ 

έγηλε κε ηνλ ζπληειεζηή alpha ηνπ Cronbach. Γηα ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ξαβδνγξάκκαηα (barcharts). 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα IBM SPSS Statistics 23.0 

ελψ ην φξην απνδνρήο ησλ ππνζέζεσλ ηέζεθε ην α=0,05. 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

 

Απνηειέζκαηα 

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 400 θνηηεηέο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο. Οη θνηηεηέο ήηαλ 

θαηαλεκεκέλνη θαηά 100 ζηηο ηέζζεξηο ζρνιέο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο (ΔΤΠ, ΣΔΦ, ΓΟ, ΣΔΓ). 

Οη θνηηήηξηεο ήηαλ ζπλνιηθά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 65,3% (n=261) απφ φηη 

νη άλδξεο θνηηεηέο. πσο ήηαλ αλακελφκελν  ε θαηαλνκή θαηά θχιν ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλε 

αλά ζρνιή (p<0,001) κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ γπλαηθψλ λα είλαη ζηε ΔΤΠ (87,0%) θαη 

ην κηθξφηεξν ζηε ΓΟ (53,0%).Ζ θαηαλνκή αλά εζληθφηεηα δελ δηαθνξνπνηήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά αλά ζρνιή (p=0,097) ελψ ην ζχλνιν ησλ αιινδαπψλ θνηηεηψλ ήηαλ 

5,0% ζην ζπλνιηθφ δείγκα. Οη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο δελ θαηαλεκήζεθαλ νκνηφκνξθα αλά 

ζρνιή θαη αλά έηνο ζπνπδψλ (p<0,001). ηε ρνιή ΔΤΠ νη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ 2νπ έηνπο 

ήηαλ ε πιεηνςεθία (66,0%, n=66) φπσο αληίζηνηρα θαη ζηε ρνιή ΣΔΓ (93,0%, n=93) θαη 

ζηε ζρνιή ΣΔΦ (37,0%, n=37). Οη πξσηνεηείο θνηηεηέο ήηαλ ε πιεηνςεθία ζηελ ΓΟ 

(83,0%, n=83).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπλνιηθά θαη αλά ζρνιή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ. 

 



24 
 

 ρνιή Φνίηεζεο ύλνιν  

ΔΤΠ ΓΟ ΣΔΓ ΣΔΦ  

n % n % n % n % n % P 

Φύιν Άλδξαο 13 13,0% 47 47,0% 41 41,0% 38 38,0% 139 34,8% <0,001 

Γπλαίθα 87 87,0% 53 53,0% 59 59,0% 62 62,0% 261 65,3%   

Δζληθόηεηα Διιεληθή 98 98,0% 91 91,0% 97 97,0% 94 94,0% 380 95,0% 0,097 

Αιινδαπή 2 2,0% 9 9,0% 3 3,0% 6 6,0% 20 5,0%   

Έηνο 

θνίηεζεο 

1ν έηνο 18 18,0% 83 83,0% 2 2,0% 23 23,0% 126 31,5% <0,001 

2ν έηνο 66 66,0% 9 9,0% 93 93,0% 37 37,0% 205 51,3%  

3ν έηνο 11 11,0% 1 1,0% 2 2,0% 12 12,0% 26 6,5%  

4ν έηνο 5 5,0% 3 3,0% 1 1,0% 18 18,0% 27 6,8%  

Πηπρίν 0 0,0% 4 4,0% 2 2,0% 10 10,0% 16 4,0%   

 
ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 

γνλέσλ (παηέξα ή κεηέξαο). Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 2 παξαηεξήζεθε φηη νη 

κεηέξεο ησλ θνηηεηψλ ήηαλ απφθνηηεο Λπθείνπ ζε πνζνζηφ 41,1% κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ 

παηέξσλ (28,3%). Σα πνζνζηά απνθνίησλ ΑΔΗ/ΣΔΗ αιιά θαη θαηφρσλ Master/PhD ήηαλ 

παξφκνηα θαη ζηνπο δχν γνλείο. Οη παηέξεο είραλ πνζνζηά 24,0% θαη 3,0% ζηηο θαηεγνξίεο 

απφθνηηνη ΑΔΗ/ΣΔΗ θαη Master/PhD, ελψ αληίζηνηρα ζηηο κεηέξεο ηα πνζνζηά ήηαλ 27,1% 

θαη 2,8%. 

ρεηηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ην 75,0% (n=300) κέλνπλ καδί 

ελψ έλα 14,5% θαη έλα 3,8% είλαη δηαδεπγκέλνη ή ζε δηάζηαζε αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 2. Μνξθσηηθφ επίπεδν θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε γνλέσλ 

  Μνξθσηηθό Δπίπεδν  Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

  Παηέξα Μεηέξαο    

  n % n % 
 

n % 

Γελ ηειείσζε ζρνιείν 9 2,3 5 1,3 Μέλνπλ καδί 300 75,0 

Απόθνηηνο δεκνηηθνύ 90 22,5 43 10,8 ε δηάζηαζε 15 3,8 

Απόθνηηνο γπκλαζίνπ 80 20,0 68 17,0 Γηαδεπγκέλνη 58 14,5 

Απόθνηηνο ιπθείνπ 113 28,3 164 41,1 Έλαο 

γνληόο/ρήξνο 
26 6,5 

Απόθνηηνο AEI/TEI 96 24,0 108 27,1 Αλύπαληξνη 1 ,3 

Κάηνρνο PhD/Master 12 3,0 11 2,8    
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ην Γηάγξακκα 1 παξνπζηάδνληαη νη %ζπρλφηεηεο ηεο δηακνλήο ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ 

ηφπνπ αλαηξνθήο. To 59,5% ησλ θνηηεηψλ δηακέλεη κφλν ηνπ (n=238) ελψ έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ 21,0% (n=84) κέλεη κε ηελ παηξηθή ηνπ/ηεο νηθνγέλεηα. ε κεγάιε πφιε 

αλαηξάθεθε ην 42,8% (n=171) ησλ θνηηεηψλ ελψ ην 32,8% (n=131) αλαηξάθεθε ζε 

θσκφπνιε. 

 

 

Γηάγξακκα 1. Γηακνλή ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ (πάλσ) θαη ηφπνο αλαηξνθήο ηνπο 

(θάησ) 
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ρεηηθά κε ηνλ απηφ-αλαθεξφκελν πξφζθαην εθθνβηζκφ θαηαγξάθνληαη ηα πνζνζηά 

ησλ θνηηεηψλ πνπ δήισζαλ φηη βίσζαλ έζησ θαη κία θνξά ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ ή 

παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο. (Πίλαθαο 3) 

Παξαηεξήζεθε φηη 27 άηνκα ζηα 400 (6,8%) ηνπ δείγκαηνο έρεη ππνζηεί ειεθηξνληθφ 

εθθνβηζκφ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηνπο 12 κήλεο, ελψ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ έρνπλ 

ππνζηεί 22 άηνκα ζηα 400 (5,5%) ηνπ δείγκαηνο. Δπίζεο 12 απφ ηα άηνκα έρνπλ ππνζηεί θαη 

ηηο δχν κνξθέο εθθνβηζκνχ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ελψ έλα ζχλνιν 37 αηφκσλ έρεη ππνζηεί 

θάπνηαο κνξθή εθθνβηζκφ (Γηάγξακκα 2). 

 

 

Πίλαθαο 3. Δπηπνιαζκφο πξφζθαηνπ ειεθηξνληθνχ θαη παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ  

 

 

Παξαδνζηαθόο Δθθνβηζκόο 

ύλνιν ρη Ναη 

n % N % N % 

Ζιεθηξνληθόο  

εθθνβηζκόο 

ρη 363 90,8% 10 2,5% 373 93,3% 

Ναη 15 3,8% 12 3,0% 27 6,8% 

ύλνιν 378 94,5% 22 5,5% 400 100,0% 

 
 

 

Γηάγξακκα 2. Δπηπνιαζκφο αλά είδνο πξφζθαηνπ εθθνβηζκνχ (ηειεπηαίνπο 12 κήλεο) 
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Αλεμάξηεηα απφ ην είδνο εθθνβηζκνχ (ειεθηξνληθνχ ή παξαδνζηαθνχ) ηα πςειφηεξα 

πνζνζηά εθθνβηζκνχ ζπκβαίλνπλ ζε ζπρλφηεηα <1 θνξά αλά εβδνκάδα ζε πνζνζηφ 66,7% 

(n=18) γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ θαη 54,5% (n=12) γηα ηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ. 

εκαληηθά πνζνζηά 14,8% αλαθέξνληαη γηα ηε ζπρλφηεηα ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ (1-2 

θνξέο/εβδνκάδα) θαη γηα πεξηζζφηεξεο θνξέο αλά εβδνκάδα 27,3% (n=6).  

Οη εθθνβηζκφο γίλεηαη πην ζπρλά απφ 1 άηνκo (66,7% γηα ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ) θαη 

63,6% γηα παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ. ρεηηθά πςειά πνζνζηά παξαηεξνχληαη γηα ηνλ 

ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ απφ κία νκάδα 14,8% - ειεθηξνληθφο θαη 22,7% -παξαδνζηαθφο. 

(Πίλαθαο 4). 

 

ε απηήλ ηελ πίηα πξέπεη λα δηνξζσζεί ην κψβ  ζε θάπνηνπ είδνπο  εθθνβηζκφ  θαη φρη 

έλαο απφ ηνπο δχν φπσο αλαθέξεηε 

 

Πίλαθαο 4. πρλφηεηα εθθνβηζκνχ θαη εθ-θνβηζηέο 

  Ζιεθηξνληθόο Παξαδνζηαθόο 

πρλόηεηα Δθθνβηζκνύ N % N % 

<1 θνξά/εβδνκάδα 18 66,7 12 54,5 

1 θνξά/εβδνκάδα 2 7,4 2 9,1 

1-2 θνξέο/εβδνκάδα 4 14,8 2 9,1 

Πεξηζζόηεξεο κέξεο/εβδνκάδα 3 11,1 6 27,3 

Δθθνβηζηέο         

1 άηνκν 18 66,7 14 63,6 

1 νκάδα 4 14,8 5 22,7 

2 δηαθνξεηηθά άηνκα 4 14,8 2 9,1 

6,8

5,5

3

9,3
Ηλεκτρονικόσ

Παραδοςιακόσ

Και τουσ δφο

ςε κάποιου είδουσ
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3+ δηαθνξεηηθά άηνκα 1 3,7 1 4,5 

 
 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έρεη γίλεη εθθνβηζκφο παξνπζηάδνληαη ζην νκαδνπνηεκέλν 

ξαβδφγξακκα ηνπ Γηαγξάκκαηνο 3. Ο ζπρλφηεξνο απηφ-αλαθεξφκελνο ιφγνο γηα εθθνβηζκφ 

είλαη ε εκθάληζε (51,9%, n=14) γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ θαη 50,0%, n=11 γηα ηνλ 

παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ. Οη βαζκνί/λνεκνζχλε αθνινπζνχλ κε πνζνζηά 29,6% θαη 36,4% 

γηα ειεθηξνληθφ θαη παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ αληίζηνηρα. 

 

 

Γηάγξακκα 3. Καηαλνκή ησλ δεισζέλησλ ιφγσλ ειεθηξνληθνχ θαη παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ 

εθθνβηζκνχ 

ηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη ηα απηφ-αλαθεξφκελα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν 

θαη ηελ ειηθία ησλ εθθνβηζηψλ. Ο εθθνβηζηήο θαη ζηνπο δχν ηχπνπο εθθνβηζκνχ είλαη 

άλδξαο 51,9 (n=14) γηα ηνλ ειεθηξνληθφ θαη 54,5% (n=12) γηα ηνλ παξαδνζηαθφ. Αζξνηζηηθά 

ν νκαδηθφο εθθνβηζκφο αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ησλ εθθνβηζηψλ αλέξρεηαη ζε 29,6% γηα 

ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ θαη 22,7 γηα ηνλ παξαδνζηαθφ.  

 

Σα άηνκα πνπ εθθνβίδνπλ φπσο δειψλνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη είηε ίδηα ειηθίαο 

κε ηνλ εθθνβηδφκελν είηε κεγαιχηεξεο. Γηα ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ ηα πνζνζηά είλαη 

44,4% γηα άηνκα ίδηαο ειηθίαο θαη 48,1% γηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ελψ γηα ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηα πνζνζηά είλαη 40,9% θαη 36,4% αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 5. Φχιν θαη ειηθία εθθνβηζηψλ  

  Ζιεθηξνληθόο Παξαδνζηαθόο 

  n % N % 

Άλδξαο 14 51,9 12 54,5 

Γπλαίθα 5 18,5 5 22,7 

Μηα νκάδα αλδξώλ 4 14,8 2 9,1 

Μηα νκάδα γπλαηθώλ 3 11,1 2 9,1 

Μηα νκάδα 

αλδξώλ/γπλαηθώλ 
1 3,7 1 4,5 

  n % N % 

Ίδηαο ειηθίαο 12 44,4 9 40,9 

Μεγαιύηεξνο/-νη 13 48,1 8 36,4 

Μηθξόηεξνο/-νη 1 3,7 3 13,6 

πλδπαζκόο 1 3,7 2 9,1 

 
 

Οη αληηδξάζεηο ησλ ζπκάησλ ζε πεξίπησζε ειεθηξνληθνχ θαη παξαδνζηαθνχ 

εθθνβηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 4. Ζ αγλφεζε ηνπ εθθνβηζκνχ είλαη ε πην 

ζπρλή αληίδξαζε θαη ζηνλ ειεθηξνληθφ (45,0%) θαη ζηνλ παξαδνζηαθφ (41,7%). Ζ 

ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ αθνινπζεί κε 30,0% ζηνλ ειεθηξνληθφ θαη 41,7% ζηνλ παξαδνζηαθφ 

εθθνβηζκφ. Ζ ελεκέξσζε ελήιηθνπ αηφκνπ παξνπζηάδεη ρακειφηεξα πνζνζηφ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ (20,0%) θαη 41,7% ζηνλ παξαδνζηαθφ. 

 

 
 

Γηάγξακκα 4. Αληηδξάζεηο ζπκάησλ ζε ειεθηξνληθφ (πάλσ) θαη παξαδνζηαθφ 

(θάησ) εθθνβηζκφ 
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ην Διάγραμμα 5 παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη κε αληίδξαζεο ησλ ζπκάησλζε θάζε είδνο 

εθθνβηζκνχ. Δπηά άηνκα ζηνλ ειεθηξνληθφ θαη ελλέα άηνκα ζηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ 

απάληεζαλ γηα πνην ιφγν δελ έθαλαλ θάηη.  «Γελ ήζεια λα κπιέμσ» ήηαλ ε βαζηθή επηινγή 

ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ (42,9%, n=3) θαη 46,2%, n=6 ζηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ. 

 

 

Γηάγξακκα 5. Λφγνη κε αληίδξαζεο ζπκάησλζε ειεθηξνληθφ (αξηζηεξά) θαη 

παξαδνζηαθφ (δεμηά) εθθνβηζκφ 

 

 

 

 
 
 

 

Οη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε γηα ην πσο ζπκπεξηθέξζεθαλ νη ζχηεο παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίνακα 6. Παξαηεξήζεθε δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπηψλ σο πξνο ην είδνο 

ηνπ εθθνβηζκνχ. Οη θπξηφηεξνη ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη ζχηεο ζηνλ ειεθηξνληθφ 

εθθνβηζκφ ήηαλ: ν πξνπειαθηζκφο (55,6%), ε ππνηίκεζε (33,3%), ε βιάβε ζηελ 

πζηεξνθεκία (25,9%), ε ζπθνθαληία/ςέκαηα (22,2%) ε θαθνπξναίξεηε θξηηηθή γηα ηελ 

εκθάληζε (22,2%).  
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ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν εθθνβηζκνχ νη ζχηεο ρξεζηκνπνίεζαλ : ηελ απνκφλσζε ηνπ 

ζχκαηνο (63,5%), ηνλ πξνπειαθηζκφ (54,9%), ππνηίκεζε (40,9%), εθβηαζκφο (31,8), ηελ 

ζπθνθαληία/ςέκαηα (27,3%), ηελ θαθνπξναίξεηε θξηηηθή γηα ηελ εκθάληζε (27,3%). 

 

Πίλαθαο 6. Αληηδξάζεηο ζπηψλ ζηνπο θνηηεηέο πνπ ππέζηεζαλ θάπνηνπ είδνπο 

εθθνβηζκφ 

ηαλ έπεζεο ζύκα εθθνβηζκνύ ν ζύηεο/-ηεο : Ζιεθηξνληθόο Παξαδνζηαθόο 

 N % N % 
ζε έβξηζαλ 15 55,6 12 54,5 
πξνζπάζεζαλ λα ζε θάλνπλ λα ληώζεηο άζρεκα 

γηα ηνλ εαπηό ζνπ 
9 33,3 

9 40,9 

πξνζπάζεζαλ λα βιάςνπλ ηε θήκε ζνπ 
7 25,9 

3 13,6 

ζε ζπθνθάληεζαλ θαη είπαλ ςέκαηα γηα ζέλα 
6 22,2 

6 27,3 
θνξόηδεςαλ ηελ εκθάληζή ζνπ (π.ρ. ην ζώκα 

ζνπ, ηα ξνύρα ζνπ) 
6 22,2 

6 27,3 

πξνζπάζεζαλ λα ζε απνκνλώζνπλ 3 11,1 14 63,5 
απείιεζαλ λα βιάςνπλ ζσκαηηθά ηελ νηθνγέλεηά 

ζνπ ή ηνπο θίινπο ζνπ 
2 7,4 

1 4,5 
απείιεζαλ λα ζε βιάςνπλ ζσκαηηθά 1 3,7 1 4,5 
πξνζπάζεζαλ λα ζηξέςνπλ ηνπο θίινπο ζνπ 

ελαληίνλ ζνπ 
1 3,7 

1 4,5 

ζε εθβίαζαλ 0 0,0 7 31,8 

Άιιν 0 0,0 2 9,1 

 

Ζ βίσζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ε επίδξαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη παξαδνζηαθνχ 

εθθνβηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7. ε φηη αθνξά ηελ νδπλεξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο 

ηα άηνκα πνπ βίσζαλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν εθθνβηζκνχ δειψλνπλ φηη ήηαλ πνιχ ζθιεξφ 8 

άηνκα (36,4%) ζε ζρέζε κε ηα 7 άηνκα (25,9%). Αληίζεηα ζηελ επηινγή «θαζφινπ ζθιεξφ» 

κφιηο 2 θνηηεηέο (9,1%) απαληνχλ ζεηηθά, ιηγφηεξνη απφ ηνπο 5 θνηηεηέο (18,5%).  

 

ε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδξαζε, νη θνηηεηέο πνπ δέρζεθαλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ 

δειψλνπλ φηη δελ ππάξρεη θακία επίδξαζε ζε πνζνζηφ 33,3%, ελψ απηνί κε παξαδνζηαθφ 

εθθνβηζκφ δειψλνπλ ζε πνζνζηφ 13,6%. Αληίζηξνθε εηθφλα παξαηεξείηαη ζηελ επηινγή 

«ηεξάζηηα επίδξαζε» φπνπ ηα πνζνζηά απφθξηζεο είλαη 3,7% θαη 18,2% γηα ηνλ ειεθηξνληθφ 

θαη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν εθθνβηζκνχ αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 7. Βίσζε θαη επίδξαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εθθνβηζκνχ 

  
ηαλ έπεζεο ζύκα εθθνβηζκνύ, 

πόζν ζθιεξό ή νδπλεξό έλησζεο 

απηό πνπ έγηλε; 

  Ζιεθηξνληθόο Παξαδνζηαθόο 

  n % N % 

Καζόινπ ζθιεξό 5 18,5 2 9,1 



32 
 

1 6 22,2 4 18,2 

2 1 3,7 3 13,6 

3 8 29,6 5 22,7 

Πξαγκαηηθά πνιύ ζθιεξό 7 25,9 8 36,4 

  
Ση επίδξαζε είρε ε εκπεηξία ηνπ  

εθθνβηζκνύ ζηε δσή ζνπ 

 n % N % 

Κακία επίδξαζε ζηε δσή κνπ 9 33,3 3 13,6 

1 8 29,6 4 18,2 

2 4 14,8 7 31,8 

3 5 18,5 4 18,2 

Σεξάζηηα επίδξαζε ζηε δσή κνπ 1 3,7 4 18,2 

 

 
Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ θαηά δήισζε αζθήζεη εθθνβηζκφ, ε 

ζπρλφηεηα εθθνβηζκνχ θαη νη ιφγνη εθθνβηζκνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8. Γψδεθα 

θνηηεηέο 3,0% ηνπ δείγκαηνο δειψλνπλ φηη έρνπλ αζθήζεη παξαδνζηαθφ ή ειεθηξνληθφ 

εθθνβηζκφ. Ζ πςειφηεξε ζπρλφηεηα είλαη 1 θνξά/εβδνκάδα θαη ηα πνζνζηά απφθξηζεο είλαη 

69,2% (n=9) θαη 58,3% (n=7) γηα ηνλ ειεθηξνληθφ θαη παξαδνζηαθφ ηξφπν. Σέινο ν 

θπξηφηεξνο ιφγνο εθθνβηζκνχ ήηαλ ε εκθάληζε κε πνζνζηά 46,2% ειεθηξνληθφο θαη 54,5% 

παξαδνζηαθφο. 

 

Πίλαθαο 8 Άζθεζε εθθνβηζκνχ, ζπρλφηεηα θαη ιφγνη εθθνβηζκνχ 

    Ζιεθηξνληθόο Παξαδνζηαθόο 

  N % N % 
Δζύ έρεηο  εθθνβίζεη κέζσ 

ππνινγηζηή ή ηειεθώλνπ  

θάπνηνλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 

κήλεο 

ρη 388 97,0 388 97,0 

Ναη 
12 3,0 12 3,0 

Πόζν ζπρλά έρεηο εθθνβίζεη 

ειεθηξνληθά θάπνηνλ θαηά 

ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

<1 θνξά/εβδνκάδα 
9 69,2 7 58,3 

1 θνξά/εβδνκάδα 2 15,4 4 33,3 

1-2 θνξέο/εβδνκάδα 2 15,4 1 8,3 

Γηα πνηνπο ιόγνπο έρεηο 

εθθνβίζεη ειεθηξνληθά άιια 

άηνκα 

Γηα ηελ εκθάληζή 

ηνπο 
6 46,2 6 54,5 

Γηα ζεμνπαιηθόηεηα 

ηνπο 
5 38,5 2 18,2 

Άιιν 
2 15,4 3 27,3 

 

 
ην Γηάγξακκα 6 παξνπζηάδνληαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο νη ζχηεο θαη ηα ζχκαηα 

ειεθηξνληθνχ θαη παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ. Παξαηεξήζεθε φηη έλαο κηθξφο αιιά 

ππνινγίζηκνο αξηζκφο 4 θαη 2 θνηηεηψλ έρεη ππάξμεη ζχκα θαη ζχηεο ειεθηξνληθνχ θαη 

παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ αληίζηνηρα. 
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Γηάγξακκα  6. Θχκαηα θαη ζχηεο εθθνβηζκνχ 

 

ηνλ Πίλαθα 9 παξνπζηάδεηαη κηα πεξηγξαθή ηνπ πξνθίι ησλ ζπκάησλ αιιά θαη ησλ 

ζπηψλ απφ ειεθηξνληθφ θαη παξαδνζηαθφ ηξφπν εθθνβηζκνχ. Παξαηεξήζεθε φηη ηα ζχκαηα 

ηνπ εθθνβηζκνχ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην θχιν (p=0.498 γηα ειεθηξνληθφ θαη p=0.870 

γηα παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ). Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο δείρλεη λα επεξεάδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηα άηνκα αιινδαπήο πξνέιεπζεο (20.0%) έλαληη ηεο ειιεληθήο πξνέιεπζεο 

(6,1%) (p=0.038), θάηη φκσο πνπ δελ παξαηεξήζεθε ζηνλ παξαδνζηαθφ ηχπν εθθνβηζκνχ 

(p=0,089). 

ηνπο ζχηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, θαίλεηαη νη άλδξεο θνηηεηέο λα είλαη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηηο γπλαίθεο θνηηήηξηεο (5,8% έλαληη 1,5%) (p=0,028). Γελ παξαηεξήζεθε 

επίδξαζε κεηαμχ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ εθθνβηζκνχ θαη θχινπ (p=0.280). Οκνίσο ε 

εζληθφηεηα ησλ ζπηψλ δελ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο εθθνβηζκνχ (p=1,000) 

 

 

 

Πίλαθαο 9. Πξνθίι ζπκάησλ θαη ζπηψλ πξφζθαηνπ ειεθηξνληθνχ θαη παξαδνζηαθνχ 

εθθνβηζκνχ ζε ζρέζε κε ην θχιν θαη ηελ εζληθφηεηα 

    Θύκα εθθνβηζκνύ   

  ρη Ναη  

    N % n % p 
Ζιεθηξνληθνύ Άλδξαο 

128 92,1% 11 7,9% 
0,498 

Γπλαίθα 
245 93,9% 16 6,1% 
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Παξαδνζηαθνύ Άλδξαο 
131 94,2% 8 5,8% 

0,870 

Γπλαίθα 
247 94,6% 14 5,4% 

  
Ζιεθηξνληθνύ Διιεληθή 

357 93,9% 23 6,1% 
0,038 

Αιινδαπή 
16 80,0% 4 20,0% 

 
Παξαδνζηαθνύ Διιεληθή 

361 95,0% 19 5,0% 
0,089 

Αιινδαπή 
17 85,0% 3 15,0% 

  

   Θύηεο εθθνβηζκνύ   
Ζιεθηξνληθνύ Άλδξαο 

131 94,2% 8 5,8% 
0,028 

Γπλαίθα 
257 98,5% 4 1,5% 

 
Παξαδνζηαθνύ Άλδξαο 

133 95,7% 6 4,3% 
0,260 

Γπλαίθα 
255 97,7% 6 2,3% 

  
Ζιεθηξνληθνύ Διιεληθή 

368 96,8% 12 3,2% 
1,000 

Αιινδαπή 
20 

100,0

% 
0 0,0% 

 
Παξαδνζηαθνύ Διιεληθή 

368 96,8% 12 3,2% 
1,000 

Αιινδαπή 
20 

100,0

% 
0 0,0% 

  

 

 

 
Οη θιίκαθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίιεςε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα ηνλ ξφιν ηνπ 

παηέξα θαη ηεο κεηέξαο (PARQ-f θαη PARQ-m) έδεημαλ λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε φιεο ζρεδφλ 

ηηο θιίκαθεο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ δέρζεθαλ ή φρη ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. (Πίλαθαο 10). 

Οη κφλεο θιίκαθεο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη νη θιίκαθεο 

αληίιεςεο δεζηαζηά/ζηνξγή ηνπ PARQ-f (p=0,108) θαη παξακέιεζε/άγλνηα ηνπ PARQ-f 

(p=0,054). ε φιεο ηηο άιιεο θιίκαθεο νη κέζεο ηηκέο ησλ αηφκσλ πνπ δελ είραλ πέζεη ζχκα 

ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ήηαλ πςειφηεξεο απφ απηέο πνπ είραλ πέζεη θαη ε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ήηαλ κηθξφηεξε ηνπ <0,01 
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Πίλαθαο 10. Γηαθνξέο ζηελ αληίιεςε ηνπ γνλεηθνχ ξφινπ απφ άηνκα πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ 

δερζεί ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ. 

 PARQ-f παηέξα 

Έρεηο πέζεη ζύκα ειεθηξνληθνύ εθθνβηζκνύ 

ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

ρη Ναη P 

Μέζε 

Σηκή TA 

Μέζε 

Σηκή TA   

Εεζηαζηά/ηνξγή (παηέξαο) 27,1 5,0 25,5 6,2 0,108 

Δρζξόηεηα/Δπηζεηηθόηεηα 

(παηέξαο) 

21,5 2,8 19,0 4,5 <0,001 

Παξακέιεζε/Άγλνηα (παηέξαο) 20,4 3,3 19,1 4,3 0,054 

Απόξξηςε (παηέξαο) 15,0 2,0 13,4 3,6 <0,001 

ύλνιν (παηέξαο) 84,1 11,4 77,0 17,1 0,003 

PARQ-m κεηέξαο      

Εεζηαζηά/ηνξγή (κεηέξα) 29,0 4,2 26,1 6,1 0,001 

Δρζξόηεηα/Δπηζεηηθόηεηα 

(κεηέξα) 

21,9 2,8 20,1 4,7 0,002 

Παξακέιεζε/Άγλνηα (κεηέξα) 21,9 2,7 20,0 4,8 0,001 

Απόξξηςε (κεηέξα) 
 

15,2 1,7 13,7 3,2 <0,001 

ύλνιν (κεηέξα) 88,0 9,6 79,9 17,7 <0,001 

 

 

 
Αληίζηνηρνο πίλαθαο φπσο ν Πίλαθαο 10, δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ 

παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο θιίκαθεο αληίιεςεο γηα ηνπο γνλείο. πσο θαη 

ζηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ νη κφλεο θιίκαθεο πνπ δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ ζηνλ 

παξαδνζηαθφ ήηαλ ε θιίκαθα «δεζηαζηά/ζηνξγή» (PARQ-f) (p=0,049) θαη 

«παξακέιεζε/άγλνηα» (PARQ-f) (p=0,171). ιεο νη ππφινηπεο θιίκαθεο παξνπζίαζαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην επίπεδν p<0,05. 

 

Πίλαθαο 11. Γηαθνξέο ζηελ αληίιεςε ηνπ γνλεηθνχ ξφινπ απφ άηνκα πνπ ζεσξνχλ φηη 

έρνπλ δερζεί παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ. 

Κιίκαθα PARQ παηέξα  

Έρεηο πέζεη ζύκα παξαδνζηαθνύ 

εθθνβηζκνύ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

ρη Ναη P 

Μέζε 

Σηκή TA 

Μέζε 

Σηκή TA   

Εεζηαζηά/ηνξγή (παηέξαο) 27,1 5,1 26,1 5,9 0,409 

Δρζξόηεηα/Δπηζεηηθόηεηα (παηέξαο) 21,5 2,8 19,4 4,5 0,001 
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Παξακέιεζε/Άγλνηα (παηέξαο) 20,4 3,4 19,4 4,1 0,171 

Απόξξηςε (παηέξαο) 15,0 2,1 13,7 3,4 0,010 

ύλνιν (παηέξαο) 83,9 11,6 78,6 16,6 0,044 

Κιίκαθα PARQ κεηέξαο       

Εεζηαζηά/ηνξγή (κεηέξα) 29,0 4,2 26,2 6,3 0,003 

Δρζξόηεηα/Δπηζεηηθόηεηα (κεηέξα) 21,9 2,8 20,4 5,1 0,020 

Παξακέιεζε/Άγλνηα (κεηέξα) 21,9 2,8 20,2 4,6 0,009 

Απόξξηςε (κεηέξα) 15,1 1,8 13,9 3,1 0,002 

ύλνιν (κεηέξα) 87,8 9,8 80,6 18,0 0,002 

 
 

ηνλ Πίνακα 12 παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο ζηηο θιίκαθεο PARQ-f θαη PARQ-m ησλ 

θνηηεηψλ πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ππάξμεη ζχηεο ειεθηξνληθνχ ή παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ 

εθθνβηζκνχ. Ζ κφλε θιίκαθα πνπ έδεημε ζηαηηζηηθή δηαθνξνπνίεζε ήηαλ ε 

«δεζηαζηά/ζηνξγή» (PARQ-m) (p=0,038) κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ αζθήζεη ειεθηξνληθφ 

εθθνβηζκφ λα έρνπλ κεγαιχηεξε κέζε ηηκή 28,9 ±4,2 έλαληη απηψλ πνπ έρνπλ αζθήζεη 

26,2±7,3.  

 

Πίλαθαο 12. Γηαθνξέο ζηελ αληίιεςε ηνπ γνλετθνχ ξφινπ απφ άηνκα πνπ δειψλνπλ 

φηη έρνπλ ππάξμεη ζχηεο ειεθηξνληθνχ ή παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ. 

 

Κιίκαθα PARQ παηέξα 

Έρεηο εθθνβίζεη ειεθηξνληθά ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; 
Έρεηο εθθνβίζεη ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; 

ρη Ναη P ρη Ναη p 

Μέ

ζε 

Ση

κή TA 

Μέ

ζε 

Ση

κή TA   

Μέ

ζε 

Ση

κή 
T

A 

Μέ

ζε 

Ση

κή 
T

A   
Εεζηαζηά/ηνξγή 

(παηέξαο) 
27,1 5,1 24,9 5,4 0,151 27,0 5,2 27,8 3,3 0,615 

Δρζξόηεηα/Δπηζεηηθόηεηα 

(παηέξαο) 
21,4 3,0 21,0 3,0 0,689 21,4 3,0 20,3 3,3 0,237 

Παξακέιεζε/Άγλνηα 

(παηέξαο) 
20,4 3,4 19,7 3,3 0,492 20,4 3,4 18,8 3,5 0,123 

Απόξξηςε (παηέξαο) 14,9 2,2 14,8 1,6 0,918 14,9 2,2 14,2 3,0 0,241 

ύλνιν (παηέξαο) 83,7 12,0 80,4 10,0 0,351 83,7 12,0 81,1 11,0 0,462 

Κιίκαθα PARQ κεηέξαο           

Εεζηαζηά/ηνξγή 

(κεηέξα) 
28,9 4,2 26,2 7,3 0,032 28,8 4,4 29,3 4,1 0,681 

Δρζξόηεηα/Δπηζεηηθόηεηα 

(κεηέξα) 
21,8 3,0 21,4 3,4 0,656 21,8 2,9 20,6 4,1 0,154 
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Παξακέιεζε/Άγλνηα 

(κεηέξα) 
21,8 2,9 21,4 3,1 0,676 21,8 2,9 21,8 3,3 0,935 

Απόξξηςε (κεηέξα) 15,1 1,9 14,3 2,4 0,132 15,1 1,9 15,0 1,8 0,918 

ύλνιν (κεηέξα) 87,6 10,3 83,3 14,4 0,161 87,5 10,5 86,8 12,0 0,818 

 

 
ηνλ Πίνακα 13 παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ζηηο θιίκαθεο UCLA, FS θαη Rosenberg 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ κνλαμηά/δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ςπρηθή θαη 

θνηλσληθή επεμία, ησλ αηφκσλ σο πξνο ηε δήισζε ηνπο εάλ έρνπλ δερζεί θάπνην είδνο 

εθθνβηζκνχ.  

ηελ θιίκαθα κνλαμηά/δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ δερζεί 

ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε κέζε ηηκή (35,3±9,0) ζε ζρέζε κε ηα 

άηνκα πνπ δελ έρνπλ δερζεί (30,6±7,8) (p=0,003). Ζ εηθφλα είλαη αληίζηνηρε θαη γηα ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ δερζεί παξαδνζηαθνχ ηχπνπ εθθνβηζκφ (p=0,020).  

ηελ θιίκαθα ηεο απηνεθηίκεζεο παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ δερζεί ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ 18,1±4,7 ζε ζρέζε κε απηνχο 

πνπ δελ έρνπλ δερζεί 15,9±4,2 (p=0,009). Γελ παξνπζηάζηεθε ε ίδηα ζρέζε κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ πνπ δέρζεθαλ ή φρη ηνλ παξαδνζηαθφ ηχπν εθθνβηζκνχ (p=0,051). 

ηελ θιίκαθα ηεο ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο επεμίαο ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί 

πξφζθαην ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ έρνπλ κέζε ηηκή 46,7±7,0 ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ δερζεί 42,8±10,6 (p=0,008). 

 

Πίλαθαο 13. Δπίδξαζε ζηηο θιίκαθεο κνλαμηάο/δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, 

απηνπεπνίζεζεο θαη ςπρηθήο/θνηλσληθήο επεμίαο απφ ηελ χπαξμε ή φρη θάπνηνπ είδνπο 

εθθνβηζκνχ (ζχκαηα). 

 

 Κιίκαθα 

Έρεηο πέζεη ζύκα ειεθηξνληθνύ εθθνβηζκνύ 

ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

ρη Ναη P 

Μέζε  

Σηκή ΣΑ 
Μέζε  

Σηκή ΣΑ   
Μνλαμηάο 30,6 7,8 35,3 9,0 0,003 

Απηνεθηίκεζεο 15,9 4,2 18,1 4,7 0,009 

Φπρηθήο/θνηλσληθήο 

επεμίαο 
46,7 7,0 42,8 10,6 0,008 

 Κιίκαθα 

Έρεηο πέζεη ζύκα εθθνβηζκνύ ηνπο ηειεπηαίνπο 

12 κήλεο 

ρη Ναη P 

Μέζε  

Σηκή ΣΑ 
Μέζε  

Σηκή ΣΑ   
Μνλαμηάο 30,7 7,8 34,8 9,1 0,020 

Απηνεθηίκεζεο 16,0 4,2 17,8 5,4 0,051 

Φπρηθήο/θνηλσληθήο 

επεμίαο 
46,6 7,2 44,1 10,2 0,129 
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Ζ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ζηηο θιίκαθεο απηνεθηίκεζεο, κνλαμηάο θαη 

ςπρηθήο/θνηλσληθήο επεμίαο ειέγρζεθε ζηηο νκάδεο ζπηψλ (άζθεζαλ ή φρη εθθνβηζκφ). ε 

νπνηαδήπνηε ζχγθξηζε δελ παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ είηε πξφθεηαη γηα ειεθηξνληθφ είηε γηα παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ (Πίλαθαο 14). 

 

 

Πίλαθαο 14. Δπίδξαζε ζηηο θιίκαθεο κνλαμηάο/δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, 

απηνπεπνίζεζεο θαη ςπρηθήο/θνηλσληθήο επεμίαο απφ ηελ χπαξμε ή φρη θάπνηνπ είδνπο 

εθθνβηζκνχ (ζχηεο). 

 

Κιίκαθα 

Δζύ έρεηο  εθθνβίζεη κέζσ ππνινγηζηή ή 

ηειεθώλνπ  θάπνηνλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

ρη Ναη P 

Μέζε  

Σηκή ΣΑ 
Μέζε  

Σηκή ΣΑ   
Μνλαμηάο 30,9 7,9 31,9 8,0 0,672 

Απηνεθηίκεζεο 16,0 4,2 17,5 5,6 0,246 

Φπρηθήο/θνηλσληθήο 

επεμίαο 
46,6 7,0 41,8 14,6 0,027 

  

Δζύ έρεηο εθθνβίζεη θάπνηνλ ηνπο ηειεπηαίνπο 

12 κήλεο 

ρη Ναη P 

Μέζε  

Σηκή ΣΑ 
Μέζε  

Σηκή ΣΑ   
Μνλαμηάο 30,9 7,9 32,9 8,0 0,386 

Απηνεθηίκεζεο 16,0 4,2 17,5 6,5 0,246 

Φπρηθήο/θνηλσληθήο 

επεμίαο 
46,5 7,2 44,4 11,2 0,331 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
 

πδήηεζε 

Ο επηπνιαζκόο ηνπ παξαδνζηαθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εθθνβηζκνύ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε ζε 400 θνηηεηέο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο κε ζέκα ηνλ ειεθηξνληθφ θαη 

ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν εθθνβηζκνχ. Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ν επηπνιαζκφο ηνπ 

πξφζθαηνπ εθθνβηζκνχ, ε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκάησλ θαη ζπηψλ εθθνβηζκνχ 

θαη ηέινο ε ζρέζε κε ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ γηα ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνλ εαπηφ ηνπο.Σν δείγκα ήηαλ νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν θαη ζηηο 4 ζρνιέο 

κειέηεο, κε ηηο γπλαίθεο (65,3%) θνηηήηξηεο λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ φηη νη άλδξεο 

(34,8%). 
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πσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ έξεπλα ησλ  Θ.Γηνβαδνιηά θαη Μ.Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ 

(ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην εξεπλεηηθφ εξγαιείν), ε νπνία κειέηεζε ηνλ επηπνιαζκφ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ ζε 464 καζεηέο έμη παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο, ν επηπνιαζκφο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ ρψξα καο είλαη ρακειφο (κε 6,3% ζε παξαδνζηαθφ θαη κε 3,2% ζε 

ειεθηξνληθφ).
(12) 

πγθξηηηθά, ε έξεπλα καο επηβεβαίσζε ην παξαπάλσ θαη ν πξφζθαηνο 

επηπνιαζκφο είηε ζε ειεθηξνληθφ είηε ζε παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ θπκάλζεθε ζε κνλνςήθηα 

πνζνζηά (5-7%) κε πεξίπνπ ηα κηζά θαηά δήισζε ζχκαηα (12/22 θαη 12/27) λα έρνπλ 

ππνζηεί θαη ηα δχν είδε εθθνβηζκνχ.Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα έξρνληαη φκσο ζε 

αληηπαξάζεζε κε άιιεο έξεπλεο νπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην εξγαιείν φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ έξεπλα ησλ Wensley θαη Campbell ην 2012 φπνπ ν επηπνιαζκφο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζηνλ θνηηεηηθφ πιεζπζκφ ήηαλ αξθεηά πςειφηεξνο (κε 20,8% ζε παξαδνζηαθφ 

θαη 11,6% ζε ειεθηξνληθφ).
(133)

 

Έλα 3,0% δειψλεη φηη έρεη αζθήζεη θάπνην απφ ηα είδε εθθνβηζκνχ ελψ 4 θαη 3 ζηνπο 12 

ζχηεο έρεη ππάξμεη θαη ζχκα εθθνβηζκνχ. Σα ζχκαηα δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ σο πξνο ην θχιν 

αιιά δηαθνξνπνηήζεθαλ σο πξνο ηελ εζληθφηεηα. Ο ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο δείρλεη λα 

επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηα άηνκα αιινδαπήο πξνέιεπζεο (20.0%) έλαληη ηεο ειιεληθήο 

πξνέιεπζεο (6,1%), θάηη φκσο πνπ δελ παξαηεξήζεθε ζηνλ παξαδνζηαθφ ηχπν εθθνβηζκνχ. 

Δπίζεο ε έξεπλα καο έδεημε πσο ν εθθνβηζηήο είλαη θπξίσο έλαο θαη άλδξαο, πξάγκα πνπ 

επηβεβαηψλεη έξεπλεο ηνπ παξειζφληνο,ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, 

φπνπ ν αληξηθφο πιεζπζκφο έδεημε κηα ηάζε πξνο ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο.
(39; 110; 134)

 

Σέινο ε ειηθία ηνπ ζχηε θαίλεηαη λα είλαη ίδηα ή κεγαιχηεξε απφ ηνπ ζχκαηνο (ζε 

παξαδνζηαθφ κε 44,4% ίδηαο ειηθίαο θαη 48,1% κεγαιχηεξνο/-νη ελψ ζηνλ ειεθηξνληθφ κε 

40,9% ίδηαο ειηθίαο θαη 36,4 κεγαιχηεξνο/-νη). 

ζνλ αθνξά ηνπ ιφγνπο εθθνβηζκνχ ησλ ζπκάησλ, ζηελ έξεπλά καο ν θπξηφηεξνο 

θαηαγξαθφκελνο ιφγνο εθθνβηζκνχ ήηαλ ε εκθάληζε ηνπ ζχκαηνο, ελψ νη βαζκνί/λνεκνζχλε 

ν δεχηεξνο ζε θαηαγξαθή ιφγνο. Σν ίδην αθξηβψο απνθάλζεθε θαη ε έξεπλα ηνπ Γηνβαδνιηά 

φπνπ κε πνζνζηφ 27,6% ε εκθάληζε ήηαλ ν ιφγνο εθθνβηζκνχ θαη ην 17,2 % ιφγν ηεο 

επθπΐαο θαη ησλ βαζκψλ ηνπο.
(12)

 

Ζ αληίδξαζε ησλ ζπκάησλ είλαη θπξίσο ε αγλφεζε (κε 45,0% ζηνλ ειεθηξνληθφ 

εθθνβηζκφ θαη 41,7% ζηνλ παξαδνζηαθφ) θαη αθνινπζείηαη ζε ζπρλφηεηα ε αλαθνξά ζηνπο 

γνλείο ηνπο (κε 30% θαη 41,7% ζε ειεθηξνληθφ θαη παξαδνζηαθφ αληίζηνηρα), πξάγκα πνπ 

είλαη επφκελν εάλ ζθεθηνχκαη ηηο ζηελέο ζρέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ Διιεληθή 

νηθνγέλεηα.
(135)

Βέβαηα απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα θαίλεηαη πσο ππάξρεη αλάγθε 

επαηζζεηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξεζε εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θάζε κνξθήο 

ζην ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ. ηνλ αληίπνδα ε απνθπγή πεξαηηέξσ πξνβιεκάησλ (δελ ήζεια 

λα κπιέμσ) ήηαλ ε ζπρλφηεξε επηινγή γηα ηνλ ιφγν κε αληίδξαζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ 

εθθνβηζκφ κε 42,9% θαη κε 46,2% ζηνλ παξαδνζηαθφ. Έξεπλεο ζηηο παζεηηθέο ζηάζεηο ησλ 

ζπκάησλ έρνπλ δείμεη πσο απηέο νη ζηάζεηο νθείινληαη ζην θφβν αληίπνηλσλ απφ ηνπο ζχηεο, 

ηελ ληξνπή,  ηελ απνπζία εμνπζίαο ή ηελ έιιεηςε αζθάιεηαο.
(31)

 

Τπήξμαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν εθθνβηζκνχ αλάκεζα ζηα είδε εθθνβηζκνχ. Ο 

πξνπειαθηζκφο ήηαλ πην ζπρλφο ζηνλ ειεθηξνληθφ (55,6%), ελψ ε πξνζπάζεηα απνκφλσζεο 

ζηνλ παξαδνζηαθφ (63,5%) επξήκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ θαη άιιεο παξφκνηεο έξεπλεο.
(12; 54)

 

ρέζεηο κε ηνπο γνλείο 

Ζ Flouri θαη ε Buchanan ην 2002 ηζρπξίζηεθαλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ παηέξα ζηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη ζηελ νηθνγελεηαθή δσε κπνξεί λα είλαη πξνζηαηεπηηθφο 

παξάγνληαο ελαληίνλ ηεο ζπκαηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ.
(136)

ε φηη αθνξά ην ππφβαζξν ησλ 

ζπκάησλ εθθνβηζκνχ, φιεο ζρεδφλ νη θιίκαθεο αληίιεςεο γηα ην ξφιν ηνπ γνλέα (παηέξα ή 

κεηέξαο) ζηελ έξεπλα καο έδεημαλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηα άηνκα πνπ δελ είραλ  

ππνζηεί θάπνηνπ είδνπο εθθνβηζκνχ ζε ζρέζε κε απηά πνπ είραλ. Σν παξαπάλσ δειψλεη φηη 

ηα άηνκα πνπ έρνπλ δερζεί εθθνβηζκφ αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξε ερζξφηεηα ή επηζεηηθφηεηα 

απφ ηνπο γνλείο ηνπο απφ φηη ε άιιε νκάδα, πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο 

έξεπλεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.
(12)

Αληίζεηα ζηελ έξεπλα νη ζχηεο δελ δείρλνπλ λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ην γνλετθφ ξφιν ζε ζρέζε κε ηνπο κε –ζχηεο. 
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Φπρηθή πγεία – αίζζεκα κνλαμηάο θαη απηνεθηίκεζε 

Ζ επίδξαζε ηνπ θαηλνκέλνπ κπνξεί λα είλαη θαηαιπηηθή γηα ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

πγεία φζν θαη ηελ απηνεθηίκεζε ζηνπο λένπο.
(98; 137; 138)

Έλα αθφκα ελδηαθέξνλ εχξεκα ήηαλ ν 

ηξφπνο πνπ νη εξσηψκελνη βίσζαλ ηνλ εθθνβηζκφ θαη ην θαηά πφζν ην θαηλφκελν επεξέαζε 

αξλεηηθά ηεο δσέο ησλ ζπκάησλ, ην αίζζεκα κνλαμηάο ηνπο θαζψο θαη ηελ αληίιεςε ηεο 

επεμίαο ηνπο.
(30)

Απφ ηα επξήκαηα  θαηαγξάθεθε φηη ν παξαδνζηαθφο ηχπνο εθθνβηζκνχ 

δείρλεη λα βηψλεηαη πην έληνλα ζηα ζχκαηα (36,4%) απφ φηη ν ειεθηξνληθφο εθθνβηζκφο 

(25,9%), ελψ αληίζηνηρα απνηειέζκαηα δειψλνληαη απφ ηνπο εξσηψκελνπο γηα ηηο επηδξάζεηο 

θαζψο ηα άηνκα πνπ έρνπλ πέζεη ζχκα παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ είραλ ρακειφηεξα ζθνξ 

φζνλ αθνξά ηελ κνλαμηά (34,8%) θαη απηνπεπνίζεζε (17,8%).  

ηε έξεπλα ζε θνηηεηηθφ πιεζπζκφ νη Γηνβαδνιηάο θαη Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ θαηέγξαςαλ 

πσο ν παξαδνζηαθφο εθθνβηζκφο είρε ηεξάζηηα επίδξαζε ζηηο δσέο ζην 44.8%  ησλ ζπκάησλ 

φπσο εθείλα δήισζαλ θαη ν ειεθηξνληθφο είρε ηελ ίδηα επίδξαζε ζην 40%. 
(12)

Αληίζεηα κε ηα 

παξαπάλσ ζηελ παξνχζα  έξεπλα ζηνλ θνηηεηηθφ πιεζπζκφ ηνπ ΑΣΔΗ Ζξαθιείνπ 

θαηαγξάθεθε πσο κφλν ζην 3,7% ζε ειεθηξνληθφ θαη ην 18,2% γηα ηνλ παξαδνζηαθφ 

εθθνβηζκφ δήισζε πσο ην θαηλφκελν είρε «ηεξάζηηα επίδξαζε» ζηελ δσή ηνπ.  

ηελ παξνχζα κειέηε  ην αίζζεκα κνλαμηάο είλαη εληνλφηεξν ζηα ζχκαηα πνπ έρνπλ 

ππάξμεη ζχκαηα ειεθηξνληθνχ ή παξαδνζηαθνχ εθθνβηζκνχ.Απηφ ην εχξεκα θαίλεηαη 

ζχκθσλν κε άιιεο έξεπλεο πνπ έρνπλ ζπκπεξάλεη πσο νη εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο έρνπλ 

αληίθηππν ζηελ ςπρνινγία ησλ λέσλ. Ζ απηνεθηίκεζε ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ππάξμεη ζχηεο 

ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ (17,6%) έρεη ρακειφηεξε βαζκνινγία απφ απηή ησλ ζχκαησλ 

(18,1%), ην παξαπάλσ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία ζηελ νπνία εξεπλεηέο έρνπλ 

ηνλίζεη πσο ηα άηνκα ζχηεο ηξέθνπλ αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο θαη δηαθαηέρνληαη απφ ρακειή 

απηνεθηίκεζε. 
(26; 29; 30)

 

Ζ ςπρηθή θαη θνηλσληθή επεμία είλαη πςειφηεξε ζηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ππάξμεη 

ζχκαηα ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ. ηνλ παξαδνζηαθφ εθθνβηζκφ ε θιίκαθα δελ 

δηαθνξνπνηήζεθε.ε φηη αθνξά ηνπο ζχηεο κφλν ε θιίκαθα ςπρηθήο/θνηλσληθήο επεμίαο 

έδεημε δηαθνξνπνίεζε κε ηα ζχκαηα λα έρνπλ ρακειφηεξε βαζκνινγία. 

 

 

πκπεξάζκαηα 

πκπεξαζκαηηθά, ε έξεπλά καο επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ εθθνβηζκνχ 

θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ζηνλ θνηηεηηθφ πιεζεζκφ ηνπ ΣΔΗ Ζξαθιείνπ. Δάλ θαη ν 

επηπνιαζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηνλ πιεζπζκφ παξακέλεη κηθξφο ζε ζχκαηα θαη ζχηεο 

αληίζηνηρα θαη ζηηο δχν κνξθέο, έγηλε θαλεξφ πσο ε χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ηνπο θαηά ηνπ ηειεπηαίνπο 12 κήλεο επεξεάδεηαη απφ ηελ αληίιεςε ηνπ 

δείγκαηνο γηα ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη, επίζεο επεξεάδεη ηελ ςπρηθή πγεία ζπηψλ θαη 

ζπκάησλ αθξηβψο φπσο θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. Απφ φζν γλσξίδνπκε ε παξαπάλσ 

έξεπλα απνηειεί ηελ δεχηεξε πνπ αζρνιείηαη κε ην θαηλφκελν θαη ζηηο δχν κνξθέο ηνπ ζε 

κέξνο ηνπ Διιεληθνχ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ, αιιά ππάξρεη πνιχο ρψξνο γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλεο, νη νπνίεο ζα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο καο πάλσ ζηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηηο 

επηκέξνπο εθθάλζεηο ηνπ ζηνλ θνηηεηηθφ πιεζπζκφ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 
Αγαπεηέ θνηηεηή/ θνηηήηξηα, 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηελ δηεξεχλεζε εκπεηξηψλ ζπκαηνπνίεζεο θαη εθθνβηζκνχ 

ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ επηθέξνπλ ζηελ ςπρνινγηθή επεκεξία 

ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ. Σν εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν ζπγθέληξσζεο 

πιεξνθνξηψλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. Οη απαληήζεηο 

ζαο είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηεο ηαπηφηεηαο ζαο. 

Παξαθαινχκε απαληήζηε κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε εηιηθξίλεηα. 

 Βάιηε έλα Υ ζην θνπηάθη κε ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεχεη ή ζπκπιεξψζηε ηα 

ζηνηρεία πνπ ζαο δεηνχληαη φπνπ ππάξρεη θελφ. Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε ζπλεξγαζία. 

Φχιν 

Άλδξαο                                        Γπλαίθα        

Ζιηθία (ζε έηε): ………………………………………. 

Δζληθφηεηα: ………………………………………….. 

4. Σφπνο Αλαηξνθήο: 

Μεγάιε Πφιε                           Κσκφπνιε                                        Υσξηφ           

ρνιή Φνίηεζεο: ………………………………………………. 

Δπίπεδν πνπδψλ 

Πξνπηπρηαθφ                          Μεηαπηπρηαθφ                                   

Άιιν…………………………. 

Αληηθείκελν πνπδψλ: ………………………………………. 

Έηνο Φνίηεζεο: ……………………………………………… 

Μέλεηο: 

Μφλνο/ε                    Με ηελ παηξηθή νηθνγέλεηα                Με ζπγγελείο              Με 

ζπγθάηνηθν                    Άιιν: …………………………….. 

10. Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε Γνλέσλ 

Παληξεκέλνη, κέλνπλ καδί                    ε δηάζηαζε                     Γηαδεπγκέλνη                                                            

Ο έλαο γνληφο είλαη ρήξνο                           Αλχπαληξνη    

Μνξθσηηθφ επίπεδν παηέξα:    Μνξθσηηθφ επίπεδν κεηέξαο: 

 

Γελ ηειείσζε ζρνιείν      Γελ ηειείσζε ζρνιείν   

Απφθνηηνο δεκνηηθνχ     Απφθνηηνο δεκνηηθνχ  

Απφθνηηνο γπκλαζίνπ     Απφθνηηνο γπκλαζίνπ  

Απφθνηηνο ιπθείνπ         Απφθνηηνο ιπθείνπ      

Απφθνηηνο Αλψηεξεο/ Αλψηαηεο ρνιήο   Απφθνηηνο Αλψηεξεο/Αλψηαηεο 

ρνιήο  

Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο   Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο  

 

 

 

 

Χο ειεθηξνληθόο εθθνβηζκόο νξίδεηαη εθθνβηζηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο. Αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν ή κηα νκάδα αηφκσλ 

θαη‟επαλάιεςε πξνζπαζνχλ λα πιεγψζνπλ ή λα ληξνπηάζνπλ έλα άιιν άηνκν, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή ή ην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν 

ηνλ ειεθηξνληθφ εθθνβηζκφ, ν ζχηεο βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε έλαληη ηνπ ζχκαηνο 

θαη ην θάλεη επίηεδεο θαη φρη θαηά ιάζνο ή ζηα πιαίζηα ηνπ θπζηνινγηθνχ πεηξάγκαηνο 

κεηαμχ θίισλ  
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Έρεηο πέζεη ζχκα ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο? 

ρη   Πήγαηλε ζηελ εξψηεζε 10 ζηε ζειίδα 4 

Ναη  Πήγαηλε ζηελ εξψηεζε 2 παξαθάησ 

 Ληγόηεξν 

από κηα 

θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Μηα θνξά 

ηελ 

εβδνκάδα 

 

Μηα-δπν 

θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Σηο 

πεξηζζόηεξεο 

κέξεο ηεο 

εβδνκάδαο 

Κάζε 

κέξα  

2. Πόζν ζπρλά έρεηο 

πέζεη ζύκα 

ειεθηξνληθνύ 

εθθνβηζκνύ θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

(ζσμπλήρφζε μια μόνο 

απάνηηζη) 

     

 

  1 

άηνκ

ν 

 1 

νκάδ

α 

2 

δηαθνξεηηθ

ά άηνκα 

2 

δηαθνξεηη

θέο νκάδεο 

  3 ή 

παξαπάλσ 

δηαθνξεηηθά 

άηνκα 

3 ή 

παξαπάλσ 

δηαθνξεηηθέ

ο νκάδεο  

3. Πόζεο 

δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο 

αηόκσλ ή 

κεκνλσκέλα 

άηνκα ζε 

έρνπλ  

εθθνβίζεη 

(ειεθηξνληθά

) ηνπο 

ηειεπηαίνπο 

12 κήλεο; 

(ζσμπλήρφζε 

μια μόνο 
απάνηηζη) 

      

4. Γηα πνηνπο ιφγνπο λνκίδεηο πσο έρεηο πέζεη ζχκα ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ (ζπκπιήξσζε 

φζα ηαηξηάδνπλ) 

Γηα ηελ εκθάληζή κνπ (π.ρ. καιιηά, ζσκαηηθφ βάξνο, ρξψκα δέξκαηνο, θιπ) 

Γηα ηνπο βαζκνχο κνπ ή γηα ηελ λνεκνζχλε κνπ (π.ρ. θπηφ, ζπαζίθιαο, θιπ) 

Γηα ηελ ζεμνπαιηθφηεηά κνπ (π.ρ. αδεξθή, ιεζβία, θιπ) 

 Άιιν: ____________________________________ 

 

 

 

Γηα ηηο επόκελεο εξσηήζεηο ζθέςνπ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ έπεζεο ζύκα ειεθηξνληθνύ 

εθθνβηζκνύ 

 

5. Πνηνο ζε εθθφβηζε; (πκπιήξσζε κηα απάληεζε κφλν) 

α. Ήηαλ.. άληξαο;  

γπλαίθα; 

κηα νκάδα αλδξψλ; 

κηα νκάδα γπλαηθψλ; 

κηα νκάδα αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ; 

 β. Ήηαλ... Ίδηαο ειηθίαο κε ζέλα; 

Μεγαιχηεξνο/ε/νη απφ ζέλα; 

Μηθξφηεξνο/ε/νη απφ ζέλα; 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ; 
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6. Ση έθαλεο φηαλ έπεζεο ζχκα ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ; (ζπκπιήξσζε φζα ηαηξηάδνπλ) 

Γελ έθαλα ηίπνηα (πήγαηλε ζηελ 6
α
)     

 

ή.... 

6α. Γηα πνην ιόγν δελ έθαλεο θάηη; (ζπκπιήξσζε 

όζα ηαηξηάδνπλ) 

Σν αγλφεζα   

Σν είπα ζηνπο γνλείο κνπ 

 Σν είπα ζε θάπνην ελήιηθν 

άηνκνπνπ εκπηζηεπφκνπλ 

(δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο γνλείο) 

Σν είπα ζηνπο θίινπο κνπ 

 Γηαθσκψδεζα ηελ θαηάζηαζε 

 Δθδηθήζεθα ηνλ ζχηε ιίγν κεηά 

 Άιιν (παξαθαινχκε πξνζδηφξηζε): 

_____________________________

______ 

Γελ ήζεια λα κπιέμσ 

 Φνβήζεθα 

 Γελ ήμεξα ηη έπξεπε λα θάλσ ή ζε πνηνλ λα κηιήζσ 

 Καλείο δελ ζα έθαλε ηίπνηα γη‟απηφ 

 Μνπ άμηδε λα ην πάζσ 

Γελ ήηαλ θαη ηίπνηα ζεκαληηθφ 

 Γελ ζα έθαλε θακία δηαθνξά 

 Γελ ήζεια λα ράζσ ηνπο θίινπο κνπ 

 Νηξεπφκνπλ πάξα πνιχ 

 Άιιν (παξαθαινχκε 

πξνζδηφξηζε):_______________________________ 

7. ηαλ έπεζεο ζχκα ειεθηξνληθνχ εθθνβηζκνχ, ν ζχηεο / νη ζχηεο... (ζπκπιήξσζε φζα 

ηαηξηάδνπλ) 

 απείιεζαλ λα ζε βιάςνπλ 

ζσκαηηθά 

 ζε έβξηζαλ 

 ζε ζπθνθάληεζαλ θαη είπαλ 

ςέκαηα γηα ζέλα 

 θνξφηδεςαλ ηελ εκθάληζή ζνπ 

(π.ρ. ην ζψκα ζνπ, ηα ξνχρα ζνπ) 

 απείιεζαλ λα βιάςνπλ ζσκαηηθά 

ηελ νηθνγέλεηά ζνπ ή ηνπο θίινπο 

ζνπ 

 πξνζπάζεζαλ λα ζηξέςνπλ ηνπο θίινπο ζνπ ελαληίνλ 

ζνπ 

 πξνζπάζεζαλ λα βιάςνπλ ηε θήκε ζνπ 

 πξνζπάζεζαλ λα ζε θάλνπλ λα ληψζεηο άζρεκα γηα ηνλ 

εαπηφ ζνπ 

 πξνζπάζεζαλ λα ζε απνκνλψζνπλ  

  ζε εθβίαζαλ 

 Άιιν (παξαθαινχκε 

πξνζδηφξηζε):__________________________ 

 Καζόινπζθιεξό

  

   Πξαγκαηηθά 

πνιύ ζθιεξό 

8. ηαλ έπεζεο ζύκα 

ειεθηξνληθνύ 

εθθνβηζκνύ, πόζν 

ζθιεξό ή 

νδπλεξόέλησζεο απηό 

πνπ έγηλε;   

(ζσμπλήρφζε μια μόνο 

απάνηηζη) 

     

 

 Κακκία επίδξαζε, ε 

δσή κνπ δελ 

επεξεάζηεθε 

θαζόινπ 

 Σεξάζηηα επίδξαζε, 

άιιαμε εληειώο ηε 

δσή κνπ 
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9. Ση επίδξαζε είρε ε 

εκπεηξία ηνπ ειεθηξνληθνύ 

εθθνβηζκνύ ζηε δσή ζνπ; 

(ζσμπλήρφζε μια μόνο 

απάνηηζη) 

     

 

10. Δζύ έρεηο  εθθνβίζεη κέζσ ππνινγηζηή ή ηειεθώλνπ  θάπνηνλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 

κήλεο;  

ρη Πήγαινε ζηην ερώηηζη 13 ζηην ζελίδα 5 

Ναη Πήγαηλε ζηελ εξψηεζε 11 παξαθάησ 

  Ληγόηεξν 

από κηα 

θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Μηα θνξά 

ηελ 

εβδνκάδα 

 

Μηα-δπν 

θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

 Σηο 

πεξηζζόηεξεο 

κέξεο ηεο 

εβδνκάδαο 

Κάζε 

κέξα  

11. Πόζν ζπρλά έρεηο 

εθθνβίζεη ειεθηξνληθά 

θάπνηνλ θαηά ηνπο 

ηειεπηαίνπο 12 κήλεο 

(ζσμπλήρφζε μια μόνο 

απάνηηζη) 

     

12. Γηα πνηνπο ιόγνπο έρεηο εθθνβίζεη ειεθηξνληθά άιια άηνκα (ζπκπιήξσζε όζα 

ηαηξηάδνπλ) 

Γηα ηελ εκθάληζή ηνπο (π.ρ. καιιηά, ζσκαηηθφ βάξνο, ρξψκα δέξκαηνο, θιπ) 

Γηα ηνπο βαζκνχο ηνπο ή γηα ηελ λνεκνζχλε ηνπο (π.ρ. θπηφ, ζπαζίθιαο, θιπ) 

Γηα ηελ ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο (π.ρ. αδεξθή, ιεζβία, θιπ) 

Άιιν: ____________________________________ 

 

Οπαξαδνζηαθόο εθθνβηζκόο είλαη φηαλ εάλ άηνκν επηζπκεί λα πιεγψζεη θάπνην άιιν 

επίηεδεο (δελ ζπκβαίλεη θαηά ιάζνο), θαη ην θάλεη θαη‟επαλάιεςε θαη άδηθα (ν ζχηεο 

βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ην ζχκα).  

Ο εθθνβηζκφο κπνξεί λα γίλεη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα αξθεηέο θνξέο. 

Ο παξαδνζηαθφο εθθνβηζκφο κπνξεί λα είλαη: 

σκαηηθφο (π.ρ. ρηχπεκα, ζπξψμηκν, θηχζηκν) 

Λεθηηθφο (π.ρ. θνξφηδεκα ή βξίζηκν) 

Κνηλσληθφο (π.ρ. θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ή δηάδνζε θεκψλ) 

13.  Έρεηο πέζεη ζχκα εθθνβηζκνχ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο; (πκπιήξσζε κηα απάληεζε 

κόλν) 

ρη Πήγαηλε ζηελ εξψηεζε 23 ζηε ζειίδα 7 

ΝαηΠήγαηλε ζηελ εξψηεζε 14 παξαθάησ 

 

 Ληγόηεξν 

από κηα 

θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Μηα θνξά 

ηελ 

εβδνκάδα 

 

Μηα-δπν 

θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Σηο 

πεξηζζόηεξεο 

κέξεο ηεο 

εβδνκάδαο 

Κάζε 

κέξα  

14. Πόζν ζπρλά έρεηο 

πέζεη ζύκα εθθνβηζκνύ 

θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 

12 κήλεο (ζσμπλήρφζε 

μια μόνο απάνηηζη) 

     

 

 1 

άηνκ

ν 

1 

νκάδ

α 

2 

δηαθνξεηηθ

ά άηνκα 

2 

δηαθνξεηηθέ

ο νκάδεο 

 3 ή 

παξαπάλσ 

δηαθνξεηηθ

ά άηνκα 

3 ή 

πάξαπάλσ 

δηαθνξεηηθέ

ο νκάδεο  
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15. Πόζεο 

δηαθνξεηηθέ

ο νκάδεο 

αηόκσλ ή 

κεκνλσκέλα 

άηνκα ζε 

έρνπλ 

εθθνβίζεη 

ηνπο 

ηειεπηαίνπο 

12 κήλεο; 

(ζσμπλήρφζε 

μια μόνο 
απάνηηζη) 

      

 

16. Γηα πνηνπο ιόγνπο έρεηο πέζεη ζύκα εθθνβηζκνύ (ζπκπιήξσζε όζα ηαηξηάδνπλ) 

 Γηα ηελ εκθάληζή κνπ (π.ρ. καιιηά, ζσκαηηθφ βάξνο, ρξψκα δέξκαηνο, θιπ) 

Γηα ηνπο βαζκνχο κνπ ή γηα ηελ λνεκνζχλε κνπ (π.ρ. θπηφ, ζπαζίθιαο, θιπ) 

Γηα ηελ ζεμνπαιηθφηεηά κνπ (π.ρ. αδεξθή, ιεζβία, θιπ) 

 Άιιν: ____________________________________ 

Γηα ηηο επόκελεο εξσηήζεηο ζθέςνπ ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ έπεζεο ζύκα παξαδνζηαθνύ 

εθθνβηζκνύ... 

17.  Πνηνο ζε εθθόβηζε; (πκπιήξσζε κηα απάληεζε κόλν) 

α. Ήηαλ.. άληξαο;  

γπλαίθα; 

κηα νκάδα αλδξψλ; 

κηα νκάδα γπλαηθψλ; 

κηα νκάδα αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ; 

 β. Ήηαλ... Ίδηαο ειηθίαο κε ζέλα; 

Μεγαιχηεξνο/ε/νη απφ ζέλα; 

Μηθξφηεξνο/ε/νη απφ ζέλα; 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ; 

 

 

18. Με πνην ηξόπν εθθνβίζηεθεο; Ήηαλ... (ζπκπιήξσζε όζα ηαηξηάδνπλ) 

σκαηηθφο (π.ρ. ρηχπεκα, 

ζπξψμηκν, θηχζηκν); 

Λεθηηθφο (π.ρ. θνξφηδεκα ή 

βξίζηκν); 

 

Κνηλσληθφο (π.ρ. θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο θαη δηάδνζε 

θεκψλ);  

 

19. Ση έθαλεο όηαλ έπεζεο ζύκα εθθνβηζκνύ; (ζπκπιήξσζε όζα ηαηξηάδνπλ) 

Γελ έθαλα ηίπνηα (πήγαηλε ζηελ 

19
α
)    

 

 

ή.... 

19α. Γηα πνην ιόγν δελ έθαλεο θάηη; (ζπκπιήξσζε 

όζα ηαηξηάδνπλ) 

Σν αγλφεζα   

Σν είπα ζηνπο γνλείο κνπ 

 Σν είπα ζε θάπνην ελήιηθν 

άηνκνπνπ εκπηζηεπφκνπλ 

(δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο γνλείο) 

Σν είπα ζηνπο θίινπο κνπ 

 Γηαθσκψδεζα ηελ θαηάζηαζε 

 Δθδηθήζεθα ηνλ ζχηε ιίγν κεηά 

 Άιιν (παξαθαινχκε πξνζδηφξηζε): 

_____________________________

______ 

Γελ ήζεια λα κπιέμσ 

 Φνβήζεθα 

 Γελ ήμεξα ηη έπξεπε λα θάλσ ή ζε πνηνλ λα κηιήζσ 

 Καλείο δελ ζα έθαλε ηίπνηα γη‟απηφ 

 Μνπ άμηδε λα ην πάζσ 

Γελ ήηαλ θαη ηίπνηα ζεκαληηθφ 

 Γελ ζα έθαλε θακηά δηαθνξά 

 Γελ ήζεια λα ράζσ ηνπο θίινπο κνπ 

 Νηξεπφκνπλ πάξα πνιχ 

 Άιιν (παξαθαινχκε 

πξνζδηφξηζε):_______________________________ 

 

20. ηαλ έπεζεο ζύκα εθθνβηζκνύ, ν ζύηεο / νη ζύηεο... (ζπκπιήξσζε όζα ηαηξηάδνπλ) 
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 απείιεζαλ λα ζε βιάςνπλ ζσκαηηθά 

 ζε έβξηζαλ 

 ζε ζπθνθάληεζαλ θαη είπαλ ςέκαηα 

γηα ζέλα 

 θνξφτδεςαλ ηελ εκθάληζή ζνπ (π.ρ. 

ην ζψκα ζνπ, ηα ξνχρα ζνπ) 

 απείιεζαλ λα βιάςνπλ ζσκαηηθά 

ηελ νηθνγέλεηά ζνπ ή ηνπο θίινπο 

ζνπ 

 ζε έβιαςαλ ζσκαηηθά 

 πξνζπάζεζαλ λα ζηξέςνπλ ηνπο θίινπο ζνπ 

ελαληίνλ ζνπ 

 πξνζπάζεζαλ λα βιάςνπλ ηε θήκε ζνπ 

 πξνζπάζεζαλ λα ζε θάλνπλ λα ληψζεηο άζρεκα γηα 

ηνλ εαπηφ ζνπ 

 πξνζπάζεζαλ λα ζε απνκνλψζνπλ  

 ζε εθβίαζαλ 

 Άιιν (παξαθαινχκε 

πξνζδηφξηζε)__________________________ 

 Καζόινπζθιεξό

  

   Πξαγκαηηθά 

πνιύ 

ζθιεξό 

21. ηαλ έπεζεο ζύκα 

εθθνβηζκνύ, πόζν 

ζθιεξό ή 

νδπλεξόέλησζεο απηό 

πνπ έγηλε;   

(ζσμπλήρφζε μια μόνο 

απάνηηζη) 

     

 

 Κακία επίδξαζε, ε 

δσή κνπ δελ 

επεξεάζηεθε 

θαζόινπ 

 Σεξάζηηα επίδξαζε, 

άιιαμε εληειώο ηε 

δσή κνπ 

 

22. Ση επίδξαζε είρε ε 

εκπεηξία ηνπ εθθνβηζκνύ 

ζηε δσή ζνπ; 

(ζσμπλήρφζε μια μόνο 

απάνηηζη) 

     

 

23. Δζύ έρεηο εθθνβίζεη θάπνηνλ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο;  

ρη Πήγαηλε ζηελ εξψηεζε 26 ζηε ζειίδα 8 

ΝαηΠήγαηλε ζηελ εξψηεζε 24 παξαθάησ 

 Ληγόηεξν 

από κηα 

θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Μηα θνξά 

ηελ 

εβδνκάδα 

 

Μηα-δπν 

θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 

Σηο 

πεξηζζόηεξεο 

κέξεο ηεο 

εβδνκάδαο 

Κάζε 

κέξα  

24. Πόζν ζπρλά έρεηο 

εθθνβίζεη θάπνηνλ 

θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 

12 κήλεο (ζσμπλήρφζε 

μια μόνο απάνηηζη) 

     

 

25. Γηα πνηνπο ιόγνπο έρεηο εθθνβίζεη άιια άηνκα (ζπκπιήξσζε όζα ηαηξηάδνπλ) 

Γηα ηελ εκθάληζή ηνπο (π.ρ. καιιηά, ζσκαηηθφ βάξνο, ρξψκα δέξκαηνο, θιπ) 

Γηα ηνπο βαζκνχο ηνπο ή γηα ηελ λνεκνζχλε ηνπο (π.ρ. θπηφ, ζπαζίθιαο, θιπ) 

Γηα ηελ ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο (π.ρ. αδεξθή, ιεζβία, θιπ) 

Άιιν: ____________________________________ 

 

26. Οι παρακάηφ ζελίδες περιλαμβάνοσν μια ζειρά από δηλώζεις ποσ περιγράθοσν ηον ηρόπο 

με ηον οποίο οι γονείς μερικές θορές θέρονηαι προς ηα παιδιά ηοσς. Διάβαζε κάθε δήλφζη 

προζεκηικά και ζκέυοσ πόζο καλά περιγράθει ηον ηρόπο με ηον οποίο οι γονείς ζοσ, ζοσ 
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θέρονηαν όηαν ήζοσν παιδί (π.τ. περ. 6-18 τρ.). Δώζε ηην πρώηη ζοσ ενηύπφζη και προτώρα 

ζηην επόμενη ερώηηζη τφρίς να επιμείνεις περιζζόηερο ζε κάποια από ασηές. 

 

Απάληεζε ζε θάζε δήισζε κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γνληώλ ζνπ θαη φρη 

ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ ζα ήζειεο λα έρνπλ. Γψζε κία απάληεζε θάζε θνξά ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ παξαθάησ θιίκαθα. Απάληεζε πξψηα γηα ηνλ παηέξα ζνπ θαη έπεηηα γηα ηελ κεηέξα ζνπ. 

 
    

Πάληα Μεξηθέο Φνξέο πάληα Πνηέ 

 

Ο Παηέξαο κνπ…… 

 

1 Έιεγε θαιά ιφγηα γηα κέλα.     

2 Γε κνπ έδηλε θαζφινπ ζεκαζία.     

3 Με δηεπθφιπλε κε ηνλ ηξφπν ηνπ λα ηνπ κηιψ γηα πξάγκαηα πνπ ήηαλ 

ζεκαληηθά γηα κέλα. 

    

4 Με ρηππνχζε αθφκε θη αλ κεξηθέο θνξέο δελ ην άμηδα.     

5 Με έβιεπε σο κεγάιν κπειά.     

6 Με ηηκσξνχζε πνιχ απζηεξά φηαλ ζχκσλε.     

7 Ήηαλ πάληνηε πνιχ απαζρνιεκέλνο γηα λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο 

κνπ. 

    

8 Φαηλφηαλ λα κε αληηπαζεί.     

9 Έδεηρλε πξαγκαηηθά ελδηαθέξνλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο κνπ.     

10 Μνπ έιεγε πνιιά ζθιεξά ιφγηα.     

11 Με αγλννχζε φηαλ ηνπ δεηνχζα βνήζεηα.     

12 Με έθαλε λα ληψζσ φηη κε ζέιεη θαη κε ρξεηάδεηαη.     

13 Μνπ έδηλε πνιιή ζεκαζία.     

14 Έθαλε ηα πάληα γηα λα κε ζηελαρσξεί.     

15 Ξερλνχζε ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ λνκίδσ ζα έπξεπε λα ζπκάηαη.     

16 Με έθαλε λα ληψζσ φηη δε κ‟ αγαπά, αλ έθαλα θάπνηα αηαμία.     

17 Με έθαλε λα αηζζάλνκαη φηη αζρνινχκαη κε ζεκαληηθά πξάγκαηα     

18 Με θνβέξηδε ή κε απεηινχζε φηαλ έθαλα θάπνην ιάζνο.     

19 Δλδηαθεξφηαλ γηα ην ηη ζθέθηνκαη θαη ήζειε λα ην ζπδεηψ καδί ηνπ.       

20 ,ηη θαη αλ έθαλα, λφκηδε φηη ηα άιια παηδηά ζπκπεξηθέξνληαλ 

θαιχηεξα απφ κέλα. 

    

21 Μνπ έδεηρλε φηη δελ κε ζέιεη.     

22 Μνπ έδεηρλε ηελ αγάπε ηνπ.     

23 Με αγλννχζε φζν δελ έθαλα θάηη πνπ ηνλ ελνριεί.     

24 Μνπ ζπκπεξηθεξφηαλ κε ζηνξγή θαη θαινζχλε.     

 

 
    

Πάληα Μεξηθέο Φνξέο πάληα Πνηέ 

 

H Μεηέξα κνπ…… 

 

1 Έιεγε θαιά ιφγηα γηα κέλα.     

2 Γε κνπ έδηλε θαζφινπ ζεκαζία.     

3 Με δηεπθφιπλε κε ηνλ ηξφπν ηνπ λα ηεο κηιψ γηα πξάγκαηα πνπ ήηαλ 

ζεκαληηθά γηα κέλα. 

    

4 Με ρηππνχζε αθφκε θη αλ κεξηθέο θνξέο δελ ην άμηδα.     

5 Με έβιεπε σο κεγάιν κπειά.     

6 Με ηηκσξνχζε πνιχ απζηεξά φηαλ ζχκσλε.     
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7 Ήηαλ πάληνηε πνιχ απαζρνιεκέλε γηα λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο 

κνπ. 

    

8 Φαηλφηαλ λα κε αληηπαζεί.     

9 Έδεηρλε πξαγκαηηθά ελδηαθέξνλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο κνπ.     

10 Μνπ έιεγε πνιιά ζθιεξά ιφγηα.     

11 Με αγλννχζε φηαλ ηεο δεηνχζα βνήζεηα.     

12 Με έθαλε λα ληψζσ φηη κε ζέιεη θαη κε ρξεηάδεηαη.     

13 Μνπ έδηλε πνιιή ζεκαζία.     

14 Έθαλε ηα πάληα γηα λα κε ζηελαρσξεί.     

15 Ξερλνχζε ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ λνκίδσ ζα έπξεπε λα ζπκάηαη.     

16 Με έθαλε λα ληψζσ φηη δε κ‟ αγαπά, αλ έθαλα θάπνηα αηαμία.     

17 Με έθαλε λα αηζζάλνκαη φηη αζρνινχκαη κε ζεκαληηθά πξάγκαηα     

18 Με θνβέξηδε ή κε απεηινχζε φηαλ έθαλα θάπνην ιάζνο.     

19 Δλδηαθεξφηαλ γηα ην ηη ζθέθηνκαη θαη ήζειε λα ην ζπδεηψ καδί ηεο.       

20 ,ηη θαη αλ έθαλα, λφκηδε φηη ηα άιια παηδηά ζπκπεξηθέξνληαλ 

θαιχηεξα απφ κέλα. 

    

21 Μνπ έδεηρλε φηη δελ κε ζέιεη.     

22 Μνπ έδεηρλε ηελ αγάπε ηεο.     

23 Με αγλννχζε φζν δελ έθαλα θάηη πνπ ηελ ελνριεί.     

24 Μνπ ζπκπεξηθεξφηαλ κε ζηνξγή θαη θαινζχλε.     

 

 

 

27. εκείσζε  πφζν ζπρλά λνηψζεηο  έηζη φπσο πεξηγξάθνπλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο. 

εκείσζε  ζηα αξηζηεξά  __ ηεο θάζε πξόηαζεο ηνλ αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζην πόζν 

ζπρλά αηζζάλεζαη  έηζη. 

  1      2      3      4   

          Πνηέ  πάληα  Μεξηθέο πρλά 

Φνξέο 

 

__  Ννηψζσ „έλα‟ κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ κνπ. 

__  Μνπ ιείπνπλ νη παξέεο. 

__  Γελ ππάξρεη θαλέλαο ζηνλ νπνίν κπνξψ λα ζηξαθψ γηα βνήζεηα. 

__  Γελ λνηψζσ κφλνο/ε. 

__  Ννηψζσ κέξνο ηεο παξέαο ησλ θίισλ κνπ. 

__  Έρσ πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ηνπο θίινπο ζηελ παξέα κνπ. 

__  Γελ είκαη θνληά κε θαλέλαλ πηα. 

__  Οη θίινη κνπ δελ κνηξάδνληαη ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηδέεο κνπ. 

__  Δίκαη έλα εμσζηξεθέο άηνκν. 

__  Τπάξρνπλ άηνκα πνπ ηα λνηψζσ θνληά κνπ. 

__  Ννηψζσ απνκνλσκέλνο/ε. 

__  Οη θνηλσληθέο κνπ ζρέζεηο είλαη επηπφιαηεο. 

__  Καλέλαο δελ κε μέξεη πξαγκαηηθά θαιά. 

__  Ννηψζσ απνκνλσκέλνο/ε απφ ηνπο άιινπο γχξσ κνπ. 

__  Μπνξψ λα βξσ παξέα φηαλ ην ζειήζσ. 

__  Τπάξρνπλ άηνκα πνπ κε θαηαιαβαίλνπλ πξαγκαηηθά. 

__  Δίκαη δπζηπρηζκέλνο/ε πνπ είκαη ηφζν απνηξαβεγκέλνο/ε. 
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__  Τπάξρνπλ άλζξσπνη γχξσ κνπ αιιά φρη θνληά κνπ. 

__  Τπάξρνπλ άηνκα κε ηα νπνία κπνξψ λα κηιήζσ. 

__  Τπάξρνπλ άηνκα ζηα νπνία κπνξψ λα ζηξαθψ. 
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28. Οη παξαθάησ δειώζεηο αθνξνύλ ηα γεληθόηεξα ζπλαηζζήκαηά πνπ έρεηο  γηα ηνλ 

εαπηό ζνπ . Δπίιεμε  ηελ απάληεζε πνπ ζε  αληηπξνζσπεύεη πεξηζζόηεξν. 

ζπκθσλψ απφιπηα πκθσλψ δηαθσλψ δηαθσλψ απφιπηα 

1 2 3 4 

 

1.  Νηψζσ φηη αμίδσ ηνπιάρηζηνλ φζν αμίδνπλ θαη νη άιινη. 1 2 3 4 

2.  Νηψζσ φηη έρσ αξθεηέο αξεηέο. 1 2 3 4 

3.  ε γεληθέο γξακκέο, αηζζάλνκαη απνηπρεκέλνο/ε. 1 2 3 4 

4.  Δίκαη ηθαλφο/ε λα θάλσ πξάγκαηα εμίζνπ θαιά κε ηνπο    

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο. 

1 2 3 4 

5.  Νηψζσ φηη δελ έρσ πνιιά γηα ηα νπνία λα είκαη  

πεξήθαλνο/ ε. 

1 2 3 4 

6.  Γηαηεξψ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηφ κνπ. 1 2 3 4 

7.  πλνιηθά, είκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ εαπηφ κνπ. 1 2 3 4 

8.  Μαθάξη λα κπνξνχζα λα ζέβνκαη πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ 

κνπ. 

1 2 3 4 

9.  ίγνπξα ληψζσ άρξεζηνο/ε θαηά θαηξνχο. 1 2 3 4 

10  Καηά θαηξνχο αηζζάλνκαη εληειψο άρξεζηνο/ε. 1 2 3 4 

 

29. Παξαθάησ αθνινπζνύλ κηα ζεηξά από πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ζηόρν λα αμηνινγήζνπλ 

ζπλνιηθά ην πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζαη από ηε δσή ζνπ κέρξη ζήκεξα. ε απηή ηελ 

θιίκαθα δελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο. Κάζε άλζξσπνο είλαη 

δηαθνξεηηθόο θαη γη’ απηό νη απαληήζεηο πνπ δίλεηο είλαη κνλαδηθέο. Ζ πξώηε απάληεζε 

πνπ ζνπ έξρεηαη ζην κπαιό είλαη ζπλήζσο θαη ε πην αληηπξνζσπεπηηθή, γη’ απηό κελ 

αθηεξώλεηο πνιύ ρξόλν ζε θαζεκία από απηέο. εκείσζε  ηελ επηινγή πνπ ζνπ θαίλεηαη 

όηη ζε αληηπξνζσπεύεη πην πνιύ, καπξίδνληαο κηα από ηηο επηά επηινγέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Απάληεζε  ζε θάζε πξόηαζε. 

ε παξαθαινχκε ζεκείσζε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ζνπ κε ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο. 

1= Γηαθσλψ απνιχησο, 2 = Γηαθσλψ, 3 = Γηαθσλψ κεξηθψο, 4 = νχηε ζπκθσλψ νχηε 

δηαθσλψ, 5 = πκθσλψ κεξηθψο, 6 = πκθσλψ, 7 = πκθσλψ απνιχησο  

Ζ δσή κνπ είλαη γεκάηε ζθνπνχο θαη λφεκα         

Οη θίινη θαη γλσζηνί κνπ κε ππνζηεξίδνπλ θαη κε αληακείβνπλ γη‟ απηφ 

πνπ είκαη    

       

Δλδηαθέξνκαη παξά πνιχ γηα ηηο θαζεκεξηλέο κνπ δξαζηεξηφηεηεο        

πκκεηέρσ ελεξγά ζηελ επηπρία θαη ηελ επδσία ησλ γχξσ κνπ        

Δίκαη ηθαλφο/ή θαη άμηνο/α γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο 

γηα κέλα 

       

Δίκαη θαιφ άηνκν θαη δσ κηα θαιή δσή        

Δίκαη αηζηφδνμνο/ε γηα ην κέιινλ κνπ        

Οη άλζξσπνη κε ζέβνληαη        
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Πίλαθαο Α1.χλνςε απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνινγίνπ ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο 

επεμίαο  (flourishing scale) 
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Ζ δσή κνπ είλαη γεκάηε ζθνπνύο θαη 

λόεκα 

N 8 6 13 38 50 115 170 

% 2,0 1,5 3,3 9,5 12,5 28,8 42,5 

Οη θίινη θαη γλσζηνί κνπ κε 

ππνζηεξίδνπλ θαη κε αληακείβνπλ γη’ 

απηό πνπ είκαη 

N 2 5 11 42 65 145 130 

% 
0,5 1,3 2,8 10,5 16,3 36,3 32,5 

Δλδηαθέξνκαη παξά πνιύ γηα ηηο 

θαζεκεξηλέο κνπ δξαζηεξηόηεηεο 

N 5 8 15 33 60 140 139 

% 1,3 2,0 3,8 8,3 15,0 35,0 34,8 

πκκεηέρσ ελεξγά ζηελ επηπρία θαη 

ηελ επδσία ησλ γύξσ κνπ 

N 4 7 10 44 95 142 98 

% 
1,0 1,8 2,5 11,0 23,8 35,5 24,5 

Δίκαη ηθαλόο/ή θαη άμηνο/α γηα ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο 

γηα κέλα 

N 0 6 7 23 34 140 190 

% 
0,0 1,5 1,8 5,8 8,5 35,0 47,5 

Δίκαη θαιό άηνκν θαη δσ κηα θαιή δσή 
N 3 3 11 34 69 145 135 

% 0,8 0,8 2,8 8,5 17,3 36,3 33,8 

Δίκαη αηζηόδνμνο/ε γηα ην κέιινλ κνπ 
N 6 12 17 37 60 135 133 

% 1,5 3,0 4,3 9,3 15,0 33,8 33,3 

Οη άλζξσπνη κε ζέβνληαη 
N 4 9 9 43 65 133 137 

% 1,0 2,3 2,3 10,8 16,3 33,3 34,3 

 

 

 

Παξάξηεκα Α2.χλνςε απνηειεζκάησλ θιίκαθαο απηνεθηίκεζεο ηνπ Rosenberg 

 

  
Συμφωνώ  
απόλυτα 

Συμφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

  n % n % N % N % 
πλνιηθά, είκαη 

ηθαλνπνηεκέλνο/ε κε ηνλ 
144 36,0 200 50,0 52 13,0 4 1,0 
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εαπηό κνπ. 

ε γεληθέο γξακκέο, 

αηζζάλνκαη απνηπρεκέλνο/ε. 
7 1,8 36 9,0 146 36,5 211 52,8 

Νηώζσ όηη έρσ αξθεηέο 

αξεηέο. 
178 44,5 197 49,3 23 5,8 2 ,5 

Δίκαη ηθαλόο/ε λα θάλσ 

πξάγκαηα εμίζνπ θαιά κε 

ηνπο πεξηζζόηεξνπο 

αλζξώπνπο. 

213 53,3 162 40,5 16 4,0 9 2,3 

Νηώζσ όηη δελ έρσ πνιιά γηα 

ηα νπνία λα είκαη  πεξήθαλνο/ 

ε. 

10 2,5 71 17,8 133 33,3 186 46,5 

Καηά θαηξνύο αηζζάλνκαη 

εληειώο άρξεζηνο/ε. 
11 2,8 40 10,0 124 31,0 225 56,3 

Νηώζσ όηη αμίδσ ηνπιάρηζηνλ 

όζν αμίδνπλ θαη νη άιινη. 
220 55,0 109 27,3 29 7,3 42 10,5 

Μαθάξη λα κπνξνύζα λα 

ζέβνκαη πεξηζζόηεξν ηνλ 

εαπηό κνπ. 

93 23,3 136 34,0 80 20,0 91 22,8 

ίγνπξα ληώζσ άρξεζηνο/ε 

θαηά θαηξνύο. 
16 4,0 80 20,0 136 34,0 168 42,0 

Γηαηεξώ κηα ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηνλ εαπηό κνπ. 
164 41,0 185 46,3 45 11,3 6 1,5 

 

 

 

ΠαξάξηεκαΑ3.χλνςεαπνηειεζκάησλθιίκαθαοκνλαμηάο (UCLA Loneliness Scale 

version 3) 

    Πνηέ πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο πρλά 

Γελ ππάξρεη θαλέλαο ζηνλ νπνίν κπνξώ 

λα ζηξαθώ γηα βνήζεηα. 

n 256 88 42 14 

% 64,0 22,0 10,5 3,5 

Γελ λνηώζσ κόλνο/ε. 
n 127 85 77 111 

% 31,8 21,3 19,3 27,8 

Ννηώζσ κέξνο ηεο παξέαο ησλ θίισλ 

κνπ. 

n 11 14 83 292 

% 2,8 3,5 20,8 73,0 

Έρσ πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ηνπο 

θίινπο ζηελ παξέα κνπ. 

n 12 21 133 234 

% 3,0 5,3 33,3 58,5 

Γελ είκαη θνληά κε θαλέλαλ πηα. 
n 266 89 32 13 

% 66,5 22,3 8,0 3,3 

Οη θίινη κνπ δελ κνηξάδνληαη ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηδέεο κνπ. 

n 172 137 70 21 

% 43,0 34,3 17,5 5,3 

Δίκαη έλα εμσζηξεθέο άηνκν. 
n 49 45 129 177 

% 12,3 11,3 32,3 44,3 

Τπάξρνπλ άηνκα πνπ ηα λνηώζσ θνληά n 5 18 91 286 
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κνπ. % 1,3 4,5 22,8 71,5 

Ννηώζσ απνκνλσκέλνο/ε. 
n 228 97 51 24 

% 57,0 24,3 12,8 6,0 

Οη θνηλσληθέο κνπ ζρέζεηο είλαη 

επηπόιαηεο. 

n 168 144 63 25 

% 42,0 36,0 15,8 6,3 

Καλέλαο δελ κε μέξεη πξαγκαηηθά 

θαιά. 

n 114 129 100 57 

% 28,5 32,3 25,0 14,3 

Ννηώζσ απνκνλσκέλνο/ε από ηνπο 

άιινπο γύξσ κνπ. 

n 208 112 64 16 

% 52,0 28,0 16,0 4,0 

Μπνξώ λα βξσ παξέα όηαλ ην ζειήζσ. 
n 15 39 133 213 

% 3,8 9,8 33,3 53,3 

Τπάξρνπλ άηνκα πνπ κε 

θαηαιαβαίλνπλ πξαγκαηηθά. 

n 8 45 121 226 

% 2,0 11,3 30,3 56,5 

Δίκαη δπζηπρηζκέλνο/ε πνπ είκαη ηόζν 

απνηξαβεγκέλνο/ε. 

n 257 86 42 15 

% 64,3 21,5 10,5 3,8 

Τπάξρνπλ άλζξσπνη γύξσ κνπ αιιά 

όρη θνληά κνπ. 

n 93 124 128 55 

% 23,3 31,0 32,0 13,8 

Τπάξρνπλ άηνκα κε ηα νπνία κπνξώ λα 

κηιήζσ. 

n 6 35 94 265 

% 1,5 8,8 23,5 66,3 

Τπάξρνπλ άηνκα ζηα νπνία κπνξώ λα 

ζηξαθώ. 

n 4 38 78 280 

% 1,0 9,5 19,5 70,0 

 

 

Πίλαθαο Α4.χλνςε απνηειεζκάησλ θιίκαθαο  αληίιεςεο γηα ην ξφιν ηεο κεηέξαο 

PARQ-m 

 

 

 

PARQ-m   Πάληα 

Μεξηθέο  

θνξέο πάληα Πνηέ 

Έιεγε θαιά ιόγηα γηα κέλα. 
n 312 74 9 5 

% 78,0 18,5 2,3 1,3 

Γε κνπ έδηλε θαζόινπ ζεκαζία. 
n 14 14 42 330 

% 3,5 3,5 10,5 82,5 

Με δηεπθόιπλε κε ηνλ ηξόπν ηνπ λα 

ηεο κηιώ γηα πξάγκαηα πνπ ήηαλ 

ζεκαληηθά γηα κέλα. 

n 253 82 47 18 

% 63,3 20,5 11,8 4,5 

Με ρηππνύζε αθόκε θη αλ κεξηθέο 

θνξέο δελ ην άμηδα. 

n 6 20 49 325 

% 1,5 5,0 12,3 81,3 

Με έβιεπε σο κεγάιν κπειά. n 8 23 31 338 
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% 2,0 5,8 7,8 84,5 

Με ηηκσξνύζε πνιύ απζηεξά όηαλ 

ζύκσλε. 

n 7 26 64 303 

% 1,8 6,5 16,0 75,8 

Ήηαλ πάληνηε πνιύ απαζρνιεκέλε 

γηα λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο 

κνπ. 

n 10 38 70 282 

% 2,5 9,5 17,5 70,5 

Φαηλόηαλ λα κε αληηπαζεί. 
n 7 7 22 364 

% 1,8 1,8 5,5 91,0 

Έδεηρλε πξαγκαηηθά ελδηαθέξνλ γηα 

ηηο δξαζηεξηόηεηέο κνπ. 

n 308 54 27 11 

% 77,0 13,5 6,8 2,8 

Μνπ έιεγε πνιιά ζθιεξά ιόγηα. 
n 9 24 59 308 

% 2,3 6,0 14,8 77,0 

Με αγλννύζε όηαλ ηεο δεηνύζα 

βνήζεηα. 

n 11 14 37 338 

% 2,8 3,5 9,3 84,5 

Με έθαλε λα ληώζσ όηη κε ζέιεη θαη 

κε ρξεηάδεηαη. 

n 298 66 21 15 

% 74,5 16,5 5,3 3,8 

Μνπ έδηλε πνιιή ζεκαζία. 
n 285 78 17 20 

% 71,3 19,5 4,3 5,0 

Έθαλε ηα πάληα γηα λα κε 

ζηελαρσξεί. 

n 7 15 21 357 

% 1,8 3,8 5,3 89,3 

Ξερλνύζε ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ 

λνκίδσ ζα έπξεπε λα ζπκάηαη. 

n 16 42 84 258 

% 4,0 10,5 21,0 64,5 

Με έθαλε λα ληώζσ όηη δε κ’ αγαπά, 

αλ έθαλα θάπνηα αηαμία. 

n 15 19 50 316 

% 3,8 4,8 12,5 79,0 

Με έθαλε λα αηζζάλνκαη όηη 

αζρνινύκαη κε ζεκαληηθά 

πξάγκαηα 

n 243 107 27 23 

% 60,8 26,8 6,8 5,8 

Με θνβέξηδε ή κε απεηινύζε όηαλ 

έθαλα θάπνην ιάζνο. 

n 12 35 80 273 

% 3,0 8,8 20,0 68,3 

Δλδηαθεξόηαλ γηα ην ηη ζθέθηνκαη 

θαη ήζειε λα ην ζπδεηώ καδί ηεο. 

n 275 73 31 21 

% 68,8 18,3 7,8 5,3 

,ηη θαη αλ έθαλα, λόκηδε όηη ηα 

άιια παηδηά ζπκπεξηθέξνληαλ 

θαιύηεξα από κέλα. 

n 23 52 73 252 

% 5,8 13,0 18,3 63,0 

Μνπ έδεηρλε όηη δελ κε ζέιεη. 
n 15 9 24 352 

% 3,8 2,3 6,0 88,0 

Μνπ έδεηρλε ηελ αγάπε ηεο. 
n 329 54 6 11 

% 82,3 13,5 1,5 2,8 

Με αγλννύζε όζν δελ έθαλα θάηη 

πνπ ηελ ελνριεί. 

n 5 22 61 312 

% 1,3 5,5 15,3 78,0 

Μνπ ζπκπεξηθεξόηαλ κε ζηνξγή θαη 

θαινζύλε. 

n 339 39 12 10 

% 84,8 9,8 3,0 2,5 
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Πίλαθαο Α5.χλνςε απνηειεζκάησλ θιίκαθαο  αληίιεςεο γηα ην ξφιν ηνπ παηέξα PARQ-

f 

 

PARQ-f   Πάληα 
Μεξηθέο  

Φνξέο πάληα Πνηέ 

Έιεγε θαιά ιόγηα γηα κέλα. 
n 285 85 24 6 

% 71,3 21,3 6,0 1,5 

Γε κνπ έδηλε θαζόινπ ζεκαζία. 
n 20 28 91 261 

% 5,0 7,0 22,8 65,3 

Με δηεπθόιπλε κε ηνλ ηξόπν ηνπ λα ηνπ 

κηιώ γηα πξάγκαηα πνπ ήηαλ ζεκαληηθά γηα 

κέλα. 

n 170 140 56 34 

% 
42,5 35,0 14,0 8,5 

Με ρηππνύζε αθόκε θη αλ κεξηθέο θνξέο δελ 

ην άμηδα. 

n 6 21 48 325 

% 1,5 5,3 12,0 81,3 

Με έβιεπε σο κεγάιν κπειά. 
n 12 22 50 316 

% 3,0 5,5 12,5 79,0 

Με ηηκσξνύζε πνιύ απζηεξά όηαλ ζύκσλε. 
n 5 30 107 258 

% 1,3 7,5 26,8 64,5 

Ήηαλ πάληνηε πνιύ απαζρνιεκέλνο γηα λα 

απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο κνπ. 

n 16 70 130 184 

% 4,0 17,5 32,5 46,0 

Φαηλόηαλ λα κε αληηπαζεί. 
n 6 17 15 362 

% 1,5 4,3 3,8 90,5 

Έδεηρλε πξαγκαηηθά ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

δξαζηεξηόηεηέο κνπ. 

n 255 88 39 18 

% 63,8 22,0 9,8 4,5 

Μνπ έιεγε πνιιά ζθιεξά ιόγηα. 
n 7 35 115 243 

% 1,8 8,8 28,8 60,3 

Με αγλννύζε όηαλ ηνπ δεηνύζα βνήζεηα. 
n 14 22 54 310 

% 3,5 5,5 13,5 77,5 

Με έθαλε λα ληώζσ όηη κε ζέιεη θαη κε 

ρξεηάδεηαη. 

n 212 125 28 35 

% 53,0 31,3 7,0 8,8 

Μνπ έδηλε πνιιή ζεκαζία. 
n 221 117 38 24 

% 55,3 29,3 9,5 6,0 

Έθαλε ηα πάληα γηα λα κε ζηελαρσξεί. 
n 8 23 24 345 

% 2,0 5,8 6,0 86,3 

Ξερλνύζε ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ λνκίδσ 

ζα έπξεπε λα ζπκάηαη. 

n 18 85 134 163 

% 4,5 21,3 33,5 40,8 

Με έθαλε λα ληώζσ όηη δε κ’ αγαπά, αλ 

έθαλα θάπνηα αηαμία. 

n 16 22 55 307 

% 4,0 5,5 13,8 76,8 

Με έθαλε λα αηζζάλνκαη όηη αζρνινύκαη κε 

ζεκαληηθά πξάγκαηα 

n 199 136 36 29 

% 49,8 34,0 9,0 7,3 
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Με θνβέξηδε ή κε απεηινύζε όηαλ έθαλα 

θάπνην ιάζνο. 

n 14 38 110 238 

% 3,5 9,5 27,5 59,5 

Δλδηαθεξόηαλ γηα ην ηη ζθέθηνκαη θαη ήζειε 

λα ην ζπδεηώ καδί ηνπ. 

n 207 115 48 30 

% 51,8 28,8 12,0 7,5 

,ηη θαη αλ έθαλα, λόκηδε όηη ηα άιια παηδηά 

ζπκπεξηθέξνληαλ θαιύηεξα από κέλα. 

n 22 51 78 249 

% 5,5 12,8 19,5 62,3 

Μνπ έδεηρλε όηη δελ κε ζέιεη. 
n 15 15 22 348 

% 3,8 3,8 5,5 87,0 

Μνπ έδεηρλε ηελ αγάπε ηνπ. 
n 259 97 28 16 

% 64,8 24,3 7,0 4,0 

Με αγλννύζε όζν δελ έθαλα θάηη πνπ ηνλ 

ελνριεί. 

n 12 29 83 276 

% 3,0 7,3 20,8 69,0 

Μνπ ζπκπεξηθεξόηαλ κε ζηνξγή θαη 

θαινζύλε. 

n 268 95 20 17 

% 67,0 23,8 5,0 4,3 

 


