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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο, οι έμφυλες διακρίσεις, και στο πεδίο της Εκπαίδευσης, είναι, 

ουσιαστικά, αποτελέσματα και αντανάκλαση της κατά φύλα διαίρεσης τόσο της ιδιωτικής όσο και 

της δημόσιας σφαίρας της ζωής. Οι διακρίσεις συνεπάγονται ευρείες ανισότητες, όχι μόνον όσον 

αφορά την κοινωνική τάξη, τη φτώχεια, τη φυλή, την εθνότητα, τη σεξουαλικότητα, την αναπηρία, 

αλλά, πρωτίστως, τις παραδοσιακές, αναχρονιστικές αντιλήψεις τις σχετικές με την κοινωνική 

κατάσταση των γυναικών και τον ρόλο που οι γυναίκες και τα κορίτσια καλούνται να επιτελέσουν 

στο πλαίσιο των πατριαρχικών μας κοινωνιών, γεγονός που, συχνά, υπονομεύει την ικανότητά τους 

να ασκούν και να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην 

Εκπαίδευση, οι νόμοι και οι εκπαιδευτικές πολιτικές, οι οποίες εισάγουν διακρίσεις, η έμφυλη βία 

κ.ά. εξακολουθούν σε πολλές χώρες να εμποδίζουν εκατομμύρια κορίτσια να ολοκληρώσουν την 

εκπαίδευσή τους. 

 
Η βία που βασίζεται στο φύλο στο πλαίσιο των Σχολικών Μονάδων, υπονομεύει το δικαίωμα των 

κοριτσιών στην εκπαίδευση, αλλά και τον βαθιά δημοκρατικό στόχο της επίτευξης της ισότητας 

των φύλων στην Εκπαίδευση, καθώς επηρεάζει αρνητικά τη συμμετοχή των κοριτσιών και την 

παραμονή τους στο σχολείο. Η σχολική βία που σχετίζεται με το φύλο (SRGBV) επηρεάζει 

εκατομμύρια θηλυκά, και όχι μόνο, παιδιά, οικογένειες και κοινότητες. Περιλαμβάνει πράξεις 

ή απειλές σεξουαλικής, σωματικής ή ψυχολογικής βίας που συμβαίνουν μέσα και γύρω από τα 

σχολεία, πράξεις που λαμβάνουν χώρα εξαιτίας της κυρίαρχης έμφυλης τάξης πραγμάτων, των 

επιθετικών έμφυλων στερεοτύπων και ιδεολογημάτων, του τρόπου κοινωνικοποίησης αγοριών 

και κοριτσιών κ.λπ., ενώ επιβάλλονται από άνιση δυναμική ισχύος. 

 
Η παρούσα έρευνα, όπως αναφέρεται και στο θεωρητικό της πλαίσιο, υπήρξε προϊόν της 

αναγνώρισης από τη μια, του ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση πολλαπλών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή, της ελευθερίας, 

της αυτονομίας, της προσωπικής ασφάλειας, της ισότητας, της μη διάκρισης και 

κακομεταχείρισης και του σεβασμού της προσωπικότητας και από την άλλη, της σημασίας του 

ρόλου που μπορεί να επιτελέσουν οι γυναίκες και οι άνδρες εκπαιδευτικοί στην αντιμετώπιση 

του φαινομένου, στο πλαίσιο της κοινωνίας ευρύτερα και της Εκπαίδευσης ειδικότερα. Τα 

αποτελέσματά της έρχονται να καλύψουν το υπαρκτό σχετικό επιστημονικό/ερευνητικό κενό, 

ενώ η μεθοδολογία της-πρόκειται για φεμινιστική έρευνα, η οποία αξιοποιεί ως αναλυτική 
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κατηγορία το φύλο (gender)-ευελπιστούμε να αποτελέσει καλή πρακτική για μελλοντικές 

έρευνες στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. 

 
Ομότιμη Καθηγήτρια Μαρία Γκασούκα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 
Φύλα, Ρόλοι, Ταυτότητες, Στερεότυπα, Προκαταλήψεις, Σχέσεις: μια 

συζήτηση σε εξέλιξη. 

 

 
Όπως γνωρίζουμε, οι έμφυλες διακρίσεις προκύπτουν από την κυρίαρχη έμφυλη τάξη 

και τις κοινωνικά κατασκευασμένες ταυτότητες των ανθρώπων, δηλαδή των αξιών, 

των ρόλων και του κοινωνικού και πολιτισμικού νοήματος που αποδίδει η κοινωνία 

στις βιολογικές διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών. Όταν αναφερόμαστε σε 

έμφυλες διακρίσεις, αναφερόμαστε στη διαδικασία κοινωνικοποίησης, η οποία 

βασίζεται στο φύλο και με την οποία τα άτομα μαθαίνουν και εσωτερικεύουν τις 

πολιτισμικές συμπεριφορές που συνδέονται με τις δεσπόζουσες κάθε φορά αντιλήψεις 

περί θηλυκότητας και αρρενωπότητας (Bourdieu, 2007). Πιο συγκεκριμένα, η 

κοινωνικοποίηση του ατόμου σε σχέση με το φύλο, αφορά τον τρόπο που αυτό 

μαθαίνει και εσωτερικεύει τις κυρίαρχες αξίες της έμφυλης τάξης πραγμάτων της 

κοινωνίας ή της κουλτούρας στην οποία ανήκει, με συνέπεια να λειτουργεί σύμφωνα 

με τις συγκεκριμένες αξίες (Lips, 2001). Πρόκειται ουσιαστικά για κοινωνικά 

κατασκευασμένες εννοιολογήσεις, οι οποίες βασίζονται στους υπάρχοντες 

κοινωνικούς θεσμούς (για παράδειγμα θεσμούς όπως αυτοί της οικογένειας, του 

σχολείου, κ.λπ.) και εμφανίζονται σε καθημερινές πρακτικές. Κατά κανόνα, ωστόσο, 

εδράζονται σε αυτό που καλούμε «έμφυλες προκαταλήψεις». Οι προκαταλήψεις κάθε 

είδους συνιστούν, ως γνωστόν, στάσεις ή συναισθήματα (θετικά, αρνητικά, συνειδητά 

ή μη συνειδητά) ενός προσώπου ή μιας κοινωνίας ευρύτερα, απέναντι σε μέλη κάποιων 
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ομάδων. Μπορεί να βασίζονται σε προκατειλημμένες ιδέες και να επηρεάζονται από 

παράγοντες όπως το φύλο, η φυλή, η τάξη, η σεξουαλικότητα, η θρησκεία, η αναπηρία, 

τα προσωπικά χαρακτηριστικά κ.ά., και έχουν λίγο-πολύ εδραιωθεί, χωρίς να 

προηγηθεί εξακρίβωση ή κριτικός έλεγχος (Bourdieu, 2007). Πιο συγκεκριμένα, 

πρόκειται για συναισθηματική, συνήθως δυσμενή, αίσθηση έναντι ενός ατόμου ή 

μελών μιας ομάδας που βασίζεται αποκλειστικά σε φυσικά ή κοινωνικά ή προσωπικά 

χαρακτηριστικά του/της. Η προκατάληψη μπορεί επίσης να αναφέρεται σε 

καταχρηστικές πεποιθήσεις και είναι δυνατό να περιλαμβάνει κάθε παράλογη στάση, 

η οποία είναι ασυνήθιστα ανθεκτική στην όποια ορθολογική εξήγηση. Ιδιαίτερα οι 

προκαταλήψεις που συνδέονται με το φύλο, οι έμφυλες προκαταλήψεις, δεν 

στηρίζονται σε λογική επιχειρηματολογία, προς την οποία μάλιστα και 

αντιπαρατίθενται (Lips, 2001). Προσλαμβάνονται ως γνώμη ή σύνολο γνωμών ή 

ακόμα και ως ολόκληρη θεωρία, η οποία έχει σχηματισθεί κατά έναν μη επιστημονικό 

τρόπο κοινά αποδεκτό, αλλά και μια τοποθέτηση που περιλαμβάνει συναισθήματα, 

όπως η περιφρόνηση και η απέχθεια. Στο πλαίσιο αυτό ο τρόπος που προσλαμβάνεται 

το κάθε φύλο βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τους ιδεολογικούς μηχανισμούς που 

διαμορφώνουν και εκφράζουν ευρύτερες πατριαρχικές κοσμοαντιλήψεις. Το 

αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι ιεραρχικές και άνισες σχέσεις και ρόλοι μεταξύ 

γυναικών και ανδρών, αλλά και εντός του ίδιου φύλου, καθώς και η μειονεκτική 

κοινωνική θέση των γυναικών και των άλλων θηλυκοτήτων (Γκασούκα, 2013).
1
 

 
Πιο συγκεκριμένα, όταν αναφερόμαστε σε σχέσεις μεταξύ των ανδρών και των 

γυναικών εννοούμε εκείνο το πλέγμα ποικίλων αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους που 

συχνά διακρίνονται για τον ιεραρχικό και εξουσιαστικό τους χαρακτήρα
2
. 

Καθορίζονται κοινωνικά από τον πολιτισμό, τη θρησκεία ή τους κοινωνικά αποδεκτούς 

τρόπους σκέψης που συγκροτούν τη συλλογική, κοινωνική συνείδηση (Bourdieu, 2007). 

Χαρακτηρίζονται συνήθως από την περιθωριοποίηση των γυναικών στη λήψη 

αποφάσεων, αλλά και άλλες μορφές κατανομής της εξουσίας τόσο στην ιδιωτική όσο 

και στη δημόσια σφαίρα της ζωής (European Union, 2014). Με δυο λόγια, πρόκειται 

για σχέσεις δύναμης και ισχύος οι οποίες, σε διαλεκτική σχέση με την κοινωνικότητα, 

 

1 Η κοινωνική θέση των γυναικών και των ανδρών επηρεάζεται από πολιτικούς, οικονομικούς, 
πολιτισμικούς, κοινωνικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και μπορεί 

να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. 
2 Πρόκειται για σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και σχέσεις μεταξύ κατηγοριών γυναικών 
και σχέσεις μεταξύ κατηγοριών ανδρών. 
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διαποτίζουν κάθε κοινωνική πρακτική και αρθρώνονται στην κουλτούρα της 

καθημερινής ζωής, στη διαμόρφωση και στην οργάνωση των ταυτοτήτων και στην 

παραγωγή και κατανάλωση των τρόπων ζωής
3
. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες είναι 

ορατή η προσπάθεια που γίνεται τόσο από την επιστήμη και την έρευνα όσο και από 

τα κινήματα των γυναικών κυρίως να αναλυθούν οι σχέσεις αυτές και να 

διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τον μετασχηματισμό τους σε πνεύμα 

ισότητας. Στο ανωτέρω πλαίσιο, πάντως, και ως συνέπειά του, διαμορφώνονται και οι 

ρόλοι των φύλων, δηλαδή τα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς εντός συγκεκριμένων 

πολιτισμικών και κοινωνικών συνθηκών που θεωρείται ότι αρμόζουν σε κάθε φύλο 

(Flood and Pease, 2009). Οι έμφυλοι ρόλοι αντανακλώνται στις συμπεριφορές των 

ανθρώπων στην καθημερινότητά τους, οι οποίες επηρεάζονται από τις προσδοκίες της 

συλλογικής, κοινωνικής συνείδησης, γι’ αυτό συχνά αποκαλούνται στερεότυποι. 

Μαθαίνονται από τη γέννηση, καθώς τα παιδιά εκτίθενται στη σχετική στάση των 

γονέων τους και άλλων μελών της κοινωνίας. Έτσι, μεγαλώνοντας εσωτερικεύουν τις 

κοινωνικά «κατάλληλες» για τους άνδρες και τις γυναίκες συμπεριφορές. Σε συλλογικό 

επίπεδο οι ρόλοι των φύλων, ρευστοί και μεταβαλλόμενοι, καθορίζουν συχνά τις 

παραδοσιακές ευθύνες και τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί από συγκεκριμένη 

κοινωνία σε γυναίκες, άνδρες, κορίτσια και αγόρια. Είναι οι κοινές προσδοκίες μιας 

κοινωνίας ή μιας κοινωνικής ομάδας σχετικά με την κατάλληλη/αρμόζουσα 

συμπεριφορά των ανδρών και των γυναικών, η οποία μαθαίνεται ως αποτέλεσμα 

εμπειριών κοινωνικοποίησης και μίμησης. Οι έμφυλοι ρόλοι εξαρτώνται από το 

πλέγμα των πολιτιστικών παραδόσεων από τη μια κι από την άλλη από τη δομή των 

νοικοκυριών, την πρόσβαση σε πόρους, τις ειδικές επιπτώσεις της παγκόσμιας 

οικονομίας, τυχόν συγκρούσεις ή καταστροφές, και άλλους σημαντικούς σε τοπικό 

επίπεδο παράγοντες, λ.χ. οι οικολογικές συνθήκες (Flood and Pease, 2009). Όπως και 

το φύλο, οι ρόλοι των φύλων εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, ιδίως μέσω της 

ενδυνάμωσης των γυναικών και του μετασχηματισμού των ειδών αρρενωπότητας και 

θηλυκότητας. 

 

 

 

 
 

3 Η έννοια της δύναμης έχει αποφασιστική σημασία, για να κατανοηθεί η σχέση του ατόμου με την 
κοινωνία και ο ρόλος του στην κοινωνική εξέλιξη. Συχνά, όμως, γίνεται σύγχυση των σχέσεων δύναμης 

με τις σχέσεις εξουσίας, γεγονός που οδηγεί σε σοβαρές παρανοήσεις. Οι σχέσεις εξουσίας συνεπάγονται 

την ανισότητα και την προϋποθέτουν. Περικλείουν επίσης δύναμη, η οποία, όμως, είναι θεσμοθετημένη 

γι αυτή/όν που την κατέχει και συγκαλυμμένη με συναίνεση από εκείνον/η που τη στερείται. 
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Το σύνολο σχεδόν των γνωστών κοινωνιών στον έναν ή στον άλλο βαθμό, ακόμα και 

αν δεν ορίζεται ρητά από τα δικά τους συντάγματα και τους νόμους, είναι πατριαρχικές 

(Γκασούκα, 2013)
4
. Οι πατριαρχικές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από τη δομική βία. 

Πρόκειται για βία χωρίς σαφή δράστη, ενσωματωμένη και εγγενή στη δομή μιας 

κοινωνίας. Συνθετικά συστατικά της είναι εν γένει η εξουσία και η ανισότητα. Η 

δομική βία έχει συχνά ως στόχο τις γυναίκες και συντηρείται μέσω της 

κοινωνικοποίησης των φύλων, της δημιουργίας έμφυλων προκαταλήψεων και της 

συνεχούς απειλής βίας, παράγοντες οι οποίοι συνολικά θέτουν τις γυναίκες σε 

κατώτερη θέση και επηρεάζουν τις ενέργειές τους σε όλα τα επίπεδα (Christofi, Fries- 

Tersch, et. all. 2017). Η δομική βία νοείται ως κοινωνική εκμετάλλευση και άνιση 

εξουσία (και, κατ’ επέκταση, άνισες ευκαιρίες στη ζωή), στοιχεία τα οποία 

εντάσσονται στην έμφυλη κοινωνική τάξη. Όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών, η 

διαρθρωτική ανισότητα και η έλλειψη ισορροπίας στην εξουσία δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για την κοινωνική υποταγή τους. Συνιστά, κατά συνέπεια, παραβίαση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελεί ακραία μορφή διάκρισης κατά γυναικών. 

Συμπεριλαμβάνει όλες τις πράξεις βίας που συνδέονται με το φύλο και οι οποίες 

προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν σε γυναίκες σωματική, σεξουαλική, 

ψυχολογική, οικονομική βλάβη ή οδύνη, αλλά και απειλές για τέτοιες πράξεις, τον 

εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, είτε αυτές οι βίαιες πράξεις 

ασκούνται στο πλαίσιο της δημόσιας είτε της ιδιωτικής σφαίρας της ζωής (WHO, 

2005). Το σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι ένα καταχρηστικό πρότυπο 

συμπεριφοράς, που εφαρμόζεται με την πάροδο του χρόνου εντός ή εκτός της 

οικογένειας. Δεν επηρεάζει μόνο την ψυχική υγεία των ανθρώπων, συχνότερα 

γυναικών και κοριτσιών, και τα κοινωνικά τους δίκτυα, αλλά τους στερεί επίσης τις 

ευκαιρίες για μελλοντική προσωπική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη (Συμβούλιο 

της Ευρώπης, 2011). Στα παραδείγματα λ.χ. ψυχολογικής βίας συμπεριλαμβάνονται 

πράξεις, όπως η κοινωνική απομόνωση, οι λεκτικές επιθέσεις, οι απειλές, ο 

 
4 Η Πατριαρχία αποτελεί κοινωνικοοικονομικό σχηματισμό, που τέμνει οριζόντια όλους τους γνωστούς 

λοιπούς κοινωνικοοικονομικούς σχηματισμούς (δουλοκτητικό, φεουδαρχικό, καπιταλιστικό κ.ά.) και ο 

οποίος βασίζεται στην αρχή της ανδρικής κυριαρχίας επί των γυναικών. Διαθέτει ισχυρή ιδεολογία, 

μηχανισμούς και πρακτικές, προκειμένου να εξηγήσει και να δικαιολογήσει αυτήν την κυριαρχία και να 
την αποδώσει στις εγγενείς, φυσικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, αν και, συχνά, επικαλείται 

νομιμοποιητικά και τη μεταφυσική. Ιστορικά, η πατριαρχία εκδηλώθηκε στον κοινωνικό, νομικό, 

πολιτικό, θρησκευτικό και οικονομικό οργανισμό μιας σειράς διαφορετικών πολιτισμών. Σημειώνεται 

πως ο όρος χρησιμοποιήθηκε και ως αναλυτική κατηγορία από τον φεμινισμό του δευτέρου κύματος, για 

την κατανόηση των πατριαρχικών κοινωνικών σχέσεων και την προοπτική της γυναικείας 

απελευθέρωσης από την ανδρική κυριαρχία (Γκασούκα, 2013). 
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εκφοβισμός, ο έλεγχος, η παρενόχληση ή η επίμονη παρακολούθηση, οι προσβολές, η 

ταπείνωση και η δυσφήμιση εκ προθέσεως, συμπεριφορά η οποία πλήττει σοβαρά την 

ψυχολογική ακεραιότητα μιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού, μέσω καταναγκασμού ή 

απειλών (WHO, 2005). 

Οι γυναίκες και τα κορίτσια επηρεάζονται βαθιά από τις σωματικές, σεξουαλικές και 

ψυχολογικές συμπεριφορές που βιώνουν, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε 

τραυματισμό και ακρωτηριασμό, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και ανασφαλείς 

αμβλώσεις, σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις, κατάθλιψη, άγχος, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, χρόνιο πόνο, διαταραχές ύπνου, χαμηλή αυτοεκτίμηση (Romito et all., 

2005; Campbell, 2002), ενώ δεν είναι σπάνιο να καταλήξει σε γυναικοκτονία 

(Γκασούκα, 2019). Αυτού του είδους η βία δεν επηρεάζει μόνο γυναίκες, αλλά και 

παιδιά, οικογένειες και τις κοινωνίες στο πλαίσιο των οποίων λαμβάνει χώρα το 

φαινόμενο. Τα παιδιά είναι συνήθως οι πιο κοντινοί/ές μάρτυρες και μερικές φορές τα 

άμεσα θύματα της βίας στο σπίτι
5
. Κατά κανόνα, τα συγκεκριμένα παιδιά γίνονται 

εσωστρεφή, έχουν φοβίες, υποφέρουν από έλλειμμα επικοινωνίας και υστερούν στις 

σχολικές επιδόσεις (Jansen, Üner, Kardam, et all, 2009). Σύμφωνα, τέλος, με μελέτη που 

δημοσίευσε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO, 2005, 2015), η οποία μελέτη 

περιλαμβάνει 24.000 γυναίκες από διαφορετικούς πολιτισμούς, τοποθεσίες και 

αγροτικές /αστικές περιοχές σε 10 χώρες, η συχνότητα με την οποία μια γυναίκα 

υφίσταται στη ζωή της: α. σωματική βία κυμαίνεται μεταξύ 13% και 61%, η συχνότητα 

της σεξουαλικής βίας κυμαίνεται μεταξύ 6% και 59%, και η συχνότητα συνδυασμού 

σωματικής και σεξουαλικής βίας κυμαίνεται μεταξύ 15% και 71% (Garcia et al., 

2005)
6
. 

Οι μορφές και οι εκδηλώσεις βίας κατά γυναικών διαμορφώνονται, όπως είπαμε, από 

κοινωνικούς και πολιτισμικούς κανόνες και από τη δυναμική κάθε κοινωνικού, 

οικονομικού και πολιτικού συστήματος. Παράγοντες όπως η φυλετική ή εθνοτική 

καταγωγή της γυναίκας, η κάστα, η τάξη, το καθεστώς της μετανάστριας ή της 

προσφύγισσας, η ηλικία, η θρησκεία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η οικογενειακή 

 

5 Τα παιδιά μπορεί να βιώσουν βία, όταν προσπαθήσουν να αποτρέψουν τον πατέρα που διαπράττει βία 
στη μητέρα ή μπορεί να υποστούν τη βία της μητέρας, λόγω του θυμού της αφού υποστεί βία. Μπορεί 

και τα ίδια τα παιδιά να βιώσουν λεκτική, σωματική βία. 
6 Η συχνότητα άσκησης σωματικής βίας κατά τη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας στην Τουρκία, για 
παράδειγμα, κυμαίνεται μεταξύ 25% και 53%, η συχνότητα άσκησης σεξουαλικής βίας κυμαίνεται 

μεταξύ 9% και 23%, και η συχνότητα άσκησης σωματικής και σεξουαλικής βίας είναι 42% (Jansen, 

Üner, Kardam, et all, 2009). 
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κατάσταση, η αναπηρία ή το αν είναι φορέας του ιού HIV θα επηρεάσουν τις μορφές 

βίας που θα υποστεί και τον τρόπο που θα τη βιώσει (Flood and Pease, 2009). Σε γενικές 

γραμμές οι ορισμοί και οι περιγραφές της βίας κατά γυναικών υπογραμμίζουν ότι αυτό 

το είδος βίας συνδέεται με το φύλο. Ως εκ τούτου, οι έννοιες της «βίας κατά γυναικών» 

και της «έμφυλης βίας» χρησιμοποιούνται συχνά ως συνώνυμες. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, η έκφραση «κατά (των) γυναικών» χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

του φύλου των θυμάτων. Άλλες έννοιες, όπως «βία ανδρών κατά γυναικών», 

προσδιορίζουν τόσο το φύλο του δράστη όσο και του θύματος, προκειμένου να 

αποφευχθεί η ουδετερότητα ως προς το φύλο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συμβολική 

βία: διακριτική, αόρατη, διαδεδομένη βία, η οποία ασκείται μέσω γνωστικής 

λειτουργίας και παρανόησης, γνώσης και συναισθήματος, συχνά με τη χωρίς επίγνωση, 

συναίνεση ή συνέργεια της γυναίκας που την υφίσταται (Bourdieu, 2007). Είναι 

ενσωματωμένη στους ίδιους τους τρόπους δράσης ανθρώπων (συνήθως γένους 

αρσενικού) και τις γνωστικές δομές και επιβάλλει το φάσμα της νομιμότητας της 

έμφυλης κοινωνικής τάξης, η οποία χαρακτηρίζεται από την ανδρική κυριαρχία. Οι 

εκδηλώσεις της συμβολικής βίας διασφαλίζουν την αναγνώριση της διαρθρωτικής και 

της άμεσης βίας και οδηγούν στις διάφορες μορφές και είδη της. Ταυτόχρονα με τα 

ανωτέρω, διαμορφώνεται κι ένα πλέγμα μύθων και ιδεολογημάτων που επιχειρούν να 

«εξηγήσουν» το φαινόμενο, στην ουσία όμως να το δικαιολογήσουν. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

• Μόνον ορισμένες γυναίκες βιάζονται, δέχονται επίθεση. 

• Μια υγιής γυναίκα μπορεί να αντισταθεί στον βιασμό. 

• Οι «πραγματικοί» βιασμοί διαπράττονται από ξένους. 

 

• Το αλκοόλ αναγκάζει τους άνδρες να είναι βίαιοι. 

 

• Οι γυναίκες «επιζητούν» τον βιασμό τους. 

 

• Εάν ήταν σοβαρό γεγονός, οι γυναίκες θα εύρισκαν τρόπο να τον αποφύγουν. 

 
 

Συνέπεια των μύθων αυτών είναι να εμφανίζεται η έμφυλη βία ως μέρος των 

φυσιολογικών σχέσεων μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, να δυσκολεύονται οι 

κακοποιημένες γυναίκες τόσο στην αναζήτηση όσο και στη λήψη βοήθειας και 

υποστήριξης, να δυσκολεύονται επίσης να διακόψουν βίαιες σχέσεις, η βία που 

υφίστανται να υποτιμάται όχι μόνο από την κοινότητα στην οποία ανήκουν, αλλά και 
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από την οικογένεια προέλευσής τους και τελικά η βία αυτή να παραμένει κρυμμένη 

(Bourdieu, 2007). Το βέβαιο είναι πως τα φαινόμενα της βίας που συνδέεται με το φύλο 

βασίζονται σε αιτιώδεις παράγοντες όπως (ενδεικτικά): 

•Πατριαρχικές κοινωνίες και αντιλήψεις 

• Φτώχεια, ανεργία, κατάχρηση αλκοόλ. 

• Στάσεις σχετικές με την ορθότητα χρήσης της βίας από την αρσενική εξουσία 

(ηγεμονική αρρενωπότητα). 

• Σεξουαλική ζήλια. 

• Αποδοχή της από θρησκευτικά ή/και πολιτιστικά συστήματα και πεποιθήσεις. 

 

 
Η παρούσα έρευνα υπήρξε προϊόν της αναγνώρισης από τη μια του ότι η βία κατά των 

γυναικών αποτελεί παραβίαση πολλαπλών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή, της ελευθερίας, της αυτονομίας, της 

προσωπικής ασφάλειας, της ισότητας, της μη διάκρισης και κακομεταχείρισης και του 

σεβασμού της προσωπικότητας (WHO, 2009) και από την άλλη της σημασίας του 

ρόλου που μπορούν να επιτελέσουν οι γυναίκες και οι άνδρες εκπαιδευτικοί στην 

αντιμετώπιση του φαινομένου, στο πλαίσιο της κοινωνίας ευρύτερα και της 

εκπαίδευσης ειδικότερα, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη πως το σχολείο, ως 

αντανάκλαση των συγκεκριμένων κοινωνιών στο πλαίσιο των οποίων λειτουργεί, 

αποτελεί πεδίο και έμφυλης βίας, όπως θα δούμε παρακάτω (Jones et al., 2008) 

Ταυτόχρονα, όμως, είναι δυνατόν να αποτελέσει εφαλτήριο υπέρβασης και της 

έμφυλης βίας, με την ενεργητική συμβολή των εκπαιδευτικών, με τη δημιουργία 

πολιτών/ισσών του μέλλοντος, διαπαιδαγωγημένων σε πνεύμα έμφυλης ισότητας και 

αλληλοαποδοχής. Ωστόσο, πρέπει να ομολογήσουμε πως σημαντικός αριθμός 

εκπαιδευτικών, ανδρών, αλλά και γυναικών δυστυχώς, διακρίνονται από έλλειμα 

ολοκληρωμένης επιμόρφωσης/ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Ισότητας των Φύλων 

και των Ευκαιριών, ειδικότερα μάλιστα σε ζητήματα έμφυλης βίας, αλλά και από 

συστηματική και γενικευμένη χρήση ανδροκεντρικής-σεξιστικής γλώσσας, τόσο στον 

γραπτό όσο και στον προφορικό τους λόγο, αγνοώντας πως ο αποκλεισμός των 

γυναικών από τον λόγο αποτελεί επίσης μορφή έμφυλης βίας (Γκασούκα, 

Γεωργαλίδου, κ.ά., 2018). Το πλήθος των σχετικών συνεδρίων και ερευνών 

καταλήγουν, μεταξύ άλλων, στον σημαντικό ρόλο που παίζει η εκπαίδευση στην 

προσπάθεια εξάλειψης της βίας που συνδέεται με τα φύλα και στην αναγκαιότητα της 
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σχετικής ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης/κατάρτισης ανδρών και γυναικών 

εκπαιδευτικών (Mariscal et al., 2014). Διαπιστώνεται, όμως, πως ένας εξαιρετικά 

μεγάλος αριθμός από αυτές/ούς δεν θεωρεί τη βία δική της/του υπόθεση, δεν θίγει το 

ζήτημα στις διδακτικές του/της παρεμβάσεις, πιστεύει πως η ενδοοικογενειακή βία 

είναι υπόθεση αυστηρά της οικογένειας, ενώ κάποιοι/ες, έστω και αν δεν το αναφέρουν 

ρητά, πιστεύουν πως ήπια ήδη βίας μπορεί να εφαρμοστούν 

σωφρονιστικά/διαπαιδαγωγικά στις «ηθικά αδύναμες» και ανυπάκουες γυναίκες. 

Έτσι, τίθενται μια σειρά από ερωτήματα όπως λ.χ. (α) ποιες είναι οι κυρίαρχες αντιλήψεις και 

στάσεις των Κυπρίων εκπαιδευτικών, ανδρών και γυναικών, τόσο εντός της σχολικής 

κοινότητας όσο και στην κοινωνία ευρύτερα, όσον αφορά την έμφυλη βία και τις επιπτώσεις 

της στις ζωές και τον ψυχισμό των μαθητών/τριών ειδικότερα και των γυναικών γενικότερα,  

(β) Ποιος είναι κατά γνώμη τους ο ρόλος που μπορεί να παίξουν οι εκπαιδευτικοί στην 

αντιμετώπισή της (γ) Ποιος είναι ο τρόπος που οι ίδιες/οι έχουν δραστηριοποιηθεί ή θα 

μπορούσαν να ενεργοποιηθούν σχετικά, (δ) Ποιες είναι ή θα έπρεπε να είναι οι εκπαιδευτικές 

πολιτικές και τα μέτρα που κατά τη γνώμη τους πρέπει να λάβει η πολιτεία, προκειμένου να  

αξιοποιηθεί η εκπαίδευση και τα στελέχη της για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, κ.ά. Στα 

ερωτήματα αυτά θα προσπαθήσει να απαντήσει η συγκεκριμένη έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη 

τις σχετικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών, ώστε με βάση τα πορίσματά της να συνεισφέρει στην 

προσπάθεια της πολιτείας να ευαισθητοποιήσει τον εκπαιδευτικό κόσμο και να τον υποκινήσει 

στην ανάληψη και επιτυχή υλοποίηση του ρόλου τους ως κοινωνικών μεταρρυθμιστριών και 

μεταρρυθμιστών. 
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Η βία κατά των γυναικών 

 

 

 

 

 

 

«Η βία σε βάρος των γυναικών αποτελεί παλιά μάστιγα 

της κοινωνίας και κατάφορη παραβίαση των βασικών 

δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δυστυχώς, πρόκειται για 

φαινόμενο διαδεδομένο σε όλες τις κοινωνίες και 

σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, ανεξάρτητα από 

το επίπεδο ανάπτυξης, τον βαθμό πολιτικής σταθερότητας, 

τον πολιτισμό ή τη θρησκεία και συναντάται 

τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό χώρο. 

Πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο και, 

ως εκ τούτου, διαδεδομένο στις χώρες της Ε.Ε». 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

 
 

 

 

 

 
Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μέρος της δομής των κοινωνιών μας και του 

συστήματος λειτουργίας τους. Η βία, αλλά και η απειλή της βίας, συνιστούν σημαντικό 

μέσο κοινωνικού ελέγχου. Ως φαινόμενο μοναδικής ιστορικής αντοχής λειτουργεί και 

αναπαράγεται με τη συμβολή ιδεολογημάτων, θεσμών και μηχανισμών, με πρώτον 

αυτόν της οικογένειας, καθοριστικού παράγοντα αναπαραγωγής του πλέγματος των 

κυρίαρχων αξιών της κοινωνίας (Bloom, 2008). Όσο για τα ιδεολογήματα και τους 

μύθους που το περιβάλλουν και που συχνά θέλουν τα θύματα και όχι οι δράστες της να 

φέρουν την ευθύνη της, αφομοιώνονται πρόθυμα από τα μέλη της κοινωνίας και 

διαμορφώνουν συλλογική συνείδηση αποδοχής και ανοχής της βίας κατά των 
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Σύμφωνα με τον ΟΗΕ : 

 
 

Στις μέρες μας περίπου το 90% των θυμάτων πολέμου είναι άμαχος πληθυσμός και η 

πλειοψηφία γυναίκες και παιδιά, σε αντίθεση με τον προηγούμενο αιώνα που οι 

στρατιώτες ήταν το 90% αυτών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο. 

 
Στον πόλεμο είναι οι γυναίκες και τα κορίτσια αυτές υφίστανται τις βαρύτερες συνέπειες, 

εξαιτίας του φύλου τους και της θέσης τους στην κοινωνία. Οι γυναίκες βιάζονται 

γυναικών
7
. Οι έρευνες, όμως, που έχουν γίνει σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν αποδείξει 

πως η φτώχεια, η ανασφάλεια, η οικονομική εξάρτηση, ο τρόπος κοινωνικοποίησης, 

αλλά και η συλλογική κοινωνική συνείδηση που διαμορφώνεται από τις βαθιά 

ριζωμένες έμφυλες προκαταλήψεις και στερεότυπα, σε συνδυασμό πάντοτε με τις 

πατριαρχικές «πολιτιστικές» επιταγές, είναι οι βασικές αιτίες της αποδοχής της βίας εκ 

μέρους των γυναικών (Reichel, 2017). Έρευνες και μελέτες μας λένε ότι ορισμένες 

μορφές βίας εκδηλώνονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης (π.χ. η οικογενειακή βία 

και ο βιασμός), ενώ άλλες εμφανίζονται μόνο σε ορισμένες χώρες ή πολιτισμούς, όπως 

ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, η επαλήθευση της παρθενίας, το κάψιμο 

στην πυρά των χηρών, οι καταναγκαστικοί γάμοι θηλυκών παιδιών κ.ά. Κι ακόμα ότι 

μπορεί να ασκείται στο πλαίσιο της οικογένειας (ξυλοδαρμός, βία συνδεδεμένη με την 

προίκα, αιμομιξία, στέρηση τροφής, γεννητικός ακρωτηριασμός), στο πλαίσιο της 

κοινωνίας (βιασμός, σεξουαλική παρενόχληση, εμπόριο γυναικών, πορνεία, 

πορνογραφία), καθώς και στο πλαίσιο άσκησης της εργασίας (εργοδοτική βία, 

σεξουαλική παρενόχληση). Μας λένε ακόμα αυτές οι έρευνες ότι η βία κατά των 

γυναικών μπορεί να συνδέεται με τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά τους (όπως ο βιασμός 

ή ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων), με την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης 

σχέσης με έναν άνδρα (βία οικογενειακή, συζυγικός βιασμός, 

γυναικοκτονία/θηλυκτονία) ή με την τιμωρία ή την ταπείνωση της ομάδας στην οποία 

ανήκει η γυναίκα (βιασμοί σε καιρό πολέμου, σεξουαλική σκλαβιά). 

 
 

 

 
 

7 Τα θύματα την προκαλούν, αυτά ερεθίζουν τους δράστες, προκαλούν τον βιασμό τους. Οι γυναίκες 
είναι αυτές που ντύνονται προκλητικά, καπνίζουν, πίνουν, κυκλοφορούν τη νύχτα μόνες τους κ.λπ., με 

αποτέλεσμα την εναντίον τους βία. Συχνά εγκαλούνται τα θύματα και για την αποδοχή ή ανοχή της βίας 

και, έστω και έμμεσα, οι γυναίκες ενοχοποιούνται, για άλλη μια φορά, για τις ανδρικές πράξεις και 

παραλήψεις. 



16  

 

 

Η βία κατά των γυναικών, φαινόμενο τόσο παλιό όσο και οι πατριαρχικές μας 

κοινωνίες, αναγνωρίστηκε ως κοινωνικό πρόβλημα, έγινε «ορατή», μόλις τις 

τελευταίες δεκαετίες, χάρη στις έρευνες και τους αγώνες των φεμινιστριών, που έγιναν 

αποδεκτές/οί και από τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, η Ε.Ε., το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, κ.ά. Τα αίτιά της συνδέονται άμεσα με την ανισότητα που 

υπάρχει μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές δομές 

εξουσίας, τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής, γεγονός που 

διαμορφώνει ένα κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο η βία κατά 

των γυναικών με τον έναν ή τον άλλο τρόπο γίνεται αποδεκτή. Οι Διεθνείς Συμβάσεις 

αναδεικνύουν τη βία κατά των γυναικών ως μορφή διάκρισης, η οποία εμποδίζει 

σοβαρά την ικανότητα τους να απολαμβάνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους 

σε ισότιμη βάση με τους άνδρες (Γκασούκα, Παπαγιαννοπούλου, κ.ά., 2019). Όταν 

μιλάμε για έμφυλη βία μιλάμε για: 

 Ψυχολογική βία 

 
 Λεκτική βία 

 
 Πολλαπλές μορφές εγκλεισμού και στέρησης 

 
 Σεξουαλική Παρενόχληση 

 
 Σωματική βία και βιασμό 

 
 Καταναγκαστικό γάμο 

 
 Σεξουαλική βία 

 
 Σεξουαλική σκλαβιά-καταναγκαστική πορνεία 

 
 Ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων κοριτσιού/γυναίκας 

 
 Καταναγκαστική έκτρωση και καταναγκαστική στείρωση 

 
 Γυναικοκτονία/θηλυκτονία 

 
 Διαδικτυακή βία κ.ά. 

συστηματικά, γίνονται αντικείμενα σεξουαλικής δουλείας και εξαναγκαστικής 

εγκυμοσύνης ή στείρωσης, ανάλογα με τις περιστάσεις. 
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«… Στη διεθνή βιβλιογραφία, ιδιαίτερα της Δύσης, η γυναικοκτονία αποδίδεται ως 

femicide, ενώ στη Λατινική Αμερική, όπου το πρόβλημα λαμβάνει τρομακτικές 

διαστάσεις,   χρησιμοποιείται   το    femicidio    ή/και    feminicidio.    Ο    όρος 

femicide καταγράφηκε για πρώτη φορά στη νομική ορολογία στην Αγγλία το 1801, για να 

ορίσει «τη δολοφονία μιας γυναίκας», το 1848 δημοσιεύθηκε στο νομικό λεξικό Wharton 

και με το πέρασμα του χρόνου εγκαταλείφθηκε. Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται για 

νεολογισμό, όπως κάποιες/οι ισχυρίζονται. Η τρέχουσα χρήση προέκυψε στο πλαίσιο των 

φεμινιστικών κινημάτων της δεκαετίας του 1970 από φεμινίστριες νομικές που θέλησαν 

να φωτίσουν έμφυλα και πολιτικά το πλήθος των δολοφονιών με θύματα γυναίκες. Όπως 

τόνιζαν, έπρεπε να αναγνωριστεί πως πρόκειται για συγκεκριμένη πατριαρχική, σεξιστική 

πολιτική με εργαλείο τη δολοφονία. Αξίζει να σημειωθεί πως σε πολλές χώρες (όπως η 

Ελλάδα λ.χ.) ο όρος «γυναικοκτονία» δεν χρησιμοποιείται στον νομικό κι ευρύτερα στον 

Ειδικότερα, ακραία μορφή και κατάληξη έμφυλης βίας αποτελεί η γυναικοκτονία 

(femicide). Το βασικό κίνητρο μιας γυναικοκτονίας είναι το φύλο του θύματος, αλλά 

συχνά και η άρνηση συμμόρφωσής του στα πατριαρχικά προτάγματα 

(συμμόρφωση/υποταγή), άρνηση που επιτάσσει την τιμωρία του με τον πιο ακραίο 

τρόπο. Με δυο λόγια, η γυναικοκτονία είναι η θανάτωση των γυναικών από τους 

άνδρες, αλλά και κάποιες γυναίκες, που λειτουργούν προς όφελος των ανδρών, επειδή 

είναι γυναίκες. Αφορά όλες τις μορφές και τα είδη σεξιστικής δολοφονίας, ανεξάρτητα 

από το εάν προκαλούνται από μισογυνισμό, από σεξουαλική ευχαρίστηση ή από την 

αίσθηση της κυριαρχίας επί των γυναικών και άλλων θηλυκοτήτων (Γκασούκα, 2019). 

Πρόκειται, κατά συνέπεια, για ένα σεξιστικό, τιμωρητικό, έγκλημα. Στην Ελλάδα 

χρησιμοποιείται και ο όρος θηλυκτονία, για να διευρυνθεί το φαινόμενο, καθώς η 

τελευταία αφορά σε σκόπιμη δολοφονία των θηλυκών βρεφών, λόγω έντονης 

μεροληψίας γονέων και κοινοτήτων υπέρ των αγοριών και σε βάρος των κοριτσιών. Η 

γυναικοκτονία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δολοφονία μιας γυναίκας ως 

αποτέλεσμα της βίας από τον σύντροφό της ή άλλο μέλος της οικογένειας, τα 

βασανιστήρια και τον μισογυνιστικό φόνο των γυναικών, όπως και μελών της 

ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας άλλωστε, τη δολοφονία γυναικών και κοριτσιών στο όνομα της 

λεγόμενης τιμής και άλλων φόνων που σχετίζονται με επιζήμιες πρακτικές σαν αυτές 

της προίκας, τη δολοφονία γυναικών και κοριτσιών στο πλαίσιο των ένοπλων 

συγκρούσεων και τις περιπτώσεις θηλυκών εμβρύων και νεογνών εξαιτίας του φύλου 

τους (Γκασούκα, 2019). 
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Άλλες ακραίες μορφές βίας που μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά είναι: 

 
Α. Η εμπορία και σωματεμπορία γυναικών και κοριτσιών Οι γυναίκες και τα κορίτσια 

πέφτουν συνήθως θύματα εμπορίας, η οποία στοχεύει στη σεξουαλική και οικονομική 

εκμετάλλευση, ιδίως την πορνεία και την πορνογραφία, την καταναγκαστική εργασία, 

συμπεριλαμβανομένης της εργασίας στην εμπορική γεωργία και της οικιακής 

εργασίας, τον προσυμφωνημένο γάμο ή την «πώλησή» τους ως νύφες, τη 

στρατολόγησή τους για συμμετοχή σε εχθροπραξίες και για σχετικούς με αυτές 

σκοπούς, όπως σεξουαλικές υπηρεσίες, μεταφορές και οικιακές λειτουργίες σε 

καταστάσεις εχθροπραξιών. Η εμπειρία των γυναικών και των κοριτσιών σχετικά με 

την εμπορία ανθρώπων διαφέρει από εκείνη των ανδρών και των αγοριών. Οι γυναίκες 

και τα κορίτσια τείνουν να υφίστανται δυσανάλογα βαρύτερες επιπτώσεις από τους 

άνδρες που πέφτουν θύματα εμπορίας, καθώς δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στα 

υπάρχοντα προγράμματα βοήθειας για τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων. Έτσι, 

επιβάλλεται η ένταξη των αρχών της ισότητας των φύλων στη διαμόρφωση και την 

εφαρμογή νομοθεσίας και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην πρόληψη της 

εμπορίας και της σωματεμπορίας ανθρώπων (Γκασούκα, Παπαγιαννοπούλου, κ.ά., 

2019). 

δημόσιο λόγο, σε αντίθεση με ανάλογους όρους (παιδοκτονία, αδελφοκτονία, 

πατροκτονία κ.λπ.). Στην περίπτωσή της προτιμούνται όροι περιγραφικοί και προφανώς 

λιγότερο αποκαλυπτικοί ή/και ενοχλητικοί: «θύμα βίας στην οικογένεια», «τη σκότωσε 

γιατί τη ζήλευε», «έγκλημα πάθους/τιμής» κ.ά., αν και φαίνεται ευκολότερος ο όρος 

«ανθρωποκτονία», που μπορεί να τα συμπεριλάβει όλα. Θεωρείται δε ως όρος 

καταχρηστικός, εφεύρημα εμμονικών, γραφικών αριστερών, νεολογισμός που ως τέτοιος 

αποκηρύσσεται 

Κατά την άποψή μας, ο όρος femicide ξεπερνάει τη σημασία του εγκλήματος και 

συμπυκνώνει την αντίσταση στα πολλαπλά είδη της γυναικοκτονίας. Στην ουσία 

πρόκειται για υποκίνηση σε πολιτιστική αλλαγή, που δεν θα ανέχεται την έμφυλη 

ανισότητα και βία και δεν θα έχει χώρο γι’ αυτού του είδους τα φαινόμενα. Ο ίδιος ο 

όρος είναι μια πολιτική ατζέντα, όπως εύστοχα αναφέρεται στη Διακήρυξη της Βιέννης 

του ΟΗΕ (2013)…». 

Μαρία Γκασούκα, Εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο του 2019 
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Η σεξουαλική σκλαβιά λαμβάνει ποικίλες μορφές, μεταξύ των οποίων είναι και η 

«τελετουργική σκλαβιά», που συνδέεται με ορισμένες θρησκευτικές πρακτικές, ωστόσο η 

πιο διαδεδομένη είναι η υποχρέωση κατά κανόνα γυναικών και κοριτσιών να μετέχουν 

σε σεξουαλικές δραστηριότητες χωρίς τη συναίνεσή τους και υπό συνθήκες τρόμου και 

εξαναγκασμού, όπως συμβαίνει λ.χ. στην καταναγκαστική πορνεία ή στα θύματα ενόπλων 

συρράξεων. (United Nations Development Fund for Women–UNIFEM, 2013). Η 

Δήλωση και το Πρόγραμμα Δράσης της Βιέννης απαιτούν διεθνή προσπάθεια για την 

εξάλειψη της σεξουαλικής σκλαβιάς ως κατάχρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η 

συχνότητα της σεξουαλικής σκλαβιάς ανά χώρα έχει μελετηθεί και καταγραφεί από την 

UNESCO, με τη συνεργασία διαφόρων διεθνών Οργανισμών. 

Β. Βία που υφίστανται γυναίκες και κορίτσια κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων, 

η οποία κυμαίνεται από σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που ασκείται από 

κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών, των 

βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή 

τιμωρίας, των απαγωγών, των ακρωτηριασμών, της εξαναγκαστικής στρατολόγησης 

γυναικών μαχητριών, των βιασμών, της σεξουαλικής δουλείας, της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης, των ακούσιων εξαφανίσεων, της αυθαίρετης κράτησης, των 

καταναγκαστικών γάμων, της καταναγκαστικής πορνείας, των καταναγκαστικών 

αμβλώσεων, της καταναγκαστικής εγκυμοσύνης και των καταναγκαστικών 

στειρώσεων (EIGE, 2016). Η σεξουαλική βία, ειδικότερα, έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια ένοπλων συρράξεων, μεταξύ άλλων, ως μορφή βασανιστηρίου, για να την 

πρόκληση τραυματισμού, την απόσπαση πληροφοριών, για εξευτελισμό, εκφοβισμό 

και καταστροφή κοινοτήτων. Ο βιασμός γυναικών έχει χρησιμοποιηθεί για ταπείνωση 

του αντιπάλου, εκδίωξη κοινοτήτων και ομάδων από την περιοχή τους, και εκούσια 

εξάπλωση του ιού HIV. Γυναίκες έχουν εξαναγκαστεί σε δουλική εργασία που 

περιλαμβάνει σεξουαλικές πράξεις και οικιακές εργασίες, και πολλές έχουν απαχθεί αι 

εξαναγκαστεί να αναλάβουν τον ρόλο της «συζύγου» ως ανταμοιβή μαχητών (United 

Nations Development Fund for Women–UNIFEM, 2013). 

 

 

 

 

Γ. Διαδικτυακή βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Πρόκειται για βία που 

βασίζεται στο φύλο και διαπράττεται μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και του 

διαδικτύου. Αν και η διαδικτυακή βία μπορεί να επηρεάσει τόσο τις γυναίκες όσο και 
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τους άνδρες, οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν διαφορετικές και πιο 

τραυματικές μορφές βίας στο κυβερνοχώρο (Γκασούκα, 2020). Υπάρχουν διάφορες 

μορφές διαδικτυακής βίας εναντίον γυναικών και κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων, 

μεταξύ άλλων, της κατασκοπείας στον κυβερνοχώρο, της μη συναινετικής 

πορνογραφίας (πορνογραφίας), της κακομεταχείρισης με βάση το φύλο, της ρητορικής 

του μίσους και της παρενόχλησης, της αυθαίρετης πορνογραφίας,, απειλές για 

βιασμούς και δολοφονίες και ηλεκτρονικής διευκόλυνσης της εμπορίας ανθρώπων, της 

κυβερνοπαρενόχλησης. Η διαδικτυακή βία δεν αποτελεί ξεχωριστό φαινόμενο σε 

σχέση με τη βία στον πραγματικό κόσμο, καθώς έχει συχνά τα ίδια χαρακτηριστικά με 

τη βία χωρίς σύνδεση. Επισημαίνεται πως, μέσω της ψηφιοποίησης, το φαινόμενο του 

stalking και της παρενόχλησης στον κυβερνοχώρο 

(cyberstalking/κυβερνοπαρενόχληση) βρίσκεται σε ανάπτυξη εντός της ΕΕ. Το 

cyberstalking π.χ. περιλαμβάνει stalking μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου, κοινωνικών μέσων ή άλλων μέσων επικοινωνίας 

μέσω διαδικτύου, δημοσίευση επιθετικών σχολίων για το θύμα ή διακίνηση 

προσωπικών φωτογραφιών ή βίντεο του θύματος στο διαδίκτυο. Με δυο λόγια, 

«κυβερνοπαρενόχληση» σημαίνει την παρενόχληση γυναικών μέσω του διαδικτύου, 

π.χ. όπως μέσω της λήψης ανεπιθύμητων, προσβλητικών, σεξουαλικών μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πλαίσιο της μελέτης του σχετικά με τη βία κατά των 

γυναικών, ο FRA διαπίστωσε ότι το 11% των γυναικών στην ΕΕ έχουν βιώσει 

κυβερνοπαρενόχληση (Γκασούκα, 2020). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
 

 
Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών στην αντιμετώπιση του φαινομένου 

 
Οι διεθνείς οργανισμοί, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και τις συνέπειές του, 

ασχολήθηκαν αρχικά κυρίως με τη βία στον χώρο της οικογένειας. Αργότερα, 

αποδέχτηκαν και άλλες μορφές και χώρους άσκησης βίας
8
. Αξίζει να σημειωθεί, πως 

η ΕΕ δίνει μεγάλη έμφαση στην πρόσβαση στην κατάλληλη υποστήριξη, όπως και στην 

 

8 Όπως επισημαίνεται από το Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου, «η βία κατά των γυναικών είναι η 

έκφραση της ιστορικά διατυπωμένης ανισότητας στις σχέσεις ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναικών, που 
οδήγησε στην κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών και στις διακρίσεις κατά των γυναικών, με 

αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ανάπτυξής τους». 
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Το Κέντρο Ερευνών Innocenti της UNICEF στη Φλωρεντία, παραθέτει έναν τρομακτικό 

κατάλογο τύπων βίας που ασκείται εναντίων των γυναικών κατά τη διάρκεια της ζωής 

τους από μέλη της ίδιας τους της οικογένειας Αρχίζει από την έκτρωση λόγω προτίμησης 

φύλου και συμπεριλαμβάνει, εκτός από το φυσικό ξυλοδαρμό, και άλλες "ορατές"μορφές 

βίας  όπως  το  κάψιμο  με  οξύ  οι  φόνοι "τιμής"και  οι  άλλοι  τύποι  γυναικοκτονιών,  τον 

εξαναγκαστικό υποσιτισμό, την έλλειψη πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη και στο 

σχολείο, τον εξαναγκασμό σε πορνεία και την καταναγκαστική εργασία. 

Σημειώνει επίσης τη σχέση μεταξύ της οικογενειακής βίας και της εξάπλωσης του AIDS  

και επισημαίνει τη αλληλένδετη σχέση που υπάρχει μεταξύ της οικογενειακής βίας και 

της συνεχώς αυξανόμενης διαθεσιμότητας πυροβόλων όπλων. 

εξειδικευμένη υποστήριξη άλλωστε, γυναικών και παιδιών που έχουν πέσει θύματα 

διαφορετικών μορφών βίας (Γκασούκα, Παπαγιαννοπούλου κ.ά., 2019). Οι χώρες της 

ΕΕ είναι, για παράδειγμα, υποχρεωμένες να παρέχουν κατάλληλη πρόσβαση σε 

καταφύγια για θύματα ενδοοικογενειακής βίας και υποστήριξη έκτακτης ανάγκης για 

θύματα σεξουαλικής βίας
9
. 

 

 

 

Καθιέρωσε, επίσης, ατομικό μηχανισμό αξιολόγησης, για να καθορίσει εάν 

απαιτούνται ειδικά μέτρα για την προστασία ιδιαίτερα ευάλωτων θυμάτων κατά τη 

διάρκεια ποινικών διαδικασιών. Η ΕΕ έχει επίσης εξασφαλίσει τα μέσα για την 

αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας που διασφαλίζουν ότι μέτρα, όπως 

παραγγελίες δέσμευσης ή απαγόρευσης, που εκδίδονται σε μια χώρα της ΕΕ 

αναγνωρίζονται σε άλλη με ελάχιστη γραφειοκρατία (Bloom, 2008). Έτσι, τα θύματα 

μπορούν να κινηθούν πέρα από τα σύνορα, χωρίς φόβο να χάσουν τη νομική προστασία 

που τους παρέχεται. Τα συγκεκριμένα μέσα αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την 

πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. Η ΕΕ στοχεύει, ταυτόχρονα, στην 

ευαισθητοποίηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, μέσω εκστρατειών συγχρηματοδότησης 

που διοργανώνουν οι εθνικές κυβερνήσεις και υποστηρίζει διακρατικά σχέδια, τα οποία 

διαχειρίζονται μη κυβερνητικές οργανώσεις που αντιμάχονται τη βία κατά των 

γυναικών, των παιδιών και των νέων, ενώ διευκολύνει την εξεύρεση κοινών λύσεων 

 

9 Ακόμα, οφείλουν να λαμβάνουν προστατευτικά μέτρα για τα θύματα και τα παιδιά τους, να 

διαμορφώνουν νομικό πλαίσιο που εξουσιοδοτεί τους/τις δικαστές να αποφασίζουν για τη λήψη 

επειγόντων μέτρων, τα οποία εγγυώνται την προστασία και την ευημερία των προσβεβλημένων ατόμων 

και των οικογενειών τους, καθώς και μέτρων που σχετίζονται, για παράδειγμα, με την προσωρινή 

τροφοδοσία τους, την επιμέλεια των παιδιών τους κ.ά. 
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μεταξύ των χωρών της, οργανώνοντας ανταλλαγές καλών πρακτικών. Σε διεθνές 

επίπεδο, η ΕΕ έχει υπογράψει και επικυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 

(Γκασούκα, Παπαγιαννοπούλου κ.ά., 2019). Επιπλέον, αντιμετωπίζει τη βία κατά των 

γυναικών ως ζήτημα ισότητας των φύλων και ως απειλή κατά των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των γυναικών (Latcheva, 2017), καλεί δε συναφώς τα κράτη-μέλη να 

καταρτίσουν εθνικές στρατηγικές, να λάβουν νομοθετικά μέτρα και να θεσπίσουν 

υπηρεσίες υποστήριξης
10

. 

Η βία κατά των γυναικών συνιστά κατάφωρη παραβίαση και άρνηση των θεμελιωδών 

ανθρώπινων δικαιωμάτων των γυναικών, όπως αυτά ορίζονται σε διεθνή κείμενα (π.χ. 

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, 1948, Σύμβαση για την 

Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών - CEDAW, 1979) και 

είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης παραγόντων (θεσμικών, νομικών, πολιτισμικών, 

οικονομικών κ.ά.), οι οποίοι συντείνουν στην εκδήλωση του φαινομένου. Ήδη από το 

1995, στη Διάσκεψη του Πεκίνου, προσδιορίστηκαν πέντε (5) διαστάσεις της βίας: η 

σωματική, η σεξουαλική, η ψυχολογική, η οικονομική και η πνευματική βία, επιπλέον 

δε αναγνωρίστηκε μεταξύ των δραστών της και το ίδιο το κράτος. Σήμερα ο κατάλογος 

όπως είδαμε έχει διευρυνθεί σημαντικά. Αξίζει, ωστόσο, να σημειώσουμε πως σε ότι 

αφορά την έμφυλη βία σε καιρό πολέμου, χρειάστηκε ο βιασμός 50.000 γυναικών όλων 

των παρατάξεων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου στην πρώην Γιουγκοσλαβία για να 

αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ ως έγκλημα πολέμου. 

Σε σημαντικά κείμενα πολιτικής των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών η βία πλέον 

αναγνωρίζεται στο πλαίσιο δύο θεμελιωδών αρχών: της προώθησης της ισότητας των 

φύλων και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημαντικά σημεία-ορόσημα 

αποτέλεσαν: 

 Η υιοθέτηση, το 1979, από τον ΟΗΕ της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη 

όλων των Μορφών Διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών (CEDAW), στην οποία 

ορίζεται η υποχρέωση των συμβαλλομένων κρατών-μελών να λαμβάνουν όλα 

 

 

 

 
 

10
 Όπως, επίσης, και ολοκληρωμένα προγράμματα, τα οποία περιλαμβάνουν διαδικασίες ανίχνευσης σε 

συγκεκριμένους τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση κ.λπ. 
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τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη ισότητα, ανάπτυξη και 

πρόοδο των γυναικών. 

 Η υιοθέτηση, το 1993, της Διακήρυξης για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 

Γυναικών (ΟΗΕ, Απόφαση 48/104, 20.12.1993), όπου στο άρθρο 1 ορίζεται η 

βία κατά των γυναικών. 

 Η πραγματοποίηση, το 1995, στο Πεκίνο της 4
ης

 Παγκόσμιας Διάσκεψης του 

ΟΗΕ για τις γυναίκες με έμβλημα το τρίπτυχο «Ισότητα, Ανάπτυξη, Ειρήνη», 

στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκαν η Διακήρυξη του Πεκίνου και η Πλατφόρμα 

Δράσης του Πεκίνου (Beijing Declaration and Platform for Action). Στη 

Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου η βία κατά των γυναικών 

αποτελεί έναν από τους δώδεκα τομείς προτεραιότητας που συνιστούν εμπόδιο 

στην προώθηση της ισότητας των φύλων και απαιτούν, συνεπώς, ειδική δράση. 

Επισημαίνεται δε ότι είναι: «η έκφραση της ιστορικά διαπιστωμένης ανισότητας 

στις σχέσεις εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, που οδήγησε στην κυριαρχία 

των ανδρών επί των γυναικών και στις διακρίσεις κατά των γυναικών» (παρ. 

118). Επίσης, η βία κατά των γυναικών αποτελεί εμπόδιο στην επίτευξη των 

στόχων της ισότητας, της ανάπτυξης και της ειρήνης και παραβίαση των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους, καθώς τις παρεμποδίζει να 

απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες (παρ. 112). 

Αξίζει να σημειωθεί, πως καθώς η βία, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί κοινωνικό και 

πολιτικό πρόβλημα, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της υλοποίησης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης ενός συνεκτικού συνόλου θεσμικών δράσεων και 

μέτρων (Παπαγιαννοπούλου, 2014). Τα κράτη οφείλουν να σχεδιάσουν και να 

εφαρμόσουν δύο είδη βασικών μέτρων: α. πλήρες, με βάση την εθνική και διεθνή 

εμπειρία θεσμικό πλαίσιο και β. δημόσιες πολιτικές (λ.χ. κυβερνητικά σχέδια, 

υπουργικές αποφάσεις, τομεακά προγράμματα, περιφερειακά/τοπικά σχέδια κ.ά). Η 

διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

πολιτικών για την αντιμετώπιση της βίας, ανεξάρτητα από την πολιτική-διοικητική 

ιεραρχία κάθε χώρας, θα πρέπει να περιλαμβάνει τον ορισμό του προβλήματος, καθώς 

το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών διαθέτει πολλαπλές διαστάσεις που 

επιβάλλουν τα ακόλουθα βήματα (Παπαγιαννοπούλου, 2014): 
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(1) Καθορισμό των χαρακτηριστικών και του μεγέθους του συγκεκριμένου κάθε φορά 

τύπου (ή τύπων) βίας σε μια συγκεκριμένη χώρα (ή σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο, 

ανεξαρτήτως του πεδίου εφαρμογής της) · 

(2) Γνώση των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτιστικών επιπτώσεων · 

 
(3) Κοινωνικούς θεσμούς, που συνδέονται με την περίθαλψη και την πρόληψη του 

φαινομένου 

(4) Συγκέντρωση και αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με το ζήτημα 

και ανάγκη για συνεχώς νέα δεδομένα για την ανάλυση των διαφόρων συναφών 

παραγόντων. 

Γενικά, για τον προσδιορισμό των πιο εφικτών πολιτικών για την αντιμετώπιση της 

έμφυλης βίας, είναι σημαντικό να αξιολογηθούν στοιχεία όπως η ισότητα των φύλων 

ευρύτερα, η ύπαρξη ή μη πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις, η ανταπόκριση και η 

αποτελεσματικότητα των οργανώσεων και φορέων που εμπλέκονται στη λύση, οι 

απαιτούμενες σχετικές δαπάνες, το νομικό πλαίσιο που υποστηρίζει ενδεχόμενες 

πρωτοβουλίες, αλλά και τις προϋπάρχουσες και θεσμικές συνθήκες που απαιτούνται 

για την εκτέλεση των πρωτοβουλιών (Latcheva, 2017). 

Ως η πρώτη νομικά δεσμευτική Σύμβαση στο πεδίο της έμφυλης βίας και της 

ενδοοικογενειακής βίας, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης εισήγαγε ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης της βίας, προστασίας των θυμάτων και δίωξης των 

θυτών. Οι σκοποί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης (2018) συνίστανται 

στην προστασία των γυναικών ενάντια σε όλες τις μορφές βίας, καθώς και της 

ενδοοικογενειακής βίας, συνεισφέροντας στην εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων 

κατά των γυναικών και προωθώντας την ουσιαστική ισότητα μεταξύ γυναικών και 

ανδρών, σχεδιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών, προωθώντας τη διεθνή 

συνεργασία με σκοπό την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας και παρέχοντας υποστήριξη και συνδρομή σε οργανισμούς και 

φορείς επιβολής του δικαίου, για αποτελεσματική συνεργασία τους με στόχο την 

υιοθέτηση μίας συνεκτικής προσέγγισης προς τους στόχους της Σύμβασης (Άρθρα 1 

α-ε). Η Σύμβαση παρέχει τους ορισμούς διαφόρων μορφών βίας, θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, μέτρων πρόληψης, προστασίας και στήριξης όπως και αρωγής προς όλα 

τα θύματα βίας εναντίον των γυναικών και θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Οι ορισμοί 
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του ουσιαστικού δικαίου όπως και οι επιβαρυντικές περιστάσεις που περιλαμβάνονται 

στη Σύμβαση περιγράφουν αυστηρά όλες τις μορφές έμφυλης βίας8 και είναι ουσιώδεις 

για την λεπτομερή συζήτηση στο κεφάλαιο 5 (Άρθρα 29 - 48). Τα μέτρα που 

αποφασίσθηκαν για την έρευνα, δίωξη, το δικονομικό δίκαιο και τα μέτρα προστασίας 

για τις ποινικές διαδικασίες είναι εξίσου σημαντικά για όλες τις μορφές έμφυλης βίας 

που αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 (Άρθρα 49 - 61). Τον Νοέμβριο του 2016, όλα τα 

Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Σύμβαση και η πλειονότητα των 

Κρατών Μελών την έχει επικυρώσει. Η ΕΕ μέσω της διαδικασίας θεωρείται συν 

υπογράφον μέλος της Σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι και η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη 

δεσμεύονται νομικά από τις διατάξεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 

(Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016:4, Συμβούλιο της Ευρώπης 2017). Μετά την 

επικύρωση, η ΕΕ θα βρίσκεται υπό την επιτήρηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για 

την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και. της ενδοοικογενειακής βίας 

(GREVIO) και πρέπει να εφαρμόζει το σχετικό δίκαιο για την αντιμετώπιση της 

έμφυλης βίας (βλέπε Άρθρο 7(1), κ.λπ. ((Γκασούκα, Παπαγιαννοπούλου κ.ά., 2019). 

Παρά τα ανωτέρω, ωστόσο, το βέβαιο είναι πως η έμφυλη βία εξακολουθεί να 

αναπαράγεται σε κάθε χώρα και πολιτισμό, προκαλώντας θανάτους γυναικών, καθώς 

και βαριές σωματικές και ψυχικές απώλειες στις ζωές τους, των οικογενειών τους και 

της κοινωνίας γενικότερα. Ενώ οι περισσότερες κοινωνίες απαγορεύουν τη βία, στην 

πραγματικότητα συχνά συγκαλύπτεται ή γίνεται ανεκτή. Η αντιμετώπιση της έμφυλης 

βίας και ιδίως αυτής σε βάρος των γυναικών, εξακολουθεί και παραμένει σοβαρό 

κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, με σημαντικό αντίκτυπο για τη δημοκρατία, την 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή (Γκασούκα, Παπαγιαννοπούλου κ.ά., 2019). 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ο
 

Η έμφυλη βία στο σχολείο 

 

 

 
Αν και διαχρονικά το σχολείο αποτέλεσε το εφαλτήριο της κοινωνικής κινητικότητας, 

κοινωνικής παρουσίας και απεγκλωβισμού των γυναικών από τον κοινωνικά 

προσδιορισμένο παραδοσιακό τους ρόλο στο χώρο της οικογένειας, ταυτόχρονα 

φαίνεται πως διαχρονικά, επίσης, έχει συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναπαραγωγή, 
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συντήρηση και εδραίωση των συλλογικών, κοινωνικών αναπαραστάσεων αναφορικά 

με το κοινωνικά αποδεκτό «πεδίο» δραστηριότητας και τους τρόπους-προϋποθέσεις 

κοινωνικής καταξίωσης των Φύλων. Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση έμφυλων 

ταυτοτήτων, αλλά και αναπαραγωγής και διαιώνισης στερεοτύπων και διακρίσεων που 

συνδέονται με το φύλο, απασχολεί τη φεμινιστική σκέψη και επιστήμη ήδη από τη 

δεκαετία του ’70. Τα πορίσματα αυτών των ερευνών χρεώνουν στο σχολείο την 

εξακολούθηση και ανάπτυξη της κατά φύλα κοινωνικοποίησης των κοριτσιών και των 

αγοριών, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από την οικογένεια, την ευθύνη για τη διατήρηση 

και την ενίσχυση των αναπαραστάσεων, των στερεοτύπων και των συμπεριφορών που 

αφορούν τη «θηλυκότητα» και τον «ανδρισμό», καθώς και την εδραίωση της 

ιδεολογίας της διαφοράς, που νομιμοποιεί την ιεράρχηση κατώτερη-ανώτερος και τις 

συναφείς εξουσιαστικές σχέσεις (Μπούνα, 2018). Το βέβαιο είναι, πως όλες οι έρευνες 

συγκλίνουν στη διακριτική αντιμετώπιση αγοριών και κοριτσιών στο σχολικό 

περιβάλλον και σε κατά φύλα διαφοροποιημένες πρακτικές και προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών Όλες οι έρευνες συμφωνούν πως τα σχολεία πολύ συχνά αποτελούν 

χώρους εμφάνισης και ανάπτυξης ποικίλων μορφών βίας, μεταξύ των οποίων και 

έμφυλης. Υπολογίζεται πως περίπου 246 εκατομμύρια μαθήτριες και μαθητές 

παρενοχλούνται και κακοποιούνται μέσα και γύρω από το σχολείο τους κάθε χρόνο. 

Κι αυτό αποτελεί παγκόσμιο γεγονός. Η σχετική έλλειψη πληροφοριών για την έκταση 

και τη σοβαρότητα του προβλήματος είναι μεγάλη πρόκληση για την έρευνα, καθώς 

δεν υπάρχει γενικό σύστημα για κάθε περιοχή, το οποίο θα επέτρεπε την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των συνεπειών των πράξεων βίας που λαμβάνει χώρα 

μέσα ή κοντά σε σχολεία (Katz et al., 2011). Ειδικότερα, η έμφυλη βία (G.B.V.) στο 

πλαίσιο των σχολικών μονάδων είναι σε μεγάλο βαθμό «αόρατη». Πέρα από έναν 

μικρό αριθμό σχετικών μελετών, σημειώνεται έλλειψη συστήματος συλλογής 

δεδομένων, μηχανισμών για τον προσδιορισμό και τη θεραπεία του φαινομένου, μαζί 

με ένα βαρύ φορτίο φόβου, ντροπής και αμηχανίας, το οποίο αποτρέπει τα κορίτσια 

και τους γονείς τους από την καταγγελία πράξεων βίας, που συνδέεται με το φύλο. Ως 

αποτέλεσμα της σχετικής σιωπής που συχνά καλύπτει το πρόβλημα και τους σχετικούς 

«σκοτεινούς αριθμούς», διαθέτουμε ακόμα πολύ λίγα ποσοτικά δεδομένα για αυτό το 

ζήτημα (Katz et al., 2011). Κατά κανόνα, η βία είναι γνωστή, αλλά κρύβεται πολλαπλά 

στα όρια της εκπαιδευτικής κοινότητας, ξεκινώντας από τα ίδια τα θύματα που 

φοβούνται τον διασυρμό, την εκδίκηση, την κατηγορία για ψευδή καταγγελία κ.ά. με 
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συχνό αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του σχολείου, ιδιαίτερα σε χώρες με ισχυρές 

πατριαρχικές παραδόσεις (Plowman, 2005). Το έλλειμμα στοιχείων δεν επιτρέπει 

παράλληλα την τυποποίηση του φαινομένου και των εκφάνσεών του, γεγονός που 

εντείνει την περιπλοκότητα του. Έτσι βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια η 

έρευνα γύρω από τα είδη και τις μορφές της έμφυλης σχολικής βίας, τη φύση της και 

κυρίως τον ενιαίο ορισμό της. Σημειώνεται πως οι έμφυλες διαστάσεις της βίας 

εξετάζονται στο πλαίσιο ευρύτερων ερευνών για τη βία στο σχολείο και συνδέονται με 

τον ρόλο των αγοριών και των κοριτσιών στο πλαίσιό σχετικών φαινομένων. Στις 

έρευνες αυτές συνήθως το φύλο προσεγγίζεται αιτιοκρατικά, ως παράγοντας 

εκδήλωσης ή μη εκδήλωσης της βίας (Θάνος & Μπούνα, 2015). Λείπουν, ωστόσο, 

κατά κανόνα, όχι μόνον οι έρευνες, αλλά και οι αναφορές για έμφυλη βία μεταξύ του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, γεγονός ανησυχητικό, καθώς ο χώρος της εκπαίδευσης 

αποτελεί πολυπληθή εργασιακό χώρο, στον οποίο συναντώνται, όπως και σε ολόκληρη 

την αγορά εργασίας, διάφοροι τύποι έμφυλης βίας (κυρίως σεξουαλική παρενόχληση). 

Το γεγονός τον τελευταίο καιρό έχει οδηγήσει τα τριτοβάθμια ιδρύματα πολλών χωρών 

σε μεγάλες σχετικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες κ.ά.). Ανάμεσά τους ελληνικά 

πανεπιστήμια, όπως το Αριστοτέλειο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πάντειο 

Πανεπιστήμιο. 

 
 

Τα περιστατικά βίας που συνδέεται με το φύλο (G.B.V.) στο πλαίσιο του σχολείου 

σημειώνονται ανεξάρτητα από περιοχή, κουλτούρα ή οικονομία. Με δυο λόγια, η 

σχολική βία με βάση το φύλο (SRGBV) αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο που ξεπερνά 

τα γεωγραφικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονομικά, εθνοτικά ή άλλα όρια και 

αναδεικνύεται σε ένα από τα κύρια εμπόδια στην επίτευξη της ισότητας των φύλων, με 

μακροχρόνιες συνέπειες
11

. Η Μπούνα (2018:146) κάνει μια ενδιαφέρουσα 

επισήμανση: «Η τάση που κυριαρχεί γενικά τόσο στους κόλπους της οικογένειας όσο και 

στο πλαίσιο του σχολείου είναι η προσπάθεια για απόλυτη «ευθυγράμμιση» του 

βιολογικού με το κοινωνικό φύλο. Τα παιδιά πρέπει να επιδεικνύουν συνεχώς το 

κοινωνικό τους φύλο, δηλαδή την αρσενική ή θηλυκή τους ουσία, στην οποία μυούνται 

 

 

11 Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, πως η έμφυλη βία (GBV) αναγνωρίζεται διεθνώς και ως σοβαρό ζήτημα 
υγείας. Οι γυναίκες και τα παιδιά παραμένουν τα κύρια θύματα βίας και οι άνδρες μεταξύ 18 και 35 ετών 

παραμένουν οι κύριοι δράστες. Μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική βία έως την ηλικία των 

15 ετών και, σχεδόν, μία στις πέντε γυναίκες έχει εκτεθεί σε σεξουαλική επίθεση έως την ηλικία των 15 

ετών (W.H.O., 2005, 2015). 
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και εκπαιδεύονται από τη στιγμή της γέννησής τους και συνήθως το κοινωνικό 

εναρμονίζεται με το βιολογικό φύλο χωρίς όμως να συμπίπτει πάντοτε απαραίτητα μ’ 

αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει «ευθυγράμμιση» του βιολογικού φύλου με το 

κοινωνικό καθώς ορισμένα άτομα παρουσιάζουν διαβαθμίσεις «οικείων 

χαρακτηριστικών» με αποτέλεσμα το βιολογικό τους φύλο να μην ταυτίζεται με το 

κοινωνικό. Προτροπές δε θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές στα δύο φύλα εάν 

αυτά δεν είχαν ήδη προετοιμαστεί, από προηγούμενες εμπειρίες, για να αναγνωρίσουν 

αυτήν την τάξη πραγμάτων, διότι ενσωματώνουν την ανδρική αντίληψη για το πώς θα 

πρέπει να είναι ο κόσμος. Οι δυνατότητες αυτές «επικαθορίζονται», «επηρεάζονται» από 

τον κόσμο, οι γυναίκες διαμορφώνονται μέσα σε δομές, τέτοιες που τις υποχρεώνουν να 

ενσωματώσουν αυτήν την ανδρική άποψη και να βλέπουν τον κόσμο με τα μάτια του 

άνδρα, θεωρώντας πως αυτοβούλως, ελεύθερα οδηγούνται να επιλέξουν αυτό που τους 

ταιριάζει. Αυτό που τους ταιριάζει δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που αναγκάστηκαν να 

νομίζουν ότι είναι για αυτές. Έχουν σωματοποιήσει τον έμφυλο διαχωρισμό, χωρίς αυτό 

να είναι συνειδητό». Έτσι, με δυο λόγια, ο τρόπος κοινωνικοποίησης ενισχύει την 

εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς εκ μέρους των αγοριών, ενώ το αντίθετο ισχύει 

για τα κορίτσια. Συνεπώς, είναι οι κοινωνικοί κανόνες οι οποίοι «επιτρέπουν» την 

εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς από τα αγόρια, ενώ αντίθετα «αποτρέπουν» την 

εκδήλωσή της από τα κορίτσια. Τα παιδιά υιοθετούν, στον έναν ή στον άλλο βαθμό, τη 

συμπεριφορά που το κοινωνικό/σχολικό τους περιβάλλον θεωρεί αρμόζουσα στο φύλο 

τους (Πεχτελίδης, 2012). 

Η βίαιη συμπεριφορά των αγοριών ξεκινά συνήθως μεταξύ 12 και 18 ετών και ένα στα 

τέσσερα από τα παιδιά αυτά και τους νέους ζουν σε συνθήκες ενδοοικογενειακής βίας. 

Από την άλλη, τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες ηλικίας 15–24 ετών είναι πιθανότερο 

να δεχθούν σεξουαλική επίθεση από όλες τις ηλικιακές ομάδες. Στην έρευνα των 

McCauley et al. (2013) διαπιστώθηκε ότι ένας στους επτά έφηβους πιστεύει ότι είναι 

σωστό να αναγκάζονται τα κορίτσια να κάνουν σεξ αν είχαν «φλερτάρει μαζί τους», 

και οι μισογύνικες συμπεριφορές που καταγράφονται μεταξύ αρσενικών εφήβων 

αποτελούν συχνά επιτυχή πρόβλεψη για την κακοποίηση συντρόφων τους αργότερα. 

Δεν είναι τυχαίο που το δέκα τοις εκατό των θηλυκών εφήβων αναφέρουν ότι 
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τραυματίζονται σωματικά από τους συντρόφους τους
12

. Η UNESCO (2017) 

επισημαίνει ορισμένες σημαντικές πτυχές του θέματος, όπως είναι η σεξουαλική βία, 

τονίζοντας τις εξαιρετικά αρνητικές της επιπτώσεις, ιδιαίτερα στις μαθήτριες. Ωστόσο, 

και στην περίπτωση αυτή, τα συγκεκριμένα δεδομένα τα σχετικά με τη σεξουαλική βία 

εντός και γύρω από το σχολικό περιβάλλον είναι περιορισμένα, καθώς πολλά θύματα, 

κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, διστάζουν να αναφέρουν πράξεις σεξουαλικής 

βίας, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως έχει 

επισημανθεί, στα σχολεία η κύρια μορφή βίας που παρατηρείται είναι ο εκφοβισμός, ο 

οποίος μπορεί να οριστεί ως μορφή βίας που επαναλαμβάνεται συνεχώς, στο πλαίσιο 

άνισων σχέσεων εξουσίας (Olweus, 2013). Κατά τη UNICEF (2012): «Η πιο 

συνηθισμένη μορφή εκφοβισμού είναι η λεκτική, η οποία, εάν δεν ελεγχθεί, μπορεί επίσης 

να οδηγήσει σε σωματική βία». Η μελέτη υπογραμμίζει ότι σχεδόν όλοι οι εκφοβισμοί 

έχουν σεξουαλικό ή έμφυλο περιεχόμενο, με στόχο να ασκήσουν πίεση στα (θηλυκά 

συνήθως) παιδιά να συμμορφωθούν με τις πολιτιστικές αξίες και τις κοινωνικές 

συμπεριφορές, ειδικά εκείνες που ορίζουν τους αντιληπτούς αρσενικούς ή θηλυκούς 

ρόλους στο πλαίσιο συγκεκριμένων κοινωνιών». 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, είναι προφανές, πως το σχολείο αποτελεί χώρο όπου 

ασκείται και η βία και, μάλιστα, η έμφυλη (Πεχτελίδης, 2012). Όμως, είναι επίσης ένας 

χώρος όπου μπορεί αυτή να αντιμετωπιστεί (USAID, 2003). Να αξιοποιηθεί η 

εκπαίδευση σχετικά με τη βία και να αναπτυχθούν δράσεις για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση της βίας (Arnot, 2004). Η πρόσφατη έρευνα έχει αφιερωθεί άμεσα στην 

εκπαίδευση σχετικά με την έμφυλη βία και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων σχετικής ευαισθητοποίησης. Πιο συγκεκριμένα: 

 
Οι προσπάθειες που γίνονται σε χώρες της Δύσης κυρίως για την αντιμετώπιση της 

βίας που συνδέεται με το φύλο στα σχολεία και τα συναφή προγράμματα, με τις όποιες 

εξαιρέσεις τους, κατά κύριο λόγο επιδιώκουν να ευαισθητοποιήσουν, να ενθαρρύνουν 

τα κορίτσια να βρουν τρόπους για να αποτρέψουν τη βία που υφίστανται ή/και να 

αναπτύξουν δεξιότητες μείωσης της βλάβης που θα προκύψει από τις συνέπειές της 

(Rosa et al., 2008). Ωστόσο, συχνά είναι επίσης αποσπασματικά και επηρεάζονται από 

 

 

12 Μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσε ότι το 45% των μαθητών, που βρίσκονταν σε σχέση με 
συμμαθήτριές τους ή άλλα συνομήλικα κορίτσια, είχαν βιώσει βία (κυρίως ενδοοικογενειακή) και από 

αυτά το 25% την άσκησε στις συντρόφισσές του (Rosa, et all, 2008). 
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τις κυρίαρχες αντιλήψεις περί της «αφελούς παιδικής αθωότητας» ή από εκείνον τον 

βιολογικό ντετερμινισμό που θέλει «τα αγόρια να είναι πάντα αγόρια, εκ φύσεως 

επιθετικά». Πρόκειται για επικίνδυνες απόψεις που προσφέρουν την απαραίτητη 

επιχειρηματολογία σε εκείνους και, συχνά, εκείνες που αντιτίθενται στις δράσεις που 

προωθούν στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας την αποκάλυψη των δομών της 

εξουσίας, οι οποίες διέπουν τις σχέσεις των φύλων και την προώθηση της έμφυλης 

ισότητας (Jewkes et al., 2017). Σε αυτό το πλαίσιο, προγράμματα που υλοποιούνται 

στα σχολεία για την πρόληψη της βίας περιορίζονται συχνά στην παροχή πληροφοριών 

ή/και εστιάζουν στο πόσο συχνά εμφανίζονται φαινόμενα έμφυλης βίας, όπως και στο 

πως αυτά μπορεί να αποφεύγονται από τα θύματα
13

. Αλλά, ακόμα και όταν δίδεται 

έμφαση στη βία στις συντροφικές σχέσεις, η πλειονότητα των προγραμμάτων που 

υλοποιούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν ασχολείται με τις υποκείμενες 

δομές του φύλου και της εξουσίας (Rosa et al., 2008). Αν και υπάρχει πλούσια σχετική 

φεμινιστική βιβλιογραφία ήδη από το 2000 και σχετικά παραδείγματα, τα 

συγκεκριμένα προγράμματα τείνουν να επικεντρώνονται στη διαχείριση της 

συμπεριφοράς, που συνήθως προσλαμβάνεται μόνον ως πολιτιστικά διαφοροποιημένη 

μεταξύ των φύλων (Dillabough and Arnot, 2000). Συχνά, φαίνεται να εμφανίζουν τις 

πιο στοιχειώδεις αντιλήψεις για το φύλο και την ταυτότητα και, πέρα από την εστίαση 

στον ρόλο των μέσων ενημέρωσης και του σχολείου στην προώθηση στερεοτύπων 

φύλου, δεν διερευνούν, όπως προαναφέρθηκε, την επίδραση του φύλου και της 

δύναμης στις εφηβικές συντροφικές σχέσεις (Πεχτελίδης, 2012). Μια εναλλακτική 

προσέγγιση που βασίζεται στην συμπεριφορική επιστήμη καταλήγει σε αντίστοιχο 

συμπέρασμα, υποστηρίζοντας ότι οι απόπειρες αλλαγής συμπεριφοράς συχνά οδηγούν 

σε πιο ακραίες στάσεις. Αντίθετα, επιμένει πως η «εντατική εκπαίδευση με βάση τις 

δεξιότητες», στην οποία αναφερθήκαμε, είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος. Τα 

επιθυμητά αποτελέσματα των συγκεκριμένων προσεγγίσεων είναι περισσότερο οι 

μετρήσιμες μειώσεις στα επίπεδα των επιθέσεων και του εκφοβισμού, παρά οι 

αναγκαίες «βελτιωμένες δεξιότητες διαπραγμάτευσης και κριτικής αξιολόγησης της 

έμφυλης βίας» εκ μέρους των μαθητών. Αλλά, αυτές ακριβώς οι βελτιωμένες 

δεξιότητες διαπραγμάτευσης είναι που θα τους επιτρέψουν να αποδεχτούν την ισότητα 

 

13 Στον Καναδά λ.χ., όπως μαρτυρούν σχετικές έρευνες, εντοπίστηκαν δράσεις που συμβούλευαν τις 
μαθήτριες να απέχουν από ερωτικούς δεσμούς και να αναπτύξουν δεξιότητες άρνησης σχετικών 

προτάσεων συμμαθητών τους ή άλλων αγοριών, γεγονός που, ακούσια-εκούσια αθωώνει τους δράστες 

και ρίχνει την ευθύνη στα κορίτσια, τα οποία δεν «φρόντισαν» για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, 

ενοχοποιώντας με τον τρόπο αυτόν τα θύματα. 
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των φύλων στις εφηβικές συντροφικές σχέσεις, όπως και τις διαφορετικές σεξουαλικές 

ταυτότητες στο χώρο του σχολείου άλλωστε. (Jones et al., 2008). Σε αντίθεση με τις 

ανωτέρω προσεγγίσεις, ωστόσο, υπάρχουν και προγράμματα που επιμένουν στο 

ζήτημα της εξουσίας, προγράμματα που βασίζονται στην έννοια της εξουσίας. Για 

παράδειγμα, το πρόγραμμα «Σεβασμός στη Μηδενική Ανοχή» στη Σκωτία και η 

εταιρική σχέση Κοινότητας-Σχολείου «RR» στον Καναδά, έχουν σχεδιαστεί για την 

αντιμετώπιση των «βασικών αιτίων» της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και 

εστιάζουν στη σχέση φύλου και δύναμης. Σχεδιάστηκαν με τη χρήση «πέντε κριτηρίων 

ορθής πρακτικής», τα οποία περιλαμβάνουν: 1. Την εμπλοκή στη δράση ολόκληρης 

της Σχολικής Μονάδας. 2. Τη σύνδεση του πλαισίου του προγράμματος και της 

λογικής
14

. 3. Τη δημιουργική ένταξη σύνδεσης πλαισίου προγράμματος και λογικής 

στις διδακτικές πρακτικές. 4. Την ευρύτερη ένταξη ζητημάτων φύλου, ταυτοτήτων και 

ισότητας σε όλα τα προγράμματα σπουδών. 5. Την ευρύτερη ανάπτυξη ευαίσθητων 

πολιτισμικά εκπαιδευτικών πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς, με ταυτόχρονη 

αξιολόγηση αντικτύπου. Έτσι ή αλλιώς, τα σχολεία πρέπει να διαθέτουν σαφείς 

κώδικες συμπεριφοράς και οδηγίες για να διασφαλίσουν ότι όλες και όλοι γνωρίζουν 

τι συνιστά απαράδεκτη συμπεριφορά και κατανοούν πώς να το αναφέρουν. Οι 

επιπτώσεις για τον δράστη ειδικότερα πρέπει να είναι σαφείς, αυστηρές και να 

επιβάλλονται, προκειμένου να αποφευχθεί μια κουλτούρα σιωπής και καμία/κανείς να 

μην αισθάνεται ανασφαλής στο σχολείο λόγω του φύλου της/ου (Jewkes et al, 2017) 

 

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σταθούμε στη Διακήρυξη Inheon για την Εκπαίδευση, ένα 

κείμενο συνολικά είκοσι παραγράφων, το οποίο έχει γίνει αποδεκτό με θετικά σχόλια 

από την διεθνή κοινότητα και το οποίο εγκρίθηκε στο Παγκόσμιο Φόρουμ 

Εκπαίδευσης στο Incheon της Νότιας Κορέας στις 15 Μαΐου 2015. Αποτελεί τη 

συνέχεια του κινήματος Εκπαίδευση για Όλες/ους (EFA) και των Αναπτυξιακών 

Στόχων της Χιλιετίας για την Εκπαίδευση
15

. Σύμφωνα με τον γενικό στόχο της 

διασφάλισης της εκπαίδευσης για όλους, η Διακήρυξη Incheon (2015) δίνει έμφαση σε 

διάφορους τύπους ισότητας. Επικεντρώθηκε στην ισότητα ευκαιριών, καθώς και στην 

 
14 Βασικό στοιχείο της «σύνδεσης του πλαισίου προγράμματος και της λογικής» αποτελεί η ρητή 
ενσωμάτωση ενός θεωρητικού πλαισίου για την κατανόηση της βίας, το οποίο βασίζεται στη σχετική 

φεμινιστική έρευνα, ιδίως στη θεωρία των δεσμών μεταξύ φύλου, δύναμης και βίας, εξετάζοντας τις 

υποστηρικτικές για τη βία δομές φύλου και σεξουαλικότητας, αλλά και στη θεωρία της προώθησης 

σχέσεων ισότητας. 
15 Πολλές από τις επιδιώξεις της βασίστηκαν σε ανασκόπηση της προόδου που σημειώθηκε, μετά από 
το Παγκόσμιο Φόρουμ Εκπαίδευσης του 2000 στο Ντακάρ. 
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άποψη πως πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των μαθητριών και των 

μαθητών
16

. Η ισότητα των φύλων, ειδικότερα, αναφέρεται συγκεκριμένα ως σημαντική 

πτυχή κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ η ποικιλομορφία δεν θεωρείται πρόβλημα, 

αλλά πόρος (Incheon, 2015). Η όγδοη παράγραφος της Διακήρυξης είναι αφιερωμένη 

στη σπουδαιότητα της αρχής της ισότητας των φύλων, προκειμένου να γίνει πράξη το 

δικαίωμα στη μόρφωση για ολόκληρο τον πληθυσμό του πλανήτη. Η διεθνής 

κοινότητα δεσμεύεται στους εξής τρεις άξονες (Incheon, 2015) 

 

 υποστήριξη εκείνων των πολιτικών, των προγραμματισμών και των 

περιβαλλόντων-διαδικασιών μάθησης, που ενσωματώνουν τη διάσταση του 

φύλου 

 ένταξη της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού 

προσωπικού και στα προγράμματα σπουδών 

 εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων και της έμφυλης βίας στα σχολεία. 

 
Με τη Διακήρυξη Incheon, τα κράτη μέλη και ολόκληρη η Εκπαιδευτική Κοινότητα 

δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν πολιτικές, προγραμματισμό και μαθησιακά 

περιβάλλοντα έμφυλης ευαισθητοποίησης, με παράλληλη ένταξη της διάστασης του 

φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με 

εστίαση στην εξάλειψη των διακρίσεων και της βίας που συνδέονται με το φύλο. Η 

δέσμευση αυτή ενισχύθηκε στο πλαίσιο της Δράσης για την Εκπαίδευση 2030 (FFA), 

όπου «Δίνοντας έμφαση στην ισότητα, την ένταξη και την ισότητα των φύλων», η FFA 

συνιστά όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα να ενεργούν ρητά για την εξάλειψη της 

μεροληψίας και των διακρίσεων λόγω φύλου 

(http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002331/233137E.pdf) : 

 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο
 

 
Οι εκπαιδευτικοί και ο ρόλος τους 

 
Οι εκπαιδευτικοί, γυναίκες και άνδρες, είναι ο πιο σημαντικός πόρος εκπαίδευσης 

παγκοσμίως. Δυστυχώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μέρος 

 

16 Επιπλέον, δίνεται έμφαση στο να διασφαλιστεί ότι το κόστος και οι διακρίσεις δεν εμποδίζουν τις/τους 

ανθρώπους να λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002331/233137E.pdf
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του προβλήματος, όπως δείχνει η έρευνα του Plan International σε πολλά μέρη του 

κόσμου
17

 (Plan International, 2008). Δείχνει επιπλέον, πως οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

είναι οι ίδιες ευάλωτες στη βία, βιώνουν παρενόχληση και κακοποίηση από 

συναδέλφους τους, διοικήσεις σχολείων και κάποτε από μαθητές (Rosa et al., 2008). 

Ταυτόχρονα, σε ορισμένες χώρες οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν μπορούν να μιλήσουν για 

τη βία είτε εναντίον τους είτε εναντίον των μαθητριών, λόγω του φόβου της τιμωρίας. 

Πάντως, το βέβαιο είναι πως, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, οι γυναίκες και οι άνδρες 

εκπαιδευτικοί, εκούσια-ακούσια, εμπλέκονται με το πρόβλημα της έμφυλης βίας στο 

σχολείο, αλλά μπορούν επίσης να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της λύσης του. 

Μπορούν να είναι σημαντικοί παράγοντες υπέρβασης του φαινομένου (Eurydice, 

2010). Έτσι ή αλλιώς, τα σχολεία προσφέρονται εγγενώς για τη δημιουργία 

περιβαλλόντων ισότητας των φύλων, μη βίας, ανοχής και αποδοχής της 

διαφορετικότητας και οι εκπαιδευτικοί έχουν κεντρικό ρόλο να παίξουν σε αυτόν τον 

μετασχηματισμό, μέσω των δικών τους ενεργειών και μέσω των διδακτικών τους 

παρεμβάσεων (Guedes, 2012). 

 

Και στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης οι κυρίαρχες αντιλήψεις μπορεί να ευνοήσουν τα 

αγόρια ή τους άντρες που εκφράζουν επιθετικότητα, βία, σεξουαλική δύναμη και 

ομοφοβία (Πεχτελίδης, 2012). Αντίθετα, οι προσδοκίες των κοριτσιών και των γυναικών 

μπορεί να περιλαμβάνουν τον σεβασμό προς τους άνδρες και τα αγόρια, την 

υποτακτικότητα και την παθητικότητα. Ως εκ τούτου, ο τρόπος συμπεριφοράς των 

εκπαιδευτικών μπορεί να αντικατοπτρίζει τις προκαταλήψεις που υπάρχουν στις 

ευρύτερες κοινωνίες (USAID, 2003). Οι εκπαιδευτικοί, τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, 

χρειάζονται επομένως εκπαίδευση, για να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τις δικές 

τους στάσεις, αντιλήψεις και προσδοκίες σχετικά με το φύλο, έτσι ώστε οι 

αλληλεπιδράσεις τους με τους μαθητές και τις μαθήτριες να μην βλάψουν τις 

μαθησιακές εμπειρίες και τα επιτεύγματα των κοριτσιών και των αγοριών. Ωστόσο, 

ενώ οι άνδρες εκπαιδευτικοί έχουν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση 

 
17 Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, επίσης «…κάθε κορίτσι, ανεξάρτητα από το πού γεννιέται, αξίζει 
την ευκαιρία να μάθει, να μεγαλώσει και να γίνει το καλύτερο που μπορεί να είναι…Όταν τα κορίτσια 

εκπαιδεύονται, τα εμπόδια προς την ισότητα είναι πολύ πιο εύκολο να σπάσουν, τόσο για τα ίδια όσο και 

για τις μελλοντικές γενιές κοριτσιών…Για κάθε επιπλέον έτος σχολείου που ολοκληρώνει ένα κορίτσι, τα 

ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας μειώνονται κατά 5 έως 10%. Και 12 χρόνια εκπαίδευσης για κάθε κορίτσι 

θα μείωνε τον παιδικό γάμο παγκοσμίως κατά 64% εκατό. Ένα κορίτσι που μπορεί να παραμείνει στο 

σχολείο είναι πιο πιθανό να εξελιχθεί σε γυναίκα που παντρεύεται αργότερα, έχει μικρότερη και υγιέστερη 

οικογένεια, κερδίζει καλύτερο εισόδημα και ακολουθεί τη ζωή που θέλει. Επιπλέον, θα συνεχίσει να 

εκπαιδεύει την οικογένειά της και την κοινότητά της - και θα σπάσει τον κύκλο της φτώχειας» 
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της σχολικής βίας που συνδέεται με το φύλο, ορισμένοι είναι επίσης δράστες 

σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, μένοντας μάλιστα συχνά ατιμώρητοι σε 

χώρες ιδίως του αναπτυσσόμενου κόσμου
18

. Πάντως, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί 

είναι μικρή μειοψηφία. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αποτελεί τη ραχοκοκαλιά 

ενός λειτουργικού εκπαιδευτικού συστήματος, του οποίου τα κίνητρα, η αφοσίωση και 

η καινοτομία είναι συχνά το κλειδί για την επιτυχία ενός μαθητή ή μιας μαθήτριας. 

Επιπλέον, δεν μπορεί να αγνοηθεί η επιρροή των κοινωνικών κανόνων σχετικά με την 

εξουσία και τους ρόλους των φύλων στη στάση των εκπαιδευτικών στο σχολείο, ακόμα 

και αν οι επιπτώσεις της δεν μπορεί να δικαιολογηθούν (USAID, 2003). Έτσι ή αλλιώς, 

κατά κανόνα, είναι οι γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικοί που, λόγω της καθημερινής 

τους εγγύτητας και επαφής με τις μαθήτριες και τους μαθητές, εκείνες κι εκείνοι που 

είναι σε θέση πιο εύκολα να αναγνωρίσουν ακόμα και μικρές διαφορές στην εμφάνιση 

και την συμπεριφορά των παιδιών και να εντοπίσουν πιθανά τις αιτίες αυτών των 

διαφορών (Jones et al., 2008). Εάν οι εκπαιδευτικοί υποπτεύονται περιστατικά βίας,  

εκμετάλλευσης ή παραμέλησης παιδιών, οφείλουν άμεσα να επικοινωνήσουν με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες, ακόμα, στην περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο και με 

δικαστικές αρχές, ενημερώνοντάς τες για τα συγκεκριμένα περιστατικά, συμβάλλοντας 

έτσι τόσο στην απελευθέρωση των παιδιών από την παντός είδους εκμετάλλευση όσο 

και στην τιμωρία των δραστών (Jimerson et al., 2012). Οφείλουν, επίσης, να 

αντιδράσουν άμεσα με όποιον τρόπο θεωρούν πρόσφορο και στην περίπτωση που 

αντιληφθούν φαινόμενα βίας, και μάλιστα έμφυλης, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 

προσωπικού του σχολείου στο οποίο υπηρετούν, όπως και στο πλαίσιο της κοινότητας 

στην οποία ανήκουν, άλλωστε (Rosa et al., 2008). Ωστόσο, παρατηρείται συχνά το 

φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να μη γνωρίζουν το πως μπορεί να ενημερώσουν τις 

σχετικές αρχές και, επίσης, δεν αντιλαμβάνονται τα συγκεκριμένα παιδιά ούτε 

αναγνωρίζουν τα σημάδια της βίας, ιδιαίτερα αυτής που συνδέεται με το φύλο, ενώ 

αρκετές/οί θεωρούν ότι δεν έχουν τέτοια υποχρέωση
19

 (USAID, 2003). Επίσης, 

 

 

 

 

 

 
18 Σύμφωνα με την Έκθεση GEM, σε 42 σχολεία στην Ουγκάντα, το 54% των μαθητών και των 

μαθητριών ανάφεραν σωματική βία από μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού. 
19 Δεν πρέπει να μας διαφεύγει, επίσης, πως κάποιες/οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να θεωρούν 
απαραίτητη την επιβολή σωματικής τιμωρίας στους μαθητές και στις μαθήτριες, όταν αυτή «απαιτείται» 

(Kenny, 2004). 
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αποτρεπτικά λειτουργεί όσον αφορά την καταγγελία η ανησυχία για τη φήμη του 

σχολείου, ειδικότερα εάν πρόκειται για έμφυλη βία
20

 (USAID, 2003). 

Άρα, πως θα συμπράξουν οι εκπαιδευτικοί στον αγώνα για τον τερματισμό της έμφυλης 

βίας μέσα και γύρω από τα σχολεία; 

Αν, όπως είπαμε, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τον πιο σημαντικός πόρο της 

εκπαίδευσης παγκοσμίως, το γεγονός, που πρέπει να γίνει καθολικά αποδεκτό, 

συνεπάγεται πως αξίζουν σεβασμό και αξιοπρέπεια στην εργασία τους, που πρέπει να 

την ασκούν σε ασφαλείς εργασιακές συνθήκες. Είναι αναγκαίο να 

επιμορφωθούν/ευαισθητοποιηθούν, ώστε να αναγνωρίζουν και να αντιμάχονται 

φαινόμενα έμφυλης βίας στα σχολεία. Κατά συνέπεια, η υψηλής ποιότητας 

επιμόρφωση σχετικά με όλες τις μορφές και τα είδη βίας που βασίζεται στο φύλο, οι 

αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης, οι σχετικοί κώδικες συμπεριφοράς κλπ. 

πρέπει να είναι υποχρεωτικές/οί για όλες και όλους τις και τις/τους εκπαιδευτικούς και 

τις διευθύνσεις των σχολείων και να χρηματοδοτούνται επαρκώς από την πολιτεία
21

 

(Jones et al., 2008). Να επισημανθεί, πως η μέτρηση του αντίκτυπου των 

δραστηριοτήτων έμφυλης ευαισθητοποίησης αποτελεί πρόκληση. Όταν η αντίληψη 

ενός ατόμου ή η κατανόησή του για τα θέματα φύλου, και όχι μόνον, επηρεάζεται, ο 

αντίκτυπος του γεγονότος εκδηλώνεται συνήθως ή πρέπει να εκδηλωθεί στην αλλαγή 

της σχετικής συμπεριφοράς του (Jones et al., 2008). Ωστόσο, είναι δύσκολο να 

μετρηθεί με ακρίβεια πως επηρεάζει μια ευαισθητοποίηση σε ένα θέμα, όσο σημαντικό 

κι αν είναι αυτό, τις δραστηριότητες ενός/μιας ανθρώπου. Έτσι, και στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, δεν περιμένουμε προφανώς να αλλάξουν οι εκπαιδευτικοί συμπεριφορές 

αμέσως, όμως η αλλαγή της συνείδησης σε πρώτη φάση είναι σημαντική
22

. Να 

σημειωθεί, τέλος, εδώ πως τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών μπορούν και 

 

20 Οι σχετικές έρευνες συγκλίνουν σε δύο βασικούς λόγους για τη στάση αυτήν: α. φαίνεται να υπάρχει 

έλλειψη εμπιστοσύνης στον δημόσιο φορέα που θεωρείται υπεύθυνος για περαιτέρω έρευνες, κυρίως 

στην αστυνομία και β. εκφράζεται η ανησυχία ότι μια αναφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς 

προηγούμενη ενημέρωση του παιδιού, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σχέση του/της με τη 

συγκεκριμένη μαθήτρια/μαθητή 
21 Μάλιστα, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί που είναι οι ίδιες θύματα βίας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 

ασφαλείς μηχανισμούς αναφοράς, να αναμένουν άμεσες, επαρκείς απαντήσεις και να υποστηρίζονται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναφοράς βίας, έχοντας πρόσβαση στη δικαιοσύνη όπου 

χρειάζεται. 
22 Είναι προφανές, πως οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης πρέπει να είναι δημιουργικές. Η εξάρτηση 
από φόβο ή ενοχή, για την επίτευξη μακροπρόθεσμης αλλαγής συμπεριφοράς είναι λιγότερο 

αποτελεσματική. Εξάλλου, η έμφυλη ευαισθητοποίηση είναι μόνο το πρώτο βήμα μιας προσπάθειας 

αλλαγής συμπεριφοράς, που απαιτεί ποικιλία διαφόρων στρατηγικών για να επιτευχθεί. Η χρήση 

διαφόρων στρατηγικών ευαισθητοποίησης αυξάνει τον αντίκτυπο. 
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οφείλουν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο τόσο στην ακρόαση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών όσο και στην έμφυλη συνειδητοποίησή τους. Οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις και οι επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών θα πρέπει να μεριμνούν 

για την επιμόρφωση/ευαισθητοποίηση των μελών τους σε θέματα φύλου και ιδιαίτερα 

σε θέματα έμφυλης βίας, συνδράμοντας στην ενίσχυση των κωδίκων δεοντολογίας και 

υποστηρίζοντας σχετικές εθνικές πολιτικές αντιμετώπισης της βίας κατά των 

κοριτσιών και των γυναικών, αναδεικνύοντάς τες και διαδίδοντάς τες. 

Είναι, επομένως, απαραίτητο για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα να εφαρμόζει 

στρατηγικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και, μάλιστα, της 

έμφυλης, καθώς και της ενδυνάμωσης κοριτσιών και αγοριών στο να την 

προλαμβάνουν και να την αντιμάχονται. Προς την κατεύθυνση αυτή βοηθούν 

αποφασιστικά: α. η Φεμινιστική Παιδαγωγική, μια θεωρία για τη διαδικασία 

διδασκαλίας/μάθησης που αποτελεί οδηγό για την πρακτική στην τάξη, παρέχοντας 

κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στρατηγικών και τεχνικών σύμφωνα με τους 

επιδιωκόμενους σκοπούς ή αποτελέσματα (Κογκίδου και Γκασούκα, 2010). Ένα από 

τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ο βαθμός στον οποίο η κοινότητα των εκπαιδευομένων 

ενδυναμώνεται έτσι, ώστε να δρα με υπευθυνότητα στις μεταξύ τους σχέσεις και στο 

γνωστικό αντικείμενο και να μετατρέπει αυτή τη μάθηση σε κοινωνική δράση. β. η μη 

Σεξιστική Αγωγή, που προϋποθέτει νέες γνώσεις και υψηλό βαθμό έμφυτης 

ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών, καθώς και επαναπροσδιορισμό στάσεων και 

πρακτικών Αγωγής εκ μέρους τους. Προϋποθέτει ακόμα βαθιές αλλαγές στο 

εκπαιδευτικό σύστημα (όπως στην περίπτωσή μας συγγραφή νέων μη-σεξιστικών 

Αναλυτικών Προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων), υλοποίηση προγραμμάτων 

κατεύθυνσης των παιδιών σε δραστηριότητες που παραδοσιακά ανήκουν στο αντίθετο 

φύλο, αλλά και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών, ειδικότερα σε 

ζητήματα που συνδέονται με την έμφυλη βία (Κογκίδου και Γκασούκα, 2010). Ο/η 

νέου τύπου εκπαιδευτικός απαιτείται να διαθέτει το σύνολο των συμπεριφορών και των 

γνώσεων που του/της επιτρέπει να αναγνωρίζει την ανισότητα στις εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες, να προχωρά σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες να εξασφαλίζουν την 

ίση μεταχείριση των μαθητριών και των μαθητών, που με τη σειρά της θα οδηγεί σε 

ίσα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, όμως διεκδικεί την ισότητα μεταξύ των 

φύλων στην επαγγελματική του/της πυραμίδα, στα διοικητικά και εκπαιδευτικά κέντρα 

λήψης αποφάσεων και στους συνδικαλιστικούς του/ης φορείς, ενώ θα αντιμάχεται και 
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θα καταγγέλλει την έμφυλη βία σε κάθε μορφή της όταν την αναγνωρίζει στο 

επαγγελματικό/εκπαιδευτικό της/του περιβάλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

«Μέχρι που το ήμισυ του πληθυσμού μας, που εκπροσωπείται από γυναίκες και κορίτσια, να μπορεί να 

ζήσει απαλλαγμένο από φόβο, βία και καθημερινή ανασφάλεια, δεν γίνεται να ισχυριστούμε πραγματικά 

ότι ζούμε σε έναν δίκαιο και ισότιμο κόσμο». Antonio Guterres, Γ.Γ. του ΟΗΕ 

 

 
 

Η βία κατά γυναικών αποτελεί είδος διάκρισης και παραβίαση των θεμελιωδών 

ελευθεριών και δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών. Περιλαμβάνει όλες τις 

πράξεις βίας κατά γυναικών και κοριτσιών οι οποίες προκαλούν ή ενδέχεται να τους 

προκαλέσουν σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή οδύνη, 

συμπεριλαμβανομένων των απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού ή της 

αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε αυτές ασκούνται στο πλαίσιο της δημόσιας 

είτε της ιδιωτικής ζωής (Grown et al., 2005). Η βία που συνδέεται με το φύλο 

περιλαμβάνει είδη όπως η βία σε στενές, κυρίως συντροφικές σχέσεις, η σεξουαλική 

βία (συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης και της 

παρενόχλησης), η ψυχολογική και οικονομική βία, ο εγκλεισμός, η εμπορία γυναικών, 

η καταναγκαστική πορνεία, η δουλεία, αλλά και διάφορες μορφές επιβλαβών 

πρακτικών, όπως ο γάμος ανηλίκων κοριτσιών ή/και ο καταναγκαστικός γάμος, ο 

ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, τα εγκλήματα για λόγους τιμής, 

η καταναγκαστική άμβλωση, η καταναγκαστική εγκυμοσύνη και η καταναγκαστική 

στείρωση κ.λπ. (EIGE, 2016). Η βία κατά των γυναικών που συνδέεται με το φύλο 

βασίζεται σε ιεραρχικές και άνισες δομικές σχέσεις εξουσίας, οι οποίες εκπορεύονται 

από έμφυλες νόρμες και κανόνες που σχετίζονται στενά με την κουλτούρα και το 

κοινωνικοοικονομικό σύστημα. Επίσης, αποκαλύπτει κυριαρχία στην έμφυλη 

συμβολική και πολιτιστική τάξη και συχνά εκδηλώνεται ως άμεση βία. Ο ορισμός 
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αυτός υπογραμμίζει το γεγονός ότι η βία κατά των γυναικών, καθώς συνδέεται με το 

φύλο, στοχεύει να καταστήσει πιο εμφανή την ιστορική ανισορροπία εξουσίας μεταξύ 

γυναικών και ανδρών και επιχειρεί να αποτυπώσει το καταπιεστικό πρότυπο 

καταναγκαστικού ελέγχου, το οποίο στερεί τις γυναίκες από θεμελιώδεις ελευθερίες 

και δικαιώματα (Grown et al., 2005). Παράλληλα, ο αρνητικός, συχνά μειωτικός, 

τρόπος αντιμετώπισης θυμάτων βίας από τα διάφορα νομικά συστήματα 

(δικαστές/τριες, δικαστικές/ούς επιμελήτριες/τές και άλλες/ους υπαλλήλους 

δικαστηρίου, δικηγόρους) μπορεί να προκαλέσει απογοήτευση ή/ και σύγχυση στο 

θύμα, μια δευτερογενή θυματοποίηση, γεγονός που συχνά οδηγεί σε απάθεια και 

φθίνουσα προθυμία συμμετοχής του σε περαιτέρω διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης. 

Κατά συνέπεια προκύπτει, προκειμένου να περιοριστεί ή να αποφευχθεί οποιοσδήποτε 

κίνδυνος περαιτέρω θυματοποίησης, η ανάγκη παροχής στα θύματα συγκεκριμένων 

υπηρεσιών συμβουλευτικής, υποστήριξης και βοήθειας, καθώς και δικαιωμάτων εν 

γένει όσον αφορά τις σχετικές διαδικασίες και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 

εξής: δικαιώματα ενημέρωσης, σεβασμός της αξιοπρέπειας των θυμάτων κατά την 

ανάκριση (αποκλείονται ενέργειες που ίσως οδηγήσουν σε δευτερογενή θυματοποίηση 

τη γυναίκα ή το κορίτσι θύμα κατά τη διάρκεια της έρευνας), ανωνυμία ορισμένων 

θυμάτων, δίκες κεκλεισμένων των θυρών σε ορισμένες περιπτώσεις, απόκρυψη του 

θύματος από τον δράστη κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας, αξιοποίηση γυναικών κατά 

προτίμηση, αλλά και ανδρών υπαλλήλων ειδικευμένων σε θέματα έμφυλης βίας κ.λπ. 

(United Nations Development Fund for Women–UNIFEM, 2013). Όμως, η ανεπαρκώς 

επιβεβλημένη νομοθεσία, οι ανεπαρκείς κώδικες συμπεριφοράς, οι αδύναμες και 

μάλλον αδιάφορες σχετικά συνδικαλιστικές και επαγγελματικές οργανώσεις και η 

έλλειψη εκπαίδευσης σχετικά με την έμφυλη βία, και μάλιστα τη σεξουαλική, 

επιτρέπουν την αναπαραγωγή και διαιώνιση του φαινομένου, γεγονός που με τη σειρά 

του επιτρέπει συχνά στους δράστες να ενεργούν ατιμώρητοι. Και γνωρίζουμε πολύ 

καλά πως η ασυνεπής ή ανεπαρκής εφαρμογή υφιστάμενων νόμων μπορεί να 

αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο στην αποκάλυψη των δραστών, καθώς εάν τα θύματα δεν 

είναι πεισμένα πως οι δράστες της βίας θα τιμωρηθούν, δεν έχουν κίνητρο να 

αναφέρουν λ.χ. έναν βιασμό ή μια σεξουαλική παρενόχληση, όταν μάλιστα η 

αποκάλυψη αυτή διαμεσολαβείται από παράγοντες όπως η ντροπή, το στίγμα κ.ά., 

αλλά και πιθανά αντίποινα. Το ζήτημα περιπλέκει ταυτόχρονα και η σχέση φτώχειας, 

εξουσίας και βίας (EIGE, 2016). Από την άλλη, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός 

πως υπάρχει ευρύτερη κοινωνική απροθυμία ενασχόλησης με την αντιμετώπιση της 
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σεξουαλικής βίας και τις επιπτώσεις της στα σεξουαλικά δικαιώματα και τη 

σεξουαλική ποικιλομορφία των γυναικών. Μοιάζει πιο εύκολο να εστιάζεται το 

πρόβλημα γενικά και μάλλον αόριστα στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς 

φυσικά αυτό να σημαίνει πως τα δικαιώματα των γυναικών δεν είναι απόλυτα 

ανθρώπινα (De Schutter, 2016). 

 
Σε ότι αφορά τα σχολεία και τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ειδικότερα, αυτά δεν είναι 

απομονωμένα από τις παραδόσεις, τον πολιτισμό, τους κανόνες, τα έθιμα, καθώς και 

τις ευρύτερες πολιτικές που υπάρχουν στη χώρα και στην κοινότητα που ανήκουν, ούτε 

φυσικά μένουν ανεπηρέαστα από τις ατομικές εμπειρίες των μαθητριών και των 

μαθητών τους, όπως και των εκπαιδευτικών άλλωστε, τόσο έξω όσο και μέσα στο 

σχολείο. Εάν, συνεπώς, δεν αναγνωριστεί και δεν αντιμετωπιστεί επιστημονικά έγκυρα 

και έγκαιρα το πρόβλημα της έμφυλης ανισότητας και ιεραρχίας γενικότερα και της 

έμφυλης βίας ειδικότερα, το σχολείο (όπως προφανώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα) μπορεί να νομιμοποιήσει ή/και να ενισχύσει τις συναφείς έμφυλες επιβλαβείς 

πρακτικές, ταυτόχρονα με την ενίσχυση και το βάθεμα της ανισότητας των φύλων στο 

πλαίσιο της συγκεκριμένης σχολικής κοινότητας, με βαρύτατες επιπτώσεις όχι μόνο 

στις ζωές των κοριτσιών, αλλά και στις ζωές των αγοριών, όπως επίσης και στις ζωές 

εκείνων των γυναικών εκπαιδευτικών θυμάτων έμφυλης βίας στον εργασιακό τους 

χώρο. Ειδικότερα, όσον αφορά στους μαθητές και στις μαθήτριες, όπως επισημαίνει η 

Lynne Chisholm (στο Δεληγιάννη- Κουϊμτζή, 2008) «το σχολείο εξακολουθεί να παίζει 

σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες αναπαραγωγής της ανισότητας ανάμεσα στα φύλα. Και 

το κάνει αυτό όχι από μόνο του, αλλά σε συνδυασμό με τους ρόλους που διαδραματίζουν 

η οικογένεια και όλο το πολιτισμικό και οικονομικό πλαίσιο της κοινότητας. Το σχολείο 

είναι ο πιο σημαντικός από τους χώρους που λαμβάνουν αποφάσεις, γιατί επηρεάζει τις 

μελλοντικές ευκαιρίες και προοπτικές και είναι, ταυτόχρονα, πρωταρχικό 

κοινωνικοποιητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αποκτώνται εμπειρίες που διαμορφώνουν 

την αυτοαντίληψη». Με δυο λόγια, το σχολείο, ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα, 

παρά τις προθέσεις του, συχνά δεν κατορθώνει ουσιαστικά να εκπληρώσει την 

υπόσχεση της έμφυλης ισότητας που ρητά θεσπίζει. Όμως, η ύπαρξη κάθε μορφής 

σεξιστικής και ρατσιστικής ιδεολογίας και πρακτικής στον χώρο του σχολείου αποτελεί 

σημαντικό εμπόδιο στην επίτευξη βασικών στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος και 

δεν συμβάλλει στην επίλυση ενός γενικότερου κοινωνικού προβλήματος, όπως είναι η 

ισότητα των φύλων και των ευκαιριών. Η επίτευξη μιας ποιοτικής Εκπαίδευσης, η 
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οποία εξασφαλίζει στις μαθήτριες και στους μαθητές, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, 

θρησκεία, κουλτούρα, σεξουαλικό προσανατολισμό, αρτιμέλεια κ.λπ. ίσα δικαιώματα, 

που εστιάζει στη διαπολιτισμικότητα και στηρίζεται στην ισότητα των φύλων και των 

ευκαιριών, διαμορφώνει ένα θετικό περιβάλλον ενήλικης ζωής όχι μόνο για τη 

σημερινή νέα γενιά, αλλά και για τις επερχόμενες γενεές. Μια εκπαίδευση της έμφυλης 

ισότητας δεν συνεπάγεται απλά υψηλή αξιολόγηση των κοριτσιών, αλλά και βελτίωση 

των αγοριών, καθώς θα συνειδητοποιήσουν τα κοινωνικά πλεονεκτήματα που θα 

προκύψουν από την αναγνώριση και αποδοχή των δυνατοτήτων και της προσφοράς 

των κοριτσιών και των γυναικών (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2008). Το γεγονός 

συμβάλλει, επίσης, στο να βοηθηθούν τα αγόρια να ξεφύγουν από την πίεση που 

αισθάνονται από την υποχρέωση συμμόρφωσής τους με τους παραδοσιακούς ρόλους, 

συμπεριφορές και νοοτροπίες. Και, βεβαίως, συνεπάγεται αμοιβαίο σεβασμό και 

περιφρούρηση της αξιοπρέπειας τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών 

εκπαιδευτικών. Άλλωστε, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έμφυλων πολιτικών στον 

εκπαιδευτικό χώρο συνδέεται με την επίτευξη άλλων στόχων, όπως αυτός της 

διαμόρφωσης ανεκτικής και αντιδογματικής προσωπικότητας, αναγνώρισης και 

αποδοχής της ετερότητας, κατάκτησης ισότιμων επικοινωνιακών πρακτικών κλπ. Και 

προφανώς, οι πολιτικές αυτές, απαιτούν ολιστικές προσεγγίσεις και διερεύνηση από τη 

σκοπιά του φύλου όλων των παραγόντων που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα 

(Κογκίδου και Γκασούκα, 2010). Ύστερα από τα προαναφερόμενα, γίνεται προφανές 

το γιατί το αίτημα μιας μη-σεξιστικής αγωγής των παιδιών, μιας σύγχρονης 

φεμινιστικής παιδαγωγικής έχει ήδη τεθεί από την φεμινιστική σκέψη και επιστήμη. 

Δεν πρόκειται, ασφαλώς, για μία απλή υπόθεση αυτόματης αλλαγής νοοτροπιών και 

βαθιά ριζωμένων αντιλήψεων. Πρόκειται, αντίθετα, για μια πορεία αυτογνωσίας και 

αλλαγής, που επιβάλλει διεργασίες, ατομικές και συλλογικές και απαιτεί σύνθετες 

στρατηγικές και ποικίλες προσεγγίσεις (Κογκίδου και Γκασούκα, 2010). Προϋποθέτει 

νέες γνώσεις και υψηλό βαθμό έμφυτης ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και 

επαναπροσδιορισμό στάσεων και πρακτικών Αγωγής εκ μέρους τους. Προϋποθέτει 

ακόμα βαθιές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα (λ.χ. συγγραφή νέων μη-σεξιστικών 

σχολικών εγχειριδίων), κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατεύθυνσης των 

παιδιών σε δραστηριότητες που παραδοσιακά ανήκουν στο αντίθετο φύλο αλλά και 

προγραμμάτων ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών. Ακόμα προϋποθέτει την εισαγωγή 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος Σπουδών του Φύλου (gender studies) στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και πριν απ’ όλα στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Προϋποθέτει 
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την ενίσχυση του θεσμού των σχολών γονέων και της οικογενειακής συμβουλευτικής 

και ενδυνάμωσης γενικότερα. Προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός νέου λόγου για τα φύλα, 

κυρίως ενός δημόσιου εκπαιδευτικού λόγου. Προϋποθέτει, τέλος, και συνεπάγεται τη 

σύνδεση της οικογένειας και του σχολείου με τη δημοκρατία, διαμορφώνοντας από την 

πιο τρυφερή ηλικία του/της συνειδητό/ή πολίτη/ιδα του αύριο. Η εμμονή στο δικαίωμα 

στην εκπαίδευση που λαμβάνει υπόψη της, εκτός των άλλων, την ισότητα των φύλων 

και των ευκαιριών, μπορεί να συμβάλλει στην άρση των διακρίσεων που συνδέονται 

με τα φύλα και στην αντιμετώπιση «βαθιά ριζωμένων» ανισοτήτων. Οι ανισότητες 

αυτές καταδικάζουν εκατομμύρια παιδιά, κυρίως κορίτσια, σε μια ζωή χαμένων 

ευκαιριών. Μια εκπαίδευση της έμφυλης ισότητας έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνον 

υψηλή αξιολόγηση των κοριτσιών, αλλά και βελτίωση των αγοριών, καθώς θα 

συνειδητοποιήσουν τα κοινωνικά πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την 

αναγνώριση και αποδοχή των δυνατοτήτων και της προσφοράς των κοριτσιών και των 

γυναικών. Το γεγονός συμβάλλει, επίσης, στο να βοηθηθούν τα αγόρια να ξεφύγουν 

από την πίεση που αισθάνονται από την υποχρέωση συμμόρφωσής τους με τους 

παραδοσιακούς ρόλους, συμπεριφορές και νοοτροπίες (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2008). 

Τελικά, είναι βέβαιο πως, σε σημαντικό βαθμό, η εκπαίδευση που λαμβάνει υπόψη της 

τις έμφυλες ιεραρχίες και διαφορές, που επιδιώκει την ισόρροπη παρουσία ανδρών και 

γυναικών σε κάθε τομέα της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας της ζωής, αποτελεί 

ισχυρό όπλο εξάλειψης της κατά φύλα διαίρεσης της κοινωνίας και του πλέγματος των 

μύθων και των ιδεολογημάτων που τη συνοδεύουν, και μάλιστα της έμφυλης βίας, με 

τις γνωστές διαχρονικές καταστρεπτικές συνέπειες σε κοινωνικό, πολιτισμικό και 

οικονομικό επίπεδο. 

 

 
Κλείνοντας, οφείλουμε να πούμε πως χάρη στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές Φύλου 

πραγματοποιούνται έρευνες όπως η παρούσα. Είναι αυτές που μας τροφοδότησαν και 

μας τροφοδοτούν με τις απαραίτητες μεθοδολογίες και τα αντίστοιχα εργαλεία, τα 

οποία μας επιτρέπουν να μελετάμε τον κόσμο λαμβάνοντας υπόψη τη θηλυκή εμπειρία, 

τις ανάγκες και τις προσδοκίες των γυναικών, που για πολλά χρόνια έμεναν στο 

περιθώριο εξ’ αιτίας του φύλου τους. Πρόκειται για ακαδημαϊκό, διεπιστημονικό 

κλάδο που εισάγει την οπτική των γυναικών στην έρευνα και στο σύνολο των 

επιστημών, οι οποίες έως πρόσφατα, με την ανδροκεντρική δομή και λογική τους, 

σύμφωνα με την φεμινιστική κριτική, όταν δεν μπορούσαν να αγνοήσουν τις γυναίκες, 
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συχνά, είτε στρέβλωναν τη δράση τους, είτε τη γελοιοποιούσαν (Γκασούκα, 2013). Στη 

δεκαετία του ‘70, και ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των φεμινιστικών κινημάτων, 

εμφανίζονται στα πανεπιστήμια οι Γυναικείες Σπουδές που είχαν ως αποτέλεσμα την 

εισαγωγή στην επιστήμη και την έρευνα της «γυναικείας οπτικής», που ως τότε ήταν 

άγνωστη. Μέσω αυτών αναζητήθηκε μια νέα γνώση για τις γυναίκες και τις 

διαφορετικές βιωματικές τους εμπειρίες. Για πρώτη φορά δε περιγράφονται 

επιστημονικά και γίνονται ορατές τόσο η πολυμορφία όσο και η εναλλαγή στις ζωές 

των γυναικών Το πέρασμα από τις Γυναικείες στις Σπουδές του Φύλου (Gender 

Studies), το οποίο βασίστηκε στην άποψη πως δεν είναι δυνατή η μελέτη των γυναικών 

χωρίς τη μελέτη των ανδρών και των μεταξύ τους σχέσεων, όπως και των σχέσεων στο 

εσωτερικό των φύλων άλλωστε, υπονόμευσε όλες τις παραδεδεγμένες 

ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές κ.λπ. θεωρίες για τις αιτίες που γέννησαν τις 

έμφυλες κοινωνικές ανισότητες, καθώς και τους ορισμούς κεντρικών εννοιών, όπως 

είναι η ανισότητα μεταξύ των φύλων (Γκασούκα, 2013). 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ι 
 

Επιβλαβείς παραδοσιακές και όχι μόνο πρακτικές 
 

Πρακτικές που πηγάζουν από προκαταλήψεις και διακρίσεις έμφυλες, ηλικίας, εθνοτικής 

καταγωγής ή άλλων αιτιών, οι οποίες συνδέονται με την παράδοση (συνήθως την 

πολιτιστική) και οι οποίες συχνά δικαιολογούνται με επίκληση κοινωνικοπολιτιστικών 

και θρησκευτικών εθίμων και αξιών γυναίκες και τα κορίτσια γίνονται συχνότερα θύματα 

επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών. Σε κάποια πολιτισμικά και θρησκευτικά 

περιβάλλοντα, για παράδειγμα, ο σεξισμός και τα στερεότυπα γύρω από τη θηλυκότητα 

είναι ιδιαίτερα ισχυρά, δημιουργώντας ένα κανονιστικό πλαίσιο για την εργαλειακή 

εκμετάλλευση του γυναικείου σώματος και την ακύρωση της γυναικείας αυτενέργειας. 

Και τούτο είναι εμφανές σε πληθώρα περιπτώσεων από τον γάμο σε ανήλικη ηλικία και 

τον αποκλεισμό από την εκπαίδευση έως τον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων. 

Επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι διακριτικές συμπεριφορές και τα στερεότυπα, οι 

ανισορροπίες στην εξουσία, οι ανισότητες και οι διακρίσεις λόγω φύλου είναι οι αιτίες 

της μακρόχρονης και συνεχώς αναπαραγόμενης ύπαρξής τους. Περιλαμβάνουν βία ή 

εξαναγκασμό. Χρησιμοποιούνται συχνά για να δικαιολογήσουν την έμφυλη βία ως μορφή 

«προστασίας» ή ελέγχου των γυναικών και των παιδιών. Εκτός από τις πρακτικές που 
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σχετίζονται με την παράδοση, εμφανίζονται στον λεγόμενο δυτικό κόσμο επιβλαβείς 

πρακτικές που σχετίζονται με τις κοινωνικά καθορισμένες έννοιες της ομορφιάς. Πλήθος 

γυναικών και παιδιών σε κοινωνίες ανά τον κόσμο υποβάλλονται όλο και περισσότερο 

σε ιατρική αγωγή ή/και πλαστική χειρουργική, συχνά με σημαντικό κίνδυνο για τη 

σωματική υγεία τους, ώστε να συμμορφώνονται με τέτοιους κοινωνικούς κανόνες περί 

σώματος. Πολλές γυναίκες και κορίτσια υφίστανται πίεση λόγω της πολιτισμικής εμμονής 

με το αδύνατο σώμα ως πολιτισμικό και σεξουαλικό ιδεώδες, θέτοντας σε κίνδυνο την 

υγεία τους λόγω του υπερβολικού περιορισμού της λήψης τροφής. Τέτοιες πρακτικές 

έχουν προκαλέσει επιδημία διατροφικών διαταραχών και διαταραχών της υγείας. λ.χ. 

πρακτικές βίας εκδηλώνονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης (π.χ. η οικογενειακή βία 

και ο βιασμός), ενώ άλλες εμφανίζονται μόνο σε ορισμένες χώρες ή πολιτισμούς, όπως 

ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, η επαλήθευση της παρθενίας, το κάψιμο 

στην πυρά των χηρών κ.ά. 

 

Από τον Θησαυρό της Γλώσσας Ισότητας του EIGE 
 

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΙ 

 

Η ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Στο πλαίσιο της φεμινιστικής επιστήμης και έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες η ιδέα της 

οικουμενικής γυναικείας καταπίεσης αποδεικνύεται αντιπαραγωγική και σε έναν βαθμό 

παραπλανητική, καθώς υπαινίσσεται ένα έλλειμμα δράσης-αντίδρασης εκ μέρους των 

γυναικών και δημιουργεί τη φανταστική κατηγορία της γυναίκας που υπερβαίνει τις 

διαφορές κοινωνικής τάξης, κουλτούρας, σεξουαλικότητας, φυλής, εθνότητας κ.ά. που 

υπάρχουν στο εσωτερικό του φύλου. Νέες θεωρήσεις δίνουν έμφαση στην ιστορικότητα 

της γυναικείας καταπίεσης, για την οποία πρώτος μίλησε ήδη από τον 19
ο
 αιώνα ο 

Engels, και τη διαμεσολάβηση του φύλου από τις προαναφερόμενες ιεραρχήσεις. Δύο 

υπήρξαν έκτοτε οι βασικές παράμετροι των νέων δεδομένων: αφενός μεν οι έμφυλοι 

κοινωνικοί ρόλοι και σχέσεις, αλλά και οι θεσμοί όπως και η διαμόρφωση της αγοράς 

εργασίας. Αφετέρου, κι είναι αυτό που εξόχως ενδιαφέρει τις πολιτισμικές προσεγγίσεις, 

οι συμβολικές αναπαραστάσεις και οι πολιτισμικές σημασιοδοτήσεις του φύλου, το 

αξιακό περίβλημα της θηλυκότητας και της αρρενωπότητας, με την προϋπόθεση, 

βεβαίως, πως αυτού του είδους οι αναλύσεις δεν παραγνωρίζουν ή δεν υπερβαίνουν την 
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κοινωνικοοικονομική κατάσταση των φύλων, όπως δυστυχώς συχνά συμβαίνει, τις 

υλικές συνθήκες της ζωής τους, αλλά και το σύνολο των αιτιών που διαμορφώνουν τις 

συνθήκες αυτές, γεγονός που καθιστά πάντοτε επίκαιρες και τις θεωρίες των 

οικονομικών διαρθρώσεων. Το φύλο (gender) είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον συστατικό 

της κοινωνικής ταυτότητας και πολιτιστικής κατάταξης σε όλα τα ανθρώπινα πολιτισμικά 

συστήματα. Οι ερευνήτριες έχουν αποπειραθεί να ορίσουν το περιεχόμενό του 

χρησιμοποιώντας διαφορετικούς ορισμούς, συμφωνούν όμως πως αποτελεί τελικά 

πλέγμα σχέσεων δυαδικότητας και διαφοράς. Το φύλο, συνεπώς, είναι πολύ περισσότερο 

από μια απλή «μεταφορά», χρήσιμη στην ταξινόμηση (ordering) άλλων πτυχών της 

κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Πρόκειται για «βασική παράμετρο της κατασκευής 

όλων των ειδών των πολιτισμικών εννοιών» 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η Εθνογραφία αποτελεί εκείνη την κοινωνική έρευνα, η οποία 

αξιοποιήθηκε από τη φεμινιστική επιστήμη ως η πλέον κατάλληλη για την παραγωγή της 

γνώσης που προκύπτει από τη χρήση της αναλυτικής κατηγορίας φύλο (gender) και την 

εστίαση στις κοινωνικές πραγματικότητες των γυναικών, τις οποίες συχνά αγνόησε ή και 

παρερμήνευσε η κυρίαρχη ακαδημαϊκή έρευνα. Κι είναι ακριβώς αυτή η αγνόηση που 

ώθησε στην αυστηρή κριτική των ερευνητριών που αυτοπροσδιορίζονται ως φεμινίστριες 

προς τον θετικισμό και τις ερευνητικές του μεθόδους, καθώς τις εγκαλούν για τον 

ανδροκεντρισμό τους και την παράβλεψη της διάστασης του φύλου. Ως γνωστόν, η έρευνα 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την περιγραφή και την ερμηνεία της κοινωνίας στο πλαίσιο 

της οποίας αναπτύσσεται. Η έμφυλη τάξη πραγμάτων, δηλαδή οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ 

των φύλων, χαρακτήριζε και καθοδηγούσε την έρευνα σε όλους τους επιστημονικούς 

τομείς και αναπαράγονταν μέσω αυτής. Έως πρόσφατα εμφανιζόταν σαν «ουδέτερη» και 

«αντικειμενική» σε σχέση με το φύλο, χάρη όμως στη φεμινιστική σκέψη και επιστήμη 

αποδείχτηκε «τυφλή» σε σχέση με το φύλο. Επισημαίνεται πως μέσω της ανδροκεντρικής 

έρευνας έχουμε οδηγηθεί τελικά στο να αποδεχόμαστε ως «αντικειμενικές» τις ανδρικές 

ερμηνείες για τον τρόπο που έχουν δομηθεί οι κοινωνίες. Ωστόσο, επιμένουν οι 

φεμινίστριες, οι έρευνες που αγνοούν το ρόλο των γυναικών και τις συμβολές τους στην 

κοινωνική δόμηση, όπως οι ίδιες οι γυναίκες εννοούν τον συγκεκριμένο ρόλο, είναι όχι 

μόνο μεροληπτικές, αλλά συχνά και «τυφλές». Η κριτική της έμφυλα τυφλής έρευνας και 

η παραγωγή νέων επιστημονικών εννοιών και θεωριών είχε ως αποτέλεσμα την έκρηξη 

νέων εμπειρικών ερωτημάτων και τη δημιουργία νέων επιστημονικών πεδίων. Στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο για τις φεμινίστριες κρίθηκαν απαραίτητες μέθοδοι έρευνας που 
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συμπυκνώνουν τις θηλυκές ατομικές και συλλογικές φωνές, αφού οι γυναίκες δεν έχουν 

μία, αλλά πολλές φωνές που επιθυμούν να εκφραστούν. Θεμελιώδες γνώρισμα των 

συγκεκριμένων ερευνητικών μεθόδων αποτελεί η παραδοχή πως δεν υπάρχει μία μόνο 

αλήθεια, ούτε μία μόνο εξουσία, ούτε μία αντικειμενική μέθοδος που να οδηγεί στην 

παραγωγή της καθαρής γνώσης, ενώ βασίζονται στην προϋπόθεση ότι η εμπειρία όλων 

των ανθρώπων είναι έγκυρη και κανένα τμήμα της δεν μπορεί να αποκλεισθεί ως πηγή 

πληροφόρησης. 

 

Οπωσδήποτε η κοινωνική έρευνα ευρύτερα και η εθνογραφία ειδικότερα σε καμία 

περίπτωση δεν είναι εγγενώς φεμινιστικές, ενώ σήμερα πλέον οι φεμινίστριες έχουν 

υπερβεί την αρνητική τους στάση απέναντι στις ποσοτικές μεθόδους της περιόδου 1970- 

1980, επιστρέφοντας στο παρελθόν που χαρακτηρίστηκε από την ενασχόληση γυναικών 

με τις ποσοτικές έρευνες και μάλιστα τις στατιστικές. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι 

ποσοτικές ερευνητικές μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν ήδη από τον 19
ο
 αιώνα από 

ερευνήτριες, οι οποίες αποδείχτηκαν ιδιαίτερα επιμελείς λ.χ. στη συλλογή και αξιοποίηση 

προς όφελος των γυναικών των στατιστικών μελετών. Πραγματοποιούν οι ίδιες τέτοιες 

μελέτες, με χαρακτηριστική τη διδακτορική διατριβή της Edith Abbot, που υποστήριξε 

στο πανεπιστήμιο του Σικάγο (1905) με τίτλο «Μια στατιστική μελέτη των μισθών των 

ανειδίκευτων εργατών», ή οι σπουδαίες στατιστικές μελέτες της πρωτοπόρας της 

στατιστικής επιστήμης Mary Jo Diggan, όπως άλλωστε και το έργο της παγκόσμιας 

αυθεντίας στον τομέα των ποσοτικών ερευνών στα πεδία της θηλυκής φτώχειας, της 

πορνείας, της γυναικείας μετανάστευσης κ.λπ.. Φυσικά οι ερευνήτριες αυτές σπανιότατα 

αναφέρονται στην ιστορία των θετικών επιστημών. Πάντως, η αλήθεια είναι πως η 

κριτική στην επιστημονική απολυτότητα των ποσοτικών ερευνών έχει ξεκινήσει πολύ πριν 

από τις φεμινίστριες…Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, και σε ότι αφορά στη φεμινιστική 

έρευνα σήμερα που η ένταση των επιστημονικών συζητήσεων, υπό την επήρεια και των 

μαχητικών κινημάτων των δεκαετιών του ’70 και του ’80 έχει υποχωρήσει, υπάρχει πιο 

ψύχραιμη αντιμετώπιση των ποσοτικών ερευνών από τις ερευνήτριες με συνείδηση του 

φύλου. «Πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη ποσοτική μαρτυρία για να αντικρούσει την 

κυρίαρχη και ισχυρή ποσοτική σεξιστική έρευνα που συνεχίζεται στις κοινωνικές 

επιστήμες …εάν κάποιες από τις διαδικασίες της συγκεκριμένης μεθόδου είναι αντίθετες 

προς τις φεμινιστικές μας αξίες, θα πρέπει να τις αλλάξουμε ανάλογα… όσο καλύτερη 

έρευνα υλοποιήσουμε τόσο πιο πιθανό είναι ότι αυτή η έρευνα θα επιδράσει στους άλλους 

και τελικά θα επιδράσει στην επίτευξη των σκοπών μας» αναφέρει η Jayarate (2001). 
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ΙΙ. Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

 
Περιγραφή της έρευνας 

 
Πρόκειται για έρευνα, η οποία στηρίζεται σε εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση σε 

διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και η οποία λαμβάνει υπόψη της την οπτική του 

φύλου και τις βασικές αρχές της φεμινιστικής έρευνας. Ως γνωστόν, τις φεμινιστικές 

θεωρίες οι ερευνήτριες τις αξιοποιούν, για να πλαισιώσουν τις ερωτήσεις τους και να 

ερμηνεύσουν τα δεδομένα τους. Ένας από τους λόγους χρήσης τους είναι το γεγονός 

πως οι άλλες θεωρίες αγνοούν ή υποβαθμίζουν την αλληλεπίδραση φύλου και 

ισχύος/δύναμης. Οι επιλογές της/του ερευνήτριας/ή γίνονται με βάση τις στρατηγικές 

και τις αποφάσεις, που υπαγορεύει το πεδίο και τα όρια του προκύπτοντος ερευνητικού 

αντικειμένου, καθώς και οι στόχοι της έρευνας. Η ίδια/ος δεν αρκείται στις ειδικές 

διαδικασίες, αλλά μάλλον παραμένει ανοικτός/ή σε θέματα που προκύπτουν από το 

πεδίο. Στο πλαίσιο αυτό, ως γνωστόν, η μέθοδος της φεμινιστικής έρευνας ( και μέσω 

ημιδομημένης συνέντευξης) υιοθετείται όλο και περισσότερο από τη φεμινιστική 

σκέψη και επιστήμη, καθώς διευκολύνει τις ερευνήτριες με συνείδηση του φύλου να 

μελετούν με αναλυτική κατηγορία το gender τα διανοητικά, συναισθηματικά και 

πολιτικά πεδία που συνδέονται με το φύλο. Κι όπως αναφέρει η Reinharz (1992:197), 

«οι φεμινιστικές μέθοδοι αυξάνουν την κοινότητα της κατάκτησης της επιστημονικής 

αξιοπιστίας και της ερευνητικής χρησιμότητας». Το βέβαιο είναι πως με τη φεμινιστική, 

έρευνα αναπτύσσεται «ένας συνεχής διάλογος μεταξύ του διαρκώς εμπλουτιζόμενου 

θεωρητικού πλαισίου και του εμπειρικού υλικού» (Τσιώλης, 2006: 50). Αυτό το συνεχές 

Feedback Loop μεταξύ των ερευνητικών δεδομένων και της βιβλιογραφικής 

Για να επανέλθουμε, όμως, και ανεξάρτητα από τις σχέσεις των ερευνητριών με τις 

ποσοτικές έρευνες, εκείνο που καθιστά πολύτιμη την Eθνογραφία και που επιβάλλεται 

να κρατήσουμε δεν είναι η εγγενής φεμινιστική της διάσταση. Είναι ο τρόπος που 

χρησιμοποιείται από ερευνήτριες με συνείδηση του φύλου, η συμπερίληψη σε αυτή της 

αναλυτικής κατηγορίας φύλο (gender). 

 
Από το βιβλίο των Γκασούκα, Μ. και Φουλίδη, Ξ. (2017). Όψεις Εθνογραφικής Έρευνας στις 

Λαογραφικές Σπουδές. Φεμινιστική Εθνογραφία- Διαδικτυακή Εθνογραφία. Αθήνα: Παπαζήσης 



47 
 

επισκόπησης ελπίζουμε πως έχει συμβάλλει, τελικά, στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και 

της εγκυρότητας των συμπερασμάτων της συγκεκριμένης  έρευνας. 

 

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης υπό την 

οπτική του φύλου. Ως γνωστόν, η ερευνητική συνέντευξη ορίζεται σαν συζήτηση 

μεταξύ δύο ανθρώπων, που ξεκινά από τον/την ερευνητή/τρια, ο οποίος/α αποσκοπεί 

να αποκτήσει πληροφορίες, οι οποίες να σχετίζονται με την έρευνα και, συνήθως, 

εστιάζει στα θέματά της (Cohen, Manion, & Morrison, 2000). Η άμεση αλληλεπίδραση 

που συνεπάγεται η συνέντευξη έχει το πλεονέκτημα ότι βοηθά τη μεγαλύτερη 

διείσδυση από άλλες μεθόδους και το μειονέκτημα ότι μπορεί να επηρεαστεί από την 

υποκειμενικότητα και των δύο ή να επηρεαστεί η κατεύθυνση της από την/τον 

ερευνήτρια/τή. Αποτελεί βασικό μέσο συλλογής πληροφοριών, καθώς επιτρέπει 

στην/στον τελευταία/ο να διαγνώσει τις απόψεις επί του θέματος ενός/μίας 

συμμετέχοντος/ουσας, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις του/της. Χρησιμεύει για να 

ελεγχθούν αρχικές υποθέσεις ή οδηγεί σε νέες. Χρησιμεύει, επίσης, και ως 

ερμηνευτικό μέσο, για τον εντοπισμό σχέσεων και παραμέτρων (Tuckman, 1999) και, 

στην περίπτωσή μας, των συνδεδεμένων με την έμφυλη βία. Όσον αφορά το εργαλείο 

της έρευνας, σχεδιάστηκε ανάλογο ερωτηματολόγιο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη 

συλλογή των δεδομένων. Ο φεμινιστικός σχεδιασμός του ερευνητικού εργαλείου 

επιδιώχθηκε, παράλληλα, να καταστήσει ορατή τη διαφορετικότητα, που έτσι ή αλλιώς 

ισχύει πάντοτε μεταξύ των ερευνώμενων. Οι τελευταίες/οι, όσο σημαντικά και 

ενδιαφέροντα άτομα κι αν είναι, χαρακτηρίζονται από ουσιαστικές διαφορές, κυρίως 

σε ατομικό επίπεδο. Οι Tull και Hawkins (1987) υποστηρίζουν ότι η χρήση αυτού του 

είδους ερωτηματολογίων θέτει τρεις προϋποθέσεις: 

1. Το κατά πόσον η ερευνήτρια ή ο ερευνητής και η/ο ερευνώμενη/ος διαθέτουν κοινό 

τρόπο προσέγγισης και αντίληψης του υπό διερεύνηση προβλήματος. 

 

2. Το κατά πόσον ο/η ερευνούμενος/η διαθέτει την ικανότητα να απαντήσει στις 

ερωτήσεις της/του ερευνήτριας/τη. 

 

3. Το κατά πόσον η/ο ερωτώμενη/ος είναι πρόθυμη/ος να απαντήσει στις ερωτήσεις 

της/του ερευνήτριας/τη. 

 

Δεν πρέπει, ταυτόχρονα, να μας διαφεύγει πως η μέθοδος των προσωπικών 

συνεντεύξεων (και ημιδομημένων) είναι η ενδεδειγμένη για τη συλλογή πρωτογενών 
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στοιχείων, καθώς τα στοιχεία συλλέγονται μέσω προσωπικής επαφής από την ίδια/ιο 

ερευνήτρια/ή και αφορούν εγγυημένα το τμήμα του πληθυσμού που αυτή/ός επιθυμεί 

να μελετήσει. Παράλληλα, οι συνεντεύξεις κρίνονται κατάλληλες για τις περιπτώσεις 

εκείνες όπου η ερευνήτρια ή ο ερευνητής διαθέτει εικόνα του υπό διερεύνηση 

ζητήματος, εκτιμά, όμως, ότι μπορεί να υπάρχουν πτυχές του τις οποίες δεν γνωρίζει ή 

δεν είχε συμπεριλάβει στην αρχική της/του προσέγγιση (Taylor 1992). Κι εδώ οφείλει 

να τονιστεί ιδιαίτερα ο ρόλος της ερευνήτριας ή του ερευνητή στις περιπτώσεις 

συνεντεύξεων που διαθέτουν έμφυλη διάσταση, αλλά και η αναγκαιότητα που 

προκύπτει σχετικής έμφυλης κατάρτισης και ευαισθητοποίησης, καθώς και των 

βασικών αρχών της φεμινιστικής έρευνας, γεγονός που επιτάσσει ειδική επιμόρφωση 

πριν από την έναρξη της έρευνας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας: 

 
Μετά την επιλογή και τον σχεδιασμό του ερευνητικού εργαλείου, θεωρήθηκε 

απαραίτητη η δημιουργία Ομάδων Εστίασης (focus groupς), ώστε να επιβεβαιωθεί 

η ορθότητα της επιλογής της ομάδας-στόχου, να τεθεί υπόψη και να σταθμιστεί το 

εργαλείο. Έτσι, με την έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας επιχειρήθηκε η 

συγκρότηση δύο ομάδων εστίασης 5-7 ατόμων: η πρώτη αποτελούμενη από γυναίκες 

και άνδρες εκπαιδευτικούς, τυχαίας εκ των επιλεγμένων περιοχής, ενώ η δεύτερη 

απαρτιζόμενη από γυναίκες και άνδρες ειδήμονες/εμπειρογνώμονες περί τις 

εκπαιδευτικές πολιτικές και την υλοποίησή τους. Δυστυχώς, και κατά παράδοξο για 

μας τρόπο, δεν κατέστη δυνατή η συμμετοχή των ειδικών περί τις εκπαιδευτικές 

πολιτικές. Σε όσες και όσους απευθύνθηκε η ερευνητική ομάδα συνάντησε 

κατηγορηματική άρνηση, με την αιτιολογία του αυξημένου εργασιακού βάρους, λόγω 

πανδημίας. Το γεγονός την υποχρέωσε να διευρύνει την πρώτη ομάδα με 8 ακόμα 

εκπαιδευτικούς, με τις οποίες/ους συζήτησε σε τηλεδιάσκεψη εκτενώς για την ομάδα- 

στόχο, τους σκοπούς και τους στόχους του εγχειρήματος και το ίδιο εκτενώς εξέτασε 

μαζί τους το ερευνητικό εργαλείο. Η πιλοτική αυτή εφαρμογή του ερωτηματολογίου 

είχε ως σκοπό να αυξήσει την αξιοπιστία, την εγκυρότητα και την πρακτικότητά του 

(Cohen, Manion & Morrison, 2008: 439). Ο Gilman (στο Gray, 2018: 323) εμφατικά 

τονίζει πως σε ένα ερωτηματολόγιο θα πρέπει να δοκιμαστούν τα πάντα, όπως για 

παράδειγμα: οι οδηγίες προς τους/τις ερωτώμενους/ες, το εξώφυλλο, η τυπικότητα ή η 

φιλικότητα του ερωτηματολογίου, η διαδοχή των ερωτήσεων, ο χρόνος συμπλήρωσης 

του, οι κλίμακες, αλλά και η μορφή ερωτήσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι 
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εύστοχες παρατηρήσεις και παρεμβάσεις των μελών της ομάδας εστίασης οδήγησαν 

στη βελτίωσή του και στην επαναδιατύπωση κάποιων ερωτήσεων, ώστε να γίνουν 

περισσότερο κατανοητές για τα υποκείμενα της έρευνας και να ξεκινήσει αμέσως, και 

παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που έθετε η πανδημία και το κλείσιμο των σχολείων, 

η διεξαγωγή της έρευνας. Ταυτόχρονα, έγινε αποδεκτή από την επιστημονική 

υπεύθυνη η πρόταση της ομάδας εστίασης αντί του excel, που είχε αρχικά αποφασισθεί 

να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των δεδομένων, να αξιοποιηθεί το SPSS (Superior 

Performance Software System), το οποίο προσφέρει στη χρήστρια ή τον χρήστη τη 

δυνατότητα δημιουργίας αναφορών, μοντελοποίησης και ανάλυσης δεδομένων, αλλά 

και τη γραφική αναπαράστασή τους, στο πλαίσιο ενός φιλικού, γραφικού 

περιβάλλοντος. 

 

Η διεξαγωγή της έρευνας: Στη διάρκειά της, και ύστερα από την ειδική άδεια που μας 

παραχώρησε-μετά από σχετικό αίτημα-η αρμόδια υπηρεσία του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου Κύπρου, πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις διά-ζώσης ή/και 

μέσω skype, με 123 εκπαιδευτικούς από τη Λευκωσία (50), τη Λάρνακα (29), τη 

Λεμεσό (27) και την Πάφο (17), με τις/τους οποίες/ους προηγήθηκε τηλεφωνική 

επαφή, για ενημέρωση και προετοιμασία. Το δείγμα της συμπεριλαμβάνει 

εκπαιδευτικούς διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και διαφορετικού φύλου, 

διαφορετικής κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου να εξεταστούν: 

(α) οι κυρίαρχες αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών, τόσο εντός της σχολικής 

κοινότητας όσο και στην κοινωνία ευρύτερα, σε ότι αφορά την έμφυλη βία και τις 

επιπτώσεις της στις ζωές και τον ψυχισμό των μαθητών/τριών, ειδικότερα, και των 

γυναικών γενικότερα, (β) η αντίληψή τους και η γνώμη τους για τον ρόλο που μπορεί 

να επιτελέσουν οι γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικοί στην αντιμετώπισή της (γ) ο 

τρόπος που οι ίδιες/οι έχουν δραστηριοποιηθεί ή θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν 

σχετικά, (δ) οι εκπαιδευτικές πολιτικές και τα μέτρα που, κατά τη γνώμη τους, θα 

έπρεπε να λάβει η πολιτεία προκειμένου να αξιοποιηθεί η Εκπαίδευση και τα στελέχη 

της, για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. 

Το ερωτηματολόγιο, όπως προαναφέρθηκε, συμπληρώθηκε με τη μέθοδο των 

ατομικών συνεντεύξεων και έγινε προσπάθεια η κάθε συνέντευξη να μην ξεπερνάει τα 

δέκα περίπου λεπτά, χωρίς αυτό να επιτευχθεί πάντοτε. Ωστόσο, καμία συνέντευξη δεν 

υπερέβη τα είκοσι λεπτά. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από είκοσι συνολικά 

σελίδες. Υπήρξε συνειδητή προσπάθεια να προσεχθεί η γενική μορφή του, δηλαδή να 
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είναι οι ερωτήσεις σαφείς και ιεραρχημένες, χωρίς αμφισημίες (βλ. σχ. παράρτημα Ι). 

Επιμερίζεται δε στις παρακάτω ενότητες: 

Η Α. Ενότητα αφορά σε Δημογραφικά δεδομένα και εμπεριέχει δημογραφικές 

ερωτήσεις. Αξίζει να επισημάνουμε πως, όπως τονίζει ο Gray (2018:305), η 

σημαντικότητα των δημογραφικών ερωτήσεων, μεταξύ άλλων, συνίσταται: α) στην 

παρακολούθηση των χαρακτηριστικών του δείγματος της μελέτης, αφού ολοκληρωθεί η 

δημοσκόπηση, β) στον έλεγχο του δείγματος της μελέτης ως προς τον πληθυσμό έρευνας, 

για τη διασφάλιση της εγκυρότητας. Συγκεκριμένα, οι δημογραφικές ερωτήσεις 

σχετίζονται με: το φύλο του δείγματος, την ηλικία των εκπαιδευτικών, την 

προϋπηρεσία τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, τον αριθμό των παιδιών τους, 

την ηλικία των παιδιών. Αποδίδονται δε με κατηγορικές κλίμακες και όχι με 

ιεραρχικές. 

Η Β Ενότητα αναφέρεται στην υφιστάμενη Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

και στη διερεύνηση της ενημέρωσης/ευαισθητοποίησής τους σε θέματα που 

συνδέονται με το φύλο και την ισότητα και, ειδικότερα, με την έμφυλη βία. 

Η Γ Ενότητα αναφέρεται στη δυνατότητα των εκπαιδευτικών για αναγνώριση 

της έμφυλης βίας, καθώς και στο πώς η ίδιοι/ες νοηματοδοτούν τη βία που συνδέεται 

με το φύλο. Στη συνέχεια, διερευνώνται οι απόψεις τους αναφορικά με τις μορφές της 

βίας και τα χαρακτηριστικά τους. 

Η Δ Ενότητα αναφέρεται στο κατά πόσον οι γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν και, κυρίως, κατανοούν τις αιτίες της βίας κατά των γυναικών και, μέσω 

συγκεκριμένης ερώτησης, τίθεται το ζήτημα της πιθανότητας υποκείμενα βίας να μην 

είναι μόνο μαθήτριες, αλλά και γυναίκες εκπαιδευτικοί. 

Η Ε Ενότητα αφορά στην Πρόληψη του φαινομένου και την απαιτούμενη 

παρέμβαση αντιμετώπισής του, αλλά και στις υλικές και θεσμικές δομές που μπορούν 

να λειτουργήσουν προληπτικά και παρεμβατικά για την αποτροπή του. 

 
Η ΣΤ Ενότητα, τέλος, αναφέρεται στους/στις εκπαιδευτικούς και στον ρόλο 

τους στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, ιδιαίτερα στα πεδία της επάρκειας 

σχετικής γνώσης, στις διδακτικές τους παρεμβάσεις, όπως και στην κατανόηση της 

ιδιότητάς τους ως κοινωνικών μεταρρυθμιστριών/ών. 
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Σημείωση: Το ανωτέρω ερευνητικό εργαλείο ακολουθούσε τη διαβιβαστική επιστολή, 

με την μορφή φόρμας συγκατάθεσης (βλ. σχ. Παράρτημα ΙΙ), προκειμένου τα 

υποκείμενα της έρευνας να ενημερωθούν για τους φορείς υλοποίησής της 

(Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου/Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της 

Γυναίκας, Επιστημονική Υπεύθυνη), τον σκοπό για τον οποίο γίνεται η έρευνα κ.λπ. 

και να δηλώσουν τη συναίνεσή τους στον τρόπο διεξαγωγής της, αλλά και στη 

δυνατότητα αξιοποίησής της για επιστημονικούς λόγους και δημοσιεύσεις. 

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται το γεγονός πως, εξαιτίας της φεμινιστικής της διάστασης, 

ο λόγος τόσο του θεωρητικού πλαισίου όσο και της έρευνας είναι μη-σεξιστικός, 

καθιστά ορατά τα γένη και ακολουθεί πιστά τον Οδηγό Υπέρβασης του Γλωσσικού 

Σεξισμού στη Γλώσσα των εγγράφων της Δημόσιας Διοίκησης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (Γκασούκα, Γεωργαλίδου και Φουλίδη, 2020). 

 

 

 

Δυσκολίες και Εμπόδια κατά τη διεξαγωγή της Έρευνας 

 
Η εκπόνηση μιας έρευνας, η οποία βασίζεται σε συνέντευξη (και ημιδομημένη) 

ενδέχεται να αντιμετωπίσει διάφορα εμπόδια. Τα εμπόδια αυτά, μπορεί να είναι 

προβλεπόμενα, αλλά και απρόβλεπτα και έξω από τους σχεδιασμούς της έρευνας, όπως 

συνέβη και στην περίπτωση της συγκεκριμένης έρευνας. Ειδικότερα: οι δυσκολίες και 

τα εμπόδια που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, μπορεί να ομαδοποιηθούν 

σε δύο κύριες κατηγορίες:1.Προβλεπόμενα εμπόδια και, μάλιστα, τα κρίσιμα εμπόδια 

επικοινωνίας/συνεργασίας, 2. Απρόβλεπτα εμπόδια. 

 
 

Α. Εμπόδια επικοινωνίας/συνεργασίας. Γίνεται προφανές, πως εδώ υφίσταται η 

μεγαλύτερη δυσκολία για την αποτελεσματικότητα της ερευνητικής μεθόδου: Η 

συνάντηση δύο διαφορετικών κουλτούρων, αυτής της/του ερευνήτριας/ή και αυτή 

της/του ερωτώμενης/ου, που αλληλεπιδρούν. Οι κίνδυνοι που εντοπίζονται σχετικά 

είναι η υποκειμενικότητα και οι προκαταλήψεις της/του ερευνήτριας/ή, καθώς η 

έρευνα διαμεσολαβείται από το δικό της/ου πολιτιστικό σύστημα σκέψης. Έτσι, είναι 

υπαρκτή η πιθανότητα η ανωτέρω αλληλεπίδραση να αλλοιώσει τη συμπεριφορά των 

υποκειμένων της έρευνας. Ακόμα, η ταυτότητά της/του, η προσωπικότητά του/της 

επηρεάζουν τα δεδομένα που συγκεντρώνονται και αυτό συνεπάγεται κίνδυνους για 
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την αντικειμενικότητα της έρευνας (Kawamura, 2011). Έτσι ή αλλιώς, πάντως, η 

αντικειμενικότητα της έρευνας παραμένει κρίσιμο ζήτημα. Στην επίτευξή της 

συμβάλουν η αντιπροσωπευτικότητα των συμμετεχόντων/ουσών, η αξιοπιστία και η 

εγκυρότητα. Η εγκυρότητα, ειδικότερα, μίας συνέντευξης απεικονίζει τον βαθμό 

αναπαράστασης της υποκειμενικής εμπειρίας της/του συμμετέχουσας/οντα, δηλαδή, 

την αντίληψή του/της για την πραγματικότητα. Τέλος, η αξιοπιστία ενισχύεται με την 

ανίχνευση των πηγών των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων και την ανάπτυξη 

στρατηγικών εξάλειψής τους (Cohen, Manion, & Morrison, 2000). Τα στερεότυπα και 

η προκατάληψη μπορεί να προέρχονται: α) από τη συμπεριφορά ή/και τις πεποιθήσεις 

της/του ερευνητριας/ή β) την τάση της/του να αντιμετωπίζει τις/τους 

συμμετέχουσες/οντες από την δική της/του οπτική, γ) την πιθανή επιθυμία της/του να 

εστιάζει σε απαντήσεις που στηρίζουν τις από πριν σχηματισμένες πεποιθήσεις 

της/του, δ) από παρανοήσεις της/του για τα λεγόμενα των υποκειμένων της έρευνας, ε) 

παρανόησης εκ μέρους των υποκειμένων του περιεχομένου μιας ερώτησης. Επίσης, 

αλλες πιθανές πηγές προκατάληψης μπορεί να είναι η ηλικία, η φυλή, η κοινωνική 

τάξη, το φύλο, η θρησκεία, κ.λπ. Τα ανωτέρω απασχόλησαν ιδιαίτερα τα μέλη της 

ερευνητικής ομάδας κατά τον σχεδιασμό της παρούσας έρευνας, τα οποία εστίασαν 

στην: α) προσοχή στη διατύπωση και τη σαφήνεια των ερωτήσεων, β) καλή γνώση από 

μέρους της ερευνήτριας ή του ερευνητή του θέματος από την προηγηθείσα 

βιβλιογραφική επισκόπηση και σχετική επιμόρφωση/ευαισθητοποίηση, γ) 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος των συμμετεχουσών/όντων και δ) στο μέτρο του 

δυνατού, συνάφεια χαρακτηριστικών ιδιοτήτων ερευνητή/τριας- υποκειμένων της 

έρευνας, ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη επικοινωνία (Cohen, Manion, & 

Morrison, 2000), παράγοντες που πρυτάνευσαν στη συγκεκριμένη ερευνητική 

διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί, πως τα μέλη της ομάδας, αν και ήταν 

εμπειρογνώμονες φύλου, επιμορφώθηκαν σχετικά σε διήμερο σεμινάριο από την 

επιστημονική υπεύθυνη της έρευνας ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Μαρία Γκασούκα. 

Β. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις/ους εκπαιδευτικούς και τα καθήκοντά τους. 

Το απρόβλεπτο πρόβλημα της πανδημίας, το οποίο πολλαπλασίασε τις δυσκολίες και 

το βάρος του εκπαιδευτικού έργου και των ευρύτερων υποχρεώσεων των 

εκπαιδευτικών, το υποχρεωτικό κλείσιμο των σχολικών μονάδων, η απροθυμία 

κάποιων διευθυντριών και διευθυντών να διευκολύνουν το ερευνητικό έργο, παρά τη 
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σχετική άδεια που είχε εξασφαλιστεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η κακή 

ψυχολογική κατάσταση αρκετών εκπαιδευτικών, υπήρξαν μερικές από τις δυσκολίες 

και τα εμπόδια που έπρεπε να διαχειριστεί η ερευνητική ομάδα και, ήταν προφανές, 

πως η προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα περίοδος υλοποίησης της έρευνας δεν 

επαρκούσε, γεγονός που οδήγησε σε αίτημα παράτασής της προς το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, το οποίο και έγινε αποδεκτό. Η εμπειρία, ωστόσο, στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων έρευνας της επιστημονικής υπεύθυνης, σε συνδυασμό με την εμπειρία 

των ερευνητών/τριών, συνέτειναν στο να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι δυσκολίες 

και, μάλιστα, το δείγμα να αυξηθεί πάνω από 20% του δείγματος του εγκεκριμένου 

σχεδιασμού, χαρακτηριστικό της σημασίας και της επικαιρότητας της έρευνας. 

 

 

Σκοπός και επιμέρους στόχοι της έρευνας 

 
Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή και ανάλυση των απόψεων 

και στάσεων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, 

αναφορικά με την έμφυλη βία στο σχολικό περιβάλλον και την κοινωνία ευρύτερα, 

καθώς και της αυτοαντίληψής τους για τον δικό τους ρόλο στην αντιμετώπιση του 

φαινομένου . Βασικά ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία συνιστούν ταυτόχρονα, όπως 

προαναφέρθηκε, και τους επιμέρους στόχους, είναι: 

 

 Ποιες είναι οι κυρίαρχες αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών, τόσο εντός 

της σχολικής κοινότητας όσο και στην κοινωνία ευρύτερα, σε ότι αφορά την 

έμφυλη βία και τις επιπτώσεις της στις ζωές και τον ψυχισμό των 

μαθητών/τριών ειδικότερα, και των γυναικών γενικότερα. 

 Ποια είναι η αντίληψή και η γνώμη τους για τον ρόλο που μπορεί να 

επιτελέσουν οι γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικοί στην αντιμετώπισή της βίας 

που συνδέεται με το φύλο; 

Κι ακόμα: 

 Με ποιον τρόπο οι ίδιες/οι έχουν δραστηριοποιηθεί ή θα μπορούσαν να 

ενεργοποιηθούν σχετικά; 

  Ποιες/ποια είναι οι εκπαιδευτικές πολιτικές και τα μέτρα που, κατά τη γνώμη 

τους, θα έπρεπε να λάβει η πολιτεία, προκειμένου να αξιοποιηθεί η εκπαίδευση 

και τα στελέχη της για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο;. 
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 Ποιος είναι ο βαθμός ενημέρωσης/επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των 

γυναικών και ανδρών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Κύπρου σε ζητήματα που συνδέονται με την έμφυλη βία; 

 Ποιος είναι ο βαθμός αναγνώρισης εκ μέρους τους φαινομένων έμφυλης βίας 

και των αιτίες που τα προκαλούν; 

 Ποιες είναι οι απόψεις των γυναικών και ανδρών εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου αναφορικά με εκείνες τις υλικές και 

θεσμικές δομές που μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά και παρεμβατικά 

στην αντιμετώπιση του φαινομένου της έμφυλης βίας; 

 

 
Σημαντικότητα και πρωτοτυπία της έρευνας 

 
Αν και οι μορφές ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού στα σχολεία, ευρύτερα, στην 

ελληνόφωνη βιβλιογραφία έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας, το ζήτημα της 

έμφυλης βίας που αντιμετωπίζουν οι μαθήτριες και, κάποτε, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, 

σε αντίθεση με ότι συμβαίνει διεθνώς, δεν έτυχε της ερευνητικής προσπάθειας που του 

άξιζε και οι σχετικές μελέτες δεν υπερβαίνουν τις 2-3 (Αρτινοπούλου κ.ά, 2016, 

Μπούνα, 2018). Στην Κύπρο, από όσο γνωρίζουμε, η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη 

σχετική, γεγονός που έρχεται να εμπλουτίσει το υπαρκτό επιστημονικό/ερευνητικό 

έλλειμμα κι, από την άποψη αυτή, το όλο εγχείρημα κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό. 

Η αιτία είναι, μεταξύ άλλων, πως η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα ενδοσχολικής έμφυλης βίας, και, ειδικότερα, 

ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν το φαινόμενο αυτό, θεωρείται 

πραγματικά κρίσιμος για δυο λόγους: Πρώτον, γιατί οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι/ες 

οι οποίοι/ες, κατά κύριο λόγο, άμεσα έχουν διαπιστώσει και, ενδεχομένως, έχουν 

αντιμετωπίσει περιστατικά ενδοσχολικής έμφυλης βίας στις μονάδες όπου υπηρετούν 

και δεύτερον, γιατί αποτελούν επίσημους φορείς κοινωνικού ελέγχου της βίαιης 

συμπεριφοράς των μαθητών/τριών στο σχολείο (Πανούσης, 2013) και μπορούν 

παρεμβαίνοντας να την αποτρέψουν. Παράλληλα, καθώς διατηρούν εκ της ιδιότητάς 

τους αυξημένο κοινωνικό κύρος και αποδοχή, εκτιμάται ως απαραίτητη η συμμετοχή 

τους στις ποικίλες κοινωνικές/τοπικές προσπάθειες υπέρβασης του φαινομένου 

ευρύτερα. 
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Παράλληλα, είναι η πρώτη, από όσο γνωρίζουμε, έρευνα στο πεδίο της κυπριακής 

εκπαίδευσης, η οποία χρησιμοποιεί ως αναλυτική κατηγορία το φύλο (gender) και 

εντάσσεται στο πλαίσιο της φεμινιστικής έρευνας, γεγονός που συνεπάγεται και 

καινοτομία και πρωτοτυπία και ευελπιστούμε να αποτελέσει καλή πρακτική για 

μελλοντικές ανάλογες έρευνες ευρύτερα στον τομέα των κοινωνικών και 

ανθρωπιστικών επιστημών. Τέλος, είναι η πρώτη έρευνα που αξιοποιεί τον Οδηγό 

Υπέρβασης του Γλωσσικού Σεξισμού στη Γλώσσα των εγγράφων της Δημόσιας 

Διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (Γκασούκα, Γεωργαλίδου και Φουλίδη, 2020), 

αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία της χρήσης μη-σεξιστικής γλώσσας και στον 

επιστημονικό/ερευνητικό λόγο, αλλά και την ευκολία και άνεση που προσφέρει σε 

ερευνήτριες και ερευνητές αυτή η χρήση. 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα της έρευνας 

 

 
Α. Προσωπικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών του 

δείγματος. 

Οι παρακάτω πίνακες 1 έως 6, αναφέρονται στα προσωπικά και δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών του δείγματος. Συγκεκριμένα, αναφέρονται: στο 

φύλο των υποκειμένων της έρευνας, στην ειδικότητά τους, στην ηλικία τους, στην 

εργασιακή τους σχέση, στην εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία, στην οικογενειακή τους 

κατάσταση, στον αριθμό των παιδιών τους και την ηλικία αυτών. 

 

Πίνακας 1 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση το φύλο 
 

Ποιο είναι το φύλο 

σας; 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Άνδρας 46 37,4 37,4 

Γυναίκα 77 62,6 62,6 

Σύνολο 123 100,0  



56 
 

Από τα στοιχεία του πίνακα 1 διαπιστώνεται ότι από τους/τις 123 εκπαιδευτικούς 

που δήλωσαν το φύλο τους, οι 46 είναι άνδρες (ή ποσοστό 37,4%) και οι 77 είναι 

γυναίκες (ή ποσοστό 62,6%). Διαπιστώνεται, δηλαδή, σημαντική υπεροχή των 

γυναικών στο δείγμα, εφόσον για κάθε άνδρα εκπαιδευτικό αντιστοιχούν περισσότερες 

από 2 γυναίκες εκπαιδευτικοί. 

 

 
 

 
Εικόνα 1. Κυκλόγραμμα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στη δήλωση σχετικά με το φύλο τους 

 

 
 

 
Πίνακας 2 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την ειδικότητά 

(κατηγορία) 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Θεωρητικές 

Επιστήμες 

51 41,5 41,5 

Θετικές Επιστήμες 42 34,1 75,6 

Νέες Τεχνολογίες 22 17,9 93,5 

Καλλιτεχνικά 8 6,5 100,0 

Σύνολο 123 100,0  
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Από τα στοιχεία του πίνακα 2 διαπιστώνεται ότι από τις/τους 123 

εκπαιδευτικούς που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση, οι 51 (ή ποσοστό 41,5%) 

είναι των θεωρητικών επιστημών, οι 42 (ή ποσοστό 34,1%) των θετικών, οι 22 (ή 

ποσοστό 17,9%) των Νέων Τεχνολογιών, οι 8 (ή ποσοστό 6,5%) των καλλιτεχνικών. 

 

 

 

 
Πίνακας 3 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την ηλικία 
 

ΗΛΙΚΙΑ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Μέχρι 34 έτη 56 45,5 38,6 

Από 35 έως 44 έτη 29 23,6 62,8 

Από 45 έως 54 έτη 30 24,4 89,7 

Από 55 και άνω 8 6,5 100,0 

Σύνολο 123 100,0  

Από τα δεδομένα του πίνακα 3 προκύπτει ότι 56 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

45,5%) έχουν ηλικία μέχρι 34 έτη, 29 (ή ποσοστό 23,6%) έχουν ηλικία από 35 έως 44 

έτη, 30 (ή ποσοστό 24,4%) έχουν ηλικία από 45 έως 54 έτη και 8 (ή ποσοστό 6,5%) 

έχουν ηλικία από 55 έτη και άνω. 

 
Πίνακας 4 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την οικογενειακή 

κατάσταση 
 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ανύπαντρος/η 57 46,3 46,3 

Παντρεμένος/η 

(Πολιτικός/Θρησκευτικός Γάμος / 

Σύμφωνο συμβίωσης) 

 

59 

 

48,0 

 

94,3 

Διαζευγμένος/η 7 5,7 100,0 

Σύνολο 123 100,0  
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Από τα δεδομένα του πίνακα 4 διαπιστώνεται ότι 57 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

46,3%) έχουν απαντήσει ότι είναι ανύπαντροι/ες, 59 (ή ποσοστό 48,0%) έχουν 

απαντήσει ότι είναι παντρεμένες/οι, 7 (ή ποσοστό 5,7%) έχουν απαντήσει ότι είναι 

διαζευγμένοι/ες και ένας/μια εκπαιδευτικός έχει απαντήσει ότι είναι χήρος/α. 

Σημειώνεται πως η κατηγορία «Παντρεμένος/η» εμπεριέχει όλους τους τύπους νόμιμων 

γάμων, πολιτικού, θρησκευτικού, αλλά και του συμφώνου συμβίωσης. 

 

 

Πίνακας 5 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τον αριθμό των 

παιδιών 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΙΔΙΩΝ 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Κανένα 63 51,2 51,2 

Ένα (1) παιδί 13 10,6 61,8 

Δύο (2) παιδιά 40 32,5 94,3 

Τρία (3) παιδιά 7 5,7 100,0 

Σύνολο 123 100,0  

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 5 προκύπτει ότι 63 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

51,2%) έχουν απαντήσει ότι δεν έχουν παιδί, 13 (ή ποσοστό 10,6%) έχουν απαντήσει 

ότι έχουν ένα παιδί, 40 (ή ποσοστό 32,5%) έχουν απαντήσει ότι έχουν δύο παιδιά και 

7 (ή ποσοστό 5,7%) έχουν απαντήσει ότι έχουν τρία παιδιά. Δεν υπήρξε απάντηση 

εκπαιδευτικού ότι έχει πάνω από τρία παιδιά.. 

 
Πίνακας 6 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την ηλικία των 

παιδιών 
 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΑΙΔΙΩΝ 

Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Μέχρι 4 έτη 12 9,8 18,8 18,8 

Από 5 έως 9 έτη 12 9,8 18,8 37,5 

Από 10 έως 14 

έτη 

14 11,4 21,9 59,4 



59 
 

Από 15 έως 19 

έτη 

8 6,5 12,5 71,9 

Από 20 και άνω 

έτη 

18 14,6 28,1 100,0 

Σύνολο 64 52,0 100,0  

Δεν έχουν παιδιά 59 48,0   

Σύνολο 123 100,0   

 
 

Από τα δεδομένα του πίνακα 6 προκύπτει, με βάση τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών ότι 12 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 9,8% επί του συνόλου των 

εκπαιδευτικών ή 18,8% επί των εκπαιδευτικών που έχουν παιδιά) έχουν παιδιά ηλικίας 

μέχρι 4 ετών, 12 (ή ποσοστό 9,8% επί του συνόλου των εκπαιδευτικών ή 18,8% επί 

των εκπαιδευτικών που έχουν παιδιά) έχουν παιδιά ηλικίας από 5 μέχρι 9 έτη, 14 (ή 

ποσοστό 11,4% επί του συνόλου των εκπαιδευτικών ή 21,9% επί των εκπαιδευτικών 

που έχουν παιδιά) έχουν παιδιά ηλικίας από 10 μέχρι 14 έτη, 8 (ή ποσοστό 6,5% επί 

του συνόλου των εκπαιδευτικών ή 12,5% επί των εκπαιδευτικών που έχουν παιδιά) 

έχουν παιδιά ηλικίας από 15 μέχρι 19 έτη και 18 (ή ποσοστό 14,6% επί του συνόλου 

των εκπαιδευτικών ή 28,1% επί των εκπαιδευτικών που έχουν παιδιά) έχουν παιδιά 

ηλικίας από 20 και άνω έτη. 

 

 

 

 

 
 

Β. Επιμόρφωση 

Οι παρακάτω πίνακες αναφέρονται στην επιμόρφωση των γυναικών και ανδρών 

εκπαιδευτικών σε θέματα έμφυλης βίας. Συγκεκριμένα, αναφέρονται στο κατά πόσο τα 

άτομα που αποτελούν το δείγμα έχουν επιμορφωθεί, ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί 

σε θέματα που σχετίζονται με την Ισότητα των Φύλων και την Έμφυλη Βία. 
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Πίνακας 7 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τη συμμετοχή 

τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια αναφορικά με θέματα φύλου και ισότητας 

Έχετε συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια; 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 46 37,4 37,4 

Όχι 77 62,6 100,0 

Σύνολο 123 100,0  

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 7 προκύπτει ότι από τους/τις 123 εκπαιδευτικούς 

οι 46 (ή ποσοστό 37,4%) απάντησαν πως είχαν συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

με θέματα φύλου και ισότητας, ενώ 77 (ή ποσοστό 62,6%) απάντησαν πως δεν είχαν 

συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια φύλου και ισότητας. Διαπιστώνεται, κατά 

συνέπεια, σημαντική υπεροχή των εκπαιδευτικών που δεν συμμετείχαν σε σχετικά με 

θέματα φύλου και ισότητας επιμορφωτικά σεμινάρια. 

 
Πίνακας 8 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, που έλαβαν επιμόρφωση 

με βάση τη συχνότητα συμμετοχής στα σεμινάρια 
 

Εάν Ναι, πόσο συχνά; 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Μία φορά 27 22,0 58,7 58,7 

Από 2 έως 5 φορές 16 13,0 34,8 93,5 

Περισσότερες από 5 3 2,4 6,5 100,0 

Σύνολο 46 37,4 100,0  

Καμία επιμόρφωση 77 62,6   

Σύνολο 123 100,0   

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 8 προκύπτει ότι από τις/τους 46 εκπαιδευτικούς (ή 

ποσοστό 37,4%) που συμμετείχαν σε σχετικά με θέματα φύλου και ισότητας σεμινάρια, 

οι 27 (ή ποσοστό 22,0% επί του συνόλου του δείγματος) είχαν συμμετάσχει μία φορά 

σε σεμινάρια, οι 16 (ή ποσοστό 13,0% επί του συνόλου του δείγματος) είχαν 

συμμετάσχει από 2 έως 5 φορές και 3 (ή ποσοστό 2,4% επί του συνόλου του δείγματος) 

είχαν λάβει μέρος πάνω από 5 φορές σε αντίστοιχα σεμινάρια. Διαπιστώνεται πως από 
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τις/τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα 

φύλου και ισότητας, περισσότεροι από τους μισούς (ποσοστό 22,0%) είχαν μονάχα μία 

επιμορφωτική εμπειρία. 

Πίνακας 9 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος που έλαβαν επιμόρφωση, 

με βάση τον αριθμό ωρών της επιμορφωτικής διαδικασίας 
 

 

Πόσες ώρες επιμόρφωσης έχετε λάβει 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Μέχρι 25 ώρες 30 24,4 65,2 65,2 

Από 26 έως 50 

ώρες 

11 8,9 23,9 89,1 

Από 51 έως 100 

ώρες 

2 1,6 4,3 93,5 

Περισσότερες από 

100 ώρες 

3 2,4 6,5 100,0 

Σύνολο 46 37,4 100,0  

Καμία 

επιμόρφωση 

77 62,6   

Σύνολο 123 100,0   

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 9 διαπιστώνεται ότι από τους/τις 46 εκπαιδευτικούς 

(ή ποσοστό 37,4%) που έλαβαν μέρος στα σχετικά με θέματα φύλου και ισότητας 

σεμινάρια, οι 30 (ή ποσοστό 24,4% επί του συνόλου του δείγματος) είχαν επιμόρφωση 

μέχρι 25 ώρες, οι 11 (ή ποσοστό 8,9% επί του συνόλου του δείγματος) από 26 μέχρι 

50 ώρες, οι 2 (ή ποσοστό 1,6% επί του συνόλου του δείγματος) από 51 μέχρι 100 ώρες 

και 3 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 2,4% επί του συνόλου του δείγματος) είχαν 

επιμόρφωση περισσότερη από 100 ώρες, γεγονός που μας οδηγεί στη σκέψη πως ίσως 

πρόκειται για απόφοιτες/ους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Φύλου. 
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Πίνακας 10 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, που έλαβαν επιμόρφωση 

με βάση την ευαισθητοποίησή τους ή μη στο ζήτημα της έμφυλης βίας 
 

 

Έχετε επιμορφωθεί/ευαισθητοποιηθεί στο πλαίσιο επιμορφωτικών 

προγραμμάτων στο ζήτημα της έμφυλης βίας; 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 37 30,1 80,4 80,4 

Όχι 9 7,3 19,6 100,0 

Σύνολο 46 37,4 100,0  

Δεν έλαβαν 

επιμόρφωση 

77 62,6   

Σύνολο 123 100,0   

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 10 διαπιστώνεται ότι από τους/τις 46 

εκπαιδευτικούς (ή ποσοστό 37,4%) που έλαβαν τα σχετικά με θέματα φύλου και 

ισότητας σεμινάρια, οι 37 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 30,1% επί του συνόλου του 

δείγματος) αισθάνονται ευαισθητοποιημένοι/ες σε ζητήματα έμφυλης βίας, ενώ οι 9 

εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 7,3% επί του συνόλου του δείγματος) δεν αισθάνονται 

ευαισθητοποιημένοι/ες. Προκύπτει πως ένας/μια στους τρεις εκπαιδευτικούς είναι 

ευαισθητοποιημένοι/ες, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, σε ζητήματα έμφυλης βίας. 

 

 

Πίνακας 11 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος που έλαβαν επιμόρφωση, 

με βάση την επάρκεια ή μη του περιεχομένου της σχετικής με την έμφυλη βία 

επιμορφωτικής διαδικασίας 
 

Θεωρείτε την σχετική με την έμφυλη βία επιμόρφωση που λάβατε αρκετή και 

ολοκληρωμένη; 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 15 12,2 32,6 32,6 

Όχι 31 25,2 67,4 100,0 

Σύνολο 46 37,4 100,0  
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Εγκατάλειψη 

ερώτησης 

77 62,6 

Σύνολο 123 100,0 

 
 

Από τα στοιχεία του πίνακα 11 προκύπτει ότι από τις/τους 46 εκπαιδευτικούς 

(ή ποσοστό 37,4%) που συμμετείχαν σε σχετικά με θέματα φύλου και ισότητας 

σεμινάρια, οι 15 (ή ποσοστό 12,2% επί του συνόλου του δείγματος) απάντησαν πως το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης ήταν επαρκές, ενώ 31 (ή ποσοστό 25,2% επί του 

συνόλου του δείγματος) απάντησαν πως το περιεχόμενο της επιμόρφωσης δεν ήταν 

επαρκές. Διαπιστώνεται πως οι δύο στους/στις τρεις εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος 

στα προαναφερόμενα σεμινάρια απάντησαν πως αυτά δεν είχαν την αναμενόμενη 

επάρκεια περιεχομένου. 

Πίνακας 12 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, που δεν έλαβαν 

επιμόρφωση για το εάν είναι ενημερωμένες/οι ή μη σε θέματα έμφυλης βίας. 
 

 

Εάν δεν έχετε παρακολουθήσει τα προαναφερόμενα σεμινάρια, θεωρείτε 

πως είστε αρκετά/πλήρως ενημερωμένη/ος σε θέματα Φύλου και 

ειδικότερα σε θέματα βίας που συνδέεται με το φύλο; 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 27 22,0 35,1 35,1 

Όχι 50 40,7 64,9 100,0 

Σύνολο 77 62,6 100,0  

Έλαβαν 

επιμόρφωση 

46 37,4   

Σύνολο 123 100,0   

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 12 προκύπτει ότι από τους/τις 77 εκπαιδευτικούς 

(ή ποσοστό 62,6%) που δεν συμμετείχαν σε σχετικά με θέματα φύλου και ισότητας 

σεμινάρια οι 27 (ή ποσοστό 22,0% επί του συνόλου του δείγματος) είχαν ενημέρωση 

από άλλες πηγές για θέματα έμφυλης βίας, ενώ οι υπόλοιποι 50 (ή ποσοστό 40,7% επί 

του συνόλου του δείγματος) απάντησαν πως δεν είχαν σχετική ενημέρωση. 

Διαπιστώνεται πως οι μισές/οί περίπου εκπαιδευτικοί (ποσοστό 40,7% επί του συνόλου 
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του δείγματος) δεν ήταν ενημερωμένες/οι (ούτε από επιμόρφωση, ούτε από άλλη πηγή) 

για θέματα έμφυλης βίας. 

Στον παρακάτω πίνακα 13 παρουσιάζονται οι πηγές ενημέρωσης των 27 

εκπαιδευτικών (ή ποσοστού 22,0% επί του συνόλου του δείγματος), οι οποίοι/ες είχαν 

ενημέρωση από άλλες πηγές. 

Πίνακας 13 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος που δεν έλαβαν 

επιμόρφωση για θέματα έμφυλης βίας, αλλά ενημερώθηκαν με άλλον τρόπο, με βάση 

την πηγή ενημέρωσής τους. 
 

 

Εάν ναι από που ενημερώνεστε; 

Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Από τον τύπο 4 3,3 14,8 14,8 

Από την τηλεόραση 1 ,8 3,7 18,5 

Από το διαδίκτυο 16 13,0 59,3 77,8 

Από την υπηρεσία - - - - 

Από τον Εθνικό 

Μηχανισμό 

1 ,8 3,7 81,5 

Από οργανώσεις και 

φορείς 

2 1,6 7,4 88,9 

Από αλλού (χωρίς να 

κατονομάζονται) 

3 2,4 11,1 100,0 

Σύνολο 27 22,0 100,0  

Εγκατάλειψη 

ερώτησης 

96 78,0   

Σύνολο 123 100,0   

 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 13 διαπιστώνεται ότι από τις/τους 27 εκπαιδευτικούς 

(ή ποσοστό 22,0%) που δεν έλαβαν μέρος στα σχετικά με θέματα φύλου και ισότητας 

σεμινάρια, αλλά ενημερώθηκαν από άλλες πηγές, οι 16 (ή ποσοστό 13,0% επί του 

συνόλου του δείγματος) ενημερώθηκαν από το διαδίκτυο, οι 4 (ή ποσοστό 3,3% επί 

του συνόλου του δείγματος) ενημερώθηκαν από τον τύπο, ένας/μία εκπαιδευτικός (ή 

ποσοστό 0,8% επί του συνόλου του δείγματος) ενημερώθηκαν από την τηλεόραση, 



65 
 

επίσης μία/ένας εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 0,8% επί του συνόλου του δείγματος) 

ενημερώθηκε από τον Εθνικό Μηχανισμό και ισάριθμοι/ες από διάφορες οργανώσεις, 

2 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 1,6% επί του συνόλου του δείγματος) ενημερώθηκαν 

οργανώσεις και φορείς Τέλος, 3 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 2,4% επί του συνόλου του 

δείγματος) ενημερώθηκαν από «αλλού», χωρίς να κατονομάζουν την πηγή. Το βέβαιο 

είναι πως, όπως προκύπτει, την πιο ισχυρή πηγή ενημέρωσης αποτελεί το διαδίκτυο. 

 

 

 

 
Γ. Αναγνώριση της έμφυλης βίας 

 

 

Οι παρακάτω πίνακες αναφέρονται αρχικά στον βαθμό που οι εκπαιδευτικοί, άνδρες 

και γυναίκες, αναγνωρίζουν την έμφυλη βία, καθώς και στο νόημα που οι ίδιες/ιοι 

αποδίδουν (νοηματοδοτούν) στη βία κατά των γυναικών. Στη συνέχεια παρουσιάζουν 

τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις μορφές έμφυλης βίας και τα 

χαρακτηριστικά τους. 

Η πρώτη ερώτηση είναι η πολλαπλής επιλογής ερώτηση: «Ποια είναι, κατά τη 

γνώμη σας, τα πιο σημαντικά ζητήματα που σας απασχολούν στην Κύπρο σήμερα 

(αναφέρετε μέχρι 3)». Οι ερευνητές/τριες προέβησαν στην παρουσίαση των τριών 

επιλογών, αρχίζοντας από την 1
η
 και καταλήγοντας στην 3

η
. 

Πίνακας 14 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την κατάταξη των 

κοινωνικών ζητημάτων που τις/τους απασχολούν. 
 

Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα πιο σημαντικά ζητήματα που σας 

απασχολούν στην Κύπρο σήμερα; (αναφέρετε μέχρι 3) 

1η 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Υγεία/φροντίδα 

υγείας 

81 65,9 65,9 

Εκπαίδευση 20 16,3 16,3 

Οικονομία 10 8,1 8,1 

Απασχόληση/ανεργία 9 7,3 7,3 

Περιβάλλον - - - 
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Φορολογία - - - 

Βία κατά των 

γυναικών 

- - - 

Μετανάστευση 2 1,6 1,6 

Εγκληματικότητα - - - 

Κανένα 1 ,4 100,0 

Σύνολο 123 100,0  

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 14 προκύπτει ότι από τους/τις 123 εκπαιδευτικούς 

του δείγματος, 81 (ή ποσοστό 65,9%) πρόταξαν την υγεία και τη φροντίδα υγείας, οι 

20 (ή ποσοστό 16,3%) πρόταξαν την Εκπαίδευση, οι 10 (ή ποσοστό 8,1%) την 

απασχόληση και την ανεργία, οι 2 (ή ποσοστό 1,6%) τη μετανάστευση και ένας/μία 

εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 0,4%) απάντησε πως δεν τον/την απασχολεί κάποιο 

κοινωνικό ζήτημα. Διαπιστώνεται, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο λόγω πανδημίας, 

πως τα υποκείμενα του δείγματος απασχολούν κυρίως ζητήματα που σχετίζονται με 

την υγεία. 

 

 

Πίνακας 15 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την κατάταξη των 

κοινωνικών ζητημάτων που τις/τους απασχολούν (2
η
 επιλογή). 

 
 

2η 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Υγεία/φροντίδα υγείας     

Εκπαίδευση 45 36,6 41,7 41,7 

Οικονομία 22 17,9 20,4 62,0 

Απασχόληση/ανεργία 24 19,5 22,2 84,3 

Περιβάλλον 5 4,1 4,6 88,9 

Φορολογία 2 1,6 1,9 90,7 

Βία κατά των 

γυναικών 

4 3,3 3,7 94,4 

Μετανάστευση 5 4,1 4,6 99,1 

Εγκληματικότητα 1 ,8 ,9 100,0 

Κανένα     
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Σύνολο 108 87,8 100,0 

Εγκατάλειψη 

ερώτησης 

 
15 

 
12,2 

 

Σύνολο 123 100,0  

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 15 προκύπτει ότι από τους/τις 123 εκπαιδευτικούς 

του δείγματος, οι 108 (ή ποσοστό 87,8%) δήλωσαν και δεύτερη επιλογή αναφορικά με 

τα κοινωνικά ζητήματα που τις/τους απασχολούν. Συγκεκριμένα, 45 (ή ποσοστό 36,6 

επί του συνόλου του δείγματος) ανέφεραν ως δεύτερη επιλογή την εκπαίδευση, 22 (ή 

ποσοστό 17,9 επί του συνόλου του δείγματος) την οικονομία, 24 (ή ποσοστό 19,5 επί 

του συνόλου του δείγματος) την απασχόληση και την ανεργία, 5 (ή ποσοστό 4,1 επί 

του συνόλου του δείγματος) τη μετανάστευση, 4 (ή ποσοστό 3,6 επί του συνόλου του 

δείγματος) τη βία κατά των γυναικών, 5 (ή ποσοστό 4,1 επί του συνόλου του 

δείγματος) το περιβάλλον, 2 (ή ποσοστό 1,6% επί του συνόλου του δείγματος) τη 

φορολογία και μόλις ένας εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 0,8% επί του συνόλου του 

δείγματος) την εγκληματικότητα. 

 

 

Πίνακας 16 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την κατάταξη 

των κοινωνικών ζητημάτων που τις τους απασχολούν (3
η
 επιλογή). 

 
 

3η 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Υγεία/φροντίδα υγείας     

Εκπαίδευση     

Οικονομία 11 8,9 10,9 10,9 

Απασχόληση/ανεργία 18 14,6 17,8 28,7 

Περιβάλλον 8 6,5 7,9 36,6 

Φορολογία 3 2,4 3,0 39,6 

Βία κατά των 

γυναικών 

5 4,1 5,0 44,6 

Μετανάστευση 39 31,7 38,6 83,2 

Εγκληματικότητα 17 13,8 16,8 100,0 

Κανένα     
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Σύνολο 101 82,1 100,0 

Εγκατάλειψη 

ερώτησης 

22 17,9  

Σύνολο 123 100,0  

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 16 προκύπτει ότι από τις/τους 123 εκπαιδευτικούς 

του δείγματος, οι 101 (ή ποσοστό 82,1%) ανέφεραν και τρίτη επιλογή αναφορικά με 

τα κοινωνικά ζητήματα που τις/τους απασχολούν. Συγκεκριμένα, 39 (ή ποσοστό 31,7 

επί του συνόλου του δείγματος) ανέφεραν ως τρίτη επιλογή τη μετανάστευση, 18 (ή 

ποσοστό 14,6 επί του συνόλου του δείγματος) την απασχόληση και την ανεργία, 17 (ή 

ποσοστό 13,8% επί του συνόλου του δείγματος) την εγκληματικότητα, 11 (ή ποσοστό 

8,9 επί του συνόλου του δείγματος) την οικονομία, 8 (ή ποσοστό 6,5 επί του συνόλου 

του δείγματος) το περιβάλλον, 5 (ή ποσοστό 4,1 επί του συνόλου του δείγματος) τη 

βία κατά των γυναικών και 3 (ή ποσοστό 2,4 επί του συνόλου του δείγματος) τη 

φορολογία, επιβεβαιώνοντας το μάλλον χαμηλό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για 

ζητήματα φύλου και, μάλιστα, έμφυλης βίας, όταν δεν πρόκειται για ειδικές με το 

πρόβλημα ερωτήσεις. 

 

 
Πίνακας 17 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 1η ερώτηση 

για την αναγνώριση της έμφυλης βίας. 
 

Μια γυναίκα έχει το δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη της ακόμη και αν δεν 

συμφωνεί με αυτή του συντρόφου της. 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 106 86,2 86,2 

Συμφωνώ 13 10,6 96,7 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

2 1,6 98,4 

Διαφωνώ 1 ,8 99,2 
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Διαφωνώ απόλυτα 1 ,8 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 
 

Από τα δεδομένα του πίνακα 17 διαπιστώνεται ότι 106 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 86,2%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση για το αν: 

«Μια γυναίκα έχει το δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη της, ακόμη και αν δεν συμφωνεί 

με αυτή του συντρόφου της», 13 (ή ποσοστό 10,6%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 2 

(ή ποσοστό 1,6%) απάντησαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 1 (ή ποσοστό 

0,8%) απάντησε πως «Διαφωνεί» με την παραπάνω ερώτηση και, επίσης, 1 (ή ποσοστό 

0,8%) απάντησε πως «Διαφωνεί απόλυτα». Προκύπτει, δηλαδή, ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (119 εκπαιδευτικοί ή ποσοστό 96,8%) απαντούν πως 

είτε «Συμφωνούν απόλυτα», είτε «Συμφωνούν» με το ότι οι γυναίκες έχουν το 

δικαίωμα να εκφράσουν τη γνώμη τους, ακόμη και αν δεν είναι σύμφωνη με αυτή του 

συντρόφου της. 

Πίνακας 18 
 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση τη 2η ερώτηση 

για την αναγνώριση της έμφυλης βίας. 

 
 

 

Η σωματική βία μεταξύ ζευγαριών αποτελεί ιδιωτικό ζήτημα και πρέπει να 

αντιμετωπιστεί εντός του ιδιωτικού χώρου και της οικογένειας. 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 5 4,1 4,1 

Συμφωνώ 6 4,9 8,9 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

9 7,3 16,3 

Διαφωνώ 36 29,3 45,5 

Διαφωνώ απόλυτα 67 54,5 100,0 



70 
 

Σύνολο 123 100,0 

 

 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 18 διαπιστώνεται ότι 5 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

4,1%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με τη δήλωση: «Η σωματική βία μεταξύ 

ζευγαριών αποτελεί ιδιωτικό ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί εντός του ιδιωτικού 

χώρου και της οικογένειας», 6 (ή ποσοστό 4,9%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 9 (ή 

ποσοστό 7,3%) δήλωσαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 36 (ή ποσοστό 

29,3%) απάντησαν πως «Διαφωνούν» με την παραπάνω ερώτηση και 67 (ή ποσοστό 

54,5%) απάντησαν πως «Διαφωνούν απόλυτα». Διαπιστώνεται ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (103 εκπαιδευτικοί ή ποσοστό 83,8%) απαντούν πως 

είτε «Διαφωνούν απόλυτα», είτε «Διαφωνούν» με το ότι η σωματική βία μεταξύ 

ζευγαριών αποτελεί ιδιωτικό ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί εντός του ιδιωτικού 

χώρου και της οικογένειας. 

Πίνακας 19 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 3η ερώτηση 

για την αναγνώριση της έμφυλης βίας 

 

Μια γυναίκα πρέπει να εργάζεται έξω από το σπίτι, ακόμα και αν η οικογένεια 

δεν χρειάζεται τον μισθό της. 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 47 38,2 38,2 

Συμφωνώ 36 29,3 67,5 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

30 24,4 91,9 

Διαφωνώ 8 6,5 98,4 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,6 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
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Από τα δεδομένα του πίνακα 19 διαπιστώνεται ότι 47 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

38,2%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση για το αν: «Μια 

γυναίκα πρέπει να εργάζεται έξω από το σπίτι, ακόμα και αν η οικογένεια δεν χρειάζεται 

τον μισθό της», 36 (ή ποσοστό 29,3%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 30 (ή ποσοστό 

24,4%) απάντησαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 8 (ή ποσοστό 6,5%) 

απάντησαν πως «Διαφωνούν» και 2 (ή ποσοστό 1,6%) απάντησαν πως «Διαφωνούν 

απόλυτα» με την παραπάνω ερώτηση. Προκύπτει, κατά συνέπεια, ότι η πλειοψηφία 

των εκπαιδευτικών (83 εκπαιδευτικοί ή ποσοστό 67,5%) απαντούν πως είτε 

«Συμφωνούν απόλυτα», είτε «Συμφωνούν» με το ότι οι γυναίκες πρέπει να εργάζονται 

έξω από το σπίτι, ακόμα και αν η οικογένεια δεν χρειάζεται το μισθό τους. Υπάρχει, 

ωστόσο, κι ένα σημαντικό ποσοστό (24,4%) το οποίο στην ουσία δεν εκφράζει άποψη. 

Πίνακας 20 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 4η ερώτηση 

για την αναγνώριση της έμφυλης βίας 

 

 

 

Τα ζευγάρια πρέπει να μοιράζονται εξίσου τα ενδοοικογενειακά καθήκοντα 

συμπεριλαμβανομένων αυτών του νοικοκυριού, ιδιαίτερα εάν εργάζονται και 

οι δύο έξω το σπίτι. 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 85 69,1 69,1 

Συμφωνώ 27 22,0 91,1 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

6 4,9 95,9 

Διαφωνώ 3 2,4 98,4 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,6 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
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Από τα δεδομένα του πίνακα 20 προκύπτει ότι 85 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

69,1%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση για το ότι: «Τα 

ζευγάρια πρέπει να μοιράζονται εξίσου τα ενδοοικογενειακά καθήκοντα 

συμπεριλαμβανομένων αυτών του νοικοκυριού, ιδιαίτερα εάν εργάζονται και οι δύο έξω 

το σπίτι», 27 (ή ποσοστό 22,0%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 6 (ή ποσοστό 4,9%) 

απάντησαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 3 (ή ποσοστό 2,4%) απάντησαν 

πως «Διαφωνούν» με την παραπάνω ερώτηση, ενώ 2 (ή ποσοστό 1,6%) δήλωσαν πως 

«Διαφωνούν απόλυτα». Έτσι, λοιπόν, είναι προφανές, ότι η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών (112 εκπαιδευτικοί ή ποσοστό 91,1%) απαντούν πως είτε «Συμφωνούν 

απόλυτα», είτε «Συμφωνούν» με το ότι τα ζευγάρια πρέπει να μοιράζονται εξίσου τα 

ενδοοικογενειακά καθήκοντα συμπεριλαμβανομένων αυτών του νοικοκυριού, 

ιδιαίτερα εάν εργάζονται και οι δύο σύζυγοι έξω από το σπίτι. 

Πίνακας 21 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 5η ερώτηση 

για την αναγνώριση της έμφυλης βίας 

 

 

 

Είναι καθήκον της γυναίκας να υπακούει τον σύντροφό της. 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 2 1,6 1,6 

Συμφωνώ 3 2,4 4,1 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

6 4,9 8,9 

Διαφωνώ 29 23,6 32,5 

Διαφωνώ απόλυτα 83 67,5 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 
 

Από τα δεδομένα του πίνακα 21 διαπιστώνεται ότι 2 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

1,6%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση πως: «Είναι καθήκον 
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της γυναίκας να υπακούει τον σύντροφό της», 3 (ή ποσοστό 2,4%) απάντησαν πως 

«Συμφωνούν», 6 (ή ποσοστό 4,9%) απάντησαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε 

διαφωνούν», 29 (ή ποσοστό 23,6%) απάντησαν πως «Διαφωνούν» με την παραπάνω 

ερώτηση και 83 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 67,5%) απάντησαν πως «Διαφωνούν 

απόλυτα». Διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (112 

εκπαιδευτικοί ή ποσοστό 91,1%) απαντούν πως είτε «Διαφωνούν απόλυτα», είτε 

«Διαφωνούν» με το ότι είναι καθήκον των γυναικών να υπακούουν τους συντρόφους 

τους. Ωστόσο, κρίνεται ανησυχητικό, λόγω της ιδιότητας των ερωτώμενων και των 

καθηκόντων διαπαιδαγώγησης μαθητριών και μαθητών που η ιδιότητα αυτή 

συνεπάγεται, το ποσοστό 8,9% που είτε συμφωνεί απόλυτα, είτε συμφωνεί με την 

ερώτηση, είτε δεν τοποθετείται σχετικά. 

 

 
Πίνακας 22 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 6η ερώτηση 

για την αναγνώριση της έμφυλης βίας 
 

Εάν μια γυναίκα θέλει να επισκεφθεί συγγενείς ή τους φίλους της, χρειάζεται 

την άδεια του συντρόφου της. 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 4 3,3 3,3 

Συμφωνώ 4 3,3 6,5 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

3 2,4 8,9 

Διαφωνώ 29 23,6 32,5 

Διαφωνώ απόλυτα 83 67,5 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 22 προκύπτει ότι 4 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

3,3%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση πως: «Εάν μια γυναίκα 
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θέλει να πάει να δει τους συγγενείς ή τους φίλους της, χρειάζεται την άδεια από τον 

σύντροφό της», 4 (ή ποσοστό 3,3%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 3 (ή ποσοστό 

2,4%) απάντησαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 29 (ή ποσοστό 23,6%) 

απάντησαν πως «Διαφωνούν» και 83 (ή ποσοστό 67,5%) απάντησαν πως «Διαφωνούν 

απόλυτα» με την παραπάνω ερώτηση. Διαπιστώνεται και στην προκειμένη περίπτωση 

ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (112 εκπαιδευτικοί ή ποσοστό 

91,1%) απαντούν πως είτε «Διαφωνούν απόλυτα», είτε «Διαφωνούν» με το ότι οι 

γυναίκες θα πρέπει να χρειάζονται την άδεια των συντρόφων τους όταν επιθυμούν να 

επισκεφτούν συγγενείς και φίλους τους. Επαναλαμβάνεται, όμως, κι εδώ η 

ανησυχητική, λόγω της ιδιότητας των ερωτώμενων και των καθηκόντων 

διαπαιδαγώγησης μαθητριών και μαθητών που η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται, 

διαπίστωση πως το ποσοστό 9,8% του δείγματος είτε συμφωνεί απόλυτα, είτε 

συμφωνεί με την ερώτηση, ενώ το 8,9 δεν τοποθετείται σχετικά. 

 

 

Πίνακας 23 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 7η ερώτηση 

για την αναγνώριση της έμφυλης βίας 

 

 

 

Η ενδοοικογενειακή βία είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι γυναίκες 

θεωρούνται από την κοινωνία ως ιδιοκτησία των συζύγων τους. 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 12 9,8 9,8 

Συμφωνώ 41 33,3 43,1 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

31 25,2 68,3 

Διαφωνώ 20 16,3 84,6 

Διαφωνώ απόλυτα 19 15,4 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
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Από τα δεδομένα του πίνακα 23 διαπιστώνεται ότι 12 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

9,8%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Η ενδοοικογενειακή 

βία είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι γυναίκες θεωρούνται από την κοινωνία ως 

ιδιοκτησία των συζύγων τους», 41 (ή ποσοστό 33,3%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 

31 (ή ποσοστό 25,2%) απάντησαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 20 (ή 

ποσοστό 16,3%) απάντησαν πως «Διαφωνούν» με την παραπάνω ερώτηση και 19 (ή 

ποσοστό 15,4%) απάντησαν πως «Διαφωνούν απόλυτα». Προκύπτει, κατά συνέπεια, 

ότι δεν υπάρχει καθαρή πλειοψηφία εκπαιδευτικών, αλλά ότι οι απαντήσεις τους 

διασπείρονται σε όλες τις κατηγορίες, από το «Συμφωνώ απόλυτα» έως το «Διαφωνώ 

απόλυτα». 

 

 
Πίνακας 24 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 8η ερώτηση 

για την αναγνώριση της έμφυλης βίας. 
 

Οι γυναίκες βιώνουν τη σωματική επίθεση των συζύγων τους γιατί το αξίζουν. 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 3 2,4 2,4 

Συμφωνώ 3 2,4 4,9 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

2 1,6 6,5 

Διαφωνώ 10 8,1 14,6 

Διαφωνώ απόλυτα 105 85,4 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 24 προκύπτει ότι 3 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

2,4%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση ότι: «Οι γυναίκες 

βιώνουν τη σωματική επίθεση των συζύγων τους γιατί το αξίζουν», 3 (ή ποσοστό 2,4%) 
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απάντησαν πως «Συμφωνούν», 2 (ή ποσοστό 1,6%) απάντησαν πως «Ούτε 

συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 10 (ή ποσοστό 8,1%) απάντησαν πως «Διαφωνούν» με 

την παραπάνω ερώτηση και 105 (ή ποσοστό 85,4%) απάντησαν πως «Διαφωνούν 

απόλυτα». Παρά το ότι διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών (115 εκπαιδευτικοί ή ποσοστό 93,5%) απαντά πως είτε «Διαφωνεί 

απόλυτα», είτε «Διαφωνεί» με το ότι οι γυναίκες βιώνουν τη σωματική επίθεση των 

συζύγων τους γιατί το αξίζουν, εξακολουθούμε να θεωρούμε ανησυχητικό το γεγονός, 

για τους λόγους που προαναφέρθηκαν πως το 7,3 είτε συμφωνεί απόλυτα με την  

ερώτηση, είτε συμφωνεί, ενώ το 6,5 δεν τοποθετείται. 

 

 
Στους παρακάτω πίνακες, 25 έως 29, παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς το εάν διάφορα περιστατικά αποτελούν 

εγκληματική ενέργεια ή είναι απλά συνηθισμένα γεγονότα, χωρίς να εμπεριέχουν 

ενδείξεις εγκληματικής πράξης. 

Πίνακας 25 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την εκτίμησή τους 

για το 1ο περιστατικό 
 

Ένας πατέρας χτυπάει την εξάχρονη κόρη του στο πρόσωπο, επειδή έχει 

σπάσει ένα βάζο, παρόλο που της απαγορεύτηκε να το αγγίξει. 

Εκτίμηση 

περιστατικού ως: 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Εγκληματική 

ενέργεια (Ε.Ε.) 

69 56,1 56,1 

Σοβαρό συμβάν 

αλλά, όχι Ε.Ε. 

53 43,1 99,2 

Καθόλου σοβαρό 1 ,8 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στο 1
ο
 περιστατικό, σύμφωνα με το οποίο: 

«Ένας πατέρας χτυπάει την εξάχρονη κόρη του στο πρόσωπο επειδή έχει σπάσει ένα 
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βάζο, παρόλο που της απαγορεύτηκε να το αγγίξει», αναφέρονται στο χαρακτηρισμό της 

πράξης ως εξής: οι 69 (ή ποσοστό 56,1%) εκτιμούν πως η συγκεκριμένη πράξη 

αποτελεί «Εγκληματική ενέργεια», 53 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 43,1%) το 

χαρακτηρίζουν ως «Σοβαρό συμβάν» και μόνον ένας/μια εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 

0,8%) αξιολογεί το συγκεκριμένο περιστατικό ως «Καθόλου σοβαρό». Διαπιστώνεται 

πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος, 122 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

99,2) χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη πράξη ως ένα  «Σοβαρό συμβάν» ή ως μια 

«Εγκληματική ενέργεια». 

 

 

 
Πίνακας 26 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την εκτίμησή τους 

για το 2ο περιστατικό. 

 

Ένας εικοσάχρονος άνδρας χτυπά τη συντρόφισσά του, γιατί φλερτάρει με 

έναν άλλον άνδρα σε δημόσιο χώρο 

Εκτίμηση 

περιστατικού ως: 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Εγκληματική 

Ενέργεια (Ε.Ε.) 

82 66,7 66,7 

Σοβαρό συμβάν 

αλλά, όχι Ε.Ε. 

40 32,5 99,2 

Καθόλου σοβαρό 1 ,8 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αξιολογούν το 2
ο
 περιστατικό, σύμφωνα με το 

οποίο: «Ένας εικοσάχρονος άνδρας χτυπά τη συντρόφισσά του γιατί φλερτάρει με έναν 

άλλον άνδρα σε δημόσιο χώρο», ως εξής: οι 82 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 66,7%) 

απαντούν πως η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί «Εγκληματική ενέργεια», 40 (ή 

ποσοστό 32,5%) το θεωρούν ως «Σοβαρό συμβάν» και μόνον ένας/μία (ή ποσοστό 

0,8%) προσεγγίζει το συγκεκριμένο περιστατικό ως «Καθόλου σοβαρό». 
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Διαπιστώνεται, για άλλη μια φορά, πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του 

δείγματος, 122 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 99,2), χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη πράξη 

ως «Σοβαρό συμβάν» ή ως «Εγκληματική ενέργεια». 

Πίνακας 27 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την εκτίμησή τους 

για το 3ο περιστατικό 

 

 

 

Ένας σύζυγος αναγκάζει τη γυναίκα του να κάνει σεξ μαζί του παρά τη 

θέλησή της 

Εκτίμηση 

περιστατικού ως: 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Εγκληματική 

Ενέργεια (Ε.Ε.) 

96 78,0 78,0 

Σοβαρό συμβάν 

αλλά, όχι Ε.Ε. 

26 21,1 99,2 

Καθόλου σοβαρό 1 8 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 
 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος χαρακτηρίζουν το 3
ο
 περιστατικό, σύμφωνα με 

το οποίο: «Ένας σύζυγος αναγκάζει τη γυναίκα του να κάνει σεξ μαζί του παρά τη θέλησή 

της», ως εξής: οι 96 (ή ποσοστό 78,0%) ως «Εγκληματική ενέργεια», οι 26 (ή 

ποσοστό 21,1%) ως «Σοβαρό συμβάν» και μόνον ένας/μία εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 

0,8%) το θεωρεί ως «Καθόλου σοβαρό». Διαπιστώνεται, κατά συνέπεια, πως η το 

σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματος, με μία μόνον εξαίρεση, 122 εκπαιδευτικοί 

(ή ποσοστό 99,1), χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη πράξη ως «Σοβαρό συμβάν» ή ως 

«Εγκληματική ενέργεια». 
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Πίνακας 28 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την εκτίμησή τους 

για το 4ο περιστατικό 
 

Ένας σαραντάχρονος σύζυγος χτυπά τη γυναίκα του στο πρόσωπο, μετά από 

μια διαμάχη που ξεκίνησε από το γεγονός πως η σύζυγος παραπονιέται για 

άλλη μια φορά ότι δεν εισφέρει, αν και διαθέτει, αρκετά χρήματα στην 

οικογένεια. 

Εκτίμηση 

περιστατικού ως: 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Εγκληματική 

Ενέργεια (Ε.Ε.) 

98 79,7 79,7 

Σοβαρό συμβάν 

αλλά, όχι Ε.Ε. 

25 20,3 100,0 

Καθόλου σοβαρό _ _ _ 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στο 2
ο
 περιστατικό: «Ένας σαραντάχρονος 

σύζυγος χτυπά τη γυναίκα του στο πρόσωπο μετά από μια διαμάχη που ξεκίνησε από το 

γεγονός πως η σύζυγος παραπονιέται για άλλη μια φορά ότι δεν εισφέρει, αν και διαθέτει, 

αρκετά χρήματα στην», αξιολογούν την πράξη ως εξής: οι 98 (ή ποσοστό 79,7%) τη 

χαρακτηρίζουν «Εγκληματική ενέργεια» και οι 25 (ή ποσοστό 20,3%) «Σοβαρό 

συμβάν». Διαπιστώνεται πως το σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματος, 123 

εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 100,0%), χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη πράξη ως «Σοβαρό 

συμβάν» ή ως «Εγκληματική ενέργεια». 

Στο σημείο αυτό οι εκπαιδευτικοί του δείγματος κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

ανοιχτή, ιδιαίτερα κρίσιμη, ερώτηση για το πως οι ίδιες/οι αντιλαμβάνονται το νόημα 

της «βίας κατά των γυναικών». Συγκεκριμένα, η ανοιχτή ερώτηση που υποβλήθηκε 

στους/στις συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας ήταν: «Τι σημαίνει για σας βία κατά των 

γυναικών (έμφυλη βία, βία που συνδέεται με το φύλο);» Οι 123 απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών κωδικοποιήθηκαν σε δέκα (10) κατηγορίες: i) Καταπάτηση ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ii) Κάθε μορφή βίας, iii) Εγκληματική ενέργεια, iv) Βίαιη, απαράδεκτη και 
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αντικοινωνική συμπεριφορά, v) Κόμπλεξ, vi) Έλλειψη παιδείας, vii) Κοινωνικά 

στερεότυπα, viii) Σεξισμός, ix) Ανισότητα φύλων και x) Άλλο. Η κατηγορία «άλλο» 

εμπεριέχει τέσσερις διαφορετικές τοποθετήσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία ασυνάφεια 

ούτε με τις παραπάνω εννιά κατηγορίες, αλλά και ούτε μεταξύ τους. 

 

 

Πίνακας 29 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 

κατηγοριοποίηση ανοικτής ερώτησης: 
 

 

Τι σημαίνει για σας βία κατά των γυναικών (έμφυλη βία, βία που συνδέεται με 

το φύλο 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Καταπάτηση 

ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων 

15 12,2 12,2 

Κάθε μορφή βίας 31 25,2 37,4 

Εγκληματική 

ενέργεια 

25 20,3 57,7 

Βίαιη, απαράδεκτη 

και αντικοινωνική 

συμπεριφορά 

22 17,9 75,6 

Κόμπλεξ 1 ,8 76,4 

Έλλειψη παιδείας 6 4,9 81,3 

Κοινωνικά 

στερεότυπα 

18 14,6 95,9 

Σεξισμός 2 1,6 97,6 

Άλλο 3 2,4 2,4 

Σύνολο 123 100,0 100,0 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 29 προκύπτει, σε φθίνουσα σειρά, ότι 31 

εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 25,2% ) απαντούν πως έμφυλη βία σημαίνει «Κάθε μορφή 

βίας», 25 (ή ποσοστό 20,3% ) απαντούν πως σημαίνει «Εγκληματική ενέργεια», 22 

εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 17,9% ) απαντούν πως σημαίνει «Βίαιη, απαράδεκτη και 
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αντικοινωνική συμπεριφορά», 18 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 14,6% ) απαντούν πως 

σημαίνει «Κοινωνικά στερεότυπα», 15 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 12,2% ) απαντούν 

πως έμφυλη βία σημαίνει «Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων», 6 εκπαιδευτικοί 

(ή ποσοστό 4,9% ) απαντούν πως σημαίνει «Έλλειψη παιδείας», ένας/μία 

εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 0,8% ) απαντάει πως πρόκειται για «Κόμπλεξ», και 2 

εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 1,6% ) απαντούν πως έμφυλη βία σημαίνει «Σεξισμός». 

Παρατίθενται ενδεικτικά σχετικές απαντήσεις, που απηχούν την εννοιολόγηση του 

φαινομένου από τις/τους συμμετέχουσες/οντες στη έρευνα, σύμφωνα με το ερώτημα 

για το: ««Τι σημαίνει για σας βία κατά των γυναικών (έμφυλη βία, βία που συνδέεται με 

το φύλο);» 

Απάντηση Σ4: «Κάθε μορφής βία(λεκτική, ψυχολογική, σωματική)που προέρχεται από 

το άρρεν φύλο και ο σκοπός της είναι να εκμηδενίσει το γυναικείο, επειδή- εμμέσως πλην 

σαφώς-το θεωρεί κατώτερο και συνεπώς ανάξιο σεβασμού». 

Απάντηση Σ6: «Είναι η βία (σωματική ή ψυχική) που ασκείται από τους άνδρες στις 

γυναίκες για να τις υποτιμήσουν θεωρώντας ότι είναι εκείνοι που κατέχουν την εξουσία 

και είναι ισχυρότεροι, ενώ οι γυναίκες είναι υποχείρια τους». 

Απάντηση Σ11: «Επιθυμία να βλάψουν τη γυναίκα όταν φαίνεται ότι στέκει "αδύναμη" 

και την εκμεταλλεύονται σωματικά, ψυχικά κ.α.». 

Απάντηση Σ19: «Πράξη ευτελής από νομική όσο και από κοινωνική σκοπιά. Κοινωνικό 

φαινόμενο που χρήζει αντιμετώπισης μέσω επιμόρφωσης». 

Απάντηση Σ23: «Μια αντικοινωνική συμπεριφορά που προσβάλλει την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια των γυναικών. Η βία μπορεί να είναι σωματική η λεκτική». 

Απάντηση Σ50: «Όταν προκαλείται σωματική και ψυχική βλάβη στο αντίθετο φύλο, 

θεωρώντας το ασθενέστερο ή υποδεέστερο». 

Απάντηση Σ62: «Καταπάτηση οποιασδήποτε ελευθερίας και δικαιώματος μιας γυναίκας 

από έναν άντρα, μια άλλη γυναίκα ή/και το κοινωνικό της περίγυρο. Επίσης βία κατά των 

γυναικών θεωρώ οποιαδήποτε μορφή άνισης αντιμετώπισης της γυναίκας, λεκτική, 

ψυχολογική και σωματική βία καθώς και η επιβολή κοινωνικών στερεότυπων στα οποία 

οι γυναίκες βιώνουν από την παιδική τους ηλικία και σχετίζονται με το σώμα τους, τα 

δικαιώματά τους, τις υποχρεώσεις τους και τα κοινωνικά "πρέπει" (πχ. Στο νηπιαγωγείο 
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τα αγόρια όταν ζεσταίνονται βγάζουν την μπλούζα τους, τα κορίτσια απαγορεύεται ακόμα 

και αν το σώμα τους είναι όμοιο με των αγοριών σε αυτή την νεαρή ηλικία, η νοοτροπία 

της νοικοκυράς, η πεποίθηση πως οι γυναίκες πρέπει να έχουν παντρευτεί έως τα 30-35, 

ψυχολογική βία για την εμφάνιση τους όταν δεν ακολουθούν τα στερεότυπα όπως η 

αποτρίχωση στα πόδια κ.α.) Όλα αυτά είναι μικρές ή μεγάλες μορφές ψυχολογικής, 

σωματικής και πνευματικής βίας που η γυναίκα βιώνει από πολύ νεαρή ηλικία» 

Απάντηση Σ70: «Η εκμετάλλευση των αδυναμιών της γυναίκας, είτε προερχομένων από 

τη σωματική της διάπλαση είτε από τα κοινωνικά στερεότυπα με αποτέλεσμα τον 

εξαναγκασμό σε υποταγή εθελουσία και μη». 

Απάντηση Σ71: «Οποιαδήποτε επιβλαβής πράξη, κατά της αξιοπρέπειας και της 

ακεραιότητας των γυναικών, εξαναγκασμός ή στέρηση της ελευθερίας τους». 

Απάντηση Σ109: «Η βία κατά των γυναικών είναι η επαίσχυντη παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπονομεύει την αξιοπρέπεια της γυναίκας». 

Απάντηση Σ110: «Οποιαδήποτε άνιση παραμετροποίηση που έγκειται στο βιολογικό 

φύλο και προκαλεί ψυχικά και σωματικά τραύματα». 

Απάντηση Σ116: «Η έμφυλη βία περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιβλαβή πράξη, κατά της 

αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας όσων την υφίστανται. Ακόμη και οι απειλές τέτοιων 

πράξεων, ο εξαναγκασμός ή/και η στέρηση ελευθερίας – αποτελούν έμφυλη βία. 

Εμπεριέχει τη χρήση υπαρκτής ή υποτιθέμενης δύναμης – εξουσίας και χρησιμοποιείται 

ως μέσο άσκησης κοινωνικού ελέγχου, τιμωρίας και «σωφρονισμού» των ατόμων που 

την υφίστανται». 

Απάντηση Σ117: «να θεωρείται πως ο άνδρας είναι από τη φύση του ανώτερος από τη 

γυναίκα και κατ' επέκταση να συμβαίνουν μία σειρά ενεργειών που καταπατούνται τα 

δικαιώματα του ανθρώπου, ανεξαρτήτως φύλου». 

Απάντηση Σ119: «Βία κατά των γυναικών νοείται κάθε πράξη βίας ή ενέργεια βίας 

εξαιτίας του φύλου η οποία καταλήγει σε σωματική σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη». 

Απάντηση Σ78: «Η έμφυλη βία είναι ένα καθημερινό, παγκόσμιο φαινόμενο, που πλήττει 

στη συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών. Περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιβλαβή πράξη, 

κατά της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας όσων την υφίστανται. Μπορεί να τελεστή 
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τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε δημόσιο χώρο, στρεφόμενη εναντίον της θέλησης του 

ατόμου». 

Απάντηση Σ15: «Περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο και έχει ως 

αποτέλεσμα ή είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα, την σωματική, σεξουαλική ή 

ψυχολογική βλάβη είτε αυτό προκύπτει στην δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή». 

Απάντηση Σ19: «Οποιαδήποτε πράξη προκαλεί σωματικά και ψυχικά τραύματα και η 

οποία πηγάζει από την ανισότητα των δύο φύλων». 

Απάντηση Σ70: «Η οποιαδήποτε μορφή βίας λεκτική σωματική συναισθηματική 

σεξουαλική που εξασκεί ο ισχυρός άνδρας κατά της γυναίκας σε οποιαδήποτε σχέση 

συνδέονται μεταξύ τους». 

Απάντηση Σ82: «Κάθε είδους βία (σωματική, ψυχολογική, λεκτική) που δέχονται λόγω 

της υπεροχής της μυϊκής δύναμης των αντρών¨. 

Απάντηση Σ83: «Κάθε μορφή βίας (σωματική ή ψυχολογική) που προέρχεται από το 

αντίθετο φύλο και πηγάζει από την πεποίθηση του θύτη πως υπερτερεί έναντι του θύματος 

από άποψη σωματικής δύναμης ή κοινωνικής θέσης. 

Απάντηση Σ90: «Βία κατά των γυναικών είναι κάθε πράξη εναντίον των γυναικών που 

βασίζεται στη διαφοροποίηση των φύλων». 

Απάντηση Σ92: «Επιθυμία να βλάψουν τη γυναίκα όταν φαίνεται ότι στέκει "αδύναμη" 

και την εκμεταλλεύονται σωματικά, ψυχικά κ.α.». 

Απάντηση Σ20: «Η οποιαδήποτε μορφή βίας λεκτική σωματική συναισθηματική 

σεξουαλική που εξασκεί ο ισχυρός άνδρας κατά της γυναίκας σε οποιαδήποτε σχέση 

συνδέονται μεταξύ τους». 

Απάντηση Σ29: «Επιθυμία να βλάψουν τη γυναίκα όταν φαίνεται ότι στέκει "αδύναμη" 

και την εκμεταλλεύονται σωματικά, ψυχικά κ.α.». 

Απάντηση Σ21: «Περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο και έχει ως 

αποτέλεσμα ή είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα, την σωματική, σεξουαλική ή 

ψυχολογική βλάβη είτε αυτό προκύπτει στην δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή». 
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Απάντηση Σ22: «Η οποιαδήποτε μορφή βίας λεκτική σωματική συναισθηματική 

σεξουαλική που εξασκεί ο ισχυρός άνδρας κατά της γυναίκας σε οποιαδήποτε σχέση 

συνδέονται μεταξύ τους». 

Πίνακας 30 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση τη ερώτηση για 

την άσκηση από τους/τις ίδιους/ες ή όχι (κάποια στιγμή) βίας κατά γυναικών. 

 

Έχετε σκεφτεί εάν κάποια στιγμή χρησιμοποιήσατε βία σε μια συντροφική 

σχέση; 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 27 22,0 22,0 

Όχι 96 78,0 100,0 

Σύνολο 123 100,0  

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 30 προκύπτει ότι από τα 123 άτομα που έλαβαν 

μέρος στην έρευνά μας τα 27 (ή ποσοστό 22,0%) απάντησαν πως έκαναν χρήση κάποια 

στιγμή βίας κατά γυναικών, ενώ τα υπόλοιπα 96 άτομα (ή ποσοστό 78,0%) δεν το έχουν 

κάνει. Αν και διαπιστώνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων του δείγματος 

δεν έχει χρησιμοποιήσει βία κατά γυναικών, εντούτοις ένας/μια στους πέντε 

εκπαιδευτικούς δήλωσαν πως χρησιμοποίησαν κάποια στιγμή βία κατά των γυναικών. 

Σημειώνεται πως η χρήση και των δύο γενών, και όχι αποκλειστικά του αρσενικού, στη 

συγκεκριμένη ερώτηση, γίνεται διότι είμαστε βέβαιες/οι πως αυτό περιλαμβάνει και 

άλλες αρρενωπότητες, θηλυκότητες κ.ά. 

 
Πίνακας 31 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση, την άποψή τους 

σχετικά με την πιο κοινή μορφή βίας. 
 

 

 
 

Ποια από τις ακόλουθες πιστεύετε ότι είναι η πιο κοινή μορφή βίας κατά των 

  γυναικών στην Δωδεκάνησο; 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Σωματική κακοποίηση 18 14,6 14,6 

Σεξουαλική κακοποίηση 12 9,8 24,4 
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Συναισθηματική/Ψυχολογική 

κακοποίηση 

55 44,7 69,1 

Οικονομική 

κατάχρηση/έλεγχος 

5 4,1 73,2 

Εγκλεισμός/απομάκρυνση 

από το οικογενειακό φιλικό 

περιβάλλον 

3 2,4 75,6 

Δεν γνωρίζω 30 24,4 100,0 

Σύνολο 123 100,0  

 
 

Ο παραπάνω πίνακας 31 μας ενημερώνει, σύμφωνα με τις απαντήσεις, για το 

ποια θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος ως είναι η πιο κοινή μορφή βίας 

κατά των γυναικών. Συγκεκριμένα, από τα 123 άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνά 

μας τα 55 (ή ποσοστό 44,7%) θεωρούν ως πιο κοινή μορφή βίας κατά των γυναικών 

τη «Συναισθηματική/ψυχολογική κακοποίηση», 18 (ή ποσοστό 14,6%) τη «Σωματική 

κακοποίηση», 12 (ή ποσοστό 9,8%) τη «Σεξουαλική κακοποίηση», 3 (ή ποσοστό 2,4%) 

τον «Εγκλεισμό/απομάκρυνση από το οικογενειακό φιλικό περιβάλλον», 5 (ή ποσοστό 

4,1%) την «Οικονομική κατάχρηση/έλεγχο», ενώ 30 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 24,4%) 

δηλώνουν άγνοια για το συγκεκριμένο θέμα. Διαπιστώνεται, έτσι, πως οι μισές/οί 

εκπαιδευτικοί, περίπου, θεωρούν τη «Συναισθηματική και ψυχολογική βία» ως τη 

συνηθέστερη μορφή βίας κατά των γυναικών και ένας/μια στους/στις τέσσερις 

ισχυρίζεται πως δε γνωρίζει. 

 

 
Πίνακας 32 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την πιθανή 

ηλικία που καθιστά ευάλωτες τις γυναίκες ώστε να γίνουν θύματα βίας. 

 

Κατά τη γνώμη σας, σε ποια ηλικία οι γυναίκες είναι συχνά θύματα βίας; 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Κάτω των 18 ετών 3 2,4 2,4 

Από 18 έως 34 ετών 23 18,7 21,1 

Από 35 έως 50 ετών 6 4,9 26,0 
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Άνω των 50 ετών - - - 

Όλες οι ηλικίες είναι 

ευάλωτες στη βία 

85 69,1 95,1 

Δεν γνωρίζω 6 4,9 100,0 

Σύνολο 123 100,0  

 
 

Ο παραπάνω πίνακας 32 μας δείχνει, σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών του δείγματος, ποια είναι η πιο πιθανή ηλικία των γυναικών για να 

γίνουν θύματα βίας. Συγκεκριμένα, από τα 123 άτομα που έλαβαν μέρος στην έρευνά 

μας προκύπτει ότι τα 85 (ή ποσοστό 69,1%) θεωρούν όλες τις ηλικίες των γυναικών ως 

πιθανές για να πέσουν θύματα βίας και απαντούν στην κατηγορία «Όλες οι ηλικίες είναι 

ευάλωτες στη βία», 23 (ή ποσοστό 18,7%) θεωρούν την ηλικία μεταξύ 18 και 34 ετών 

και απαντούν στην αντίστοιχη κατηγορία «Από 18 έως 34 ετών», 6 (ή ποσοστό 4,9%) 

θεωρούν την ηλικία μεταξύ 35 και 50 ετών και απαντούν στην αντίστοιχη κατηγορία 

«Από 35 έως 50 ετών» και 3 μόλις (ή ποσοστό 2,4%) θεωρούν ως πιο πιθανή ηλικία 

την κάτω των 18 ετών και απαντούν στην αντίστοιχη κατηγορία «Κάτω των 18 ετών». 

Διαπιστώνεται, συνεπώς, πως η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει την 

άποψη πως δεν υπάρχουν ηλικιακά όρια για την άσκηση βίας κατά των γυναικών και 

πως όλες οι γυναίκες μπορούν να υποστούν κάποια μορφή βίας ανεξάρτητα από την 

ηλικία τους. 

Πίνακας 33 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση τη γνώμη τους 

για την πιθανή πηγή των πράξεων βίας εναντίον των γυναικών. 
 

 
Κατά τη γνώμη σας, οι περισσότερες πράξεις βίας εναντίον γυναικών 

   διαπράττονται από: 

Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ξένο/άγνωστο 3 2,4 2,4 

Γνωστό (συνάδελφο, 

συνεργάτη, γείτονα, 

συμπαίκτη κ.λπ.) 

23 18,7 21,1 

Φίλο (προσωπικό, 

οικογενειακό) 

3 2,4 23,6 
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Συγγενή (πατέρας, αδελφός, 

παππούς, ξάδερφος κ.ά.) 

15 12,2 35,8 

Σύντροφο/σύζυγο 67 54,5 90,2 

Προηγούμενο 

σύντροφο/σύζυγο 

1 ,8 91,1 

Δεν γνωρίζω 11 8,9 100,0 

Σύνολο 123 100,0  

 
 

Ο παραπάνω πίνακας 33 μας ενημερώνει, σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών του δείγματος, για το ποια είναι η πιο πιθανή πηγή βίας κατά των 

γυναικών. Αναλυτικότερα, διαπιστώνεται ότι από τους/τις 123 εκπαιδευτικούς που 

έλαβαν μέρος στην έρευνά μας οι 67 (ή ποσοστό 54,5%) απαντούν πως οι περισσότερες 

πράξεις βίας εναντίον των γυναικών διαπράττονται από «Σύντροφο/σύζυγο», 15 (ή 

ποσοστό 12,2%) απαντούν από «Συγγενείς», 23 (ή ποσοστό 18,7%) απαντούν από 

«Γνωστούς», 3 (ή ποσοστό 2,4%) απαντούν από «Φίλους», 3 (ή ποσοστό 2,4%) 

απαντούν από «Ξένους/αγνώστους», ένας/μία εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 0,8%) απαντά 

από «Προηγούμενο σύντροφο/σύζυγο» και 11 (ή ποσοστό 8,9%) απαντούν πως δεν 

γνωρίζουν το ποιο διαπράττουν τις περισσότερες πράξεις βίας εναντίον των γυναικών. 

Συμπεραίνεται, λοιπόν, πως παραπάνω από τους/τις μισούς/ές εκπαιδευτικούς θεωρούν 

ως πιο πιθανή μορφή βίας τους συντρόφους/συζύγους των γυναικών και θεωρούν την 

βία κατά των γυναικών ενδοοικογενειακή υπόθεση. 

Πίνακας 34 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 1
η
 ερώτηση 

για τον εντοπισμό της έμφυλης βίας 
 

Η βία κατά των γυναικών/κοριτσιών συμβαίνει περισσότερο σε οικογένειες με 

χαμηλά εισοδήματα 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 5 4,1 4,1 

Συμφωνώ 31 25,2 29,3 
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Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

48 39,0 68,3 

Διαφωνώ 32 26,0 94,3 

Διαφωνώ απόλυτα 7 5,7 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 
 

Από τα δεδομένα του πίνακα 34 διαπιστώνεται ότι 5 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

4,1%) απαντούν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με τη δήλωση: «Η βία κατά των 

γυναικών/κοριτσιών συμβαίνει περισσότερο σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα», οι 

31 (ή ποσοστό 25,2%) απαντούν πως «Συμφωνούν», 48 (ή ποσοστό 39,0%) απαντούν 

πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», οι 32 (ή ποσοστό 26,0%) απαντούν πως 

«Διαφωνούν» με την παραπάνω ερώτηση και οι 7 (ή ποσοστό 5,7%) απαντούν πως 

«Διαφωνούν απόλυτα» με την παραπάνω δήλωση. Διαπιστώνεται πως οι απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών είναι διασπαρμένες σε όλο το εύρος των κατηγοριών, οδηγώντας 

στο συμπέρασμα πως η έμφυλη βία δεν διαφοροποιείται μεταξύ οικογενειών με χαμηλά 

ή υψηλά εισοδημάτων, άρα χαρακτηρίζεται από διαταξικότητα. 

 
Πίνακας 35 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση τη 2
η
 ερώτηση 

για τον εντοπισμό της έμφυλης βίας. 
 

Η βία κατά των γυναικών/κοριτσιών συμβαίνει περισσότερο μεταξύ ομάδων 

μεταναστών και μεταναστριών 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 7 5,7 5,7 

Συμφωνώ 25 20,3 26,0 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

44 35,8 61,8 

Διαφωνώ 36 29,3 91,1 
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Διαφωνώ απόλυτα 11 8,9 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 
 

Από τα δεδομένα του πίνακα 35 διαπιστώνεται ότι 7 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

5,7%) απαντούν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Η βία κατά των 

γυναικών/κοριτσιών συμβαίνει περισσότερο μεταξύ ομάδων μεταναστών και 

μεταναστριών», 25 (ή ποσοστό 20,3%) απαντούν πως «Συμφωνούν», 44 (ή ποσοστό 

35,8%) απαντούν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 36 (ή ποσοστό 29,3%) 

απαντούν πως «Διαφωνούν» με την παραπάνω δήλωση και 11 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 8,9%) απαντούν πως «Διαφωνούν απόλυτα». Διαπιστώνεται πως οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών είναι, και στην προκειμένη ερώτηση, διασπαρμένες 

σε όλο το εύρος των κατηγοριών, οδηγώντας στο συμπέρασμα πως η έμφυλη βία δεν 

εστιάζεται περισσότερο σε ομάδες μεταναστριών και μεταναστών, από ότι σε άλλες 

κοινωνικές ομάδες, αν και είναι εμφανής σε σημαντικό τμήμα του δείγματος ένα είδος 

στερεοτυπικής προσέγγισης (26% περίπου συμφωνεί απόλυτα-συμφωνεί). 

 
Πίνακας 36 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 3
η
 

ερώτηση για τον εντοπισμό της έμφυλης βίας. 
 

Η βία κατά των γυναικών/κοριτσιών αφορά περισσότερο σε γυναίκες και 

κορίτσια από πολιτισμούς και θρησκευτικά συστήματα με παραδοσιακές 

απόψεις για τους ρόλους των γυναικών και των ανδρών 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 19 15,4 15,4 

Συμφωνώ 42 34,1 49,6 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

28 22,8 72,4 

Διαφωνώ 29 23,6 95,9 
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Διαφωνώ απόλυτα 5 4,1 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 
 

Από τα δεδομένα του πίνακα 36 διαπιστώνεται ότι 19 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

15,4%) δήλωσαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση ότι: «Η βία κατά των 

γυναικών/κοριτσιών αφορά περισσότερο σε γυναίκες και κορίτσια από πολιτισμούς και 

θρησκευτικά συστήματα με παραδοσιακές απόψεις για τους ρόλους των γυναικών και 

των ανδρών», 42 (ή ποσοστό 34,1%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 28 (ή ποσοστό 

22,8%) απάντησαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 29 (ή ποσοστό 23,6%) 

απάντησαν πως «Διαφωνούν» με την παραπάνω ερώτηση και 5 (ή ποσοστό 4,1%) 

απάντησαν πως «Διαφωνούν απόλυτα». Διαπιστώνεται πως οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών είναι και σε αυτή την ερώτηση διασπαρμένες σε όλο το εύρος των 

κατηγοριών, αποδεικνύοντας πως η έμφυλη βία συνδέεται περισσότερο με γυναίκες 

και κορίτσια από πολιτισμούς και θρησκευτικά συστήματα με παραδοσιακές απόψεις 

για τους ρόλους των γυναικών και των ανδρών. 

 

Πίνακας 37 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 4
η
 ερώτηση 

για τον εντοπισμό της έμφυλης βίας. 
 

Η βία κατά των γυναικών/κοριτσιών εντοπίζεται περισσότερο σε γυναίκες και 

κορίτσια με σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 3 2,4 2,4 

Συμφωνώ 24 19,5 22,0 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

43 35,0 56,9 

Διαφωνώ 39 31,7 88,6 

Διαφωνώ απόλυτα 14 11,4 100,0 
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Σύνολο 123 100,0 

 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 37 διαπιστώνεται ότι 3 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

2,4%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Η βία κατά των 

γυναικών/κοριτσιών εντοπίζεται περισσότερο σε γυναίκες και κορίτσια με σωματικές ή 

διανοητικές αναπηρίες», 24 (ή ποσοστό 19,5%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 43 (ή 

ποσοστό 35,0%) απάντησαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 39 (ή ποσοστό 

31,7%) απάντησαν πως «Διαφωνούν» με την παραπάνω δήλωση και 14 (ή ποσοστό 

11,4%) απάντησαν πως «Διαφωνούν απόλυτα». Διαπιστώνεται, συνεπώς, πως οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών είναι και στη συγκεκριμένη περίπτωση διασπαρμένες 

σε όλο το εύρος των κατηγοριών, προσφέροντας το συμπέρασμα ότι η έμφυλη βία δεν 

εστιάζεται περισσότερο σε γυναίκες και κορίτσια με σωματικές ή διανοητικές 

αναπηρίες. 

 

Πίνακας 38 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 5
η
 ερώτηση 

για τον εντοπισμό της έμφυλης βίας 
 

Οι έγκυες γυναίκες σπάνια κακοποιούνται σωματικά 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 4 3,3 3,3 

Συμφωνώ 19 15,4 18,7 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

45 36,6 55,3 

Διαφωνώ 44 35,8 91,1 

Διαφωνώ απόλυτα 11 8,9 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
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Από τα δεδομένα του πίνακα 38 διαπιστώνεται ότι 4 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

3,3%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Οι έγκυες γυναίκες 

σπάνια κακοποιούνται σωματικά», 19 (ή ποσοστό 15,4%) απάντησαν πως 

«Συμφωνούν», 45 (ή ποσοστό 36,6%) απάντησαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε 

διαφωνούν», 44 (ή ποσοστό 35,8%) απάντησαν πως «Διαφωνούν» με την παραπάνω 

ερώτηση και 11 (ή ποσοστό 8,9%) απάντησαν πως «Διαφωνούν απόλυτα». 

Διαπιστώνεται πως, για άλλη μια φορά, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών είναι και 

σε αυτή την ερώτηση διασπαρμένες σε όλο το εύρος των κατηγοριών, οδηγώντας στο 

συμπέρασμα πως η έμφυλη βία δεν εξαιρεί ούτε τις έγκυες γυναίκες. 

 

Πίνακας 39 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 6
η
 ερώτηση 

για τον εντοπισμό της έμφυλης βίας. 
 

Η σωματική κακοποίηση μιας γυναίκας ξεκινά συχνά κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 2 1,6 1,6 

Συμφωνώ 12 9,8 11,4 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

56 45,5 56,9 

Διαφωνώ 43 35,0 91,9 

Διαφωνώ απόλυτα 10 8,1 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 39 διαπιστώνεται ότι 2 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

1,6%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Η σωματική 

κακοποίηση μιας γυναίκας ξεκινά συχνά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης», 12 (ή 

ποσοστό 9,8%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 56 (ή ποσοστό 45,5%) δήλωσαν πως 

«Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 43 (ή ποσοστό 35,0%) δήλωσαν πως 
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«Διαφωνούν» με την παραπάνω ερώτηση και 10 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 8,1%) 

δήλωσαν πως «Διαφωνούν απόλυτα». Διαπιστώνεται ότι ο ένας/μία στους/στις δύο 

εκπαιδευτικούς απάντησε πως «Ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί» με την ερώτηση : «η 

σωματική κακοποίηση μιας γυναίκας ξεκινά συχνά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης». 

 

Πίνακας 40 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 7
η
 ερώτηση 

για τον εντοπισμό της έμφυλης βίας. 
 

Υπάρχουν φαινόμενα βίας που συνδέονται με το φύλο σε εφηβικές 

συντροφικές σχέσεις 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 9 7,3 7,3 

Συμφωνώ 73 59,3 66,7 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

30 24,4 91,1 

Διαφωνώ 7 5,7 96,7 

Διαφωνώ απόλυτα 4 3,3 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 40 διαπιστώνεται ότι 9 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

7,38%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Υπάρχουν 

φαινόμενα βίας που συνδέονται με το φύλο σε εφηβικές συντροφικές σχέσεις»,73 (ή 

ποσοστό 59,3%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 30 (ή ποσοστό 24,4%) απάντησαν 

πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 7 (ή ποσοστό 5,7%) απάντησαν πως 

«Διαφωνούν» με την παραπάνω δήλωση και 4 (ή ποσοστό 3,3%) απάντησαν πως 

«Διαφωνούν απόλυτα». Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

(ποσοστό 66,6%) απαντούν πως είτε «Συμφωνούν απόλυτα», είτε «Συμφωνούν» με την 

πρόταση «Υπάρχουν φαινόμενα βίας που συνδέονται με το φύλο σε εφηβικές συντροφικές 

σχέσεις». 
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Πίνακας 41 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 8
η
 ερώτηση 

για τον εντοπισμό της έμφυλης βίας. 
 

Υπάρχουν φαινόμενα έμφυλης βίας στα σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 

με δράστες μαθητές. 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 5 4,1 4,1 

Συμφωνώ 45 36,6 40,7 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

39 31,7 72,4 

Διαφωνώ 22 17,9 90,2 

Διαφωνώ απόλυτα 12 9,8 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 41 διαπιστώνεται ότι 5 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

4,1%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Υπάρχουν φαινόμενα 

έμφυλης βίας στα σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας με δράστες μαθητές», 45 (ή 

ποσοστό 36,6%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 39 (ή ποσοστό 31,7%) απάντησαν 

πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 22 (ή ποσοστό 17,9%) απάντησαν πως 

«Διαφωνούν» με την παραπάνω δήλωση και 12 (ή ποσοστό 9,8%) δήλωσαν πως 

«Διαφωνούν απόλυτα». Διαπιστώνεται, κατά συνέπεια, πως αν και οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών είναι και σε αυτή την απάντηση διασπαρμένες σε όλο το εύρος των 

κατηγοριών, είναι εμφανές πως πρυτανεύει η άποψη πως φαινόμενα έμφυλης βίας 

υπάρχουν και στα σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας με δράστες μαθητές. 
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Πίνακας 42 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 9
η
 ερώτηση 

για τον εντοπισμό της έμφυλης βίας. 
 

Υπάρχουν φαινόμενα έμφυλης βίας στα σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 

με δράστες εκπαιδευτικούς. 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 2 1,6 1,6 

Συμφωνώ 11 8,9 10,6 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

45 36,6 47,2 

Διαφωνώ 43 35,0 82,1 

Διαφωνώ απόλυτα 22 17,9 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 42 διαπιστώνεται ότι 2 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

1,6%) δήλωσαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με τη δήλωση: «Υπάρχουν φαινόμενα 

έμφυλης βίας στα σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας με δράστες εκπαιδευτικούς», 11 

(ή ποσοστό 8,9%) δήλωσαν πως «Συμφωνούν», 45 (ή ποσοστό 36,6%) απάντησαν 

πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 43 (ή ποσοστό 35,0%) απάντησαν πως 

«Διαφωνούν» με την παραπάνω ερώτηση και 22 (ή ποσοστό 17,9%) απάντησαν πως 

«Διαφωνούν απόλυτα». Διαπιστώνεται πως αν και οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

γενικότερα είναι διασπαρμένες σε όλο το εύρος των κατηγοριών, το συμπέρασμα είναι 

πως οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους δεν αρνούνται να δεχθούν πως υπάρχουν 

φαινόμενα έμφυλης βίας στα σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας με δράστες 

εκπαιδευτικούς. 
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Δ. Οι αιτίες της βίας κατά των γυναικών 

 

 
Οι παρακάτω πίνακες, αναφέρονται στην Ισότητα των Φύλων γενικότερα και στις 

αιτίες της βίας κατά των γυναικών/κοριτσιών που συνδέεται με το φύλο τους 

ειδικότερα και παρουσιάζουν τον βαθμό συμφωνίας των εκπαιδευτικών του δείγματος. 

 

 

Πίνακας 43 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την κατάταξη των 

αιτιών της βίας κατά των γυναικών/κοριτσιών που συνδέεται με το φύλο τους (1
η
 

Επιλογή). 
 

 

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αιτίες της βίας κατά των 
γυναικών/κοριτσιών που συνδέεται με το φύλο τους; (Διαλέξτε μέχρι τρεις) 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ισχυρές σχετικές πολιτιστικές 

παραδόσεις 

27 22,0 22,0 

Τρόπος κοινωνικοποίησης των 

φύλων 

18 14,6 36,6 

Κοινωνική ανοχή απέναντι στην 

έμφυλη βία 

26 21,1 57,7 

Αναγνώριση της βίας ως μέρους 

του ανδρισμού 

12 9,8 67,5 

Αίσθηση ατιμωρησίας 3 2,4 69,9 

Κατάχρηση αλκοόλ / κατανάλωση 

αλκοόλ 

10 8,1 78,0 

Κατάχρηση ναρκωτικών / χρήση 

ναρκωτικών 

8 6,5 84,6 

Οικονομικό άγχος/Άγχος που 

σχετίζεται με την απασχόληση 

2 1,6 86,2 

Στάσεις/Απώλεια - έλλειψη αξιών 4 3,3 89,4 

Ζητήματα σχέσης / γάμου (ζήλεια, 

αίσθηση ιδιοκτησίας κ.ά.) 

7 5,7 95,1 

Βίαιοι πατέρες/ενδοοικογενειακή 

βία στην οικογένεια προέλευσης 

των αντρών 

2 1,6 96,7 

Νέοι / άγαμοι γονείς  - - 

Κληρονομικότητα  - - 
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Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 1 ,8 97,6 

Ζητήματα ψυχικής υγείας 1 ,8 98,4 

Επίδραση από τα ΜΜΕ 1 ,8 99,2 

Δε γνωρίζω 1 ,8 100,0 

Σύνολο 123 100,0  

 
 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι απαντήσεις των υποκειμένων της 

έρευνας, ως προς την πρώτη τους επιλογή, αναφορικά με τις αιτίες της βίας κατά των 

γυναικών/κοριτσιών. Οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα είχαν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν από έναν κατάλογο «αιτιών» (δεκαεννιά στο σύνολο αιτίες) μέχρι τρεις 

επιλογές. Από τα στοιχεία του πίνακα 43 προκύπτει ότι από τους/τις 123 

εκπαιδευτικούς του δείγματος που απάντησαν, 27 (ή ποσοστό 22,0%) ανέφεραν ως 

βασική αιτία (1
η
 επιλογή) τις «Ισχυρές σχετικές πολιτιστικές παραδόσεις», 26 (ή 

ποσοστό 21,1%) την «Κοινωνική ανοχή απέναντι στην έμφυλη βία», 12 (ή ποσοστό 

9,8%) την «Αναγνώριση της βίας ως μέρους του ανδρισμού», 10 (ή ποσοστό 8,1%) την 

«Κατάχρηση αλκοόλ/κατανάλωση αλκοόλ», 18 (ή ποσοστό 14,6%) τον «Τρόπο 

κοινωνικοποίησης των φύλων», 3 (ή ποσοστό 2,4%) την «Αίσθηση ατιμωρησίας», 8 (ή 

ποσοστό 6,5%) την «Κατάχρηση ναρκωτικών/χρήση ναρκωτικών», 7 (ή ποσοστό 5,7%) 

τα «Ζητήματα σχέσης/γάμου», 2 (ή ποσοστό 1,6%) τους/την «Βίαιους 

πατέρες/ενδοοικογενειακή βία στην οικογένεια προέλευσης των αντρών», οι 4 (ή 

ποσοστό 3,3%) τις «Στάσεις/Απώλεια - έλλειψη αξιών», 2   (ή ποσοστό 1,6%) το 

«Οικονομικό άγχος/Άγχος που σχετίζεται με την απασχόληση», ένας/μία (ή ποσοστό 

0,8%) τα «Ζητήματα ψυχικής υγείας», ένας/μία (ή ποσοστό 0,8%) το «Χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης», ένας/μία εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 0,8%) ανέφερε ως βασική αιτία (1
η
 

επιλογή) την «Επίδραση από τα ΜΜΕ». Τέλος, ένας/μια μονάχα εκπαιδευτικός (ή 

ποσοστό 0,8%) ανέφερε πως δεν «γνωρίζει». 
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Πίνακας 44 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την κατάταξη των 

αιτιών της βίας κατά των γυναικών/κοριτσιών που συνδέεται με το φύλο τους (2
η
 

Επιλογή). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι απαντήσεις των υποκειμένων της 

έρευνας, ως προς τη δεύτερή τους επιλογή, αναφορικά με τις αιτίες της βίας κατά των 

γυναικών/κοριτσιών. Από τα στοιχεία του πίνακα 44 προκύπτει ότι από τις/τους 123 

εκπαιδευτικούς του δείγματος, οι 114 (ή ποσοστό 92,7%) ανέφεραν και δεύτερη 

Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ισχυρές σχετικές πολιτιστικές 

παραδόσεις 

    

Τρόπος κοινωνικοποίησης των 

φύλων 

5 4,1 4,4 4,4 

Κοινωνική ανοχή απέναντι 

στην έμφυλη βία 

13 10,6 11,4 15,8 

Αναγνώριση της βίας ως 

μέρους του ανδρισμού 

26 21,1 22,8 38,6 

Αίσθηση ατιμωρησίας 8 6,5 7,0 45,6 

Κατάχρηση αλκοόλ / 

κατανάλωση αλκοόλ 

9 7,3 7,9 53,5 

Κατάχρηση ναρκωτικών / 

χρήση ναρκωτικών 

10 8,1 8,8 62,3 

Τυχερά παιχνίδια 1 ,8 ,9 63,2 

Οικονομικό άγχος/Άγχος που 

σχετίζεται με την απασχόληση 

9 7,3 7,9 71,1 

Στάσεις/Απώλεια - έλλειψη 

αξιών 

3 2,4 2,6 73,7 

Ζητήματα σχέσης / γάμου 

(ζήλεια, αίσθηση ιδιοκτησίας 

κ.ά.) 

8 6,5 7,0 80,7 

Απιστία 5 4,1 4,4 85,1 

Βίαιοι 

πατέρες/ενδοοικογενειακή βία 

στην οικογένεια προέλευσης 

των αντρών 

12 9,8 10,5 95,6 

Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 4 3,3 3,5 99,1 

Ζητήματα ψυχικής υγείας 1 ,8 ,9 100,0 

Σύνολο 114 92,7 100,0  

Εγκατάλειψη ερώτησης 9 7,3   

Σύνολο 123 100,0   
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επιλογή για τις αιτίες της βίας κατά των γυναικών/κοριτσιών. Αναλυτικότερα, από τους 

114 εκπαιδευτικούς που δήλωσαν και δεύτερη επιλογή, 26 (ή ποσοστό 21,1%) 

θεώρησαν ως βασική αιτία (2
η
 επιλογή) την «Αναγνώριση της βίας ως μέρους του 

ανδρισμού», 8 (ή ποσοστό 6,5%) τα «Ζητήματα σχέσης/γάμου»,13 (ή ποσοστό 10,6%) 

την «Κοινωνική ανοχή απέναντι στην έμφυλη βία»,    9    (ή ποσοστό 7,3%) την 

«Κατάχρηση αλκοόλ/κατανάλωση αλκοόλ», επίσης 10     (ή ποσοστό 8,1%) την 

«Κατάχρηση ναρκωτικών/χρήση ναρκωτικών», 12 (ή ποσοστό 9,8%) τους/την «Βίαιους 

πατέρες/ενδοοικογενειακή βία στην οικογένεια προέλευσης των αντρών», 8 (ή ποσοστό 

6,5%) την «Αίσθηση ατιμωρησίας», 9 (ή ποσοστό 7,3%) το «Οικονομικό άγχος/Άγχος 

που σχετίζεται με την απασχόληση», 5 (ή ποσοστό 4,1%) τον «Τρόπο κοινωνικοποίησης 

των φύλων», 4 (ή ποσοστό 0,4%) το «Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης», 5 (ή ποσοστό 

4,1%) «Την απιστία», 3 (ή ποσοστό 2,4%) τις «Στάσεις/Απώλεια - έλλειψη αξιών», 

ένας/μία εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 0,8%) ανέφερε ως βασική αιτία (2
η
 επιλογή) τα 

«Τυχερά παιχνίδια» και, τέλος, επίσης ένας/μία εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 0,8%) 

ανέφερε τα «Ζητήματα ψυχικής υγείας». 

 
Πίνακας 45 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την κατάταξη 

των αιτιών της βίας κατά των γυναικών/κοριτσιών που συνδέεται με το φύλο τους ( 3
η
 

Επιλογή). 
 

3η 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Κοινωνική ανοχή απέναντι 

στην έμφυλη βία 

2 1,6 1,8 1,8 

Αναγνώριση της βίας ως 

μέρους του ανδρισμού 

8 6,5 7,2 9,0 

Αίσθηση ατιμωρησίας 6 4,9 5,4 14,4 

Κατάχρηση αλκοόλ / 

κατανάλωση αλκοόλ 

12 9,8 10,8 25,2 

Κατάχρηση ναρκωτικών / 

χρήση ναρκωτικών 

6 4,9 5,4 30,6 

Τυχερά παιχνίδια 2 1,6 1,8 32,4 

Οικονομικό άγχος/Άγχος που 

σχετίζεται με την απασχόληση 

1 ,8 ,9 33,3 

Στάσεις/Απώλεια - έλλειψη 

αξιών 

5 4,1 4,5 37,8 

Ζητήματα σχέσης / γάμου 

(ζήλεια, αίσθηση ιδιοκτησίας 

κ.ά.) 

18 14,6 16,2 54,1 

 



100 
 

Απιστία 3 2,4 2,7 56,8 

Βίαιοι 

πατέρες/ενδοοικογενειακή βία 

στην οικογένεια προέλευσης 
των αντρών 

 
15 

 
12,2 

 
13,5 

 
70,3 

Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης 11 8,9 9,9 80,2 

Άγνοια 4 3,3 3,6 83,8 

Ζητήματα ψυχικής υγείας 18 14,6 16,2 100,0 

Σύνολο 111 90,2 100,0  

Εγκατάλειψη ερώτησης 12 9,8   

Σύνολο 123 100,0   

 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι απαντήσεις των υποκειμένων της 

έρευνας, ως προς την τρίτη τους επιλογή, αναφορικά με τις αιτίες της βίας κατά των 

γυναικών/κοριτσιών. Από τα στοιχεία του πίνακα 45 προκύπτει ότι από τους/τις 123 

εκπαιδευτικούς του δείγματος, οι 111 (ή ποσοστό 90,2%) ανέφεραν και τρίτη επιλογή 

για τις αιτίες της βίας κατά των γυναικών/κοριτσιών. Αναλυτικότερα, από τους 111 

εκπαιδευτικούς που είχαν και τρίτη επιλογή, 15 (ή ποσοστό 12,2%) ανέφεραν ως 

βασική αιτία (3
η
 επιλογή) τους «Βίαιους πατέρες/ενδοοικογενειακή βία στην οικογένεια 

προέλευσης των αντρών», 18 (ή ποσοστό 14,6%) τα «Ζητήματα ψυχικής υγείας», 18 (ή 

ποσοστό 14,6%) τα «Ζητήματα σχέσης/γάμου», 11 (ή ποσοστό 8,9%) το «Χαμηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης», 12 (ή ποσοστό 9,8%) την «Κατάχρηση αλκοόλ/κατανάλωση 

αλκοόλ», 8 (ή ποσοστό 6,5%)) την «Αναγνώριση της βίας ως μέρους του ανδρισμού», 

6 (ή ποσοστό 4,9%) την «Κατάχρηση ναρκωτικών/χρήση ναρκωτικών», 5 (ή ποσοστό 

4,1%) τις «Στάσεις/Απώλεια - έλλειψη αξιών», 3 (ή ποσοστό 2,4%) την «Απιστία», 2 

(ή ποσοστό 1,6%) την «Κοινωνική ανοχή απέναντι στην έμφυλη βία», επίσης 6 (ή 

ποσοστό 4,9%) ανέφεραν ως βασική αιτία (3
η
 επιλογή) την «Αίσθηση ατιμωρησίας», 2 

(ή ποσοστό 1,6%) τα «Τυχερά παιχνίδια. Τέλος, 4 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 3,3%) 

ανέφεραν ως βασική αιτία (3
η
 επιλογή) την «Άγνοια» και ένας/μία (ή ποσοστό 2,2%) 

ανέφεραν το «Οικονομικό άγχος/Άγχος που σχετίζεται με την απασχόληση». 
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Πίνακας 46 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 1
η
 ερώτηση 

για τις αιτίες της έμφυλης βίας 
 

Εάν μια γυναίκα βιώνει βία σε μια σχέση, συνήθως θα τη βιώσει ξανά και σε 

επόμενη 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 11 8,9 8,9 

Συμφωνώ 33 26,8 35,8 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

39 31,7 67,5 

Διαφωνώ 30 24,4 91,9 

Διαφωνώ απόλυτα 10 8,1 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 46 διαπιστώνεται ότι 11 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 8,9%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Εάν μια 

γυναίκα βιώνει βία σε μια σχέση, συνήθως θα τη βιώσει ξανά και σε επόμενη», 33 (ή 

ποσοστό 26,8%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 39 (ή ποσοστό 31,7%) απάντησαν 

πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 30 (ή  ποσοστό 24,4%) δήλωσαν πως 

«Διαφωνούν» με την παραπάνω ερώτηση και 10 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 8,1%) 

απάντησαν πως «Διαφωνούν απόλυτα». Διαπιστώνεται πως οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών είναι στην προκειμένη περίπτωση διασπαρμένες σε όλο το εύρος των 

κατηγοριών, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η άποψη των εκπαιδευτικών 

γενικότερα είναι πως εάν μια γυναίκα υποστεί βία, αυτή συνήθως αποτελεί 

επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά εις βάρος της. 
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Πίνακας 47 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση τη 2
η
 ερώτηση 

για τις αιτίες της έμφυλης βίας. 
 

Η βία κατά των γυναικών συχνά προκύπτει όταν υπάρχει υπερβολική 

κατανάλωση αλκοόλ από άνδρες του περιβάλλοντός τους 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 14 11,4 11,4 

Συμφωνώ 38 30,9 42,3 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

63 51,2 93,5 

Διαφωνώ 6 4,9 98,4 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,6 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 47 διαπιστώνεται ότι 14 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 11,4%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση : «Η βία κατά 

των γυναικών συχνά προκύπτει όταν υπάρχει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από 

άνδρες του περιβάλλοντός τους», 38 (ή ποσοστό 30,9%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 

63 (ή ποσοστό 51,2%) απάντησαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 6 (ή 

ποσοστό 4,9%) απάντησαν πως «Διαφωνούν» με την παραπάνω ερώτηση και μόλις 2 

εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 1,6%) απάντησαν πως «Διαφωνούν απόλυτα». 

Διαπιστώνεται, έτσι, εδώ πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (ποσοστό 42,3%) 

απαντούν πως είτε «Συμφωνούν απόλυτα», είτε «Συμφωνούν» με την πρόταση: «Η βία 

κατά των γυναικών συχνά προκύπτει όταν υπάρχει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από 

άνδρες του περιβάλλοντός τους». 

Πίνακας 48 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 3
η
 ερώτηση 

για τις αιτίες της έμφυλης βίας. 
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Η πτώση των ηθικών αξιών αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες βίας κατά των 

γυναικών στην ελληνική κοινωνία 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 14 11,4 11,4 

Συμφωνώ 38 30,9 42,3 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

63 51,2 93,5 

Διαφωνώ 6 4,9 98,4 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,6 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 
 

Από τα δεδομένα του πίνακα 48 διαπιστώνεται ότι 14 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 11,4%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Η πτώση 

των ηθικών αξιών αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες βίας κατά των γυναικών στην 

ελληνική κοινωνία», 38 (ή ποσοστό 30,9%) δήλωσαν πως «Συμφωνούν», 63 (ή 

ποσοστό 51,2%) απάντησαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 6 (ή ποσοστό 

4,9%) απάντησαν πως «Διαφωνούν» με την παραπάνω ερώτηση και 2 (ή ποσοστό 

1,6%) απάντησαν πως «Διαφωνούν απόλυτα» με την παραπάνω ερώτηση. 

Διαπιστώνεται πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (ποσοστό 51,2%) απαντούν πως 

«Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν» με την πρόταση: «Η πτώση των ηθικών αξιών 

αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες βίας κατά των γυναικών στην ελληνική κοινωνία». 
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Πίνακας 49 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την 4
η
 ερώτηση 

για τις αιτίες της έμφυλης βίας 
 

Η βία κατά των γυναικών συμβαίνει συχνά επειδή η γυναίκα την προκαλεί με 

τη συμπεριφορά της (γκρίνια, κριτική έλεγχος κ.λπ.) απέναντι στον σύντροφό 

της 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 3 2,4 2,4 

Συμφωνώ 12 9,8 12,2 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

22 17,9 30,1 

Διαφωνώ 37 30,1 60,2 

Διαφωνώ απόλυτα 49 39,8 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 49 διαπιστώνεται ότι 3 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

2,4%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Η βία κατά των 

γυναικών συμβαίνει συχνά επειδή η γυναίκα την προκαλεί με τη συμπεριφορά της 

(γκρίνια, κριτική έλεγχος κ.λπ.) απέναντι στον σύντροφό της», 12 (ή ποσοστό 9,8%) 

απάντησαν πως «Συμφωνούν», 22 (ή ποσοστό 17,9%) απάντησαν πως «Ούτε 

συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 37 (ή ποσοστό 30,1%) απάντησαν πως «Διαφωνούν» 

με την παραπάνω ερώτηση και 49 (ή ποσοστό 39,8%) απάντησαν πως «Διαφωνούν 

απόλυτα». Διαπιστώνεται, δηλαδή, πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (ποσοστό 

69,9%) απαντούν πως είτε «Διαφωνούν», είτε «Διαφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: 

«Η βία κατά των γυναικών συμβαίνει συχνά επειδή η γυναίκα την προκαλεί με τη 

συμπεριφορά της (γκρίνια, κριτική έλεγχος κ.λπ.) απέναντι στον σύντροφό της». 
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Πίνακας 50 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 5
η
 ερώτηση 

για τις αιτίες της έμφυλης βίας. 
 

Η πανδημία και ο περιορισμός της κινητικότητας αναπαράγουν και αυξάνουν 

φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 48 39,0 39,0 

Συμφωνώ 52 42,3 81,3 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

12 9,8 91,1 

Διαφωνώ 8 6,5 97,6 

Διαφωνώ απόλυτα 3 2,4 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 50 διαπιστώνεται ότι 48 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 39,0%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Η 

πανδημία και ο περιορισμός της κινητικότητας αναπαράγουν και αυξάνουν φαινόμενα 

ενδοοικογενειακής βίας», 52 (ή ποσοστό 42,3%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 12 (ή 

ποσοστό 9,8%) απάντησαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 8 (ή ποσοστό 

6,5%) απάντησαν πως «Διαφωνούν» με την παραπάνω ερώτηση και μόλις 3 (ή 

ποσοστό 2,4%) απάντησαν πως «Διαφωνούν απόλυτα». Διαπιστώνεται, κατά 

συνέπεια, πως η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (ποσοστό 81,3%) 

απαντούν πως είτε «Συμφωνούν απόλυτα», είτε «Συμφωνούν» με την πρόταση: «Η βία 

κατά των γυναικών συχνά προκύπτει όταν υπάρχει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από 

άνδρες του περιβάλλοντός τους». 
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Πίνακας 51 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την 6
η
 ερώτηση 

για τις αιτίες της έμφυλης βίας 
 

Τα γυναικεία και φεμινιστικά κινήματα διαταράσσουν τις συντροφικές σχέσεις 

και ευθύνονται για την αύξηση της έμφυλης βίας 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 2 1,6 1,6 

Συμφωνώ 14 11,4 13,0 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

26 21,1 34,1 

Διαφωνώ 38 30,9 65,0 

Διαφωνώ απόλυτα 43 35,0 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 51 διαπιστώνεται ότι 2 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

1,6%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Τα γυναικεία και 

φεμινιστικά κινήματα διαταράσσουν τις συντροφικές σχέσεις και ευθύνονται για την 

αύξηση της έμφυλης βίας», 14 (ή ποσοστό 11,4%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 26 

(ή ποσοστό 21,1%) απάντησαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 38 (ή 

ποσοστό 30,9%) απάντησαν πως «Διαφωνούν» με την παραπάνω ερώτηση και 43 (ή 

ποσοστό 35,0%) απάντησαν πως «Διαφωνούν απόλυτα». Διαπιστώνεται, λοιπόν, πως 

η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (ποσοστό 65,9%) απαντούν πως είτε «Διαφωνούν», 

είτε «Διαφωνούν απόλυτα» με την πρόταση: «Τα γυναικεία και φεμινιστικά κινήματα 

διαταράσσουν τις συντροφικές σχέσεις και ευθύνονται για την αύξηση της έμφυλης βίας». 
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Πίνακας 52 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την 7
η
 ερώτηση 

για τις αιτίες της έμφυλης βίας 
 

Οι γυναίκες υπερβάλλουν σχετικά με τις σωματικές και ψυχολογικές 

επιπτώσεις της βίας 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 8 6,5 6,5 

Συμφωνώ 7 5,7 12,2 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

13 10,6 22,8 

Διαφωνώ 41 33,3 56,1 

Διαφωνώ απόλυτα 54 43,9 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 52 διαπιστώνεται ότι 8 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

6,5%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Οι γυναίκες 

υπερβάλλουν σχετικά με τις σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της βίας», 7 (ή 

ποσοστό 5,7%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 13 (ή ποσοστό 10,6%) απάντησαν πως 

«Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 41 (ή ποσοστό 33,3%) απάντησαν πως 

«Διαφωνούν» με την παραπάνω δήλωση και 54 (ή ποσοστό 43,9%) απάντησαν πως 

«Διαφωνούν απόλυτα». Διαπιστώνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών (ποσοστό 77,2%) απαντούν πως είτε «Διαφωνούν», είτε «Διαφωνούν 

απόλυτα» με την πρόταση: «Οι γυναίκες υπερβάλλουν σχετικά με τις σωματικές και 

ψυχολογικές επιπτώσεις της βίας». 
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Πίνακας 53 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την 8
η
 ερώτηση 

για τις αιτίες της έμφυλης βίας 

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μέρος της αρρενωπότητας και της εικόνας 

του ανδρικού εαυτού 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 10 8,1 8,1 

Συμφωνώ 25 20,3 28,5 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

23 18,7 47,2 

Διαφωνώ 20 16,3 63,4 

Διαφωνώ απόλυτα 45 36,6 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 53 διαπιστώνεται ότι 10 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

8,1%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Η βία κατά των 

γυναικών αποτελεί μέρος της αρρενωπότητας και της εικόνας του ανδρικού εαυτού», 25 

(ή ποσοστό 20,3%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 23 (ή ποσοστό 18,7%) απάντησαν 

πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», 20 (ή ποσοστό 16,3%) απάντησαν πως 

«Διαφωνούν» με την παραπάνω δήλωση και 45 (ή ποσοστό 36,6%) απάντησαν πως 

«Διαφωνούν απόλυτα». Διαπιστώνεται πως λίγο πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς 

(ποσοστό 52,9%) απαντούν πως είτε «Διαφωνούν», είτε «Διαφωνούν απόλυτα» με την 

πρόταση: «Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μέρος της αρρενωπότητας και της εικόνας 

του ανδρικού εαυτού». 
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Πίνακας 54 

Κατανομή των απαντήσεων των γυναικών εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση τον 

φορέα από τον οποίο θα ζητούσαν βοήθεια σε περίπτωση που έπεφταν θύματα βίας 
 

Φορέας βοήθειας ή 

πληροφορίας 

Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Κοινωνικές υπηρεσίες 8 6,5 9,1 9,1 

Ιατρικές υπηρεσίες 

(νοσοκομείο, γιατρός, 

κέντρο υγείας) 

3 2,4 3,4 12,5 

Συμβουλευτικά 

Κέντρα/ Καταφύγια 

Γυναικών 

18 14,6 20,5 33,0 

Εκκλησία / κληρικός 1 ,8 1,1 34,1 

Ψυχολόγος / 

σύμβουλος 

18 14,6 20,5 54,5 

Νομικές Υπηρεσίες 36 29,3 40,9 95,5 

Άλλο (απροσδιόριστο) 4 3,3 4,5 100,0 

Σύνολο γυναικών 88 71,5 100,0  

Σύνολο ανδρών 35 28,5   

Σύνολο 123 100,0   

 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι απαντήσεις μόνο των 88 γυναικών 

του δείγματος αναφορικά με τον φορέα από τον οποίο θα ζητούσαν βοήθεια σε 

περίπτωση που έπεφταν θύματα βίας. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται πως 8 γυναίκες 

εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 6,5%) απάντησαν πως θα ζητούσαν βοήθεια από τις 

«Κοινωνικές υπηρεσίες», 3 (ή ποσοστό 2,4%) απάντησαν πως θα ζητούσαν βοήθεια 

από τις «Ιατρικές υπηρεσίες», 18 (ή ποσοστό 14,6%) απάντησαν πως θα ζητούσαν 

βοήθεια από τα «Συμβουλευτικά Κέντρα/Καταφύγια Γυναικών», 1 (ή ποσοστό 0,8%) 

απάντησε πως θα ζητούσε βοήθεια από την/τον «Εκκλησία/κληρικό», 18 (ή ποσοστό 

14,6%) απάντησαν πως θα ζητούσαν βοήθεια από τους «Ψυχολόγους/Συμβούλους», 36 

(ή ποσοστό 29,3%) απάντησαν πως θα ζητούσαν βοήθεια από «Νομικές υπηρεσίες» και 

4 γυναίκες εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 3,3%) απάντησαν πως θα ζητούσαν βοήθεια από 

«Άλλη πηγή», χωρίς να την προσδιορίζουν. Προκύπτει, έτσι, πως η πλειοψηφία των 
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γυναικών (ποσοστό 58,5%) θα ζητούσε βοήθεια από νομικές υπηρεσίες, 

συμβουλευτικά κέντρα και ψυχολόγους. 

 

 

Ε. Πρόληψη και παρέμβαση 

 

 
Οι παρακάτω πίνακες, αναφέρονται στον ρόλο και τη συμβολή των εκπαιδευτικών 

στην την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Είναι η υποενότητα που αποτελείται από 

πολλές προϋποθετικές και ανοιχτές ερωτήσεις. Αρχικά, αναφέρεται στην γνωστική 

επάρκεια των εκπαιδευτικών σε ζητήματα έμφυλης βίας και στον μεταρρυθμιστικό 

ρόλο τους. Στη συνέχεια, εξετάζεται ο εκπαιδευτικός τους ρόλος και οι διδακτικές 

παρεμβάσεις τους σε ζητήματα φύλου που σχετίζονται με τη βία, καθώς επίσης και η 

επίδρασή τους στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας των μαθητών και των 

μαθητριών τους. 

Πίνακας 55 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την προτίμησή 

τους στην πιο απαραίτητη θεσμική δομή πρόληψης της έμφυλης βίας. 

 

Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η πιο απαραίτητη θεσμική δομή που κρίνετε ως 

αναγκαία για την πρόληψη της βίας και τη σχετική ευαισθητοποίηση της 

κοινωνικής, συλλογικής συνείδησης; 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ένταξη της διάστασης του Φύλου 

σε όλες τις βαθμίδες της 

Εκπαίδευσης 

 

 
42 

 

 
34,1 

 

 
34,1 

Υπηρεσίες προστασίας και 

ενδυνάμωσης θυμάτων 

 

 
14 

 

 
11,4 

 

 
45,5 

Πανελλαδική ανάπτυξη 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

 

 

14 

 

 

11,4 

 

 

56,9 
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Αλλαγή στάσης των ΜΜΕ 

απέναντι στις γυναίκες και την 

έμφυλη βία 

 
 

6 

 
 

4,9 

 
 

61,8 

Βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο / 

απασχόληση για το σύνολο των 

γυναικών και ανδρών πολιτών της 

ελληνικής επικράτειας 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

13,8 

 

 

 

 

75,6 

Αυστηρότεροι νόμοι / κυρώσεις 29 23,6 99,2 

Άλλο (απροσδιόριστο) 1 ,8 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 
 

Στον πίνακα 55 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του 

δείγματος αναφορικά με τη δήλωση: «Ποια είναι η πιο απαραίτητη θεσμική δομή που 

κρίνετε ως αναγκαία για την πρόληψη της βίας και τη σχετική ευαισθητοποίηση της 

κοινωνικής συλλογικής συνείδησης;». Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει, κατά 

φθίνουσα σειρά, πως 42 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 34,1%) κρίνουν ως απαραίτητη και 

αναγκαία θεσμική δομή πρόληψης της βίας και σχετικής ευαισθητοποίησης της 

κοινωνικής, συλλογικής συνείδησης την «Ένταξη της διάστασης του Φύλου σε όλες τις 

βαθμίδες της Εκπαίδευσης», 29 (ή ποσοστό 23,6%) την «Αυστηροποίηση των νόμων 

και των προβλεπόμενων κυρώσεων», 14 (ή ποσοστό 11,4%) την «Πανελλαδική 

ανάπτυξη Συμβουλευτικών Υπηρεσιών», 17 (ή ποσοστό 13,8%) το/την «Βελτιωμένο 

βιοτικό επίπεδο/απασχόληση για το σύνολο των γυναικών και ανδρών πολιτών της 

Ελληνικής επικράτειας», 14 (ή ποσοστό 11,4%) τις «Υπηρεσίες προστασίας και 

ενδυνάμωσης θυμάτων», 6 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 4,9%) θεωρούν ως απαραίτητη 

και αναγκαία θεσμική δομή την «Αλλαγή στάσης των ΜΜΕ απέναντι στις γυναίκες και 

την έμφυλη βία» και ένας/μία εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 0,8%) προτιμά την επιλογή 

«Άλλο», χωρίς να την προσδιορίζει. Διαπιστώνεται πως η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών (ποσοστό 65,5%) εστιάζεται στην ένταξη της διάστασης του φύλου ως 

διδακτικό αντικείμενο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στη δημιουργία 

αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου με τις αντίστοιχες κυρώσεις. 
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Πίνακας 56 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 1
η
 ερώτηση 

για την αντιμετώπιση των περιστατικών έμφυλης βίας. 
 

Πρέπει να αναφέρονται όλα τα είδη βίας κατά των γυναικών; 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 86 69,9 69,9 

Συμφωνώ 34 27,6 97,6 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

3 2,4 100,0 

Διαφωνώ - - - 

Διαφωνώ απόλυτα - - 
 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 56 διαπιστώνεται ότι 86 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 

69,9%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με τη δήλωση: «Πρέπει να αναφέρονται 

όλα τα είδη βίας κατά των γυναικών», 34 (ή ποσοστό 27,6%) απάντησαν πως 

«Συμφωνούν» και μόλις 3 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 2,4%) απάντησαν πως «Ούτε 

συμφωνούν, ούτε διαφωνούν» με την παραπάνω ερώτηση. Διαπιστώνεται, λοιπόν, πως 

το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών   (ποσοστό 97,5%) απαντούν πως   είτε 

«Συμφωνούν απόλυτα», είτε «Συμφωνούν» με την ερώτηση: «Πρέπει να αναφέρονται 

όλα τα είδη βίας κατά των γυναικών». 
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Πίνακας 57 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 2
η
 ερώτηση 

για την αντιμετώπιση των περιστατικών έμφυλης βίας 
 

Αν έβλεπα περιστατικό έμφυλης βίας, θα καλούσα την αστυνομία. 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 76 61,8 61,8 

Συμφωνώ 38 30,9 92,7 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

9 7,3 100,0 

Διαφωνώ _ _ _ 

Διαφωνώ απόλυτα _ _ 
 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 57 διαπιστώνεται ότι 76 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 61,8%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Αν έβλεπα 

περιστατικό έμφυλης βίας, θα καλούσα την αστυνομία», 38 (ή ποσοστό 30,9%) 

απάντησαν πως «Συμφωνούν», 9 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 7,3%) απάντησαν πως 

«Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν». Διαπιστώνεται, συνεπώς, πως η συντριπτική 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (ποσοστό 92,7%) είτε «Συμφωνούν απόλυτα», είτε 

«Συμφωνούν» με την ερώτηση: «Αν έβλεπα περιστατικό έμφυλης βίας, θα καλούσα την 

αστυνομία». 
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Πίνακας 58 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 3
η
 δήλωση 

για την αντιμετώπιση των περιστατικών έμφυλης βίας 
 

Αν έβλεπα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από γείτονα ή φίλο, θα 

παρέμβαινα προσωπικά 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 33 26,8 26,8 

Συμφωνώ 52 42,3 69,1 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

31 25,2 94,3 

Διαφωνώ 5 4,1 98,4 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,6 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 58 διαπιστώνεται ότι 33 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 26,8%) απάντησαν πως «Αν έβλεπα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας από 

γείτονα ή φίλο, θα παρέμβαινα   προσωπικά», 52 (ή ποσοστό 42,3%) ανέφεραν πως 

«Συμφωνούν», 31 (ή ποσοστό 25,1%) απάντησαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε 

διαφωνούν», 5 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 4,1%) «Διαφωνούν» με την παραπάνω 

ερώτηση και μόλις 2 (ή ποσοστό 1,6%) «Διαφωνούν απόλυτα». Διαπιστώνεται πως η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (ποσοστό 69,1%) «Συμφωνούν απόλυτα», είτε 

«Συμφωνούν» με τη συγκεκριμένη ερώτηση. 
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Πίνακας 59 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την 4
η
 δήλωση 

για την αντιμετώπιση των περιστατικών έμφυλης βίας 
 

Ένας σύζυγος που επιτίθεται σωματικά στη γυναίκα του θα πρέπει να 

συλλαμβάνεται για την πράξη του; 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 73 59,3 59,3 

Συμφωνώ 41 33,3 92,7 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

7 5,7 98,4 

Διαφωνώ 1 ,8 99,2 

Διαφωνώ απόλυτα 1 ,8 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 59 διαπιστώνεται ότι 73 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 59,3%) απάντησαν πως «Συμφωνούν απόλυτα» με την ερώτηση: «Ένας 

σύζυγος που επιτίθεται σωματικά στη γυναίκα του θα πρέπει να συλλαμβάνεται για την 

πράξη του», 41 (ή ποσοστό 33,3%) απάντησαν πως «Συμφωνούν», 7 (ή ποσοστό 5,7%) 

απάντησαν πως «Ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν», ένας/μία εκπαιδευτικός (ή 

ποσοστό 0,8%) «Διαφωνεί» με την παραπάνω ερώτηση και μόλις ένας/μια 

εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 0,8%) «Διαφωνεί απόλυτα». Διαπιστώνεται, έτσι, πως η 

συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (ποσοστό 92,6%) «Συμφωνούν απόλυτα», 

είτε «Συμφωνούν» με την ερώτηση: «Ένας σύζυγος που επιτίθεται σωματικά στη 

γυναίκα του θα πρέπει να συλλαμβάνεται για την πράξη του». 
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ΣΤ. Οι εκπαιδευτικοί και ο ρόλος τους στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας 

 

 
Πίνακας 60 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση τον ρόλο τους 

μέσα στις τάξεις τους, ως κοινωνικοί/ές μεταρρυθμιστές/τριες 
 

Θεωρείτε πως οι γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικοί πρέπει να λειτουργούν 

ως κοινωνικές μεταρρυθμίστριες και κοινωνικοί μεταρρυθμιστές στις 

τάξεις τους; 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 103 83,7 83,7 

Όχι 20 16,3 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 60 προκύπτει ότι από τους/τις 123 εκπαιδευτικούς 

του δείγματος που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση, 103 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 83,7%) θεωρούν πως οι γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικοί πρέπει να 

λειτουργούν ως κοινωνικές μεταρρυθμίστριες και κοινωνικοί μεταρρυθμιστές στις 

τάξεις τους, ενώ 20 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 16,3%) υποστηρίζουν το αντίθετο. 

Παρατηρείται, δηλαδή, ότι η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών του 

δείγματος, τρεις στους/στις τέσσερις, θεωρούν πως οι γυναίκες και άνδρες 

εκπαιδευτικοί πρέπει να λειτουργούν ως κοινωνικές μεταρρυθμίστριες και κοινωνικοί 

μεταρρυθμιστές στις τάξεις τους. 
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Πίνακας 61 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, οι οποίες/οι απάντησαν 

Ναι στην ερώτηση εάν «Θεωρείτε πως οι γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικοί πρέπει να 

λειτουργούν ως κοινωνικές μεταρρυθμίστριες και κοινωνικοί μεταρρυθμιστές στις 

τάξεις τους;», αναφορικά με τον συγκεκριμένο ρόλο τους. 
 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Προδραστικός: 

ανατροπή 

στερεότυπων μέσω 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

23 18,7 22,3 22,3 

Παιδαγωγικός: 

ενθαρρυντικός, 

καθοδηγητικός, 

ενημερωτικός και 

συμβουλευτικός 

13 10,6 12,6 35,0 

Πρότυπο αναφοράς: ο 

εκπαιδευτικός να 

λειτουργεί ως πρότυπο 

συμπεριφοράς 

16 13,0 15,5 50,5 

Μεταρρυθμιστικός 

και 

μετασχηματιστικός: 

με πρωτοβουλία των 

εκπαιδευτικών να 

αναπτυχθούν 

κοινωνικές αξίες 

23 18,7 22,3 72,8 

Προσδιοριστικός: 

αναφορά σε αρμόδιες 

υπηρεσίες (Πρόνοια- 

Αστυνομία) 

1 ,8 1,0 73,8 

Αντιπαιδαγωγικός: μη 

παιδαγωγική 

συμπεριφορά. 

2 1,6 1,9 75,7 

Σύνολο ΝΑΙ 103 83,7 100,0  

Είχαν απαντήσει ΟΧΙ 20 16,3   

Σύνολο εκπαιδευτικών 123 100,0   

 

Ο παραπάνω πίνακας 61, προέκυψε από την κωδικοποίηση ανοικτής ερώτησης. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ανοικτή ερώτηση συνάφειας, η οποία περιλαμβάνει τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών που απάντησαν καταφατικά στην προηγούμενη 
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ερώτηση, όσοι/ες δηλαδή θεωρούν πως οι γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικοί πρέπει να 

λειτουργούν ως κοινωνικές μεταρρυθμίστριες και κοινωνικοί μεταρρυθμιστές στις 

τάξεις. Μετά την κωδικοποίηση της ανοιχτής ερώτησης: «θεωρείτε πως οι γυναίκες και 

άνδρες εκπαιδευτικοί πρέπει να λειτουργούν ως κοινωνικές μεταρρυθμίστριες και 

κοινωνικοί μεταρρυθμιστές στις τάξεις τους, εξηγείστε σύντομα πως αντιλαμβάνεστε τον 

συγκεκριμένο ρόλο», προέκυψαν έξι διαστάσεις του συγκεκριμένου ρόλου των 

εκπαιδευτικών. Αυτές, σύμφωνα με τις κωδικοποιημένες απαντήσεις τους, είναι: α) η 

Προδραστική: η συμβολή τους στην προσπάθεια ανατροπής στερεοτύπων και μέσω 

έμφυλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, β) η Παιδαγωγική: στο πλαίσιο της οποίας η 

δράση τους στη σχολική μονάδα είναι ενθαρρυντική, καθοδηγητική, ενημερωτική και 

συμβουλευτική, σε ότι αφορά ζητήματα έμφυλης ισότητας και βίας γ) η Λειτουργία ως 

Προτύπου Αναφοράς: Η/ο εκπαιδευτικός αναδεικνύεται με την παρουσία, τη 

δραστηριότητά της/του, τη συμπεριφορά, αλλά και τον μη σεξιστικό λόγο που 

αρθρώνει, σε πρότυπο συμπεριφοράς για τους μαθητές και τις μαθήτριες, δ) 

Μεταρρυθμιστική και Μετασχηματιστική: καθώς οι εκπαιδευτικοί με το 

προαναφερόμενο προφίλ αποτελούν παράγοντες ανάπτυξης και διάδοσης κοινωνικών 

ευρύτερα και έμφυλων ειδικότερα αξιών, ε) Προσδιοριστική: στο πλαίσιο της οποίας 

φροντίζουν να είναι ενημερωμένες και ενημερωμένοι τόσο για το ισχύον νομικό 

πλαίσιο (λ.χ. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, Νόμος για την 

Ουσιαστική Ισότητα κ.ά.) όσο και για τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες προς τις 

οποίες μπορεί να απευθυνθούν για βοήθεια (Αστυνομία, Εισαγγελία Ανηλίκων, 

Συμβουλευτικά Κέντρα κ.ά.) και στ) Αντιπαιδαγωγική (πιθανά): στο πλαίσιο της 

οποίας κάποιες/οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν μη παιδαγωγική συμπεριφορά, γεγονός 

όχι σπάνιο. 

 
Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικές απαντήσεις γυναικών και ανδρών 

εκπαιδευτικών, οι οποίες σχετίζονται με την παραπάνω απάντηση, δηλαδή με τη δική 

τους αντίληψη για τον ρόλο τους ως κοινωνικών μεταρρυθμιστριών και 

μεταρρυθμιστών στο περιβάλλον της τάξης. (Είναι προφανές, πως για τη διαφύλαξη της 

ιδιωτικότητας δεν αναφέρονται στοιχεία που μπορεί να την άρουν. Χρησιμοποιείται το Σ 

(Συμμετέχων/ουσα), ακολουθούμενο από αριθμό, ο οποίος σημαίνει τη σειρά 

κωδικοποίησης στη θέαση του φύλλου δεδομένων). 

Απάντηση Σ6: «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολυδιάστατος και πέρα από τη 

μετάδοση γνώσεων είναι καθήκον του να μεταδώσει αξίες και ιδανικά στους 
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μαθητές του, τα οποία πολλές φορές είναι πιο σημαντικά και από τη γνώση κάθε 

αυτού. Θα πρέπει να προάγεται η ισότητα των φύλων και να αποθαρρύνει και να 

κατακρίνει οποιαδήποτε πράξη δημιουργεί βία». 

Απάντηση Σ15: «Ο κάθε ένας είναι υπεύθυνος για το φύλο του». 

 
Απάντηση Σ16: «Ο κάθε ένας κάνει τη δουλειά του». 

 
Απάντηση Σ51: «Μέσω του σχολείου τα παιδιά κοινωνικοποιούνται. Είναι η 

δεύτερη τους οικογένεια. Οπότε ο καθηγητής πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά να 

τα συμβουλεύει και να τα βοηθάει όταν υπάρχει κάποιο θέμα είτε έχει σχέση με το 

σχολείο είτε με το εξωσχολικό περιβάλλον». 

Απάντηση Σ62: «Ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενημερώνει από μικρή ηλικία 

τους μαθητές του για τα φύλα και τις ομοιότητες και διαφορές τους. Θα πρέπει να 

εξηγεί με καθημερινά παραδείγματα γιατί είμαστε όλοι ίσοι αν και διαφορετικοί, 

γιατί είναι υποχρέωση μας να προστατεύουμε τους δίπλα μας ανεξαρτήτως φύλου 

και κυρίως τις γυναίκες/συμμαθήτριες μας επειδή και μόνο δυστυχώς αυτές 

βιώνουν πιο συχνά σωματική, λεκτική και ψυχολογική βία, χωρίς να σημαίνει ότι 

και το ανδρικό φύλο δεν βιώνει παρόμοιες μορφές βίας. Άνδρες και γυναίκες είναι 

ίσες, έχουν ίσα δικαιώματα, ίσες υποχρεώσεις και ίσες ευκαιρίες. Ο ρόλος του 

καθηγητή-συμβούλου θα μπορούσε να επεκταθεί και στο σπίτι με συχνή 

επικοινωνία με αυτό και με ενημέρωση των γονέων, μητέρων και πατέρων, για την 

ισότητα των φύλων και την βία κατά των γυναικών, ώστε οι γυναίκες που πιθανόν 

να κακοποιούνται στο σπίτι να ενημερωθούν, να νιώσουν ασφάλεια και να 

αντλήσουν δύναμη για να μιλήσουν και να προστατευθούν». 

Απάντηση Σ79: «Τα παιδιά ήδη μέσα από το σχολείο πρέπει να διδάσκονται την 

ισότητα των φύλων και να βλέπουν την έμπρακτη εφαρμογή της στις σχέσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών. Θεμιτό επίσης θα ήταν να γίνονται ιδιαίτερες μνείες 

στα ζητήματα φύλου και αναφορές σε θέματα που άπτονται τα δικαιώματα ώστε τα 

παιδιά να προβληματιστούν και να οπλιστούν με γνώσεις και απόψεις που θα 

ξεπερνούν τα κατάλοιπα και τα στερεότυπα της παραδοσιακά δομημένης 

κοινωνίας». 

Απάντηση Σ30: «Ο κοινωνικά μεταρρυθμιστικός ρόλος των εκπαιδευτικών 

λειτουργεί καταλυτικά στην αναδιαμόρφωση των έμφυλων στερεοτύπων, καθώς το 
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σχολείο αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα που σκοπό έχει να εκπαιδεύσει, να 

κοινωνικοποιήσει τους μαθητές και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μιας συνεχώς 

εξελισσόμενης κοινωνίας». 

Απάντηση Σ35: «Επειδή ο εκπαιδευτικός ειδικά στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

δύναται να επηρεάσει πολύ τους μαθητές του στο συμπεριφορικό τομέα, είναι μία 

καλή ευκαιρία μέσω της οποίας μπορεί να μιλήσει για πάρα πολλά θέματα. Ειδικά 

στη περίπτωση που υπάρχει στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός 

μπορούν από κοινού να οριστούν κάποιες δράσεις». 

Απάντηση Σ54: «Οι εκπαιδευτικοί έχουν τεράστια δύναμη να επηρεάσουν τους/τις 

μαθητές/τριες τους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη αυτή , έτσι ώστε 

να καταρρίψουμε στερεότυπα και προκαταλήψεις βελτιώνοντας την κοινωνία μας 

αποτελώντας ταυτόχρονα και ένα υγιές πρότυπο για τα παιδιά». 

Απάντηση Σ74: «Στη παρούσα φάση με βάση την εμπειρία των αγοριών και 

κοριτσιών προκύπτει αδυναμία ως και αδιαφορία του σχολείου στη διαχείριση 

περιστατικών βίας στο σχολείο. Μέσω της υιοθέτησης νέων πρακτικών, 

διαδικασιών για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και κοινωνικών προκλήσεων 

μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικού έργου 

του σχολείου ώστε να δημιουργηθεί μια νέα υπηρεσία που θα ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις ανάγκες των μελών της γύρω από το θέμα του εκφοβισμού και των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων». 
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Πίνακας 62 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, οι οποίες/οι απάντησαν 

Ναι στην ερώτηση εάν: «οι γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικοί πρέπει να λειτουργούν 

ως κοινωνικές μεταρρυθμίστριες και κοινωνικοί μεταρρυθμιστές στις τάξεις τους;», 

κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με την άποψη πως τα θέματα έμφυλης ισότητας 

εντάσσονται στον ανωτέρω ρόλο. 
 

Οι γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικοί πρέπει να λειτουργούν ως κοινωνικές 

μεταρρυθμίστριες και κοινωνικοί μεταρρυθμιστές στις τάξεις τους; 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ 98 79,7 95,1 95,1 

Διαφωνώ 5 4,1 4,9 100,0 

Σύνολο 103 83,7 100,0  

Απάντησαν «Όχι» 20 16,3   

Σύνολο 123 100,0   

 

Όπως ήδη διαπιστώθηκε στον πίνακα 62 αρχικά, από τις/τους 123 

εκπαιδευτικούς του δείγματος, οι 103 ανταποκρίθηκαν θετικά ως προς τον 

μεταρρυθμιστικό ρόλο των εκπαιδευτικών. Εξ’ αυτών στον πίνακα 63 οι 98 

εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 79,7%) απάντησαν πως οι γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικοί 

πρέπει να λειτουργούν ως κοινωνικές μεταρρυθμίστριες και κοινωνικοί 

μεταρρυθμιστές στις τάξεις τους, ενώ 5 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 4,1%) δεν 

συμφωνούν πως τα θέματα έμφυλης ισότητας εντάσσονται στον συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό ρόλο. Ακολούθως παρατίθεται η επιχειρηματολογία των εκπαιδευτικών 

που τοποθετήθηκαν αρνητικά (τηρώντας πάντοτε τις αρχές της ανωνυμίας): 

Απάντηση Σ90: «Εμπλοκή επιπλέον προσωπικού δυναμικού» 

 
Απάντηση Σ115: «Γιατί υπάρχουν αρμόδιοι φορείς» 

 
Απάντηση Σ41: «Η αντιμετώπιση δεν μπορεί να γίνεται από τον καθένα χωρίς 

να έχει λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση/επιμόρφωση» 

Απάντηση Σ11: «Πρέπει στο σπίτι να γίνεται δουλειά» 

 
Απάντηση Σ55: «Δεν είναι καθήκον του εκπαιδευτικού, υπάρχουν ειδικοί για 

αυτό τον ρόλο» 
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Πίνακας 63 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση τον βαθμό της 

γνωστικής τους επάρκειας στην έμφυλη βία. 
 

Βαθμός γνωστικής επάρκειας στην έμφυλη βία 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Πολύ ικανοποιητική 12 9,8 9,8 

Ικανοποιητική 54 43,9 53,7 

Περιορισμένη 52 42,3 95,9 

Ανεπαρκή 5 4,1 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τον πίνακα 63 προκύπτει πως από τις/τους 123 εκπαιδευτικούς του 

δείγματος, 12 (ή ποσοστό 9,8%) χαρακτηρίζουν τη γνωστική τους επάρκεια στα θέματα 

της έμφυλης βίας ως «Πολύ ικανοποιητική», 54 (ή ποσοστό 43,9%) «Ικανοποιητική», 

52 (ή ποσοστό 42,3%) χαρακτηρίζουν τη γνωστική τους επάρκεια στα θέματα της 

έμφυλης βίας ως «Περιορισμένη» και 5 (ή ποσοστό 4,1%) «Ανεπαρκή». Διαπιστώνεται 

πως ο/η ένας/μια στους/στις δύο εκπαιδευτικούς (ποσοστό 53,7%) χαρακτηρίζει είτε 

«Πολύ ικανοποιητική», είτε «Ικανοποιητική» τη γνωστική του/της επάρκεια όσον 

αφορά τα ζητήματα φύλου και ειδικότερα αυτό της έμφυλης βία στο σχολείο και στην 

κοινωνία ευρύτερα. 
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Πίνακας 64 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την επιθυμία 

τους ή μη για βελτίωση των γνώσεών τους αναφορικά με την έμφυλη βία. 

 

 

 

Βελτίωση ή μη των γνώσεων για την έμφυλη βία. 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 115 93,5 93,5 

Όχι 8 6,5 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 
 

Από τα δεδομένα του πίνακα 64 διαπιστώνεται ότι από το σύνολο των 

υποκειμένων της έρευνας, 115 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 93,5%) δήλωσαν πως 

επιθυμούν βελτίωση των σχετικών με την έμφυλη βία γνώσεών τους και μόλις 8 

εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 6,5%) δήλωσαν πως δεν επιθυμούν τη συγκεκριμένη 

βελτίωση. Το συμπέρασμα είναι, συνεπώς, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών επιθυμεί τη βελτίωση των γνώσεων που διαθέτουν σε θέματα έμφυλης 

βίας. 

 

Πίνακας 65 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος αναφορικά με τους 

ρόλους που μπορούν να παίξουν αναφορικά με την βία και την έμφυλη βία 
 

Ποιος είναι κατά γνώμη σας ειδικότερα ο ρόλος που μπορεί να παίξουν οι 

γυναίκες και οι άνδρες εκπαιδευτικοί στην αντιμετώπιση της βίας ευρύτερα 

και της έμφυλης βίας ειδικότερα; 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Προδραστικός: ανατροπή 

στερεότυπων μέσω 

εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 

24 19,5 19,5 

Παιδαγωγικός: 

ενθαρρυντικός, 

καθοδηγητικός, 

45 36,6 56,1 
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ενημερωτικός και 

συμβουλευτικός 

   

Σημείο αναφοράς: ο 

εκπαιδευτικός να 

λειτουργεί ως πρότυπο 

συμπεριφοράς 

14 11,4 67,5 

Μεταρρυθμιστικός και 

μετασχηματιστικός: με 

πρωτοβουλία των 

εκπαιδευτικών να 

αναπτυχθούν κοινωνικές 

αξίες 

9 7,3 74,8 

Καθοριστικός/ Σημαντικός 25 20,3 95,1 

Δεν πρότειναν κανένα ρόλο 6 4,9 100,0 

Σύνολο εκπαιδευτικών 123 100,0  

 

 

Ο ανωτέρω πίνακας 65, όπως και στην περίπτωση του πίνακα 62, είναι 

αποτέλεσμα της κωδικοποίησης ανοικτής ερώτησης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την 

ερώτηση: «Ποιος είναι κατά γνώμη σας ειδικότερα ο ρόλος που μπορεί να παίξουν οι 

γυναίκες και οι άνδρες εκπαιδευτικοί στην αντιμετώπιση της βίας ευρύτερα και της 

έμφυλης βίας ειδικότερα;». Μετά την κωδικοποίηση, προέκυψαν ξανά οι τέσσερις από 

τις προαναφερόμενες γνωστές διαστάσεις, σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών, δηλαδή η Προδραστική, η Παιδαγωγική, η Λειτουργία ως Προτύπου 

Αναφοράς και η Μεταρρυθμιστική και Μετασχηματιστική, με το ίδιο ακριβώς 

περιεχόμενο, ενώ προστέθηκε και η αξιολογική διάσταση Καθοριστική-Σημαντική, η 

οποία επιβεβαιώνει τη σημασία του ρόλου. Στον πίνακα 66 κρίθηκε απαραίτητο να 

προστεθεί και έκτη κατηγορία, που αφορά τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες δεν 

πρότειναν ρόλο. 

Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία του πίνακα 66 διαπιστώνεται πως από τους/τις 

123 εκπαιδευτικούς του δείγματος, 24 (ή ποσοστό 19,5) απάντησαν ότι ο ρόλος που 

μπορεί να παίξουν οι γυναίκες και οι άνδρες εκπαιδευτικοί στην αντιμετώπιση της βίας 

ευρύτερα και της έμφυλης βίας ειδικότερα είναι «Προδραστικός: ανατροπή 

στερεότυπων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων», 45 (ποσοστό 36,6%) απάντησαν 

«Παιδαγωγικός: ενθαρρυντικός, καθοδηγητικός, ενημερωτικός και συμβουλευτικός», 14 

(ποσοστό 11,4%) απάντησαν «Πρότυπο αναφοράς: ο εκπαιδευτικός να λειτουργεί ως 

πρότυπο συμπεριφοράς», 9 (ποσοστό 7,3%) απάντησαν «Μεταρρυθμιστικός και 
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μετασχηματιστικός: με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών να αναπτυχθούν κοινωνικές 

αξίες» και 25 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 20,3%) απάντησαν «Καθοριστικός Σημαντικός» 

6 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 4,9%) δεν πρότειναν κάποιο ρόλο που μπορεί να παίξουν οι 

γυναίκες και οι άνδρες εκπαιδευτικοί στην αντιμετώπιση της βίας ευρύτερα και της 

έμφυλης βίας ειδικότερα. 

 
Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικές απαντήσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες 

τεκμηριώνουν την άποψή τους αναφορικά με τον ρόλο που μπορεί να παίξουν οι 

γυναίκες και οι άνδρες εκπαιδευτικοί στην αντιμετώπιση της βίας ευρύτερα και της 

έμφυλης βίας ειδικότερα. (Επαναλαμβάνεται, ότι για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας 

δεν αναφέρονται στοιχεία που μπορούν να την άρουν. Με το Σ αναφέρεται ο 

συμμετέχων/ουσα και με τον αριθμό που ακολουθεί, η κωδικοποίησης στη θέαση του 

φύλλου δεδομένων). 

 
Ενδεικτικές απαντήσεις: 

Απάντηση Σ6: «Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν πηγή έμπνευσης και προάγουν 

πρότυπα συμπεριφοράς. Οπότε καταρχάς με τη στάση τους και την ίση 

αντιμετώπιση στα δύο φύλα καθώς επίσης θα μπορούσαν 1 φορά την εβδομάδα να 

αφιερώνουν σε αυτό το θέμα και να δείχνουν διάφορα ντοκιμαντέρ σχετικά με το 

θέμα και να αναπτύσσουν με τους μαθητές διάλογο». 

Απάντηση Σ62: «Με την σωστή ενημέρωση από πολύ νεαρή ηλικία, μπορούν να 

προληφθούν φαινόμενα βίας. Μέσα από τον διάλογο, τις συζητήσεις, την προβολή 

ντοκιμαντέρ και συνεντεύξεις θυμάτων βίας μπορούν οι εκπαιδευτικοί να 

ενημερώσουν και να προλάβουν μελλοντικές συμπεριφορές βίας από ή προς τους 

μαθητές». 

Απάντηση Σ79: «Πρώτα πρώτα λειτουργώντας ως παράδειγμα για τα παιδιά με τη 

συμπεριφορά τους και στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις. Έπειτα από το ρόλο παράδειγμα προς μίμηση σίγουρα μπορούν να παίξουν 

και τον ενημερωτικό ρόλο ώστε να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά σε τυχόν 

αντίστοιχες καταστάσεις και βέβαια μέσα από την ενασχόληση να οδηγηθούν και 

στην καλλιέργεια διαφορετικής κουλτούρας. Τέλος, μπορούν να αποτελέσουν χέρι 

βοήθειας για τα παιδιά που τους ασκείτε βία στο οικογενειακό περιβάλλον». 
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Απάντηση Σ96: «Μέσω της μεταλαμπάδευσης των γνώσεων τους πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διδάξουν στους μαθητές (και άρα 

σε ανερχόμενους πολίτες αυτής της χώρας), αξίες για την γυναίκα και τον σεβασμό 

αυτής αλλά και γενικά της ανθρώπινης ζωής. Επομένως ο ρόλος αυτός είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός». 

Απάντηση Σ53: «Η εκπαίδευση στο σχολείο μπορεί να λειτουργήσει σε μεγάλο 

βαθμό ως παράγοντας πρόληψης αλλά και θεραπείας διαμέσου της ενεργούς 

συμμετοχής και συνεργασίας όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων στο 

φαινόμενο της έμφυλης βίας και ευρύτερα σε κάθε μορφή βίας. Συνεπώς, 

σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει κάθε εκπαιδευτικός στο σύγχρονο σχολείο 

είναι η διαμόρφωση νέων υγιών κοινωνικών προτύπων που θα εξαλείψουν το 

φαινόμενο της έμφυλης βίας και γενικότερα κάθε μορφής κακοποίησης σε κάθε 

κοινωνία». 

Απάντηση Σ121: «Μέσω της συζήτησης, των παιχνιδιών ενσυναίσθησης αλλά και 

τη απλή γνωριμία των μαθητών με τέτοια φαινόμενα, δύναται να δημιουργηθούν 

προσωπικότητες πολύ πιο ισχυρές, με περισσότερες άμυνες αλλά και άτομα τα 

οποία αν υποπέσει ένα τέτοιο γεγονός στην αντίληψή τους, θα μπορούν να δράσουν. 

Από αυτή την πλευρά και μόνο γίνεται αντιληπτός ο πολύ σημαντικός ρόλος του 

εκπαιδευτικού σε κοινωνικά ζητήματα γενικότερα. Επιπλέον μπορεί να αντιληφθεί 

ότι κάποιο τέτοιο γεγονός λαμβάνει χώρα σε κάποια οικογένεια ή αν ένα παιδί 

αναπτύσσει από την προ εφηβεία (ειδικά στην Ε΄ και ΣΤ΄) ένα χαρακτήρα με 

πιθανές μορφές έκφρασης την βία». 

Απάντηση Σ24: «Η επιρροή που μπορεί να έχει ο κάθε/καθεμία εκπαιδευτικός 

στους/στις μαθητές/τριες είναι μεγάλη . Μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 

αποφεύγουν , να αντιμετωπίζουν και να αντιδρούν σε τέτοιες περιπτώσεις. Μπορεί 

να παρακινήσει και να εμπνεύσει τα παιδιά να εξαλείψουν τέτοιες βαθιά ριζωμένες 

αντιλήψεις- πεποιθήσεις». 

Απάντηση Σ60: «οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διδάσκουν στα παιδιά πέρα από 

γνώσεις & αξίες όπως η ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, ο σεβασμός στον 

συνάνθρωπο ανεξαρτήτως φύλου πεποιθήσεων καταγωγής κλπ. Αποτελώντας οι 

ίδιοι παράδειγμα με την συμπεριφορά τους ώστε στις επόμενες κοινωνίες να 

περιοριστεί κάθε μορφή βίας». 
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Απάντηση Σ17: «Να διαμορφωθεί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

ενιαία εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική και η αντιμετώπιση των μορφών σχολικής 

βίας και εκφοβισμού που εκδηλώνουν τα δύο φύλα να αποτελέσει μέρος μιας 

προσπάθειας για την ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση 

των κοινωνικών αξιών του σεβασμού, της ισότητας και της αλληλεγγύης στο 

σχολείο. Η καινοτομία αποτελεί μια από τις στρατηγικές που μπορεί να υιοθετήσει 

ένα σχολείο που προσβλέπει στην αλλαγή και στην βελτίωση των υπηρεσιών που 

προσφέρει στα μέλη του και ο ρόλος του μετασχηματιστή διευθυντή όπως και των 

εκπαιδευτικών είναι καθοριστικός». 

Απάντηση Σ98: «Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα 

συμπτώματα στις συμπεριφορές των παιδιών, που μπορεί να υποδηλώνουν ότι το 

παιδί ίσως να δέχεται κάποιου είδους κακοποίηση είτε ότι έχει την προδιάθεση να 

προκαλέσει το ίδιο βία. Ανάλογα την περίπτωση και την σοβαρότητα, θα πρέπει 

είτε ο εκπαιδευτικός να επεμβαίνει μόνος του για να διορθώσει κάποια 

συμπεριφορά είτε να ζητήσει την συνδρομή κοινωνικού λειτουργού». 

 

 

Πίνακας 66 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την άποψή τους 

για το εάν η έμφυλη βία αποτελεί ή όχι ένα παγκόσμιο φαινόμενο 
 

Η έμφυλη βία αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο. 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Συμφωνώ/Ναι 118 95,9 95,9 

Διαφωνώ/Όχι 5 4,1 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 66 προκύπτει ότι από τις/τους 123 εκπαιδευτικούς 

του δείγματος, 118 (ή ποσοστό 95,9%) δηλώνουν πως η σχολική βία με βάση το φύλο 

(School-Related Gender-Based Violence-SRGBV) αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, 

που ξεπερνά τα γεωγραφικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονομικά, εθνοτικά ή άλλα 
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όρια και μόλις 5 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 4,1%) δηλώνουν το αντίθετο, ότι δηλαδή η 

έμφυλη σχολική βία (SRGBV) δεν αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. Παρατηρείται 

δηλαδή ότι η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος συμφωνούν 

πως η σχολική βία με βάση το φύλο (SRGBV) αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο. 

Πίνακας 67 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση τη συχνότητα 

συζήτησης θεμάτων φύλου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
 

Πόσο συχνά θα λέγατε ότι θέματα φύλου και ισότητας συζητήθηκαν στο πλαίσιο 

του μαθήματός σας κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς. 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ποτέ 8 6,5 6,5 

Σπάνια 73 59,3 65,9 

Συχνά 39 31,7 97,6 

Πολύ συχνά 3 2,4 100,0 

Σύνολο 123 100,0 
 

 

Από τα δεδομένα του πίνακα 67 προκύπτει ότι από τους 123 εκπαιδευτικούς 

του δείγματος, 8 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 6,5%) δηλώνουν ότι θέματα φύλου και 

ισότητας «Ποτέ» δεν συζητήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματός τους κατά τη διάρκεια 

μιας σχολικής χρονιάς, 73 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 59,3%) δηλώνουν ότι θέματα 

φύλου και ισότητας «Σπάνια» συζητήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματός τους κατά τη 

διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς, 39 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 31,7%) δηλώνουν ότι 

θέματα φύλου και ισότητας «Συχνά» συζητήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματός τους 

κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς και μόλις 3 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 2,4%) 

δηλώνουν ότι θέματα φύλου και ισότητας «Πολύ συχνά» συζητήθηκαν στο πλαίσιο 

του μαθήματός τους κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς. Διαπιστώνεται ότι η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος (ποσοστό 65,8%) δηλώνουν πως τα 

θέματα φύλου και ισότητας συζητιούνται είτε «Ποτέ» είτε «Σπάνια» στο πλαίσιο του 

μαθήματός τους κατά τη διάρκεια μιας  σχολικής χρονιάς. 
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Πίνακας 68 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος που απάντησαν πως 

υπήρξε συζήτηση κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για θέματα φύλου, αναφορικά 

με την αφιέρωση αρκετού ή μη χρόνου. 

 

Εάν υπήρξε συζήτηση, πιστεύετε ότι αφιερώθηκε αρκετός χρόνος για να 

κατανοηθεί το ζήτημα της έμφυλης ανισότητας; 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 26 21,1 21,1 21,1 

Όχι 97 78,9 78,9 100,0 

Σύνολο 123 100,0 100,0  

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 68 προκύπτει ότι από τους 123 εκπαιδευτικούς του 

δείγματος που απάντησαν ότι τα θέματα φύλου έγιναν αντικείμενο συζήτησης στο 

πλαίσιο του μαθήματός τους κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς, 26 εκπαιδευτικοί 

(ή ποσοστό 21,1%) δηλώνουν ότι στα θέματα φύλου και ισότητας αφιέρωσαν αρκετό 

διδακτικό χρόνο για την κατανόησή τους και 97 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 78,9%) 

δηλώνουν ότι στα θέματα φύλου και ισότητας δεν αφιέρωσαν αρκετό χρόνο για την 

κατανόησή τους. Διαπιστώνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

(τρεις στους/στις τέσσερις περίπου) δηλώνουν ότι δεν αφιέρωσαν αρκετό διδακτικό 

χρόνο στα θέματα φύλου και ισότητας για την κατανόησή τους. 

Ο παρακάτω πίνακας 69 προέκυψε από την κωδικοποίηση ανοιχτής ερώτησης. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια ανοιχτή ερώτηση συνάφειας, αφού μπορούσαν να 

απαντήσουν μονάχα όσοι/ες δήλωσαν «Ναι» στην προηγούμενη ερώτηση (πίνακας 68), 

όσοι/ες δηλαδή αφιέρωσαν αρκετό διδακτικό χρόνο στα θέματα φύλου και ισότητας 

για την κατανόησή τους. 

Μετά την κωδικοποίηση της ανοιχτής ερώτησης: «Εάν ναι, πως θα 

αξιολογούσατε τις αντιδράσεις των μαθητών και των μαθητριών σας απέναντι στο 

φαινόμενο;», προέκυψαν πέντε κατηγορίες για τις αντιδράσεις των μαθητών/τριών. 

Αυτές, σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών, μετά την κωδικοποίησή τους, 

είναι: α) Θετική αντίδραση, β) Προβληματισμένη αντίδραση, γ) Σοκαριστική 

αντίδραση και δ) Αρνητική αντίδραση. 

Στον πίνακα 69 παρουσιάζεται και μία πέμπτη κατηγορία, η οποία αφορά τους/τις 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση. 
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Πίνακας 69 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος που απάντησαν πως 

υπήρξε συζήτηση κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για θέματα φύλου, αναφορικά 

με τις αντιδράσεις των μαθητών και των μαθητριών. 
 

Πως θα αξιολογούσατε τις αντιδράσεις των μαθητών και των μαθητριών σας 

απέναντι στο φαινόμενο; 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Θετική αντίδραση 16 61,5 61,5 

Προβληματισμένη 

αντίδραση 

5 19,2 80,8 

Σοκαριστική αντίδραση 2 7,7 88,5 

Αρνητική αντίδραση 1 3,8 92,3 

Δεν απάντησαν 2 7,7 100,0 

Σύνολο 26 100,0  

 

Αναλυτικότερα, από τα στοιχεία του πίνακα 69 διαπιστώνεται πως από τους/τις 

26 εκπαιδευτικούς του δείγματος που αναφέρουν ότι αφιερώθηκε αρκετός χρόνος για 

να κατανοηθεί το ζήτημα της έμφυλης ανισότητας στο πλαίσιο της διδακτικής 

διαδικασίας στην τάξη, 16 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 61,5%) δηλώνουν πως οι 

αντιδράσεις των μαθητών και των μαθητριών τους απέναντι στο φαινόμενο έμφυλης 

ανισότητας είναι «Θετικές», 5 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 19,2%) δηλώνουν πως οι 

αντιδράσεις των μαθητών και των μαθητριών τους απέναντι στο φαινόμενο έμφυλης 

ανισότητας φανερώνουν «Προβληματισμό», 2 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 7,7%) 

δηλώνουν πως οι αντιδράσεις των μαθητών και των μαθητριών τους απέναντι στο 

φαινόμενο έμφυλης ανισότητας είναι «Σοκαριστικές», επίσης ένας/μία εκπαιδευτικός 

(ή ποσοστό 3,8%) δηλώνουν πως οι αντιδράσεις των μαθητών και των μαθητριών τους 

απέναντι στο φαινόμενο έμφυλης ανισότητας είναι «Αρνητικές» και 2 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 7,7%) δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη δήλωση. 

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικές απαντήσεις ορισμένων εκπαιδευτικών, οι 

οποίες σχετίζονται με την παραπάνω δήλωση, δηλαδή με πώς θα αξιολογούσαν τις 

αντιδράσεις των μαθητών και των μαθητριών τους απέναντι στο φαινόμενο της 

έμφυλης ανισότητας. Για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας δεν αναφέρονται στοιχεία 

που μπορούν να την άρουν, αλλά με το Σ (Συμμετέχων/ουσα) και από τον αριθμό που 

ακολουθεί, όπου σημαίνει τη σειρά κωδικοποίησης στη θέαση του φύλου δεδομένων. 
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Ενδεικτικές απαντήσεις: 

Απάντηση Σ6: «Κάποιοι σοκάρονται αλλά δυστυχώς υπάρχουν και άλλοι(λίγοι 

ευτυχώς) που δεν το θεωρούν και μεγάλο ζήτημα». 

Απάντηση Σ15: «Ικανοποιητικές, με διάλογο υπάρχει μια ωραία συζήτηση και 

επίλυση προβλημάτων». 

Απάντηση Σ51: «Αντέδρασαν φυσιολογικά και ήθελαν να ακούσουν». 

 
Απάντηση Σ56: «Προβληματισμός, θετικές αντιδράσεις». 

 
Απάντηση Σ3: «Οι αντιδράσεις των μαθητών απέναντι στο ζήτημα της έμφυλης 

ανισότητας είναι ελπιδοφόρες. Σε μία κοινωνία που πλέον και η γυναίκα εργάζεται 

έξω από το σπίτι και κατακτά θέσεις ισχύος, τα νέα παιδιά διαμορφώνουν μία πιο 

αντικειμενική κρίση απέναντι στη βαθιά ριζωμένη αντίληψη της ανισότητας των 

δύο φύλων». 

Απάντηση Σ13: «Σε γενικές γραμμές οι αντιδράσεις των μαθητών ήταν 

ελπιδοφόρες και πολύ ικανοποιητικές και δεν δημιουργήθηκαν σκέψεις για τον 

χαρακτήρα που αναπτύσσουν με σκοπό μια πιθανή συζήτηση με το γονέα ή την 

δημιουργία επαφής με την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό του σχολείου». 

Απάντηση Σ19: «Κάποιες φορές οι ίδιες οι μαθήτριες φαίνεται να αναπαράγουν 

θέματα έμφυλης ανισότητας ενώ τα αγόρια μαθητές δεν συμμερίζονται τις ίδιες 

απόψεις. Η αιτία για αυτό το φαινόμενο σχετίζεται με το ρόλο της μητέρας στην 

οικογένεια π.χ. εάν είναι εργαζόμενη, έχει θέση ευθύνης κ.λπ.». 

Πίνακας 70 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την άποψη: «τα 

αγόρια να είναι πάντα αγόρια, εκ φύσεως επιθετικά;». 
 

Τα αγόρια είναι εκ φύσεως επιθετικά; 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Πολύ 1 ,8 ,8 

Λίγο 26 21,1 22,0 
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Καθόλου 96 78,0 100,0 

Σύνολο 123 100,0  

 
 

Από τα δεδομένα του πίνακα 70 διαπιστώνεται ότι από τους 123 εκπαιδευτικούς 

του δείγματος, ένας/μία εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 0,8%) δηλώνουν ότι τα αγόρια είναι 

εκ φύσεως επιθετικά και τοποθετούνται στην κατηγορία «Πολύ», 26 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 21,1%) δηλώνουν ότι τα αγόρια εν μέρει είναι εκ φύσεως επιθετικά και 

τοποθετούνται στην κατηγορία «Λίγο» και 96 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 78,0%) 

δηλώνουν ότι τα αγόρια δεν είναι εκ φύσεως επιθετικά και τοποθετούνται στην 

κατηγορία «Καθόλου». Τα στοιχεία του πίνακα 70 καταδεικνύουν ότι η πλειονότητα 

των εκπαιδευτικών δεν συμμερίζεται την άποψη που θέλει «τα αγόρια να είναι πάντα,  

εκ φύσεως επιθετικά». 

Πίνακας 71 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την ύπαρξη ή μη 

επεισοδίου βίας λόγω φύλου, που ασκήθηκε από εκπαιδευτικούς σε γυναίκες 

συναδέλφους τους. 
 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς αντιμετωπίσατε επεισόδια ή διακρίνατε 

σημάδια βίας λόγω φύλου που ασκήθηκε από εκπαιδευτικούς σε γυναίκες 

συναδέλφους τους; 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 5 4,1 4,1 

Όχι 118 95,9 100,0 

Σύνολο 123 100,0  

 

 
Από τα δεδομένα του πίνακα 71 προκύπτει ότι από τους/ 123 εκπαιδευτικούς 

του δείγματος, 118 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 95,9%), δηλαδή η συντριπτική 

πλειοψηφία, απάντησαν πως κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δεν αντιμετώπισαν 

επεισόδια ή δεν διέκριναν σημάδια έμφυλης βίας, που ασκήθηκε από εκπαιδευτικούς 
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σε γυναίκες συναδέλφους τους και τοποθετούνται στην κατηγορία «Όχι». Μόλις 5 

εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 4,1%) απάντησαν ότι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

αντιμετώπισαν επεισόδια ή διέκριναν σημάδια βίας λόγω φύλου, που ασκήθηκε από 

εκπαιδευτικούς σε γυναίκες συναδέλφους τους και τοποθετούνται στην κατηγορία 

«Ναι». Ειδικότερα, μάλιστα, από τα δέκα περιστατικά που αναφέρθηκαν ως άσκηση 

βίας από εκπαιδευτικούς σε γυναίκες συναδέλφους τους, τα 5 περιγράφουν 

συγκεκριμένα το είδος της βίας, αλλά και τη συγκεκριμένη αντίδραση, στοιχεία τα 

οποία παρατίθενται αυτολεξεί παρακάτω: 

Απάντηση   Σ56:   «Φραστικές   επιθέσεις,   φωνές».     Η   αντίδραση   είναι: 

«Αναστατώθηκα, έδειξα την ενόχλησή μου». 

 
Απάντηση Σ69: «Η αντιμετώπιση απέναντι σε γυναίκες και άνδρες 

εκπαιδευτικούς δεν είναι ίση (πχ. η γνώμη τους σε οποιοδήποτε ζήτημα)». Η 

αντίδραση είναι: «Με θυμό». 

Απάντηση Σ115: «Λεκτική βία». Η αντίδραση είναι: «Παρατηρητής». 

 
Απάντηση Σ71: «Λεκτική βία». Η αντίδραση είναι: «Την υποστήριξα». 

 
Απάντηση Σ29: «Ψυχολογική βία, σεξουαλική παρενόχληση». Η αντίδραση 

είναι: «Διαχείριση στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της 

ενδυνάμωσης και προβολής ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 

Πίνακας 72 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση τη γνώση ή όχι 

των δημόσιων πολιτικών που ισχύουν στην Κύπρο, σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης 

της βίας που συνδέεται με το φύλο. 
 

Γνωρίζετε τις δημόσιες πολιτικές που ισχύουν στην Κύπρο, σχετικά με τον τρόπο 

αντιμετώπισης της βίας που συνδέεται με το φύλο; 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 24 19,5 19,5 

Όχι 99 80,5 100,0 

Σύνολο 123 100,0  
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Από τα στοιχεία του πίνακα 72 διαπιστώνεται ότι από τις/τους 123 

εκπαιδευτικούς του δείγματος, 99 (ή ποσοστό 80,5%) απάντησαν πως δεν γνωρίζουν 

τις δημόσιες πολιτικές που ισχύουν στην χώρα τους σχετικά με τον τρόπο 

αντιμετώπισης της βίας που συνδέεται με το φύλο και τοποθετούνται στην κατηγορία 

«Όχι» και 24 (ή ποσοστό 19,5%) απάντησαν πως γνωρίζουν τις δημόσιες πολιτικές 

που ισχύουν στην Κύπρο σχετικά με την έμφυλη βία και τοποθετούνται στην κατηγορία 

«Ναι». Τα στοιχεία του πίνακα καταδεικνύουν πως η συντριπτική πλειοψηφία των 

Κυπρίων εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει τις έμφυλες, δημόσιες πολιτικές. 

 
 

Πίνακας 73 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, οι οποίοι/ες απάντησαν 

πως γνωρίζουν δημόσιες πολιτικές σχετικά με την αντιμετώπιση έμφυλης βίας στην 

Κύπρο, με βάση το εάν γνωρίζουν το περιεχόμενο και τη σημασία της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης. 

 
Γνωρίζετε τη σημασία και το περιεχόμενο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης; 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι 6 4,9 25,0 25,0 

Όχι 18 14,6 75,0 100,0 

Σύνολο 24 22,0 100,0  

 

 
Από τα στοιχεία του πίνακα 73 προκύπτει πως μόνον 6 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 

25,0% ή ποσοστό 4,9% επί του συνόλου των εκπαιδευτικών) απάντησαν πως 

γνωρίζουν το περιεχόμενο και τη σημασία της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, ενώ 

18 (ποσοστό 75,0% ή ποσοστό 14,6% επί του συνόλου των εκπαιδευτικών) απάντησαν 

πως δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο και τη σημασία της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης. 

Από τις/τους 6 εκπαιδευτικούς (ή ποσοστό 4,9% επί του συνόλου του 

δείγματος) δόθηκαν οι παρακάτω απαντήσεις, οι οποίες και παρατίθενται αυτολεξεί: 

Απάντηση Σ24: «Να εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο». 
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Απάντηση Σ70: «Δεν εφαρμόζεται, δεν προωθήθηκε η ενημέρωση σχετικά μ' 

αυτή». 

Απάντηση Σ106: «Η έμφυλη βία σε όλες της τις μορφές συνιστά ποινικό αδίκημα 

(συχνά κακουργηματική πράξη) και τιμωρείται αυστηρότατα από την κυπριακή 

νομοθεσία. Μάλιστα, με την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 

από την κυπριακή βουλή, αποτυπώνονται πλέον με συστηματοποιημένο τρόπο και 

ποινικοποιούνται μορφές έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, που ως τώρα δεν 

αναγνωρίζονταν νομικά ως τέτοιες (stalking, οικονομική βία, Ακρωτηριασμός 

Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων, εξαναγκαστικός γάμος)». 

Απάντηση Σ44: «Αποτελεί την πρόληψη της έμφυλης βίας, προστασία θυμάτων 

και τιμωρία αυτουργών». 

Απάντηση Σ65: «Διότι απευθύνεται σε προληπτικά προγράμματα και σε πόρους 

αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών σε αυστηρότερα νομοθετικά πλαίσια 

για τους θύτες και προστατευτικά μέτρα για τα θύματα». 

Απάντηση Σ87: «ναι καθώς περιγράφει το πλαίσιο δράσεων που είναι 

απαραίτητες για την εξάλειψη του φαινομένου». 

 

 
Πίνακας 74 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την άποψή τους 

για το εάν θεωρούν πως η θετική/αρνητική στάσης τους απέναντι στα θέματα φύλου και 

ισότητας επιδρά στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας των μαθητριών και των 

μαθητών τους 
 

Θεωρείτε πως η θετική ή αρνητική στάσης σας απέναντι στα θέματα φύλου και 

ισότητας επιδρά στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας των μαθητριών και 

των μαθητών σας; 

 Συχνότητα Ποσοστό Αθροιστικό 

ποσοστό 

Ναι/ναι σε μεγάλο βαθμό 100 81,3 81,3 

Ίσως/εν μέρει/σε ένα 

βαθμό 

12 9,8 91,1 

Όχι 10 8,1 99,2 

Δε γνωρίζω 1 ,8 100,0 

Σύνολο 123 100,0  
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Ο ανωτέρω πίνακας 74, είναι το αποτέλεσμα της κωδικοποίησης της ανοικτής 

ερώτησης: «Θεωρείτε πως η θετική ή αρνητική στάσης σας απέναντι στα θέματα φύλου 

και ισότητας επιδρά στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας των μαθητριών και των 

μαθητών σας;». Μετά την κωδικοποίηση, προέκυψαν τρεις κατηγορίες απαντήσεων: 

α) Ναι/ναι, σε μεγάλο βαθμό, η θετική ή αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στα θέματα φύλου και ισότητας επιδρά στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας των 

μαθητριών και των μαθητών, β) Ίσως/εν μέρει/σε ένα βαθμό, η θετική ή αρνητική 

στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στα θέματα φύλου και ισότητας επιδρά στη 

διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας των μαθητριών και των μαθητών γ) Όχι, η θετική 

ή αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα θέματα φύλου και ισότητας δεν 

επιδρά στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας των μαθητριών και των μαθητών. 

 
Από τα στοιχεία πίνακα 74 διαπιστώνεται πως από τους/τις 123 συμμετέχοντες 

και συμμετέχουσες στην έρευνα, 100 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 81,3%) απάντησαν 

πως η θετική ή αρνητική στάσης τους απέναντι στα θέματα φύλου και ισότητας επιδρά 

στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας των μαθητριών και των μαθητών τους, σε 

μεγάλο βαθμό και τοποθετούνται στην κατηγορία «Ναι/ναι σε μεγάλο βαθμό», 12 (ή 

ποσοστό 9,8%) απάντησαν πως η θετική ή αρνητική στάσης τους απέναντι στα θέματα 

φύλου και ισότητας έχει μερική επίδραση στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας 

των μαθητριών και των μαθητών τους και τοποθετούνται στην κατηγορία «Ίσως/εν 

μέρει/σε ένα βαθμό», 10 (ή ποσοστό 8,1%) απάντησαν πως η θετική ή αρνητική στάση 

τους απέναντι στα θέματα φύλου και ισότητας δεν έχει επίδραση στη διαμόρφωση της 

έμφυλης ταυτότητας των μαθητριών και των μαθητών τους και τοποθετούνται στην 

κατηγορία «Όχι» και, τέλος, ένας/μία εκπαιδευτικός (ή ποσοστό 0,8%) δεν εκφράζει 

άποψη για τη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας των μαθητών/τριών, ένεκα της 

όποιας σχετικής στάσης τους και τοποθετείται στην κατηγορία «Δε γνωρίζω». Η 

πλειονότητα, κατά συνέπεια, των εκπαιδευτικών υποστηρίζει πως η θετική ή αρνητική 

στάσης τους απέναντι στα θέματα φύλου και ισότητας επιδρά στη διαμόρφωση της 

έμφυλης ταυτότητας των μαθητριών και των μαθητών τους σε μεγάλο βαθμό. 

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικές απαντήσεις ορισμένων εκπαιδευτικών, οι 

οποίες σχετίζονται με την παραπάνω απάντηση του εάν θεωρούν πως η θετική ή 

αρνητική στάση τους στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος απέναντι στα θέματα 

φύλου και ισότητας επιδρά στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας των μαθητριών 
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και των μαθητών τους. (Όπως και προηγουμένως, για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας 

δεν αναφέρονται στοιχεία που μπορούν να την άρουν. Με το Σ αναφέρεται ο/η 

συμμετέχων/ουσα και με τον αριθμό που ακολουθεί, η σειρά κωδικοποίησης στη θέαση 

του φύλλου δεδομένων). 

Ορισμένες ενδεικτικές απαντήσεις είναι οι ακόλουθες: 

Απάντηση Σ14: «Όχι διότι πιστεύω πως οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να εκφράζουν 

προσωπικές απόψεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους μαθητές, πάρα μόνο 

αν πρόκειται για κοινωνικές αξίες». 

Απάντηση Σ23: «Βέβαια ναι. τα παιδιά παραδειγματίζονται από τους σημαντικούς 

άλλους και πόσο μάλλον από έναν εκπαιδευτικό που έχει μεγάλη αξία για αυτά». 

Απάντηση Σ100: «Η στάση του εκπαιδευτικού σε αυτό το ζήτημα έχει σίγουρα 

κάποια επίδραση στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας των μαθητών». 

Απάντηση Σ16: «Σίγουρα η συμπεριφορά κάθε εκπαιδευτικού συμβάλει στη 

διαμόρφωση των αντιλήψεων των παιδιών». 

Απάντηση Σ19: «Ναι. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός. Πάντα 

φροντίζω να περιλαμβάνω στα μαθήματα μου αναφορές ή σχέδια εργασίας που 

προωθούν την ισότητα των φύλων». 

Απάντηση Σ43: «Κατά κάποιον τρόπο ναι». 

 
Πίνακας 75 

Κατανομή των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος, με βάση την άποψή τους 

για το εάν θα ήθελαν να συμπληρώσουν κάτι ακόμα σχετικό με το ρόλο των ανδρών και 

γυναικών εκπαιδευτικών στην υπέρβαση του φαινομένου της έμφυλης βίας 
 

Θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα σχετικό με τον ρόλο των ανδρών και 

γυναικών εκπαιδευτικών στην υπέρβαση του φαινομένου της έμφυλης βίας, 
που μας έχει διαφύγει; 

Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

ποσοστό 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

Περισσότερη 

ενημέρωση 

7 5,7 35,0 35,0 

Ένταξη της έμφυλης 

Βίας σε ξεχωριστό 

διδακτικό 

αντικείμενο 

3 2,4 15,0 50,0 
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Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών 

2 1,6 10,0 60,0 

Συνεργασία μεταξύ 

σχολείου και 

οικογένειας 

5 4,1 25,0 85,0 

Άλλο 3 2,4 15,0 100,0 

Σύνολο 20 16,3 100,0  

Δεν απάντησαν 103 83,7   

  Σύνολο  123 100,0   

 

Ο παραπάνω πίνακας 75, όπως και στην περίπτωση προηγούμενων πινάκων, 

είναι αποτέλεσμα κωδικοποίησης της ανοικτής ερώτησης: «Θα θέλατε να 

συμπληρώσετε κάτι ακόμα σχετικό με το ρόλο των ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών 

στην υπέρβαση του φαινομένου της έμφυλης βίας που μας έχει διαφύγει;». 

Μετά την κωδικοποίηση, προέκυψαν πέντε κατηγορίες απαντήσεων: α) 

Περισσότερη ενημέρωση, β) Ένταξη της έμφυλης βίας σε ξεχωριστό διδακτικό 

αντικείμενο, γ) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, δ) Συνεργασία μεταξύ σχολείου και 

οικογένειας και ε) Άλλο. 

Από τους/τις 123 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην έρευνα μόνο 20 άτομα 

(ή ποσοστό 16,3%) απάντησαν στη συγκεκριμένη ανοιχτή ερώτηση. Από τα είκοσι 

άτομα που απάντησαν στη συγκεκριμένη δήλωση, 7 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 5,7% 

επί του συνόλου του δείγματος) δηλώνουν πως επιθυμούν περισσότερη ενημέρωση για 

ζητήματα έμφυλης βίας και τοποθετούνται στην κατηγορία «Περισσότερη 

ενημέρωση», 5 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 4,1% επί του συνόλου του δείγματος) 

δηλώνουν πως επιθυμούν περισσότερη συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας 

για ζητήματα έμφυλης βίας και τοποθετούνται στην κατηγορία «Συνεργασία μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας», 3 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 2,4% επί του συνόλου του 

δείγματος) δηλώνουν πως επιθυμούν την ένταξη της έμφυλης βίας σε ξεχωριστό 

διδακτικό αντικείμενο και τοποθετούνται στην κατηγορία «Ένταξη της έμφυλης Βίας 

σε ξεχωριστό διδακτικό αντικείμενο», 2 εκπαιδευτικοί (ή ποσοστό 1,6% επί του 

συνόλου του δείγματος) δηλώνουν πως επιθυμούν επιμορφωτικές δράσεις για να 

αναπτυχθούν και να προετοιμαστούν οι εκπαιδευτικοί σε θέματα έμφυλης βίας και 

τοποθετούνται στην κατηγορία «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών» και 3 εκπαιδευτικοί (ή 

ποσοστό 2,4% επί του συνόλου του δείγματος) δηλώνουν τοποθετούνται στην 

κατηγορία «Άλλο». 

Παρακάτω, παρατίθενται οι τρεις προτάσεις της κατηγορίας «Άλλο» και 

ορισμένες ενδεικτικές απαντήσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες σχετίζονται με την 

παραπάνω δήλωση (Όπως και προηγουμένως, για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας δεν 
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αναφέρονται στοιχεία που μπορούν να την άρουν. Με το Σ αναφέρεται ο/η 

συμμετέχων/ουσα και με τον αριθμό που ακολουθεί, η σειρά κωδικοποίησης στη θέαση 

του φύλλου δεδομένων). 

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία «άλλο» εμπεριέχονται οι παρακάτω απαντήσεις: 

Απάντηση Σ102: «Να δίνουμε σωστά πρότυπα με βάση τη καθημερινή 

συμπεριφορά μας και τον χαρακτήρα μας, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την 

πράξη, όχι μόνο τη θεωρία» 

Απάντηση Σ113: «Καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας» 

Απάντηση Σ13: «Δεν υπάρχει βία ΜΟΝΟ κατά των γυναικών/κοριτσιών» 

 
Ενδεικτικές απαντήσεις που αναφέρονται στις υπόλοιπες κατηγορίες είναι: 

Απάντηση Σ107: «Να δίνουμε σωστά πρότυπα με βάση την καθημερινή 

συμπεριφορά μας και τον χαρακτήρα μας, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την 

πράξη και όχι μόνο από τη θεωρία». 

ΑπάντησηΣ18: «Ο συντονισμός σχεδιασμού καινοτόμου 

προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα σχολικής 

βίας, εκφοβισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να διαμορφωθεί στα 

πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενιαία εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική 

και η αντιμετώπιση των μορφών σχολικής βίας και εκφοβισμού που εκδηλώνουν 

τα δύο φύλα να αποτελέσει μέρος μιας προσπάθειας για την ενδυνάμωση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση των κοινωνικών αξιών του σεβασμού, 

της ισότητας και της αλληλεγγύης στο σχολείο». 

Απάντηση Σ84: «Η συνεργασία με την οικογένεια των παιδιών είναι επιτακτική 

ανάγκη για να υπάρξει αυτή η υπέρβαση». 

Οι απαντήσεις στην κατηγορία «άλλο» συμπεριλαμβάνουν τις κάτωθι απαντήσεις: 

Απάντηση Σ93: «Να ενταχθεί ως διδακτικό αντικείμενο στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα» 
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3. Συμπεράσματα 
 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα στηρίζονται στο 

φάσμα εκείνων των δεδομένων που προήλθαν από το Εργαλείο της Ημιδομημένης 

Συνέντευξης. Αρχικά, να θυμίσουμε πως το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν γυναίκες 

και άνδρες εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Τα τρία τέταρτα του δείγματος είναι γυναίκες εκπαιδευτικοί (ποσοστό 

62,6%), δηλαδή τρεις στους/στις τέσσερις εκπαιδευτικούς είναι γυναίκες. Στο δείγμα 

εμπεριέχονται οι ειδικότητες Θεωρητικών επιστημών (41,5%), Θετικών επιστημών 

(34,1), Νέων Τεχνολογιών(17,9) και Καλλιτεχνικών(6,5). Επίσης, η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών (ποσοστό 61%) έχει εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη. Πάνω από 

το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών του δείγματος έχει ηλικία μέχρι 34 έτη (ποσοστό 

45,5%), ενώ οι εκπαιδευτικοί που έχουν ηλικία πάνω από 55 έτη είναι ένας στους/στις 

δέκα (ποσοστό 6,5%). Οι μισοί από τους/τις εκπαιδευτικούς του δείγματος (ποσοστό 

48,0) είναι παντρεμένοι/ες με την πλειοψηφία αυτών (32,5% του δείγματος) να έχει δύο 

παιδιά. Η ηλικία των παιδιών διαμοιράζεται σε όλες τις κατηγορίες, με το μεγαλύτερο 

ποσοστό (28,3%) να είναι πάνω από 20 έτη. 

Στη συνέχεια, η οργάνωση και η σειρά παρουσίασης των συμπερασμάτων, που 

στηρίζονται στο κύριο μέρος του ερωτηματολογίου, γίνεται με βάση τους στόχους - 

ερευνητικά ερωτήματα. Συγκεκριμένα: 

1ο Ερευνητικό ερώτημα: Ποιος είναι ο βαθμός ενημέρωσης/επιμόρφωσης και 

ευαισθητοποίησης των γυναικών και ανδρών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κύπρου για τα ζητήματα που συνδέονται με την έμφυλη βία; 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνουν τις διαπιστώσεις της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, για τη σημασία της 

ενημέρωσης, επιμόρφωσης και, κυρίως, της έμφυλης ευαισθητοποίησης των 

εκπαιδευτικών, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, εξαιτίας των κοινωνικών και 

πολιτιστικών συμφραζομένων του λειτουργήματός τους, αλλά και για την ανάγκη η 

συγκεκριμένη διαδικασία να είναι συγκροτημένη, ολιστική και πλουραλιστική 

(Delamont, 1990, Day, 1999, Dillabough, and Arnot, 2000). Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος (πίνακες 7 μέχρι 13), σχεδόν ένας/μια 

στους/στις τρεις εκπαιδευτικούς έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια φύλου 

και ισότητας (37,4%), εκ των οποίων οι περισσότερες/οι μία μόνο φορά (ποσοστό 
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58,7%). Αν και η πλειοψηφία παραδέχεται πως ευαισθητοποιήθηκε σχετικά εξαιτίας 

της επιμόρφωσης (η επιμορφωτική διαδικασία για τους/τις περισσότερους 

εκπαιδευτικούς, ποσοστό 65,2%, περιλάμβανε σεμινάρια μέχρι είκοσι πέντε ώρες) 

αξίζει να επισημανθεί πως οι δύο στις/στους τρεις χαρακτήρισαν ανεπαρκές το 

περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων, θέτοντας-εμμέσως πλην σαφώς-το 

θέμα της ποιότητας του περιεχομένου σπουδών τους. Το γεγονός, κατά τη γνώμη μας, 

έχει άμεση σχέση και με το είδος των διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο 

πλαίσιο των προγραμμάτων, οι οποίες επιβάλλεται να είναι αντί-αυταρχικές, αντί- 

ιεραρχικές και συμμετοχικές (Day, 1999, Κογκίδου και Γκασούκα, 2010). Ιδιαίτερη 

σημασία, και μας προβληματίζει, έχει η δήλωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

εκπαιδευτικών, οι οποίες/οι δεν έλαβαν για διάφορους λόγους έμφυλη επιμόρφωση 

(ποσοστό 62,6%), πως δεν είχαν σχετική πληροφόρηση/ενημέρωση ούτε από άλλη 

πηγή, ειδικότερα για θέματα έμφυλης βίας. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα που 

προκύπτουν από τις απαντήσεις του δείγματος στο συγκεκριμένο ερώτημα αναφορικά 

με την ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα έμφυλης βίας από επιμορφωτικά 

προγράμματα, μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως μόνον ένας/μια στους/στις τρεις 

εκπαιδευτικούς του δείγματος είναι ικανοποιητικά ευαισθητοποιημένος/η (οι 37 

εκπαιδευτικοί ή ποσοστό 30,9 στο σύνολο των 123 εκπαιδευτικών). Επίσης, από 

τις/τους εκπαιδευτικούς που δεν επιμορφώθηκαν (ποσοστό 62,6%), συνάγεται ότι η/ο 

μία/ένας στις/στους τέσσερις είναι ενημερωμένη/ος, κυρίως από το διαδίκτυο (ποσοστό 

59,3%). Κατά συνέπεια, επανέρχεται εμφατικά η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης, 

θα προσθέταμε από τις/τους ειδικές/ούς επιστήμονες (gender experts), κατάλληλων και 

ποιοτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων, υπό την οπτική του φύλου, για τους/τις 

εκπαιδευτικούς και, μάλιστα, για θέματα έμφυλης βίας. 

 

 

2ο Ερευνητικό ερώτημα: Ποιος είναι ο βαθμός αναγνώρισης εκ μέρους των 

γυναικών και ανδρών εκπαιδευτικών της της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κύπρου 

ζητημάτων που συνδέονται με την έμφυλη βία; 

 

 
Στη συγκεκριμένη υποενότητα, οι απαντήσεις των ερωτώμενων δείχνουν πως 

οι εκπαιδευτικοί δεν εντάσσουν τα θέματα φύλου στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών 

προβλημάτων που τις/τους απασχολούν. Θεωρούν, χαρακτηριστικά, ως ζήτημα 1
ης
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επιλογής τους τα θέματα που συνδέονται με την υγεία (ποσοστό 65,9% του δείγματος), 

γεγονός όχι άσχετο, φυσικά, από τις συνθήκες εντός των οποίων έλαβε χώρα η έρευνα, 

μεσούσης της πανδημίας. Η 2
η
 και 3

η
 επιλογής τους εστιάζονται στην εκπαίδευση 

(36,6%) και την απασχόληση/ανεργία (14,6%) αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας την 

άποψη πως το σχολείο, αποτελεί αντανάκλαση των συγκεκριμένων κοινωνιών στο 

πλαίσιο των οποίων λειτουργεί (Jones et al., 2008), αλλά και την άγνοια ή/και την 

απαξίωση, σε έναν βαθμό, της σημασίας της συμβολής των γυναικών και ανδρών 

εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση του φαινομένου της έμφυλης βίας, στο πλαίσιο της 

κοινωνίας ευρύτερα και της εκπαίδευσης ειδικότερα, όπως επισημάνθηκε και στο 

θεωρητικό μέρος της έρευνας. 

Ωστόσο, και καθώς οι ερωτήσεις εξειδικεύονται, γίνεται προφανής μια θετική 

στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε θέματα φύλου και, μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί 

του δείγματος, ανεξάρτητα από το αν έχουν επιμορφωθεί ή όχι, τοποθετούνται θετικά 

στις περισσότερες ερωτήσεις που συνδέονται με τη γυναικεία κατωτερότητα και την 

έμφυλη βία. Συγκεκριμένα, συμφωνούν λ.χ. σε μεγάλο βαθμό (συμφωνώ απόλυτα ή 

συμφωνώ) πως: α) οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους, 

ακόμη κι αν αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη γνώμη του συντρόφου τους, β) Τα ζευγάρια 

πρέπει να μοιράζονται εξίσου τα ενδοοικογενειακά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών του νοικοκυριού, ιδιαίτερα εάν εργάζονται και οι δύο έξω το σπίτι, γ) Η 

σωματική βία δεν αποτελεί ιδιωτικό ζήτημα και θα πρέπει να καταγγέλλεται στους 

αρμόδιους κρατικούς φορείς, δ) Η υπακοή της γυναίκας στον σύντροφό της δεν 

αποτελεί υποχρέωσή της, ε) οι κοινωνικές επαφές της γυναίκας δεν προϋποθέτουν την 

άδεια του συντρόφου της και στ) η γυναίκα θα πρέπει να εργάζεται, ακόμα κι αν η 

οικονομική συνεισφορά της δεν είναι απαραίτητη. Ως ενδιαφέρουσα, ως προς την 

κατανόηση των αιτιών που παράγουν έμφυλη βία, κρίνεται η άποψη του 43,1% του 

δείγματος, πως η ενδοοικογενειακή βία είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι γυναίκες 

θεωρούνται από την κοινωνία ως ιδιοκτησία των συζύγων τους. Επίσης, οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος χαρακτηρίζουν, σε πολύ μεγάλα ποσοστά (από 92,1% έως 

99,3%), ως εγκληματική ενέργεια ή πολύ σοβαρό συμβάν τα περιστατικά που 

συνδέονται: α) με τον ξυλοδαρμό κοριτσιών από τους πατέρες τους, β) τον ξυλοδαρμό 

γυναίκας από τον σύντροφό της, λόγω πραγματικής ή υποτιθέμενης σχέσης με άλλον 

άνδρα, γ) τον εξαναγκασμό γυναίκας από τον σύντροφό της να κάνει σεξ μαζί του δ) 

την κακοποίηση που υφίσταται μια γυναίκα, εξαιτίας της κριτικής που ασκεί στις 
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πράξεις του συντρόφου της. Στον πίνακα δε 29 διαπιστώνεται πως οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος στην ερώτηση «Τι σημαίνει για αυτούς και αυτές βία;» αναφέρουν μεταξύ 

άλλων: α) κάθε μορφή βίας (25,2%), β) εγκληματική ενέργεια (20,3%) και γ) βίαιη, 

απαράδεκτη και αντικοινωνική συμπεριφορά (17,9%). 

Με βάση τα προαναφερόμενα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παραδοχή 

του 22% των εκπαιδευτικών (πίνακας 30), πως έχει χρησιμοποιήσει βία σε μια 

συντροφική του σχέση. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για ποσοστό από τα μεγαλύτερα 

στη διεθνή βιβλιογραφία (Plowman, 2005), κι αυτό όχι γιατί οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί 

είναι περισσότερο βίαιοι από συναδέλφους τους άλλων χωρών, αλλά γιατί, κατά 

κανόνα, οι τελευταίοι αποφεύγουν να τοποθετηθούν με ειλικρίνεια στο συγκεκριμένο 

ερώτημα. Δεν πρέπει δε να μας διαφεύγει, πως όλες οι έρευνες διαπιστώνουν πως 

κάποιοι, έστω και αν δεν το αναφέρουν ρητά, πιστεύουν πως ήπιες μορφές βίας μπορεί 

να εφαρμοστούν σωφρονιστικά/διαπαιδαγωγικά στις «ηθικά αδύναμες» και 

ανυπάκουες γυναίκες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στο θεωρητικό πλαίσιο 

της παρούσας έρευνας. Επίσης, οι μισοί/ες εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν την 

συναισθηματική/ψυχολογική κακοποίηση ως την πιο κοινή μορφή βίας. 

Για να επανέλθουμε, όμως, μια τρίτη διαπίστωση, η οποία προκύπτει από τα 

ερευνητικά δεδομένα, σχετίζεται με την απάντηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

εκπαιδευτικών (ποσοστό 69,1%) πως η βία κατά των γυναικών δεν περιορίζεται σε 

συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, αλλά όλες οι ηλικίες είναι ευάλωτες στη βία και 

διαπράττονται, κυρίως, από τον σύντροφο/σύζυγο (ποσοστό 54,5%) και από συγγενικό 

ή γνωστό άτομο (ποσοστό 30,9%). Οι εκπαιδευτικοί, έστω και ακούσια, αναφέρονται 

στην οικεία (ενδοοικογενειακή) βία, η οποία-όχι σπάνια- καταλήγει σε γυναικοκτονία 

(World Health Organization, 2012), και επιβεβαιώνει τη φεμινιστική εκτίμηση ότι το 

σπίτι, χώρος που υποτίθεται πως προσφέρει ασφάλεια στις γυναίκες, ανάγεται σε τόπο 

βίαιης καθημερινότητάς τους. Τέλος, από τις απαντήσεις του δείγματος αναφορικά με 

τον εντοπισμό της έμφυλης βίας διαπιστώνεται ότι: α) η βία κατά των γυναικών δεν 

περιορίζεται στις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, β) δεν λαμβάνει χώρα 

περισσότερο μεταξύ ομάδων μεταναστών και μεταναστριών, γ) δεν περιορίζεται σε 

γυναίκες και κορίτσια από πολιτισμούς και θρησκευτικά συστήματα με παραδοσιακές 

απόψεις για τους ρόλους των γυναικών και των ανδρών και δ) δεν εντοπίζεται 

περισσότερο σε γυναίκες και κορίτσια με σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες, απόψεις 

που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς πως, ανεξάρτητα από κοινωνική τάξη, φυλή, 
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εθνότητα, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό, αναπηρία κ.ά. οι γυναίκες και τα 

κορίτσια μπορεί να υποστούν μία ή πολλαπλές μορφές έμφυλης βίας, γεγονός στο 

οποίο συγκλίνει το σύνολο των ερευνών παγκοσμίως, αλλά και οι εκτιμήσεις Διεθνών 

Οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ, η ΕΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης κ.λπ. (Κουρουτσίδου και 

Γκασούκα, 2021). 

 

 

3ο Ερευνητικό ερώτημα: (3) Ποιες είναι οι απόψεις των γυναικών και ανδρών 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κύπρου αναφορικά με τις αιτίες της 

βίας κατά των γυναικών/κοριτσιών που συνδέονται με το φύλο τους; 

 

 
Στην τρίτη υποενότητα της έρευνας, τα δεδομένα από τις απαντήσεις των ερωτώμενων 

αναφορικά με τις αιτίες της βίας των γυναικών/κοριτσιών δείχνουν πως οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ως 1
η
 αιτία τις «Ισχυρές σχετικές πολιτιστικές παραδόσεις» 

(22,0%), την «Κοινωνική ανοχή απέναντι στην έμφυλη βία» και την «Αναγνώριση της 

βίας ως μέρους του ανδρισμού». Ως 2
η
 αιτία επιλέγουν την «Αναγνώριση της βίας ως 

μέρους του ανδρισμού» (22,8%) και ακολουθούν η «Κοινωνική ανοχή απέναντι στην 

έμφυλη βία», (11,4%) η «Κατάχρηση αλκοόλ/κατανάλωση αλκοόλ» και η «Κατάχρηση 

ναρκωτικών / χρήση ναρκωτικών» (7,9). Ειδικότερα, ως πέντε πρώτες βασικές αιτίες 

της έμφυλης βίας, ανεξάρτητα επιλογής, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης 

αναδεικνύονται: η «Αναγνώριση της βίας ως μέρους του ανδρισμού», η «Κοινωνική 

ανοχή απέναντι στην έμφυλη βία», η «Κατάχρηση αλκοόλ/κατανάλωση αλκοόλ», τα 

«Ζητήματα σχέσης/γάμου», οι «Βίαιοι πατέρες/ενδοοικογενειακή βία στην οικογένεια 

προέλευσης των ανδρών» και οι «Ισχυρές σχετικές πολιτιστικές παραδόσεις». 

Επισημαίνεται και στην προκειμένη περίπτωση, πως οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών 

θέτουν το σοβαρότατο ζήτημα, που απασχολεί τις Σπουδές Φύλου, αλλά και διεθνείς 

Οργανισμούς, όπως το Ινστιτούτο Φύλου της ΕΕ (EIGE), αυτό της Ηγεμονικής 

Αρρενωπότητας, η οποία-σε αντίθεση με την Αρρενωπότητα της Φροντίδας- είναι 

δυναμική, βίαιη αρρενωπότητα, βαθιά ταξική και φυλετική και εξίσου δυϊστική, αφού 

αποδέχεται τη διχοτόμηση σώματος και πνεύματος, συναισθήματος και λογικής, 

γεγονός που εννοιολογεί την αρρενωπότητα ως εγγενώς αντιφατική. Αυτή η αντίφαση 

θεωρείται μία από τις κινητήριες δυνάμεις της πατριαρχίας και οι γυναίκες και άνδρες 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα πρώιμα σημάδια της στους μαθητές και 
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να την αντιμάχονται συνειδητά, καλλιεργώντας στα αγόρια την κουλτούρα της 

Αρρενωπότητας της Φροντίδας. 

 

Παράλληλα με τα ανωτέρω, και πάντα στο πλαίσιο του ευρύτερου προβληματισμού 

γύρω από τις αιτίες της βίας κατά των γυναικών, τα υποκείμενα της έρευνας απάντησαν 

πως συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό: α) ότι η πανδημία και ο περιορισμός της 

κινητικότητας αναπαράγουν και αυξάνουν φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, 

επιβεβαιώνοντας έτσι τις πρώτες σχετικές έρευνες και, κυρίως, την έρευνα της Γενικής 

Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής της Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία υπήρξε 

σημαντική αύξηση των καταγγελιών για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, που 

καταγράφηκαν τις ημέρες της «καραντίνας» και του υποχρεωτικού εγκλεισμού στο 

σπίτι, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 του 

φορέα έλαβε μέσα σε έναν μήνα συνολικά 1.769 κλήσεις, έναντι 325 του ίδιου μήνα 

του προηγούμενου χρόνου. β) ότι τα γυναικεία και φεμινιστικά κινήματα δεν 

διαταράσσουν τις συντροφικές σχέσεις και δεν ευθύνονται για την αύξηση της έμφυλης 

βίας γ) ότι οι γυναίκες δεν υπερβάλουν σχετικά με τις σωματικές και ψυχολογικές 

επιπτώσεις της βίας δ) ότι η βία κατά των γυναικών δεν αποτελεί μέρος της 

αρρενωπότητας και της εικόνας του ανδρικού εαυτού και ε) ότι η έμφυλη βία δεν 

προκαλείται από τη συμπεριφορά της γυναίκας απέναντι στον άνδρα. Αναφορικά, 

τέλος, με τις απαντήσεις που σχετίζονται με: α) «εάν μια γυναίκα βιώνει βία σε μια 

σχέση, συνήθως θα τη βιώσει ξανά και σε επόμενη» β) «η βία κατά των γυναικών συχνά 

προκύπτει όταν υπάρχει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από άνδρες του περιβάλλοντός 

τους» και γ) «η πτώση των ηθικών αξιών αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες βίας κατά 

των γυναικών στην ελληνική κοινωνία», οι ερωτώμενοι/ες τοποθετούνται σε όλο το 

εύρος των κατηγοριών, από το «Συμφωνώ απόλυτα» έως το «Διαφωνώ απόλυτα», 

χωρίς να δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση. 

 

Ωστόσο, αξίζει να σταθούμε στις απαντήσεις των γυναικών εκπαιδευτικών, 

αποκλειστικά προς τις οποίες τέθηκε η ερώτηση για το «από πού θα ζητούσαν βοήθεια 

σε περίπτωση που έπεφταν θύματα βίας;». Η πλειοψηφία τους (ποσοστό 40,9% -πίνακας 

55) απάντησε πως θα ζητούσε βοήθεια από τις νομικές υπηρεσίες, 20,5%, από τα 

συμβουλευτικά κέντρα ή τα καταφύγια γυναικών, και 20,5% από ψυχολόγο ή 

σύμβουλο. Εντύπωση προκαλεί η παντελής απουσία της «αστυνομίας» από τις 

εναλλακτικές πηγές βοήθειας των γυναικών, σε περίπτωση που έπεφταν θύματα βίας. 
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Οι απαντήσεις θέτουν δύο ζητήματα: Το ένα είναι πως οι συγκεκριμένες γυναίκες, σε 

περίπτωση που βίωναν έμφυλη βία, εμφανίζονται αποφασισμένες να τη 

γνωστοποιήσουν και να ζητήσουν βοήθεια. Το γεγονός, ιδιαίτερα παρηγορητικό, δεν 

πρέπει να θωρείται αυτονόητο, καθώς μεγάλος αριθμός γυναικών-θυμάτων και, 

μάλιστα, συχνά ανεξάρτητα από τάξη, κουλτούρα, θρησκεία κ.λπ., σιωπούν και φέρουν 

μακρόχρονο το βάρος της συγκεκριμένης εμπειρίας, με ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις 

στη ζωή και την καθημερινότητά τους. Το δεύτερο έχει να κάνει με το σημειούμενο 

τακτικά στην έρευνα έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τις αστυνομικές αρχές και την 

προθυμία τους να συνδράμουν τα θύματα. Υφίσταται διεθνώς σχετική αρνητική 

εμπειρία: Η Αστυνομία είτε εμφανίζεται να αδιαφορεί (να θυμηθούμε πως στην Κύπρο 

οι καταγγελίες για την εξαφάνιση των θυμάτων του κατά συρροή δολοφόνου 

αξιωματικού για μεγάλο διάστημα απλά αρχειοθετούνταν, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός 

της), είτε επαναθυματοποιεί με τις ανακριτικές της μεθόδους το θύμα, ενώ συχνά το 

προτρέπει να επιστρέψει στο σπίτι του (και στον θύτη), για να «μη διαλύσει την 

οικογένειά του!!» (Κουρουτσίδου και Γκασούκα, 2021). 

 

 

4ο Ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι απόψεις των γυναικών και ανδρών 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κύπρου αναφορικά με τις υλικές και 

θεσμικές δομές που μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά και παρεμβατικά στο 

φαινόμενο της έμφυλης βίας; 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος (πίνακας 56), για τις 

υλικές και θεσμικές δομές που μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά και 

παρεμβατικά απέναντι στο φαινόμενο της έμφυλης βίας, σχεδόν ένας/μια στους/στις 

δύο εκπαιδευτικούς (ποσοστό 34,1%) αναφέρουν ως απαραίτητη θεσμική διαδικασία 

την ένταξη της διάστασης του Φύλου σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Το 

γεγονός συνεπάγεται κατά πρώτον το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για το ζήτημα 

της έμφυλης βίας, καθώς αντιλαμβάνονται πως το εκπαιδευτικό σύστημα, παρά τις 

προθέσεις του, δεν κατορθώνει ουσιαστικά να εκπληρώσει την υπόσχεση της έμφυλης 

ισότητας που ρητά θεσπίζει. Κατά δεύτερον την πεποίθησή τους, πως η τυπική 

εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως σημαντικό μέρος της λύσης του 

προβλήματος της έμφυλης βίας και πως ύπαρξη κάθε μορφής σεξιστικής και 

ρατσιστικής ιδεολογίας στον χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην 
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επίτευξη βασικών δημοκρατικών/εκσυγχρονιστικών ευρύτερων στόχων του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Τη συγκεκριμένη άποψη αποδέχεται η διεθνής σχετική 

έρευνα, η οποία, χάρη στη φεμινιστική σκέψη, υποστηρίζει πως το σχολείο χρειάζεται 

ριζική αλλαγή στο σύστημα έμφυλων σχέσεων, προϋπόθεση για τη δημιουργία 

ισότιμων υποκειμένων και για την μετατροπή του σε χώρο συνάντησης και 

επικοινωνίας. Η μη-σεξιστική αγωγή, άλλωστε, προϋποθέτει νέες γνώσεις και υψηλό 

βαθμό έμφυτης ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και επαναπροσδιορισμό στάσεων 

και πρακτικών Αγωγής εκ μέρους τους και σε αυτό συνδράμει η Φεμινιστική 

Παιδαγωγική (Bush, 2020. Hardy, Hobbs & Bham, 2020 Earley & Greany, 2017, 

Κογκίδου και Γκασούκα, 2010). Παράλληλα, οι υπόλοιπες απαντήσεις εστιάζονται: α) 

σε ζητήματα θεσμικής θωράκισης, όπως αυστηρότεροι νόμοι και αυστηρότερες 

κυρώσεις (23,6%), β) στην αναγκαιότητα προσφοράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

(11,4%) σε παγκύπριο επίπεδο και γ) στη σύνδεση της λύσης του προβλήματος με ένα 

βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο και απασχόληση για το σύνολο των γυναικών και ανδρών 

πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τέλος, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του 

πίνακα 57, που αφορούν στον τρόπο αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης βίας, 

συμπυκνώνονται στο ότι: α) θα πρέπει να αναφέρονται όλα τα είδη βίας κατά των 

γυναικών, β) θα πρέπει να καλείται η αστυνομία σε κάθε περιστατικό βίας, γ) θα πρέπει 

να παρεμβαίνουν οι πολίτες, γυναίκες και άνδρες, σε περιστατικά έμφυλης βίας και δ) 

ο σύζυγος/σύντροφος που επιτίθεται σωματικά στη γυναίκα του θα πρέπει να 

συλλαμβάνεται για την πράξη του. Μάλιστα, ο βαθμός συμφωνίας των εκπαιδευτικών 

στις παραπάνω απόψεις είναι αρκετά μεγάλος, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, αν 

λάβουμε υπόψη πως είναι διάχυτη στη συλλογική κοινωνική συνείδηση η αντίληψη 

πως η οικεία, κυρίως, βία είναι υπόθεση καθαρά οικογενειακή, που δεν σηκώνει 

παρεμβάσεις, ενώ, όχι σπάνια, συνοδεύεται και από την πεποίθηση πως οι γυναίκες 

προκαλούν τη βία με την εμφάνιση ή τη συμπεριφορά τους 

 

 

5ο Ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι απόψεις των γυναικών και ανδρών 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κύπρου αναφορικά με τον ρόλο τους 

στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στο σχολικό περιβάλλον; 
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Στην πέμπτη υποενότητα παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτώμενων 

αναφορικά με τον ρόλο που πρέπει να αναλάβουν και τις συνακόλουθες συμπεριφορές 

που αυτός συνεπάγεται για την επιτυχή αντιμετώπιση εκ μέρους τους φαινομένων 

έμφυλης βίας στο σχολικό περιβάλλον. Πρόκειται για το τμήμα εκείνο του 

ερωτηματολογίου με τον μεγαλύτερο αριθμό ανοικτών ερωτήσεων. Είναι προφανές, 

πως οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις καθιστούν ιδιαίτερα εμφανή την 

έμφυλη/φεμινιστική διάσταση της παρούσας έρευνας, καθώς επέτρεψαν έναν 

ενδιαφέροντα αναστοχασμό γύρω από τον ρόλο (ή τους ρόλους) και τη συμβολή των 

γυναικών και ανδρών εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας που 

συνδέεται με το φύλο. Συγκεκριμένα: 

Η πρώτη σημαντική διαπίστωση είναι ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν πως πρέπει να λειτουργούν ως κοινωνικές μεταρρυθμίστριες 

και κοινωνικοί μεταρρυθμιστές στις τάξεις τους (ποσοστό 83,7%-πίνακας 61). Ο ρόλος 

τους, πάντα σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, είναι: α) Προδραστικός, προκειμένου 

να ανατραπούν τα επιθετικά έμφυλα στερεότυπα μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

β) Παιδαγωγικός, μέσα από ενθαρρυντικές, καθοδηγητικές, ενημερωτικές και 

συμβουλευτικές καθημερινές διαδράσεις στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, γ) Πρότυπο 

Αναφοράς, η/ο εκπαιδευτικός, δηλαδή, να λειτουργεί ως πρότυπο συμπεριφοράς, δ) 

Μεταρρυθμιστικός και Μετασχηματιστικός, με σκοπό να αναπτυχθεί η κατάλληλη 

κουλτούρα, η οποία θα δρα αποτρεπτικά προς τους παράγοντες που τροφοδοτούν την 

έμφυλη βία και ε) Προσδιοριστικός, να μπορεί, με δυο λόγια, να προσδιορίζει και να 

προτείνει θεσμικές λύσεις, σε συνεργασία με φορείς όπως η πρόνοια, το νομικό 

σύστημα κ.λπ. Θα παρατηρούσαμε πως, στην ουσία, οι παραπάνω ιδιότητες του ρόλου 

που καλούνται να επιτελέσουν οι εκπαιδευτικοί, εμπεριέχονται σε αυτό που ο Bush 

(2020: 30) αποκαλεί ηγεσία της/του εκπαιδευτικού (Teacher Leadership). Επιβάλλεται 

να σημειώσουμε πως η ισχυρά διατυπωμένη ήδη άποψή τους ότι είναι αναγκαία «η 

εισαγωγή της διάστασης του Φύλου σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης ως διδακτικό 

αντικείμενο», συναντάται με την επίσης πολύ ισχυρή πεποίθησή τους (ποσοστό 95,9) 

πως τα ζητήματα της ισότητας των φύλων ευρύτερα και της βίας κατά των γυναικών, 

ειδικότερα, εντάσσονται στον εκπαιδευτικό τους ρόλο και τα καθήκοντα που 

απορρέουν από αυτόν κι αυτό δεν αποτελεί κυπριακό, αλλά παγκόσμιο φαινόμενο. 

Ταυτόχρονα, σε μία αναστοχαστική/αυτοαξιολογική διαδικασία, 

χαρακτηριστικό των ανοιχτών ερωτήσεων, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν τη δική τους 
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γνωστική επάρκεια σε θέματα έμφυλης βίας, από περιορισμένη μέχρι ικανοποιητική 

(ποσοστά 42,3% και 43,9 αντίστοιχα). Στις περιπτώσεις που υπήρξε σχετική συζήτηση 

στην τάξη τους, διαπίστωσαν, πάντα σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, τη θετική 

σχετική αντίδραση των μαθητριών/ών (ποσοστό 61,5%-πίνακας 70). Η διαπίστωση 

αυτή επιβεβαιώνει την άποψή τους για την ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης 

κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με την έμφυλη βία, στην οποία 

ήδη αναφερθήκαμε. Ωστόσο, διευκρινίζουν πως θέματα έμφυλης βίας δεν 

συζητιούνται ή συζητιούνται σπάνια μέσα στις σχολικές μονάδες (ποσοστό 65,8%- 

πίνακας 68). Καταλήγουν δε στο συμπέρασμα πως τα αγόρια δεν έχουν ως εγγενές 

χαρακτηριστικό τους την επιθετικότητα εναντίον των κοριτσιών (ποσοστό 78,0%- 

πίνακας 71). Από την άλλη, όμως, από την έρευνα προκύπτει πως ένας μικρός αριθμός 

εκπαιδευτικών (ποσοστό 4,1%) έχει ασκήσει βία σε γυναίκες συναδέλφους του στη 

σχολική μονάδα που υπηρετούν. Η βία αυτή εμπεριείχε φραστικές επιθέσεις (λεκτική 

βία) και σεξουαλική παρενόχληση. 

Αναφορικά με τη γνώση των Κυπρίων εκπαιδευτικών γύρω από τις δημόσιες 

πολιτικές που ισχύουν στη χώρα για την αντιμετώπιση της βίας που συνδέεται με το 

φύλο, οι ίδιοι/ες απαντούν σε ένα μεγάλο ποσοστό (80,5%) ότι δεν γνωρίζουν αυτές τις 

πολιτικές. Ακόμα πιο εμφατική γίνεται η «άγνοια» όταν μόλις ένας/μια στους τέσσερις 

εκπαιδευτικούς απαντά πως γνωρίζει το περιεχόμενο και τη σημασία της Σύμβασης 

της Κωνσταντινούπολης. Στην ουσία, μόνον έξι στις/στους είκοσι τέσσερις 

εκπαιδευτικούς (ή ποσοστό 4,9%-πίνακας 74) του δείγματος, γνωρίζει το περιεχόμενο 

και τη σημασία της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Ταυτόχρονα, όμως, κι αυτό 

αποτελεί ενδιαφέρουσα αντίφαση, οι ερωτώμενες/οι της αναγνωρίζουν (ποσοστό 

81,3%) πως η θετική/αρνητική στάσης τους απέναντι στα θέματα φύλου και ισότητας 

επιδρά στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας των μαθητριών και των μαθητών 

τους. Σε κάθε περίπτωση, οι γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικοί του δείγματος τονίζουν 

εμφατικά πως επιθυμούν περισσότερη ενημέρωση και επιμόρφωση για ζητήματα 

ισότητας και βίας κατά των γυναικών, συνεργασία σχολείου και οικογένειας γύρω από 

τα συγκεκριμένα ζητήματα και την αντιμετώπισή τους και ένταξη θεμάτων φύλου/ 

έμφυλης βίας ως ξεχωριστού διδακτικού αντικειμένου, γεγονός που, αν υλοποιηθεί, θα 

δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε απόφοιτες/ους Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

Φύλου διαφόρων ευρωπαϊκών και κυπριακών πανεπιστημίων. 
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Ολοκληρώνουμε, με μία παρατήρηση της ερευνητικής ομάδας, η οποία αφορά 

τον λόγο που αρθρώνουν τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες του δείγματος στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία κατά τις απαντήσεις τους. Πρόκειται, ακούσια-εκούσια, 

για λόγο σεξιστικό (γλωσσικός σεξισμός), που καθιστά τις γυναίκες αόρατες και, είναι 

προφανές, ότι οι εκπαιδευτικοί αγνοούν πως η συγκεκριμένη μορφή λόγου αποτελεί 

είδος έμφυλης βίας. Το γεγονός έρχεται σε αντίθεση με την έκδοση από το 

Παρατηρητήριο Ισότητας των Φύλων (ΠΙΚ) και τον Εθνικό Μηχανισμό για τα 

Δικαιώματα της Γυναίκας (1
η
 και 2

η
 έκδοση αντίστοιχα) Οδηγού Υπέρβασης του 

Γλωσσικού Σεξισμού στη Γλώσσα των Εγγράφων της Δημόσιας Διοίκησης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας (Γκασούκα, Γεωργαλίδου και Φουλίδη, 2018 και 2020), ο 

οποίος έχει γίνει δεκτός σε ειδικές συνεδριάσεις τόσο από την Κυπριακή Κυβέρνηση 

όσο και από την Κυπριακή Βουλή. 

 

 
 

4. Προτάσεις 

 

Όλα τα παραπάνω καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, γυναικών και ανδρών, σε θέματα φύλου και ισότητας, με έμφαση στο 

φαινόμενο της έμφυλης βίας, προκειμένου να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του 

επαχθούς αυτού φαινομένου, που υποβιβάζει τόσο τον πολιτισμό όσο και την ουσία 

της Δημοκρατίας. Η ενημέρωση/επιμόρφωση/ευαισθητοποίηση των γυναικών και 

ανδρών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας (όπως και της Πρωτοβάθμιας, άλλωστε) 

Εκπαίδευσης Κύπρου σε θέματα έμφυλης ισότητας αποτελεί, πέρα από αναγκαιότητα, 

όπως οι ίδιες/οι υποστηρίζουν, και υποχρέωση της πολιτείας. Οι Κύπριες/οι 

εκπαιδευτικοί, παρά το ότι θεωρούν περιορισμένη τη γνώση τους γύρω από τα 

ζητήματα φύλου και ισότητας, φαίνεται να κατανοούν πως, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας, «η βία κατά των γυναικών 

αποτελεί παραβίαση πολλαπλών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος στη ζωή, της ελευθερίας, της αυτονομίας, της προσωπικής ασφάλειας, της 

ισότητας, της μη διάκρισης και κακομεταχείρισης και του σεβασμού της προσωπικότητας 

(WHO, 2009)» και πως «είναι σημαντικός ο ρόλος που καλούνται να επιτελέσουν οι 

γυναίκες και οι άνδρες εκπαιδευτικοί στην αντιμετώπιση του φαινομένου, στο πλαίσιο 

της κοινωνίας ευρύτερα και της εκπαίδευσης ειδικότερα». Μέσω των απαντήσεών τους 

δε, είναι φανερό, πως ζητούν παραπέρα πληροφόρηση και βοήθεια, για να 
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ανταποκριθούν σχετικά στο πλαίσιο του ρόλου τους ως κοινωνικών 

μεταρρυθμιστριών/ών. 

Οι προτάσεις που προκύπτουν από το θεωρητικό πλαίσιο, τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών και από την ευρύτερη ερευνητική διαδικασία, είναι οι εξής: 

 Ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών και εργαλείων (λ.χ. κυβερνητικά σχέδια, 

υπουργικές αποφάσεις, τομεακά προγράμματα, τοπικά σχέδια κ.ά.) 

σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών 

Φύλου, με την εξασφάλιση των αναγκαίων ανθρώπινων και οικονομικών 

πόρων. 

 Ανάπτυξη νομοθετικών πρωτοβουλιών, για την ισότιμη και ισόρροπη παρουσία 

των γυναικών και ανδρών εκπαιδευτικών στις θεσμικές θέσεις της τυπικής 

εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Δημιουργία νέων και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων Κοινωνικών Θεσμών 

και Φορέων, που συνδέονται με την περίθαλψη των θυμάτων και την πρόληψη 

του φαινομένου της έμφυλης βίας. 

 Ευρύτερη ένταξη ζητημάτων φύλου, ταυτοτήτων και ισότητας σε όλα τα 

Προγράμματα Σπουδών των διαφόρων βαθμίδων Εκπαίδευσης (Σπουδές 

Φύλου) από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνδυασμό με την ευρύτερη 

ανάπτυξη ευαίσθητων πολιτισμικά και έμφυλα εκπαιδευτικών πρακτικών χωρίς 

αποκλεισμούς, με ταυτόχρονη αξιολόγηση αντικτύπου. 

 Ταχύτερη και ολοκληρωμένη υλοποίηση της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης και εκλαΐκευση των στόχων, του περιεχομένου και των 

δράσεων της, ώστε να ενημερωθεί/ευαισθητοποιηθεί σχετικά το σύνολο της 

κυπριακής κοινωνίας. 

 Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης από τους κυπριακούς θεσμικούς φορείς 

(Υπουργείο Παιδείας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Εθνικός Μηχανισμός για τα 

Δικαιώματα της Γυναίκας), για την ενημέρωση/επιμόρφωση/ευαισθητοποίηση 

των γυναικών και ανδρών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας (όπως και της 

Πρωτοβάθμιας, άλλωστε) Εκπαίδευσης σε θέματα Ισότητας των Φύλων και 

Έμφυλης Βίας 

 Σχεδιασμός από την πολιτεία μαζικών δράσεων 

ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης της κυπριακής κοινωνίας, γύρω από θέματα 
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βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, με αξιοποίηση των ΜΜΕ, των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης και των ΤΠΕ . 

 Συμμετοχή στην προαναφερόμενη δημόσια προσπάθεια της Εκπαίδευσης και 

των φορέων της, ειδικότερα των συνδικαλιστικών οργανώσεων του χώρου, με 

την ανάληψη ενημερωτικών δράσεων, που θα απευθύνονται στους/στις 

μαθητές/τριες, στις/στους γονείς τους, αλλά και στην τοπική κοινωνία (Ράπτης 

και Ψαράς, 2015) και δια των οποίων θα μπορούσαν να 

ενημερωθούν/ευαισθητοποιηθούν, ενδεικτικά, για θέματα ισότητας και 

ειδικότερα έμφυλης βίας, να πληροφορηθούν για την ισχύουσα σχετικά 

νομοθεσία και τα δικαιώματα των γυναικών-θυμάτων, να ενημερωθούν για τις 

εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές που αφορούν την Ισότητα 

των Φύλων και τη βία κατά των γυναικών. 

 Πρόσβαση γυναικών εκπαιδευτικών θυμάτων έμφυλης βίας σε ασφαλείς 

μηχανισμούς αναφοράς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους παρέχουν 

άμεσες, επαρκείς απαντήσεις και να τις υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας αναφοράς βίας. 

 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών/Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Φύλου για 

εκπαιδευτικούς, από gender experts, με αξιοποίηση Τεχνικών Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων και στη βάση της μη-Σεξιστικής Αγωγής και της Φεμινιστικής 

Παιδαγωγικής, με ταυτόχρονη παραγωγή των αναγκαίων εκπαιδευτικών 

πακέτων. 

 Συγγραφή μη-σεξιστικών Αναλυτικών Προγραμμάτων και Εγχειριδίων. 

 Διαμόρφωση σαφών Κωδίκων Συμπεριφοράς Εκπαιδευτικών (ΚΣΕ) και 

Οδηγιών, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες και όλοι γνωρίζουν τι συνιστά έμφυλη, 

βίαιη συμπεριφορά και το πως θα την αναφέρουν. 

 Αποστολή, με φροντίδα του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της 

Γυναίκας του Οδηγού Υπέρβασης του Γλωσσικού Σεξισμού στη Γλώσσα των 

Εγγράφων της Δημόσιας Διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλες τις 

Σχολικές Μονάδες, παράλληλα με τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση από 

εμπειρογνώμονες Φύλου (gender experts) σχετικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 

 Παραπέρα δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών οργάνων, 

ώστε να διαδραματίσουν βασικό ρόλο τόσο στην ακρόαση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών όσο και στην έμφυλη συνειδητοποίησή τους. 
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 Μέριμνα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και οι επιστημονικών ενώσεων 

των Κυπρίων εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση/ευαισθητοποίηση των μελών 

τους σε θέματα φύλου και, ιδιαίτερα, σε θέματα έμφυλης βίας, και συνδρομή 

τους στην ενίσχυση της δημιουργίας των Κωδίκων Δεοντολογίας, ταυτόχρονα 

με την υποστήριξη των σχετικών εθνικών πολιτικών αντιμετώπισης της βίας 

κατά των κοριτσιών και των γυναικών, αναδεικνύοντάς τες και διαδίδοντάς τες. 

 Ανάδειξη της παρούσας έρευνας σε εφαλτήριο υλοποίησης επόμενων ερευνών, 

που να αφορούν όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, με την συγκέντρωση και 

αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών, παράλληλα με την ανάλυση των 

διαφόρων συναφών παραγόντων. 

 Διαμόρφωση Συστήματος Συλλογής Έμφυλων Δεδομένων, Μηχανισμών κ.λπ. 

για τον προσδιορισμό και την υπέρβαση του φαινομένου της έμφυλης βίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

 

 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 

1. Ποια η ειδικότητά σας; 

Θετικών Επιστημών 

Θεωρητικών Επιστημών 

Νέων τεχνολογιών 

Καλλιτεχνικά 

 
 

Β. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 
 

1. Ποιο είναι το φύλο σας; 

 

Άντρας 

Γυναίκα 

 

 

 
2. Ποια είναι η ηλικία σας; 

 

Μέχρι 34 έτη 

 

Από 35 έως 44 έτη 

 

Από 45 έως 54 έτη 

Από 55 και άνω 
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3. Πόσα τα έτη προϋπηρεσία σας; 

 
Μέχρι 5 έτη 

 

Από 6 έως 10 έτη 

 

Από 11 έως 20 έτη 

 

Από 21 έως 30 έτη 

Από 30 και άνω 

 

 

 
4. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση; 

 

Ανύπαντρος/η 

Παντρεμένος/η 

Διαζευγμένος/η 

Χήρος/α 

 

 

 
5. Ποιος είναι ο αριθμός των παιδιών σας; 

 

Κανένα 

 

Ένα (1) παιδί 

 

Δύο (2) παιδιά 

 

Τρία (3) παιδιά 

 

Πάνω από τρία παιδιά 
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6. Ηλικία παιδιών 
 

Μέχρι 4 έτη 

 

Από 5 έως 9 έτη 

 

Από 10 έως 14 έτη 

 

Από 15 έως 19 έτη 

Από 20 και άνω έτη 

 

 

 

Γ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

 
1. Έχετε συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν θέματα 

Φύλου και Ισότητας; 

Ναι Όχι 

 

i. Εάν Ναι, πόσο συχνά; 

Μία φορά 

Δύο έως πέντε φορές 

Περισσότερες από πέντε 

ii. Πόσες ώρες επιμόρφωσης έχετε λάβει σχετικά; 

1-25 ώρες 

26-50 ώρες 

51-100 ώρες 

Πάνω από 100 ώρες  

iii. Έχετε επιμορφωθεί/ευαισθητοποιηθεί στο πλαίσιο των ανωτέρω 

επιμορφωτικών προγραμμάτων στο ζήτημα της έμφυλης βίας; 

Ναι Όχι 

iv. Θεωρείτε την σχετική με την έμφυλη βία επιμόρφωση που λάβατε 

αρκετή και ολοκληρωμένη; 

Ναι Όχι 
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2. Εάν δεν έχετε παρακολουθήσει τα προαναφερόμενα σεμινάρια, θεωρείτε 

πως είστε αρκετά/πλήρως ενημερωμένη/ος σε θέματα Φύλου και ειδικότερα 

σε θέματα βίας που συνδέεται με το φύλο; 

Ναι Όχι 

 

 

 
i. Εάν ναι από που ενημερώνεστε; 

 

Από τον Τύπο;  

Από την Τηλεόραση;  

Από το διαδίκτυο;  

Από την Υπηρεσία σας;  

Από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα 

Δικαιώματα της Γυναίκας; 

 

Από Γυναικείες/Φεμινιστικές 

Οργανώσεις/Ομάδες και άλλους 

φορείς Ισότητας; 

 

Άλλο;  
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Δ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ 

 

 

1. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πιο σημαντικά ζητήματα που σας 

απασχολούν στην Δωδεκάνησο σήμερα (αναφέρετε μέχρι 3, βάζοντας Χ στο 

αντίστοιχο κουτάκι) 

 

Υγεία/Φροντίδα Υγείας  

Εκπαίδευση  

Οικονομία  

Απασχόληση/Ανεργία  

Περιβάλλον  

Φορολογία  

Βία κατά των Γυναικών  

Μετανάστευση  

Εγκληματικότητα  

Άλλο (προσδιορίστε)  

Κανένα  

 

 

 

 
2. Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις υποδείξτε το βαθμό συμφωνίας 

σας. Σημειώστε στο αντίστοιχο τετράγωνο με Χ αν: Συμφωνείτε απόλυτα, 

Συμφωνείτε, Ούτε συμφωνείτε-ούτε διαφωνείτε, Διαφωνείτε, Διαφωνείτε 

απόλυτα. 

 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

α) Μια γυναίκα έχει το δικαίωμα να 

εκφράσει τη γνώμη της ακόμη και αν δεν 

συμφωνεί με αυτή του συντρόφου της 

     

β) Η σωματική βία μεταξύ ζευγαριών 

αποτελεί ιδιωτικό ζήτημα και πρέπει να 

αντιμετωπιστεί εντός του ιδιωτικού χώρου 

και της οικογένειας 
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γ) Μια γυναίκα πρέπει να εργάζεται έξω 

από το σπίτι, ακόμα και αν η οικογένεια 

δεν χρειάζεται τον μισθό της 

     

δ) Τα ζευγάρια πρέπει να μοιράζονται 

εξίσου τα ενδοοικογενειακά καθήκοντα 

συμπεριλαμβανομένων αυτών του 

νοικοκυριού, ιδιαίτερα εάν εργάζονται και 

οι δύο έξω το σπίτι 

     

ε) Είναι καθήκον της γυναίκας να 

υπακούει τον σύντροφό της 

     

στ) Εάν μια γυναίκα θέλει να πάει να δει 

τους συγγενείς ή τους φίλους της, 

χρειάζεται την άδεια από τον σύντροφό 

της 

     

ζ) Η ενδοοικογενειακή βία είναι 

αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι γυναίκες 

θεωρούνται από την κοινωνία ως 

ιδιοκτησία των συζύγων τους 

     

η) Οι γυναίκες βιώνουν τη σωματική 

επίθεση των συζύγων τους γιατί το 

αξίζουν 

     

 

3. Δείτε τα παρακάτω περιστατικά και εκτιμήστε αν πρόκειται για 

εγκληματική ενέργεια, σοβαρό συμβάν, αλλά όχι εγκληματική ενέργεια, 

συνηθισμένο γεγονός καθόλου σοβαρό (Σημειώστε στο αντίστοιχο τετράγωνο με 

Χ). 

 

 ΕΓKΛΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΟΒΑΡΟ 

ΣΥΜΒΑΝ 

ΑΛΛΑ ΟΧΙ 

Ε.Ε. 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΟΒΑΡΟ 
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α) Ένας πατέρας χτυπάει την εξάχρονη κόρη του 

στο πρόσωπο επειδή έχει σπάσει ένα βάζο, παρόλο 

που της απαγορεύτηκε να το αγγίξει 

   

β) Ένας 20χρονος άνδρας χτυπά τη συντρόφισσά 

του γιατί φλερτάρει με έναν άλλον άντρα σε 

δημόσιο χώρο 

   

γ) Ένας σύζυγος αναγκάζει τη γυναίκα του να κάνει 

σεξ μαζί του παρά τη θέλησή της 

   

δ) Ένας 40χρονος σύζυγος χτυπά τη γυναίκα του 

στο πρόσωπο μετά από μια διαμάχη που ξεκίνησε 

από το γεγονός πως η σύζυγος παραπονιέται για 

άλλη μια φορά ότι δεν εισφέρει, αν και διαθέτει, 

αρκετά χρήματα στην οικογένεια 

   

 

4. Τι σημαίνει για σας βία κατά των γυναικών (έμφυλη βία, βία που 

συνδέεται με το φύλο); 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

5. Έχετε σκεφτεί εάν κάποια στιγμή χρησιμοποιήσατε βία σε μια συντροφική 

σχέση; 

Ναι  Όχι  

 
6. Ποια από τις ακόλουθες πιστεύετε ότι είναι η πιο κοινή μορφή βίας κατά 

των γυναικών στην Κυπριακή Δημοκρατία; 

 

Σωματική κακοποίηση  

Σεξουαλική κακοποίηση  

Συναισθηματική / ψυχολογική κακοποίηση  

Οικονομική κατάχρηση/έλεγχος  
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Εγκλεισμός/απομάκρυνση από το οικογενειακό-φιλικό 

περιβάλλον 

 

Δεν γνωρίζω  

 

7. Κατά τη γνώμη σας, σε ποια ηλικία οι γυναίκες είναι συχνά θύματα βίας; 

 
Κάτω των 18  

18-34  

35-50  

Γυναίκες άνω των 50  

Όλες οι ηλικίες είναι ευάλωτες στη βία  

Δεν γνωρίζω  

 

 
8. Κατά τη γνώμη σας, οι περισσότερες πράξεις βίας εναντίον γυναικών 

διαπράττονται από: 

 

Ξένο/άγνωστο  

Γνωστό (συνάδελφο, συνεργάτη, 

γείτονα, συμπαίκτη κ.λπ.) 

 

Φίλο (προσωπικό, οικογενειακό)  

Συγγενή (πατέρας, αδελφός, παππούς, 

ξάδερφος κ.ά.) 

 

Σύντροφο/σύζυγο  

Προηγούμενο σύντροφο/σύζυγο  

Δεν γνωρίζω  
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9. Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις υποδείξτε το βαθμό συμφωνίας 

σας. Σημειώστε στο αντίστοιχο τετράγωνο με Χ αν: Συμφωνείτε απόλυτα, 

Συμφωνείτε, Ούτε συμφωνείτε-ούτε διαφωνείτε, Διαφωνείτε, Διαφωνείτε 

απόλυτα. 

 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

α) Η βία κατά των γυναικών/κοριτσιών 

συμβαίνει περισσότερο σε οικογένειες με 

χαμηλά εισοδήματα 

     

β) Η βία κατά των γυναικών/κοριτσιών 

συμβαίνει περισσότερο μεταξύ ομάδων 

μεταναστών και μεταναστριών 

     

γ) Η βία κατά των γυναικών/κοριτσιών 

αφορά περισσότερο σε γυναίκες και 

κορίτσια από πολιτισμούς και θρησκευτικά 

συστήματα με παραδοσιακές απόψεις για 

τους ρόλους των γυναικών και των ανδρών 

     

δ) Η βία κατά των γυναικών/κοριτσιών 

εντοπίζεται περισσότερο σε γυναίκες και 

κορίτσια με σωματικές ή διανοητικές 

αναπηρίες 

     

ε) Οι έγκυες γυναίκες σπάνια 

κακοποιούνται σωματικά 

     

στ) Η σωματική κακοποίηση μιας γυναίκας 

ξεκινά συχνά κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης 

     

ζ) Εντοπίζονται φαινόμενα βίας που 

συνδέεται με το φύλο σε εφηβικές 

συντροφικές σχέσεις 

     

η) Υπάρχουν φαινόμενα έμφυλης βίας στα 

σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας με 

δράστες μαθητές 

     

θ) Υπάρχουν φαινόμενα έμφυλης βίας στα 

σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας με 

δράστες εκπαιδευτικούς 
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Ε. ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 

10. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι αιτίες της βίας κατά των 

γυναικών/κοριτσιών που συνδέεται με το φύλο τους; (Διαλέξτε μέχρι τρεις) 

 

Ισχυρές σχετικές πολιτιστικές παραδόσεις  

Τρόπος κοινωνικοποίησης των φύλων  

Κοινωνική ανοχή απέναντι στην έμφυλη βία  

Αναγνώριση της βίας ως μέρους του ανδρισμού  

Αίσθηση ατιμωρησίας  

Κατάχρηση αλκοόλ / κατανάλωση αλκοόλ  

Κατάχρηση ναρκωτικών / χρήση ναρκωτικών  

Τυχερά παιχνίδια  

Οικονομικό άγχος/Άγχος που σχετίζεται με την απασχόληση  

Στάσεις/Απώλεια - έλλειψη αξιών  

Ζητήματα σχέσης / γάμου (ζήλεια, αίσθηση ιδιοκτησίας κ.ά.)  

Απιστία  

Βίαιοι πατέρες/ενδοοικογενειακή βία στην οικογένεια προέλευσης των αντρών  

Νέοι / άγαμοι γονείς  

Κληρονομικότητα  

Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης  

Άγνοια  

Ζητήματα ψυχικής υγείας  

Επίδραση από τα  ΜΜΕ  

Άλλο  

Δεν ξέρω  
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11. Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις υποδείξτε το βαθμό συμφωνίας 

σας. Σημειώστε στο αντίστοιχο τετράγωνο με Χ αν: Συμφωνείτε απόλυτα, 

Συμφωνείτε, Ούτε συμφωνείτε-ούτε διαφωνείτε, Διαφωνείτε, Διαφωνείτε 

απόλυτα. 

 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

α) Εάν μια γυναίκα βιώνει βία σε μια 

σχέση, συνήθως θα τη βιώσει ξανά και σε 

επόμενη 

     

β) Η βία κατά των γυναικών συχνά 

προκύπτει όταν υπάρχει υπερβολική 

κατανάλωση αλκοόλ από άνδρες του 

περιβάλλοντός τους 

     

γ) Η πτώση των ηθικών αξιών αποτελεί μια 

από τις κύριες αιτίες βίας κατά των 

γυναικών στην κυπριακή κοινωνία 

     

δ) Η βία κατά των γυναικών συμβαίνει 

συχνά επειδή η γυναίκα την προκαλεί με τη 

συμπεριφορά της (γκρίνια, κριτική έλεγχος 

κ.λπ.) απέναντι στον σύντροφό της 

     

ε) Η πανδημία και ο περιορισμός της 

κινητικότητας αναπαράγουν και αυξάνουν 

φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας 

     

στ) Τα γυναικεία και φεμινιστικά κινήματα 

διαταράσσουν τις συντροφικές σχέσεις και 

ευθύνονται για την αύξηση της έμφυλης 

βίας 

     

ζ) Οι γυναίκες υπερβάλλουν σχετικά με τις 

σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της 

βίας 
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η) Η βία κατά των γυναικών αποτελεί 

μέρος της αρρενωπότητας και της εικόνας 

του ανδρικού εαυτού 

     

 

 

 

 

  Ερώτηση μόνο για γυναίκες 
 

12. Εάν υπήρξατε (γίνατε) ποτέ θύμα βίας, από που θα ζητούσατε βοήθεια ή 

πληροφορίες; 

Κοινωνικές υπηρεσίες  

Ιατρικές υπηρεσίες (νοσοκομείο, γιατρός, κέντρο υγείας)  

Συμβουλευτικά Κέντρα/ Καταφύγια Γυναικών  

Εκκλησία / κληρικός  

Ψυχολόγος / σύμβουλος  

Νομικές Υπηρεσίες  

Αστυνομία  

Άλλο, προσδιορίστε:………………………….…………………………  

 

 

 

 

 
ΣΤ. ΠΡΟΛΗΨΗ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 

 

13. Κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι απαραίτητες υλικές και θεσμικές δομές 

που κρίνετε ως εντελώς απαραίτητες για την πρόληψη της βίας και τη 

σχετική ευαισθητοποίηση της κοινωνικής συλλογικής συνείδησης; 

 

 
Ένταξη της διάστασης του Φύλου σε όλες τις βαθμίδες της 

Εκπαίδευσης 
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Υπηρεσίες προστασίας και ενδυνάμωσης θυμάτων  

Παγκύπρια ανάπτυξη Συμβουλευτικών Υπηρεσιών  

Αλλαγή στάσης των ΜΜΕ απέναντι στις γυναίκες και την έμφυλη βία  

Βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο / απασχόληση για το σύνολο των 

γυναικών και ανδρών πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας 

 

Αυστηρότεροι νόμοι / κυρώσεις  

Άλλο: προσδιορίστε:………………………………………… 

Δεν γνωρίζω  

 
 

14. Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις υποδείξτε το βαθμό συμφωνίας 

σας. Σημειώστε στο αντίστοιχο τετράγωνο με Χ αν: Συμφωνείτε απόλυτα, 

Συμφωνείτε, Ούτε συμφωνείτε-ούτε διαφωνείτε, Διαφωνείτε, Διαφωνείτε 

απόλυτα. 

 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΑΠΟΛΥΤΑ 

α) Πρέπει να αναφέρονται όλα τα είδη βίας 

κατά των γυναικών 

     

β) Αν έβλεπα περιστατικό έμφυλης βίας, 

θα καλούσα την αστυνομία 

     

γ)       Αν       έβλεπα περιστατικό 

ενδοοικογενειακής βίας από γείτονα ή 

φίλο, θα παρέμβαινα προσωπικά 

     

δ) Ένας σύζυγος που επιτίθεται σωματικά 

στη γυναίκα του θα πρέπει να 

συλλαμβάνεται για την πράξη του 
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Ζ. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ 

15. Θεωρείτε πως οι γυναίκες και άνδρες εκπαιδευτικοί πρέπει να λειτουργούν 

ως κοινωνικές μεταρρυθμίστριες και κοινωνικοί μεταρρυθμιστές στις 

τάξεις τους; 

Ναι Όχι 

 
 

i. Αν ναι, εξηγείστε σύντομα πως αντιλαμβάνεστε τον συγκεκριμένο 

ρόλο: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

ii. Αν ναι, συμφωνείτε ή διαφωνείτε πως τα θέματα έμφυλης ισότητας 

εντάσσονται στα καθήκοντα που προκύπτουν από τον 

προαναφερόμενο ρόλο; 

Συμφωνώ Διαφωνώ 

i. Αν διαφωνείτε, γιατί; 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 
 

16. Πως θα χαρακτηρίζατε τη γνωστική σας επάρκεια όσον αφορά τα ζητήματα 

φύλου και ειδικότερα της έμφυλης βίας στο σχολείο και στην κοινωνία 

ευρύτερα; 

Πολύ ικανοποιητική  

Ικανοποιητική  

Περιορισμένη  

Ανεπαρκή  
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17. Θα επιθυμούσατε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας στο ζήτημα της ισότητας 

των φύλων και ιδιαίτερα σε αυτό της έμφυλης βίας στην κοινωνία και το 

σχολείο; 

Ναι  Όχι  

 

 
18. Ποιος είναι κατά γνώμη σας ειδικότερα ο ρόλος που μπορεί να παίξουν οι 

γυναίκες και οι άνδρες εκπαιδευτικοί στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας; 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

19. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε πως η σχολική βία με βάση το φύλο (School- 

Related Gender-Based Violence -SRGBV) αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο 

που ξεπερνά τα γεωγραφικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, οικονομικά, εθνοτικά 

ή άλλα όρια; 

Συμφωνώ Διαφωνώ 

 

 

 
20. Πόσο συχνά θα λέγατε ότι θέματα φύλου και ισότητας συζητήθηκαν στο 

πλαίσιο του μαθήματός σας κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς; 

Ποτέ  

Σπάνια  

Συχνά  

Πολύ Συχνά  

 

 

 

 
21. Εάν υπήρξε συζήτηση, πιστεύετε ότι αφιερώθηκε αρκετός χρόνος για να 

κατανοηθεί το ζήτημα της έμφυλης ανισότητας; 

Ναι  Όχι  
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i. Εάν ναι, πως θα αξιολογούσατε τις αντιδράσεις των μαθητών και 

των μαθητριών σας στη συζήτηση για το φαινόμενο της βίας κατά 

των γυναικών ; 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

22. Πόσο συμμερίζεσθε την άποψη που θέλει «τα αγόρια να είναι πάντα αγόρια, 

εκ φύσεως επιθετικά;». 

Πολύ  

Λίγο  

Καθόλου  

 
23. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς αντιμετωπίσατε επεισόδια ή 

διακρίνατε σημάδια βίας λόγω φύλου που ασκήθηκε από εκπαιδευτικούς 

σε γυναίκες συναδέλφους τους; 

 
 

Ναι  Όχι  

 

i. Εάν ναι, παρακαλώ περιγράψτε τα 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

ii. Εάν ναι, πως αντιδράσατε; 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

24. Γνωρίζετε τις δημόσιες πολιτικές που ισχύουν στη χώρα μας σχετικά με τον 

τρόπο αντιμετώπισης της βίας που συνδέεται με το φύλο; 
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Ναι  Όχι  

 

i. Εάν ναι, γνωρίζετε το περιεχόμενο και τη σημασία της Σύμβασης 

της Κωνσταντινούπολης; 

Ναι  Όχι  

 
ii. Εάν ναι, ποια είναι η γνώμη σας γι’ αυτή; Την επικαλείστε όταν 

αναφέρεστε σε θέματα έμφυλης βίας; 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

25. Θεωρείτε πως η θετική/αρνητική στάσης σας απέναντι στα θέματα φύλου 

και ισότητας επιδρά στη διαμόρφωση της έμφυλης ταυτότητας των 

μαθητριών και των μαθητών σας; 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

26. Θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα σχετικό με το ρόλο των ανδρών 

και γυναικών εκπαιδευτικών στην υπέρβαση του φαινομένου της έμφυλης 

βίας που μας έχει διαφύγει; 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

 
Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας και σας ευχόμαστε 

προσωπική και επαγγελματική επιτυχία!!! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (ΣΧΕΔΙΟ) 

 

 
 

Τίτλος Έρευνας: «Η στάση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι 

στο φαινόμενο της έμφυλης βίας και οι τρόποι με τους οποίους αυτές/οί θεωρούν πως 

μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπισή του». 

 

 

 

 
 

Ερευνήτρια: 

 
Όνομα συμμετέχοντος/ουσας στην έρευνα: 

 

 

 
Σας ευχαριστούμε που συμφωνήσατε να δώσετε συνέντευξη στο πλαίσιο της παραπάνω 

έρευνας. Οι δεοντολογικές ερευνητικές διαδικασίες απαιτούν από τις ερωτώμενες και τους 

ερωτώμενους να συμφωνήσουν ρητά στη χορήγηση συνέντευξης και να γνωρίζουν το πως θα 

χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που θα προκύψουν από αυτήν. Κατά συνέπεια, η 

συγκεκριμένη φόρμα συναίνεσης είναι απαραίτητη για να διασφαλίσουμε ότι κατανοείτε τον 

σκοπό της συμμετοχής σας και ότι συμφωνείτε με τους όρους συμμετοχής. 

Υπογράψτε αυτήν τη φόρμα για να βεβαιώσετε ότι εγκρίνετε τα ακόλουθα: 

 
• Η συνέντευξη θα καταγραφεί και θα δημιουργηθεί αντίγραφό της. 

• Το αντίγραφο της συνέντευξης θα αναλυθεί από την δρ. Μαρία Γκασούκα, κύρια 

ερευνήτρια. 

• Η πρόσβαση στο αντίγραφο της συνέντευξης θα περιορίζεται στην δρ. Μαρία Γκασούκα και 

στην ερευνητική της ομάδα, με την οποία συνεργάζεται στο πλαίσιο της έρευνας. 
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• θα ληφθεί μέριμνα για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που θα προκύψουν από τη 

συνέντευξη θα χρησιμοποιηθούν με τρόπο που δεν θα αποκαλύπτει την ταυτότητά σας. 

• οποιαδήποτε παραλλαγή των παραπάνω όρων θα συμβεί μόνο με την περαιτέρω ρητή 

έγκρισή σας. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο ή μέρος του περιεχομένου της συνέντευξής σας: 

 
• Σε ακαδημαϊκά   άρθρα,   έγγραφα   πολιτικών   προτάσεων   ή   άρθρα   ειδησεογραφίας. 

• Σε παρουσιάσεις και άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις. 

 
• Στο αρχείο της έρευνας. 

 
Με την υπογραφή της φόρμας συμφωνώ ότι: 

1. Συμμετέχω εθελοντικά σε αυτήν την έρευνα. Κατανοώ ότι δεν είναι υποχρεωτικό το να 

λάβω μέρος και μπορώ να σταματήσω τη συνέντευξη ανά πάσα στιγμή. 

2. Η μεταγραμμένη συνέντευξη ή αποσπάσματα από αυτήν μπορεί να χρησιμοποιηθούν, 

όπως περιγράφεται παραπάνω. 

3. Δεν περιμένω   να   λάβω   κάποιο   όφελος   ή   πληρωμή   για   τη   συμμετοχή   μου. 

4. Διατηρώ τη δυνατότητα να κάνω ερωτήσεις που ίσως έχω και γνωρίζω ότι είμαι ελεύθερη/ος 

να επικοινωνήσω με την ερευνήτρια για όσες ερωτήσεις μπορεί να έχω στο μέλλον. 

 

 

 
Ονοματεπώνυμο: Υπογραφή: 

 
Ημερομηνία: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Επιστολή προς Ομάδα Εστίασης 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΠΙΚ) 
 

 

 

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, 

Λευκωσία 19/11/2020 

Το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου (ΠΙΚ), θεωρώντας α. πως η βία κατά των γυναικών 

αποτελεί παραβίαση πολλαπλών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων του 

δικαιώματος στη ζωή, της ελευθερίας, της αυτονομίας, της προσωπικής ασφάλειας, της 

ισότητας, της μη διάκρισης και κακομεταχείρισης και του σεβασμού της προσωπικότητας β. 

πως οι γυναίκες και οι άνδρες εκπαιδευτικοί μπορούν και πρέπει να επιτελέσουν 

σημαντικότατο ρόλο στην αντιμετώπιση του φαινομένου γ. πως το σχολείο είναι δυνατόν να 

αναδειχθεί σε εφαλτήριο υπέρβασης και της έμφυλης βίας, με την ενεργητική συμβολή των 

εκπαιδευτικών, στοχεύοντας πάντα στη δημιουργία πολιτών/ισσών του μέλλοντος, 

διαπαιδαγωγημένων σε πνεύμα έμφυλης ισότητας και αλληλοαποδοχής, υλοποιεί Παγκύπρια 

Έρευνα που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ( Εθνικός Μηχανισμός για 

τα Δικαιώματα της Γυναίκας) με θέμα: 

«Η στάση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στο φαινόμενο 

της έμφυλης βίας και οι τρόποι με τους οποίους αυτές/οί θεωρούν πως μπορούν να 

συμβάλουν στην αντιμετώπισή του». 

 
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, σχεδιάστηκε η συνημμένη ημιδομημένη συνέντευξη, 

την οποία θέτουμε στην κρίση σας για αξιολόγηση, με βάση την επιστημονική και 

επαγγελματική σας εμπειρία, προτού τη διακινήσουμε στο δείγμα της έρευνάς μας, το οποίο 

αποτελούν 100, τουλάχιστον, γυναίκες και άνδρες Κύπριες/οι εκπαιδευτικοί. Σας 

παρακαλούμε, λοιπόν, θερμά να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας για να δείτε το εργαλείο 

και να κάνετε τις όποιες παρατηρήσεις σας, που θα μας γνωστοποιήσετε σε τηλεδιάσκεψη με 

την ερευνητική ομάδα και τις οποίες θα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Σας παρακαλούμε, 
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επίσης, να μας γνωστοποιήσετε, πριν από τη συνάντησή μας, την ηλικία σας, καθώς και τα 

χρόνια προϋπηρεσίας σας 

Με τις θερμές μας ευχαριστίες 

 
Η Πρόεδρος του ΠΙΚ Η Επιστημονική Υπεύθυνη της Έρευνας 

 
Ομότιμη Καθηγήτρια Μαρία Γκασούκα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 


