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Executive Summary
In Greece, gender equality is nowadays recognized as a fundamental human right through
a series of legislative acts and enactments. In reality though, the country demonstrates
very low performance in gender equality in several key areas 1 such as equal access to
education, equal opportunities in the labour market, distribution of work in the home and
childcare, which implies that there is still much room for improvement in order to achieve
gender equality in our country.

National Context (secondary research)
In Greece, the issue of school violence is being addressed both by the official state and
civil society. To that end, a wide variety of initiatives and institutional interventions currently take place and various relevant projects are carried out across the country with the
aim to raise awareness on the issue of school violence on the one hand and eliminate and
prevent the phenomenon on the other.
Since 2000, research on school violence and bullying has been focused on child abuse and
victimization, yet very little research has been conducted on gender-based violence
within the school setting at national level. Despite that, in recent years, growing research
interest has been placed on cases of bullying and domestic violence. In this respect, a national survey (2012) on gender stereotypes, norms and attitudes regarding violence in
Greek schools showed the following results1:
1.

Both girls and boys support stereotypical views on gender;

2.

Young people do not consider sexual violence an issue that directly affects them, but
generally consider it a problem that primarily affects adults;

3.

A very small percentage of boys consider that it is acceptable for a boy to put pressure on a girl to have sex if they date.

1Youth4Youth

Program (2012): Strengthening Youth to Prevent Sexual Violence through an Interdisciplinary Approach
European Network Against Violence http://www.antiviolence-net.eu/Y4YResearch_Report_Final_GR.pdf
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A transnational survey on the subject concluded that young people still continue to support certain stereotypes about gender, tolerate certain forms of gender-based violence,
and accept the prevailing myths about the causes of gender-based violence. Another national study on school violence (2013) revealed that girls participate in violent incidents
either as victims or perpetrators or both as perpetrators and victims.2 On the same issue,
the findings of the most recent survey (2016) among primary and secondary school students in Greece, did not showcase any significant difference in the frequency of verbal
violence between boys and girls, in contrast to physical violence, which appears to prevail
amongst boys. Also, according to the same survey, 56.5% of the research participants (students) reported that the most common form of bullying is verbal bullying, which includes
insults and taunts.3
According to an older study that was conducted in 2003 with a sample of 486 young girls
(15-21 years old), more than half of the participants (61.5%) reported that they had suffered at least one form of violence (physical, sexual or psychological abuse) in the context
of their current or former intimate relationship. One (1) out of three (3) girls reported
being a victim of physical abuse (35.2%) and almost four (4) out of ten (10) (37.9%) were
self-identified as victims of sexual abuse. The most frequent form of violence appeared to
be psychological abuse (threats, verbal abuse, controlling behaviour by their partners).
Last but not least, it is of note that 20% of young women appeared to believe that under
“specific conditions” (e.g. in case they have been unfaithful to their partner), physical
abuse by their partner, as well as forced sexual contact within a marital relationship, is
acceptable.4

Primary Research Results
In the context of the Children First project, a national survey was conducted in Greece
with the participation of children and adolescents 12 – 18 years, which involved an online
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Kapari K. (2013). School bullying and victimization in High School: The role of exogenous and inherent characteristics of
the school in the context of the ecosystem approach (Doctoral dissertation). Ioannina: University of Ioannina.
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Athinopoulou, V., Babalis, Th., Nikolopoulos, IV. (2016). Panhellenic research on domestic violence and bullying in primary and secondary education. Ministry of Education, Research & Religions.
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Pentaraki, M. (2003). Magnitude, forms and consequences of violence that adolescent female High School students suffer
in their intimate relationships. Unpublished Doctoral thesis, Athens: Department of Sociology, Panteion University,
Tsirigoti, A., Petroulaki, K., Dinapogias, A. (2011). Greek Edition "GEAR against IPV". Issue IV: Activity Book for Students.
Athens: European Network Against Violence.
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survey and semi-structured interviews5. The findings of the primary research reveal that
gender-based violence is a critical and persistent problem that significantly affects children’s life. The online survey was conducted via an online google form questionnaire in
Greek with the participation of 100 children and adolescents 12-18 years who live in the
country. The majority of the responders (73%) were in the age group 12-14 years, while
the remaining 27% were in the age category 15-18 years. Most of them (71%) were girls,
while less than 1/3 (28%) were boys. Regarding their sexual orientation, 83.2% were
identified as heterosexual, while the rest belonged in one of the other categories6. Regarding the possible difficulties faced by their family, more than half (56%) did not report any
kind of difficulty, while 19.2 % reported financial difficulties and 16.2% said that their
parents are divorced.
In the section regarding gender-based discrimination, almost half of the participants
(56%) replied that they have never been discriminated against due to their gender, while
the remaining 44% reported that they have had. From those who reported some kind of
discrimination, the majority (77.1%) reported having such feelings very often, 10.4% often and 15.2% less often. Regarding the context in which they have experienced
discrimination on the basis of their gender, the school environment prevailed (68.9%),
followed by the home environment (15.6%) and romantic relationships (11.1%). On the
same issue, 74% reported having been mocked by their peers, while 82.5% reported feeling ashamed due to their gender. Most of the online survey participants (62.6%) said that
they had had a romantic relationship so far in their lives, in contrast with the remaining
37.4% who reported the opposite. When asked about their understanding with regard to
the term gender-based violence, a small percentage (10.8%) answered that they do not
understand the term or do not know what it means. More than one third (35.6%) said
that they understand it as some form of violence, psychological or verbal, exercised by
either girls or boys. Regarding the information, they may have received on the issue of
gender-based violence from their school, 38.6% answered that they haven’t received any
kind of information, while 24.7% reported having received some kind of relevant information on the subject. In the concluding open-ended question about any personal

5

While it was initially planned to conduct both personal interviews with 10 children and a focus group with 12-15 children,
the situation of the COVID-19 pandemic made it impossible to make the focus group despite the research team’s efforts
to replace the f2f focus group with an online group discussion. Therefore, the Greek research team took the decision to
replace the focus group with additional interviews with children and adolescents, which instead of 10 finally reached 22
in total.
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Homosexual; Bisexual; Asexual; Pansexual; Transgender/transsexual; other
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experience with sexual violence they might have had in an intimate relationship, almost
1 out 10 children (11.8%) reported having experienced emotional or psychological violence, threats, underestimation, offensive comments and verbal violence.
On top of the online survey, semi-structured interviews were conducted with 22 children
aged 14-17 years, 11 boys and 11 girls, students of secondary education in the Attica region (Greater Athens). It is noteworthy that it proved to be more challenging to engage
boys in the research as the majority of the adolescent boys that the Symplexis research
team contacted appeared to believe that they have nothing to do with such incidents or
that it is not them to blame for school violence on the basis of gender. Contrary, girls were
more willing to participate and contribute in the research with their views, opinion and
experiences.
Based on the common research protocol of WP2, the interview questions primarily concerned children’s understanding of gender-based violence in the school environment, the
frequency of the phenomenon, the forms that it takes, its root causes and the consequences for the victims, the stimuli (social and cultural) that may affect the occurrence of
violence and possible suggestions for preventing and/ or addressing the phenomenon.
Regarding children’s understanding of gender-based violence, almost all interviewees answered that it mainly concerns psychological, emotional and verbal violence. They also
appeared to believe that it is a very common and frequent phenomenon in the school environment, but often hidden and underreported. Regarding the context in which violence
takes place, the majority of the children reported that in most cases it occurs in close relationships and especially in married couples. Concerning the causes of violence, most of
the interviewees referred to the influence of the family environment focusing on the prevailing standards and stereotypes within the family, while part of the responders placed
attention on the influence of peers.
The findings of the qualitative research in Greece are in accordance with existing literature on the phenomenon as it is widely acknowledged that family difficulties as well as
the prevailing gender-related standards and beliefs in the family context, affect the
healthy social and psycho-emotional development of children. According to Tsiantis
(2008), the main causes of school bullying-victimization are: a) family conditions; and b)
adolescence as a stage of development and formation of the individual's identity, which is
characterized by certain triggering reactions such as emotionality, reactivity, opposition
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to any form of power, lack of self-confidence or on the contrary a feeling of omnipotence.7
This result confirms the research findings that gender-based violence does exist in the
school environment and accordingly in the family and in children’s romantic relationships.
Another important finding is that most of the interviewed children reported that they
have never received any kind of information or support from their school regarding
school/ gender-based violence, which appears to be one of the most important shortcomings as the lack of information and awareness about the phenomenon and the
management of such crises among teachers and parents may encourage the expression of
violent behaviour.
The majority of the research participants reported that both boys and girls may be victims
or perpetrators of gender-based violence in the school setting, yet they also appeared to
believer that the forms of violence differ based on the gender. Boys, as perpetrators, reportedly engage in direct forms of physical or verbal violence, while in contrast, girls use
indirect forms of intimidation, such as spreading rumours or being excluded from friendship groups mostly against children of the same sex (i.e. girls). The research in Greece
revealed that the most frequent form of violence is emotional and psychological violence
and that children are aware of the issue of gender-based violence and its importance.
However, it is important to consider the age group in which the interviewed children belong (14-17 years old), which may partly explain their high level of awareness and
understanding on the issue in question. Finally, on the subject of prevention, the interviewed children highlighted the importance of widespread information sharing and
training for all interested parties (students, parents and teachers), incl. specialized school
lessons on gender equality and human rights, which nowadays are lacking in the Greek
education system.

Conclusion
The results of the primary and secondary research with school-age children in Greece
revealed an alarmingly growing prevalence and evolution of school-based violence on the
basis of gender. Significant gaps and shortcomings were recorded in existing evidence regarding the phenomenon of gender-based violence in the school environment at national
level, which along with the reported experiences and perceptions of the primary research

7

Tsiantis, I. (2008). Intra-school Violence. 11th Mental Health Promotion Program, Athens.
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sample imply the need for further research and action to adequately address the incidents
of gender-based violence.
Good practices in preventing school violence on the basis of gender include targeted
awareness-raising initiatives and children’s active participation in school violence prevention and elimination measures and mechanisms, teacher training, set-up of
specialized counselling centres and support structures, extra-curricular activities (e.g.
film nights, theatrical activities/workshops, etc.) and development of common means and
operating procedures for coping with violence and bullying in schools.
To that end, the following useful recommendations are made as a result of the Greek case
study:
1.

Development of a Code of Conduct / Ethics in the school classroom;

2.

Active participation of students in addressing the phenomenon;

3.

Reinforcement of the school curriculum with specialized courses on gender equality
and human rights;

4.

Intercultural Education as part of the school curriculum;

5.

Organisation of information sharing events and workshops on the phenomenon of
gender-based violence in the school environment;

6.

Systematic cooperation with specialized Support & Referral Services;

7.

Development of sound cooperation mechanisms between parents-students-local
community.

Overall, these findings point to the need of using an evidence-based, multi-dimensional
approach when analysing, developing and enacting policy and practice on School-related
Gender-Based Violence in Greece and by extension in Europe. To achieve this, more systematic research on the issue of the formation of gender identities and the reproduction
of gender discrimination among children and adolescents is required at local and national
level. According to the findings of our study, it is evident that gender-based violence concerns both boys and girls with two main categories of factors identified as playing key
role in the occurrence of gender-based violence in their intimate relationships: (a) individual and (b) environmental (family, school, friends). These findings imply that to
prevent this phenomenon, the school community along with parents and relevant institutions should challenge the perceptions of children, which are being formed in an early

8

stage under the status of male-dominated/female-dominated objective conditions-structures, in which they grow, gain experience and socialize.
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1.

Εισαγωγή
Η παρουσα μελετη πραγματοποιηθηκε στο πλαισιο του Πακετου Εργασιας 2 του ευρωπαικου εργου “Children First – Addressing Gender-Based Violence from the bottom-up”
που υλοποιειται στην Ελλαδα, την Κυπρο, την Ιταλια, τη Λιθουανια και το Ηνωμενο Βασιλειο με χρηματοδοτηση απο το Προγραμμα Δικαιωματων, Ισοτητας και Ιθαγενειας της
Ευρωπαικης Επιτροπης (REC) (2014-2020).
Βασικοι στοχοι του πακετου εργασιας 2 ειναι:
i.

ii.
iii.

iv.

Η συγκροτηση Συμβουλευτικων Οργανων Νεων (YAB) σε εθνικο επιπεδο που θα
δωσουν την ευκαιρια στα εμπλεκομενα μελη να ενημερωθουν διεξοδικα για το
ζητημα της εμφυλης βιας μεταξυ των παιδιων/εφηβων καθως και να
συμμετασχουν ενεργα στην πρωτογενη ερευνα που θα διεξαχθει.
Η καταγραφη των στασεων και των αποψεων των παιδιων και των νεων σχετικα
με την εμφυλη βια που λαμβανει χωρα στις μεταξυ τους σχεσεις.
Η δημιουργια του περιεχομενου και η τεχνικη αναπτυξη ενος διαδραστικου
ηλεκτρονικου παιχνιδιου ενημερωσης και ευαισθητοποιησης για παιδια και
εφηβους.
Η δημιουργια ενημερωτικου υλικου για δασκαλους και εκπαιδευτικους.

Σε αυτο το πλαισιο, η αναλυση των ερευνητικων δεδομενων που ακολουθει αφορα στη
συγκεντρωση πληροφοριων για την περιπτωση της Ελλαδας σε δυο επιπεδα:
•
•

μεσω της δευτερογενους ερευνας με βαση την υφισταμενη βιβλιογραφια επι του
συγκεκριμενου θεματος προς διερευνηση, και
μεσω της πρωτογενους (ποσοτικης και ποιοτικης) ερευνας με τη συμμετοχη νεων
και εφηβων ηλικιας 12 -18 ετων.
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2.

Εθνικό Πλαίσιο – Βασικά Δεδομένα
Δρ. Βάνα Παπακίτσου, Σύμπλεξις

2.1. Νομικό Πλαίσιο
Σημερα στην Ελλαδα, η ισοτητα των φυλων αναγνωριζεται ως θεμελιωδης αρχη και βασικο ανθρωπινο δικαιωμα μεσω μιας σειρας νομοθετικων πραξεων και ρυθμισεων.
Ειδικοτερα, η συνταγματικη κατοχυρωση της ισοτητας των φυλων εχει επιτευχθει στο
πλαισιο των ισχυουσων διαταξεων των παρακατω αρθρων του Ελληνικου Συνταγματος.
Το Άρθρο 4, παραγραφος 2 του Ελληνικου Συνταγματος προβλεπει την ισοτητα μεταξυ
ανδρων και γυναικων αναφεροντας οτι 8:"Οι Έλληνες άνδρες και γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις." Παραλληλα, η σωματικη τιμωρια στα παιδια
απαγορευεται ρητα απο το νομο, τοσο στην πρωτοβαθμια9, οσο και στη δευτεροβαθμια10 εκπαιδευση, με βαση τη σχετικη νομοθεσια απο το 1998 και το 2005 αντιστοιχα,
ενω παραλληλα προτεινονται αλλα μεσα για την προωθηση της καλης συμπεριφορας
των μαθητων στο σχολικο περιβαλλον. Στο αρθρο 13 παρ. 8 του Π.Δ. 201/1998, με τιτλο
«Παιδαγωγικός έλεγχος συμπεριφοράς των μαθητών των δημοτικών σχολείων» αναφερεται ρητα οτι «η σωματική τιμωρία δεν επιτρέπεται». Το συγκεκριμενο αρθρο παρεχει
επισης ενα πλαισιο για την παιδαγωγικη αντιμετωπιση της προβληματικης συμπεριφορας των μαθητων και κανει ρητη αναφορα στην αναγκη σεβασμου της προσωπικοτητας
και των δικαιωματων του παιδιου ως βασικης κατευθυντηριας αρχης. Αντιστοιχα, η παραγραφος 1 του αρθρου 21 του Ν. 3328/2005, με τιτλο «Θέματα δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης», αναφερει οτι απαγορευεται η επιβολη οποιασδηποτε μορφης σωματικης
τιμωριας σε μαθητες της δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης που αποκλινουν απο την αρμοζουσα συμπεριφορα.
Το 2015 μαλιστα, ο Ποινικος Κωδικας στην Ελλαδα τροποποιηθηκε ως προς την ηλικια
στην οποια ενας ανηλικος υπεχει ποινικη ευθυνη με αποτελεσμα να οριζεται πλεον ως
ποινικα υπευθυνη η ηλικια των 15 ετων σε σχεση με τα 13 ετη που ισχυε εως τοτε. Στο

8

http://confinder.richmond.edu/greek_2001.html
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Παραγραφος 8γ, αρθρο 13 του Π.Δ. 201/1998: (ΦΕΚ 161Α / 13.7.1998).
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Παρ. 1, αρθρο 21 του Ν. 3328/2005: (ΦΕΚ 80Α / 1.4.2005).
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ιδιο επιπεδο, το αρθρο 312 με τιτλο «Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά»
οριζει οτι η προκληση σωματικης η ψυχικης βλαβης στην υγεια ενος θυματος τιμωρειται
με φυλακιση, με μονη εξαιρεση αν προκαλειται απο παιδια.

2.2. Βασικά Δεδομένα
Σε εθνικο επιπεδο, οι ερευνες που εχουν διεξαχθει για τη βια λογω φυλου (εμφυλη βια)
στο πλαισιο του σχολικου περιβαλλοντος ειναι ελαχιστες, με το μεγαλυτερο μερος αυτων
να εντοπιζεται απο τη δεκαετια του 2000 και επειτα οταν η ερευνητικη κοινοτητα στην
Ελλαδα αρχισε να δειχνει μεγαλυτερο ενδιαφερον στη διερευνηση των περιστατικων
βιας και στη θυματοποιηση των παιδιων στο σχολειο.
Τα προηγουμενα χρονια μαλιστα, το ερευνητικο ενδιαφερον σε εθνικο επιπεδο επικεντρωθηκε κατα κυριο λογο σε περιπτωσεις εκφοβισμου και ενδοοικογενειακης βιας. Σε
αυτο το πλαισιο, μια απο τις σημαντικοτερες υφισταμενες ερευνες εθνικης εμβελειας
(2012) για τα στερεοτυπα και τις στασεις των φυλων αναφορικα με τη βια στα ελληνικα
σχολεια, ανεδειξε οτι οι νεοι/-ες στην Ελλαδα εξακολουθουν ακομα και σημερα οχι μονο
να αναπαραγουν παρωχημενες στερεοτυπικες αντιληψεις ως προς το φυλο, αλλα και να
δειχνουν ανοχη απεναντι σε ορισμενες μορφες εμφυλης βιας και κατ’ επεκταση να αποδεχονται κυριαρχους μυθους σχετικα με τους λογους για τους οποιους προκυπτει η
εμφυλη βια11. Ειδικοτερα, ιδιαιτερο ενδιαφερον παρουσιαζουν τα εξης συμπερασματα
της εν λογω ερευνας:
•

Η πλειονοτητα των ερωτηθεντων κοριτσιων και αγοριων υποστηριζουν απολυτα
την ισοτητα μεταξυ ανδρων και γυναικων σε επιπεδο ευκαιριων εκπαιδευσης
η/και διασκεδασης. Εντουτοις, τοσο τα κοριτσια οσο και τα αγορια φαινεται να
αναπαραγουν στερεοτυπικες αντιληψεις για τους εμφυλους κοινωνικους ρολους.
Χαρακτηριστικο παραδειγμα ειναι οι βαθια εδραιωμενη αποψη οτι ειναι περισσοτερο αποδεκτο για τα αγορια να εχουν πολλους /-ες ερωτικους/-ες συντροφους εν
αντιθεσει με τα κοριτσια. Αντιστοιχα, στην περιπτωση του ραντεβου, τοσο τα αγορια, οσο και τα κοριτσια συμφωνουν πως «τα περισσότερα αγόρια βγαίνουν με τα
κορίτσια με μοναδικό σκοπό την σεξουαλική επαφή». Σε θεματα που σχετιζονται με

11

(2012) Προγραμμα Youth4Youth: Ενδυναμωση της νεολαιας για την προληψη της βιας λογω φυλου μεσω διεπιστημονικης
προσεγγισης
Ευρωπαικο
δικτυο
κατα
της
βιας
http://www.antiviolencenet.eu/Y4YResearch_Report_Final_GR.pdf
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•

•

•
•
•

τη βια κατα τη διαρκεια της σεξουαλικης επαφης, οι απαντησεις των ερωτηθεντων
αγοριων και κοριτσιων εδειξαν οτι καποιες βιαιες συμπεριφορες ειναι πληρως αποδεκτες τοσο απο τους μεν, οσο και απο τις δε οπως π.χ. η ασκηση λεκτικης βιας
(φωνες, βρισιες, κ.ο.κ) ειτε απο το αγορι ειτε απο το κοριτσι οταν αυτος/ η νιωσει
οτι δε λαμβανει τον απαραιτητο σεβασμο, η οταν ο/η συντροφος διαμαρτυρεται η/
διαφωνει διαρκως με εκεινον/ η.
Οι νεοι /-ες δε βλεπουν την εμφυλη βια ως ενα ζητημα που τους/τις επηρεαζει αμεσα, αλλα την αντιμετωπιζουν ως προβλημα που αφορα κατα κυριο λογο τον
κοσμο των «μεγαλων».
Οι νεοι /-ες στην Ελλαδα φαινεται οτι ειναι σε θεση να αναγνωρισουν τις φυσικες
(σωματικες) μορφες βιας, αλλα σε πολυ μικροτερο βαθμο τις ψυχολογικες εκφανσεις της, οπως για παραδειγμα το να φωναζεις στο/στη συντροφο σου η να
ελεγχεις τι κανει η τι φοραει.
Πολλοι νεοι /-ες θεωρουν τη ζηλεια ως ενδειξη αγαπης απο τον/τη συντροφο τους.
Μια μικρη μεριδα των αγοριων θεωρει αποδεκτο ενα αγορι να ασκει πιεση σε ενα
κοριτσι για να ερθουν σε σεξουαλικη επαφη αν βγουν ραντεβου.
Οι νεοι/-ες δεν θεωρουν αποδεκτη τη βια, ιδιως τη σωματικη, αλλα σε πολυ μεγαλο
βαθμο τη δικαιολογουν κατω απο ορισμενες συνθηκες, οπως στην περιπτωση που
ο/η συντροφος σου σε απατησει η φλερταρει με καποιο αλλο ατομο. Επιπλεον, ιδιαιτερα διαδεδομενη μεταξυ των νεων που συμμετειχαν στην ερευνα ηταν η
πεποιθηση οτι τα κοριτσια και οι γυναικες μπορουν να προκαλεσουν σεξουαλικη
επιθετικοτητα με τον τροπο που ντυνονται η συμπεριφερονται. Η σταση αυτη σε
μεγαλο βαθμο αντανακλα τη νοοτροπια της επιρριψης της ευθυνης στο θυμα που
παραδοσιακα ειναι βαθια ριζωμενη στην ελληνικη κοινωνια.

Επι του ιδιου θεματος, με βαση μια αλλη ερευνα που διεξηχθη το 2013 για τη σχολικη βια
στην Ελλαδα, διαπιστωθηκε οτι τα κοριτσια συμμετεχουν ενεργα σε βιαια επεισοδια ειτε
ως θυματα, ειτε ως θυτες, ειτε ως θυτες και θυματα ταυτοχρονα. Ενδιαφερον παρουσιαζει μαλιστα το γεγονος οτι αρκετα κοριτσια ανεφεραν οτι εχουν υπαρξει θυματα
σωματικης βιας απο αγορια.12

12

Καπαρη Κ. (2013). Σχολικος εκφοβισμος και θυματοποιηση στο Γυμνασιο: Ο ρολος των εξωγενων και εγγενων χαρακτηριστικων του σχολειου στο πλαισιο της προσεγγισης του οικοσυστηματος (Διδακτορικη διατριβη). Ιωαννινα:
Πανεπιστημιο Ιωαννινων.
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Αντιστοιχα, συμφωνα με τα αποτελεσματα μιας πιλοτικης ερευνας που πραγματοποιησε
το Υπουργειου Παιδειας (2015) μεσω της διενεργειας συνεντευξεων με εκπαιδευτικους
και γονεις για το θεμα της βιας στο σχολειο, καταγραφηκε διαφοροποιηση στην εκδηλωση φαινομενων εκφοβισμου τοσο σε σχεση με τις διαφορετικες βαθμιδες
εκπαιδευσης, οσο και σε σχεση με την ηλικιακη ομαδα στην οποια ανηκουν τα παιδια και
οι εφηβοι. Ειδικοτερα, στην προσχολικη εκπαιδευση η βια φαινεται να παιρνει τη μορφη
πρωιμων επιθετικων συμπεριφορων που ενδεχεται αργοτερα να εξελιχθουν σε εκφοβισμο. Τα αποτελεσματα ανεδειξαν οτι η πλειοψηφια των μαθητων (70%) αισθανεται
ασφαλης στο σχολικο περιβαλλον σε συγκριση με ενα μικρο ποσοστο της ταξεως του
5,5 % που ανεφερε οτι δεν αισθανεται το ιδιο. Το 65% των ερωτηθεντων παιδιων δηλωσε οτι εχουν βιωσει ως παρατηρητες περιστατικα βιας σε συμμαθητες τους στο χωρο
του σχολειου σε αντιθεση με το 28% που δηλωσε το αντιθετο στη σχετικη ερωτηση. Επισης, το μεγαλυτερο ποσοστο των αγοριων και κοριτσιων (66%) δηλωσε οτι δεν εχει
ασκησει ποτε βια σε αλλους μαθητες. Παρ’ ολα αυτα, 1 στα 3 παιδια (29%) ανεφερε οτι
εχει ασκησει καποιας μορφης βια με τις απαντησεις τους να κυμαινονται απο σπανια εως
πολυ συχνα. Πιο συγκεκριμενα, στο δημοτικο σχολειο οι συχνοτερες μορφες βιας φαινεται να ειναι η λεκτικη βια, ο κοινωνικος αποκλεισμος και ο εκφοβισμος. Στο Γυμνασιο,
τα κυριοτερα περιστατικα εκφοβισμου σχετιζονται με θεματα εμφανισης και φυλου η/
και σεξουαλικης ταυτοτητας, συχνα μαλιστα με τη χρηση και σωματικης βιας, ενω σε
ορισμενες φορες τα σχετικα περιστατικα διαδραματιζονται στον κυβερνοχωρο
(internet/ cyberbullying). Στο Λυκειο ο εκφοβισμος ειναι πιο εντονος και εκδηλωνεται
με πειραγματα και σωματικη βια. Στην εκθεση επισημαινεται επισης οτι το ασφαλες σχολικο περιβαλλον προλαμβανει την εμφανιση της σχολικης βιας καθως και οτι η
συνεργασια σχολειου - οικογενειας θεωρειται οτι δρα θετικα στην προληψη και στην εξαλειψη φαινομενων σχολικου εκφοβισμου.13
Τελος, με βαση την πιο προσφατη σχετικη ερευνα (2016) σε μαθητες πρωτοβαθμιας και
δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης, δεν καταγραφηκε καποια διαφοροποιηση στη συχνοτητα
της λεκτικης βιας αναμεσα στα κοριτσια και τα αγορια, σε αντιθεση με τη σωματικη βια,

13

Ζαμπετα, Ε, Λεοντσινη, Μ., Ασκουνη. Ν., Τουρα. Κ., Παπαδακου Υ, Ψωχιος Ν. (2015) «Επιστημονικη ανασκοπηση της
σχολικης βιας στην Ελλαδα», Πιλοτικο Προγραμμα του Συμβουλιου της Ευρωπης για τον Χαρτη της ECD / HRE για την
αντιμετωπιση της βιας στα σχολεια μεσω της EDC / HRE, Αθηνα, Υπουργειο Παιδειας - Εθνικο & Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων.
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η οποια φαινεται να ειναι πιο συχνο φαινομενο απο την πλευρα των αγοριων.14 Συμφωνα με τα δεδομενα της συγκεκριμενης ερευνας, το 56,5% των ερωτηθεντων μαθητων
ανεφερε ως πιο συχνη μορφη εκφοβισμου τη λεκτικη βια, που περιλαμβανει την εξυβριση και την κοροιδια, ενω ακολουθει ο σωματικος εκφοβισμος με ποσοστο 30,5%, που
περιλαμβανει χτυπηματα και σπρωξιματα και τελος ο κοινωνικος εκφοβισμος με ποσοστο 27,8% που αφορα στην ειρωνεια/ εμπαιγμο και στην απομονωση του μαθητη απο
την (σχολικη) ομαδα.
Εξισου ενδιαφερον παρουσιαζουν τα αποτελεσματα παλαιοτερων ερευνων σχετικα με
τη βια στις ερωτικες σχεσεις στην Ελλαδα που σε μεγαλο βαθμο δειχνουν οτι ελαχιστα
εχει αλλαξει η κατασταση στη χωρα κατα την τελευταια 15ετια. Σε μια απο τις πρωτες
ερευνες επι του θεματος (2003) στην οποια συμμετειχαν συνολικα 486 νεες γυναικες
(15-21 ετων), το 61,5% ανεφερε οτι εχει υποστει καποιο περιστατικο η μορφη βιας απο
τον ερωτικο τους συντροφο, σωματικη, ψυχολογικη η σεξουαλικη, στο πλαισιο ειτε της
τωρινης ειτε προτερης ερωτικης σχεσης15 Το 35,2% εξ αυτων ανεφερε οτι εχει υπαρξει
θυμα σωματικης κακοποιησης, ενω σχεδον 1 στις 4 νεες γυναικες (37,9%) δηλωσε οτι
εχει πεσει θυμα σεξουαλικης κακοποιησης. Αξιζει μαλιστα να σημειωθει οτι το 20% των
ερωτηθεντων γυναικων φανηκε να πιστευει οτι υπο ‘συγκεκριμενες συνθηκες’ (π.χ. σε
περιπτωση απιστιας), η σωματικη κακοποιηση απο το συντροφο καθως και η εξαναγκαστικη σεξουαλικη επαφη στις εγγαμες σχεσεις ειναι αποδεκτες συμπεριφορες.16
Με βαση ετερη ερευνα επι του θεματος (2005), το ενα τριτο απο τις γυναικες που συμμετειχαν (35 απο τις 101 ερωτηθεντες γυναικες), ανεφερε οτι εχει υποστει καποια
μορφη βιας στις ερωτικες σχεσεις που εχει συναψει, με συχνοτερες μορφες τις απειλες,
τον εκφοβισμο και την ελεγκτικη συμπεριφορα του συντροφου τους. Σχεδον για ολες τις
ερωτηθεισες γυναικες, αποδειχτηκε ιδιαιτερα δυσκολο το να μιλησουν για τα περιστατικα βιας που εχουν βιωσει σε καποια ερωτικη τους σχεση, ενω ελαχιστες ηταν οι

14

Αθηνοπουλου, Β., Μπαμπαλης, Θ., Νικολοπουλος, ΙΒ. (2016). Πανελληνια ερευνα για την ενδοοικογενειακη βια και εκφοβισμο στην πρωτοβαθμια και δευτεροβαθμια εκπαιδευση. Υπουργειο Παιδειας, Έρευνας & Θρησκευματων

15

Pentaraki, M. (2003). Magnitude, forms and consequences of violence that adolescent female High School students suffer
in their intimate relationships. Unpublished Doctoral thesis, Athens: Department of Sociology, Panteion University.

16

Pentaraki, M. (2003). οπ. πρ., Τσιριγωτη, Α., Πετρουλακη, Κ., Ντιναπογιας, Α., (2011), Ελληνικη Έκδοση Gear against
IPV. Τευχος ΙΙΙ: Εγχειριδιο Εκπαιδευτικου, Αθηνα: Ευρωπαικο Δικτυο Κατα της Βιας (ISBN: 978-960-9569-00-2)
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περιπτωσεις στις οποιες οι γυναικες δηλωσαν οτι εχουν προβει σε καταγγελια του βιαιου
περιστατικου.17
Αντιστοιχα, σε διακρατικη ερευνα που πραγματοποιηθηκε το 2008 με τη συμμετοχη
1.850 νεων γυναικων (18-24 ετων) απο 5 χωρες (Ελλαδα, Κυπρος, Μαλτα, Λιθουανια και
Λετονια) αναδειχθηκε οτι το 10-16% των Ελληνιδων που συμμετειχαν εχουν βιωσει καποιας μορφης ανεπιθυμητη σεξουαλικη εμπειρια στο πλαισιο τωρινης η παλαιοτερης
ερωτικης σχεσης, συμπεριλαμβανομενου του βιασμου η της αποπειρας βιασμου. 18
Με βαση τελος τα στοιχεια μιας ακομα ερευνας που πραγματοποιηθηκε την ιδια χρονια
(2008) με τη συμμετοχη 478 νεων γυναικων (18-24 ετων), περιπου 1 στις 3 (142 εξ αυτων) ανεφερε οτι εχει εξαναγκαστει σε σεξουαλικη επαφη παρα τη θεληση τους.19

17

Η ερευνα διεξηχθη απο την Ιατρικη Σχολη του Πανεπιστημιου Κρητης και το Γενικο Πανεπιστημιακο Νοσοκομειο,
Τμημα Μαιευτικης και Γυναικολογιας, Ηρακλειο-Κρητη, σε συνεργασια με το Τμημα Κοινωνικης Εργασιας, ΤΕΙ Κρητης,
Ιουλιος - Σεπτεμβριος 2005.

18

Mediterranean Institute for Gender Studies (MIGS). (2008). Date Rape Cases among Young Women: Strategies for Support and Intervention. Nicosia: University of Nicosia Press. (Διαθεσιμο στο: http://goo.gl/v4cel

19

Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) (2008). Date rape cases amongst young women and development of
good practices for support and prevention [Daphne project: 2005-1-041-WY]. (Διαθεσιμο στο: http://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/date-raperesource- book_final.pdf
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3.

Πολιτικές, στρατηγικές και πρότυπα για την πρόληψη
της έμφυλης βίας στα σχολεία
Σε θεσμικο επιπεδο, το εκπαιδευτικο συστημα τοσο σε επιπεδο κεντρικης κυβερνησης
υπο την εννοια του αρμοδιου Υπουργειου (Υπουργειο Παιδειας), οσο και σε επιπεδο συλλογικης οργανωσης των εκπαιδευτικων και των ιδιων των σχολικων μοναδων,
διαδραματιζουν ιδιαιτερα σημαντικο ρολο στην αντιμετωπιση της εμφυλης βιας μεταξυ
των παιδιων και των εφηβων, αλλα και στην προληψη της εμφανισης βιαιης συμπεριφορα στη μετεπειτα ενηλικη ζωη τους. Το σχολειο αλλωστε αποτελει κρισιμη συνιστωσα
της ζωης των νεων, καθως προκειται για ενα απο τα κυρια πλαισια οπου λαμβανει χωρα
η κοινωνικοποιηση των φυλων και οπου διαμορφωνονται και ενισχυονται οι συμπεριφορες απεναντι στον ιδιο τους τον εαυτο και στους αλλους. Ιδιως κατα την εφηβεια, οι
νεοι αρχιζουν να διαμορφωνουν τις αξιες τους και τις προσδοκιες του σχετικα με τις πολυ
στενες διαπροσωπικες τους σχεσεις.20 Σε αυτο το πλαισιο, τα τελευταια χρονια εχουν
υλοποιηθει αρκετες στρατηγικες με στοχο την προληψη του φαινομενου σε εθνικο επιπεδο. Οι κυριοτερες εξ αυτων συνοψιζονται ακολουθως:

3.1. ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ (2017)21
Η πρωτοβουλια «Σπάζοντας τον Κύκλο» ξεκινησε το 2017 ως ενα πιλοτικο προγραμμα
που ως βασικο στοχο ειχε την ενδυναμωση των ηδη υφισταμενων προγραμματων κατα
της εμφυλης βιας μεσω της παροχης χρησιμων εργαλειων για την ενημερωση και την
ευαισθητοποιηση των νεων επι του συγκεκριμενου θεματος. Στο πλαισιο της εν λογω
πρωτοβουλιας, παρηχθη ενας εμπεριστατωμενος οδηγος που ως κυριο σκοπο ειχε την
προληψης της βιας λογω φυλου μεταξυ των νεων. Ειδικοτερα, σκοπος του υλικου που
δημιουργηθηκε ηταν:
•

Να συμβαλει στη βαθυτερη κατανοηση των συμπεριφορων ανεκτικοτητας απεναντι στα φαινομενα βιας που συνδεονται με το φυλο μεταξυ των νεων,

20

Pana, Α., Lesta, St. (2012). Νεολαια 4 Νεολαια. Ένα εγχειριδιο για την ενδυναμωση των νεων στην προληψη της βιας
λογω φυλου μεσω της εκπαιδευσης απο ομοτιμους https://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/Y4Y-Manual_digital_v12.pdf

21

http://socialpolicy.gr/wp-content/uploads/2018/07/BREAKING-THE-CYCLE-Training-Manual-GREEK.pdf
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•

Να ενθαρρυνει και να ενδυναμωσει τους νεους ωστε να ειναι σε θεση να προλαμβανουν και να απορριπτουν συμπεριφορες που σχετιζονται με την εμφυλη βια,
μεταξυ αλλων μεσω της αναπτυξης ικανοτητων και δεξιοτητων που προωθουν την
υγιη κοινωνικη συμπεριφορα.

Ο συγκεκριμενος οδηγος αποτελει πολυτιμο εργαλειο ενδυναμωσης και καταρτισης οργανωσεων και επαγγελματιων που δραστηριοποιουνται στον τομεα της εμφυλης βιας με
επικεντρο την αναπτυξη και την προωθηση ειδικων, καινοτομων μεθοδων και προγραμματων που συμβαλλουν στην προληψη και την εξαλειψη της εμφυλης βιας με την ενεργη
συμμετοχη των νεων ανθρωπων.

3.2. Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ (2012)22
Στο πλαισιο του Διακρατικου Προγραμματος «Η Νεολαία για τη Νεολαία: Ενδυνάμωση
των νέων για την πρόληψη της βίας λόγω φύλου μέσω της εκπαίδευσης», δημιουργηθηκε
ο ομωνυμος οδηγος «Η Νεολαία για τη Νεολαία» (Youth4Youth) που αποτελει μια καινοτομα πρωτοβουλια που ειχε ως απωτερο στοχο την ευαισθητοποιηση, την εκπαιδευση
και την καταρτιση νεων πανω σε θεματα εμφυλης βιας στο πλαισιο τοσο της τυπικης,
οσο και της ατυπης εκπαιδευσης. Ειδικοτερα, το εν λογω εργαλειο επιχειρουσε:
•

•
•
•

Να περιορισει τη συχνοτητα της εμφανισης περιστατικων εμφυλης βιας μεταξυ
των νεων καθως και τις συνεπειες του φαινομενου σε ατομικο και κοινωνικο επιπεδο,
Να ενισχυσει τη γνωση και την κατανοηση των νεων για τη φυση της εμφυλης βιας,
Να δωσει τη δυνατοτητα στους νεους/νεες να αναγνωρισουν το δικαιωμα τους στο
σεβασμο και να πραττουν και εκεινοι το ιδιο προς τους συνανθρωπους τους.
Να ενδυναμωσει τους νεους/νεες με δεξιοτητες και αυτοπεποιθηση που θα τους
επιτρεπουν να αμφισβητουν και να καταπολεμουν αποτελεσματικα τα φαινομενα
εμφυλης βιας που επηρεαζουν τους ιδιους/ιδιες η/ και τους/τις συνομηλικους τους.

Το συγκεκριμενο εγχειριδιο περιλαμβανει εκτενεις πληροφοριες σε θεωρητικο και πρακτικο επιπεδο σχετικα με την εμφυλη βια καθως και μια σειρα απο δραστηριοτητες και
ασκησεις που μπορουν να πραγματοποιηθουν στο πλαισιο της σχολικης ταξης. Αποτελει

22

http://www.antiviolence-net.eu/Manual_Youth4Youth.pdf
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ετσι ενα πολυτιμο εργαλειο για δασκαλους και εκπαιδευτικους νεων για την επιτευξη
της ισοτητας των φυλων στην Ελλαδα.

3.3. Εκστρατεία για την καταπολέμηση του εκφοβισμού στην
Ευρώπη (e-abc)" και "ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ... ΜΙΛΗΣΕ ΤΩΡΑ (2012)23
Η συγκεκριμενη εκστρατεια υλοποιηθηκε απο την οργανωση «Το Χαμογελο του Παιδιου» και περιλαμβανε την αναπτυξη ενος καινοτομου διαδραστικου εκπαιδευτικου
εργαλειου με σκοπο:
i.
ii.
iii.

Να εξηγησει το φαινομενο του εκφοβισμου,
Να βοηθησει τους νεους να κατανοησουν τη συναισθηματικη κατασταση των
παιδιων που συμμετεχουν σε φαινομενα εκφοβισμου, και
Να παρουσιασει πρακτικες και εφικτες λυσεις για την προληψη και την
αντιμετωπιση του φαινομενου.

Το συγκεκριμενο εργαλειο βασιζεται στη μεθοδολογια της εξιστορησης (storytelling) οπου ο χρηστης μεσω ενος αβαταρ (avatar) εχει τη δυνατοτητα να παρεμβει με
πολλαπλους τροπους στην εξελιξη της ιστοριας. Το εν λογω διαδραστικο εκπαιδευτικο
εργαλειο παρουσιαζει δυο ιστοριες εκφοβισμου: μια που λαμβανει χωρα στο σχολειο και
μια αλλη που συντελειται στον κυβερνοχωρο. Ο χρηστης μπορει να επιλεξει οποια ιστορια απο τις δυο θελει και στη συνεχεια να ορισει το προφιλ του παιδιου με βαση το οποιο
θα συμμετασχει στην ιστορια (επιλογη μεταξυ του παιδιου που εκφοβιζει, του εκφοβισμενου η του παιδιου που παρατηρει). Στη συνεχεια, μεσω δομημενων επιλογων, μπορει
να επιλεξει την πορεια και τελος την καταληξη της ιστοριας. Ο διαδραστικος χαρακτηρας
του εργαλειου καθως και το γεγονος οτι το περιεχομενο και οι «δραστες – χρηστες» βασιζονται σε πραγματικα γεγονοτα, το καθιστουν ιδιαιτερα ελκυστικο για τα παιδια.
Αξιζει να σημειωθει, οτι το συγκεκριμενο εκπαιδευτικο εργαλειο συνοδευεται απο ενα
συμπληρωματικο εγχειριδιο για δασκαλους - εκπαιδευτικους καθως μεταξυ αλλων αποτελει ενα πολυτιμο εργαλειο για περαιτερω συζητηση στην ταξη.

23

https://www.hamogelo.gr/gr/en/diadrastiko-ekpaideitiko-ergaleio/
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4.

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας στην Ελλάδα
Η πρωτογενης ερευνα στην Ελλαδα πραγματοποιηθηκε την περιοδο Ιανουαριος – Απριλιος 2020 σε δυο σκελη: α) διενεργεια ποσοτικης ερευνας μεσω διαδικτυακου ανωνυμου
ερωτηματολογιου και β) διενεργεια ποιοτικης ερευνας μεσω ατομικων συνεντευξεων.
Αξιζει να σημειωθει οτι σε σχεση με το δευτερο σκελος, ο αρχικος προγραμματισμος αφορουσε στη διενεργεια τοσο ατομικων συνεντευξεων, οσο και μιας ομαδας εστιασης.
Παρ’ ολα αυτα, λογω της πανδημιας του κορωνοιου που ξεσπασε παγκοσμιως στις αρχες
του 2020, η ερευνητικη ομαδα της Συμπλεξις αναγκαστηκε να αντικαταστησει το δειγμα
της ομαδας εστιασης με επιπροσθετες ατομικες συνεντευξεις καθως κατεστη αδυνατο
να διενεργηθει η ομαδα εστιασης εστω και διαδικτυακα για πρακτικους λογους (ελλειψη
κοινων διαδικτυακων μεσων επικοινωνιας, ελλειψη ιδιωτικοτητας, κ.ο.κ.). Σε καθε περιπτωση, το μεγεθος του αρχικα προδιαγεγραμμενου δειγματος διατηρηθηκε στο
ακεραιο που αποτελει βασικο ποιοτικο κριτηριο για την εξασφαλιση των αρχικα ενδεδειγμενων προδιαγραφων και επομενως αποτελεσματων της ερευνας.
Ακολουθως παρουσιαζονται αναλυτικα τα αποτελεσματα της ποσοτικης και της ποιοτικης ερευνας με τη συμμετοχη παιδιων και εφηβων ηλικιας 12-18 ετων στην Ελλαδα.

4.1. Διαδικτυακή Ποσοτική Έρευνα
Στη διαδικτυακη ερευνα συμμετειχαν 100 νεοι και νεες που ζουν στην Ελλαδα με τη συντριπτικη πλειοψηφια (99 στους 100) να εχει ελληνικη υπηκοοτητα (ενας/ μια απο τους
συμμετεχοντες εχει καταγωγη απο την Κυπρο αλλα διαμενει στην Ελλαδα). Όπως φαινεται στο διαγραμμα 1, το 73% των συμμετεχοντων εντασσεται στην ηλικιακη
κατηγορια των 12-14 ετων και το υπολειπομενο 27% στην ηλικιακη κατηγορια των 1518 ετων.
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Ηλικιακή κατηγορία

Στη συντριπτικη τους πλειοψηφια, τα παιδια – νεοι που συμμετειχαν ηταν κοριτσια
(71%) και μολις 1 στους 3 αγορια που αντιστοιχει σε ποσοστο 28% (Διαγραμμα 2).

Φύλο

Αναφορικα με τον σεξουαλικο τους προσανατολισμο, το 83,2% των ερωτηθεντων ανεφερε οτι ειναι ετεροφυλοφιλοι, ενω το υπολοιπο μικρο ποσοστο μοιραστηκε στις
υπολοιπες κατηγοριες οπως φαινεται στο Διαγραμμα 3 παρακατω.
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Σεξουαλικός Προσανατολισμός

Αναφορικα με τις τυχον δυσκολιες που αντιμετωπιζει η οικογενεια τους, πανω απο τα
μισα παιδια που συμμετειχαν (56%) δεν ανεφεραν καποια συγκεκριμενη δυσκολια, ενω
περιπου 1 στα 2 παιδια (19,2%) ανεφερε οικονομικες δυσκολιες και το 16,2% δηλωσε
οτι προερχεται απο διαζευγμενους γονεις (Διαγραμμα 4).

Οικογενειακά προβλήματα και δυσκολίες
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Στις ερωτησεις που αφορουσαν στα βιωματα των παιδιων σχετικα με το φυλο, το μεγαλυτερο ποσοστο (56%) απαντησε οτι δεν εχει βιωσει καποια αρνητικη συμπεριφορα
λογω του φυλου του/της. Παρ’ ολα αυτα, ενα εξισου μεγαλο ποσοστο (44%) απαντησε
θετικα, οτι δηλαδη εχει βιωσει καποιου ειδους αδικη συμπεριφορα λογω φυλου (Διαγραμμα 5).

Βιώματα λόγω φύλου

Απο τα παιδια που απαντησα θετικα, η πλειοψηφια (77,1%) ανεφερε οτι βιωνει τετοιου
ειδους συναισθηματα σχετικα συχνα, ενω το 15,2% σπανιοτερα (Διαγραμμα 6).

Συχνότητα αρνητικών βιωμάτων λόγω φύλου
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Αναφορικα με το περιβαλλον στο οποιο λαμβανουν χωρα τετοιου ειδους βιωματα, το
68,9% αναφερθηκε στο σχολειο, το 15.6% στην οικογενεια/ σπιτι και το 11,1% στις ρομαντικες σχεσεις (Διαγραμμα 7).

Περιβάλλον στο οποίο λαμβάνουν χώρα αρνητικά
βιώματα λόγω φύλου

Αντιστοιχα, η πλειοψηφια των παιδιων που συμμετειχαν στην ερευνα (74%) δηλωσαν
οτι εχουν γινει αντικειμενο κοροιδιας απο τους συνομηλικους τους σε αντιθεση με το
υπολειπομενο 26% που απαντησε αρνητικα (Διαγραμμα 8).

Εμπαιγμός από συνομηλίκους
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Ενδιαφερον παρουσιαζει το γεγονος οτι η συντριπτικη πλειοψηφια των ερωτηθεντων
(82,5%) δηλωσε οτι αισθανεται ντροπη η/ και εγκρατεια λογω του φυλου τους (Διαγραμμα 9).

Αίσθημα ντροπής λόγω φύλου

Πανω απο τα μισα παιδια που συμμετειχαν στη διαδικτυακη ερευνα (62,6%) δηλωσαν
οτι εχουν συναψει καποια ρομαντικη σχεση στο παρελθον σε αντιθεση με το 37,4% που
απαντησε αρνητικα στη σχετικη ερωτηση (Διαγραμμα 10).

Σύναψη ρομαντικής σχέσης

25

Αναφορικα με το θεμα της ασφαλειας στη σχεση τους, το μεγαλυτερο ποσοστο (81,8%)
δηλωσε οτι ναι αισθανεται ασφαλεια, ενω μολις το 18,2% απαντησε αρνητικα (Διαγραμμα 11).

Αίσθημα ασφάλειας στις σχέσεις

Αντιστοιχα, στο ζητημα της ασφαλειας, η πλειοψηφια (77%) δηλωσε οτι αισθανεται περισσοτερη ασφαλεια στην οικογενεια του και επειτα στο σχολειο, ενω αρκετα μικρο ειναι
το ποσοστο των παιδιων που δηλωσαν οτι νιωθουν προστατευμενοι απο την κοινωνια
(Διαγραμμα 12).

Αίσθημα προστασίας
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Στην ερωτηση σχετικα με τους μηχανισμους στηριξης που ειναι διαθεσιμοι στο περιβαλλον των παιδιων για περιστατικα εμφυλης βιας, πανω απο τους μισους ερωτηθεντες
(58,2%) ανεφεραν οτι δε γνωριζουν για την υπαρξη καποιου σχετικου μηχανισμου, ενω
το 22,4% ανεφερε οτι δεν υπαρχουν τετοιου ειδους μηχανισμοι στο περιβαλλον τους
(Διαγραμμα 13).

Μηχανισμοί στήριξης για περιστατικά έμφυλης
βίας

Αναφορικα με προτερα βιωματα βιας στις ρομαντικες τους σχεσεις, ενω η πλειοψηφια
(85,6%) των παιδιων απαντησε αρνητικα, εντουτοις ενα ποσοστο της ταξεως του 14,4%
δηλωσε οτι εχει βιωσει καποιας μορφη βιας (Διαγραμμα 14).
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Βιώματα βίας στις ρομαντικές σχέσεις

Απο τα παιδια που απαντησαν θετικα, 1 στους 4 απαντησε οτι εχει βιωσει συναισθηματικη βια, ενω το 37,5% ψυχολογικη βια (Διαγραμμα 15).

Μορφή βίας στις ρομαντικές σχέσεις

Τελος, ενδιαφερον παρουσιαζουν και οι απαντησεις των παιδιων που συμμετειχαν στην
ερευνα στις τελευταιες ανοιχτου τυπου ερωτησεις. Στην ερωτηση σχετικα με την κατανοηση του ορου εμφυλη βια, 1 στα 10 παιδια (10,8%) απαντησε οτι δεν κατανοει
ακριβως η δε γνωριζει την εννοια του συγκεκριμενου ορου. Στην ιδια ερωτηση, το 35,6%
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ανεφερε οτι την αντιλαμβανεται ως καποια μορφη βιας, ψυχολογικη η λεκτικη που μπορει να προερχεται απο οποιοδηποτε απο τα δυο φυλα. Σχετικα με την πιθανη ενημερωση
που μπορει να εχουν λαβει απο το σχολειο, το 38,6% απαντησε οτι δεν εχουν ενημερωθει
ποτε επι του θεματος και μολις το 24,7% δηλωσε οτι εχει λαβει σχετικη ενημερωση. Στην
τελευταια ανοικτου τυπου ερωτηση για την ενδεχομενη προσωπικη τους εμπειρια σε
σχεση με θεματα εμφυλης βιας στις ρομαντικες σχεσεις που εχουν συναψει, ενα μη αμελητεο ποσοστο της ταξεως του 11,8% δηλωσε οτι εχει βιωσει καποια σχετικη εμπειρια,
η οποια περιλαμβανε συναισθηματικη η ψυχολογικη βια, απειλες, υποτιμηση, προσβλητικα σχολια και λεκτικη βια.

4.2. Αποτελέσματα Ποιοτικής Έρευνας
Όπως προαναφερθηκε, η ποιοτικη ερευνα σε μαθητες/ -τριες στην Ελλαδα βασιστηκε
στη διενεργεια προσωπικων συνεντευξεων, καθως λογω της πανδημιας του κορωνοιου
που εξελιχθηκε ραγδαια στην Ευρωπη κατα την περιοδο της υλοποιησης της πρωτογενους ερευνας, δεν κατεστη εφικτη η υλοποιηση της προγραμματισμενης ομαδας
εστιασης. Σε αυτο το πλαισιο, αντι της υλοποιησης 10 προσωπικων κατ’ ιδιαν συνεντευξεων, υλοποιηθηκαν 22 συνεντευξεις συνολικα ειτε τηλεφωνικα, ειτε μεσω αλλων
ηλεκτρονικων μεσων συνομιλιας. Σε ολες τις περιπτωσεις, οι συνεντευξεις διενεργηθηκαν με τη συμφωνη γνωμη και ενυπογραφη συγκαταθεση των γονεων και κηδεμονων
των παιδιων.
Συνολικα, στην ποιοτικη ερευνα συμμετειχαν 22 παιδια ηλικιας 14-17 ετων με την ιση
συμμετοχη αγοριων και κοριτσιων (11 αγορια και 11 κοριτσια), μαθητες στη δευτεροβαθμια εκπαιδευση σε δημοσια σχολεια της Αττικης. Αξιζει να σημειωθει, οτι η
ερευνητικη ομαδα της Συμπλεξις στην Ελλαδα αντιμετωπισε ιδιαιτερη δυσκολια στην εμπλοκη αγοριων, καθως η πλειοψηφια των εφηβων με τους οποιους επικοινωνησαν οι
ερευνητες αρνηθηκαν να συμμετασχουν αναφεροντας χαρακτηριστικα οτι δεν τους αφορα το θεμα. Αντιθετα, τα κοριτσια εμφανιστηκαν περισσοτερο προθυμα να
συμμετασχουν, κατι που συναδει και με τη μακραν μεγαλυτερη συμμετοχη κοριτσιων
στη διαδικτυακη ποσοτικη ερευνα σε συγκριση με τα αγορια.
Με βαση το κοινο ερευνητικο πρωτοκολλο της ερευνας, οι ερωτησεις των προσωπικων
συνεντευξεων επικεντρωθηκαν στην αντιληψη των παιδιων/ εφηβων σχετικα με το
φαινομενο της εμφυλης βιας στο σχολικο περιβαλλον, τη συχνοτητα του φαινομενου, τις
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μορφες που λαμβανει, τη γνωμη τους για τις βασικες αιτιες του προβληματος και τις συνεπειες για τα θυματα, τα ερεθισματα (κοινωνικα και πολιτισμικα) που μπορει να
επηρεαζουν την εμφανιση της βιας, καθως και σχετικες προτασεις που ενδεχομενως εχουν για την προληψη η/και αντιμετωπιση του φαινομενου.
Στην ερωτηση τι συνιστα βια, σχεδον ολα τα παιδια απαντησαν οτι αφορα κυριως σε
ψυχολογικη, συναισθηματικη και λεκτικη βια. Χαρακτηριστικα ενα κοριτσι 14 ετων αναφερει: «είτε ο ένας είτε ο άλλος (εννοώντας εκ των συντρόφων) ασκεί σωματική ή
ψυχολογική βία ο ένας στον άλλον. Να τον εκβιάζει με έμμεσους τρόπους, να τον υποτιμάει».
Αντιστοιχα, ενα απο τα αγορια που συμμετειχαν ηλικιας 15 ετων αναφερει: «πιστεύω ότι
είναι η ζήλεια, ο εκβιασμός, οι τσακωμοί που μπορεί να γίνουν άγριοι και να υπάρχει βρίσιμο, σπρωξίματα και η υποτίμηση».
Στην ερωτηση σχετικα με τη συχνοτητα του φαινομενου, σχεδον ολοι οι ερωτηθεντες
απαντησαν οτι πιστευουν οτι προκειται για ενα πολυ συχνο φαινομενο που ομως σε πολλες περιπτωσεις δεν ειναι εμφανες. Ένα κοριτσι 14 ετων ανεφερε χαρακτηριστικα:
«γενικά νομίζω ότι υπάρχει σε παιδιά της ηλικίας μας λόγω της ανωριμότητάς τους. Αλλά
νομίζω ότι υπάρχει και στους ενήλικες αλλά με άλλη μορφή πχ σωματική βία». Στο ιδιο επιπεδο, ένα αλλο κοριτσι 16 ετων ανεφερε: «πιστεύω ότι συμβαίνει συχνά, αλλά δεν το
παραδέχονται όλοι ή δεν καταλαβαίνουν ότι τους συμβαίνει».
Σχετικα με το πλαισιο στο οποιο λαμβανει χωρα συνηθως η εμφυλη βια, η πλειονοτητα
των παιδιων που συμμετειχαν στην ποιοτικη ερευνα αναφερθηκε στις ρομαντικες σχεσεις δινοντας μεγαλυτερη εμφαση στα εγγαμα ζευγαρια. Χαρακτηριστικη ειναι η δηλωση
κοριτσιου 17 ετων: «πιστεύω ότι είναι πιο πολύ στα παντρεμένα ζευγάρια. Γιατί είσαι εγκλωβισμένος και με κοινά προβλήματα. Άρα μπορεί να ασκείται βία με οποιονδήποτε
τρόπο».
Σε σχεση με τις αιτιες του φαινομενου, τα περισσοτερα παιδια τονισαν το ρολο που διαδραματιζει το οικογενειακο περιβαλλον και συγκεκριμενα τα γονεικα προτυπα, ενω
μερος των ερωτηθεντων αναφερθηκε και στην επιρροη των συνομηλικων. Χαρακτηριστικα αναφερθηκε: «πιστεύω ότι σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια και ο περίγυρος.
Δηλαδή το τι έχουν μάθει στο σπίτι τους, πως συμπεριφέρονται οι γονείς τους και ποιοι
είναι οι φίλοι τους» (κοριτσι, 15 ετων) και «οξύθυμοι χαρακτήρες, χωρίς έλεγχο, πρότυπα
οικογενειακά ή άλλα βίαια πρότυπα ή να ξεσπάσουν κάπου απλά λόγω προσωπικών θεμάτων» (κοριτσι, 16 ετων). Στην επιρροη των φι λων/ συνομηλικων αναφερθηκαν κατα
κυριο λογο τα αγορια: «νομίζω ότι παίζει ρόλο το πως έχει μεγαλώσει κάποιος, πως έχει
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μάθει να επικοινωνεί στην οικογένειά του και αν υπάρχει βία. Επίσης για τα αγόρια παίζουν
ρόλο και οι φίλοι. Επηρεάζονται πάρα πολύ και θέλουν να φαίνονται δυνατοί και ‘’άντρες΄΄
και μπορεί να βρίζουν τα κορίτσια ή να τα υποτιμούν, απλά και μόνο για να είναι αποδεκτοί
από τους φίλους τους» (αγορι, 15 ετων).
Σχετικα με τα εξωτερικα ερεθισματα που μπορει να επηρεασουν ενα παιδι, εκτος απο το
οικογενειακο περιβαλλον, οι συμμετεχοντες/ -ουσες αναφερθηκαν στις ταινιες βιας, το
διαδικτυο και τα μεσα κοινωνικης δικτυωσης. Χαρακτηριστικα ενα κοριτσι 15 ετων δηλωσε οτι: «πιστεύω η τηλεόραση και τα social media έχουν πολύ αρνητικά πρότυπα για τα
παιδιά και τους νέους. Και η βία παρουσιάζεται παντού και έτσι αποτυπώνεται ως εικόνα
στο μυαλό όλων» (κοριτσι, 14 ετων). Αντιθετα, καποια απο τα παιδια υπογραμμισαν την
επιδραση που ασκει το οικογενειακο περιβαλλον: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να επηρεάζεται κάποιο παιδί, είναι μόνο το πως έχει μεγαλώσει στην οικογένειά του και τι αντίληψη
έχει για τα δυο φύλα» (κοριτσι, 15 ετων).
Σε σχεση με τις συνεπειες που μπορει να εχουν τα βιωματα βιας στη ζωη ενος παιδιου –
εφηβου, σχεδον ολοι οι ερωτηθεντες μιλησαν για ψυχοσυναισθηματικες και κοινωνικες
συνεπειες, φερνοντας ως παραδειγμα την κοινωνικη απομονωση, την ελλειψη αυτοπεποιθησης και το φοβο: «Αν κάποιος βιώσει βία θα επηρεαστεί αν είναι η πρώτη του σχέση.
Θα έχει θέματα εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης. Αν το μειώσουν κοινωνικά θα απομακρυνθεί από τον περίγυρο και το σχολείο. Και οι παρέες του» (αγορι, 17 ετων). Και
«επηρεάζεται σίγουρα πολύ η ζωή του, καθώς θα νιώθει άβολα και πολύ υποτιμητικά. Μπορεί να φοβάται και να μη θέλει να μιλήσει με κανέναν. Νομίζω ότι θα έχει θέμα και με τις
φιλικές του σχέσεις ή τους γονείς του καθώς θα είναι πολύ νευρικός. Μπορεί να έχει και
θέματα εμπιστοσύνης» (κοριτσι, 16 ετων).
Στο θεμα της προληψης των περιστατικων σχολικης/ εμφυλης βιας, σε μεγαλο βαθμο
εγινε αναφορα στην επιτακτικη αναγκη να γινει αναληψη στοχευμενων πρωτοβουλιων
και δρασεων τοσο σε επιπεδο σχολειου, οσο και σε επιπεδο οικογενειας. Χαρακτηριστικα
ενα κοριτσι 17 ετων αναφερει: «θα έπρεπε να υπάρχουν ενημερώσεις στα σχολεία και στα
παιδιά. Πιστεύω θα πρέπει να ενημερώνονται και οι καθηγητές γιατί πολλές φορές είναι
απόμακροι και δε γνωρίζουν πως να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Και οι γονείς πρέπει αν ενημερώνονται για να βοηθούν τα παιδιά τους. Και νομίζω το πιο σημαντικό είναι
να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία για να μπορούν να μιλάνε τα παιδιά και να παίρνουν
συμβουλευτική». Στο ιδιο μηκος κυματος, ένα αγορι 17 ετων αναφερθηκε στο καθοριστικο ρολο που μπορουν να διαδραματισει η ορθη ενημερωση και καταρτιση επι του
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θεματος: «Γενικά θα μιλήσω για την περιοχή μου. Υπάρχουν ενέργειες και δράσεις και ενημερώσεις από τους καθηγητές και εκπαιδευτικά video και εμείς θα πρέπει να το
κατακρίνουμε και να βοηθάμε το θύμα. Στο σχολείο μου έχουμε μια ομάδα παιδιών-συμβούλων (διαμεσολαβητές) που βοηθούν τα παιδιά σε όποιο πρόβλημά τους».

4.3. Συμπεράσματα Έρευνας
Οι νεοι ανθρωποι καθως μεγαλωνουν, συνηθως βιωνουν διαφορες μορφες εμφυλης βιας
ειτε ως θυματα, ειτε ως θυτες, η/και ως παρατηρητες/-ριες. Σε πολλες περιπτωσεις αυτο
μπορει να εχει πολυ σοβαρες επιπτωσεις στη σωματικη και τη ψυχικη τους υγεια, τις
μαθησιακες τους επιδοσεις και τις διαπροσωπικες τους σχεσεις. Η εγκαιρη (απο μικρη
ηλικια) εφισταση της προσοχης επι του θεματος στους νεους, κοριτσια και αγορια, δεν
αποτελει μονο μεσο προληψης της εμφανισης βιαιων συμπεριφορων αλλα και της θυματοποιησης, αλλα μπορει και να περιορισει σημαντικα την εκδηλωση φαινομενων βιας
στη μετεπειτα ενηλικη ζωη τους. Τα αποτελεσματα της πρωτογενους και της δευτερογενους (βιβλιογραφικης) ερευνας στην Ελλαδα συναδουν στο γεγονος οτι οι νεοι και οι
νεες σημερα χρειαζονται υποστηρικτικα πλαισια και ασφαλη περιβαλλοντα ωστε να ειναι σε θεση να αναπτυξουν υγιεις σχεσεις και κατ’ επεκταση να μπορουν να
αμφισβητησουν τα στερεοτυπα και τις προκαταληψεις που προαγουν τη βιαιη συμπεριφορα λογω φυλου.
Απο την παραπανω αναλυση ειναι εμφανες οτι η ασκηση βιας μεταξυ συνομηλικων στο
σχολειο και η συνδεση της με το ζητημα της διαμορφωσης εμφυλων ταυτοτητων και την
αναπαραγωγη των εμφυλων διακρισεων ειναι ενα ζητημα που εχει μελετηθει ελαχιστα
στη χωρα μας. Αξιοσημειωτο ειναι παραλληλα οτι η πρωτογενης ερευνα ανεδειξε ενα μεγαλο ποσοστο περιστατικων εμφυλης βιας μεταξυ παιδιων της ταξεως του 44%. Σε αυτο
το πλαισιο, ειναι σημαντικο να αναλογιστουμε οτι η σημαντικη πλειοψηφια (71%) των
συμμετεχοντων στην ποσοτικη ερευνα ηταν κοριτσια που υποδεικνυει σε ενα βαθμο τη
διαφοροποιηση που ενδεχομενως βιωνουν τα κοριτσια με βαση το φυλο τους χωρις να
ειναι δυνατον να διεξαχθουν ασφαλη συμπερασματα καθως η περαιτερω διερευνηση
του ζητηματος κρινεται αναγκαια.
Το γεγονος οτι ενα σημαντικο ποσοστο των ερωτηθεντων στη διαδικτυακη ερευνα δηλωσε οτι προεχεται απο διαζευγμενους γονεις η απο οικογενεια που αντιμετωπιζει
διαφορες οικονομικες δυσκολιες συναδει με την υφισταμενη βιβλιογραφια επι του θεματος καθως ειναι ευρεως αποδεκτο οτι οι οικογενειακες δυσκολιες και οι επιμερους

32

συνθηκες και οι παραμετροι που επικρατουν στο οικογενειακο περιβαλλον επηρεαζουν
την υγιη και ολοκληρωμενη ψυχοσυναισθηματικη αναπτυξη των παιδιων. Όπως αναφερει και ο Τσιαντης (2008), οι πρωταρχικοι παραγοντες που ευθυνονται για την εμφανιση
του φαινομενου του σχολικου εκφοβισμου-θυματοποιησης ειναι δυο: α) οικογενειακοι
παραγοντες, και β) η εφηβεια ως σταδιο αναπτυξης και διαμορφωσης της ταυτοτητας
του ατομου, καθως χαρακτηριζεται απο εντονες αντιδρασεις οπως η ευσυγκινησια, η αντιδραστικοτητα, η εναντιωση προς καθε μορφη εξουσιας, η ελλειψη αυτοπεποιθησης η
αντιθετα το αισθημα παντοδυναμιας.24 Σημαντικο ειναι να αναφερθει επισης, οτι η οικογενεια αποτελει σημαντικο παραγοντα του βαθμου αυτοεκτιμησης που αναπτυσσει ενα
παιδι που σε πολλες περιπτωσεις εχει ως αποτελεσμα τη διαμορφωση «αρνητικης ταυτοτητας» (π.χ. η υιοθετηση βιαιης συμπεριφορας απεναντι στους αλλους η αντιστοιχα η
αποδοχη βιαιων συμπεριφορων) με αποτελεσμα τα παιδια που εντασσονται σε αυτη την
κατηγορια να βρισκονται συχνα στη θεση ειτε του θυτη ειτε του θυματος.
Αυτο το συμπερασμα συναδει και με τα αποτελεσματα της πρωτογενους ερευνας που
πραγματοποιηθηκε στην Ελλαδα με τη συμμετοχη παιδιων και εφηβων 12-18 ετων οπου
εγινε σαφες οτι η εμφυλη βια ειναι ενα υπαρκτο προβλημα, καταρχας στο σχολικο περιβαλλον και κατ’ επεκταση στο οικογενειακο περιβαλλον και στις ρομαντικες σχεσεις που
συναπτουν με συνομηλικους τους.
Εξισου σημαντικο ειναι το γεγονος οτι με βαση τα αποτελεσματα τοσο της ποσοτικης,
οσο και της ποιοτικης ερευνας, διαπιστωθηκαν σημαντικες ελλειψεις σε επιπεδο επαρκους ενημερωσης και πληροφορησης πανω σε θεματα εμφυλης βιας απο τη σχολικη
κοινοτητα. Συμφωνα με την υφισταμενη βιβλιογραφια αλλωστε, ειναι γεγονος οτι η ελλειψη ενημερωσης και ευαισθητοποιησης αλλα και η αγνοια σε σχεση με τη διαχειριση
αναλογων κρισεων απο τους ενηλικες στο ευρυτερο περιβαλλον του παιδιου, δηλαδη
τους εκπαιδευτικους και τους γονεις/ κηδεμονες, ειναι ενας απο τους βασικους παραγοντες που ενισχυουν την ενδεχομενη εκφραση βιαιης συμπεριφορας.25 Σε αυτο το πλαισιο,
συναφεις ειναι και οι δηλωσεις των παιδιων - νεων που ανεφεραν οτι δε γνωριζουν εαν
υπαρχει καποιος μηχανισμος στηριξης πανω σε θεματα εμφυλης βιας σε ποσοστο μεγαλυτερο του 50% (58,2%) με ενα επισης μεγαλο ποσοστο (22,4%) να θεωρει οτι δεν
υπαρχει κανενας σχετικος μηχανισμος.
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Ελπιδοφορο αποτελεσμα της παρουσας ερευνας αποτελει το γεγονος οτι ενα σημαντικο
ποσοστο των ερωτηθεντων παιδιων δηλωσε οτι δεν εχει υποστει καποια μορφη βιας
στις ρομαντικες σχεσεις που εχει συναψει μεχρι στιγμης. Όπως προαναφερθηκε αναλυτικα παραπανω, με βαση την υφισταμενη βιβλιογραφια, στις περιπτωσεις που
παρατηρουνται τετοιου ειδους φαινομενα, δε φαινεται να υπαρχει καποιου ειδους διαφοροποιηση σε σχεση με το ρολο που διαδραματιζουν τα αγορια σε σχεση με τα κοριτσια
σε θεματα εμφυλης βιας (θυτες η θυματα). Αντιθετα, σχετικη διαφοροποιηση παρατηρειται στο βαθμο και τις μορφες βιας που εκδηλωνονται απο τα δυο φυλα. Πιο
συγκεκριμενα, ενδιαφερον προς περαιτερω διερευνηση παρουσιαζει το γεγονος οτι τα
αγορια, ως θυτες, συμμετεχουν περισσοτερο σε αμεσες (direct) μορφες σωματικης η λεκτικης βιας, ενω αντιθετα, τα κοριτσια χρησιμοποιουν εμμεσες (indirect) μορφες
εκφοβισμου οπως ειναι η διαδοση φημων η ο αποκλεισμος απο ομαδες φιλιας και στρεφονται, κυριως προς συνομηλικους του ιδιου φυλου (δηλαδη κοριτσια)26 Ωστοσο, αξιζει
να σημειωθει οτι με βαση την ερευνα που πραγματοποιησε η ερευνητικη ομαδα της Συμπλεξις στην Ελλαδα, κατεστη σαφες οτι το μεγαλυτερο ποσοστο των περιστατικων
εμφυλης βιας μεταξυ παιδιων – νεων αφορα στη συναισθηματικη και ψυχολογικη βια
και κατ’ επεκταση στις υπολοιπες μορφες της.
Παραλληλα, απο την πρωτογενη ερευνα που πραγματοποιηθηκε φανηκε οτι σε γενικες
γραμμες τα παιδια ειναι ενημερα για το θεμα της εμφυλης βιας και τη σημασια της. Ωστοσο, αυτο μπορει να σχετιζεται με το γεγονος οτι τα παιδια που συμμετειχαν στην
ποιοτικη ερευνα εντασσονται στην ηλικιακη κατηγορια 14-17 ετων γεγονος που υπονοει
ενα σχετικα μεγαλυτερο βαθμο ωριμοτητας αλλα και ορθης διατυπωσης των αποψεων
και εμπειριων τους.
Τελος, με βαση τις απαντησεις των νεων τοσο στην ποιοτικη, οσο και στην ποσοτικη ερευνα αξιζει να γινει ιδιαιτερη μνεια στον παραγοντα οικογενεια, τα γονεικα προτυπα
και την επιρροη των συνομηλικων που συμφωνα με τα παιδια – εφηβους που συμμετειχαν διαδραματιζουν το σημαντικοτερο ρολο στην εμφανιση περιστατικων εμφυλης βιας
στο σχολικο περιβαλλον. Στο ιδιο μηκος κυματος, η εγκαιρη και εμπεριστατωμενη ενημερωση ολων των εμπλεκομενων σχετικα με το θεμα (παιδια, γονεις, εκπαιδευτικοι)
παρουσιαζεται ως η πιο ολοκληρωμενη αλλα και αποτελεσματικη λυση για την προληψη
και αντιμετωπιση του φαινομενου σε ατομικο και συλλογικο επιπεδο.
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5.

Προτάσεις
Τα αποτελεσματα της ερευνας που πραγματοποιηθηκε στην Ελλαδα πανω σε θεματα εμφυλης βιας στις σχεσεις των παιδιων – εφηβων αποτυπωνουν με καλυτερο τροπο τη
διασταση που λαμβανει το φαινομενο σημερα στην χωρα μας καταδεικνυοντας παραλληλα τα σημαντικα κενα και τις ελλειψεις που υφιστανται τοσο σε επιπεδο ερευνας, οσο
και σε επιπεδο προληψης και αντιμετωπισης του φαινομενου. Για την καλυψη των εν
λογω κενων και ελλειψεων αποτυπωνονται ακολουθως μια σειρα απο κατευθυντηριες
προτασεις που δυναται να βελτιωσουν σημαντικα την αντιμετωπιση της εμφυλης βιας
στο σχολικο περιβαλλον τοσο σε εθνικο, οσο και σε ευρωπαικο επιπεδο.
Ειδικοτερα:
1. Κώδικας Συμπεριφοράς/ Δεοντολογίας στην τάξη: Στο πλαισιο της σχολικης ταξης, κρινεται απαραιτητη η δημιουργια ενος κοινα αποδεκτου κωδικα συμπεριφορας με
στοχο την προωθηση της ισοτητας και του σεβασμου προς ολους. Για να ειναι αποτελεσματικος ενας τετοιος κωδικας θα πρεπει να διαμορφωθει απο κοινου απο τους μαθητες
και τους εκπαιδευτικους και να προσδιοριζει οχι μονο τις βασικες αρχες και τους κοινα
αποδεκτους κανονες συμπεριφορας, αλλα και τις επιπτωσεις και τα μετρα σε περιπτωση
παραβιασης των προδιαγεγραμμενων κανονων. Ο κωδικας συμπεριφορας θα πρεπει να
λαμβανει υποψη τις ιδιαιτεροτητες των μαθητων με τροπο μη στιγματιστικο η προσβλητικο. Επομενως, οι δασκαλοι θα πρεπει να λειτουργουν υποστηρικτικα ωστε ο κωδικας
να σεβεται τα ανθρωπινα δικαιωματα και να προαγει την ειρηνικη επιλυση των συγκρουσεων. Σε καμια περιπτωση δε θα πρεπει να χρησιμοποιειται ως μεσο τιμωριας, ενω
θα πρεπει να επικαιροποιειται οσο συχνα κρινεται απαραιτητο με τη συμφωνη γνωμη
του δασκαλου και των μαθητων της ταξης.
2. Ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην αντιμετώπιση φαινομένων βίας μεσω
της δημιουργιας για παραδειγμα σχολικων επιτροπων η συμβουλευτικων οργα νων που
ως στοχο θα εχουν την ουσιαστικη επιρροη τους στη ληψη αποφασεων και στη διαμορφωση πολιτικων που θα τους βοηθησουν να αναπτυξουν καιριες δεξιοτητες και
ικανοτητες για την ορθη διαχειριση και την αντιμετωπιση περιστατικων σχολικης εμφυλης βιας.
3. Αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών με μαθήματα ανθρωπιστικού και κοινωνικού αντικειμένου με απωτερο σκοπο την αρτια εκπαιδευση και ευαισθητοποιηση
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των μαθητων στις εννοιες της ισοτητας και του σεβασμου προς ολους, αλλα και την αναγνωριση των διαφορων μορφων εμφυλης βιας και των τροπων αντιμετωπισης τους.
4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Η πολυπολιτισμικοτητα στο χωρο της εκπαιδευσης
χαρακτηριζεται απο διαφορετικα ηθη, εθιμα, παραδοσεις, συμπεριφορες, υποστηρικτικα δικτυα, γλωσσες και τροπους επικοινωνιας καθως και αλλα χαρακτηριστικα της
κουλτουρας μιας η περισσοτερων πολιτισμικων ομαδων. Επιπλεον, αφορα στην ευαισθητοποιηση σχετικα με το αντικτυπο του ρατσισμου και τη σημασια της προστασιας
των θεμελιωδων ανθρωπινων δικαιωματων. Μεσω της διαπολιτισμικης εκπαιδευσης, η
σχολικη κοινοτητα μπορει να αναπτυξει ενα θετικο πολυπολιτισμικο σχολικο περιβαλλον βελτιωνοντας κατα αυτο τον τροπο το ευρυτερο σχολικο κλιμα. Η διαπολιτισμικη
εκπαιδευση παρεχεται μεσω της αναγνωρισης και του σεβασμου των πολιτιστικων ιδιαιτεροτητων των διαφορετικων ομαδων. Μπορει να επιτευχθει με τη διδασκαλια
σχετικων μαθηματων στην ταξη, τη διοργανωση εργαστηριων ενημερωσης και ευαισθητοποιησης, εξωσχολικων εκδηλωσεων και συναντησεων των μελων και των
εκπροσωπων της εκαστοτε σχολικης κοινοτητας.
5. Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων για το φαινόμενο της
έμφυλης βίας στο σχολικό περιβάλλον. Τετοιου ειδους δρασεις συμβαλλουν σημαντικα στη γνωστοποιηση του φαινομενου της εμφυλης βιας μεταξυ νεων και δει στη
σχολικη κοινοτητα, ενω παραλληλα ενισχυουν την αναπτυξη υγιους δημοσιου διαλογου
γυρω απο το ζητημα μεσω της ανταλλαγης γνωσεων, αποψεων και ιδεων.
6. Συνεργασία με Υπηρεσίες Υποστήριξης. Η παροχη υπηρεσιων ψυχολογικης υποστηριξης στο πλαισιο της εκπαιδευσης, οι συμβουλευτικες υπηρεσιες και οι υπηρεσιες
προαγωγης της δημοσιας υγειας σε συνεργασια με τους αρμοδιους θεσμικους φορεις (ιδιως με το αρμοδιο Υπουργειο) αποτελουν σημαντικους συμμαχους στην υποστηριξη
ολων των εμπλεκομενων (εκπαιδευτικοι, μαθητες και γονεις) για την προληψη και την
αντιμετωπιση των περιστατικων σχολικης/ εμφυλης βιας μεταξυ νεων. Στον τομεα αυτο,
η σχολικη κοινοτητα θα πρεπει να επιδιωκει ενεργα την παροχη στοχευμενων συμβουλευτικων υπηρεσιων μεσω ενος ολοκληρωμενου πλαισιου σχολικης καθοδηγησης, το
οποιο κατα βαση θα πρεπει να αποτελειται απο τον εξης προσωπικο:
α. Σχολικός σύμβουλος: ο ρολος του περιλαμβανει την παροχη συμβουλευτικων
υπηρεσιων επαγγελματικου προσανατολισμου. Παραλληλα, ως συμβουλος συμμετεχει στην επιλυση εκπαιδευτικων προβληματων η δυσκολιων και μεσολαβει στην
επαφη με ειδικους οταν και εφοσον χρειαστει.
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β. Εξειδικευμένος επιστήμονας σε θέματα πρόληψης: που θα πρεπει να συντονιζει τις προδιαγραφες και την εφαρμογη του προληπτικου προγραμματος για
την αποτελεσματικη αποτροπη επικινδυνων συμπεριφορων (εγκαταλειψη σχολειου, αυτοκαταστροφικες τασεις, χρηση ναρκωτικων, σεξουαλικη κακοποιηση,
ρατσισμος και ξενοφοβια) και την παραπομπη σε ειδικους οπου κρινεται απαραιτητο.
γ. Σχολικός Ψυχολόγος: ο ρολος του εγκειται κατα κυριο λογο στη δημιουργια
ενος καλου σχολικου κλιματος με στοχο την πληρη απουσια φαινομενων αποκλεισμου και εκφοβισμου. Ως βασικο στελεχος της σχολικης μοναδας, θα πρεπει να
συμμετεχει στη διαμορφωση ατομικων σχεδιων παιδαγωγικης υποστηριξης για
τους μαθητες, να συμβουλευει σχετικα με εκπαιδευτικα θεματα η οικογενειακες η
κοινωνικες δυσκολιες, να βοηθαει τους μαθητες στην επιλυση των προβληματων
τους, να συμμετεχει στη στηριξη της εκπαιδευτικης διαδικασιας, να προσδιοριζει
εγκαιρως τους αναπτυξιακους παραγοντες του μαθητη και να πραγματοποιει ψυχολογικες διαγνωσεις, παρεχοντας αμεση βοηθεια σε μαθητες με ειδικες
εκπαιδευτικες αναγκες.
7. Η ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ γονέων-μαθητών-τοπικής κοινωνίας μεσω της δημιουργιας ενος δομημενου πλαισιου αλληλεπιδρασης, αλλα και
υγιους κλιματος αλληλεγγυης, συνυπαρξης και εμπιστοσυνης που αναλογα με τις εκαστοτε συνθηκες της τοπικης κοινωνιας μπορει να περιλαμβανει την αναληψη
συλλογικης δρασης, τη δημιουργια ευκαιριων διαδρασης και κοινωνικης αλληλεπιδρασης των μαθητων με φορεις της τοπικης κοινωνιας και αλλες σχετικες πρωτοβουλιες.
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Το παρόν έγγραφο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δικαιώματα, την Ισότητα
και την Ιθαγένεια (REC) (2014-2020). Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και είναι αποκλειστική του ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση
των πληροφοριών που περιέχει.

