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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 cur-

rently 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 na-

tional 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 pres-

sure 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 sup-

port certain stereotypes about gender, tolerate certain forms of gender-based violence, 

and accept the prevailing myths about the causes of gender-based violence. Another na-

tional 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 stu-

dents 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 (stu-

dents) 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 suf-

fered 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 

 

2 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. 

3 Athinopoulou, V., Babalis, Th., Nikolopoulos, IV. (2016). Panhellenic research on domestic violence and bullying in pri-
mary and secondary education. Ministry of Education, Research & Religions. 

4 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. 

http://www.symplexis.eu


 

 

5 

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 chil-

dren’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. Regard-

ing 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% of-

ten 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 feel-

ing 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 infor-

mation 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. 

6 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 vio-

lence, 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 re-

gion (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 con-

cerned 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 conse-

quences 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 an-

swered 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 en-

vironment, 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 re-

lationships 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 pre-

vailing 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 litera-

ture 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 

http://www.symplexis.eu
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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 shortcom-

ings 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, re-

portedly 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 friend-

ship 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 be-

long (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 inter-

viewed 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 re-

garding 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 pre-

vention 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 sys-

tematic 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 con-

cerns 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) indi-

vidual and (b) environmental (family, school, friends). These findings imply that to 

prevent this phenomenon, the school community along with parents and relevant insti-

tutions should challenge the perceptions of children, which are being formed in an early 
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stage under the status of male-dominated/female-dominated objective conditions-struc-

tures, in which they grow, gain experience and socialize.  
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1. Εισαγωγή 

Η παρου σα μελε τη πραγματοποιη θηκε στο πλαι σιο του Πακε του Εργασι ας 2 του ευρω-

παι κου  ε ργου “Children First – Addressing Gender-Based Violence from the bottom-up” 

που υλοποιει ται στην Ελλα δα, την Κυ προ, την Ιταλι α, τη Λιθουανι α και το Ηνωμε νο Βα-

σι λειο με χρηματοδο τηση απο  το Προ γραμμα Δικαιωμα των, Ισο τητας και Ιθαγε νειας της 

Ευρωπαι κη ς Επιτροπη ς (REC) (2014-2020). 

Βασικοι  στο χοι του πακε του εργασι ας 2 ει ναι: 

i. Η συγκρο τηση Συμβουλευτικω ν Οργα νων Νε ων (YAB) σε εθνικο  επι πεδο που θα 

δω σουν την ευκαιρι α στα εμπλεκο μενα με λη να ενημερωθου ν διεξοδικα  για το 

ζη τημα της ε μφυλης βι ας μεταξυ  των παιδιω ν/εφη βων καθω ς και να 

συμμετα σχουν ενεργα  στην πρωτογενη  ε ρευνα που θα διεξαχθει . 

ii. Η καταγραφη  των στα σεων και των απο ψεων των παιδιω ν και των νε ων σχετικα  

με την ε μφυλη βι α που λαμβα νει χω ρα στις μεταξυ  τους σχε σεις. 

iii. Η δημιουργι α του περιεχομε νου και η τεχνικη  ανα πτυξη ενο ς διαδραστικου  

ηλεκτρονικου  παιχνιδιου  ενημε ρωσης και ευαισθητοποι ησης για παιδια  και 

εφη βους. 

iv. Η δημιουργι α ενημερωτικου  υλικου  για δασκα λους και εκπαιδευτικου ς. 

Σε αυτο  το πλαι σιο, η ανα λυση των ερευνητικω ν δεδομε νων που ακολουθει  αφορα  στη 

συγκε ντρωση πληροφοριω ν για την περι πτωση της Ελλα δας σε δυο επι πεδα: 

• με σω της δευτερογενου ς ε ρευνας με βα ση την υφιστα μενη βιβλιογραφι α επι  του 

συγκεκριμε νου θε ματος προς διερευ νηση, και 

• με σω της πρωτογενου ς (ποσοτικη ς και ποιοτικη ς) ε ρευνας με τη συμμετοχη  νε ων 

και εφη βων ηλικι ας 12 -18 ετω ν. 
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2. Εθνικό Πλαίσιο – Βασικά Δεδομένα 

Δρ. Βάνα Παπακίτσου, Σύμπλεξις 

2.1. Νομικό Πλαίσιο 

Ση μερα στην Ελλα δα, η ισο τητα των φυλω ν αναγνωρι ζεται ως θεμελιω δης αρχη  και βα-

σικο  ανθρω πινο δικαι ωμα με σω μιας σειρα ς νομοθετικω ν πρα ξεων και ρυθμι σεων. 

Ειδικο τερα, η συνταγματικη  κατοχυ ρωση της ισο τητας των φυ λων ε χει επιτευχθει  στο 

πλαι σιο των ισχυουσω ν διατα ξεων των παρακα τω α ρθρων του Ελληνικου  Συντα γματος. 

Το Άρθρο 4, παρα γραφος 2 του Ελληνικου  Συντα γματος προβλε πει την ισο τητα μεταξυ  

ανδρω ν και γυναικω ν αναφε ροντας ο τι 8:"Οι Έλληνες άνδρες και γυναίκες έχουν ίσα δι-

καιώματα και ίσες υποχρεώσεις." Παρα λληλα, η σωματικη  τιμωρι α στα παιδια   

απαγορευ εται ρητα  απο  το νο μο, το σο στην πρωτοβα θμια9, ο σο και στη δευτεροβα θ-

μια10 εκπαι δευση, με βα ση τη σχετικη  νομοθεσι α απο  το 1998 και το 2005 αντι στοιχα, 

ενω  παρα λληλα προτει νονται α λλα με σα για την προω θηση της καλη ς συμπεριφορα ς 

των μαθητω ν στο σχολικο  περιβα λλον. Στο α ρθρο 13 παρ. 8 του Π.Δ. 201/1998, με τι τλο 

«Παιδαγωγικός έλεγχος συμπεριφοράς των μαθητών των δημοτικών σχολείων» αναφε ρε-

ται ρητα  ο τι «η σωματική τιμωρία δεν επιτρέπεται». Το συγκεκριμε νο α ρθρο παρε χει 

επι σης ε να πλαι σιο για την παιδαγωγικη  αντιμετω πιση της προβληματικη ς συμπεριφο-

ρα ς των μαθητω ν και κα νει ρητη  αναφορα  στην ανα γκη σεβασμου  της προσωπικο τητας 

και των δικαιωμα των του παιδιου  ως βασικη ς κατευθυντη ριας αρχη ς. Αντι στοιχα, η πα-

ρα γραφος 1 του α ρθρου 21 του Ν. 3328/2005, με τι τλο «Θέματα δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης», αναφε ρει ο τι απαγορευ εται η επιβολη  οποιασδη ποτε μορφη ς σωματικη ς 

τιμωρι ας σε μαθητε ς της δευτεροβα θμιας εκπαι δευσης που αποκλι νουν απο  την αρμο -

ζουσα συμπεριφορα . 

Το 2015 μα λιστα, ο Ποινικο ς Κω δικας στην Ελλα δα τροποποιη θηκε ως προς την ηλικι α 

στην οποι α ε νας ανη λικος υπε χει ποινικη  ευθυ νη με αποτε λεσμα να ορι ζεται πλε ον ως 

ποινικα  υπευ θυνη η ηλικι α των 15 ετω ν σε σχε ση με τα 13 ε τη που ι σχυε ε ως το τε. Στο 

 

8 http://confinder.richmond.edu/greek_2001.html 

9 Παρα γραφος 8γ, α ρθρο 13 του Π.Δ. 201/1998: (ΦΕΚ 161Α / 13.7.1998). 

10 Παρ. 1, α ρθρο 21 του Ν. 3328/2005: (ΦΕΚ 80Α / 1.4.2005). 
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ι διο επι πεδο, το α ρθρο 312 με τι τλο «Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά» 

ορι ζει ο τι η προ κληση σωματικη ς η  ψυχικη ς βλα βης στην υγει α ενο ς θυ ματος τιμωρει ται 

με φυλα κιση, με μο νη εξαι ρεση αν προκαλει ται απο  παιδια . 

2.2. Βασικά Δεδομένα 

Σε εθνικο  επι πεδο, οι ε ρευνες που ε χουν διεξαχθει  για τη βι α λο γω φυ λου (ε μφυλη βι α) 

στο πλαι σιο του σχολικου  περιβα λλοντος ει ναι ελα χιστες, με το μεγαλυ τερο με ρος αυτω ν 

να εντοπι ζεται απο  τη δεκαετι α του 2000 και ε πειτα ο ταν η ερευνητικη  κοινο τητα στην 

Ελλα δα α ρχισε να δει χνει μεγαλυ τερο ενδιαφε ρον στη διερευ νηση των περιστατικω ν 

βι ας και στη θυματοποι ηση των παιδιω ν στο σχολει ο. 

Τα προηγου μενα χρο νια μα λιστα, το ερευνητικο  ενδιαφε ρον σε εθνικο  επι πεδο επικε-

ντρω θηκε κατα  κυ ριο λο γο σε περιπτω σεις εκφοβισμου  και ενδοοικογενειακη ς βι ας. Σε 

αυτο  το πλαι σιο, μια απο  τις σημαντικο τερες υφιστα μενες ε ρευνες εθνικη ς εμβε λειας 

(2012) για τα στερεο τυπα και τις στα σεις των φυ λων αναφορικα  με τη βι α στα ελληνικα  

σχολει α, ανε δειξε ο τι οι νε οι/-ες στην Ελλα δα εξακολουθου ν ακο μα και ση μερα ο χι μο νο 

να αναπαρα γουν παρωχημε νες στερεοτυπικε ς αντιλη ψεις ως προς το φυ λο, αλλα  και να 

δει χνουν ανοχη  απε ναντι σε ορισμε νες μορφε ς ε μφυλης βι ας και κατ’ επε κταση να απο-

δε χονται κυρι αρχους μυ θους σχετικα  με τους λο γους για τους οποι ους προκυ πτει η 

ε μφυλη βι α11. Ειδικο τερα, ιδιαι τερο ενδιαφε ρον παρουσια ζουν τα εξη ς συμπερα σματα 

της εν λο γω ε ρευνας: 

• Η πλειονο τητα των ερωτηθε ντων κοριτσιω ν και αγοριω ν υποστηρι ζουν απο λυτα 

την ισο τητα μεταξυ  ανδρω ν και γυναικω ν σε επι πεδο ευκαιριω ν εκπαι δευσης 

η /και διασκε δασης. Εντου τοις, το σο τα κορι τσια ο σο και τα αγο ρια φαι νεται να 

αναπαρα γουν στερεοτυπικε ς αντιλη ψεις για τους ε μφυλους κοινωνικου ς ρο λους. 

Χαρακτηριστικο  παρα δειγμα ει ναι οι βαθια  εδραιωμε νη α ποψη ο τι ει ναι περισσο -

τερο αποδεκτο  για τα αγο ρια να ε χουν πολλου ς /-ε ς ερωτικου ς/-ε ς συντρο φους εν 

αντιθε σει με τα κορι τσια. Αντι στοιχα, στην περι πτωση του ραντεβου , το σο τα αγο -

ρια, ο σο και τα κορι τσια συμφωνου ν πως «τα περισσότερα αγόρια βγαίνουν με τα 

κορίτσια με μοναδικό σκοπό την σεξουαλική επαφή». Σε θε ματα που σχετι ζονται με 

 

11 (2012) Προ γραμμα Youth4Youth: Ενδυνα μωση της νεολαι ας για την προ ληψη της βι ας λο γω φυ λου με σω διεπιστημο-
νικη ς προσε γγισης Ευρωπαι κο  δι κτυο κατα  της βι ας http://www.antiviolence-
net.eu/Y4YResearch_Report_Final_GR.pdf 
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τη βι α κατα  τη δια ρκεια της σεξουαλικη ς επαφη ς, οι απαντη σεις των ερωτηθε ντων 

αγοριω ν και κοριτσιω ν ε δειξαν ο τι κα ποιες βι αιες συμπεριφορε ς ει ναι πλη ρως α-

ποδεκτε ς το σο απο  τους μεν, ο σο και απο  τις δε ο πως π.χ. η α σκηση λεκτικη ς βι ας 

(φωνε ς, βρισιε ς, κ.ο.κ) ει τε απο  το αγο ρι ει τε απο  το κορι τσι ο ταν αυτο ς/ η νιω σει 

ο τι δε λαμβα νει τον απαραι τητο σεβασμο , η  ο ταν ο/η συ ντροφος διαμαρτυ ρεται η / 

διαφωνει  διαρκω ς με εκει νον/ η. 

• Οι νε οι /-ες δε βλε πουν την ε μφυλη βι α ως ε να ζη τημα που τους/τις επηρεα ζει α -

μεσα, αλλα  την αντιμετωπι ζουν ως προ βλημα που αφορα  κατα  κυ ριο λο γο τον 

κο σμο των «μεγα λων». 

• Οι νε οι /-ες στην Ελλα δα φαι νεται ο τι ει ναι σε θε ση να αναγνωρι σουν τις φυσικε ς 

(σωματικε ς) μορφε ς βι ας, αλλα  σε πολυ  μικρο τερο βαθμο  τις ψυχολογικε ς εκφα ν-

σεις της, ο πως για παρα δειγμα το να φωνα ζεις στο/στη συ ντροφο  σου η  να 

ελε γχεις τι κα νει η  τι φορα ει. 

• Πολλοι  νε οι /-ες θεωρου ν τη ζη λεια ως ε νδειξη αγα πης απο  τον/τη συ ντροφο τους. 

• Μια μικρη  μερι δα των αγοριω ν θεωρει  αποδεκτο  ε να αγο ρι να ασκει  πι εση σε ε να 

κορι τσι για να ε ρθουν σε σεξουαλικη  επαφη  αν βγουν ραντεβου . 

• Οι νε οι/-ες δεν θεωρου ν αποδεκτη  τη βι α, ιδι ως τη σωματικη , αλλα  σε πολυ  μεγα λο 

βαθμο  τη δικαιολογου ν κα τω απο  ορισμε νες συνθη κες, ο πως στην περι πτωση που 

ο/η συ ντροφο ς σου σε απατη σει η  φλερτα ρει με κα ποιο α λλο α τομο. Επιπλε ον, ι-

διαι τερα διαδεδομε νη μεταξυ  των νε ων που συμμετει χαν στην ε ρευνα η ταν η 

πεποι θηση ο τι τα κορι τσια και οι γυναι κες μπορου ν να προκαλε σουν σεξουαλικη  

επιθετικο τητα με τον τρο πο που ντυ νονται η  συμπεριφε ρονται. Η στα ση αυτη  σε 

μεγα λο βαθμο  αντανακλα  τη νοοτροπι α της επι ρριψης της ευθυ νης στο θυ μα που 

παραδοσιακα  ει ναι βαθια  ριζωμε νη στην ελληνικη  κοινωνι α. 

Επι  του ι διου θε ματος, με βα ση μια α λλη ε ρευνα που διεξη χθη το 2013 για τη σχολικη  βι α 

στην Ελλα δα, διαπιστω θηκε ο τι τα κορι τσια συμμετε χουν ενεργα  σε βι αια επεισο δια ει τε 

ως θυ ματα, ει τε ως θυ τες, ει τε ως θυ τες και θυ ματα ταυτο χρονα. Ενδιαφε ρον παρουσια -

ζει μα λιστα το γεγονο ς ο τι αρκετα  κορι τσια ανε φεραν ο τι ε χουν υπα ρξει θυ ματα 

σωματικη ς βι ας απο  αγο ρια.12 

 

12 Κα παρη Κ. (2013). Σχολικο ς εκφοβισμο ς και θυματοποι ηση στο Γυμνα σιο: Ο ρο λος των εξωγενω ν και εγγενω ν χαρα-
κτηριστικω ν του σχολει ου στο πλαι σιο της προσε γγισης του οικοσυστη ματος (Διδακτορικη  διατριβη ). Ιωα ννινα: 
Πανεπιστη μιο Ιωαννι νων. 
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Αντι στοιχα, συ μφωνα με τα αποτελε σματα μιας πιλοτικη ς ε ρευνας που πραγματοποι ησε 

το Υπουργει ου Παιδει ας (2015) με σω της διενε ργειας συνεντευ ξεων με εκπαιδευτικου ς 

και γονει ς για το θε μα της βι ας στο σχολει ο, καταγρα φηκε διαφοροποι ηση στην εκδη -

λωση φαινομε νων εκφοβισμου  το σο σε σχε ση με τις διαφορετικε ς βαθμι δες 

εκπαι δευσης, ο σο και σε σχε ση με την ηλικιακη  ομα δα στην οποι α ανη κουν τα παιδια  και 

οι ε φηβοι. Ειδικο τερα, στην προσχολικη  εκπαι δευση η βι α φαι νεται να παι ρνει τη μορφη  

πρω ιμων επιθετικω ν συμπεριφορω ν που ενδε χεται αργο τερα να εξελιχθου ν σε εκφοβι-

σμο . Τα αποτελε σματα ανε δειξαν ο τι η πλειοψηφι α των μαθητω ν (70%) αισθα νεται 

ασφαλη ς στο σχολικο  περιβα λλον σε συ γκριση με ε να μικρο  ποσοστο  της τα ξεως του 

5,5 % που ανε φερε ο τι δεν αισθα νεται το ι διο. Το 65% των ερωτηθε ντων παιδιω ν δη -

λωσε ο τι ε χουν βιω σει ως παρατηρητε ς περιστατικα  βι ας σε συμμαθητε ς τους στο χω ρο 

του σχολει ου σε αντι θεση με το 28% που δη λωσε το αντι θετο στη σχετικη  ερω τηση. Ε-

πι σης, το μεγαλυ τερο ποσοστο  των αγοριω ν και κοριτσιω ν (66%) δη λωσε ο τι δεν ε χει 

ασκη σει ποτε  βι α σε α λλους μαθητε ς. Παρ’ ο λα αυτα , 1 στα 3 παιδια  (29%) ανε φερε ο τι 

ε χει ασκη σει κα ποιας μορφη ς βι α με τις απαντη σεις τους να κυμαι νονται απο  σπα νια ε ως 

πολυ  συχνα . Πιο συγκεκριμε να, στο δημοτικο  σχολει ο οι συχνο τερες μορφε ς βι ας φαι νε-

ται να ει ναι η λεκτικη  βι α, ο κοινωνικο ς αποκλεισμο ς και ο εκφοβισμο ς. Στο Γυμνα σιο, 

τα κυριο τερα περιστατικα  εκφοβισμου  σχετι ζονται με θε ματα εμφα νισης και φυ λου η / 

και σεξουαλικη ς ταυτο τητας, συχνα  μα λιστα με τη χρη ση και σωματικη ς βι ας, ενω  σε 

ορισμε νες φορε ς τα σχετικα  περιστατικα  διαδραματι ζονται στον κυβερνοχω ρο 

(internet/ cyberbullying). Στο Λυ κειο ο εκφοβισμο ς ει ναι πιο ε ντονος και εκδηλω νεται 

με πειρα γματα και σωματικη  βι α. Στην ε κθεση επισημαι νεται επι σης ο τι το ασφαλε ς σχο-

λικο  περιβα λλον προλαμβα νει την εμφα νιση της σχολικη ς βι ας καθω ς και ο τι η 

συνεργασι α σχολει ου - οικογε νειας θεωρει ται ο τι δρα θετικα  στην προ ληψη και στην ε-

ξα λειψη φαινομε νων σχολικου  εκφοβισμου .13 

Τε λος, με βα ση την πιο προ σφατη σχετικη  ε ρευνα (2016) σε μαθητε ς πρωτοβα θμιας και 

δευτεροβα θμιας εκπαι δευσης, δεν καταγρα φηκε κα ποια διαφοροποι ηση στη συχνο τητα 

της λεκτικη ς βι ας ανα μεσα στα κορι τσια και τα αγο ρια, σε αντι θεση με τη σωματικη  βι α, 

 

13 Ζαμπε τα, Ε, Λεοντσι νη, Μ., Ασκου νη. Ν., Του ρα. Κ., Παπαδα κου Υ, Ψω χιος Ν. (2015) «Επιστημονικη  ανασκο πηση της 
σχολικη ς βι ας στην Ελλα δα», Πιλοτικο  Προ γραμμα του Συμβουλι ου της Ευρω πης για τον Χα ρτη της ECD / HRE για την 
αντιμετω πιση της βι ας στα σχολει α με σω της EDC / HRE, Αθη να, Υπουργει ο Παιδει ας - Εθνικο  & Καποδιστριακο  Πανε-
πιστη μιο Αθηνω ν. 
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η οποι α φαι νεται να ει ναι πιο συχνο  φαινο μενο απο  την πλευρα  των αγοριω ν.14 Συ μ-

φωνα με τα δεδομε να της συγκεκριμε νης ε ρευνας, το 56,5% των ερωτηθε ντων μαθητω ν 

ανε φερε ως πιο συχνη  μορφη  εκφοβισμου  τη λεκτικη  βι α, που περιλαμβα νει την εξυ -

βριση και την κοροι δι α, ενω  ακολουθει  ο σωματικο ς εκφοβισμο ς με ποσοστο  30,5%, που 

περιλαμβα νει χτυπη ματα και σπρωξι ματα και τε λος ο κοινωνικο ς εκφοβισμο ς με ποσο-

στο  27,8% που αφορα  στην ειρωνει α/ εμπαιγμο  και στην απομο νωση του μαθητη  απο  

την (σχολικη ) ομα δα. 

Εξι σου ενδιαφε ρον παρουσια ζουν τα αποτελε σματα παλαιο τερων ερευνω ν σχετικα  με 

τη βι α στις ερωτικε ς σχε σεις στην Ελλα δα που σε μεγα λο βαθμο  δει χνουν ο τι ελα χιστα 

ε χει αλλα ξει η κατα σταση στη χω ρα κατα  την τελευται α 15ετι α. Σε μια απο  τις πρω τες 

ε ρευνες επι  του θε ματος (2003) στην οποι α συμμετει χαν συνολικα  486 νε ες γυναι κες 

(15-21 ετω ν), το 61,5% ανε φερε ο τι ε χει υποστει  κα ποιο περιστατικο  η  μορφη  βι ας απο  

τον ερωτικο  τους συ ντροφο, σωματικη , ψυχολογικη  η  σεξουαλικη , στο πλαι σιο ει τε της 

τωρινη ς ει τε προ τερης ερωτικη ς σχε σης15 Το 35,2% εξ αυτω ν ανε φερε ο τι ε χει υπα ρξει 

θυ μα σωματικη ς κακοποι ησης, ενω  σχεδο ν 1 στις 4 νε ες γυναι κες (37,9%) δη λωσε ο τι 

ε χει πε σει θυ μα σεξουαλικη ς κακοποι ησης. Αξι ζει μα λιστα να σημειωθει  ο τι το 20% των 

ερωτηθε ντων γυναικω ν φα νηκε να πιστευ ει ο τι υπο  ‘συγκεκριμε νες συνθη κες’ (π.χ. σε 

περι πτωση απιστι ας), η σωματικη  κακοποι ηση απο  το συ ντροφο καθω ς και η εξαναγκα-

στικη  σεξουαλικη  επαφη  στις ε γγαμες σχε σεις ει ναι αποδεκτε ς συμπεριφορε ς.16 

Με βα ση ε τερη ε ρευνα επι  του θε ματος (2005), το ε να τρι το απο  τις γυναι κες που συμ-

μετει χαν (35 απο  τις 101 ερωτηθε ντες γυναι κες), ανε φερε ο τι ε χει υποστει  κα ποια 

μορφη  βι ας στις ερωτικε ς σχε σεις που ε χει συνα ψει, με συχνο τερες μορφε ς τις απειλε ς, 

τον εκφοβισμο  και την ελεγκτικη  συμπεριφορα  του συντρο φου τους. Σχεδο ν για ο λες τις 

ερωτηθει σες γυναι κες, αποδει χτηκε ιδιαι τερα δυ σκολο το να μιλη σουν για τα περιστα-

τικα  βι ας που ε χουν βιω σει σε κα ποια ερωτικη  τους σχε ση, ενω  ελα χιστες η ταν οι 

 

14 Αθηνοπου λου, Β., Μπαμπαλη ς, Θ., Νικολο πουλος, ΙΒ. (2016). Πανελλη νια ε ρευνα για την ενδοοικογενειακη  βι α και εκ-
φοβισμο  στην πρωτοβα θμια και δευτεροβα θμια εκπαι δευση. Υπουργει ο Παιδει ας, Έρευνας & Θρησκευμα των 

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). ο π. πρ., Τσιριγω τη, Α., Πετρουλα κη, Κ., Ντιναπο γιας, Α., (2011), Ελληνικη  Έκδοση Gear against 
IPV. Τευ χος ΙΙΙ: Εγχειρι διο Εκπαιδευτικου , Αθη να: Ευρωπαι κο  Δι κτυο Κατα  της Βι ας (ISBN: 978-960-9569-00-2) 
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περιπτω σεις στις οποι ες οι γυναι κες δη λωσαν ο τι ε χουν προβει  σε καταγγελι α του βι αιου 

περιστατικου .17 

Αντι στοιχα, σε διακρατικη  ε ρευνα που πραγματοποιη θηκε το 2008 με τη συμμετοχη  

1.850 νε ων γυναικω ν (18-24 ετω ν) απο  5 χω ρες (Ελλα δα, Κυ προς, Μα λτα, Λιθουανι α και 

Λετονι α) αναδει χθηκε ο τι το 10-16% των Ελληνι δων που συμμετει χαν ε χουν βιω σει κα -

ποιας μορφη ς ανεπιθυ μητη σεξουαλικη  εμπειρι α στο πλαι σιο τωρινη ς η  παλαιο τερης 

ερωτικη ς σχε σης, συμπεριλαμβανομε νου του βιασμου  η  της απο πειρας βιασμου .18 

Με βα ση τε λος τα στοιχει α μιας ακο μα ε ρευνας που πραγματοποιη θηκε την ι δια χρονια  

(2008) με τη συμμετοχη  478 νε ων γυναικω ν (18-24 ετω ν), περι που 1 στις 3 (142 εξ αυ-

τω ν) ανε φερε ο τι ε χει εξαναγκαστει  σε σεξουαλικη  επαφη  παρα  τη θε ληση  τους.19  

 

17  Η ε ρευνα διεξη χθη απο  την Ιατρικη  Σχολη  του Πανεπιστημι ου Κρη της και το Γενικο  Πανεπιστημιακο  Νοσοκομει ο, 
Τμη μα Μαιευτικη ς και Γυναικολογι ας, Ηρα κλειο-Κρη τη, σε συνεργασι α με το Τμη μα Κοινωνικη ς Εργασι ας, ΤΕΙ Κρη της, 
Ιου λιος - Σεπτε μβριος 2005. 

18 Mediterranean Institute for Gender Studies (MIGS). (2008). Date Rape Cases among Young Women: Strategies for Sup-
port and Intervention. Nicosia: University of Nicosia Press. (Διαθε σιμο 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]. (Διαθε σιμο στο: http://www.me-
dinstgenderstudies.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  επι πεδο, το εκπαιδευτικο  συ στημα το σο σε επι πεδο κεντρικη ς κυβε ρνησης 

υπο  την ε ννοια του αρμο διου Υπουργει ου (Υπουργει ο Παιδει ας), ο σο και σε επι πεδο συλ-

λογικη ς οργα νωσης των εκπαιδευτικω ν και των ι διων των σχολικω ν μονα δων, 

διαδραματι ζουν ιδιαι τερα σημαντικο  ρο λο στην αντιμετω πιση της ε μφυλης βι ας μεταξυ  

των παιδιω ν και των εφη βων, αλλα  και στην προ ληψη της εμφα νισης βι αιης συμπερι-

φορα  στη μετε πειτα ενη λικη ζωη  τους. Το σχολει ο α λλωστε αποτελει  κρι σιμη συνιστω σα 

της ζωη ς των νε ων, καθω ς προ κειται για ε να απο  τα κυ ρια πλαι σια ο που λαμβα νει χω ρα 

η κοινωνικοποι ηση των φυ λων και ο που διαμορφω νονται και ενισχυ ονται οι συμπερι-

φορε ς απε ναντι στον ι διο τους τον εαυτο  και στους α λλους. Ιδι ως κατα  την εφηβει α, οι 

νε οι αρχι ζουν να διαμορφω νουν τις αξι ες τους και τις προσδοκι ες του σχετικα  με τις πολυ  

στενε ς διαπροσωπικε ς τους σχε σεις.20 Σε αυτο  το πλαι σιο, τα τελευται α χρο νια ε χουν 

υλοποιηθει  αρκετε ς στρατηγικε ς με στο χο την προ ληψη του φαινομε νου σε εθνικο  επι -

πεδο. Οι κυριο τερες εξ αυτω ν συνοψι ζονται ακολου θως: 

3.1. ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ (2017)21 

Η πρωτοβουλι α «Σπάζοντας τον Κύκλο» ξεκι νησε το 2017 ως ε να πιλοτικο  προ γραμμα 

που ως βασικο  στο χο ει χε την ενδυνα μωση των η δη υφιστα μενων προγραμμα των κατα  

της ε μφυλης βι ας με σω της παροχη ς χρη σιμων εργαλει ων για την ενημε ρωση και την 

ευαισθητοποι ηση των νε ων επι  του συγκεκριμε νου θε ματος. Στο πλαι σιο της εν λο γω 

πρωτοβουλι ας, παρη χθη ε νας εμπεριστατωμε νος οδηγο ς που ως κυ ριο σκοπο  ει χε την 

προ ληψης της βι ας λο γω φυ λου μεταξυ  των νε ων. Ειδικο τερα, σκοπο ς του υλικου  που 

δημιουργη θηκε η ταν: 

• Να συμβα λει στη βαθυ τερη κατανο ηση των συμπεριφορω ν ανεκτικο τητας απε να-

ντι στα φαινο μενα βι ας που συνδε ονται με το φυ λο μεταξυ  των νε ων, 

 

20 Pana, Α., Lesta, St. (2012). Νεολαι α 4 Νεολαι α. Ένα εγχειρι διο για την ενδυνα μωση των νε ων στην προ ληψη της βι ας 
λο γω φυ λου με σω της εκπαι δευσης απο  ομο τιμους https://www.medinstgenderstudies.org/wp-content/up-
loads/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 ενθαρρυ νει και να ενδυναμω σει τους νε ους ω στε να ει ναι σε θε ση να προλαμ-

βα νουν και να απορρι πτουν συμπεριφορε ς που σχετι ζονται με την ε μφυλη βι α, 

μεταξυ  α λλων με σω της ανα πτυξης ικανοτη των και δεξιοτη των που προωθου ν την 

υγιη  κοινωνικη  συμπεριφορα . 

Ο συγκεκριμε νος οδηγο ς αποτελει  πολυ τιμο εργαλει ο ενδυνα μωσης και κατα ρτισης ορ-

γανω σεων και επαγγελματιω ν που δραστηριοποιου νται στον τομε α της ε μφυλης βι ας με 

επι κεντρο την ανα πτυξη και την προω θηση ειδικω ν, καινοτο μων μεθο δων και προγραμ-

μα των που συμβα λλουν στην προ ληψη και την εξα λειψη της ε μφυλης βι ας με την ενεργη  

συμμετοχη  των νε ων ανθρω πων. 

3.2. Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ (2012)22 

Στο πλαι σιο του Διακρατικου  Προγρα μματος «Η Νεολαία για τη Νεολαία: Ενδυνάμωση 

των νέων για την πρόληψη της βίας λόγω φύλου μέσω της εκπαίδευσης», δημιουργη θηκε 

ο ομω νυμος οδηγο ς «Η Νεολαία για τη Νεολαία» (Youth4Youth) που αποτελει  μια καινο-

το μα πρωτοβουλι α που ει χε ως απω τερο στο χο την ευαισθητοποι ηση, την εκπαι δευση 

και την κατα ρτιση νε ων πα νω σε θε ματα ε μφυλης βι ας στο πλαι σιο το σο της τυπικη ς, 

ο σο και της α τυπης εκπαι δευσης. Ειδικο τερα, το εν λο γω εργαλει ο επιχειρου σε: 

• Να περιορι σει τη συχνο τητα της εμφα νισης περιστατικω ν ε μφυλης βι ας μεταξυ  

των νε ων καθω ς και τις συνε πειες του φαινομε νου σε ατομικο  και κοινωνικο  επι -

πεδο, 

• Να ενισχυ σει τη γνω ση και την κατανο ηση των νε ων για τη φυ ση της ε μφυλης βι ας, 

• Να δω σει τη δυνατο τητα στους νε ους/νε ες να αναγνωρι σουν το δικαι ωμα  τους στο 

σεβασμο  και να πρα ττουν και εκει νοι το ι διο προς τους συνανθρω πους τους. 

• Να ενδυναμω σει τους νε ους/νε ες με δεξιο τητες και αυτοπεποι θηση που θα τους 

επιτρε πουν να αμφισβητου ν και να καταπολεμου ν αποτελεσματικα  τα φαινο μενα 

ε μφυλης βι ας που επηρεα ζουν τους ι διους/ι διες η / και τους/τις συνομηλι κους τους. 

Το συγκεκριμε νο εγχειρι διο περιλαμβα νει εκτενει ς πληροφορι ες σε θεωρητικο  και πρα-

κτικο  επι πεδο σχετικα  με την ε μφυλη βι α καθω ς και μια σειρα  απο  δραστηριο τητες και 

ασκη σεις που μπορου ν να πραγματοποιηθου ν στο πλαι σιο της σχολικη ς τα ξης. Αποτελει  

 

22 http://www.antiviolence-net.eu/Manual_Youth4Youth.pdf 

http://www.symplexis.eu
http://www.antiviolence-net.eu/Manual_Youth4Youth.pdf


 

 

19 

ε τσι ε να πολυ τιμο εργαλει ο για δασκα λους και εκπαιδευτικου ς νε ων για την επι τευξη 

της ισο τητας των φυ λων στην Ελλα δα. 

3.3. Εκστρατεία για την καταπολέμηση του εκφοβισμού στην 

Ευρώπη (e-abc)" και "ΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ... ΜΙΛΗΣΕ ΤΩΡΑ (2012)23 

Η συγκεκριμε νη εκστρατει α υλοποιη θηκε απο  την οργα νωση «Το Χαμο γελο του Παι-

διου » και περιλα μβανε την ανα πτυξη ενο ς καινοτο μου διαδραστικου  εκπαιδευτικου  

εργαλει ου με σκοπο : 

i. Να εξηγη σει το φαινο μενο του εκφοβισμου , 

ii. Να βοηθη σει τους νε ους να κατανοη σουν τη συναισθηματικη  κατα σταση των 

παιδιω ν που συμμετε χουν σε φαινο μενα εκφοβισμου , και 

iii. Να παρουσια σει πρακτικε ς και εφικτε ς λυ σεις για την προ ληψη και την 

αντιμετω πιση του φαινομε νου. 

Το συγκεκριμε νο εργαλει ο βασι ζεται στη μεθοδολογι α της εξιστο ρησης (storytelling) ο -

που ο χρη στης με σω ενο ς α βαταρ (avatar) ε χει τη δυνατο τητα να παρε μβει με 

πολλαπλου ς τρο πους στην εξε λιξη της ιστορι ας. Το εν λο γω διαδραστικο  εκπαιδευτικο  

εργαλει ο παρουσια ζει δυ ο ιστορι ες εκφοβισμου : μια που λαμβα νει χω ρα στο σχολει ο και 

μια α λλη που συντελει ται στον κυβερνοχω ρο. Ο χρη στης μπορει  να επιλε ξει ο ποια ιστο-

ρι α απο  τις δυο θε λει και στη συνε χεια να ορι σει το προφι λ του παιδιου  με βα ση το οποι ο 

θα συμμετα σχει στην ιστορι α (επιλογη  μεταξυ  του παιδιου  που εκφοβι ζει, του εκφοβι-

σμε νου η  του παιδιου  που παρατηρει ). Στη συνε χεια, με σω δομημε νων επιλογω ν, μπορει  

να επιλε ξει την πορει α και τε λος την κατα ληξη της ιστορι ας. Ο διαδραστικο ς χαρακτη ρας 

του εργαλει ου καθω ς και το γεγονο ς ο τι το περιεχο μενο και οι «δρα στες – χρη στες» βα-

σι ζονται σε πραγματικα  γεγονο τα, το καθιστου ν ιδιαι τερα ελκυστικο  για τα παιδια . 

Αξι ζει να σημειωθει , ο τι το συγκεκριμε νο εκπαιδευτικο  εργαλει ο συνοδευ εται απο  ε να 

συμπληρωματικο  εγχειρι διο για δασκα λους - εκπαιδευτικου ς καθω ς μεταξυ  α λλων απο-

τελει  ε να πολυ τιμο εργαλει ο για περαιτε ρω συζη τηση στην τα ξη.  

 

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

http://www.symplexis.eu
https://www.hamogelo.gr/gr/en/diadrastiko-ekpaideitiko-ergaleio/


 

 

20 

4. Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας στην Ελλάδα 

Η πρωτογενη ς ε ρευνα στην Ελλα δα πραγματοποιη θηκε την περι οδο Ιανουα ριος – Απρι -

λιος 2020 σε δυο σκε λη: α) διενε ργεια ποσοτικη ς ε ρευνας με σω διαδικτυακου  ανω νυμου 

ερωτηματολογι ου και β) διενε ργεια ποιοτικη ς ε ρευνας με σω ατομικω ν συνεντευ ξεων. 

Αξι ζει να σημειωθει  οτι σε σχε ση με το δευ τερο σκε λος, ο αρχικο ς προγραμματισμο ς α-

φορου σε στη διενε ργεια το σο ατομικω ν συνεντευ ξεων, ο σο και μιας ομα δας εστι ασης. 

Παρ’ ο λα αυτα , λο γω της πανδημι ας του κορωνοι ου  που ξε σπασε παγκοσμι ως στις αρχε ς 

του 2020, η ερευνητικη  ομα δα της Συ μπλεξις αναγκα στηκε να αντικαταστη σει το δει γμα 

της ομα δας εστι ασης με επιπρο σθετες ατομικε ς συνεντευ ξεις καθω ς κατε στη αδυ νατο 

να διενεργηθει  η ομα δα εστι ασης ε στω και διαδικτυακα  για πρακτικου ς λο γους (ε λλειψη 

κοινω ν διαδικτυακω ν με σων επικοινωνι ας, ε λλειψη ιδιωτικο τητας, κ .ο.κ.). Σε κα θε πε-

ρι πτωση, το με γεθος του αρχικα  προδιαγεγραμμε νου δει γματος διατηρη θηκε στο 

ακε ραιο που αποτελει  βασικο  ποιοτικο  κριτη ριο για την εξασφα λιση των αρχικα  ενδε-

δειγμε νων προδιαγραφω ν και επομε νως αποτελεσμα των της ε ρευνας. 

Ακολου θως παρουσια ζονται αναλυτικα  τα αποτελε σματα της ποσοτικη ς και της ποιοτι-

κη ς ε ρευνας με τη συμμετοχη  παιδιω ν και εφη βων ηλικι ας 12-18 ετω ν στην Ελλα δα. 

4.1. Διαδικτυακή Ποσοτική Έρευνα 

Στη διαδικτυακη  ε ρευνα συμμετει χαν 100 νε οι και νε ες που ζουν στην Ελλα δα με τη συ-

ντριπτικη  πλειοψηφι α (99 στους 100) να ε χει ελληνικη  υπηκοο τητα (ε νας/ μια απο  τους 

συμμετε χοντες ε χει καταγωγη  απο  την Κυ προ αλλα  διαμε νει στην Ελλα δα). Όπως φαι -

νεται στο δια γραμμα 1, το 73% των συμμετεχο ντων εντα σσεται στην ηλικιακη  

κατηγορι α των 12-14 ετω ν και το υπολειπο μενο 27% στην ηλικιακη  κατηγορι α των 15-

18 ετω ν. 
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 Ηλικιακή κατηγορία 

Στη συντριπτικη  τους πλειοψηφι α, τα παιδια  – νε οι που συμμετει χαν η ταν κορι τσια 

(71%) και μο λις 1 στους 3 αγο ρια που αντιστοιχει  σε ποσοστο  28% (Δια γραμμα 2). 

 

 Φύλο 

Αναφορικα  με τον σεξουαλικο  τους προσανατολισμο , το 83,2% των ερωτηθε ντων ανε -

φερε ο τι ει ναι ετεροφυλο φιλοι, ενω  το υπο λοιπο μικρο  ποσοστο  μοιρα στηκε στις 

υπο λοιπες κατηγορι ες ο πως φαι νεται στο Δια γραμμα 3 παρακα τω. 
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 Σεξουαλικός Προσανατολισμός 

Αναφορικα  με τις τυχο ν δυσκολι ες που αντιμετωπι ζει η οικογε νεια  τους, πα νω απο  τα 

μισα  παιδια  που συμμετει χαν (56%) δεν ανε φεραν κα ποια συγκεκριμε νη δυσκολι α, ενω  

περι που 1 στα 2 παιδια  (19,2%) ανε φερε οικονομικε ς δυσκολι ες και το 16,2% δη λωσε 

ο τι προε ρχεται απο  διαζευγμε νους γονει ς (Δια γραμμα 4). 

 

 Οικογενειακά προβλήματα και δυσκολίες 
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Στις ερωτη σεις που αφορου σαν στα βιω ματα των παιδιω ν σχετικα  με το φυ λο, το μεγα-

λυ τερο ποσοστο  (56%) απα ντησε ο τι δεν ε χει βιω σει κα ποια αρνητικη  συμπεριφορα  

λο γω του φυ λου του/της. Παρ’ ο λα αυτα , ε να εξι σου μεγα λο ποσοστο  (44%) απα ντησε 

θετικα , ο τι δηλαδη  ε χει βιω σει κα ποιου ει δους α δικη συμπεριφορα  λο γω φυ λου (Δια -

γραμμα 5). 

 

 Βιώματα λόγω φύλου 

Απο  τα παιδια  που απα ντησα θετικα , η πλειοψηφι α (77,1%) ανε φερε ο τι βιω νει τε τοιου 

ει δους συναισθη ματα σχετικα  συχνα , ενω  το 15,2% σπανιο τερα (Δια γραμμα 6). 

 

 Συχνότητα αρνητικών βιωμάτων λόγω φύλου 
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Αναφορικα  με το περιβα λλον στο οποι ο λαμβα νουν χω ρα τε τοιου ει δους βιω ματα, το 

68,9% αναφε ρθηκε στο σχολει ο, το 15.6% στην οικογε νεια/ σπι τι και το 11,1% στις ρο-

μαντικε ς σχε σεις (Δια γραμμα 7). 

 

 Περιβάλλον στο οποίο λαμβάνουν χώρα αρνητικά 
βιώματα λόγω φύλου 

Αντι στοιχα, η πλειοψηφι α των παιδιω ν που συμμετει χαν στην ε ρευνα (74%) δη λωσαν 

ο τι ε χουν γι νει αντικει μενο κοροι δι ας απο  τους συνομηλι κους τους σε αντι θεση με το 

υπολειπο μενο 26% που απα ντησε αρνητικα  (Δια γραμμα 8). 

 

 Εμπαιγμός από συνομηλίκους 
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Ενδιαφε ρον παρουσια ζει το γεγονο ς ο τι η συντριπτικη  πλειοψηφι α των ερωτηθε ντων 

(82,5%) δη λωσε ο τι αισθα νεται ντροπη  η / και εγκρα τεια λο γω του φυ λου τους (Δια -

γραμμα 9). 

 

 Αίσθημα ντροπής λόγω φύλου 

Πα νω απο  τα μισα  παιδια  που συμμετει χαν στη διαδικτυακη  ε ρευνα (62,6%) δη λωσαν 

ο τι ε χουν συνα ψει κα ποια ρομαντικη  σχε ση στο παρελθο ν σε αντι θεση με το 37,4% που 

απα ντησε αρνητικα  στη σχετικη  ερω τηση (Δια γραμμα 10). 

 

 Σύναψη ρομαντικής σχέσης 
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Αναφορικα  με το θε μα της ασφα λειας στη σχε ση τους, το μεγαλυ τερο ποσοστο  (81,8%) 

δη λωσε ο τι ναι αισθα νεται ασφα λεια, ενω  μο λις το 18,2% απα ντησε αρνητικα  (Δια -

γραμμα 11). 

 

 Αίσθημα ασφάλειας στις σχέσεις 

Αντι στοιχα, στο ζη τημα της ασφα λειας, η πλειοψηφι α (77%) δη λωσε ο τι αισθα νεται πε-

ρισσο τερη ασφα λεια στην οικογε νεια  του και ε πειτα στο σχολει ο, ενω  αρκετα  μικρο  ει ναι 

το ποσοστο  των παιδιω ν που δη λωσαν ο τι νιω θουν προστατευμε νοι απο  την κοινωνι α 

(Δια γραμμα 12). 

 

 Αίσθημα προστασίας 

http://www.symplexis.eu


 

 

27 

Στην ερω τηση σχετικα  με τους μηχανισμου ς στη ριξης που ει ναι διαθε σιμοι στο περιβα λ-

λον των παιδιω ν για περιστατικα  ε μφυλης βι ας, πα νω απο  τους μισου ς ερωτηθε ντες 

(58,2%) ανε φεραν ο τι δε γνωρι ζουν για την υ παρξη κα ποιου σχετικου  μηχανισμου , ενω  

το 22,4% ανε φερε ο τι δεν υπα ρχουν τε τοιου ει δους μηχανισμοι  στο περιβα λλον τους 

(Δια γραμμα 13). 

 

 Μηχανισμοί στήριξης για περιστατικά έμφυλης 
βίας 

Αναφορικα  με προ τερα βιω ματα βι ας στις ρομαντικε ς τους σχε σεις, ενω  η πλειοψηφι α 

(85,6%) των παιδιω ν απα ντησε αρνητικα , εντου τοις ε να ποσοστο  της τα ξεως του 14,4% 

δη λωσε ο τι ε χει βιω σει κα ποιας μορφη  βι ας (Δια γραμμα 14). 
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 Βιώματα βίας στις ρομαντικές σχέσεις 

Απο  τα παιδια  που απα ντησαν θετικα , 1 στους 4 απα ντησε ο τι ε χει βιω σει συναισθημα-

τικη  βι α, ενω  το 37,5% ψυχολογικη  βι α (Δια γραμμα 15). 

 

 Μορφή βίας στις ρομαντικές σχέσεις 

Τε λος, ενδιαφε ρον παρουσια ζουν και οι απαντη σεις των παιδιω ν που συμμετει χαν στην 

ε ρευνα στις τελευται ες ανοιχτου  τυ που ερωτη σεις. Στην ερω τηση σχετικα  με την κατα-

νο ηση του ο ρου ε μφυλη βι α, 1 στα 10 παιδια  (10,8%) απα ντησε ο τι δεν κατανοει  

ακριβω ς η  δε γνωρι ζει την ε ννοια του συγκεκριμε νου ο ρου. Στην ι δια ερω τηση, το 35,6% 
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ανε φερε ο τι την αντιλαμβα νεται ως κα ποια μορφη  βι ας, ψυχολογικη  η  λεκτικη  που μπο-

ρει  να προε ρχεται απο  οποιοδη ποτε απο  τα δυο φυ λα. Σχετικα  με την πιθανη  ενημε ρωση 

που μπορει  να ε χουν λα βει απο  το σχολει ο, το 38,6% απα ντησε ο τι δεν ε χουν ενημερωθει  

ποτε  επι  του θε ματος και μο λις το 24,7% δη λωσε ο τι ε χει λα βει σχετικη  ενημε ρωση. Στην 

τελευται α ανοικτου  τυ που ερω τηση για την ενδεχο μενη προσωπικη  τους εμπειρι α σε 

σχε ση με θε ματα ε μφυλης βι ας στις ρομαντικε ς σχε σεις που ε χουν συνα ψει, ε να μη αμε-

λητε ο ποσοστο  της τα ξεως του 11,8% δη λωσε ο τι ε χει βιω σει κα ποια σχετικη  εμπειρι α, 

η οποι α περιλα μβανε συναισθηματικη  η  ψυχολογικη  βι α, απειλε ς, υποτι μηση, προσβλη-

τικα  σχο λια και λεκτικη  βι α. 

4.2. Αποτελέσματα Ποιοτικής Έρευνας 

Όπως προαναφε ρθηκε, η ποιοτικη  ε ρευνα σε μαθητε ς/ -τριες στην Ελλα δα βασι στηκε 

στη διενε ργεια προσωπικω ν συνεντευ ξεων, καθω ς λο γω της πανδημι ας του κορωνοι ου  

που εξελι χθηκε ραγδαι α στην Ευρω πη κατα  την περι οδο της υλοποι ησης της πρωτογε-

νου ς ε ρευνας, δεν κατε στη εφικτη  η υλοποι ηση της προγραμματισμε νης ομα δας 

εστι ασης. Σε αυτο  το πλαι σιο, αντι  της υλοποι ησης 10 προσωπικω ν κατ’ ιδι αν συνεντευ -

ξεων, υλοποιη θηκαν 22 συνεντευ ξεις συνολικα  ει τε τηλεφωνικα , ει τε με σω α λλων 

ηλεκτρονικω ν με σων συνομιλι ας. Σε ο λες τις περιπτω σεις, οι συνεντευ ξεις διενεργη θη-

καν με τη συ μφωνη γνω μη και ενυπο γραφη συγκατα θεση των γονε ων και κηδεμο νων 

των παιδιω ν. 

Συνολικα , στην ποιοτικη  ε ρευνα συμμετει χαν 22 παιδια  ηλικι ας 14-17 ετω ν με την ι ση 

συμμετοχη  αγοριω ν και κοριτσιω ν (11 αγο ρια και 11 κορι τσια), μαθητε ς στη δευτερο-

βα θμια εκπαι δευση σε δημο σια σχολει α της Αττικη ς. Αξι ζει να σημειωθει , οτι η 

ερευνητικη  ομα δα της Συ μπλεξις στην Ελλα δα αντιμετω πισε ιδιαι τερη δυσκολι α στην ε-

μπλοκη  αγοριω ν, καθω ς η πλειοψηφι α των εφη βων με τους οποι ους επικοινω νησαν οι 

ερευνητε ς αρνη θηκαν να συμμετα σχουν αναφε ροντας χαρακτηριστικα  ο τι δεν τους α-

φορα  το θε μα. Αντι θετα, τα κορι τσια εμφανι στηκαν περισσο τερο προ θυμα να 

συμμετα σχουν, κα τι που συνα δει και με τη μακρα ν μεγαλυ τερη συμμετοχη  κοριτσιω ν 

στη διαδικτυακη  ποσοτικη  ε ρευνα σε συ γκριση με τα αγο ρια. 

Με βα ση το κοινο  ερευνητικο  πρωτο κολλο της ε ρευνας, οι ερωτη σεις των προσωπικω ν 

συνεντευ ξεων επικεντρω θηκαν στην αντι ληψη  των παιδιω ν/ εφη βων σχετικα  με το 

φαινο μενο της ε μφυλης βι ας στο σχολικο  περιβα λλον, τη συχνο τητα του φαινομε νου, τις 
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μορφε ς που λαμβα νει, τη γνω μη τους για τις βασικε ς αιτι ες του προβλη ματος και τις συ-

νε πειες για τα θυ ματα, τα ερεθι σματα (κοινωνικα  και πολιτισμικα ) που μπορει  να 

επηρεα ζουν την εμφα νιση της βι ας, καθω ς και σχετικε ς προτα σεις που ενδεχομε νως ε -

χουν για την προ ληψη η /και αντιμετω πιση του φαινομε νου. 

Στην ερω τηση τι συνιστα  βι α, σχεδο ν ο λα τα παιδια  απα ντησαν ο τι αφορα  κυρι ως σε 

ψυχολογικη , συναισθηματικη  και λεκτικη  βι α. Χαρακτηριστικα  ε να κορι τσι 14 ετω ν ανα-

φε ρει: «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». 

Αντι στοιχα, ε να απο  τα αγο ρια που συμμετει χαν ηλικι ας 15 ετω ν αναφε ρει: «πιστεύω ότι 

είναι η ζήλεια, ο εκβιασμός, οι τσακωμοί που μπορεί να γίνουν άγριοι και να υπάρχει βρί-

σιμο, σπρωξίματα και η υποτίμηση». 

Στην ερω τηση σχετικα  με τη συχνο τητα του φαινομε νου, σχεδο ν ο λοι οι ερωτηθε ντες 

απα ντησαν ο τι πιστευ ουν ο τι προ κειται για ε να πολυ  συχνο  φαινο μενο που ο μως σε πολ-

λε ς περιπτω σεις δεν ει ναι εμφανε ς. Ένα κορι τσι 14 ετω ν ανε φερε 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 ι διο ε-

πι πεδο, ένα α λλο κορι τσι 16 ετω ν ανε φερε: «πιστεύω ότι συμβαίνει συχνά, αλλά δεν το 

παραδέχονται όλοι ή δεν καταλαβαίνουν ότι τους συμβαίνει». 

Σχετικα  με το πλαι σιο στο οποι ο λαμβα νει χω ρα συνη θως η ε μφυλη βι α, η πλειονο τητα 

των παιδιω ν που συμμετει χαν στην ποιοτικη  ε ρευνα αναφε ρθηκε στις ρομαντικε ς σχε -

σεις δι νοντας μεγαλυ τερη ε μφαση στα ε γγαμα ζευγα ρια. Χαρακτηριστικη  ει ναι η δη λωση 

κοριτσιου  17 ετω ν: «πιστεύω ότι είναι πιο πολύ στα παντρεμένα ζευγάρια. Γιατί είσαι ε-

γκλωβισμένος και με κοινά προβλήματα. Άρα μπορεί να ασκείται βία με οποιονδήποτε 

τρόπο». 

Σε σχε ση με τις αιτι ες του φαινομε νου, τα περισσο τερα παιδια  το νισαν το ρο λο που δια-

δραματι ζει το οικογενειακο  περιβα λλον και συγκεκριμε να τα γονει κα  προ τυπα, ενω  

με ρος των ερωτηθε ντων αναφε ρθηκε και στην επιρροη  των συνομηλι κων. Χαρακτηρι-

στικα  αναφε ρθηκε: «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» (κορι τσι, 15 ετω ν) και «οξύθυμοι χαρακτήρες, χωρίς έλεγχο, πρότυπα 

οικογενειακά ή άλλα βίαια πρότυπα ή να ξεσπάσουν κάπου απλά λόγω προσωπικών θεμά-

των» (κορι τσι, 16 ετω ν). Στην επιρροη  των φι λων/ συνομηλι κων αναφε ρθηκαν κατα  

κυ ριο λο γο τα αγο ρια: «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» (αγο ρι, 15 ετω ν). 

Σχετικα  με τα εξωτερικα  ερεθι σματα που μπορει  να επηρεα σουν ε να παιδι , εκτο ς απο  το 

οικογενειακο  περιβα λλον, οι συμμετε χοντες/ -ουσες αναφε ρθηκαν στις ταινι ες βι ας, το 

διαδι κτυο και τα με σα κοινωνικη ς δικτυ ωσης. Χαρακτηριστικα  ε να κορι τσι 15 ετω ν δη -

λωσε ο τι: «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» (κορι τσι, 14 ετω ν). Αντι θετα, κα ποια απο  τα παιδια  υπογρα μμισαν την 

επι δραση που ασκει  το οικογενειακο  περιβα λλον: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να επηρεάζε-

ται κάποιο παιδί, είναι μόνο το πως έχει μεγαλώσει στην οικογένειά του και τι αντίληψη 

έχει για τα δυο φύλα» (κορι τσι, 15 ετω ν). 

Σε σχε ση με τις συνε πειες που μπορει  να ε χουν τα βιω ματα βι ας στη ζωη  ενο ς παιδιου  – 

εφη βου, σχεδο ν ο λοι οι ερωτηθε ντες μι λησαν για ψυχοσυναισθηματικε ς και κοινωνικε ς 

συνε πειες, φε ρνοντας ως παρα δειγμα την κοινωνικη  απομο νωση, την ε λλειψη αυτοπε-

ποι θησης και το φο βο: «Αν κάποιος βιώσει βία θα επηρεαστεί αν είναι η πρώτη του σχέση. 

Θα έχει θέματα εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης. Αν το μειώσουν κοινωνικά θα απομα-

κρυνθεί από τον περίγυρο και το σχολείο. Και οι παρέες του» (αγο ρι, 17 ετω ν). Και 

«επηρεάζεται σίγουρα πολύ η ζωή του, καθώς θα νιώθει άβολα και πολύ υποτιμητικά. Μπο-

ρεί 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» (κορι τσι, 16 ετω ν). 

Στο θε μα της προ ληψης των περιστατικω ν σχολικη ς/ ε μφυλης βι ας, σε μεγα λο βαθμο  

ε γινε αναφορα  στην επιτακτικη  ανα γκη να γι νει ανα ληψη στοχευμε νων πρωτοβουλιω ν 

και δρα σεων το σο σε επι πεδο σχολει ου, ο σο και σε επι πεδο οικογε νειας. Χαρακτηριστικα  

ε να κορι τσι 17 ετω ν αναφε ρει: «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 πρέ-

πει 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 ι διο μη κος κυ ματος, ένα αγο ρι 17 ετω ν αναφε ρθηκε στο καθορι-

στικο  ρο λο που μπορου ν να διαδραματι σει η ορθη  ενημε ρωση και κατα ρτιση επι  του 
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θε ματος: «Γενικά θα μιλήσω για την περιοχή μου. Υπάρχουν ενέργειες και δράσεις και ενη-

μερώσεις 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-συμ-

βούλων (διαμεσολαβητές) που βοηθούν τα παιδιά σε όποιο πρόβλημά τους». 

4.3. Συμπεράσματα Έρευνας 

Οι νε οι α νθρωποι καθω ς μεγαλω νουν, συνη θως βιω νουν δια φορες μορφε ς ε μφυλης βι ας 

ει τε ως θυ ματα, ει τε ως θυ τες, η /και ως παρατηρητε ς/-ριες. Σε πολλε ς περιπτω σεις αυτο  

μπορει  να ε χει πολυ  σοβαρε ς επιπτω σεις στη σωματικη  και τη ψυχικη  τους υγει α, τις 

μαθησιακε ς τους επιδο σεις και τις διαπροσωπικε ς τους σχε σεις. Η ε γκαιρη (απο  μικρη  

ηλικι α) εφι σταση της προσοχη ς επι  του θε ματος στους νε ους, κορι τσια και αγο ρια, δεν 

αποτελει  μο νο με σο προ ληψης της εμφα νισης βι αιων συμπεριφορω ν αλλα  και της θυμα-

τοποι ησης, αλλα  μπορει  και να περιορι σει σημαντικα  την εκδη λωση φαινομε νων βι ας 

στη μετε πειτα ενη λικη ζωη  τους. Τα αποτελε σματα της πρωτογενου ς και της δευτερογε-

νου ς (βιβλιογραφικη ς) ε ρευνας στην Ελλα δα συνα δουν στο γεγονο ς ο τι οι νε οι και οι 

νε ες ση μερα χρεια ζονται υποστηρικτικα  πλαι σια και ασφαλη  περιβα λλοντα ω στε να ει -

ναι σε θε ση να αναπτυ ξουν υγιει ς σχε σεις και κατ’ επε κταση να μπορου ν να 

αμφισβητη σουν τα στερεο τυπα και τις προκαταλη ψεις που προα γουν τη βι αιη συμπερι-

φορα  λο γω φυ λου. 

Απο  την παραπα νω ανα λυση ει ναι εμφανε ς ο τι η α σκηση βι ας μεταξυ  συνομηλι κων στο 

σχολει ο και η συ νδεση της με το ζη τημα της διαμο ρφωσης ε μφυλων ταυτοτη των και την 

αναπαραγωγη  των ε μφυλων διακρι σεων ει ναι ε να ζη τημα που ε χει μελετηθει  ελα χιστα 

στη χω ρα μας. Αξιοσημει ωτο ει ναι παρα λληλα οτι η πρωτογενη ς ε ρευνα ανε δειξε ε να με-

γα λο ποσοστο  περιστατικω ν ε μφυλης βι ας μεταξυ  παιδιω ν της τα ξεως του 44%. Σε αυτο  

το πλαι σιο, ει ναι σημαντικο  να αναλογιστου με ο τι η σημαντικη  πλειοψηφι α (71%) των 

συμμετεχο ντων στην ποσοτικη  ε ρευνα η ταν κορι τσια που υποδεικνυ ει σε ε να βαθμο  τη 

διαφοροποι ηση που ενδεχομε νως βιω νουν τα κορι τσια με βα ση το φυ λο τους χωρι ς να 

ει ναι δυνατο ν να διεξαχθου ν ασφαλη  συμπερα σματα καθω ς η περαιτε ρω διερευ νηση 

του ζητη ματος κρι νεται αναγκαι α. 

Το γεγονο ς ο τι ε να σημαντικο  ποσοστο  των ερωτηθε ντων στη διαδικτυακη  ε ρευνα δη -

λωσε οτι προε χεται απο  διαζευγμε νους γονει ς η  απο  οικογε νεια που αντιμετωπι ζει 

δια φορες οικονομικε ς δυσκολι ες συνα δει με την υφιστα μενη βιβλιογραφι α επι  του θε -

ματος καθω ς ει ναι ευρε ως αποδεκτο  ο τι οι οικογενειακε ς δυσκολι ες και οι επιμε ρους 
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συνθη κες και οι παρα μετροι που επικρατου ν στο οικογενειακο  περιβα λλον επηρεα ζουν 

την υγιη  και ολοκληρωμε νη ψυχοσυναισθηματικη  ανα πτυξη των παιδιω ν. Όπως αναφε -

ρει και ο Τσια ντης (2008), οι πρωταρχικοι  παρα γοντες που ευθυ νονται για την εμφα νιση 

του φαινομε νου του σχολικου  εκφοβισμου -θυματοποι ησης ει ναι δυο: α) οικογενειακοι  

παρα γοντες, και β) η εφηβει α ως στα διο ανα πτυξης και διαμο ρφωσης της ταυτο τητας 

του ατο μου, καθω ς χαρακτηρι ζεται απο  ε ντονες αντιδρα σεις ο πως η ευσυγκινησι α, η α-

ντιδραστικο τητα, η εναντι ωση προς κα θε μορφη  εξουσι ας, η ε λλειψη αυτοπεποι θησης η  

αντι θετα το αι σθημα παντοδυναμι ας.24 Σημαντικο  ει ναι να αναφερθει  επι σης, οτι η οικο-

γε νεια αποτελει  σημαντικο  παρα γοντα του βαθμου  αυτοεκτι μησης που αναπτυ σσει ε να 

παιδι  που σε πολλε ς περιπτω σεις ε χει ως αποτε λεσμα τη διαμο ρφωση «αρνητικη ς ταυ-

το τητας» (π.χ. η υιοθε τηση βι αιης συμπεριφορα ς απε ναντι στους α λλους η  αντι στοιχα η 

αποδοχη  βι αιων συμπεριφορω ν) με αποτε λεσμα τα παιδια  που εντα σσονται σε αυτη  την 

κατηγορι α να βρι σκονται συχνα  στη θε ση ει τε του θυ τη ει τε του θυ ματος. 

Αυτο  το συμπε ρασμα συνα δει και με τα αποτελε σματα της πρωτογενου ς ε ρευνας που 

πραγματοποιη θηκε στην Ελλα δα με τη συμμετοχη  παιδιω ν και εφη βων 12-18 ετω ν ο που 

ε γινε σαφε ς οτι η ε μφυλη βι α ει ναι ε να υπαρκτο  προ βλημα, καταρχα ς στο σχολικο  περι-

βα λλον και κατ’ επε κταση στο οικογενειακο  περιβα λλον και στις ρομαντικε ς σχε σεις που 

συνα πτουν με συνομηλι κους τους. 

Εξι σου σημαντικο  ει ναι το γεγονο ς ο τι με βα ση τα αποτελε σματα το σο της ποσοτικη ς, 

ο σο και της ποιοτικη ς ε ρευνας, διαπιστω θηκαν σημαντικε ς ελλει ψεις σε επι πεδο επαρ-

κου ς ενημε ρωσης και πληροφο ρησης πα νω σε θε ματα ε μφυλης βι ας απο  τη σχολικη  

κοινο τητα. Συ μφωνα με την υφιστα μενη βιβλιογραφι α α λλωστε, ει ναι γεγονο ς οτι η ε λ-

λειψη ενημε ρωσης και ευαισθητοποι ησης αλλα  και η α γνοια σε σχε ση με τη διαχει ριση 

ανα λογων κρι σεων απο  τους ενη λικες στο ευρυ τερο περιβα λλον του παιδιου , δηλαδη  

τους εκπαιδευτικου ς και τους γονει ς/ κηδεμο νες, ει ναι ε νας απο  τους βασικου ς παρα γο-

ντες που ενισχυ ουν την ενδεχο μενη ε κφραση βι αιης συμπεριφορα ς.25 Σε αυτο  το πλαι σιο, 

συναφει ς ει ναι και οι δηλω σεις των παιδιω ν - νε ων που ανε φεραν ο τι δε γνωρι ζουν εα ν 

υπα ρχει κα ποιος μηχανισμο ς στη ριξης πα νω σε θε ματα ε μφυλης βι ας σε ποσοστο  μεγα-

λυ τερο του 50% (58,2%) με ε να επι σης μεγα λο ποσοστο  (22,4%) να θεωρει  ο τι δεν 

υπα ρχει κανε νας σχετικο ς μηχανισμο ς. 

 

24 Τσια ντης, Ι. (2008). Ενδοσχολικη  Βι α. 11ο Προ γραμμα Προαγωγη ς Ψυχικη ς Υγει ας, Αθη να. 

25 Τσια ντης, Ι. (2008). Ενδοσχολικη  Βι α. 11ο Προ γραμμα Προαγωγη ς Ψυχικη ς Υγει ας, Αθη να. 
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Ελπιδοφο ρο αποτε λεσμα της παρου σας ε ρευνας αποτελει  το γεγονο ς ο τι ε να σημαντικο  

ποσοστο  των ερωτηθε ντων παιδιω ν δη λωσε ο τι δεν ε χει υποστει  κα ποια μορφη  βι ας 

στις ρομαντικε ς σχε σεις που ε χει συνα ψει με χρι στιγμη ς. Όπως προαναφε ρθηκε αναλυ-

τικα  παραπα νω, με βα ση την υφιστα μενη βιβλιογραφι α, στις περιπτω σεις που 

παρατηρου νται τε τοιου ει δους φαινο μενα, δε φαι νεται να υπα ρχει κα ποιου ει δους δια-

φοροποι ηση σε σχε ση με το ρο λο που διαδραματι ζουν τα αγο ρια σε σχε ση με τα κορι τσια 

σε θε ματα ε μφυλης βι ας (θυ τες η  θυ ματα). Αντι θετα, σχετικη  διαφοροποι ηση παρατη-

ρει ται στο βαθμο  και τις μορφε ς βι ας που εκδηλω νονται απο  τα δυο φυ λα. Πιο 

συγκεκριμε να, ενδιαφε ρον προς περαιτε ρω διερευ νηση παρουσια ζει το γεγονο ς ο τι τα 

αγο ρια, ως θυ τες, συμμετε χουν περισσο τερο σε α μεσες (direct) μορφε ς σωματικη ς η  λε-

κτικη ς βι ας, ενω  αντι θετα, τα κορι τσια χρησιμοποιου ν ε μμεσες (indirect) μορφε ς 

εκφοβισμου  ο πως ει ναι η δια δοση φημω ν η  ο αποκλεισμο ς απο  ομα δες φιλι ας και στρε -

φονται, κυρι ως προς συνομηλι κους του ι διου φυ λου (δηλαδη  κορι τσια)26 Ωστο σο, αξι ζει 

να σημειωθει  ο τι με βα ση την ε ρευνα που πραγματοποι ησε η ερευνητικη  ομα δα της Συ -

μπλεξις στην Ελλα δα, κατε στη σαφε ς ο τι το μεγαλυ τερο ποσοστο  των περιστατικω ν 

ε μφυλης βι ας μεταξυ  παιδιω ν – νε ων αφορα  στη συναισθηματικη  και ψυχολογικη  βι α 

και κατ’ επε κταση στις υπο λοιπες μορφε ς της. 

Παρα λληλα, απο  την πρωτογενη  ε ρευνα που πραγματοποιη θηκε φα νηκε ο τι σε γενικε ς 

γραμμε ς τα παιδια  ει ναι ενη μερα για το θε μα της ε μφυλης βι ας και τη σημασι α της. Ω-

στο σο, αυτο  μπορει  να σχετι ζεται με το γεγονο ς ο τι τα παιδια  που συμμετει χαν στην 

ποιοτικη  ε ρευνα εντα σσονται στην ηλικιακη  κατηγορι α 14-17 ετω ν γεγονο ς που υπονοει  

ε να σχετικα  μεγαλυ τερο βαθμο  ωριμο τητας αλλα  και ορθη ς διατυ πωσης των απο ψεων 

και εμπειριω ν τους. 

Τε λος, με βα ση τις απαντη σεις των νε ων το σο στην ποιοτικη , ο σο και στην ποσοτικη  ε -

ρευνα αξι ζει να γι νει ιδιαι τερη μνει α στον παρα γοντα οικογε νεια, τα γονει κα  προ τυπα 

και την επιρροη  των συνομηλι κων που συ μφωνα με τα παιδια  – εφη βους που συμμετει -

χαν διαδραματι ζουν το σημαντικο τερο ρο λο στην εμφα νιση περιστατικω ν ε μφυλης βι ας 

στο σχολικο  περιβα λλον. Στο ι διο μη κος κυ ματος, η ε γκαιρη και εμπεριστατωμε νη ενη-

με ρωση ο λων των εμπλεκομε νων σχετικα  με το θε μα (παιδια , γονει ς, εκπαιδευτικοι ) 

παρουσια ζεται ως η πιο ολοκληρωμε νη αλλα  και αποτελεσματικη  λυ ση για την προ ληψη 

και αντιμετω πιση του φαινομε νου σε ατομικο  και συλλογικο  επι πεδο.  

 

26 Olweus, D. (2009). Εκφοβισμο ς και βι α στο σχολει ο. Αθη να: Ε.Ψ.Υ.Π.Ε 
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5. Προτάσεις 

Τα αποτελε σματα της ε ρευνας που πραγματοποιη θηκε στην Ελλα δα πα νω σε θε ματα ε μ-

φυλης βι ας στις σχε σεις των παιδιω ν – εφη βων αποτυπω νουν με καλυ τερο τρο πο τη 

δια σταση που λαμβα νει το φαινο μενο ση μερα στην χω ρα μας καταδεικνυ οντας παρα λ-

ληλα τα σημαντικα  κενα  και τις ελλει ψεις που υφι στανται το σο σε επι πεδο ε ρευνας, ο σο 

και σε επι πεδο προ ληψης και αντιμετω πισης του φαινομε νου. Για την κα λυψη των εν 

λο γω κενω ν και ελλει ψεων αποτυπω νονται ακολου θως μια σειρα  απο  κατευθυντη ριες 

προτα σεις που δυ ναται να βελτιω σουν σημαντικα  την αντιμετω πιση της ε μφυλης βι ας 

στο σχολικο  περιβα λλον το σο σε εθνικο , ο σο και σε ευρωπαι κο  επι πεδο. 

Ειδικο τερα: 

1. Κώδικας Συμπεριφοράς/ Δεοντολογίας στην τάξη: Στο πλαι σιο της σχολικη ς τα -

ξης, κρι νεται απαραι τητη η δημιουργι α ενο ς κοινα  αποδεκτου  κω δικα συμπεριφορα ς με 

στο χο την προω θηση της ισο τητας και του σεβασμου  προς ο λους. Για να ει ναι αποτελε-

σματικο ς ε νας τε τοιος κω δικας θα πρε πει να διαμορφωθει  απο  κοινου  απο  τους μαθητε ς 

και τους εκπαιδευτικου ς και να προσδιορι ζει ο χι μο νο τις βασικε ς αρχε ς και τους κοινα  

αποδεκτου ς κανο νες συμπεριφορα ς, αλλα  και τις επιπτω σεις και τα με τρα σε περι πτωση 

παραβι ασης των προδιαγεγραμμε νων κανο νων. Ο κω δικας συμπεριφορα ς θα πρε πει να 

λαμβα νει υπο ψη τις ιδιαιτερο τητες των μαθητω ν με τρο πο μη στιγματιστικο  η  προσβλη-

τικο . Επομε νως, οι δα σκαλοι θα πρε πει να λειτουργου ν υποστηρικτικα  ω στε ο κω δικας 

να σε βεται τα ανθρω πινα δικαιω ματα και να προα γει την ειρηνικη  επι λυση των συ-

γκρου σεων. Σε καμι α περι πτωση δε θα πρε πει να χρησιμοποιει ται ως με σο τιμωρι ας, ενω  

θα πρε πει να επικαιροποιει ται ο σο συχνα  κρι νεται απαραι τητο με τη συ μφωνη γνω μη 

του δασκα λου και των μαθητω ν της τα ξης. 

2. Ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην αντιμετώπιση φαινομένων βίας με σω 

της δημιουργι ας για παρα δειγμα σχολικω ν επιτροπω ν η  συμβουλευτικω ν οργα νων που 

ως στο χο θα ε χουν την ουσιαστικη  επιρροη  τους στη λη ψη αποφα σεων και στη διαμο ρ-

φωση πολιτικω ν που θα τους βοηθη σουν να αναπτυ ξουν και ριες δεξιο τητες και 

ικανο τητες για την ορθη  διαχει ριση και την αντιμετω πιση περιστατικω ν σχολικη ς ε μφυ-

λης βι ας. 

3. Αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών με μαθήματα ανθρωπιστικού και κοι-

νωνικού αντικειμένου με απω τερο σκοπο  την α ρτια εκπαι δευση και ευαισθητοποι ηση 
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των μαθητω ν στις ε ννοιες της ισο τητας και του σεβασμου  προς ο λους, αλλα  και την α-

ναγνω ριση των δια φορων μορφω ν ε μφυλης βι ας και των τρο πων αντιμετω πιση ς τους. 

4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Η πολυπολιτισμικο τητα στο χω ρο της εκπαι δευσης 

χαρακτηρι ζεται απο  διαφορετικα  η θη, ε θιμα, παραδο σεις, συμπεριφορε ς, υποστηρι-

κτικα  δι κτυα, γλω σσες και τρο πους επικοινωνι ας καθω ς και α λλα χαρακτηριστικα  της 

κουλτου ρας μιας η  περισσο τερων πολιτισμικω ν ομα δων. Επιπλε ον, αφορα  στην ευαι-

σθητοποι ηση σχετικα  με το αντι κτυπο του ρατσισμου  και τη σημασι α της προστασι ας 

των θεμελιωδω ν ανθρωπι νων δικαιωμα των. Με σω της διαπολιτισμικη ς εκπαι δευσης, η 

σχολικη  κοινο τητα μπορει  να αναπτυ ξει ε να θετικο  πολυπολιτισμικο  σχολικο  περιβα λ-

λον βελτιω νοντας κατα  αυτο  τον τρο πο το ευρυ τερο σχολικο  κλι μα. Η διαπολιτισμικη  

εκπαι δευση παρε χεται με σω της αναγνω ρισης και του σεβασμου  των πολιτιστικω ν ι-

διαιτεροτη των των διαφορετικω ν ομα δων. Μπορει  να επιτευχθει  με τη διδασκαλι α 

σχετικω ν μαθημα των στην τα ξη, τη διοργα νωση εργαστηρι ων ενημε ρωσης και ευαισθη-

τοποι ησης, εξωσχολικω ν εκδηλω σεων και συναντη σεων των μελω ν και των 

εκπροσω πων της εκα στοτε σχολικη ς κοινο τητας. 

5. Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων για το φαινόμενο της 

έμφυλης βίας στο σχολικό περιβάλλον. Τε τοιου ει δους δρα σεις συμβα λλουν σημα-

ντικα  στη γνωστοποι ηση του φαινομε νου της ε μφυλης βι ας μεταξυ  νε ων και δει στη 

σχολικη  κοινο τητα, ενω  παρα λληλα ενισχυ ουν την ανα πτυξη υγιου ς δημο σιου διαλο γου 

γυ ρω απο  το ζη τημα με σω της ανταλλαγη ς γνω σεων, απο ψεων και ιδεω ν. 

6. Συνεργασία με Υπηρεσίες Υποστήριξης. Η παροχη  υπηρεσιω ν ψυχολογικη ς υπο-

στη ριξης στο πλαι σιο της εκπαι δευσης, οι συμβουλευτικε ς υπηρεσι ες και οι υπηρεσι ες 

προαγωγη ς της δημο σιας υγει ας σε συνεργασι α με τους αρμο διους θεσμικου ς φορει ς (ι-

δι ως με το αρμο διο Υπουργει ο) αποτελου ν σημαντικου ς συμμα χους στην υποστη ριξη 

ο λων των εμπλεκομε νων (εκπαιδευτικοι , μαθητε ς και γονει ς) για την προ ληψη και την 

αντιμετω πιση των περιστατικω ν σχολικη ς/ ε μφυλης βι ας μεταξυ  νε ων. Στον τομε α αυτο , 

η σχολικη  κοινο τητα θα πρε πει να επιδιω κει ενεργα  την παροχη  στοχευμε νων συμβου-

λευτικω ν υπηρεσιω ν με σω ενο ς ολοκληρωμε νου πλαισι ου σχολικη ς καθοδη γησης, το 

οποι ο κατα  βα ση θα πρε πει να αποτελει ται απο  τον εξη ς προσωπικο : 

α. Σχολικός σύμβουλος: ο ρο λος του περιλαμβα νει την παροχη  συμβουλευτικω ν 

υπηρεσιω ν επαγγελματικου  προσανατολισμου . Παρα λληλα, ως συ μβουλος συμμε-

τε χει στην επι λυση εκπαιδευτικω ν προβλημα των η  δυσκολιω ν και μεσολαβει  στην 

επαφη  με ειδικου ς ο ταν και εφο σον χρειαστει . 
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β. Εξειδικευμένος επιστήμονας σε θέματα πρόληψης: που θα πρε πει να συ-

ντονι ζει τις προδιαγραφε ς και την εφαρμογη  του προληπτικου  προγρα μματος για 

την αποτελεσματικη  αποτροπη  επικι νδυνων συμπεριφορω ν (εγκατα λειψη σχο-

λει ου, αυτοκαταστροφικε ς τα σεις, χρη ση ναρκωτικω ν, σεξουαλικη  κακοποι ηση, 

ρατσισμο ς και ξενοφοβι α) και την παραπομπη  σε ειδικου ς ο που κρι νεται απαραι -

τητο. 

γ. Σχολικός Ψυχολόγος: ο ρο λος του ε γκειται κατα  κυ ριο λο γο στη δημιουργι α 

ενο ς καλου  σχολικου  κλι ματος με στο χο την πλη ρη απουσι α φαινομε νων αποκλει-

σμου  και εκφοβισμου . Ως βασικο  στε λεχος της σχολικη ς μονα δας, θα πρε πει να 

συμμετε χει στη διαμο ρφωση ατομικω ν σχεδι ων παιδαγωγικη ς υποστη ριξης για 

τους μαθητε ς, να συμβουλευ ει σχετικα  με εκπαιδευτικα  θε ματα η  οικογενειακε ς η  

κοινωνικε ς δυσκολι ες, να βοηθα ει τους μαθητε ς στην επι λυση των προβλημα των 

τους, να συμμετε χει στη στη ριξη της εκπαιδευτικη ς διαδικασι ας, να προσδιορι ζει 

εγκαι ρως τους αναπτυξιακου ς παρα γοντες του μαθητη  και να πραγματοποιει  ψυ-

χολογικε ς διαγνω σεις, παρε χοντας α μεση βοη θεια σε μαθητε ς με ειδικε ς 

εκπαιδευτικε ς ανα γκες. 

7. Η ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ γονέων-μαθητών-τοπικής κοι-

νωνίας με σω της δημιουργι ας ενο ς δομημε νου πλαισι ου αλληλεπι δρασης, αλλα  και 

υγιου ς κλι ματος αλληλεγγυ ης, συνυ παρξης και εμπιστοσυ νης που ανα λογα με τις εκα -

στοτε συνθη κες της τοπικη ς κοινωνι ας μπορει  να περιλαμβα νει την ανα ληψη 

συλλογικη ς δρα σης, τη δημιουργι α ευκαιριω ν δια δρασης και κοινωνικη ς αλληλεπι δρα-

σης των μαθητω ν με φορει ς της τοπικη ς κοινωνι ας και α λλες σχετικε ς πρωτοβουλι ες. 
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