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ΤΙ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

«Η εκπαίδευση σε θέµατα φύλου οφεί-
λει όχι µόνο να ευαισθητοποιεί τους µα-
θητές σχετικά µε τις υπάρχουσες ανισό-
τητες και τα κενά, αλλά επίσης να τους
ενθαρρύνει να αναγνωρίζουν τα οφέλη
και την πρόοδο που έχουν επιτευχθεί και
να βοηθήσει στη διαχείριση ανάµεικτων
µηνυµάτων. Αυτή η διαδικασία µπορεί να
συµβάλει στη διάλυση µύθων που εξα-
κολουθούν να είναι ευρέως διαδεδοµέ-
νοι και να απενοχοποιήσει τη µετάβαση
στις σύγχρονες πιο φιλελεύθερες αρχές.
Ταυτόχρονα η εκπαίδευση σε θέµατα φύ-
λου χρειάζεται να αµφισβητήσει τους
µύθους σχετικά µε τη βία ως αποκλειστι-
κό ή ειδικό πρόβληµα συγκεκριµένων
οµάδων και να αναγνωρίσει ότι η έµφυλη
βία και οι ηγεµονίες µε βάση το φύλο
που λειτουργούν ως οι βαθιές αιτίες της,
αποτελούν ευρύτερο κοινωνικό φαινό-
µενο που διαπερνά όλα τα κοινωνικο-οι-
κονοµικά στρώµατα».

ΤΗΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΗ

Α
ναγνωρίζουν τις µορφές έµφυ-
λης βίας οι έφηβοι µας αλλά οι
αντιλήψεις τους µάλλον δεν εί-

ναι εντελώς ξεκάθαρες, καθώς αν και γε-
νικά δεν φαίνεται να συµφωνούν µε την
άσκηση βίας στις σχέσεις αγοριών και κο-
ριτσιών, στην ανάλυση των απαντήσεων
τους διαπιστώνεται πως σε ένα µεγάλο
βαθµό υιοθετούν επιχειρήµατα που «δι-
καιολογούν» ή θεωρούν
«φυσιολογική» τη βία σε
κάποιες περιπτώσεις.
Αποδίδουν τη βία στην
«ανδρική ηγεµονία»,
στην «ευθύνη των γυ-
ναικών», τις «ψυχικές
διαταραχές» αλλά και
στην απιστία και το σεξ. 

Τα ευρήµατα της
έρευνας που διεξή-
χθηκε από το Μεσογει-
ακό Ινστιτούτο Μελέτης Κοινωνικού Φύ-
λου µε δείγµα συµµετεχόντων 453 µα-
θητές/ µαθήτριες δύο ιδιωτικών και τεσ-
σάρων δηµόσιων λυκείων, οδηγούν σε
κάποια κατ' αρχή συµπεράσµατα για τις
τάσεις στις αντιλήψεις των εφήβων της
Κύπρου και αποτελούν µια καλή βάση
για προβληµατισµό. 

Η έρευνα µε τίτλο «Αντιλήψεις και Στά-
σεις Εφήβων για τα Στερεότυπα των Φύ-
λων και την Έµφυλη Βία στις Σχέσεις»,
που παρουσιάστηκε χθες κατά τη διάρ-
κεια δηµοσιογραφικής διάσκεψης, είχε
ως στόχο τη διερεύνηση των στάσεων των
νέων για την έµφυλη βία καθώς και τη
σχέση ανάµεσα σε στερεότυπες αντιλή-
ψεις για τους ρόλους των φύλων. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός
ότι διαπιστώνεται πως όντως οι έφηβοι
µας, σε µεγάλο βαθµό συνεχίζουν να υι-
οθετούν στις στερεότυπες αντιλήψεις που
θέλουν τον άνδρα να έχει ηγεµονικό ρό-
λο σε µια σχέση ενώ σε ορισµένες περι-
πτώσεις θεωρούν ως «φυσιολογικές» κά-
ποιες µορφές έµφυλης βίας. Ωστόσο, το-
νίζουν και την ανάγκη για ευαισθητο-
ποίηση τόσο των ατόµων της ηλικίας τους
όσο και των µεγαλύτερων σε θέµατα έµ-
φυλης βίας. 

Όπως διαπιστώθηκε από τις απαντή-
σεις των συµµετεχόντων, περισσότερη
βία φαίνεται σε µορφές όπως οι φωνές,

η «θέση ορίων» και η «κατασκοπία», δη-
λαδή ο έλεγχος του ενός προς τον άλλο.
Σε ό, τι αφορά στα «χτυπήµατα» και τις
προσβολές τα ποσοστά ήταν κάπως µι-
κρότερα. 

Ωστόσο, οι έφηβοι έδωσαν ως συχνό-
τερες εξηγήσεις για αυτή την έµφυλη βία,
την «ανδρική ηγεµονία» και τα «προ-
βλήµατα ψυχικής υγείας», ενώ ορισµέ-
νοι αν και σχετικά λίγοι δεν παρέλειψαν
να αναφερθούν και στην ευθύνη της γυ-

ναίκας (η οποία είναι συ-
χνότερα το θύµα). Ακόµα
πιο ανησυχητικό το γεγο-
νός ότι στις εξηγήσεις των
εφήβων περιλαµβάνονταν
αντιλήψεις όπως ότι «η βία
είναι απαραίτητη και ωφέ-
λιµη». Γενικά όµως, αγό-
ρια και κορίτσια παρου-
σιάστηκαν να εγκρίνουν
περισσότερο τις συµπερι-
φορές βίας όταν προέρ-

χονται από το δικό τους φύλο. 
Παρά το γεγονός όµως ότι θεωρητικά

οι αντιλήψεις στην κοινωνία µας είναι πλέ-
ον πιο φιλελεύθερες, οι απαντήσεις των
µαθητών/ συµµετεχόντων αποδεικνύουν
ότι κάποια «στερεότυπα των φύλων» εξα-
κολουθούν να είναι βαθιά ριζωµένα στην
κοινωνία µας και έτσι και τα παιδιά τα εκ-
φράζουν έστω και ασυνείδητα. 

Γενικά, επιρρίπτουν ευθύνες  «στην κοι-
νωνία παρά στους ίδιους τους θύτες».
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε κορίτσι
αναφερόµενο σε µαθητές που ανήκουν
στην οµάδα των αραβόφωνων αγοριών:
«πάντα µέσα του έχει το “είναι γυναίκα,
είναι κατώτερη”. Εν τζιαι φταίει το άτο-
µο· έτσι έβλεπεν, έτσι έµαθε». 

Από την άλλη, οι γυναίκες παρουσιά-
ζονται να έχουν ευθύνη για το αν θα επι-
λέξουν ή όχι να αποδεχθούν αυτά τα στε-
ρεότυπα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε
ένα κορίτσι, «Αν βασιστούµε στο φύλο
ας πούµε, η γυναίκα που ξέρει ότι στο πα-
ρελθόν οι γυναίκες ήταν κατώτερες, µπο-
ρεί ασυνείδητα να το έχει στο µυαλό, να
το πιστεύει τζιαι να νιώθει άβολα ότι δεν
µπορεί να πει τη γνώµη της για κάτι, να
εκφραστεί, τζιαι µερικές γυναίκες γίνο-
νται θύµατα κατ' επιλογή γιατί αφήνουν
το στερότυπο να περάσει ότι οι γυναίκες
εν κατώτερες τζιαι πρέπει να υπακούουν
στον άνδρα τους». 

Σε µεγάλο βαθµό 
συνεχίζουν 

να υιοθετούν 
στις στερεότυπες 

αντιλήψεις 
που θέλουν τον άνδρα 

να έχει ηγεµονικό 
ρόλο σε µια σχέση

Μπερδεµένοι οι έφηβοι για την έµφυλη βία
Αν�και�αναγνωρίζουν�τις�µορφές�της,�τη�θεωρούν�«φυσιολογική»�σε�κάποιες�περιπτώσεις

Φυσιολογικά θεωρούν σε κάποιο βαθµό:
>Φωνές: «… Άµαν ξέρω 'γώ πως όταν τσακωθεί ένα ζευγάρι και
υψωθεί πολλά η φωνή του αγοριού µπορεί κάποια να το θεωρεί ότι
είναι ένα type of violence, αλλά εντάξει για µένα δεν είναι· άµα
τσακώνεσαι τζιαι υψώσει την φωνή, χαράς το πράµα». (κορίτσι)

>Έλεγχος: «... Εγώ θεωρώ ας πούµε τζιείνο που είπαµε πριν, ο
έλεγχος στη σχέση ότι κάποτε πρέπει να γίνεται… όταν είσαι σε µια
σχέση, δεν µπορείς να θεωρείς ότι είσαι εντελώς ελεύθερος τζιαι να
µεν υπολογίζεις τι µπορεί να νιώσει ο άλλος µε τις πράξεις σου…άρα
λλίος έλεγχος πρέπει να υπάρχει…». (κορίτσι)

>Φυσιολογικό: - «Αν τσακωθεί ένα ζευγάρι εν πολλά φυσιολογικό
στις ανθρώπινες σχέσεις να τσακώνεσε νάκκον, εν είσαι το ίδιο
άτοµο». (αγόρι)
- «Ναι, ας πούµε άµα σε κάποια οικογένεια το µωρό έννα κάµνει πελ-
λάρες τζιαι εννά φάει κανένα πατσούι που τον παπά τζιαι τη µάµα για
να µεν ξεφεύγει, τούτο εν πιο φυσιολογικό…» (κορίτσι)

∆ιαφορετικές επιπτώσεις
Θεωρούν ότι οι επιπτώσεις της όποιας µορφής
βίας διαφέρουν µεταξύ θύτη, θύµατος και περι-
βάλλοντος. 
Για το θύµα: συναισθήµατα κατωτερότητας, αυ-
τοεκτίµηση και αµφιβολίες, αυτοενοχοποίηση, κα-
νονικοποίηση της βίας, περιορισµός της προσωπι-
κής ελευθερίας, φόβος και περιορισµός, συναι-
σθηµατικό άγχος, µελλοντικές σχέσεις, απώλεια
εµπιστοσύνης και δυσκολίες σε νέες σχέσεις. 
Για το θύτη: αίσθηση δυναµης.
Για άλλους: παιδιά, άλλα µέλη της οικογένειας.
Για τη σχέση: χωρισµός.
Για το κοινωνικό σύνολο: θεσµός της οικογέ-
νειας-διαζύγιο, ζήτηµα ανθρωπίνων δικαιωµά-
των, µετάδοση της βίας.

Οι έφηβοι συµµετέχοντες στην έρευνα
περιορίστηκαν περισσότερο σε πέντε
συγκεκριµένες εξηγήσεις για τη βία. Σε
γενικές γραµµές πιο συντηρητικές απόψεις
εξέφρασαν τα αγόρια και οι έφηβοι που
προέρχονταν από αγροτικές ή ηµιαστικές
περιοχές. 

Σύµφωνα πάντα µε τις απαντήσεις 
των συµµετεχόντων: 
Κάποιοι άνδρες είναι βίαιοι 
απέναντι στις γυναίκες εξαιτίας…

>«Ανδρική ηγεµονία» (και στερεότυπα):
π.χ. «… θεωρούν ότι είναι ανώτεροι από τις
γυναίκες», «…είναι εκ φύσεως επιθετικοί».

>«Θετικά αποτελέσµατα»: π.χ. «… τους
καθιστά ελκυστικούς στις γυναίκες».

>«Ευθύνη των γυναικών»: π.χ. «…οι γυ-
ναίκες τους προκαλούν», «…οι γυναίκες δεν
είναι αρκετά υποµονετικές µαζί τους».

>«Ψυχολογικά προβλήµατα»: π.χ.
«…έχουν διανοητικά/ ψυχικά προβλήµατα».

>«Απιστία»: π.χ. «cheating him».

>«Σεξ»:π.χ. «δεν θέλουν να κάνουν σεξ»,
«δεν τους ικανοποιούν».

>«Συµπεριφορές των γυναικών»: π.χ.
«Οι γυναίκες τους φωνάζουν/ αντιµιλούν».

Γιατί υπάρχει βία

Αναγνωρίζουν ως βία: 
>Φωνές, βρισιές. >Χειροδικία, ξυλοδαρµός.
>Απειλή. >Παθολογική ζήλεια.
>Σεξουαλική πίεση, εξαναγκασµός, βιασµός.
>Ρατσισµός, κοροϊδία, προσβολές.
>Έλεγχος, περιορισµός, παρακολούθηση.
>Ψυχολογικός πόλεµος. >Αποµόνωση.
>Bullying. >Συνεχής γκρίνια.

Οι µύθοι
Στις απαντήσεις όµως εντοπίζονται και κάποιες εξηγήσεις «µύθοι» όπως για παράδειγµα: 

> Οι περισσότερες γυναίκες ανησυχούν για το κατά πόσον αρέσουν στους άντρες.
> Εάν ένα άτοµο κακοποιείται σε µια σχέση, µπορεί απλώς να φύγει από τη σχέση.
> Μερικές φορές τα κορίτσια προκαλούν τη σεξουαλική επιθετικότητα από τα αγόρια µε τον τρόπο που ντύνονται.
> Οι γυναίκες είναι πιο πιθανόν να κακοποιηθούν σεξουαλικά από κάποιον άγνωστο παρά από κάποιον που γνωρίζουν.
> Εάν ένα αγόρι ζηλεύει πολύ το κορίτσι του, αυτό αποδεικνύει ότι πραγµατικά νοιάζεται γι' αυτήν.


