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Περίληψη της Τελικής Έκθεσης 
  

1. Γενικές πληροφορίες για το έργο 
 
Η πρόταση για το συγκεκριμένο πιλοτικό έργο έχει ως βασικό στόχο να συνεισφέρει στην 

πρόληψη της βίας που συνδέεται με το φύλο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δεδομένου ότι 

αποτελεί ένα από τα στάδια κατά τα οποία πολλά νεαρά άτομα ξεκινούν τις πρώτες τους 

σχέσεις και ταυτόχρονα διαμορφώνουν ορισμένες αξίες σε σχέση με τα πρότυπα έλξης. Τα 

πρότυπα αυτά ανταποκρίνονται σε ορισμένες αξίες οι οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, 

προωθούν και αξιολογούν βίαιες συμπεριφορές θεωρώντας τις ως ελκυστικές. Το παρόν έργο 

θα αναλύσει το περιβάλλον των Σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης 

της ανάλυσης άλλων περιβάλλοντων κοινωνικοποίησης για τη νεολαία (οικογένεια, γειτονιά, 

κτλ.), ούτως ώστε να προταθούν δράσεις που θα συνεισφέρουν στην πρόληψη της βίας που 

συνδέεται με το φύλο σε σχέση με την εκπαίδευση που βασίζεται στις αξίες. Το καθήκον και η 

ευθύνη προετοιμασίας για την πρόληψη της βίας που συνδέεται με το φύλο πρέπει να 

αναληφθούν από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση την εκπαίδευση που στηρίζεται σε 

αξίες και η οποία προωθεί τα μοντέλα έλξης με βάση τις αξίες της ισότητας, της αλληλεγγύης και 

του σεβασμού.  

 

Στόχος μας είναι η αναγνώριση και η ανάλυση των αξιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που 

έχουν επίδραση στα μοντέλα έλξης, τα οποία επηρεάζουν τις σεξουαλικές σχέσεις των εφήβων.  

Η μελέτη για την κατάσταση της βίας βασιζόμενη σε εικόνα/αντίληψη που έχει για την ’έλξη’’ ο 

εφηβικός πληθυσμός στην Ευρώπη, με βάση τα υπάρχοντα στατιστικά δεδομένα, μάς επιτρέπει 

να συνεχίσουμε την πλασιοποίηση του ζητήματος αυτού στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.  

Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάλυση με βάση τα υπάρχοντα στατιστικά δεδομένα για το 

θέμα αυτό στα 10 νέα Κράτη Μέλη. Πραγματοποιήσαμε μια ποιοτική μελέτη στις χώρες που 

επίσης εμπλέκονται στο έργο χρησιμοποιώντας μεθοδολογία που έχει κριτικό-επικοινωνιακό 

προσανατολισμό.  

 18 εις βάθος συνεντεύξεις (6 σε κάθε χώρα)  

 33 ‘’ανοιχτές’’ επικοινωνιακά καθημερινές ιστορίες. 

  (11 σε κάθε χώρα με εφήβους ηλικίας 12-18)    

 18 ομάδες διαλόγου-‘’ανοιχτής’’ επικοινωνίας (6 σε κάθε χώρα) 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας είναι τα ακόλουθα: 

 Πρώτη έκθεση: Ανασκόπηση: Θεωρητική συνεισφορά και πολιτικές δράσεις  για τη βία 

μεταξύ του εφηβικού πληθυσμού  που βασίζεται στην εικόνα. 

 Δεύτερη Έκθεση: Βία μεταξύ του εφηβικού πληθυσμού στην Ευρώπη. Πλασιοποίηση 

των θεμάτων με βάση τα υπάρχοντα στατιστικά δεδομένα. 

 Τρίτη Έκθεση: Εις βάθος ανάλυση της κατάστασης με αυτού του είδους της βίας στις 

χώρες που έχουν συμμετάσχει (Κύπρος, Μάλτα και Ισπανία). 
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 Τέταρτη Έκθεση βασισμένη στην ποιοτική εργασία: Αίτια για τη βία μεταξύ του 

εφηβικού πληθυσμού που βασίζεται στην εικόνα, και αξίες που συνεισφέρουν στην 

πρόληψή της. 

 Τελική Έκθεση: Γενικές οδηγίες για την πρόληψη της βίας που συνδέεται με το φύλο 

μεταξύ εφηβικού πληθυσμού και οδηγίες για τη μεθολογία και το σχέδιο δράσης για τα 

σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να εργαστούν για την πρόληψη αυτού 

του είδους της βίας που βασίζεται στην εικόνα. 

                 

2. Αποτελέσματα στο Πεδίο εργασίας: 
 

Παρακαλώ σημειώστε όπως για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας το επίθετο 

αποκλειστικό χρησιμοποιείται για παράγοντες ή αντιλήψεις που προωθούν ή διαιωνίζουν το 

πρόβλημα της βίας λόγω του κοινωνικού φύλου ενώ το επίθετο μετασχηματιστικό  

χρησιμοποιείται για παράγοντες ή αντιλήψεις που στηρίζουν και συνεισφέρουν στη πρόληψη 

του φαινομένου. 

 

Κύπρος 
 

- Η απιστία ή η υποψία απιστίας αποτελούν το σοβαρότερο λόγο για την εκδήλωση φυσικής 

βίας προς τα κορίτσια από τους άρρενες συντρόφους τους, γιατί με αυτό τον τρόπο 

αμφισβητείται η αρρενωπότητα και επομένως το κύρος (η φήμη) του αγοριού.  

Η ζήλεια αποτελεί μία άλλη αιτία που μπορεί να οδηγήσει στη βία σε ετερόφυλες σχέσεις. 

 - Η υπόληψη αποτελεί πολύ ευαίσθητο θέμα για τα κορίτσια στο Κυπριακό περιβάλλον, κυρίως 

η υπόληψη που συνδέεται με τη σεξουαλική δραστηριότητα. Σε πολλές περιπτώσεις ένας 

αποτελεσματικός τρόπος για να στοχοποιηθεί ένα κορίτσι ή να εκφοβηθεί είναι η προσβολή της 

υπόληψής της συκοφαντώντας τη με σεξουαλικούς όρους (συνήθως μέσω λεκτικού 

εκφοβισμού: μετάδοση φημών από αγόρια και κορίτσια).  

- Η πιο κοινή συμπεριφορά κακομεταχείρισης που έχει εντοπιστεί σε ετεροφυλικές σχέσεις 

μεταξύ εφήβων είναι ο έλεγχος που επιβάλλεται συνήθως από τα αγόρια στα κορίτσια τους. Ο 

έλεγχος αυτός μπορεί να έχει τη μορφή απαγόρευσης συναναστροφής με ορισμένα άτομα ή 

απαγόρευση να φοράει το κορίτσι συγκεκριμένα ρούχα ή να πηγαίνει σε συγκεκριμένα μέρη. 

- Ο εκφοβισμός ασκείται συνήθως σε ντροπαλούς μαθητές από δημοφιλείς μαθητές που 

ανήκουν σε μεγαλύτερες ομάδες και έχουν την προστασία μεγαλύτερων εξωσχολικών εφήβων. 

Ο εκφοβισμός που σχετίζεται με το φύλο ασκείται πάλι από δημοφιλείς μαθητές και ισχύει η ίδια 

στρατηγική εκφοβισμού όπως και σε άλλες περιπτώσεις: Αν το θύμα αναφέρει το περιστατικό 

θα του/της ασκηθεί μεγαλύτερος εκφοβισμός ως συνέπεια, ενώ ταυτόχρονα θα τεθεί στο 

περιθώριο από τους άλλους μαθητές που θέλουν να έχουν καλές σχέσεις με τους δημοφιλείς 

μαθητές.  

- Οι ομοφυλόφιλοι ή οι θεωρούμενοι ως τέτοιοι μαθητές αποτελούν μία από τις κατεξοχήν 

ομάδες συστηματικού εκφοβισμού  
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- Πολλοί από τους εφήβους και ιδιαίτερα τα κορίτσια έχουν μια περιοριστική αντίληψη της 

έννοιας της ‘αγάπης’: α. αποδέχονται συμπεριφορές κακομεταχείρισης από τους συντρόφους 

τους (συσχετίζουν την αγάπη με τον πόνο), β. δεν αντιλαμβάνονται ότι έχουν και άλλες επιλογές 

και γ. δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό που αποδέχονται ή υποφέρουν είναι μια μορφή 

κακομεταχείρισης. Πολλές από τις συμμετέχουσες στην έρευνα απέρριψαν αυτό το αρνητικό 

μοντέλο αγάπης και δήλωσαν ότι δεν θα ανέχονταν καταπιεστική συμπεριφορά από τους 

συντρόφους τους. Μερικοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί τα 

κορίτσια εμμένουν σε σχέσεις κακομεταχείρισης ενώ άλλοι το δικαιολόγησαν ως ένδειξη 

αγάπης.  

- Ακόμη και σήμερα, οι έφηβοι στην Κύπρο διατηρούν τα παραδοσιακά στερεότυπα όσον αφορά 

τους ρόλους των φύλων. Τα αγόρια θεωρούνται πως πρέπει να είναι δραστήρια (και 

σεξουαλικά) και να ταιριάζουν στην εικόνα του ‘μάγκα’, δηλαδή του τσαμπουκαλή, αρρενωπού 

και αδιάφορου τύπου. Η ευαισθησία και η παθητικότητα ακόμη συνδέονται με τη γυναικεία 

φύση˙ενώ τα κορίτσια που είναι δραστήρια είτε επειδή είναι άτακτα στην τάξη είτε επειδή 

επιδιώκουν συναισθηματικές/ σεξουαλικές σχέσεις συνήθως στιγματίζονται και ή θεωρούνται ότι 

υιοθετούν ανδρικά χαρακτηριστικά. Ασκείται πίεση και στα δύο φύλα προκειμένου να ενεργούν 

σύμφωνα με αυτούς τους υπαγορευόμενους ρόλους. 

- Το δημοφιλέστερο ανδρικό πρότυπο έλξης είναι το αγόρι που είναι ‘’μάγκας’’, έχει εξωσχολικές 

διασυνδέσεις, κυρίως σε νυχτερινά κλαμπ και το οποίο, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

διαθέτει συνάμα καλή φυσική εμφάνιση. Τα δημοφιλή αγόρια πολλές φορές είναι και αυτά που 

ασκούν εκφοβιστικές συμπεριφορές. Τα κορίτσια, σε πολλές περιπτώσεις, είναι πρόθυμα να 

αγνοήσουν την αγενή, αδιάφορη ή ανάγωγη συμπεριφορά τους, αν τις ελκύουν ή αν έχουν την 

ευκαιρία να βγουν ραντεβού μαζί τους.  Υπάρχουν, εντούτοις, και ορισμένα αγόρια που είναι 

δημοφιλή λόγω του χιούμορ τους και της κοινωνικής προσωπικότητάς τους, αλλά αποτελούν 

μια μικρότερη ομάδα από τα αγόρια που συμπεριλαμβάνονται στο δημοφιλή αποκλειστικό 

μοντέλο του ‘μάγκα’. Όπως έχει τονισθεί από τους συμμετέχοντες, το συγκεκριμένο 

μετασχηματιστικό μοντέλο έλξης έλκει περισσότερο μεγαλύτερες έφηβους ηλικίας 17 - 18 ετών.  

- Για τα κορίτσια το αποκλειστικό μοντέλο έλξης, δηλ. το να είσαι όμορφη, κατέχει προεξέχουσα 

θέση στο Κυπριακό περιβάλλον. Η βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης τόσο στα αγόρια όσο 

και στα κορίτσια αποτελεί έναν άλλο τρόπο για να ανεβεί κανείς ψηλότερα στην ιεραρχία της 

σχολικής κοινότητας. Παρόλα αυτά, μια ομάδα κοριτσιών λόγω της πολύ κοινωνικής φύσης τους 

είναι δημοφιλείς στο σχολείο˙ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα κορίτσια αυτά έχουν 

ωραία εξωτερική εμφάνιση. Μια άλλη ομάδα κοριτσιών που είναι δημοφιλή, αλλά αρνητικά, είναι 

τα κορίτσια που χαρακτηρίζονται ως ‘’εύκολα’’, επειδή έχουν ήδη σεξουαλικές σχέσεις και 

προσεγγίζονται πιο εύκολα από τα αγόρια. Τα αγόρια πλησιάζουν τα συγκεκριμένα κορίτσια 

συνήθως με σκοπό να συνάψουν μικρής διάρκειας σεξουαλική σχέση. Από την άλλη πλευρά, οι 

συμμετέχοντες έτειναν να κατηγορούν τις οικογένειες αυτών των κοριτσιών, για το λόγο ότι είναι 

''εύκολες''. Στους γονείς αποδίδεται επίσης η ευθύνη για την επιφανειακή φύση των 

περισσότερων εφηβικών σχέσεων σήμερα, καθώς είναι πιο επιεικείς (για παράδειγμα 

επιτρέπουν στα παιδιά να μένουν μέχρι αργά τη νύχτα έξω από το σπίτι, να πηγαίνουν σε 
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νυχτερινά κλαμπ) με τα παιδιά τους σε σχέση με παλαιότερες γενιές. Επιπλέον, η συμπεριφορά 

των κοριτσιών αυτών θεωρείται επιλήψιμη, επειδή έρχεται σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά 

που ισχύουν για την ‘’πρέπουσα ’’ συμπεριφορά των Κύπριων γυναικών. 

- Όσον αφορά τα μοντέλα επιλογής των συμμετεχόντων, τα περισσότερα είχαν 

μετασχηματιστικό χαρακτήρα. Τα κορίτσια κυρίως στις ηλικίες 16-17 ανέφεραν ότι προκειμένου 

να έχουν σχέση με κάποιον, πρέπει ο τελευταίος να διαθέτει αξίες όπως κατανόηση, συμπόνοια 

και φερεγγυότητα. Τρία από τα κορίτσια που συμμετείχαν στην έρευνα διατηρούν ήδη αυτού του 

είδους τη σχέση. Τα περισσότερα σχεδόν από τα αγόρια που συμμετείχαν στην έρευνα, κυρίως 

οι τελειόφοιτοι λυκείου, δήλωσαν ότι ψάχνουν κορίτσια που να διαθέτουν: κατανόηση, να είναι 

κοινωνικά και αξιόπιστα και για τα οποία να νιώθουν μια φυσική έλξη. 

- Στα πλαίσια του κέντρου νεότητας που μελετήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα (Προσκοπίο), 

βγήκε το συμπέρασμα ότι οι έφηβοι- τόσο κορίτσια όσο και αγόρια- συμμετέχοντας στις 

αντίστοιχες δραστηριότητες βρήκαν εναλλακτικά μοντέλα για να ακολουθούν ως έφηβοι, εκτός 

από τα παραδοσιακά ανάλογα με το φύλο μοντέλα που ισχύουν στην Κυπριακή κοινωνία. Στο 

πλαίσιο του κέντρου νεότητας, οι συμμετέχοντες είπαν ότι η εμφάνιση δεν έπαιζε ρόλο, ούτε η 

επίδειξη ισχύος ˙ωστόσο, το χιούμορ, η κοινωνικότητα και η τήρηση των αξιών των Προσκόπων 

ήταν τα βασικά στοιχεία για κάποιον προκειμένου να γίνει δημοφιλής. Οι αξίες αυτές 

συμπεριελάμβαναν την ισότητα, την ανεκτικότητα, την κατανόηση καθώς και την εκμάθηση του 

να είσαι μέλος μιας κοινότητας και μιας ομάδας. Εξάλλου, μέσω των οργανωμένων 

δραστηριοτήτων οι Πρόσκοποι μπορούσαν να συζητήσουν θέματα που τους αφορούσαν, 

συμπεριλαμβανομένων των συναισθηματικών σχέσεων. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι 

στο Προσκοπίο οι έφηβοι ένιωθαν πιο ελεύθεροι να εκφραστούν και να εκφράσουν τις 

προσωπικότητές τους πέρα από τα ζητούμενα μοντέλα έλξης, τα οποία έθεταν κανόνες για τη 

συμπεριφορά των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. 

- Τέλος, σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα τα ακολούθα συμπεράσματα έχουν εξαχθεί από 

τα σχόλια των συμμετεχόντων μαθητών και  εκπαιδευτικών: 

• Δεν υπάρχει ξεχωριστό μάθημα στο οποίο να γίνεται συζήτηση για αξίες στις 

διαπροσωπικές σχέσεις όπως ο σεβασμός, η ισότητα των φύλων, και η 

συνύπαρξη σε μια πολύ-πολιτισμική κοινωνία.  

• Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν αρκετό χρόνο να αφιερώσουν σε αυτά τα ζητήματα 

εξαιτίας του υπερφορτωμένου προγράμματος τους. 

• Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση ώστε να μπορούν να 

αντιμετωπίσουν ζητήματα που αφορούν τις συναισθηματικές σχέσεις εφήβων 

και οικογενειακά ζητήματα.  

• Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας δεν δείχνουν το 

ανάλογο ενδιαφέρον να προσεγγίσουν τους έφηβους ή να τους μιλήσουν για 

αυτά τα ζητήματα. Οι μαθητές/συμμετέχοντες παραπονέθηκαν πως πολλοί από 

τους εκπαιδευτικούς κάνουν ξεκάθαρη αυτή τη στάση στους μαθητές. 

• Μερικοί από τους μαθητές επίσης έχουν αναφέρει πως ζητήματα που αφορούν 

συναισθηματικές ή σεξουαλικές σχέσεις ακόμη θεωρούνται ταμπού από 
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ορισμένους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν νιώθουν άνετα να τα συζητήσουν στη 

τάξη. 

• Οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με την 

ισότητα και τις αξίες στις διαπροσωπικές/ συναισθηματικές σχέσεις επαφίεται 

στη διακριτική ευχέρεια και προσωπική βούληση κάθε εκπαιδευτικού. Το 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν παρέχει τον κατάλληλο χρόνο, υλικό και εκπαίδευση 

στους εκπαιδευτικούς για να ασχοληθούν αποτελεσματικά με αυτά τα ζητήματα. 
 

- Όσον αφορά την έννοια της βίας που έχουν οι έφηβοι, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως οι 

έφηβοι μπορούν: να ανακατεύονται στον τρόπο που οι σύντροφοί τους ντύνονται καθώς και 

στην επιλογή φίλων˙ να ζηλεύουν τ τον/τη σύντροφο τους, να κλείνουν τα μάτια στην 

ενδοοικογενειακή βία. Λίγοι από όσους απάντησαν ισχυρίστηκαν ότι: είχαν το δικαίωμα να 

εμπλακούν στον τρόπο με τον οποίο οι σύντροφοί τους ντύνονται, κυρίως τα αγόρια, 

προκειμένου να αποτρέψουν άλλα αγόρια από το να κοιτάζουν τα κορίτσια τους και να τα 

φλερτάρουν. Είχαν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν όταν ο σύντροφός τους επέλεγε φίλους. 

- Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχουν περισσότεροι μετασχηματιστικοί λόγοι: Αντιπαραθέτοντας 

όσους απάντησαν από την πλευρά των δασκάλων/κηδεμόνων, οι περισσότεροι έφηβοι στη 

Μάλτα φαίνεται πως: δε συνδέουν τη ζήλεια και την κυριαρχία με τη ρομαντική αγάπη. Είναι 

αντίθετοι στο να παρεμβαίνουν στις ενδυματολογικές προτιμήσεις του συντρόφου τους- αν και 

κάποιοι δηλώνουν ότι θα παρενέβαιναν, αν το έκριναν σκόπιμο, προκειμένου να επιστήσουν 

την προσοχή του συντρόφου τους στην εικόνα που ακούσια προβάλλει με το ενδυματολογικό 

του στυλ. Αντιτίθενται σε μεγάλο βαθμό στο να παρεμβαίνουν στην επιλογή φίλων του 

συντρόφου τους. Αντιπαρατίθενται στη ζήλεια και την κτητικότητα. Ανησυχούν βαθύτατα για τη 

σοβαρότητα της κακοποίησης του συντρόφου και την ενδοοικογενειακή βία και είναι 

αποφασισμένοι να βοηθήσουν τόσο το θύμα όσο και το θύτη. 

- Σχετικά με το πώς βλέπουν την Αγάπη: ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως: οι έφηβοι 

δεν πιστεύουν στην αγάπη. Πολλοί δεν πιστεύουν στο γάμο. Δε γνωρίζουν καν τι είναι 

πραγματική αγάπη. Οι άνθρωποι γίνονται περισσότερο εγωκεντρικοί, για τους έφηβους αυτό 

αποτελεί ένα είδος επιβίωσης. Τα παρατούν στο πρώτο εμπόδιο. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

μαθητές-συμμετέχοντες έδειξαν πως κατανοούν αληθινά τι είναι αγάπη, πιθανότατα δηλώνοντας 

ότι η πλειονότητα των εφήβων στη Μάλτα γνωρίζει τι είναι αγάπη, την εκτιμούν και αγωνίζονται 

να εμπλουτίσουν τη ζωή τους με αυτήν. 

- Όταν τους ζητήθηκε να περιγράψουν δημοφιλή αγόρια, οι μαθητές-συμμετέχοντες 

χρησιμοποίησαν τα ακόλουθα επίθετα: τραμπούκοι/τσαμπουκαλήδες, 

ψιλομύτηδες/ξιπασιάρηδες/ έχουν έναν αέρα υπεροχής/αλαζονείας, ασέβεια/εκμετάλλευση 

κοριτσιών, κακοποιούν ή αψηφούν τους επιμελείς μαθητές, τους θεωρούν φυτά και όχι ‘’κουλ’’. 

Ασέβεια προς τους διδάσκοντες/ ενοχλητικοί στην τάξη/αντιμιλούν, έχουν υψηλό 

‘’εγώ’’/δεσποτικοί, επιδειξίες/χρησιμοποιούν άσχημη γλώσσα, πειράζουν, είναι ψυχροί και 

υποκριτές. 

- Η μειονότητα των μαθητών-συμμετεχόντων συνέδεσαν δημοφιλή αγόρια με διορθωτικούς 

παράγοντες (δηλαδή με θετικά χαρακτηριστικά)- όπως δείχνουν τα ακόλουθα επίθετα. Με καλό 
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ηγετικό πνεύμα, καλοί ακροατές, καλοί στην επικοινωνία, καλοί φίλοι/νοιάζονται για τους 

άλλους-συμπονετικοί/συμπαραστέκονται/αφοσιωμένοι, σέβονται, δυνατοί, δυνατοί πνευματικά, 

προσγειωμένοι/ανεπιτήδευτοι/δεν υπερασχολούνται με την προσωπική/φυσική 

εμφάνιση/εικόνα/ευφυείς/ευθείς/όχι επιφανειακοί, έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και είναι 

δυναμικοί, κοινωνικοί, μερικές φορές αστείοι/ ανόητοι/ με υγιή αίσθηση του χιούμορ.  

- Τα επίθετα που χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν τα δημοφιλή κορίτσια έτειναν να είναι 

αρνητικά: 

καταπιεστικές/ εριστικές/ μοχθηρές/ αντιπαθείς/ δυναστικές  ψηλομύτες/ ξιπασιάρες/ έχοντας 

έναν αέρα υπεροχής/ αλαζόνες, ψεύτικες/ νάρκισσοι/ επιφανειακές/ κοκότες/ αλανιάρες, ασεβείς/ 

εκμετάλλευση αγοριών/ εκμετάλλευση κοριτσιών, ανειλικρινείς ως προς τη συμπεριφορά και την 

εμφάνιση/ συκοφάντρες/ διπλοπρόσωπες, ζηλιάρες, κουτσομπόλες, κακομεταχειρίζονται ή 

αγνοούν τους επιμελείς μαθητές και τους θεωρούν φυτά και όχι ''κουλ', ασέβεια προς τους 

διδάσκοντες/ενοχλητικές στην τάξη/αντιμιλούν, πειράζουν (χλευάζουν, ταπεινώνουν και 

κοροϊδεύουν τους άλλους). 

- Ορισμένοι από όσους απάντησαν συνέδεσαν τα δημοφιλή κορίτσια με διορθωτικούς 

παράγοντες: Με καλό ηγετικό πνεύμα, καλοί ακροατές, καλοί 

φίλοι/νοιάζονται/συμπαραστέκονται/αφοσιωμένες/ευγενικές/αλτρουίστριες, με καλή απόδοση 

στην τάξη/σέβονται τους διδάσκοντες/κηδεμόνες, δυνατές (ως προς το χαρακτήρα) και ώριμες, 

με αυτοπεποίθηση και δυναμικές, κοινωνικές, δημοφιλείς με τα αγόρια, μερικές φορές αστείες/ 

εύθυμες/ με υγιή αίσθηση του χιούμορ.  

- Σύμφωνα με τα κείμενα των συνεντεύξεων οι έφηβοι στη Μάλτα καθοδηγούνται από 

μετασχηματιστικούς παράγοντες. Οι περισσότεροι από όσους απάντησαν εστίασαν το 

ενδιαφέρον τους στις θετικές ιδιότητες, όταν περιέγραφαν ποιες ιδιότητες μετέτρεπαν αγόρια και 

κορίτσια σε ρομαντικούς συντρόφους.  

- Μερικοί επέμεναν ότι είχαν επηρεαστεί σε τόσο μεγάλο βαθμό από φίλους τους που 

συμπεριφέρονταν διαφορετικά όταν ήταν μαζί τους. Ωστόσο, φαίνεται πως οι περισσότεροι 

έφηβοι στη Μάλτα δεν επιδιώκουν να ελέγξουν τους φίλους τους και/ή δεν ελέγχονται λόγω 

πίεσης.   

- Όλοι οι διδάσκοντες/κηδεμόνες που απάντησαν στη συνέντευξη ισχυρίστηκαν ότι οι έφηβοι 

διαμόρφωναν την εικόνα που έχουν για την αγάπη και τη βία σύμφωνα με τα βιώματά που είχαν 

στις οικογένειές τους. 

- Τα ευρήματα δείχνουν πως οι γονείς (και άλλοι στενοί συγγενείς όπως γονείς, θείοι και θείες) 

παίζουν πράγματι αποφασιστικό ρόλο ως προς την εικόνα που έχουν οι μαθητές-συμμετέχοντες 

για τη βία και την αγάπη.  Ομολογουμένως, υπήρχαν πολλές απαντήσεις με 

μετασχηματιστικούς παράγοντες, ωστόσο, υπήρχαν και μερικές απαισιόδοξες απαντήσεις. Από 

τη θετική πλευρά, η συγκεκριμένη έρευνα δείχνει ότι για την αγάπη μιλάνε με καλά λόγια οι 

περισσότερες οικογένειες στη Μάλτα, ενώ η βία δεν είναι αποδεκτή.  

- Πρώην φίλοι/φίλες: ενώ οι  περισσότεροι έφηβοι στη Μάλτα είναι τελείως αποκομμένοι και 

αποξενωμένοι από πρώην φίλους/φίλες και εκφράζουν πίκρα (παράγοντες αποκλεισμού), οι 

περισσότεροι διατηρούν φιλικές σχέσεις μαζί τους (μετασχηματιστικοί παράγοντες). Επιπλέον, 
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φαίνεται πως έχουν μάθει πως το να σκέφτονται θετικά, να είναι καλοί ακροατές και καλοί φίλοι 

(μετασχηματιστικοί παράγοντες) ενδυναμώνουν μια σχέση.   

- Λίγοι από όσους πήραν μέρος στη συνέντευξη επέμεναν πως: δε μιλάνε για αγάπη, σχέσεις 

και βία στο σχολείο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι περισσότεροι από όσους απάντησαν 

πιστεύουν πως: είναι σημαντικό να μιλούν για αγάπη, σχέσεις και βία τόσο σε επίσημο 

περιβάλλον (όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων˙στο σχολείο είχαν την 

ευκαρία να μιλήσουν για αγάπη, σχέσεις και βία, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης). 

- Σύμφωνα με τις ενδείξεις, οι ντόπιοι νέοι ίσως πέσουν θύμα της διαστρεβλωμένης 

πραγματικότητας όπως σκόπιμα παρουσιάζεται από τα μέσα ενημέρωσης.  Οι παράγοντες 

αποκλεισμού που προέκυψαν συνοψίζονται ως ακολούθως: προώθηση της ανεκτικότητας και 

του υλισμού, συνεισφορά στην παρακμή των ηθικών αξιών, εξαναγκασμός κοριτσιών και 

αγοριών να πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ‘’χοτ’’ ως σταρ των μέσων ενημέρωσης, ενδυνάμωση 

των επιβαλλόμενων από την κοινωνία στερεοτύπων, προώθηση λανθασμένης ιδέας της 

αγάπης. Από τη θετική πλευρά, παρόλο που προφανώς οι περισσότεροι έφηβοι στη Μάλτα 

απολαμβάνουν τα προϊόντα των μέσων ενημέρωσης, φαίνεται πως ξέρουν πως ό,τι βλέπουν 

δεν είναι απαραίτητα αυθεντικό. 

- Οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι παρόλο που ακόμη αναζητούν τη ψυχαγωγία, επιλέγουν να 

παρακολουθούν τις ταινίες/προγράμματα που προωθούν: τον αλτρουισμό, τη γονεϊκή/χωρίς 

όρους αγάπη/ τους οικογενειακούς δεσμούς, τη σκληρή εργασία και την καρτερικότητα, το 

αληθινό ταλέντο, υποδειγματικές πράξεις, ταπεινότητα και εκπαίδευση. 
 

Ισπανία 
 

- Υπάρχει μεγάλη έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ δασκάλων, γονέων και μαθητών, η οποία 

μεταφράζεται σε άγνοια για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι έφηβοι, για τις αξίες τους, για 

την επικοινωνία που έχουν μεταξύ τους και με άλλους παράγοντες, τις αμφιβολίες τους, κτλ.  

- Οι έφηβοι γνωρίζουν ότι η βία αποτελεί πρόβλημα. Ωστόσο, μερικές φορές διατηρούν 

επιθετικές σχέσεις μεταξύ τους θεωρώντας τες παιχνίδια της ηλικίας τους. 

- Νέοι άνθρωποι γνωρίζουν τη βία που συνδέεται με το φύλο και τη θεωρούν σοβαρό 

πρόβλημα, αλλά τη συσχετίζουν με τα ‘’προβλήματα μεγαλύτερων ηλικιακά ανθρώπων που 

εμφανίζονται στην τηλεόραση’’. Πιστεύουν ότι είναι κάτι πολύ μακρινό, ότι δε θα τους επηρεάσει 

ποτέ άμεσα, και για αυτό το λόγο θεωρούν ότι δε χρειάζεται να λάβουν προληπτικά μέτρα.  

- Η εικόνα που εξέφρασαν οι έφηβοι για την αγάπη είχε μετασχηματιστικό χαρακτήρα όταν τους 

ζητήσαμε να την καθορίσουν. Ωστόσο, δε συνέδεσαν τη συναισθηματική εκπαίδευση με τη βία 

που σχετίζεται με το φύλο, θεωρώντας ότι η πρόληψη αυτού του είδους της επιθετικότητας δεν 

είχε σχέση με την κοινωνική εκμάθηση της αγάπης.  

- Παρόλο που οι θεωρητικές ιδέες για την αγάπη ήταν πολύ ώριμες, η πραγματική τους 

εφαρμογή στις σχέσεις δεν ήταν το ίδιο, καθώς οι περισσότεροι έφηβοι είχαν υποφέρει ή 

γνώριζαν σχέσεις στις οποίες οι έννοιες της σταθερότητας, σεβασμού, κτλ. δεν υπήρχαν. 
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- Τα παραδοσιακά μοντέλα έλξης συνεχίζουν να βρίσκονται ριζωμένα στη  νοοτροπία των 

εφήβων. Με μερικές εξαιρέσεις, τα αγόρια-ηγέτες που επιβάλλονται στους φίλους τους και στα 

κορίτσια που θεωρούνται ως τα πιο όμορφα αποτελούν το επιτυχημένο παράδειγμα για τον 

καθένα, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες αξίες τους. 

- Σύμφωνα με τους εφήβους που πήραν μέρος στη συνέντευξη, τα μοντέλα επιλογής 

συντρόφου συμπίπτουν με τα μοντέλα έλξης, παρόλο που μερικοί από αυτούς, κυρίως κορίτσια, 

διαβεβαίωναν πως αναζητούσαν άλλες ιδιότητες (μετασχηματιστικού τύπου) όταν έπρεπε να 

επιλέξουν σύντροφο˙κυρίως όταν μεγαλώνουν και οι σχέσεις τους γίνονται περισσότερο 

σταθερές.  

- Για τους εφήβους, οι φιλικές τους σχέσεις είναι ουσιαστικές, και παρόλο που οι περισσότεροι 

μας είπαν ότι δεν είχαν επηρεαστεί από τους φίλους τους, οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν πως οι 

επιρροές αυτές ήταν φανερές στη συμπεριφορά των μαθητών και δεν ήταν πάντοτε θετικές.  

- Η επικοινωνία με τις οικογένειες των περισσότερων εφήβων που πήραν μέρος στη συνέντευξη 

περιοριζόταν στην καθημερινή συνύπαρξη, προσπαθώντας να μην εμπλέξουν τους γονείς τους 

στις προσωπικές τους ζωές. Ωστόσο, όταν αυτή η επικοινωνία γινόταν πιο στενή, ήταν θετική 

για όλους.  

- Όσον αφορά τα Μέσα Ενημέρωσης, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι έφηβοι θεωρούσαν ότι 

χρειαζόταν καλύτερος και ευρύτερος χειρισμός των ερωτήσεων που αναλύουμε σε αυτή τη 

μελέτη.  Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί πίστευαν ότι τα Μέσα Ενημέρωσης μεταδίδουν ένα 

μοντέλο έλξης που επηρεάζει αρνητικά τους εφήβους. Σύμφωνα με έναν έφηβο ο συγκεκριμένο 

χειρισμός της βίας που συνδέεται με το φύλο από την τηλεόραση δεν ήταν ορθός.  

- Η εμπειρία άλλων κοινωνικών παραγόντων, όπως ΜΚΟ ή κέντρα νεότητας ήταν γενικά πολύ 

θετική καθώς ενδυνάμωναν τις μετασχηματιστικές αξίες των εφήβων.  Οι έφηβοι αποδέχονται 

πολύ καλά τις αξίες που προωθούν τα κέντρα αυτά και συμμετέχουν σε αυτά εθελοντικά.  

  
3. Εισηγήσεις 

 

Σύμφωνα με την έρευνα, ένα από τα βασικά θέματα που αναλύονται είναι τα μοντέλα έλξης τα 

οποία παίζουν ρόλο στις κοινωνίες μας. Ο στοχασμός για τα μοντέλα έλξης που αναπτύσσουμε 

μέσω της κοινωνικοποίησης εμφανίζεται ως βασικό στοιχείο για την πρόληψη της βίας που 

συνδέεται με το φύλο. Σε έναν κόσμο όπου συνέχεια βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε μηνύματα 

που συνδέουν την αγάπη και το σεξ με τη βία, η ανάλυση των μοντέλων έλξης των εφήβων μάς 

είναι αναγκαία, ώστε να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές δράσεις οι οποίες θα καλούν τους νέους να 

σκεφθούν για τις προτιμήσεις τους. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 

πρόληψη της βίας λόγω του κοινωνικού φύλου αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις για τα 

σχολεία στις αρχές του 21ου αιώνα.  

 

Οι εισηγήσεις που θεωρούμε βασικές για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για 

την πρόληψη της βίας που συνδέεται με το κοινωνικό φύλο ανάμεσα στους εφήβους είναι οι 

ακόλουθες: 
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1) Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ γονέων, διδασκόντων και μαθητών αποτελεί πολύ σοβαρό 

πρόβλημα το οποίο χρειάζεται επεξεργασία, προκειμένου οι δραστηριότητες για την εκπαίδευση 

που βασίζεται στις αξίες και η πρόληψη της βίας λόγω κοινωνικού φύλου να είναι 

αποτελεσματικές. Μέχρι τώρα οι περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της βίας λόγω 

κοινωνικού φύλου στα σχολεία στην Ισπανία είχαν σχεδιαστεί από ειδικούς στην εκπαίδευση και 

είχαν υλοποιηθεί μέσω διδακτικών δραστηριοτήτων μόνο για μαθητές.  Στη Κυπριακή 

Δημοκρατία δεν υπάρχουν ακόμη δράσεις προκειμένου να ενσωματωθούν στη σχολική 

διδακτική ύλη οποιεσδήποτε δραστηριότητες που θα είχαν ως στόχο την πρόληψη της βίας που 

συνδέεται με το κοινωνικό φύλο.  

 

Όπως έχουμε δει στην ανάλυση του πεδίου εργασίας, οι έφηβοι αναγνώρισαν ότι υπήρχε 

έλλειψη στην επικοινωνία με τους γονείς και τους διδάσκοντες για  θέματα συναισθηματικής ή 

σεξουαλικής φύσης. Μερικές φορές ήταν επιφυλακτικοί για το κατά πόσο αξιολογούσαν θετικά 

την εμπλοκή των ενηλίκων στη συναισθηματική και σεξουαλική εκπαίδευσή τους. Παρόλα αυτά, 

όσοι έφηβοι είχαν στενότερη σχέση με τους γονείς και τους διδάσκοντες αξιολογούσαν τις 

σχέσεις αυτές πολύ θετικά. Σε γενικές γραμμές, όταν η δραστηριότητα αφορούσε ομιλίες από 

ειδικούς δεν υπήρχε ανταπόκριση από τους μαθητές γιατί δεν αισθάνονταν ότι τους αφορούσε. 

Ο λόγος για αυτή την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους των μαθητών ίσως οφείλεται στο 

γεγονός ότι έχουν συνδέσει αυτού του είδους τις δραστηριότητες με άλλα μαθήματα, καθώς είναι 

η ίδια επικοινωνιακή πράξη: ένας ειδικός μιλάει και οι υπόλοιποι ακούν. Αυτό που προτείνουμε 

είναι ένα επικοινωνιακό και αλληλεπιδραστικό σχέδιο μαθήματος, σύμφωνα με το οποίο οι 

μαθητές θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες που θα τους 

βοηθήσουν να σκεφτούν για τη συμπεριφορά τους σε σχέση με το φύλο τους και θα μπορέσουν 

να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

 

Σχετικά με αυτό, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι έφηβοι εκτιμούν πολύ περισσότερο τις 

δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται άμεσα, όπως, για παράδειγμα, την ομάδα και τις 

δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν στο κέντρο νέων όπου προήδρευαν οι εκπαιδευτές 

(π.χ. Προσκοπίο). Αξίες όπως η ανεκτικότητα και ο σεβασμός προωθούνταν αλλά από την 

οπτική γωνία των εφήβων.  

 

Εκτός από το να εμπλέκονται οι έφηβοι στην εκπαίδευσή τους, πρέπει επίσης να συμμετάσχουν 

άλλοι σημαντικοί κοινωνικοί παράγοντες για τις ζωές των εφήβων. Έμμεσα οι μαθητές που 

πήραν μέρος στη συνέντευξη εκδήλωσαν την υποστήριξή τους για τα παραπάνω καθώς είπαν 

ότι, ακόμη και αν ακούσουν κάτι στο σχολείο, εάν στο σπίτι αυτές οι μετασχηματιστικές ιδέες δεν 

εμφανίζονταν (λόγω μιας πολύ παραδοσιακής οικογενειακής δομής π.χ.), τότε οι συγκεκριμένες 

δραστηριότητες δε θα τους ήταν καθόλου χρήσιμες. Με αυτό τον τρόπο, η συμμετοχή μελών της 

οικογένειας στα προγράμματα για την πρόληψη της βίας που συνδέεται με το κοινωνικό φύλο 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση πρέπει είναι εξασφαλισμένη, όχι μόνο για την κοινωνική 
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εκμάθηση των εφήβων, αλλά και των γονέων ή οποιωνδήποτε άλλων συμμετεχόντων. Έτσι, η 

εκπαίδευση που βασίζεται στις αξίες γίνεται περισσότερο δημοκρατική και δεν περιορίζεται στην 

τάξη. Οι ενήλικοι μπορούν επίσης να μάθουν για τις πεποιθήσεις των εφήβων και τις σχέσεις 

τους, να καταλαβαίνουν ακόμη περισσότερο τις ανάγκες των νέων αλλά και να στοχάζονται για 

τις δικές τους συναισθηματικές σχέσεις και τα στερεότυπα όσο αφορά τα φύλα.  

 

Για να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όχι μόνο οι γονείς 

μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις δραστηριότητες, αλλά οποιοδήποτε μέλος της 

οικογένειας μπορεί να συμμετάσχει στις διαδραστικές ομάδες που μπορούν να οργανωθούν με 

στόχο την πρόληψη της βίας λόγω κοινωνικού φύλου, καθώς- όπως ξέρουμε- πολλές φορές οι 

θείοι, θείες κλπ, εμπλέκονται περισσότερο από όσο οι γονείς στη συναισθηματική εκπαίδευση 

των εφήβων. Επίσης, οι συνεντεύξεις έδειξαν πώς οι έφηβοι και οι διδάσκοντες αξιολογούσαν 

θετικά τον τρόπο εμπλοκής των εκπαιδευτών των κέντρων νέων, των μελών ΜΚΟ και άλλων 

επαγγελματιών σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες.  

 

2) Οι δραστηριότητες που θα προταθούν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ο ορισμός που θα 

δοθεί για τη βία σε γενικό επίπεδο, μα και για τη βία που συνδέεται με το κοινωνικό φύλο, 

ειδικότερα, δεν πρέπει να είναι αποκλειστικός. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, παρόλο που οι 

έφηβοι κατανοούν τη σοβαρότητα όλων των ειδών επιθετικής συμπεριφοράς και αποδίδουν την 

ίδια σημασία στην ψυχολογική βία που αποδίδουν και στη φυσική βία, πιστεύουν ότι η βία που 

συνδέεται με το κοινωνικό φύλο δε θα τους επηρεάσει ποτέ. Οπωσδήποτε, δε θεωρούν ότι η βία 

αυτή μπορεί να εμφανιστεί σε νεαρά ζευγάρια ή ότι μερικές πεποιθήσεις και συμπεριφορές που 

έχουν τώρα μπορούν να οδηγήσουν σε επιθετική συμπεριφορά στο άμεσο μέλλον. Το τελευταίο 

σχόλιο αντικατοπτρίζει επίσης την κατάσταση στην Κύπρο, αλλά στην περίπτωση αυτή οι 

περισσότεροι έφηβοι είχαν ταυτίσει τη βία περισσότερο με φυσικές πράξεις. Παρόλα αυτά, 

μερικοί από αυτούς ένταξαν πράγματι την κτητικότητα (χωρίς σωματική βλάβη) στο πλαίσιο της 

βίαιης συμπεριφοράς. Σε γενικές γραμμές, οι έφηβοι δε συνδέουν τα παραδοσιακά μοντέλα 

έλξης και επιλογής ή την αποδοχή της αγάπης ως φαινόμενο αναπόφευκτο και ανεξέλεγκτο με 

τις σχέσεις που μπορούν να πάρουν μια βίαιη μορφή. 

 

Λόγω όλων αυτών, οι δραστηριότητες που θα προταθούν πρέπει να εστιάσουν σε έναν 

ευρύτερο ορισμό της βίας που συνδέεται με το κοινωνικό φύλο και, με αυτό τον τρόπο, να δοθεί 

η ευκαιρία στους εφήβους να προτείνουν δραστηριότητες με σκοπό να αναλυθεί πώς τα μέσα 

ενημέρωσης, το εκπαιδευτικό σύστημα και η κοινωνία σε γενικές γραμμές χειρίζονται τον ορισμό 

της βίας λόγω κοινωνικού φύλου και να αποκτήσουν την ευαισθησία που χρειάζεται ώστε να 

δώσουν το δικό τους ορισμό για τη βία αυτή. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό αποτελεί 

πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει πολλούς ανθρώπους, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους 

τάξη, φυλή, φύλο ή ηλικία. 
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3) Όπως έχουμε δει στα συμπεράσματα, οι έφηβοι δε συνδέουν την ανεπαρκή εκπαίδευση σε 

αξίες (αν και οι νεότεροι εκπαιδευτικοί το κάνουν, τουλάχιστον στην Κύπρο), ή κάποιο 

αποκλειστικό μοντέλο έλξης και επιλογής με στάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε βίαιες 

συμπεριφορές. Για αυτό, είναι αναγκαίο οι έφηβοι να καταλάβουν μέσω διαφορετικών 

δραστηριοτήτων ότι η ιδέα της αγάπης που ο  καθένας έχει είναι βασική, όταν συνδεόμαστε με 

άλλους ανθρώπους, ότι η αγάπη είναι μια κοινωνική οικοδομή που μαθαίνουμε μέσω των 

αλληλεπιδράσεών μας και ότι η εκπαίδευση σε αξίες όσο αφορά τις συναισθηματικές και 

γενικότερα διαπροσωπικές σχέσεις, κυρίως κατά την παιδική ηλικία, αποτελεί τη βάση για την 

οικοδόμηση ενός μοντέλου στενών φιλικών σχέσεων που να βασίζεται στο σεβασμό και την 

ισοτητα.  

 

Για να γίνει αυτό, θα σχεδιάσουμε ασκήσεις με τις οποίες οι έφηβοι θα πρέπει να δώσουν το 

δικό τους ορισμό για την αγάπη, να αναλύσουν άλλους ορισμούς, να συζητήσουν σε ομάδες για 

το τι θεωρούν αγάπη και πως ορισμένες έννοιες που έχουμε για την αγάπη μπορούν να 

καταλήξουν σε βίαιες συμπεριφορές που να είναι αποδεκτές τόσο από τους δράστες όσο και 

από τα θύματα της βίας, να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η αγάπη στα 

σχολεία, στα μέσα ενημέρωσης ή μες στις οικογένειες και σε φίλους. Επίσης, να εξετάσουν αν 

αυτή η αντιμετώπιση οδηγεί στον αποκλεισμό (παροτρύνει βίαιες συμπεριφορές) ή είναι 

μετασχηματιστική (συνεισφέρει στη ανάπτυξη υγιείς σχέσεων).  

 

4) Πέρα από το ζήτημα της αγάπης, προχωράμε στην ανάλυση των μοντέλων έλξης και 

επιλογής. Με αυτή την ανάλυση, πολλές δραστηριότητες θα μπορούσαν να δείξουν με ποιον 

τρόπο τα παραδοσιακά μοντέλα είναι ακόμα ισχυρά στην κοινωνία μας και τι μπορούμε να 

κάνουμε για να τα αλλάξουμε. 

 

Καταρχήν, οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν, όπως σε προηγούμενο σημείο, πώς η υιοθέτηση 

παραδοσιακών μοντέλων έλξης και επιλογής ή συγκεκριμένων σκέψεων για το τι είναι αγάπη 

μπορεί να οδηγήσει σε βίαιες συμπεριφορές εντός στενών συναισθηματικών σχέσεων. Έτσι, 

μετά την αναγνώριση αυτών των μοντέλων, μπορούμε να βρούμε παραδείγματα που τα 

υποστηρίζουν (φίλοι, γονείς, τηλεοπτικές σειρές κτλ.) και να εξετάσουμε με ποιον τρόπο τα 

μοντέλα αυτά, τόσο ανδρικά όσο και γυναικεία, βασίζονται σε αρχέτυπα που δε λαμβάνουν 

υπόψη σχετικές αξίες όπως: καλοσύνη, εμπιστοσύνη ή σεβασμό. Επιπλεόν, μπορεί να 

διεξαχθεί συζήτηση για τους λόγους για τους οποίους οι έφηβοι επιλέγουν ένα σύντροφο για 

σχέση, ζητώντας τους να σκεφθούν αν οι λόγοι αυτοί οδηγούν σε υγιείς σχέσεις ή όχι.  

 

Ένας σημαντικός τομέας στον οποίο πρέπει να εστιάσουν οι δραστηριότητες είναι τα μοντέλα 

έλξης που προωθούνται από την τηλεόραση και τα Μέσα Ενημέρωσης, τα οποία, σύμφωνα 

τόσο με τους εκπαιδευτικούς όσο και με τους μαθητές, τις περισσότερες φορές ενδυναμώνουν 

τα αποκλειστικά μοντέλα έλξης και επιλογής και τα οποία συχνότατα απεικονίζουν σχέσεις στις 

οποίες η ζήλεια, η δυσπιστία ή η απιστία εμφανίζονται αρκετά. Σε δραστηριότητες σχετικά με τα 
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μοντέλα έλξης πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στο πώς οι έφηβοι βλέπουν τους ανθρώπους 

που έχουν αξίες που θεωρούμε μετασχηματιστικές (καλοσύνη, σεβασμός, φιλία, εμπιστοσύνη) 

αναλύοντας αν, κατά κανόνα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποκλειστεί από αυτό που ορίζουμε ως 

‘’ελκυστικό’’. Θα μπορούσε, επίσης, να γίνει ανάλυση για την επεξεργασία αυτών των αξιών σε 

ταινίες, σειρές και άλλα μέσα ενημέρωσης. 

 

5) Τέλος, οι έφηβοι θα πρέπει να καταλάβουν πως οι συναναστροφές τους (οικογένεια, φίλοι, 

εκπαιδευτική κοινότητα, μέσα ενημέρωσης, κτλ.) αποτελούν πολύ σημαντικό μέρος της 

προσωπικής τους εκπαίδευσης καθώς και για την κοινωνικοποίησή τους ως άτομα, παρόλο 

που οι περισσότεροι από αυτούς πιστεύουν ότι δεν επηρεάζονται από τις οικογένειες ή τους 

φίλους τους. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να διεξαχθεί συζήτηση στην οποία οι έφηβοι μπορούν 

να ανταλλάξουν προσωπικές εμπειρίες και επιδράσεις που τους οδήγησαν να αλλάξουν τα 

πιστεύω τους. 

 

- Συγκεκριμένα, για τη ‘’φιλία’’, μπορούν να διεξαχθούν ομαδικές δραστηριότητες οι 

οποίες θα εξετάσουν με ποιους τρόπους οι έφηβοι επηρεάζονται από τους φίλους τους 

σε σχέση με τις στενές προσωπικές τους σχέσεις και τα μοντέλα έλξης. Μπορούν να 

προταθούν διάφορα παραδείγματα περιπτώσεων στα οποία οι έφηβοι θα κληθούν να 

σχολιάσουν και να εκφέρουν την άποψή τους για το τι θα έκαναν στις περιπτώσεις 

αυτές και γιατί.  

Όσον αφορά την ‘’οικογένεια’’, η συμμετοχή των μελών της στις ομάδες συζήτησης 

αποτελεί τρόπο ανάλυσης των αλληλεπιδράσεων που οι έφηβοι έχουν με τις οικογένειές 

τους και καινοτομία για τις άλλες μεθοδολογίες για την πρόληψη της βίας που συνδέεται 

με το κοινωνικό φύλο. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να σχεδιάσουμε άλλες 

δραστηριότητες όπως συζητήσεις για το πώς οι έφηβοι μιλούν στις οικογένειές τους για 

την αγάπη ή τη βία, το πώς είναι οι σχέσεις μαζί τους, εμπλέκοντας και άλλα μέλη της 

οικογένειας όπως αδέλφια, θείους, θείες, γονείς, κτλ. 

- Η εμπλοκή των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι αυτονόητη στις ομάδες 

συζήτησης και δραστηριοτήτων. Γι αυτό είναι πολύ σημαντικό το εκπαιδευτικό σύστημα 

να παρέχει στους εκπαιδευτικούς το χρόνο και την εκπαίδευση που χρειάζονται για να 

διεξάγουν και να συμμετάσχουν στις προτεινόμενες δραστηριότητες.    

 - Όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, μπορούν 

να προταθούν διάφορες δραστηριότητες μέσω των οποίων θα αναλυθεί με ποιον τρόπο 

τα πρότυπα όσο αφορά τα φύλα, οι σχέσεις νεαρών και ενήλικων ζευγαριών και οι 

έννοιες της αγάπης και της βίας αντιμετωπίζονται από τα διάφορα μέσα. Επιπλέον, 

μπορεί να δημιουργηθεί ένα φόρουμ στο διαδίκτυο στο οποίο να διεξάγεται συζήτηση 

για τις δραστηριότητες που προτείνονται στην τάξη, όπως και κάθε είδους απόψεις για 

τα θέματα που μελετώνται και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. Με αυτό τον τρόπο, η 

εκπαίδευση μπορεί επίσης να διεξάγεται σε ένα περιβάλλον εκτός της τάξης.  
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- Σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προάγουν την ισότητα των φύλων μπορούν 

επίσης να εμπλακούν και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες, όπως μέλη ΜΚΟ, εκπαιδευτικοί 

ψυχολόγοι, σύμβουλοι, εκπαιδευτές και μέλη κέντρων νεότητας. Στο πεδίο της 

εργασίας, έχουμε δει με ποιο τρόπο οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ νέων στα κέντρα 

νεότητας τους ωφέλησαν πολύ σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς σε αυτούς 

τους χώρους συμπεριφορές ανεκτικότητας και σεβασμού προωθήθηκαν και έγιναν 

σεβαστές. Επίσης αποδεκτοί γίνονται και εναλλακτικά μοντέλα δημοφιλών εφήβων, τα 

οποία διαφοροποιούνται από τα αποκλειστικά δημοφιλή μοντέλα έλξης που 

προωθούνται στα σχολεία. Συμπερασματικά, όσο πιο ετερογενείς είναι οι ομάδες, πιο 

πλούσια θα είναι και τα αποτελέσματα.   

 

Για αυτό, προτείνουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο: Τις Κοινότητες Μάθησης. Βασίζονται στην 

εργασία ομάδων ενεργούς συμμετοχής που αποτελούνται από 5 ή 6 άτομα (εκπαιδευτικοί, 

μαθητές, γονείς, κτλ.) τα οποία διενεργούν τις δραστηριότητες (ανάλυση των μοντέλων έλξης σε 

ταινίες, καθημερινή ζωή, μοντέλα επιλογής, κτλ.) μέσω του δημοκρατικού διαλόγου. Το μοντέλο 

αυτό επιτρέπει προληπτική κοινωνικοποίηση μέσω της επικοινωνίας που έχουν οι έφηβοι με 

τους δασκάλους τους, τους συγγενείς, και άλλους εθελοντές που συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες όπως και αναμεταξύ τους. Ο δημοκρατικός διάλογος, χωρίς εκφοβισμό είναι ένα 

εργαλείο που προλαμβάνει κάθε είδους διαμάχη στην τάξη, μιας και καθώς η εργασία σε 

ετερογενείς ομάδες ενθαρρύνεται, η δημιουργία κλειστών ομάδων εξουσίας αποφεύγεται. Με 

αυτό τον τρόπο, δημοφιλείς μαθητές και λιγότερο δημοφιλής μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

εργαστούν μαζί και να συζητήσουν διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Με αυτό τον τρόπο, 

η συνύπαρξη, η ανεκτικότητα και η κατανόηση προωθούνται όταν μαθητές, γονείς και δάσκαλοι 

έχουν την ευκαιρία να συλλογιστούν με κριτικό πνεύμα για τους ρόλους των φύλων στην 

κοινωνία μας και για τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται ή όχι βίαια μοντέλα έλξης και η 

ανισότητα των φύλων.  
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	- Όσον αφορά την έννοια της βίας που έχουν οι έφηβοι, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως οι έφηβοι μπορούν: να ανακατεύονται στον τρόπο που οι σύντροφοί τους ντύνονται καθώς και στην επιλογή φίλων˙ να ζηλεύουν τ τον/τη σύντροφο τους, να κλείνουν τα μάτια στην ενδοοικογενειακή βία. Λίγοι από όσους απάντησαν ισχυρίστηκαν ότι: είχαν το δικαίωμα να εμπλακούν στον τρόπο με τον οποίο οι σύντροφοί τους ντύνονται, κυρίως τα αγόρια, προκειμένου να αποτρέψουν άλλα αγόρια από το να κοιτάζουν τα κορίτσια τους και να τα φλερτάρουν. Είχαν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν όταν ο σύντροφός τους επέλεγε φίλους.
	- Ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχουν περισσότεροι μετασχηματιστικοί λόγοι: Αντιπαραθέτοντας όσους απάντησαν από την πλευρά των δασκάλων/κηδεμόνων, οι περισσότεροι έφηβοι στη Μάλτα φαίνεται πως: δε συνδέουν τη ζήλεια και την κυριαρχία με τη ρομαντική αγάπη. Είναι αντίθετοι στο να παρεμβαίνουν στις ενδυματολογικές προτιμήσεις του συντρόφου τους- αν και κάποιοι δηλώνουν ότι θα παρενέβαιναν, αν το έκριναν σκόπιμο, προκειμένου να επιστήσουν την προσοχή του συντρόφου τους στην εικόνα που ακούσια προβάλλει με το ενδυματολογικό του στυλ. Αντιτίθενται σε μεγάλο βαθμό στο να παρεμβαίνουν στην επιλογή φίλων του συντρόφου τους. Αντιπαρατίθενται στη ζήλεια και την κτητικότητα. Ανησυχούν βαθύτατα για τη σοβαρότητα της κακοποίησης του συντρόφου και την ενδοοικογενειακή βία και είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν τόσο το θύμα όσο και το θύτη.
	- Σχετικά με το πώς βλέπουν την Αγάπη: ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναφέρουν πως: οι έφηβοι δεν πιστεύουν στην αγάπη. Πολλοί δεν πιστεύουν στο γάμο. Δε γνωρίζουν καν τι είναι πραγματική αγάπη. Οι άνθρωποι γίνονται περισσότερο εγωκεντρικοί, για τους έφηβους αυτό αποτελεί ένα είδος επιβίωσης. Τα παρατούν στο πρώτο εμπόδιο. Ωστόσο, οι περισσότεροι μαθητές-συμμετέχοντες έδειξαν πως κατανοούν αληθινά τι είναι αγάπη, πιθανότατα δηλώνοντας ότι η πλειονότητα των εφήβων στη Μάλτα γνωρίζει τι είναι αγάπη, την εκτιμούν και αγωνίζονται να εμπλουτίσουν τη ζωή τους με αυτήν.
	- Όταν τους ζητήθηκε να περιγράψουν δημοφιλή αγόρια, οι μαθητές-συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν τα ακόλουθα επίθετα: τραμπούκοι/τσαμπουκαλήδες, ψιλομύτηδες/ξιπασιάρηδες/ έχουν έναν αέρα υπεροχής/αλαζονείας, ασέβεια/εκμετάλλευση κοριτσιών, κακοποιούν ή αψηφούν τους επιμελείς μαθητές, τους θεωρούν φυτά και όχι ‘’κουλ’’. Ασέβεια προς τους διδάσκοντες/ ενοχλητικοί στην τάξη/αντιμιλούν, έχουν υψηλό ‘’εγώ’’/δεσποτικοί, επιδειξίες/χρησιμοποιούν άσχημη γλώσσα, πειράζουν, είναι ψυχροί και υποκριτές.
	- Η μειονότητα των μαθητών-συμμετεχόντων συνέδεσαν δημοφιλή αγόρια με διορθωτικούς παράγοντες (δηλαδή με θετικά χαρακτηριστικά)- όπως δείχνουν τα ακόλουθα επίθετα. Με καλό ηγετικό πνεύμα, καλοί ακροατές, καλοί στην επικοινωνία, καλοί φίλοι/νοιάζονται για τους άλλους-συμπονετικοί/συμπαραστέκονται/αφοσιωμένοι, σέβονται, δυνατοί, δυνατοί πνευματικά, προσγειωμένοι/ανεπιτήδευτοι/δεν υπερασχολούνται με την προσωπική/φυσική εμφάνιση/εικόνα/ευφυείς/ευθείς/όχι επιφανειακοί, έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και είναι δυναμικοί, κοινωνικοί, μερικές φορές αστείοι/ ανόητοι/ με υγιή αίσθηση του χιούμορ. 
	- Τα επίθετα που χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν τα δημοφιλή κορίτσια έτειναν να είναι αρνητικά:
	καταπιεστικές/ εριστικές/ μοχθηρές/ αντιπαθείς/ δυναστικές  ψηλομύτες/ ξιπασιάρες/ έχοντας έναν αέρα υπεροχής/ αλαζόνες, ψεύτικες/ νάρκισσοι/ επιφανειακές/ κοκότες/ αλανιάρες, ασεβείς/ εκμετάλλευση αγοριών/ εκμετάλλευση κοριτσιών, ανειλικρινείς ως προς τη συμπεριφορά και την εμφάνιση/ συκοφάντρες/ διπλοπρόσωπες, ζηλιάρες, κουτσομπόλες, κακομεταχειρίζονται ή αγνοούν τους επιμελείς μαθητές και τους θεωρούν φυτά και όχι ''κουλ', ασέβεια προς τους διδάσκοντες/ενοχλητικές στην τάξη/αντιμιλούν, πειράζουν (χλευάζουν, ταπεινώνουν και κοροϊδεύουν τους άλλους).
	- Ορισμένοι από όσους απάντησαν συνέδεσαν τα δημοφιλή κορίτσια με διορθωτικούς παράγοντες: Με καλό ηγετικό πνεύμα, καλοί ακροατές, καλοί φίλοι/νοιάζονται/συμπαραστέκονται/αφοσιωμένες/ευγενικές/αλτρουίστριες, με καλή απόδοση στην τάξη/σέβονται τους διδάσκοντες/κηδεμόνες, δυνατές (ως προς το χαρακτήρα) και ώριμες, με αυτοπεποίθηση και δυναμικές, κοινωνικές, δημοφιλείς με τα αγόρια, μερικές φορές αστείες/ εύθυμες/ με υγιή αίσθηση του χιούμορ. 
	- Σύμφωνα με τα κείμενα των συνεντεύξεων οι έφηβοι στη Μάλτα καθοδηγούνται από μετασχηματιστικούς παράγοντες. Οι περισσότεροι από όσους απάντησαν εστίασαν το ενδιαφέρον τους στις θετικές ιδιότητες, όταν περιέγραφαν ποιες ιδιότητες μετέτρεπαν αγόρια και κορίτσια σε ρομαντικούς συντρόφους. 
	- Μερικοί επέμεναν ότι είχαν επηρεαστεί σε τόσο μεγάλο βαθμό από φίλους τους που συμπεριφέρονταν διαφορετικά όταν ήταν μαζί τους. Ωστόσο, φαίνεται πως οι περισσότεροι έφηβοι στη Μάλτα δεν επιδιώκουν να ελέγξουν τους φίλους τους και/ή δεν ελέγχονται λόγω πίεσης.  
	- Όλοι οι διδάσκοντες/κηδεμόνες που απάντησαν στη συνέντευξη ισχυρίστηκαν ότι οι έφηβοι διαμόρφωναν την εικόνα που έχουν για την αγάπη και τη βία σύμφωνα με τα βιώματά που είχαν στις οικογένειές τους.
	- Τα ευρήματα δείχνουν πως οι γονείς (και άλλοι στενοί συγγενείς όπως γονείς, θείοι και θείες) παίζουν πράγματι αποφασιστικό ρόλο ως προς την εικόνα που έχουν οι μαθητές-συμμετέχοντες για τη βία και την αγάπη.  Ομολογουμένως, υπήρχαν πολλές απαντήσεις με μετασχηματιστικούς παράγοντες, ωστόσο, υπήρχαν και μερικές απαισιόδοξες απαντήσεις. Από τη θετική πλευρά, η συγκεκριμένη έρευνα δείχνει ότι για την αγάπη μιλάνε με καλά λόγια οι περισσότερες οικογένειες στη Μάλτα, ενώ η βία δεν είναι αποδεκτή. 
	- Πρώην φίλοι/φίλες: ενώ οι  περισσότεροι έφηβοι στη Μάλτα είναι τελείως αποκομμένοι και αποξενωμένοι από πρώην φίλους/φίλες και εκφράζουν πίκρα (παράγοντες αποκλεισμού), οι περισσότεροι διατηρούν φιλικές σχέσεις μαζί τους (μετασχηματιστικοί παράγοντες). Επιπλέον, φαίνεται πως έχουν μάθει πως το να σκέφτονται θετικά, να είναι καλοί ακροατές και καλοί φίλοι (μετασχηματιστικοί παράγοντες) ενδυναμώνουν μια σχέση.  
	- Λίγοι από όσους πήραν μέρος στη συνέντευξη επέμεναν πως: δε μιλάνε για αγάπη, σχέσεις και βία στο σχολείο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι περισσότεροι από όσους απάντησαν πιστεύουν πως: είναι σημαντικό να μιλούν για αγάπη, σχέσεις και βία τόσο σε επίσημο περιβάλλον (όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων˙στο σχολείο είχαν την ευκαρία να μιλήσουν για αγάπη, σχέσεις και βία, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης).
	- Σύμφωνα με τις ενδείξεις, οι ντόπιοι νέοι ίσως πέσουν θύμα της διαστρεβλωμένης πραγματικότητας όπως σκόπιμα παρουσιάζεται από τα μέσα ενημέρωσης.  Οι παράγοντες αποκλεισμού που προέκυψαν συνοψίζονται ως ακολούθως: προώθηση της ανεκτικότητας και του υλισμού, συνεισφορά στην παρακμή των ηθικών αξιών, εξαναγκασμός κοριτσιών και αγοριών να πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ‘’χοτ’’ ως σταρ των μέσων ενημέρωσης, ενδυνάμωση των επιβαλλόμενων από την κοινωνία στερεοτύπων, προώθηση λανθασμένης ιδέας της αγάπης. Από τη θετική πλευρά, παρόλο που προφανώς οι περισσότεροι έφηβοι στη Μάλτα απολαμβάνουν τα προϊόντα των μέσων ενημέρωσης, φαίνεται πως ξέρουν πως ό,τι βλέπουν δεν είναι απαραίτητα αυθεντικό.
	- Οι περισσότεροι ισχυρίζονται ότι παρόλο που ακόμη αναζητούν τη ψυχαγωγία, επιλέγουν να παρακολουθούν τις ταινίες/προγράμματα που προωθούν: τον αλτρουισμό, τη γονεϊκή/χωρίς όρους αγάπη/ τους οικογενειακούς δεσμούς, τη σκληρή εργασία και την καρτερικότητα, το αληθινό ταλέντο, υποδειγματικές πράξεις, ταπεινότητα και εκπαίδευση.
	 

