
 

 

 

ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 

 

 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

 

 

Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΗΓΔΙΑ ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ 

ΣΗ ΟΜΟΦΟΒΙΑ. ΜΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΑΔΧΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΦΔΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΣΧΝ ΥΟΛΔΙΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΗ ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

 

 

 ηεο ΦΡΑΓΚΗΚΖ ΒΛΑΥΟΤ  

 

 

Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο 

ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

(κε εηδίθεπζε ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία 

 

 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2020 

  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ, Έηνο 

Ζ παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ΜΓΔ), ε νπνία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα 

ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Γηά Βί-

νπ Μάζεζεο, (ζηελ Καηεχζπλζε: Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία.), θαη ηα ινηπά απν-

ηειέζκαηα απηήο απνηεινχλ ζπληδηνθηεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηνπ θνηηε-

ηή, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη ην δηθαίσκα αλεμάξηεηεο ρξήζεο θαη αλαπαξαγσγήο 

ηνπο (ζην ζχλνιν ή ηκεκαηηθά) γηα δηδαθηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ζε θάζε πεξί-

πησζε αλαθέξνληαο ηνλ ηίηιν θαη ην ζπγγξαθέα θαη ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, φπνπ 

εθπνλήζεθε ε ΜΓΔ θαζψο θαη ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θαη ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγε-

ζεο. 



iii 

 

 

ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 

 

 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

 

 

Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΗΓΔΙΑ ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ 

ΣΗ ΟΜΟΦΟΒΙΑ. ΜΙΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΑΔΧΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΦΔΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΣΧΝ ΥΟΛΔΙΧΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΣΗ ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

 

 

Σεο ΦΡΑΓΚΗΚΖ ΒΛΑΥΟΤ 

 

 

 

Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:                      πχξνο Μαθξήο 

Μέιε:     Βαζηιηθή Γηαλλνχιε 

     Δπζχκηνο Βαιθάλνο 

 

 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2020  



iv 

 

       

       

 

 

 

 

      Αθηεξώζεηο  

                                                          

                                   στεμ Αγγελική, τεμ Υβόμμε  

και τομ Στέυαμο,  

τε ταρά τες δωής μοσ 

 

 

  



v 

 

Δπραξηζηίεο 

 

Απνηειεί, πξάγκαηη, απεξίγξαπηε ραξά ε νινθιήξσζε απηήο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκα-

ηηθήο εξγαζίαο θαη θαληάδεη λα είλαη ε νινθιήξσζε ελφο θχθινπ κάζεζεο θαη κηαο δηεξεχ-

λεηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο ηε ζπκβνιή θαη ηελ ππνζηήξημε πνι-

ιψλ αλζξψπσλ. 

     Πξσηίζησο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε, ηε ραξά θαη ηελ ηηκή πνπ είρα λα 

γλσξίζσ ηελ θαζεγήηξηα θαη δαζθάια κνπ Βαζηιηθή Καξαβάθνπ. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή 

λα πσ πσο εθείλν ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηελ γλψξηζα θαη ζπλεξγάζηεθα καδί ηεο 

θαηάθεξε λα δηεπξχλεη ηνλ πλεπκαηηθφ κνπ νξίδνληα θαη κνπ άλνημε έλα λέν παξάζπξν 

ζηνλ ππέξνρν θφζκν ηεο θηινζνθίαο.  

     Γελ ζα κπνξνχζα λα κελ επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή θχξην πχξν Μαθξή, ν ν-

πνίνο αλέιαβε ρσξίο δεχηεξε ζθέςε σο επφπηεο θαζεγεηήο κνπ θαη θξφληηζε λα παξακεί-

λσ ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ εξεπλεηηθφ κνπ ζηφρν, ηφζν κε ηελ επηζηεκνληθή θα-

ζνδήγεζε, φζν θαη κε ηελ εζηθή ηνπ ζπκπαξάζηαζε.  

      Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλεμεηαζηέο κνπ, θπξία Βαζηιηθή Γηαλλνχιε 

θαη θχξην Δπζχκην Βαιθάλν γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπο. 
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Η εθπαηδεπηηθή εγεζία απέλαληη ζην θαηλόκελν 

ηεο νκνθνβίαο . Μηα θαηλνκελνινγηθή δηεξεύλεζε ζηάζεσλ θαη  απόςεσλ  

Γηεπζπληώλ/ληξηώλ  ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Γπηηθήο   

Θεζζαινλίθεο 

 

Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα ηνπνζεηήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία απέλαληη ζην θαη-

λφκελν ηεο νκνθνβίαο. Αμηνπνηψληαο ηελ Δξκελεπηηθή Φαηλνκελνινγηθή Αλάιπζε δεηή-

ζεθε απφ ηέζζεξηο εγέηεο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε ε εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ, θαη αλαδεηήζεθε ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν απηφ κεηνπζηψλεηαη ζε νκνθνβηθφ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ. ε κηα ρξνληθή πεξίνδν θαηά 

ηελ νπνία ην αίηεκα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο θαη 

ε αλάγθε κηαο εζηθήο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο είλαη ηψξα πην επίθαηξα απφ πνηέ, νη καζεηέο 

πνπ είλαη ή ζεσξνχληαη νκνθπιφθηινη θαίλεηαη φηη εμαηξνχληαη απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία, 

εθφζνλ απνζησπνχληαη αδπλαηψληαο λα επηηειέζνπλ ειεχζεξα ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπ-

ηφηεηα. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλν-

κέλνπ κεηαθξάδνληαη ζε ελδνζρνιηθφ νκνθνβηθφ θιίκα. Οη ζπκκεηέρνληεο, δηακέζνπ ησλ 

βησκέλσλ εκπεηξηψλ ηνπο, ην αλαγλσξίδνπλ θαη, αληηιακβαλφκελνη ηελ εζηθή δηάζηαζε 

ηνπ ξφινπ ηνπο, θαίλνληαη πξφζπκνη λα αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά ζηελ έθθιεζε γηα βνήζεηα 

θαη λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο καζεηέο κέιε ηεο ζεμνπαιηθήο θνηλφηεηαο απφ πεξηζηαηηθά βί-

αο, απνκφλσζεο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο αθελφο, θαη αθεηέξνπ λα θαιιηεξγήζνπλ ζην ζχλν-

ιν ησλ καζεηψλ ηελ αμία ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηελ δεθηηθφηεηα ζε ζέκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο. 

Χζηφζν, ε απνπζία ζαθνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ε έιιεηςε επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζρεηη-

θά κε δεηήκαηα ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ε απνπζία αλαθνξψλ ζε ζέκαηα ζε-

μνπαιηθήο έθθξαζεο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαζηζηνχλ ην δεηνχκελν ελφο ζπκπεξηιεπηη-

θνχ, θνηλσληθά δίθαηνπ ζρνιείνπ αληθαλνπνίεην. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: νκνθνβία, εθπαηδεπηηθή εγεζία, εζηθή εγεζία, θνηλσληθή δηθαηνζύ-

λε, εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, θαηλνκελνινγία 
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Educational Leadership against homophobia. A phenomenological re-

search of perceptions and attitudes of Secondary Education School 

Principals' 

 

 

Abstract 

This paper explores the ways of how educational leadership understand and respond to 

homophobia. Utilizing the Interpretive Phenomenological Analysis, four leaders- principals 

of secondary schools in Western Thessaloniki were asked to interpret the phenomenon, and 

the way in which it is transformed into homophobic school bullying. At a time when the 

demand for social justice and educational inclusion as well as the need for ethical educa-

tional leadership is now more relevant than ever, students who are or presumed homosexu-

als seem to be excluded from this process, as if they are silenced and unable to perform 

freely their sexual identity. According to the participants, the social dimensions of the phe-

nomenon translate into in-school homophobic climate. Participants, through their lived ex-

periences, recognize it and, realizing the ethical dimension of their role, seem willing to 

respond positively to the call for help and to protect students of sexual community from 

incidents of violence, isolation and marginalization and to cultivate in all students the value 

of respect and receptivity to issues of diversity. However, the lack of a clear institutional 

framework, educational activities on sexual orientation issues and specific references to 

sexual expression in school textbooks make the demand for an inclusive, socially just 

school clearly unsatisfied. 

 

 

 

Keywords: homophobia, educational leadership, moral leadership, social justice, in-

clusion. Phenomenology  
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Δηζαγσγή 

ηελ επνρή ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή, 

νη πφιεκνη γηα ηελ επηξξνή θη εθκεηάιιεπζε δηαθφξσλ πεξηνρψλ ζηνλ πιαλήηε, ε ζπλερήο 

θη απμαλφκελε θησρνπνίεζε ησλ ιηγφηεξν πξνλνκηνχρσλ, ε αλαγθαζηηθή εγθαηάιεηςε 

ζπηηηψλ θαη νηθνγελεηψλ πνπ κε ηε ζεηξά ηεο δεκηνχξγεζε ηεξάζηην θχκα κεηαλάζηεπζεο, 

δηαηάξαμαλ ηελ θαζεζηεθπία ηάμε θαη δεκηνχξγεζαλ λέεο ζπλζήθεο, αλάγθεο θαη δεηήκαηα 

γηα ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε, ηφζν εθείλσλ πνπ ππνθέξνπλ , φζν θαη εθείλσλ πνπ ζεσξνχλ 

φηη παξέκεηλαλ αιψβεηνη θαη πνπ κέλνπλ απαζείο γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ «άιισλ». 

     Ο Σζηάθαινο (2000) αλαθέξεη πσο εκείο νη κάρηκνη εθπαηδεπηηθνί, θαη θαη‟ επέθηαζε ην 

ζρνιείν, βηψλνπκε πξψηνη «ηηο αληηθάζεηο, ηηο αληηζέζεηο, ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηα παξάδνμα» 

ηεο ρψξαο καο, ηεο Δπξψπεο αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ. Δίκαζηε εθείλνη πνπ πξψηνη 

δερφκαζηε ηηο πηέζεηο ησλ πξνβιεκάησλ, φρη κφλν ησλ καζεηψλ καο, αιιά φισλ, ησλ δηζε-

θαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ πιαλήηε θαη απφ πνιχ λσξίο αληηιακβαλφ-

καζηε ηηο αιιαγέο είηε ζε θνηλσληθφ είηε ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Οη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ βαζαλίδνπλ ηε ρψξα καο θαη αδηακθηζβήηε-

ηα ε θαηάζηαζε έθηαζε ζε ζεκείν νξηαθφ. Αθελφο ε νηθνλνκηθή θξίζε θαηάθεξε έλα ηε-

ξάζηην πιήγκα ζηελ εθπαίδεπζε ππνβηβάδνληαο, θαηά ζπλέπεηα, θαη ηελ πνηφηεηά ηεο, α-

θνχ νη θξαηηθνί πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζε απηήλ κεηψλνληαη ζπλερψο, αθεηέξνπ ληψζνπκε 

ηνλ παικφ κηαο θνηλσλίαο κε κεηνχκελε αλεθηηθφηεηα ή δεθηηθφηεηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. 

     «Ζ θχζε αγαπά ηελ πνηθηιία. Γπζηπρψο, ε θνηλσλία ηελ κηζεί». Ζ θξάζε απηή ηνπ Mil-

ton Diamond πεξηγξάθεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ θαζεκεξηλά θαη παληνχ άηνκα 

πνπ είλαη ή ζεσξείηαη φηη είλαη Λεζβίεο (lesbian),  νκνθπιφθηινη  (gay), ακθηθπιφθηινη 

(bisexual), δηαθπιηθνί (transsexual), δηεκθπιηθνί (transgender) ή ρσξίο νξηζηηθφ θχιν (in-

tersex)- ΛΟΑΣΚΗ (LGBTI). ε παγθφζκην επίπεδν, αθφκα θαη ζηηο ιεγφκελεο αλεπηπγκέ-

λεο θνηλσλίεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, αθφκα θαη ηψξα, πνπ πιεζηάδνπκε ζηελ ηξίηε δεθαεηία 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα ηα παηδηά καο, νη καζεηέο καο κεγαιψλνπλ, αλαζξέθνληαη θαη πξνεηνηκά-

δνληαη λα γίλνπλ ελεξγά κέιε ζε θνηλσλίεο πνπ εγθξίλνπλ, θαη επηθξνηνχλ ηελ νκνθνβία.  

     χκθσλα κε ην επξσβαξφκεηξν ηνπ 2008, ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο πε-

ξηζζφηεξν νκνθνβηθέο επξσπατθέο ρψξεο αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζε 

ΛΟΑΣΚΗ άηνκα (Pavlou, 2009). ε κηα αθφκε πην πξφζθαηε θαη εθηελήο έξεπλα ηεο Δπ-
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ξσπατθήο Έλσζεο, ζε δείγκα 93.000 ζπκκεηερφλησλ, ε Διιάδα απαληάηαη αλάκεζα ζε 10 

θξάηε- κέιε, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ηα ΛΟΑΣΚΗ άηνκα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 

λα είλαη ζχκαηα δηαθξίζεσλ, βίαο θαη παξελφριεζεο (FRA, 2013). χκθσλα κε ηνπο Θεν-

θηιφπνπιν θαη πίλνπ, (2015) ην Γίθηπν Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ Ραηζηζηηθήο Βίαο ην 

2013 θαηέγξαςε ζπλνιηθά 23 πεξηζηαηηθά θαηά ΛΟΑΣΚΗ αηφκσλ. Απφ απηά ηα έμη αθν-

ξνχζαλ ζε ζχκαηα ιεθηηθήο βίαο, κε απεηιέο θαη εμχβξηζε, ελψ ζε έλα πεξηζηαηηθφ θαηα-

γξάθεθε πξφθιεζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Σα ππφινη-

πα αθνξνχζαλ ζε εμχβξηζε, απεηιέο θαη πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο ιφγσ ηαπηφηεηαο 

θχινπ. Σν 2018, ν αξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ ξαηζηζηηθήο βίαο απέλαληη ζε ΛΟΑΣΚΗ άην-

κα απμήζεθε ζηνλ αξηζκφ ησλ 27 (Γίθηπν θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθψλ ξαηζηζηηθήο βίαο, 

2019). Χζηφζν, MKO Colour Youth πνπ είλαη εληεηαγκέλε απφ ην 2012 ζην Γίθηπν Καηα-

γξαθήο Πεξηζηαηηθψλ Ραηζηζηηθήο Βίαο, ην 2013 θαηέγξαςε 166 πεξηζηαηηθά κε 320 ζχ-

καηα, ελψ ην 2015, 185 πεξηζηαηηθά ξαηζηζηηθήο βίαο εηο βάξνο ΛΟΑΣΚΗ αηφκσλ (Θενθη-

ιφπνπινο, 2016; Ησάλλνπ, 2016). Να ζεκεησζεί φηη ε νξγάλσζε δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο 

εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζπλεπψο ηα πεξηζηαηηθά αθνξνχλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θη φρη ηελ ππφινηπε ρψξα.  

     Σν ήδε αξλεηηθφ θιίκα έξρεηαη λα επηβαξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ε ηζρπξή παξνπζία 

ηεο Διιεληθήο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο πνπ μεθάζαξα επεξεάδεη ηελ θνηλή γλψκε. Καηά 

θαηξνχο εθπξφζσπνη ηεο Δθθιεζίαο κάρνληαη ππέξ νκνθνβηθψλ ζέζεσλ θαη ζπρλά επηδί-

δνληαη ζε ξεηνξηθή κίζνπο θαηά ησλ ΛΟΑΣΚΗ αηφκσλ, κε απνθνξχθσκα ηηο πεξίθεκεο 

δειψζεηο ηνπ κεηξνπνιίηε Ακβξφζηνπ. 

    Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο, ην ζρνιείν, θαη θπξίσο ην δεκφζην ζρνιείν, αληαλαθιά σο 

θαζξέθηεο ηελ εηθφλα ηεο θνηλσλίαο (Σζηάθαινο 2000 ; Larson & Murthabha, 2002). Τ-

πάξρεη δηάρπηε ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε φηη νη ΛΟΑΣΚΗ άλζξσπνη είλαη εχθνια αλαγλσξί-

ζηκνη θαη, ζηελ Διιάδα, ηνπνζεηνχληαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ πξαγκαηηθφ-

ηεηα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή. αθψο θαη ππάξρνπλ ΛΟΑΣΚΗ καζεηέο ζηα ζρνιεία. Έ-

ξεπλα ηεο  Color Youth ην 2018, απφ ην ζχλνιν ησλ  3.747 αηφκσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην, 1.963 λένη απφ 13 έσο 20 εηψλ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ΛΟΑΣΚ, επηβε-

βαηψλνληαο ην θνηλφ κπζηηθφ ηεο χπαξμεο ζεμνπαιηθήο κεηνλφηεηαο ζηα ειιεληθά ζρνιεία 

(Ζιηνπνχινπ, Νηθνιαθάθεο, Γηαθνπκάθνπ, Γξακκελίδεο, 2018). 
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     Γηαρξνληθά έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ησλ ΛΟΑΣΚΗ αηφκσλ αιιά θαη ησλ 

αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαη ΛΟΑΣΚΗ, είλαη ε νκνθνβηθή , θαη ηξαλζθνβηθή, βία ηφζν ζην ελ-

δνζρνιηθφ φζν θαη ζην ελδνπαλεπηζηεκηαθφ πεξηβάιινλ. Οη Munoz- Plaza, Quinn & 

Rounds (2002) επηζεκαίλνπλ φηη ην ζρνιείν σο ρψξνο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ, 

απνηειεί ην πιένλ νκνθνβηθφ ζθεληθφ απφ ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ. Γηα πνιιά 

απφ ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηε ζεμνπαιηθή κεηνλφηεηα, θάζε κέξα ζην ζρνιείν είλαη κηα 

κέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πθίζηαληαη ηελ παξελφριεζε, ηνλ εμεπηειηζκφ, κίζνο 

θαη ηελ απφιπηε κνλαμηά (Warwick, Aggleton & Chase, 2004) 

     ηελ πξναλαθεξζείζα έξεπλα ησλ Ζιηνπνχινπ et al. (2018) ην 74,2% ησλ καζεηψλ α-

θνχλ ηε ιέμε «gay» κε αξλεηηθή ρξνηά. Σν 74,2 % αθνχεη άιινπ είδνπο νκνθνβηθά ζρφιηα 

ελψ ην 58,1% δειψλεη φηη ηέηνηα ζρφιηα πξνέξρνληαη θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν 

62,5% ησλ ΛΟΑΣΚΗ καζεηψλ είλαη παξφληεο φηαλ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην θαη 1 ζηηο 3 θν-

ξέο νη εθπαηδεπηηθνί δελ παξεκβαίλνπλ. Σν 32% ησλ καζεηψλ έρνπλ ππνζηεί άκεζα ιεθηη-

θή βία (απεηιέο, βξηζηέο θνξντδεπηηθέο ρεηξνλνκίεο, γέιηα θιπ) ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζε-

μνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ. Έλα ζηα επηά παηδηά (14,6%) έρνπλ ππνζηεί θαη ζσκα-

ηηθή βία ή /θαη παξελφριεζε (θινηζηέο, γξνζηέο, ζθνπληήγκαηα, θηπζίκαηα, ζπξσμηέο) ιφ-

γσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ην 33% ησλ ΛΟΑΣΚΗ καζεηψλ θαηαγγέιιεη φηη 

ππήξμαλ ζχκαηα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. 

     Απφ ηνπο ΛΟΑΚΣΗ καζεηέο πνπ ππήξμαλ ζχκαηα νκνθνβηθήο βίαο, ην 27,9% δελ ην 

αλέθεξε πνηέ ζε θαλέλαλ εθπαηδεπηηθφ , ελψ φζνη ην αλέθεξαλ πηζηεχνπλ φηη ε αληηκεηψ-

πηζε ήηαλ απφ ιίγν (30,8%) έσο θαζφινπ (26,6%) απνηειεζκαηηθή.   

     Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (65,1%) δελ έρνπλ αθνχζεη πνηέ ηίπνηε ζεηηθφ γηα ηελ ΛΟ-

ΑΣΚΗ θνηλφηεηα, αληηζέησο ππήξμαλ κάξηπξεο αξλεηηθψλ αλαθνξψλ γηα ΛΟΑΣΚΗ άηνκα 

ή θαη δεηήκαηα. Δπηπιένλ, θακηά αλαθνξά δε γίλεηαη νχηε πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζρεηηθά 

κε ΛΟΑΣΚΗ δεηήκαηα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ζχκθσλα κε ην 60,1% ησλ εξσηεζέλησλ. 

     Σα παηδηά ζε πνζνζηφ 57,7% δχζθνια κπνξνχλ λα κηιήζνπλ αλνηρηά γηα ΛΟΑΣΚ δε-

ηήκαηα ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα, ληψζνπλ ιίγν ή θαζφινπ άλεηα (71,9%) λα ζπδεηήζνπλ κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ φπνπ θνηηνχλ θαη θαζφινπ άλεηα κε ηε δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ (83,1%). 
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Αθεηεξία ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ην ηειεπηαίν εχξεκα. Οη ζρνιηθνί εγέηεο δηαδξα-

καηίδνπλ ηνλ πην ζπνπδαίν ξφιν ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ζην ν-

πνίν δελ ππάξρεη θακία αλνρή ζε θακηά κνξθή εθθνβηζκνχ. Ο εγέηεο- Γηεπζπληήο ηνπ 

ζρνιείνπ νθείιεη λα αληηκεησπίζεη ηηο νκνθνβηθέο ζπκπεξηθνξέο, γηαηί είλαη εθείλνο πνπ 

έρεη δχλακε λα δηακνξθψζεη θαη λα επηθνηλσλήζεη ην φξακα ελφο ζρνιείνπ, ζην νπνίν ε 

δηαθνξεηηθφηεηα είλαη απνδεθηή θαη θαζφια ζεβαζηή. Ζ ζθέςε θαη κφλν φηη έζησ θαη έλα 

παηδί ππνθέξεη, αηζζάλεηαη φηη απεηιείηαη ή θνβάηαη ζα πξέπεη λα είλαη αλππφθνξε γηα φ-

ινπο καο. 

      Δπηπιένλ ε απνπζία ζρεηηθψλ εξεπλψλ ή ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ηφζν ζηελ Διιά-

δα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, πνπ λα ηνπνζεηνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ εγέηε- Γηεπζπληή απέλαληη 

απφ ην θαηλφκελν ηεο νκνθνβίαο εμαζθαιίδνπλ ηελ πξσηνηππία ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

    ηφρνο ηεο ε αλάδεημε θαη ε εξκελεία ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ εγεηψλ- Γηεπζπληψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο 

νκνθνβίαο θαη ν βαζκφο αληαπφθξηζήο ηνπο ζε απηή. Γηα ην ζθνπφ απηφ επηιέρζεθε ε κέ-

ζνδνο ηεο Δξκελεπηηθήο Φαηλνκελνινγηθήο Αλάιπζεο, ε νπνία ππαθνχεη ζηηο θηινζνθηθέο 

ζέζεηο ηνπ Edmund Husserl θαη Martin Heidegger, θαη κειεηά ζε βάζνο ηηο πηπρέο ελφο 

θαηλνκέλνπ, δηακέζνπ ηε βησκέλεο εκπεηξίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Οη ιφγνη πνπ ζπλεγφξεζαλ 

ζηελ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ήηαλ αθελφο ε ζηξνθή ησλ εξεπλεηψλ ζηηο πνην-

ηηθέο κεζφδνπο, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη αθεηέξνπ ε παξαδνρή 

φηη ε Φαηλνκελνινγία θαη ε Δξκελεπηηθή Φαηλνκελνινγηθή Αλάιπζε ζπληζηνχλ εμαίξεηε 

κέζνδν φηαλ ην θαηλφκελν ππφ εμέηαζε έρεη δηεξεπλεζεί ειάρηζηα ή θαζφινπ. 

    Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο νξίζηεθαλ νη εμήο επηκέξνπο 

άμνλεο: α) εγεζία, ζηνλ νπνίν ηα ππνθείκελα θαινχληαη λα πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

εγεζίαο θαη λα ζθηαγξαθήζνπλ ην πξνθίι ηνπ ηδεαηνχ εγέηε δηεπζπληή ζηα πιαίζηα ηνπ 

ειιεληθνχ ζρνιείνπ, β) ζέκαηα εηεξφηεηαο, κε έκθαζε ζηηο έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο δηθαην-

ζχλεο θαη ζπκπεξίιεςεο θαζψο θαη ζε πεξηπηψζεηο θνηλσληθήο αδηθίαο θαη πεξηζσξηνπνί-

εζεο καζεηψλ,  γ) νκνθνβία, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο πξνηξέπνληαη λα αλαθαιέζνπλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο, είηε ηνπ παξειζφληνο είηε επί ηνπ παξφληνο ζρεηηθά κε νκνθνβηθέο ζπκπε-

ξηθνξέο ζην ελδνζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη  δ) δξάζε-πξνηάζεηο, πνπ αθνξά ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ε ειιεληθή εθπαίδεπζε ρεηξίδεηαη ηα δεηήκαηα ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 
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    Ζ έξεπλα δηαξζξψλεηαη ζε ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο, πνπ απνηειεί θαη ην ζεσξεηηθφ 

κέξνο ηεο, πεξηέρεη ηξία θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην πξνηάζζεη ηνλ εγέηε απέλαληη ζην 

δεηνχκελν, θαιχηεξα απαηηνχκελν πιένλ, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ζπκπεξίιεςεο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ. Σν θεθάιαην θιείλεη ππνλνψληαο φηη ε εζηθή εγεζία θαη, θαη‟ 

επέθηαζε ν εζηθφο εγέηεο, απνηειεί κνλφδξνκν ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δεηνχκελνπ. 

    Σν δεχηεξν θεθάιαην μεθηλά κε ηελ πξνβνιή ησλ ηδεψλ ηεο Judith Butler, νη νπνίεο ζην 

εθπαηδεπηηθφ πεδίν απνηππψλνληαη σο ε αδπλακία ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ ζεμνπαιη-

θφ πξνζαλαηνιηζκφ λα αλαιάβνπλ θαη λα επηηειέζνπλ ηα εγεκνληθά εηεξνζεμνπαιηθά θαη 

θαλνληζηηθά πξφηππα. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ην θαηλφκελν ηεο νκνθνβίαο ζην θνηλσ-

ληθφ πιαίζην θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφ κεηνπζηψλεηαη ζε ελδνζρνιηθφ νκνθνβηθφ 

εθθνβηζκφ κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ. 

     ην ηξίην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε εμνηθείσζε ηνπ αλαγλψζηε κε ηηο βαζηθέο θηινζνθη-

θέο ηεο θαηλνκελνινγίαο, ε νπνία θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο σο κηα εμαηξεηηθή δηεξεπλεηηθή 

κέζνδνο ζην πεδίν ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Δθπαίδεπζεο. 

   Πξνρσξψληαο ζην δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη κε 

ιεπηνκέξεηα ε πνξεία ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηελ 

απνηχπσζε ηνπ ιφγνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ, πάλσ ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο άμνλεο ηεο έ-

ξεπλαο. 

    Σέινο, ην ηξίην κέξνο απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην ηεο έξεπλαο. ην έθην θεθάιαην θαηα-

γξάθνληαη δηεμνδηθά ηα απνηειέζκαηα θαη πξνζηίζεηαη ε εξκελεία ηεο εξεπλήηξηαο αλη-

ρλεχνληαο ηηο παξαδεηγκαηηθέο ζηξνθέο ηνπ ιφγνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν θεθάιαην θιεί-

λεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο δηεξεπλήζεηο. 

    Φηινδνμία ηεο παξνχζαο έξεπλαο ε ζπκβνιή ηεο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηη-

θήο θνηλφηεηαο ζε ζέκαηα θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ΛΟΑΣΚΗ καζεηέο θαη ζηε δηαζθά-

ιηζε ελφο ζπκπεξηιεπηηθνχ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ην νπνίν ζα απνπζηάδνπλ θαηλφ-

κελα βίαο, πεξηζσξηνπνίεζεο, απφξξηςεο θαη απνκφλσζεο.  

      

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α ΜΔΡΟ 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Ο εζηθόο εγέηεο απέλαληη ζην αίηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

1.1. Δηζαγσγή 

     0 21
νο

 αηψλαο απνηειεί ην εθαιηήξην πνιιψλ θαη ζεκαληηθψλ αιιαγψλ. Αιιαγέο ζε πν-

ιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ 

ηερλνινγηψλ δελ κπνξνχλ θαη δελ πξέπεη λα αθήζνπλ αλεπεξέαζηε ηελ εθπαηδεπηηθή θνη-

λφηεηα. ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ρξεηαδφκαζηε ζρνιεία αλνηρηά, επέιηθηα, ηθαλά, 

αληαγσληζηηθά, έμππλα πνπ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο, ηηο γξήγνξεο, νκν-

ινγνπκέλσο, θαη αζφξπβεο, θάπνηεο θνξέο, θαη λα δηαρεηξίδνληαη δεκηνπξγηθά ηε λέα γλψ-

ζε, ψζηε λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ απαηηεί ε ζχγρξν-

λε επνρή. 

     ια ηα παξαπάλσ ζπληζηνχλ λέεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαθηηθή πξάμε αθ‟ ελφο θη αθε-

ηέξνπ δηακνξθψλνπλ έλα λέν πιαίζην δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο. Οη 

Leithwood & Reihl (2003:1) αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά έλα κηθξφ κέξνο απφ ηνπο παξά-

γνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην ξφιν ηνπ Γηεπζπληή ελφο ζρνιείνπ: «Οη Γηεπζπληέο πιένλ 

πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμαλφκελεο δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνπλ νη καζεηέο φζνλ αθν-

ξά ζηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά,  ην  πνιηηηζηηθφ ηνπο ππφβαζξν θαη ηελ θαηαγσγή 

ηνπο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ηηο δηαλνεηηθέο ή ζσκαηηθέο αλαπεξί-

εο θαη ηηο ηθαλφηεηεο κάζεζεο. Θα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά θαη κε άιινπο θνξείο πνπ 

αζρνινχληαη κε παηδηά. Σπλεπψο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ αλάινγα ην εζσηεξηθφ ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ».  Έηζη, ην λέν ζρνιείν δελ ρξεηάδεηαη Γηεπζπληέο- δηεθπεξαησηέο, ρξεηάδεηαη 

Γηεπζπληέο πνπ ζα ππεξβνχλ ηηο μεπεξαζκέλεο πιένλ αληηιήςεηο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. Σν λέν ζρνιείν ρξεηάδεηαη, απαηηεί, Ζγέηεο. 

ην παξφλ θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πνιπδηάζηαηε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαην-

ζχλεο ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ εγέηε εθείλν πνπ έξρεηαη αληηκέ-

ησπνο κε ηελ πξφθιεζε παξνρήο ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο, 

ηεο εθπαηδεπηηθήο, δειαδή, ζπκπεξίιεςεο καζεηψλ πνπ δηαθέξνπλ ζηε θπιή, ηε ζξεζθεί-

α, ηελ θνηλσληθή αθεηεξία, ην θχιν θαη ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. ηφρνο καο λα 

αλαδείμνπκε φηη ν εζηθφο εγέηεο είλαη ν εγέηεο εθείλνο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζηελ 

πξφθιεζε. 
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1.2. Ηγεζία θαη θνηλσληθή δηθαηνζύλε 

 

Γηα πνιχ θαηξφ ε ηδέα ηεο άζθεζεο εγεζίαο ζηα ζρνιεία είρε ζπλδεζεί άξξεθηα κε ηελ 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ πηνζεηήζεθαλ κνληέια 

εγεζίαο πξνεξρφκελα απφ ηε δηνίθεζε κε εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Με ηηο θαηάιιειεο 

πξνζαξκνγέο ν  δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φθεηιε λα επηβάιιεη ή λα θηλεηνπνηήζεη 

ή λα εκπλεχζεη ηνπο ππφινηπνπο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο απν-

ηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Ryan, 1991).Χο απν-

ηειεζκαηηθφηεηα ελλνείηαη ην κέγεζνο ην νπνίν κεηξά ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ 

έρνπλ ηεζεί νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ. Ο βαζκφο απηφο, νδεγεί ζηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαη δηακνξθψλεη εξγαιεία πνπ ππνβνεζνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ε πνζνηηθνπνίεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ (Sheerens, 2000). Ζ έλλνηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ 

εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε ηα παξαρζέληα αγαζά (πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ) θαη ηα παξαγσ-

γηθά κέζα πνπ έρνπλ αμηνπνηεζεί (εξγαζία, θχζε, θεθάιαην). Παξαγσγηθφ είλαη ην ζρνιείν 

εθείλν ζην νπνίν νη καζεηέο επηηπγράλνπλ πςειέο επηδφζεηο γηα θάζε ρξεκαηηθή κνλάδα 

πνπ αμηνπνηείηαη γηα ην ζρνιείν απηφ (Hoxby, 2002, Hadderman, 1998). 

     Σα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν, ε πξνζέγγηζε απηή έηπρε κεγάιεο ακθηζβήηεζεο. Αθα-

δεκατθνί θαη εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο άζθεζαλ ζθιεξή θξηηηθή θαη ππέδεη-

μαλ ηνπο πεξηνξηζκνχο απηψλ ησλ κνληέισλ εγεζίαο πνπ απνηπγράλνπλ λα ππεξβνχλ ηα 

ζηελά φξηα πνπ νξίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ 

(Ryan, 2006). Σνλίδνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηεο εγεζίαο εθείλεο πνπ ζα αθνξά ζηνπο 

εζηθνχο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο εθείλεο ηεο πξναγσγήο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχ-

λεο. Σα ζρνιεία αληαλαθινχλ ηελ εηθφλα ηεο θνηλσλίαο ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ιεηηνπξ-

γνχλ (Larson & Murthabha, 2002). Μπνξεί λα κελ είλαη άκεζα ππεχζπλα γηα ηηο θνηλσλη-

θέο αληζφηεηεο, ζίγνπξα φκσο ηηο αλαπαξάγνπλ. Απηφ πνπ ζα έπξεπε λα καο αλεζπρεί είλαη 

φηη πνιινί άλζξσπνη αδπλαηνχλ πιένλ λα δηαθξίλνπλ ηελ αδηθία, σο αδηθία. Ή αθφκε ζεσ-

ξνχλ φηη, φπσο θαη ζηελ θνηλσλία, έηζη θαη ζηα ζρνιεία ε αληζφηεηα είλαη θπζηθφ θαηλφκε-

λν, αλαπφθεπθην θαη κε αλαζηξέςηκν (Larson et al., 2002). ηε ζχγρξνλε επνρή, ην ζρν-

ιείν βξίζθεηαη αληηκέησπν κε φιν θαη πεξηζζφηεξεο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ α-

πνξξένπλ απφ ηα επξχηεξα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο φπσο, δπζιεηηνπξγία ζην νηθνγελεη-

αθφ πεξηβάιινλ, παξακέιεζε, θηψρεηα, θνηλσληθή αληζφηεηα, ξαηζηζκφο, βία, θξίζε αμηψλ 

θαη πνιηηηζκηθή ππνβάζκηζε. Ζ ζηξνθή πξνο έλα λέν κνληέιν εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ην 
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νπνίν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζα πξνάγεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε είλαη απαξαίηεηε, α-

θνχ ηα ζρνιεία είλαη ηθαλά λα ζπλεηζθέξνπλ πξνο έλαλ θφζκν δίθαην γηα φινπο (Ryan, 

2006). 

 Οη εκπιεθφκελνη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηθαίσο αλεζπρνχλ γηα ηελ θνηλσ-

ληθή δηθαηνζχλε. Αθνχ ε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη πιένλ πξνθαλήο ζηα ζρνιεία θαη ζηελ 

θνηλσλία, θαίλεηαη φηη ην ράζκα κεηαμχ ησλ πξνλνκηνχρσλ θαη ησλ κε πξνλνκηνχρσλ έρεη 

κεγαιψζεη. Ο Starratt (2017) αλαθέξεη φηη νπνηνζδήπνηε θνηλσληθφο νξγαληζκφο επλνεί 

θάπνηνπο αλζξψπνπο εηο βάξνο θάπνησλ άιισλ. Οκνίσο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ νξ-

γαληζκνχ δελ επηηπγράλνπλ εμίζνπ φινη νη καζεηέο, φπσο θαη ζην θνηλσληθφ πιαίζην δελ 

έρνπλ φινη νη άλζξσπνη ηα ίδηα πιενλεθηήκαηα. Μειεηεηέο θαη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη 

ηα ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ σο «κεραλέο δηαρσξηζκνχ» πνπ ηνπνζεηνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηεξαξρία κε βάζε ηηο αθαδεκατθέο ηνπο επηδφζεηο (Parsons, 1959 

; Turner, 1990, oπ.αλαθ. Villegas, 2007). ζνη καζεηέο πεηπραίλνπλ πςειέο αθαδεκατθέο 

επηδφζεηο, έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο πςεινχ θχξνπο θαη ηθα-

λνπνηεηηθψλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ, ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο εθείλνπο κε ρακειέο επη-

δφζεηο, νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο ζηε ρακειφηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηεξαξρία 

θαη θαηαδηθάδνληαη ζε κηα δσή ζηε θηψρεηα. Ζ αληζφηεηα απηή νχηε ηπραία είλαη, νχηε ζπ-

γθπξηαθή. Αληίζεηα, αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα κνηίβα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθφηεηα, 

ηε θπιή, ην θχιν, ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή ηθαλφ-

ηεηα, ηε γιψζζα θαη πνιιά άιια (Ryan, 2006). Πνιπάξηζκεο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη 

νη επηδφζεηο πνπ θαηάθεξαλ παηδηά ιεπθψλ νηθνγελεηψλ κεζαίαο θνηλσληθήο ηάμεο απέρνπλ 

πνιχ απφ εθείλεο ησλ παηδηψλ πξνεξρφκελσλ απφ ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα, 

δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο, εζληθφηεηαο, θπιήο θαη ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ (Lee, 

2002; Villegas, 2007; Lugg, 2003). Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο απηνί έρνπλ κεγαιχηεξε πη-

ζαλφηεηα λα παξαηήζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα ζπλερίζνπλ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Lugg, 2003). Σν ρεηξφηεξν φκσο είλαη φηη ηα θνξίηζηα, νη καζε-

ηέο θαη νη καζήηξηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηε ιεπθή θπιή, νη νκνθπιφθηινη καζεηέο θαη νη 

ιεζβίεο καζήηξηεο πθίζηαληαη θαζεκεξηλά ηελ παξελφριεζε, ηνλ ζεμηζκφ, ηνλ ξαηζηζκφ 

θαη ηηο νκνθνβηθέο ζπκπεξηθνξέο ζην ζρνιηθφ ρψξν κε απνηέιεζκα λα κελ δχλαληαη λα 

απνθηήζνπλ φ,ηη ην ζρνιείν κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη (Ryan, 2006; Lugg, 2003). 
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     Αθππληζκέλνη απφ απηέο ηηο εκθαλείο θαη επίκνλεο αλνκνηφηεηεο θαη δπζαξεζηεκέλνη 

απφ ηα παξαδνζηαθά κνληέια εγεζίαο πνπ απνηπγράλνπλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα πξνθα-

ιέζνπλ ηηο ππάξρνπζεο αληζφηεηεο, φζνη εξεπλεηέο έρνπλ επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή εγεζία αλαδεηνχλ λέεο κνξθέο εγεζίαο πνπ θαηαλννχλ ηηο αληζφηεηεο, ηηο 

ακθηζβεηνχλ, ελψ ηαπηφρξνλα ηηο θξηηηθάξνπλ, θαη αλαιακβάλνπλ δξάζε γηα λα ηηο εμα-

ιείςνπλ. Αλάκεζα ζηηο πνιιέο ζεσξίεο εθείλε ηεο αληηξαηζηζηηθήο ζεσξίαο (Lopez, 2003), 

ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο κάζεζεο (Brown, 2004), ηεο θξηηηθήο νηθνινγηθήο ζεσξίαο (Fur-

man & Gruenewald, 2004), ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο (Blackmore, 1999) ηεο ζεσξίαο ηεο 

πνιηηηζκηθήο απνδνρήο (Johnson, 2006) θαη ηεο δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο (Woods, 

2004). Ζ θαζεκία μερσξηζηά πξνζθέξεη κηα δηαθνξεηηθή ζεψξεζε θαη πξνηείλεη ηξφπνπο 

αλαηξνπήο ηεο αδηθίαο ηφζν ζηνπο ζρνιηθνχο νξγαληζκνχο φζν θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσ-

λία. Ο Ryan (2006) θάλεη ιφγν γηα κηα λέα κνξθή εγεζίαο, ηελ ζπκπεξηιεπηηθή εγεζία (in-

clusive leadership), ε άζθεζε ηεο νπνίαο ζα βνεζήζεη ζηελ εμάιεηςε ηεο θνηλσληθήο αδη-

θίαο ζηα ζρνιεία.  

1.3. Κνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη ζπκπεξίιεςε 

 

Ζ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε ελζσκάησζε, ε δηαλεκεηηθή δηθαηνζχλε, ε θνηλσληθή ηζνδπ-

λακία, ε ζπκκεηνρή, ε αληηζηαζκηζηηθή εθπαίδεπζε απνηεινχλ πεξίπινθνπο θαη ακθηζβε-

ηήζηκνπο φξνπο πνπ ζπλαληψληαη ζπρλά θαη ζε πεξίνπηε ζέζε ζηελ παγθφζκηα ξεηνξηθή 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζχγρξνλε εζληθή θαη παγθφζκηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.  

     Δηδηθφηεξα γηα ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο πνιινί αθαδεκατθνί θαη κειεηε-

ηέο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο παξέρνπλ δηά-

θνξνπο νξηζκνχο. Τπνζηεξίδεηαη, σζηφζν, φηη δελ κπνξεί λα ππάξρεη έλαο γεληθφο θαη θα-

ζνιηθά απνδεθηφο νξηζκφο θη φηη φπνηα πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο γεληθά κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε παξακέλεη αζαθήο, νκηριψδεο, 

πνιχπινθε θαη βξίζεη αληηθάζεσλ (McKenzie, K. B., Christman, D. E., Hernandez, F., 

Fierro, E., Capper, C. A., Dantley, M., ... &Scheurich, J. J. , 2008). Οη ίδηνη ζπγγξαθείο, 

παξά ην γεγνλφο φηη ππνζηεξίδνπλ φηη έλαο θαη κφλν νξηζκφο γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχ-

λε ζηελ εθπαίδεπζε αδπλαηεί λα θαιχςεη φιεο ηηο ελλνηνινγηθέο πηπρέο ηνπ φξνπ, επηρεη-

ξνχλ θαη δίλνπλ ηνλ δηθφ ηνπο νξηζκφ, ππνγξακκίδνληαο φηη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία νθείιεη 

λα επηζηξαηεχζεη φιεο ηεο ηηο δπλάκεηο γηα ηελ επίηεπμε ηξηψλ ζηφρσλ: ηε βειηίσζε ησλ 

αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο θαη ζπλεί-
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δεζεο θαη ζηελ εθαξκνγή ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ κέζα θαη έμσ απφ ηελ ζρνιηθή ηά-

με. 

      O Gewirtz (1998) ζπλδέεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηελ εθπαίδεπζε κε ζέκαηα πεξη-

ζσξηνπνίεζεο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ελψ ν Bogotch (2000) ζέηεη ηελ πξφθιεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε. Ο Theoharis (2007) νξίδεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε σο ηελ πξαθηηθή εθείλε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ εγέηε λα ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηά ηνπ ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πεξηζσξη-

νπνίεζεο αηφκσλ ή νκάδσλ κε βάζε ηε θπιή, ηελ εζληθφηεηα, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ην θχ-

ιν, ηελ αλαπεξία, ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ο νξηζκφο, θαηά ηνλ ίδην, αθνξά ζηελ 

θαηά κέησπν επίζεζε θαη ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ππνβνεζνχλ ζε θαηλφ-

κελα πεξηζσξηνπνίεζεο ζηα ζρνιεία. Ζ ζπκπεξίιεςε γηα ηνλ εξεπλεηή, δελ αθνξά κφλν 

άηνκα κε αλαπεξία ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ ζπκπεξίιεςε είλαη πξαθηηθή θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο. 

      Γηα ηνλ Ryan (2006) ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε κπνξεί λα εηδσζεί κέζα απφ ηνπο θαθνχο 

ηεο ζπκπεξίιεςεο. Δθείλνη πνπ αθνινπζνχλ ηελ θηινζνθία ηεο ζπκπεξίιεςεο πηζηεχνπλ 

φηη ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε πξαγκαηψλεηαη φηαλ ηα άηνκα ζπκπεξηιακβάλνληαη κε νπζηα-

ζηηθφ ηξφπν θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο νξγαλσζηαθέο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο. Ζ έλλνηα ηεο 

ζπκπεξίιεςεο απαζρνιεί εδψ θαη θαηξφ ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηά θχξην ιφγν αθνξά ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Booth, T., Ain-

scow, M., Black-Hawkins, K., Vaughan, M., &Shaw, L., 2002). Σα ηειεπηαία ρξφληα σ-

ζηφζν, αθαδεκατθνί θαη εξεπλεηέο έρνπλ εληνπίζεη φηη, ν φξνο έρεη αλαδπζεί κελ απφ ηνλ 

ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε καζεηψλ κε «εηδηθέο αλάγθεο» , 

εμεηάδεη δε ηελ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε κέζα απφ έλα πην επξχ πξίζκα. χκθσλα κε 

ηνπο Booth &Ainscow (1998:2) «Ζ ζπκπεξίιεςε θαη ν απνθιεηζκφο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκ-

κεηνρή θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηε θπιή, ηελ ηάμε, ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ηε θηψ-

ρεηα θαη ηελ αλεξγία, θαζψο επίζεο θαη κε ηα παξαδνζηαθά ελδηαθέξνληα ηεο εηδηθήο εθπαί-

δεπζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε καζεηέο πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο καζεηέο ρακειψλ επηδφ-

ζεσλ, καζεηέο πνπ εκθαλίδνπλ θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο ή καζεηέο κε απνθιίλνπζα ζπκπε-

ξηθνξά.»  πλεπψο, επεθηείλεηαη ε έλλνηα ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ πέξα 

απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ιφγσ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα ζπκπεξη-

ιεθζνχλ θη άιινη παξάγνληεο πεξηζσξηνπνίεζεο φπσο ε ειηθία, ε θπιή, ε θνηλσληθή ηάμε, 
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ην θχιν (Boscardin & Jacobson, 1997; Dei et al, 2000, νπ. αλαθ. Ryan, 2006 ; Riley & 

Rustique- Forrester, 2002). Σν θπξηφηεξν επηρείξεκά ηνπο είλαη φηη θάπνηνη απφ ηνπο καζε-

ηέο εμαηξνχληαη απφ ην ζχλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπκκεηνρήο αθξηβψο 

ιφγσ δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ειηθίαο, θπιήο, θνηλσληθήο ηάμεο, θχινπ θαη ζεμνπαιη-

θνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Οη έξεπλεο απηέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηαηί καο βνεζνχλ λα θα-

ηαλνήζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο πεξηζσξηνπνηνχληαη, ην κνηίβν ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο θαη ηαπηφρξνλα ππνδεηθλχνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ 

ζπκπεξίιεςε. Οη εξεπλεηέο επηρεηξεκαηνινγνχλ ηνλίδνληαο φηη δελ κπνξνχκε λα ειπίδνπ-

κε ζε θνηλσληθή δηθαηνζχλε φηαλ θάπνηνη καζεηέο , θαη νη γνλείο απηψλ, εμαηξνχληαη απφ 

ην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη. 

     Δξεπλεηέο πνπ κειεηνχλ ην θαηλφκελν ηεο θησρνπνίεζεο ησλ πιεζπζκψλ ζηελ Δπξψ-

πε, επίζεο αμηνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ (Munck, 2005).  

Πεξηγξάθνπλ ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα σο κηα πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

ζπλδπάδνληαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο απνθιεηζκνχ. Μεηαμχ άιισλ αζρνινχληαη κε ην βαζκφ 

θαηά ηνλ νπνίν άληξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά έρνπλ πξφζβαζε ζηα ππάξρνληα θνηλσληθά, 

νηθνλνκηθά, πνιηηηθά ή πνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα, απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απν-

θάζεσλ , ζε πνιηηηθφ, εξγαζηαθφ επίπεδν κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε θνηλέο πνιηηηζκη-

θέο δηαδηθαζίεο φπσο εθείλε ηεο εθπαίδεπζεο (Klasen, 1999). Ζ Nussbaum ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη φηη δελ κπνξνχκε λα κηιάκε θαλ γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηελ εθπαίδεπζε, φ-

ηαλ θάπνηα παηδηά παιεχνπλ θαζεκεξηλά γηα ηελ επηβίσζε, αθνχ ζηεξνχληαη ηξνθήο, ζηέ-

γεο, φηαλ δελ αηζζάλνληαη, θαη δελ είλαη, αζθαιή ( νπ.αλαθ. Larson et al., 2002). Ζ πξν-

ζέγγηζε απηή πξνζθέξεη κηα λέα ζεψξεζε. Μεηαηνπίδεη ηελ επζχλε απφ ηα άηνκα, ηηο επ-

παζείο θαη ηηο επάισηεο νκάδεο, θαη δίλεη έκθαζε ζηηο δηαξζξσηηθέο δηαδηθαζίεο εθείλεο 

πνπ δεκηνπξγνχλ εκπφδηα θαη αληζφηεηεο, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θνηλσληθή αλέιημε ησλ 

θησρψλ, ησλ αδχλακσλ, ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ, ησλ θαηαπηεζκέλσλ αηφκσλ θαη νκά-

δσλ αλαζηέιινληαο ηνλ ίζν θαηακεξηζκφ ησλ αγαζψλ, ησλ δηθαησκάησλ, ησλ ππνρξεψζε-

σλ. Ζ θνηλσληθή δηθαηνζχλε κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν φηαλ ην ζχζηεκα επηηξέςεη ηελ 

νπζηαζηηθή ζπκπεξίιεςε φισλ, εηδηθά εθείλσλ πνπ είλαη δηαρξνληθά ζε κεηνλεθηηθή ζέζε 

ή ζην πεξηζψξην (Ryan, 2006). 

      Ίζσο ηειηθά είλαη πξνηηκφηεξν λα ηδσζεί ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε κέζα απφ ηνπο θα-

θνχο ηεο ζπκπεξίιεςεο. Γηαηί, ελψ αθελφο απνθαιχπηεηαη ε αξλεηηθή θαη άδηθε πηπρή ηεο 
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δσήο θαη, θαηά ζπλέπεηα, απνθαιχπηεηαη θαη ην πξαγκαηηθφ πξφζσπν ηνπ απνθιεηζκνχ, 

φπσο αθξηβψο είλαη, αθεηέξνπ ηαπηνρξφλσο απνθαιχπηεηαη θαη ε πην ειθπζηηθή ελαιια-

θηηθή πξνζέγγηζε, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ ζπκπεξίιεςε. Κχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε 

ελζσκάησζε φισλ ησλ αλζξψπσλ, αλεμαηξέησο, ηφζν ζηηο θνηλσληθέο φζν θαη ζηηο εθπαη-

δεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Απηφ δίλεη κηα ειπηδνθφξα πξννπηηθή, θάηη γηα ην νπνίν πξέπεη λα 

παζρίζεη θάπνηνο, έλαλ ζηφρν πνπ ηειηθά ζα νδεγήζεη ζε έλαλ θφζκν πην δίθαην γηα φινπο. 

Θα πξέπεη σζηφζν λα είκαζηε ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθνί: πψο εξκελεχεηαη ε έλλνηα ηεο ζπ-

κπεξίιεςεο; Παξαδνζηαθνί ππνζηεξηθηέο ηνπ φξνπ, ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη απιά έλα δή-

ηεκα ελζσκάησζεο ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θαη «πξνβιεκαηηθψλ» αηφκσλ θαη νκάδσλ 

ζε έλα ήδε ππάξρσλ ζχζηεκα. Έλα ζχζηεκα πνπ είλαη «θαιφ, θαζαξφ, ιεπθφ, κεζαίαο ηά-

μεο, αξζεληθνχ  γέλνπο θαη εηεξνθπιφθηιν» (Ryan, 2006:7).  

     χκθσλα κε ηελ Καξαβάθνπ (2018:14) ζρεηηθά κε ηε θηινζνθία ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο 

« α) ε ππφζεζε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί δήηεκα ζεβαζκνχ θαη ηή-

ξεζεο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ νθείινπκε λα ην αληηκε-

ησπίδνπκε ζε φιεο ηηο ζεσξεηηθέο δηεξεπλήζεηο καο θαη ηελ πξαθηηθή απηψλ ζε επίπε-

δν εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, β) θεληξηθά θαη ζπλαθή είλαη, θαηά ζπ-

λέπεηα, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε ζπκκεηνρή θαη νη ίζεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο, γ) 

απαηηείηαη ε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία πνιιψλ πεδίσλ, ε θαηάιιειε θαη αλαγθαία 

γιψζζα, πξαθηηθή θαη εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή. Δπνκέλσο, κηινχκε γηα 

ηελ αξξαγή ζχκπιεπζε ζεσξίαο,, έξεπλαο, πξάμεο θαη πνιηηηθήο. Τέινο, δ) ε ππφζεζε 

ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο απαηηεί ζπλερή θαη αδηάιεηπηε ελεκέξσζε φισλ 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη θπξίσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ έ-

ξεπλα, ηελ επηζηήκε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή, δηαξθή επαλεμέηα-

ζε θαη απηνθξηηηθή ζηε βάζε ησλ εμειίμεσλ θαη ηελ νξζή λννηξνπία ζηελ επξχηεξε 

θνηλσληθή θνπιηνχξα, έλα ελαιιαθηηθφ- αλνηθηφ midset, ην νπνίν δε ζα αληηκεησπί-

δεη ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε σο πείξακα πνπ είηε απέηπρε είηε πνπ πηζαλφηαηα 

ζα απνηχρεη.» 

Σν πείξακα πξέπεη λα πεηχρεη. Ο Ryan (2006) κηιά γηα αιιαγή, αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα επηηξέπεηαη ζε φινπο ε πξφζβαζε θαη ε δπλαηφηεηα 

λα ζπκβάιινπλ θαη ζηε ζπλέρεηα, λα απνιαχζνπλ ηα παξερφκελα αγαζά ηεο εθπαίδεπζεο. 
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Οη πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο θαη άηνκα πξέπεη λα ελδπλακσζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ απ-

ηνπεπνίζεζε θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ηέηνηεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ 

ηζφηηκα, λα ζπκβάιινπλ έκπξαθηα ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο θαη ηειηθά λα απνθηή-

ζνπλ ηνλ έιεγρν ζηε  δσή ηνπο. Μφλνλ έηζη ζα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα πξαγκαηηθή αιια-

γή θαη νπζηαζηηθή ζπκπεξίιεςε ζηελ εθπαίδεπζε. 

1.4.Σν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εγέηε πνπ πξνσζεί ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε θαη 

ζπκπεξίιεςε 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκπεξίιεςεο. Αληίζεηα, ε έλλνηα ηεο εγεζίαο δελ ζπλδέεηαη άξξεθηα 

νχηε κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε νχηε θαη κε ηε ζπκπεξίιεςε. Πνηνο είλαη, σζηφζν, ν 

εθπαηδεπηηθφο εγέηεο εθείλνο πνπ πξνσζεί ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ζπλεπψο θαη ηε 

ζπκπεξίιεςε ζην ζρνιείν; Ο Theoharis (2007) αλαθέξεη φηη ν είλαη εθείλνο πνπ: 

Γίλεη ηδηαίηεξε αμία ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, καζαίλεη θαη θαηαλνεί απηήλ ηε δηαθνξεηηθφηε-

ηα θαη δείρλεη ζεβαζκφ ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα.  

Δκπνδίδεη νπνηνδήπνηε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δηαρσξηζκνχ ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 

καζεηψλ πνπ εκπνδίδεη ηφζν ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο επεκεξία φζν θαη ηελ αθαδεκατθή 

ηνπο επηηπρία  

Δπηκειείηαη θαη ππνζηεξίδεη πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκκεηνρή 

φισλ  ησλ καζεηψλ εηδηθφηεξα ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 

Πξνσζεί ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

ηφζν ζε επίπεδν γλψζεσλ, φζν  θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζρεηηθά  κε ηε θπιή, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ην 

θχιν (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έλλνηαο ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ) θαη ηελ α-

λαπεξία  

Γλσξίδεη φηη ην ζρνιείν ηνπ δελ ζα επηηχρεη, αλ δελ παξέρεη ζε εθείλνπο ηνπο ιηγφηεξν επ-

λνεκέλνπο καζεηέο, πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα, ηηο ίδηεο πνηνηηθά 

εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ηφζν ζε επίπεδν γλσζηηθήο φζν θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο αλά-

πηπμεο  θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 
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Απαηηεί ηελ επηηπρία θαζελφο μερσξηζηά ησλ καζεηψλ ηνπ αιιά ζπλεξγαηηθά αληηκεησπί-

δεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ γηα λα γίλεη απηφ εθηθηφ 

Αλαδεηά ηελ ππνζηήξημε θη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ  εγεηψλ πνπ κνηξάδνληαη ην φξακά ηνπ 

Βιέπεη ηα πάληα κέζα απφ ηνπο θαθνχο ηεο ηζφηεηαο 

Γλσξίδεη φηη αλ θαηαθέξεη λα ρηίζεη κηα θνηλφηεηα κέζα ζην ζρνιείν φπνπ θπξηαξρεί ν ζε-

βαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα φινη νη καζεηέο ζα θηάζνπλ καδί ζηελ επηηπρία θαη 

Σν πξφζσπφ ηνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηε δσή, ηελ ςπρή θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ. 

ε κεηαγελέζηεξν άξζξν ηνπ ν Theoharis (2008) παξνπζηάδεη ηα επξήκαηα έξεπλάο ηνπ, κε 

ηε κέζνδν ηεο απην-εζλνγξαθίαο θαη θαηαιήγεη φηη ππάξρνπλ ηξία θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

εγεζίαο κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο. Σα θνηλά 

απηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ εγεηψλ ήηαλ: ε ππεξνπηηθή ηαπεηλφηεηα (arro-

gant humility), ε παζηαζκέλε εγεζία (passionate leadership) θαη ε επίκνλε δέζκεπζε (tena-

cious commitment). 

     Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ επηά δηεπζπληέο ζρνιείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέ-

λνπ θαη ηνπ εξεπλεηή, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο ησλ κεζνδπηηθψλ πν-

ιηηεηψλ ησλ ΖΠΑ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (elementary, junior 

high school, senior high school). Οη ελ ιφγσ δηεπζπληέο φρη κφλν απνηεινχλ δσληαλά πα-

ξαδείγκαηα εγεηψλ πνπ απνδεδεηγκέλα κάρνληαη ππέξ ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ζηα 

ζρνιεία ηνπο αιιά αθξηβψο απηή ε επηζπκία ηνπο γηα κάρε ππέξ ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 

καζεηψλ, θαη ηεο ζπκπεξίιεςεο απηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ γίγλεζζαη,  ηνπο νδήγεζε ζηελ 

απφθαζε λα εγεζνχλ ζηα ζρνιεία απηά.  

     Ο εξεπλεηήο αλαθάιπςε φηη παξά ηελ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο, φζνλ αθνξά ζηε θπιή, ην 

θχιν, ηελ θαηαγσγή, ην θνηλσληθφ ππφβαζξν, ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφ-

ηεηά ηνπο,  ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ηνπο ηξφπνπο πξαθηηθήο ηεο εγεζίαο ηνπο, 

νη δηεπζπληέο απηνί κνηξάδνληαη ηα εμήο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά εγεζίαο ηα νπνία πξνσζνχλ 

ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε ζηα ζρνιεία πνπ εγνχληαη: 

Υπεξνπηηθή ηαπεηλφηεηα (arrogant humility): ν εξεπλεηήο, φπσο εμεγεί, έπιαζε απηφ ην ιν-

γνπαίγλην γηα λα εθθξάζεη ην παξάδνμν φηη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο είλαη απίζηεπηα π-
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πεξφπηεο αιιά ηαπηνρξφλσο δηαθξίλνληαη γηα ηελ ηαπεηλφηεηά ηνπο. Τπεξφπηεο, κε ηελ 

έλλνηα ηεο ππέξκεηξεο απηνπεπνίζεζεο, γηαηί πηζηεχνπλ αθξάδαληα ζηελ νξζφηεηα ηεο 

θξίζεο ηνπο, έρνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη γλσξίδνπλ ην θαιχηεξν γηα φινπο θαη, επηπιένλ, αη-

ζζάλνληαη πσο είλαη απηνί νη πιένλ θαηάιιεινη  πνπ ζα θαηαθέξνπλ λα νδεγήζνπλ ην ζχ-

λνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε, πνπ δελ είλαη άιιε απφ 

ηελ πξαγκάησζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηελ ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ καζεηψλ. 

ηελ αληίπεξα φρζε, ε ηαπεηλφηεηά ηνπο πεγάδεη απφ ηνλ ζπλερή αλαζηνραζκφ θαη ηε δη-

αξθή απην-ακθηζβήηεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ γλψζεψλ ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηφικε ηεο παξαδνρήο ησλ ιαζψλ πνπ ηπρφλ δηαπξάηηνπλ, ηφζν ζηελ ηδησηηθή φζν θαη ζηε 

δεκφζηα ζθαίξα, θαζψο θαη ηνλ επίπνλν πξνβιεκαηηζκφ αλ ηειηθά νη ελέξγεηέο ηνπο φλησο 

θάλνπλ ηε δηαθνξά, αλ νδεγνχλ ελ ηέιεη ζην ζσζηφ κνλνπάηη. Δμεγψληαο πεξαηηέξσ ν 

Theoharis αλαθέξεηαη ζε δχζθνιεο απνθάζεηο πνπ θιήζεθαλ λα ιάβνπλ ηα ππνθείκελα ηεο 

έξεπλάο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Οη απνθάζεηο 

πνπ ειήθζεζαλ θαη νη ιχζεηο πνπ δφζεθαλ , γηαηί δφζεθαλ ηειηθά, ρσξίο εκθαλή θφβν ή 

δηζηαγκφ, δελ ήηαλ απνπζία κεηέπεηηα  πξνβιεκαηηζκνχ απφ πιήζνο εξσηεκάησλ. Ήηαλ ε 

ζσζηή απφθαζε; Αδηθήζεθε αθνχζηα έζησ θη έλαο άλζξσπνο; Μήπσο ππήξρε άιιε ιχζε, 

κε εχθνια δηαθξηηή; Ο εξεπλεηήο ππνζηεξίδεη φηη απηφ ην αηαίξηαζην κίγκα ηεο ππεξνςί-

αο, ηεο άλεζεο, ηεο απηνπεπνίζεζεο κε ηελ ηαπεηλφηεηα, ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ απηνακ-

θηζβεηεζε δεκηνπξγεί έλαλ κνλαδηθφ θαη πξσηφηππν ζπλδπαζκφ. Παξέρεη εγέηεο πνπ απέ-

ρνπλ πνιχ απφ απηνχο πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη θαη ζπλαληάκε λα εγνχληαη ζηνπο εθπαηδεπ-

ηηθνχο νξγαληζκνχο. Ο εγέηεο ηνπ Σheoharis γλσξίδεη θαιά ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, παξαδέ-

ρεηαη αλνηρηά ηα ιάζε ηνπ, δελ πξνζπνηείηαη φηη ηα γλσξίδεη φια, είλαη αιεζηλφο, ηξσηφο θη 

εηιηθξηλήο. Δπηπιένλ, είλαη ηδηαηηέξσο επθπήο. Ζ επθπία ηνπ ιεηηνπξγεί αζξνηζηηθά σο 

πξνο ηελ ππεξνςία ηνπ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα θάλεη ηε δνπιεηά ζσζηά. Αληηιακβάλεηαη 

πιήξσο ην δηνηθεηηθφ θνκκάηη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ρεηξίδεηαη εμαηξεηηθά ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη ηθαλφο ζηε γιψζζα θαη επηρεηξεκαηνινγεί εμαίζηα ζε δε-

ηήκαηα θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. ηελ πεξίπησζε δεηεκάησλ πνπ δελ γλσξίδεη επαξθψο, 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε ζέιεζε λα κάζεη θαη λα κάζεη γξήγνξα. Χζηφζν, ε επθπία ηνπ 

είλαη έλα δίθνπν καραίξη. Δλψ θαηαλνεί πιήξσο θαη άκεζα ηα πξνβιήκαηα θαη δνπιεχεη 

ππξεησδψο κε ζηφρν ηε θαηάιιειε ιχζε απηψλ, ηελ ίδηα ζηηγκή ην βάξνο ησλ πξνβιεκά-

ησλ απηψλ γέξλνπλ ππεξβνιηθά επάλσ ηνπ, θάλνληάο ηνλ αλαζθαιή, πιελ φκσο ηνπ δίλνπλ 

ψζεζε λα πξναζπίζεη κε πάζνο ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηελ ζπκπεξίιεςε φισλ. 
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Ζγεζία κε πάζνο θαη φξακα (passionate visionary leadership). Οη εγέηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε απέρνπλ απφ ηνπο γξαθεηνθξάηεο ηερλνθξάηεο δηεπζπληέο. Αζθνχλ 

εγεζία κε πάζνο θαη έρνπλ φξακα. Ζ εγεζία κε πάζνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην άηνκν πνπ 

ηελ αζθεί.  

 Ο εγέηεο πνπ πξνσζεί ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ζπκπεξίιεςε ζην ζρνιείν ηνπ 

αλακθίβνια παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε ηνλ εζηθφ εγέηε ηνπ Starratt, κε ηνλ 

νπνίν ζα αζρνιεζνχκε εθηελψο παξαθάησ. 

1.5. Ηζηθή εγεζία - Θεσξεηηθό ππόβαζξν 

Σν κνληέιν ηεο εζηθήο εγεζίαο γελλήζεθε θαη εξεπλήζεθε αξρηθά ζηα πιαίζηα κε εθπαη-

δεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Σα δηάθνξα ζθάλδαια πνπ έιαβαλ ρψξα ζε δηάθνξνπο ζε θπβεξλε-

ηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, αζιεηηθνχο αθφκα θαη ζε ζξεζθεπηηθνχο νξγαληζκνχο, έγεηξαλ ζε-

καληηθά εξσηήκαηα φζνλ αθνξά ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εγεζίαο θαη ην ξφιν πνπ απηή δηα-

δξακαηίδεη ζηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ (Brown, Trevino & Harrison, 2005 ; 

Brown &Trevino, 2006 ; Trevino, Weaver & Reynolds, 2006). 

     Οη παξαπάλσ ζπγγξαθείο, βαζηδφκελνη ζηελ πξφηαζε φηη ην εζηθφ άηνκν απνηειεί ην 

ζεκέιην ηεο εζηθήο εγεζίαο, απηή νξίζηεθε σο ηελ πξέπνπζα ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ πνπ 

απνξξέεη απφ ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη ε πξνψζεζε απηήο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο πθηζηάκελνχο ηνπ κέζσ ηεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο, ηεο ελί-

ζρπζεο πνπ παξέρεη ν εγέηεο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηνλ νξγαληζκφ (Βrown et al 2005 ; Trevino, Hartman & Brown, 2000). Πξνηείλνληαο ηε 

ζεσξία ηεο εζηθήο εγεζίαο ππνζηεξίδεηαη φηη απηή δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βει-

ηίσζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ (Brown et al. 2005; 

Walumbwa, Mayer, Wang, Wang, Workman & Christensen, 2011).  Ο νξηζκφο απφ κφλνο 

ηνπ είλαη αξθεηά αζαθήο θαη γηα ην ιφγν απηφ νη ζπγγξαθείο πξνρψξεζαλ ζε επεμήγεζή 

ηνπ. Ο εζηθφο εγέηεο εμεηάδεηαη σο εζηθφ άηνκν θαη σο εζηθφο δηεπζπληήο. 

     Γηα ηνπο Trevino et al (2000) ν εζηθφο εγέηεο σο άηνκν, πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα ηελ 

ηηκηφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ (ε νπνία δηακνξθψλεηαη απφ ηηο πξνε-

γνχκελεο δχν αξεηέο). ζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ν εγέηεο πξέπεη λα θάλεη ην ζσ-

ζηφ, λα λνηάδεηαη πξαγκαηηθά γηα ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ, λα δηαθξίλεηαη γηα ηελ πξνζσ-

πηθή εζηθφηεηά ηνπ.  Ζ εζηθή ζθέςε θαη ζπκπεξηθνξά νξίδεηαη ή εμαξηάηαη απφ ηελ εζηθή 
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πνηφηεηα θάζε θνηλσλίαο (Καδεπίδεο, 1994). Ζ πξνψζεζε ηεο εζηθήο απηήο ζπκπεξηθνξάο 

εμεγείηαη σο ε πξνζπάζεηα δηδαρήο ησλ γεληθψλ εζηθψλ αξρψλ , αμηψλ θαη θαλφλσλ, ζπδε-

ηψληαο γη απηέο αιιά θαη δίλνληαο ζηνπο ζπλνκηιεηέο ηελ επθαηξία λα εμσηεξηθεχζνπλ ηηο 

ζθέςεηο ηνπο είηε κέζσ ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο είηε κέζσ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζε-

σλ (Bass & Steidlmeier, 1999). Σέινο, φζνλ αθνξά ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ν εζηθφο εγέηεο 

ιακβάλεη πάληα ππφςε ηνπ ηηο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεψλ ηνπ, εμεηάδεη πνηνπο επεξεάδνπλ 

θαη θάλεη ηηο πην δίθαηεο, αληηθεηκεληθέο θαη εζηθέο επηινγέο ( Brown et al. 2005). 

     Ο εζηθφο εγέηεο, φληαο θαη εζηθφ άηνκν, θάλεη ην πξψην βήκα. Σν δεχηεξν βήκα, είλαη 

λα θάλεη μεθάζαξε θαη νξαηή ηελ εζηθή δηάζηαζε ηεο εγεζίαο ηνπ θαη λα δηδάμεη ηηο αξρέο 

πνπ ηελ δηέπνπλ θαη ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Καηά ηνπο Trevino et al. (2000) 

απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε. Οη ελέξγεηέο ηνπ θη φρη ηα ιφγηα ηνπ, είλαη απηέο πνπ 

ζηέιλνπλ ην κήλπκα. Ζ  έλλνηα ηεο ελίζρπζεο εκπεξηέρεη απηήλ ηεο επηβξάβεπζεο, φηαλ ηα 

άηνκα ζπκπεξηθέξνληαη εζηθά, θαη ηεο επίπιεμεο, φηαλ δελ αθνινπζνχλ ηα εζηθά πξφηππα 

ηνπ εγέηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηνπνζεηεί ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ δηέπνπλ ηνλ νξγαλη-

ζκφ, ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, ζε πεξίνπηε ζέζε. Πξέπεη, επίζεο, λα με-

θαζαξίζεη ζε φινπο θαη λα γλσζηνπνηήζεη ηε θχζε ησλ αμηψλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηνλ 

νξγαληζκφ. Δίλαη δηθφ ηνπ θαζήθνλ λα ην θάλεη.  

     Μειεηψληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο Ζζηθήο εγεζίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εξ-

γαδνκέλσλ, βξέζεθε φηη ε επίδξαζε ηεο εζηθήο εγεζίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή φζνλ αθνξά 

ζηε ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ελλνψληαο ηελ αθνζίσζε θαη ηελ εκπη-

ζηνζχλε πνπ δείρλνπλ ζην πξφζσπν ηνπ εγέηε, ζηελ πηνζέηεζε απφ απηνχο αληίζηνηρσλ 

εζηθψλ ζπκπεξηθνξψλ κε εθείλεο ησλ εγεηψλ ηνπο αιιά θαη αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο 

ηνπο (Zhu, May &Avolio, 2004). 

1.6.  Ηζηθή εγεζία θαη εθπαίδεπζε 

 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, σο θνηλσληθνχ νξγαληζκνχ, είλαη λα σζή-

ζεη ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζέβνληαη ηηο ζεκειηψδεηο βαζηθέο αξρέο ηεο δε-

κνθξαηίαο πνπ είλαη: ε αξρή ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο δηαθνξεηη-

θφηεηαο, ηεο αγαζνεξγίαο. Απφ απηέο απνξξέεη έλα πιήζνο γεληθψλ θαλφλσλ φπσο, ε ε-

ιεπζεξία έθθξαζεο απφςεσλ, ε ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε απαγφξεπζε θπιε-

ηηθψλ, θνηλσληθψλ θη άιισλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ θαη άιινη. Σν ζρνιείν πξέπεη λα ιεηηνπξ-
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γεί σο εζηθή θνηλφηεηα, παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία ηεο εζηθήο κφξθσζεο 

(Καδεπίδεο,1994). Σα ζρνιεία είλαη, θαη πξέπεη λα είλαη, θαη εζηθνί νξγαληζκνί, αθνχ 

πξνσζνχλ θνηλσληθέο αμίεο (Lashway,1996). Ο Starratt (2017) αλαθέξεη φηη νπνηνζδήπνηε 

θνηλσληθφο νξγαληζκφο επλνεί θάπνηνπο αλζξψπνπο εηο βάξνο θάπνησλ άιισλ, νπφηε ν 

ζρνιηθφο εγέηεο δελ πξέπεη λα είλαη κφλν ππεχζπλν άηνκν θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη αλάιν-

γα, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ εζηθφ νξγαληζκφ. Αλαθέξεηαη , ινηπφλ, ζε 3 ζεκειηψ-

δεηο αξρέο ηεο εζηθήο εγεζίαο: 

 Τπεπζπλφηεηα. Ο ζρνιηθφο εγέηεο έρεη εζηθή ππνρξέσζε απέλαληη ζηνπο καζεηέο 

ηνπ, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ην ζρνιηθφ πξφγξακκα, ηελ θνηλσ-

λία, αθφκε θη απέλαληη ζην ίδην ηνπ ην επάγγεικα, σο εθπαηδεπηηθνχ εγέηε, αθνχ δηαπη-

ζηψλεη ζπρλά, ζρεδφλ θαζεκεξηλά, φηη δελ είλαη πάληα εχθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο ην ζσ-

ζηφ απφ ην ιάζνο ή ηηο δηαθνξέο πνπ δηαθξίλνπλ ηε ζσζηή απφ ηελ εζηθή επηινγή. Ο ζρν-

ιηθφο εγέηεο νθείιεη, σο πξνζσπηθφηεηα, λα είλαη εζηθφο εγέηεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ λα 

δηέπεηαη απφ ηηο ζεκειηψδεηο εζηθέο αξρέο (Lashway, 1996). Παξάιιεια, ζηέιλεη έλα ερε-

ξφ κήλπκα πνπ ζθνπφ έρεη λα επεξεάζεη ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

φισλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Trevino et al. 2000). 

 Απζεληηθφηεηα. Ο εγέηεο, αλ ζέιεη λα νλνκάδεηαη εζηθφο εγέηεο, πξέπεη λα είλαη 

θαη εζηθφο σο άηνκν. Ζ απζεληηθφηεηα ινηπφλ ηνπ εγέηε είλαη βαζηθή αξρή ηεο εζηθήο ε-

γεζίαο. Ο Woods (νπ.αλαθ. Γεκεηξίνπ, 2015) νξίδεη ηελ απζεληηθφηεηα ζε δηαθξίλνληάο 

ηελ ζε 3 δηαζηάζεηο: 

• Σελ πξνζσπηθή απζεληηθφηεηα: ν εγέηεο είλαη εηιηθξηλήο θαη αιεζηλφο απέλαληη 

ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε δσή ηνπ. Δπηδηψθεη πάληα λα απην-βειηηψλεηαη, ψζηε λα θηάζεη 

ζηελ αηνκηθή νινθιήξσζε. 

• Σελ ηδεψδε απζεληηθφηεηα: ν εγέηεο είλαη εζηθφο σο επαγγεικαηίαο θαη θξνληίδεη 

λα αμηνπνηεί ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 

• Σελ θνηλσληθή απζεληηθφηεηα: ε απζεληηθφηεηα δελ είλαη κφλν πξνζσπηθή ππφζε-

ζε. Πξαγκαηψλεηαη θαη αζθείηαη κέζα ζηελ θνηλσλία πνπ ππνζηεξίδεη ην αηνκηθφ δηθαίσ-

κα ηνπ είλαη θαλείο απζεληηθφο. Έηζη, ν εγέηεο δεκηνπξγεί φιεο ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο 

επξχηεξεο θνηλσλίαο, κέζα ζηελ νπνία εληάζζεηαη ε ζρνιηθή κνλάδα. 
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Ο ζπλδεηηθφο θξίθνο πνπ ελψλεη ηελ επζχλε ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε θαη ηελ απζεληηθφηεηα 

είλαη εθείλε ηεο παξνπζίαο θαη κάιηζηα απηή ηεο δηαξθνχο παξνπζίαο. εκαίλεη πιήξε ε-

πίγλσζε ηνπ πνηνο είλαη ν εγέηεο θαη πνηνη είλαη απηνί πνπ ηνλ πιαηζηψλνπλ, επίγλσζε πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ακνηβαίν θαη απζεληηθφ δηάινγν. Τπάξρνπλ ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο πα-

ξνπζίαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ μερσξηζηά ην θαζέλα, σζηφζν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απαληψ-

ληαη θαη ηα ηξία καδί. πγθεθξηκέλα απηά είλαη: ε επηβεβαησηηθή παξνπζία, φπνπ ν εγέηεο 

ζέβεηαη ην δηθαίσκα ησλ ππνινίπσλ λα είλαη απηνί πνπ είλαη, ε θξηηηθή παξνπζία, φπνπ ν 

εγέηεο είλαη παξψλ ζηηο επηινγέο ηνπ φηαλ απνθιείεη ή παξεκπνδίδεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

κε θάπνηα άιια άηνκα θαη ε ηθαλσηηθή παξνπζία, φπνπ ν εγέηεο ελζαξξχλεη ηνπο ππφινη-

πνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ηαιέληα ηνπο κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ζην 

έπαθξν ηνλ θνηλφ ζθνπφ θαη παξάιιεια επλνεί ηελ εκπινθή ηνπο ζην έξγν ηνπ ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ (Starratt, 2017). 

     Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν εζηθφο ζρνιηθφο εγέηεο δηαθξίλεηαη γηα ηελ ακεζφηεηα θαη 

ηελ εηιηθξίλεηά ηνπ. Γελ σξαηνπνηεί ηηο θαηαζηάζεηο,  παξνπζηάδεη ηηο θαηαζηάζεηο φπσο 

απηέο είλαη. Οη δηαζηάζεηο απηέο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ καδί κε ηελ ζπλέπεηα ησλ ιφγσλ θαη 

ησλ πξάμεψλ ηνπ, αλαπφθεπθηα θεξδίδνπλ ηελ αμηνπηζηία. 

      Ο εζηθφο εγέηεο κηιά κε ηηο πξάμεηο ηνπ. Ζ δηθαηνζχλε θαη ε ππεπζπλφηεηα δηαθξίλνπλ 

ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο εμνπζίαο ηνπ. Κάλεη ηα ζσζηά πξάγκαηα, δηαρεηξίδεηαη ην αλζξψ-

πηλν δπλακηθφ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε φινη λα ηπγράλνπλ αμηνπξεπνχο κεηαρείξηζεο θαη ηνπ 

αλάινγνπ ζεβαζκνχ ελψ, παξάιιεια, λνηάδεηαη πξαγκαηηθά γηα ηηο αλάγθεο ησλ πθηζηα-

κέλσλ ηνπ. Δίλαη αλνηρηφο θαη επηθνηλσληαθφο, δίλεη ην δηθαίσκα ζε φινπο λα εθθξάζνπλ 

ηηο απφςεηο ηνπο, ηνπο παξνηξχλεη λα ληψζνπλ άλεηα καδί ηνπ θαη λα παξαδέρνληαη ηπρφλ 

ιάζε θαη αζηνρίεο, ηα νπνία ηα αληηκεησπίδεη σο ζέκαηα πξνο ιχζε θη φρη σο ην κέζνλ γηα 

ηηκσξία. Ο εζηθφο εγέηεο παξακέλεη εζηθφο θη φηαλ ηα θψηα ζβήλνπλ, ζηελ πξνζσπηθή 

ηνπ δσή. Ζ εζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη πξντφλ θαζεκεξηλήο άζθεζεο , δελ είλαη απηνλφ-

εην θπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Χο εγέηεο θέξεη θαη απηήλ ηελ επζχλε.  

     Οη απνθάζεηο πνπ θαιείηαη λα πάξεη ν εζηθφο εγέηεο φηαλ βξίζθεηαη κπξνζηά ζε εζηθά 

δηιιήκαηα θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηηο ιακβάλεη ηειηθά, δείρλεη ηε ζπλέπεηά ηνπ ζην ζχ-

λνιν αμηψλ πνπ απηφο πξεζβεχεη. Σν εζηθφ δίιιεκα δελ είλαη λα επηιέμεη θαλείο κεηαμχ 

ιάζνπο ή ζσζηνχ αιιά κεηαμχ δχν ζσζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πξέπεη λα ελεξγήζεη 

κε γλψκνλα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηε δηθαηνζχλε θαη ηνπο εζηθνχο θαλφλεο πνπ αθνινπ-
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ζεί. Θα πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηεί γηα ηνλ αληίθηππν ησλ απνθάζεσλ ηνπ σο πξνο ην θνη-

λσληθφ ζχλνιν. Ο Starratt (2017) αλαθέξεηαη ζηελ εζηθή ζπλείδεζε πνπ πξέπεη λα θνπβα-

ιά ν εγέηεο, ψζηε λα κπνξεί λα ιχζεη ηα εζηθά δηιιήκαηα, ε νπνία νξίδεηαη σο θξνληίδα, 

θξηηηθή θαη δηθαηνζχλε. Φξνληίδα γηα ην γεληθφ θαιφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ζρν-

ιείνπ, θξηηηθή πνπ κπνξεί λα είλαη θαη επηβξάβεπζε αιιά θαη απζηεξφηεηα, φηαλ αθνινπ-

ζνχληαη ή παξαβηάδνληαη νη εζηθνί θαλφλεο αληίζηνηρα, δηθαηνζχλε πνπ ζεκαίλεη λα πξν-

ζπαζεί λα πξναζπίδεη ηφζν ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα φζν θη απηά ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ 

ηνπ ζρνιείνπ, γεγνλφο εμαηξεηηθά δχζθνιν. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν εγέηεο νθείιεη λα 

εμεηάζεη ην δίιιεκα απφ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο, λα αλαινγηζηεί πξψηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

επηινγψλ ηνπ θαη λα πξνβιέςεη πνηνο ζα επεξεαζηεί πεξηζζφηεξν θαη λα ρξεζηκνπνηεί επ-

ξέσο εθαξκνδφκελνπο εζηθνχο θαλφλεο, πνπ δελ επηδέρνληαη θακίαο ακθηζβήηεζεο. Μπν-

ξεί, σζηφζν, λα αλαδηακνξθψζεη ην εζηθφ πιαίζην. Σα δηιιήκαηα ζπρλά δελ είλαη κηα δηα-

δηθαζία θαηά ηελ νπνία θάπνηνο πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ κηα νδφ θαη λα απνξξίςεη ηελ 

άιιε. Τπάξρεη θαη ηξίην κνλνπάηη πνπ κπνξεί λα αθνινπζεζεί ρσξίο λα ππάξμεη ζχγθξνπ-

ζε εζηθψλ αμηψλ. Έξεπλεο σζηφζν έρνπλ δείμεη φηη πνιινί εγέηεο, κπξνζηά ζηηο πξναλα-

θεξφκελεο ζπγθξνχζεηο, βξίζθνπλ ηε ιχζε ζηε λνκνινγία, ηελ εχθνιε ιχζε (Lashway, 

1996). 

   Ο εζηθφο εγέηεο είλαη ηίκηνο, έρεη ζάξξνο αιιά  έρεη θαη απηνγλσζία, θάλεη ζπρλά ηελ 

απηνθξηηηθή ηνπ. πλεηδεηνπνηεί κέζα απφ απηή ηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηα ιάζε ηνπ, ηα 

παξαδέρεηαη αλνηρηά θαη δελ θξχβεηαη πίζσ απφ ην παξαπέηαζκα ηεο εμνπζίαο θαη ηεο ζέ-

ζεο ηνπ. 

      Ο εζηθφο εγέηεο δελ επηθαιείηαη ηελ εζηθή κφλν φπνηε ηνλ εμππεξεηεί. Ζ εζηθή είλαη 

κφληκε ζπλνδφο ηνπ ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ, πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο. 

       πκπεξαζκαηηθά, ε εζηθή εγεζία δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Ο Foucault ην αλαγλσξί-

δεη θαη επηζεκαίλεη φηη ε εζηθή πξαθηηθή είλαη έλα έξγν δηαξθέο θαη επίπνλν, έλα δηα βίνπ 

έξγν («ηέρλε ηνπ βίνπ»)  πνπ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο. ηελ πξψηε δηάζηαζε, 

θαζνξίδεηαη ε εζηθή νπζία. Σν ππνθείκελν πξνβάιεη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα κε ηελ ζπ-

κπεξηθνξά ηνπ πνπ είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα γηα απηφ θαη ππαθνχλ ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ α-

μηαθφ θψδηθα. ηε δεχηεξε δηάζηαζε, ην είδνο ηεο ππνηαγήο, ην ππνθείκελν έξρεηαη αληη-

κέησπν κε ηνπο θαλφλεο ή/θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ην ίδην ιεηηνπξγεί ζρεηηθά κε απηνχο. 

Φξνληίδεη, ινηπφλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή, ελδερνκέλσο, αλαδεηά λένπο θαλφλεο φρη ρσξίο 
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έλαλ ελζπλείδεην, θξηηηθφ δηάινγν κε ηηο πξφηεξεο πεπνηζήζεηο ηνπ θαη ηνπο ππάξρνληεο 

θαλφλεο πνπ ηηο δηέπνπλ. ηελ ηξίηε δηάζηαζε, ηελ θξηηηθή ηνπ εαπηνχ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ππνθεηκέλνπ φρη απιά ζπκκνξθψλεηαη ζηηο αξρέο ηνπ, αιιά ν εαπηφο κεηακνξθψλεηαη ε-

κπξάθησο κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα απνπζηάδεη νπνηνδήπνηε ράζκα ή απφθιηζε αλάκεζα 

ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θνπθστθή 

ζέζε αθνξά ζηελ έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, κπνξεί σζηφζν λα εθαξκνζηεί ζε θάζε 

έθθξαζε ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ. Ζ ηειεπηαία δηάζηαζε, ε εζηθή πξαθηηθή, ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ηειηθφ ζηφρν ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηε δξάζε πνπ αλαιακβάλεη γηα ηελ επηδίσμή ηνπ.  

      Σν ππνθείκελν, ινηπφλ, αληηιακβαλφκελν ηνλ καθξχ θαη παηδεπηηθφ δξφκν ηεο εμέιημήο 

ηνπ, επηηπγράλεη ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ εαπηνχ ηνπ, έρεη δεζκεπηεί θαη κέλεη πηζηφ ζηνλ 

ζηφρν πνπ έρεη ήδε επηιέμεη. Θα κπνξνχζε θαλείο βηαζηηθά θαη εζθαικέλα λα νδεγεζεί 

ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα κηα ελδνζθνπηθή θαη κνλαρηθή δηαδηθαζία. Αληηζέησο, 

ην ππνθείκελν βξίζθεηαη κε δηαξθή επηθνηλσλία κε ηνλ θφζκν, ρξεηάδεηαη ηνπο άιινπο λα 

ηνλ νδεγήζνπλ ή λα παξαδεηγκαηηζηεί απφ απηνχο. Ο Foucault αλαγλσξίδεη ην πιήζνο θαη 

ηε θχζε ησλ εκπνδίσλ θαη δπζθνιηψλ πνπ ζα ζπλαληήζεη θαλείο ζηε δηαδξνκή, ππνζηεξί-

δεη φκσο φηη ε επηκνλή θαη ε πίζηε ζηηο λεναπνθηεζείζεο αληηιήςεηο ζα γθξεκίζνπλ ην νη-

θνδφκεκα ησλ θιεξνδνηνχκελσλ θαη θξπζηαιισκέλσλ αληηιήςεσλ κε εξγαιείν ηε δηαξθή 

επαλεμέηαζε θαη θξηηηθή.   

   πλεπψο, ν «Άιινο» αληηκεησπίδεηαη θαη εθείλνο σο ππνθείκελν πνπ αμίδεη ηελ πξνζνρή 

θαη ηελ θξνληίδα , κε άιια ιφγηα, αληηκεησπίδεηαη ζπκπεξηιεπηηθά. Ζ ινγηθή ηεο ζπκπεξί-

ιεςεο είλαη, ηειηθά έλα έξγν, ην νπνίν πξνυπνζέηεη κηα εζσηεξηθή πλεπκαηηθή πεηζαξρία, 

ηφζν δπλαηή, πνπ ν εγέηεο, αθφκα θαη κπξνζηά ζηηο θαζεκεξηλέο πξνθιήζεηο, ζα επηιέμεη 

ην δξφκν ηεο εζηθήο ρσξίο ελδνηαζκφ, έλα έξγν πνπ μεθηλά απφ ηνλ εαπηφ θαη θαηαιήγεη 

ζε πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζχγρξνλν επάισην θαη εππαζή «Άιιν» (Καξαβάθνπ, 

2019). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Από ην θνηλσληθό θαηλόκελν ηεο νκνθνβίαο ζηνλ νκνθνβηθό 

ζρνιηθό εθθνβηζκό 

 

2.1. Δηζαγσγή 

Έρνληαο ππφςε ηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο, θαη εθθηλψληαο απφ ηε ζέζε ηεο Judith Butler γηα 

ηε ζπγθξφηεζε ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ, ζα πεξηγξαθεί ην θνηλσληθφ θαηλφκελν ηεο ν-

κνθνβίαο δίλνληαο έκθαζε ζην πψο απηφ κεηνπζηψλεηαη ζε νκνθνβηθφ ζρνιηθφ θιίκα, κε 

φιεο εθείλεο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο δσέο ησλ ΛΟΑΣ εθήβσλ, θαη φιεο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο ελ γέλεη. 

 

2.2. Πέξα από ην θύιν – Judith Butler θαη αλαηαξαρή θύινπ 

« Ζ ζεμνπαιηθφηεηα δε ζα πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή ζαλ θάηη ην δεδνκέλν απφ ηελ θχζε, 

ην νπνίν ε εμνπζία πξνζπαζεί λα ειέγμεη ή ζαλ ζνιφ πεδίν, ην νπνίν ε γλψζε πξνζπαζεί 

ζηαδηαθά λα απνθαιχςεη. Δίλαη ην φλνκα πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζε κηα ηζηνξηθή θαηα-

ζθεπή: φρη κηα θεπγαιέα πξαγκαηηθφηεηα πνπ είλαη δχζθνιν θαλείο λα ζπιιάβεη, αιιά έλα 

κεγαιεηψδεο επηθαλεηαθφ δίθηπν ζην νπνίν ν εξεζηζκφο ησλ ζσκάησλ, ε έληαζε ησλ απν-

ιαχζεσλ, ε παξαθίλεζε ζην ιφγν, ε δηακφξθσζε μερσξηζηψλ γλψζεσλ, ε ελίζρπζε ησλ ε-

ιέγρσλ θαη ησλ αληηζηάζεσλ, είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε κεξηθέο θχξηεο 

ζηξαηεγηθέο γλψζεο θαη εμνπζίαο» (Foucault, 1978 νπ.αλαθ. Περηειίδεο, 2010).  

     Με αθεηεξία ηηο θνπθστθέο ζέζεηο γηα ηελ ζεμνπαιηθφηεηα, ην ππνθείκελν θαη ηελ ε-

μνπζία Σν έξγν ηεο Ακεξηθαλίδαο θηινζφθνπ Judith Butler «Αλαηαξαρή θχινπ», απνηειεί 

γηα πνιινχο ην ζεκαληηθφηεξν θαη, ίζσο, ην δηαζεκφηεξν απφ ηα έξγα ηεο. Έρεη αζθήζεη, 

θαη αζθεί αθφκα, επηξξνή θαη δεκηνπξγεί έλαλ θφκβν φπνπ ζπλαληψληαη θαη ζπλδηαιέγν-

ληαη πνιιά θαη δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία φπσο νη ζπνπδέο θχινπ, ε θνηλσληθή αλ-

ζξσπνινγία νη πνιηηηζκηθέο θαη κεηαπνηθηαθέο ζπνπδέο (Αζαλαζίνπ, 2006), ελψ δελ απνπ-

ζηάδεη πνηέ, αληηζέησο, εκθαλίδεηαη πάληα, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηνπ κεηακνληέξλνπ 

θεκηληζκνχ θαη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην θχιν θαη ηελ ηαπηφηεηα (Salih, 2018).  

    Ζ Butler μεθηλά αζθψληαο θξηηηθή ζηηο θεκηληζηηθέο ζεσξίεο, νη νπνίεο απνδέρζεθαλ θαη 

αμηνπνίεζαλ, κάιινλ άθξηηα θαη ιαζεκέλα, ηνπο φξνπο «γπλαίθα» ή «γπλαηθψλ». Γξάθεη:  

« Ζ ηαπηφηεηα ηνπ θεκηληζηηθνχ ππνθεηκέλνπ δελ πξέπεη λα είλαη ην ζεκέιην ηεο θεκηληζηηθήο 
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πνιηηηθήο, αλ ν ζρεκαηηζκφο ηνπ ππνθεηκέλνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε έλα πεδίν εμνπζίαο 

πνπ ζπζηεκαηηθά ζάβεηαη κέζσ ηεο θαηάθαζεο απηνχ ηνπ ζεκειίνπ. Ίζσο δεηρζεί φηη, παξα-

δφμσο, ε «αληηπξνζψπεπζε» έρεη λφεκα γηα ηνλ θεκηληζκφ φηαλ ην ππνθείκελν ησλ «γπλαη-

θψλ» δελ πξνεηθάδεηαη πνπζελά» (Butler, 2004 : 30-31). Γηα ηελ Butler, ην ππνθείκελν, φ-

πσο θαη ε έκθπιε ηαπηφηεηα, ακθηζβεηείηαη θαη πεξηγξάθεηαη σο επηηειεζηηθή θαηαζθεπή, 

κηα θαηαζθεπή πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηε γιψζζα απφ ηηο πξάμεηο πνπ επηηειεί (Salih, 2018). 

Με ηε ζεσξία ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ θχινπ (gender performativity) απνθαίλεηαη φηη ε 

έκθπιε ηαπηφηεηα απνηειεί κηα αθνινπζία πξάμεσλ, εληνχηνηο δελ πξνυπάξρεη θαλέλαο 

πνπ δξα πίζσ απφ ηε δξάζε δηαρσξίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο παξάζηαζεο (performance) απφ  

ηελ επηηειεζηηθφηεηα (perfomativity). ηελ πξψηε έλλνηα ην ππνθείκελν πξνυπνηίζεηαη ελψ 

ζηε δεχηεξε φρη. Απηφ θπζηθά δελ ζεκαίλεη φηη ην ππνθείκελν δελ ππάξρεη θαλ, αιιά φηη 

δελ ππάξρεη εθεί πνπ αλακελφηαλ λα βξίζθεηαη, πίζσ ή πξηλ απφ ηηο πξάμεηο ηνπ. Με άιια 

ιφγηα ην ππνθείκελν δελ δεκηνπξγεί νχηε απνηειεί ηελ αηηία δεκηνπξγίαο ζεζκψλ, ιφγσλ ή 

πξαθηηθψλ, αληηζέησο λνείηαη σο ην απνηέιεζκα απηψλ, εθφζνλ απφ ηελ αξρή θαζνξίδνπλ 

ηελ ζεμνπαιηθφηεηα θαη ην θχιν ηνπ (Salih, 2018). 

    H Butler, ινηπφλ, αλαγηλψζθεη ηε Simon Beauvoir, ηνλ Michel Foucault , ηνλ Jacques 

Lacan, ηε Luce Irigaray, ηελ Monique Wittig ,ηελ Julia Kristeva θαη  αλαπηχζζεη ηε δηθή 

ηεο ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ ζεμνπαιηθφηεηα, ηελ ηαπηφηεηα, ην θχιν θαη ηηο ζρέζεηο εμνπ-

ζίαο. Με ηε ζεσξία ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ακθηζβεηεί κε ζζέλνο ηελ ηαχηηζε ηνπ βηνινγη-

θνχ κε ην θνηλσληθφ θχιν θαη ηελ έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο πνπ απνδίδεηαη ζε απηφ. 

Απνκαθξχλεηαη κάιηζηα απφ ηελ θνηλή παξαδνρή φηη ην βηνινγηθφ θαη ην θνηλσληθφ θχιν 

φπσο θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα ππάξρνπλ ζε ζπλάξηεζε κεηαμχ ηνπο κε ηελ έλλνηα φηη φηαλ 

έλαο άλζξσπνο πξνζδηνξίδεηαη βηνινγηθά σο γπλαίθα, επηβάιιεηαη λα εκθαλίζεη ζειπθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα πιαίζηα ελφο εηεξνθαλνληζηηθνχ θφζκνπ λα επηζπκεί ζεμνπαιηθά 

άληξεο θαη ην αληίζεην (Salih, 2018). ζνλ αθνξά ζηελ Butler, ην βηνινγηθφ θχιν απνδεη-

θλχεηαη φηη απφ ηελ αξρή ήηαλ θαη θνηλσληθφ. « Τν θχιν είλαη ην επαλαιακβαλφκελν ζηηιη-

δάξηζκα ηνπ ζψκαηνο, έλα ζχλνιν απφ επαλαιακβαλφκελα ελεξγήκαηα εληφο ελφο εμαηξεηηθά 

άθακπηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ παγηψλεηαη κε ηνλ ρξφλν παξάγνληαο ηελ επίθαζε κηαο 

ππφζηαζεο, ελφο θπζηθνχ είδνπο χπαξμεο. Μηα πνιηηηθή γελεαινγία ησλ νληνινγηψλ ηνπ θχ-

ινπ, αλ είλαη επηηπρεκέλε, ζα απνδνκεί ηελ επίθαζε ππφζηαζεο ηνπ θχινπ ζηα ζπζηαηηθά ηεο 

ελεξγήκαηα θαη ζα εληνπίδεη θαζψο θαη ζα εμεγεί απηά ηα ελεξγήκαηα εληφο ησλ ππνρξεσηη-

θψλ πιαηζίσλ πνπ ηίζεληαη απφ δηάθνξεο δπλάκεηο πνπ αζηπλνκεχνπλ ηελ θνηλσληθή εκθάλη-
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ζε ηνπ θχινπ» (Butler, 2004: 61). Άξα δελ ππάξρεη βηνινγηθφ θχιν πνπ λα κελ είλαη εμαξ-

ρήο θνηλσληθφ θχιν. ια ηα ζψκαηα είλαη έκθπια απφ ηελ ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ θνηλσλη-

θά θαη ην θχιν «παγηψλεηαη» θαη «[…]ε παγίσζε είλαη κηα επίπνλε θαη χπνπιε πξαθηηθή 

πνπ δηαηεξείηαη θαη ξπζκίδεηαη κε δηάθνξα θνηλσληθά κέζα.» (Butler, 2004: 61), ζαλ λα π-

πήξρε απφ πάληα εθεί, είλαη θάηη πνπ θάλνπκε παξά, θάηη πνπ είκαζηε, ζχκθσλα κε ηελ 

ζξπιηθή πιένλ θξάζε πνπ δηαηχπσζε ε ηκφλ ληε Μπνβνπάξ ζην Γεχηεξν Φχιν «γπλαίθα 

δελ γελληέζαη, γίλεζαη.». Σφζν ην βηνινγηθφ φζν θαη ην θνηλσληθφ θχιν είλαη ζπλέπεηα θα-

λνληζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ επαλαιακβάλνληαη ζην θνηλσληθφ ζπλερέο. «Τν θχιν δελ είλαη 

απιψο δηθαητθή αιιά πεηζαξρηθή κνξθή εμνπζίαο, δελ είλαη λφκνο (πνπ επηβάιιεηαη) αιιά 

λφξκα (πνπ ππνβάιιεηαη) (Butler, 2004: 41). Σν θνηλσληθφ θχιν εθθξάδεη ηελ πξάμε φρη ηε 

γέλεζε. Με ηελ αέλαε επαλάιεςε ηεο πξάμεο, ελζσκαηψλεηαη θαη απνηππψλεηαη ζηελ θνη-

λσληθή ζπλείδεζε. Έηζη ην βηνινγηθφ θχιν δελ είλαη ε βάζε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θνηλσ-

ληθνχ θχινπ αιιά ε ζπλέπεηά ηνπ, εληφο θπζηθά ησλ πιαηζίσλ ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο, ε 

νπνία θπζηθνπνηείηαη απφ ηελ αλδξνθεληξηθή νηθνλνκία φπνπ ην βηνινγηθφ είλαη πάληνηε 

θνηλσληθφ (Αζαλαζίνπ, 2006). 

     ια απηά ιακβάλνπλ ρψξα ζην εζσηεξηθφ κηαο εηεξνθπινθηιηθήο κήηξαο. Ζ ιέμε κή-

ηξα πνπ αμηνπνηεί ε Butler, ελλνεί θαηά ηελ Salih (2018) απέρεη απφ εθείλε ηεο γπλαηθείαο 

κήηξαο. Σν θχιν ινηπφλ θαίλεηαη λα είλαη κηα δνκή ή έλα πιέγκα ή έλα εθκαγείν κέζα ζην 

νπνίν ή απφ ην νπνίν ην ππνθείκελν θαινππψλεηαη θαη ζηεξενπνηείηαη (Salih, 2018:88). 

Δδψ ππάξρεη έλαο εμαλαγθαζκφο «Φξεζηκνπνηψ ηνλ φξν εηεξνθπινθηιηθή κήηξα γηα λα νξί-

ζσ ην πιέγκα ηεο πνιηηηζηηθήο επθξίλεηαο κέζσ ηεο νπνίαο ηα ζψκαηα, ε ζεμνπαιηθφηεηα ην 

θνηλσληθφ θχιν θαη νη πφζνη θαλνληθνπνηνχληαη… Ο εγεκνληθφο εηεξνθπινθηιηθφο Λφγνο 

ζεσξεί φηη ηα ζψκαηα γηα λα δηαηεξήζνπλ κηα ζπλνρή θαη ζπλέπεηα, πξέπεη ην ζηαζεξφ βην-

ινγηθφ θχιν λα εθθξάδεη έλα ζηαζεξφ θνηλσληθφ θχιν (ε αξξελσπφηεηα γηα ηνλ αλδξα θαη ε 

ζειπθφηεηα ζηε γπλαίθα) θαη ην νπνίν έρεη ηεξαξρηθά θαζνξηζηεί απφ ηελ ππνρξεσηηθφηεηα 

ηνπ Δηεξνθπινθηιηθνχ Λφγνπ» (Buttler, 2009: 162). πλεπψο ε εηεξνθπινθηιία απνηειεί 

κηα θπζηθή δηαδηθαζία θαη ππνρξεσηηθή, (απην)λνεηή επηινγή.  Σφηε γηαηί ε εηεξνθπινθη-

ιία είλαη κειαγρνιηθή;  

     Ζ Butler δαλείδεηαη ηνλ φξν κειαγρνιία, ν νπνίνο γηα ηνλ Φξφπλη απνηειεί ηελ αληί-

δξαζε ζε κηα θαληαζηηθή απψιεηα. Έλαο άιινο θξνυδηθφο φξνο γηα ηνλ νπνίν ε Butler δεί-

ρλεη θάπνην ελδηαθέξνλ είλαη ν φξνο ηεο πξνδηάζεζεο, ην θαηά πφζν, απφ ηελ γέλλεζή καο, 

επηζπκνχκε άηνκα απφ ην ίδην ή ην αληίζεην θχιν (Salih, 2018). O Φξφπλη ηζρπξίδεηαη φηη 
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ε επηζπκία ηνπ βξέθνπο γηα έλα άηνκν ηνπ ίδηνπ ή ηνπ αληίζεηνπ θχινπ είλαη έκθπηε, ελψ 

είλαη θάπσο δηζηαθηηθφο ζηελ πεξηγξαθή ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνχ θνξηηζηνχ (Sa-

lih, 2018) θαη, φπσο θαληάδεζηε, ε Butler απνξξίπηεη ηε ζέζε απηή γηα ηελ έκθπηε ζεμνπ-

αιηθή «πξνδηάζεζε». Γηα λα είκαζηε αθξηβέζηεξνη, ε Butler ζεσξεί φηη ε επηζπκία δελ εί-

λαη απηή πνπ έξρεηαη πξψηε: «Τη είλαη απηέο νη πξσηαξρηθέο πξνδηαζέζεηο, ζηηο νπνίεο ν ί-

δηνο ν Φξφπλη θαίλεηαη λα ακθηηαιαληεχεηαη;» δηεξσηάηαη (Butler, 2009: 91). Οη πξνδηαζέ-

ζεηο γηα ηελ Butler είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη φρη ε αηηία ησλ ηαπηίζεσλ (φπνπ ηαχηηζε θα-

ηά ηνλ Φξφπλη, είλαη ε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ηαπηηδφκαζηε κε θάπνηνλ/α ή θάηη. 

ε απηφ ην πιαίζην κε ην αληηθείκελν πνπ έρεη απνιεζζεί). χκθσλα κε ηνλ Φξφπλη ην εγψ 

ζρεκαηίδεηαη σο κηα κειαγρνιηθή δνκή, αθνχ ην βξέθνο παξαηηείηαη ηεο επηζπκίαο γηα ηνπο 

γνλείο ηνπ αληαπνθξηλφκελν ζην ηακπνχ ηεο θαηά ηεο αηκνκημίαο (Salih, 2018), ε Butler, 

σζηφζν (2009:95), ππνζηεξίδεη: «[…] ην ηακπνχ θαηά ηεο νκνθπινθηιίαο πξέπεη λα πξνε-

γείηαη ηνπ ηακπνχ ηεο εηεξνθπινθηιηθήο αηκνκημίαο». Δδψ θαίλεηαη λα ππνλνεί φηη ε πξσ-

ηαξρηθή επηζπκία ηνπ βξέθνπο είλαη πάληα γηα ηνλ γνλέα ηνπ ίδηνπ θχινπ (Salih, 2018) θαη 

ζπλεπψο, αθνχ ε επηζπκία απηή θαηαπηέδεηαη θαη απαγνξεχεηαη, ηφηε νη ηαπηφηεηεο θνηλσ-

ληθνχ θαη βηνινγηθνχ θχινπ απνηεινχλ απφξξνηα θαη ινγίδνληαη σο αληίδξαζε ζε απηήλ 

ηελ απαγφξεπζε: «[…] ε έκθπιε ηαπηφηεηα κνηάδεη λα είλαη, πξσηίζησο, ε εζσηεξίθεπζε 

κηαο απαγφξεπζεο πνπ απνδεηθλχεηαη φηη θαζνξίδεη ην ζρεκαηηζκφ ηαπηφηεηαο» (Butler, 

2009:95). Δάλ ινηπφλ ε κειαγρνιία είλαη ε αληίδξαζε ζε κηα απψιεηα, θαη κε βάζε φηη ε 

εηεξνθπινθηιηθή ηαπηφηεηα ζπγθξνηείηαη κεηά ηελ απψιεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ επηζπκίαο 

πνπ είλαη ν γνληφο ηνπ ίδηνπ θχινπ, ηφηε αλαπφθεπθηα ε εηεξνθπινθηιηθή ηαπηφηεηα θαζί-

ζηαηαη κειαγρνιηθή (Salih, 2018) θαη «[…] ε νκνθπινθηιία πξνθχπηεη σο ε επηζπκία πνπ 

πξέπεη λα παξαρζεί πξνθεηκέλνπ λα κείλεη απσζεκέλε. Ζ εηεξνθπινθηιία παξάγεη ηελ νκν-

θπινθηιία σο δηαλνεηή θαη κεηά ηελ θαζηζηά κε δηαλνεηή απαγνξεχνληάο ηελ» (Butler, 

2009:105). Έηζη, νη εηεξνθπινθηιηθέο ηαπηφηεηεο θαηαζθεπάδνληαη ζε ζρέζε κε ηνλ απν-

βιεζέληα νκνθπιφθηιν «Άιιν», αιιά νη κειαγρνιηθνί εηεξνθπιφθηινη ζηνηρεηψλνληαη 

απφ ηα ίρλε απηνχ ηνπ Άιινπ, ν νπνίνο δελ απνβάιιεηαη πνηέ νινθιεξσηηθά. Οη ηαπηφηε-

ηεο δελ είλαη πνηέ ηφζν ζηξέηη, μεθάζαξεο θαη κνλνδηάζηαηεο φπσο εκθαλίδνληαη. ηνλ η-

ζρπξηζκφ ηεο απηφλ ε Butler επαλέξρεηαη θαη ζην επφκελν έξγν ηεο Σψκαηα κε ζεκαζία: 

Οξηνζεηήζεηο ηνπ «θχινπ» ζην ιφγν θαη κάιηζηα έρνπλ πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα ην ηξίην 

θεθάιαην ηνπ Excitable Speech, «Contagious Word: Paranoia and ‘Homosexuality’in the 

military». πσο θαίλεηαη ε ιέμε νκνθπινθηιία ηνπνζεηείηαη ζε εηζαγσγηθά γηα λα δείμεη 
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φηη απνηειεί κηα θαηαζθεπή. Ζ Butler επηκέλεη « Ζ νκνθπινθηιία δελ θαηαξγείηαη αιιά δηα-

ηεξείηαη, δηαηεξείηαη φκσο αθξηβψο ζηελ απαγφξεπζε απηήο ηεο νκνθπινθηιίαο» (Βutler, 

1993: 142, φπ.αλαθ. Salih, 2018)  θαη ζπλερίδεη « Ζ απνθήξπμε απαηηεί ηελ ίδηα ηελ νκνθπ-

ινθηιία, ηελ νπνία θαηαδηθάδεη, φρη σο έλα εμσηεξηθφ πξνο απηήλ αληηθείκελν, αιιά σο ηελ 

πην πνιχηηκε ηξνθνδνηηθή ηεο πεγή. Έηζη ε πξάμε ηεο απνθήξπμεο ηεο νκνθπινθηιίαο, θαηά 

έλαλ παξάδνμν ηξφπν, ηζρπξνπνηεί ηελ νκνθπινθηιία, ηελ ηζρπξνπνηεί, σζηφζν, αθξηβψο σο 

ηελ ηθαλφηεηα απνθήξπμεο» (φ.π.: 143). 

    Σνπνζεηψληαο ηελ νκνθπινθηιία ζην θέληξν ελφο νκνθνβηθνχ πνιηηηζκνχ πνπ «πάζρεη» 

απφ «νκνθπιφθηιν παληθφ» φπσο εχζηνρα δηαηππψλεη ε εληγνπίθ, απηφ πνπ ζεσξείηαη α-

περζέο θαη κε απνδεθηφ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ζπλεθηηθή θαη ζηαζεξή εηεξνθπινθηιηθή 

ηαπηφηεηα, αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νχηε ζηαζεξή νχηε ζπλεθηηθή είλαη (Salih, 2018). 

Ξαλαγπξλψληαο ζηελ έλλνηα ηεο κειαγρνιίαο «ε πην «αιεζηλά» κειαγρνιηθή ιεζβία είλαη ε 

απζηεξά ζηξέηη γπλαίθα θαη, ν πην «αιεζηλά» κειαγρνιηθφο γθέη άληξαο είλαη ν απζηεξά 

ζηξέηη άληξαο» (φ.π.:146-7).  Με άιια ιφγηα ε ππεξβνιηθή ή ππεξβάιινπζα εηεξνθπινθη-

ιηθή ηαπηφηεηα δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλα ζχκπησκα κηαο απαξλεκέλεο νκνθπινθη-

ιηθήο επηζπκίαο, ζε έλαλ πνιηηηζκφ εηξνθπινθηιηθήο κειαγρνιίαο, φπνπ νη απνθεξπγκέλεο 

επηζπκίεο επηζηξέθνπλ σο απηφ πνπ ε Butler νλνκάδεη ππεξβνιηθέο ηαπηίζεηο (Salih, 2018). 

    Ο ραξαθηεξηζκφο απφ ηελ Butler ησλ κειαγρνιηθψλ έκθπισλ, εηεξνθπιφθηισλ θαη ν-

κνθπιφθηισλ, ηαπηνηήησλ σο αζηαζψλ θαη κεηαβαιιφκελσλ δηαδηθαζηψλ πνπ επαλαιακ-

βάλνληαη ζπλερψο, ζπληζηνχλ, ρσξίο ακθηβνιία, ζεσξεηηθέο αλαηξνπέο. Κινλίδνληαη ηα 

ζεκέιηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο ηαπηφηεηαο θαη ν ηζρπξηζκφο ηεο φηη ε εηεξνθπινθηιία 

βαζίδεηαη ζηνλ απερζή «Άιιν», ηελ νκνθπινθηιία, ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα απνηειεζκα-

ηηθή πξφθιεζε ζηα νκνθνβηθά αηζζήκαηα θαη ηελ θπξίαξρε εηεξνθαλνληθφηεηα (Salih, 

2018).  

      

2.3  Σν θνηλσληθό θαηλόκελν ηεο νκνθνβίαο 

ε παγθφζκην επίπεδν, αθφκα θαη ζηηο ιεγφκελεο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο ηνπ δπηηθνχ θφ-

ζκνπ, αθφκα θαη ηψξα πνπ πιεζηάδνπκε ζηελ Σξίηε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ηα παηδηά 

καο κεγαιψλνπλ, αλαζξέθνληαη θαη πξνεηνηκάδνληαη λα γίλνπλ ελεξγά κέιε ζε θνηλσλίεο 

πνπ εγθξίλνπλ θαη επηθξνηνχλ ηελ νκνθνβία. Δίλαη θαλεξφ φηη αλακέλεηαη απφ φια ηα ά-

ηνκα λα πηνζεηήζνπλ ην θνηλσληθφ θχιν εθείλν, πνπ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ην βηνιν-

γηθφ ηνπο θχιν θαη λα εθπιεξψζνπλ ηαπηφρξνλα ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο ξφινπο πνπ ζρε-
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ηίδνληαη κε απηφ. Αθνχ ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ θαηεγνξηνπνηείηαη σο αξζεληθφ ή 

ζειπθφ, απηνί νη άλζξσπνη πνπ εθθξάδνληαη κε ηξφπνπο πνπ παξαδνζηαθά απνδίδνληαη 

ζην έηεξν θχιν, ζηηγκαηίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη σο θνηλσληθέο απνθιίζεηο (Grossman 

& D‟Augelli, 2006). 

     Ζ ερζξηθφηεηα θαη νη δηαθξίζεηο θαηά ησλ νκνθπιφθηισλ αηφκσλ είλαη έλα αδηακθη-

ζβήηεην γεγνλφο (Berill, 1990, φπ.αλαθ. Adams,Wright & Lohr, 1996). Οη άλζξσπνη κε 

νκνθπινθηιηθφ ή ακθηθπινθηιηθφ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζεσξνχληαλ θνηλσληθά 

ζηηγκαηηζκέλνη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 20
νπ

 αηψλα (Herek, 2000; Ζerek, 2000). Ζ 

νκνθπινθηιία ήηαλ, θαη είλαη, θνηλσληθά θαηαδηθαζηέα θαη θαη‟ επέθηαζε νη νκνθπιφθη-

ινη άλζξσπνη αληηκεησπίδνληαλ σο ε απνγνήηεπζε ηεο θνηλσλίαο, πεξηζσξηαθνί, άξξσ-

ζηνη, αλήζηθνη, ακαξησινί, δηεθζαξκέλνη, δηεζηξακκέλνη, αθφκα θαη εγθιεκαηίεο (Herek, 

2000 ; Bryant &Vidal-Ortiz, 2008). Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1950 ε νκνθπινθηιία ήηαλ αλάκεζα 

ζηηο πλεπκαηηθέο, ςπρηαηξηθέο θαη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο (Herek, 2000; Herek, 2000; 

Herek, 2004; Costa, Peroni, Bandeira & Nardi, 2013).  

     Ζ αξλεηηθή απηή ζηάζε απέλαληη ζηελ νκνθπινθηιία, αλαπφθεπθηα νδεγεί θαη ζε έλα 

ζχλνιν αξλεηηθψλ θαη ερζξηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ηε ιεθηηθή θαη ηε ζσκαηηθή βία θα-

ηά ησλ νκνθπιφθηισλ αηφκσλ, ρσξίο θαλέλα πξνθαλέο θίλεηξν παξά κφλν κηα έληνλε α-

ληηπάζεηα ή δπζαξέζθεηα (Herek, 1989, φπ. αλαθ. Adams et al. 1996). Σν 90% ησλ νκνθπ-

ιφθηισλ θαη ιεζβηψλ αλαθέξνπλ φηη ππήξμαλ ζηφρνη ιεθηηθήο παξελφριεζεο θαη απεηιψλ, 

ελψ πάλσ απφ ην έλα ηξίην αλαθέξνπλ φηη επηβίσζαλ απφ πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βίαο ε-

μαηηίαο ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ (Fassinger, 1991 νπ. αλαθ. Adams et al, 

1996). Μηα απφ ηηο πην ζπλήζεηο κνξθέο έθθξαζεο ηεο νκνθνβίαο είλαη ε αθξαία ζσκαηηθή 

βία. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ηεο νκνθνβίαο θαη ηεο ζσκαηηθήο βίαο πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ νη 

νκνθπιφθηινη θαη νη ιεζβίεο  ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν πεξηγξαθήο ηνπ δπλεηη-

θνχ απνηειέζκαηνο ηεο νκνθνβίαο. Ο ζάλαηνο ελφο αηφκνπ ιφγσ ηνπ νκνθπιφθηινπ ζε-

μνπαιηθνχ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ κπνξεί λα είλαη ην ηξαγηθφ απνηέιεζκα αθξαίαο νκνθν-

βηθήο ζπκπεξηθνξάο (Bryant et al, 2008). Αδηάζεηζηεο απνδείμεηο νη δνινθνλίεο ηνπ 21 

ρξνλνπ Matthew Shepard, θνηηεηή θνιιεγίνπ ζην Γνπαφκηλγθ ησλ Ζ.Π.Α. , ηνπ Billy Jack 

Gaither, ελφο 39ρξνλνπ εξγάηε ζηελ Αιακπάκα θαη ηνπ Brandon Teena, ν νπνίνο δνινθν-

λήζεθε ην 1993 φηαλ απνθαιχθζεθε ε δηεκθπιηθή ηνπ ηαπηφηεηα (Herek, 2000 ; Bryant et 

al, 2008). Γπζηπρψο, δελ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά. Οη ΛΟΑΣ άλζξσπνη αι-

ιά θαη νη εηεξνθπιφθηινη πνπ ζεσξνχληαη νκνθπιφθηινη, βηψλνπλ θαζεκεξηλά ηε βία, ηηο 
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δηαθξίζεηο, ηελ απφξξηςε. ηηο Ζ.Π.Α, κφλν ην 1997, αλαθέξζεθαλ ζηελ αζηπλνκία 1.102 

πεξηζηαηηθά κίζνπο κε ζηφρν ΛΟΑΣ άηνκα θαη θίλεηξν ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηνπο. Αλ ζθεθηεί θαλείο φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλάινγσλ πεξηζηαηηθψλ δελ αλαθέξε-

ηαη πνηέ ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο αθξηβψο ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηεο αηηίαο πξφθιεζεο, ν πα-

ξαπάλσ αξηζκφο πηζαλφηαηα εθθξάδεη κφλν ηελ θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ (Herek, 2000). 

 

2.4  Οξηζκόο ηεο νκνθνβίαο 

Σν 1973 ε Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Έλσζε (American Psychiatric Association – APA) 

αλαθνίλσζε φηη ε νκνθπινθηιία δελ ζπγθαηαιέγεηαη πιένλ ζην εγρεηξίδην ησλ πλεπκαηη-

θψλ δηαηαξαρψλ (Manual of Mental Disorders) (Herek, 2004 ; Costa et al, 2012). Σν ηζην-

ξηθφ, θαηά ηνλ Herek, (2004), απηφ γεγνλφο ήηαλ αλακθίβνια απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ηνπ 

θνηλσληθνπνιηηηθνχ ζθεληθνχ ζηε ρψξα ηηο δεθαεηίεο ηνπ „60 θαη „70, κηαο πεξηφδνπ φπνπ 

θνηλσληθά θηλήκαηα φπσο ηα gay rights ,gay liberation θαη lesbian feminists κάρνληαλ ππέξ 

ηεο άξζεο ηεο ανξαηφηεηαο ησλ νκνθπινθίισλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο σο ζεμνπαιηθή 

κεηνλφηεηα ππέξ ηεο αιιαγήο ηεο νπηηθήο ηεο θνηλσλίαο, φζνλ αθνξά ζηελ έθθξαζε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ην θχιν θαη, ηέινο, ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνλ δπγφ κηαο ακηγνχο 

παηξηαξρηθήο θνηλσλίαο (Herek, 2000 ; Costa et al, 2012). 

     Τπήξρε, ζπλεπψο, κηα ηάζε κεηαηφπηζεο ηνπ «πξνβιήκαηνο» απφ ηα νκνθπιφθηια άην-

κα πξνο ηα άηνκα εθείλα πνπ επηδείθλπαλ αληη-νκνθπινθηιηθή ερζξφηεηα. Ο φξνο «νκν-

θνβία» (homophobia) επηλνήζεθε ην 1965 απφ ηνλ Ακεξηθαλφ ςπρνιφγν George 

Weinberg, νξκψκελνο απφ ηελ δηαπίζησζε κηαο αλεμήγεηα αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

επηθπιαθηηθφηεηαο πνιιψλ ζπλαδέιθσλ ηνπ πξνο νκνθπιφθηια άηνκα, φηαλ βξίζθνληαλ 

καδί ηνπο εθηφο θιηληθνχ πεξηβάιινληνο (Herek, 2004). Γηα πξψηε θνξά φκσο δεκνζηεχ-

ηεθε ην 1972 νξίδνληαο «ηνλ ηξφκν ηνπ λα βξίζθεηαη θαλείο θνληά ζε νκνθπιφθηινπο» 

(Costa et al, 2012 ; Herek, 2004; Wright, Adams & Bernat, 1999), ηνλ παξάινγν θφβν, ην 

κίζνο ηελ κηζαιινδνμία ησλ εηεξφθπισλ αηφκσλ απέλαληη ζηνπο ΛΟΑΣ αλζξψπνπο, ηνλ 

εθηεηακέλν θαη παξάινγν θφβν θαζψο θαη ηε κε-απνδνρή ηεο νκνθπινθηιίαο (Adams, 

Wright & Lohr, 1996; Mudrey-Camino, 2002). 

     Οη νκνθπιφθηινη αθηηβηζηέο δέρζεθαλ ηνλ φξν κε ελζνπζηαζκφ, αθνχ ε ιέμε απφ κφλε 

ηεο θνπβαιά κηαλ αξλεηηθή ρξνηά αλάινγε ηνπ ξαηζηζκνχ, ηνπ ζεμηζκνχ ηνπ αληη-

ζεκηηηζκνχ. Ζ Suzanne Pharr, ιεζβία θεκηλίζηξηα θαη αθηηβίζηξηα αλαθέξεη ραξαθηεξηζηη-

θά φηη, φηαλ άθνπζε ηε ιέμε γηα πξψηε θνξά,  έλησζε πσο γελλήζεθε κηα ιέμε ηφζν άζρε-
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κε, φζν θαη ην λφεκά ηεο, κηα ιέμε πνπ θέξλεη ζην κπαιφ εηθφλεο έιιεηςεο ειεπζεξίαο, 

ιεθηηθήο θαη ζσκαηηθήο παξελφριεζεο θαη βίαο, αθφκα θαη  ζαλάηνπ (Pharr, 1990). 

     O φξνο νκνθνβία απνηέιεζε γηα φινπο, αθαδεκατθνχο θαη εξεπλεηέο, ΛΟΑΣ άηνκα θαη 

θηλήκαηα, έλα ελλνηνινγηθφ εξγαιείν γηα λα νλνκάζνπλ αιιά θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 

θαηαπηεζηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ πθίζηαλην (Bryant et al, 2008). ηα 40 θαη πιένλ ρξφληα 

απφ ηε γέλεζή ηνπ, ε ιέμε «νκνθνβία» απαληάηαη ζε φια ηα αμηφπηζηα ιεμηθά θαη ρξεζη-

κνπνηείηαη επξέσο. Σν Μάε ηνπ 2000 ζηελ πιαηθφξκα Psych Info, έβξηζθε θαλείο 1.500 

αλαθνξέο κε ιέμε θιεηδί ηελ νκνθνβία (Herek, 2000). 

     χκθσλα κε ηνπο Θενθηιφπνπιν θαη πίλνπ (2015) ε  Ilga Europe δίλεη ηνλ πιεξέζηεξν 

νξηζκφ ηεο νκνθνβίαο σο «ηνλ θφβν, ηνλ παξάινγν ζπκφ, ηε δπζαλεμία ή θαη ην κίζνο 

πξνο ηελ νκνθπινθηιία. Μπνξεί δε λα απαληεζεί κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:  

Χο εζσηεξηθεπκέλε νκνθνβία: φηαλ νη γθέη άληξεο, νη ιεζβίεο θαη νη ακθηθπιφθηινη άλ-

ζξσπνη ζεσξνχλ φηη ε εηεξνθπιία είλαη ν ζσζηφο ηξφπνο χπαξμεο θαη δηαβίσζεο θαη  

Χο ζεζκνπνηεκέλε νκνθνβία: φηαλ θπβεξλήζεηο θαη αξρέο ελεξγνχλ θαηά ηεο ηζφηεηαο γηα 

ηνπο ΛΟΑ (Λεζβίεο, Οκνθπιφθηινπο θαη Ακθηθπιφθηινπο ) αλζξψπνπο. Απηφ κπνξεί λα 

είλαη ξεηνξηθέο κίζνπο απφ δεκφζηα εθιεγκέλα πξφζσπα, απαγφξεπζε εθδειψζεσλ ππε-

ξεθάλεηαο θη άιιεο κνξθέο δηαθξίζεσλ ΛΟΑ αλζξψπσλ». 

 

 2.5  Κξηηηθή ηνπ όξνπ 

Παξά ηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ, αθαδεκατθνί θαη εξεπλεηέο άξρηζαλ λα ακθηζβεηνχλ φηη ν 

φξνο απφ κφλνο ηνπ κπνξνχζε λα εξκελεχζεη απνηειεζκαηηθά ηφζν ην ζχλνιν ησλ αξλεηη-

θψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πξνο ηα ΛΟΑΣ άηνκα, φζν θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπο 

(Wright et al, 1999). 

     Πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή, ν φξνο εηεξνζεμηζκφο άξρηζε λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ θαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη, πνιιέο θνξέο εζθαικέλα σο ζπλψλπκν ηεο νκνθνβίαο. Ο εηεξνζεμηζκφο, 

αλάινγνο ηνπ ζεμηζκνχ, πεξηγξάθεη έλα ηδενινγηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ηνπνζεηεί ηελ εηε-

ξνθπινθηιία ζηε ζθαίξα ηνπ θπζηθνχ αθφινπζνπ, ηεο κφλεο θπζηνινγηθήο απνδεθηήο θαη 

αλψηεξεο κνξθήο ζεμνπαιηθφηεηαο (Herek, 2000; Williamson, 2000). 

     Οη Hudson θαη Ricketts (1980, νπ.αλαθ. Adams et al, 1996) άζθεζαλ θξηηηθή ζε έξεπ-

λεο πνπ απέηπραλ λα θάλνπλ δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ φξν νκναξλεηηζκφ (homonegativism) 

θαη ηεο νκνθνβίαο. Οη ίδηνη ζπγγξαθείο ηνλίδνπλ φηη ν νκναξλεηηζκφο είλαη κηα πνιπδηά-

ζηαηε ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή πνπ εκπεξηέρεη ηφζν ηνλ αξλεηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ εζηθή, 
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ή ηελ αλεζηθφηεηα, ηεο νκνθπινθηιίαο φζν θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ην άηνκν ιακβάλεη ζρε-

ηηθά κε ηηο πξνζσπηθέο ή ηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο θαη ηηο φπνηεο πεπνηζήζεηο, επηινγέο, 

πξνηηκήζεηο ή παξφκνηεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο. Σε δηαθξίλνπλ δε απφ ηελ νκνθνβία ππν-

ζηεξίδνληαο φηη ν φξνο είλαη θαηαιιειφηεξνο λα πεξηγξάςεη ην θφβν, ηελ αλεζπρία, ην ζπ-

κφ, ηε δπζθνξία, ηελ απνζηξνθή ελφο αηφκνπ φηαλ αιιειεπηδξά κε έλα νκνθπιφθηιν άην-

κν, δηεξγαζίεο δειαδή πνπ ζπληεινχληαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, φ-

ηαλ θάπνηνο αζθεί θξηηηθή γηα ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ελφο άιινπ αηφκνπ είλαη 

κηα κνξθή νκναξλεηηζκνχ θαη δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη είλαη παξάιιεια θαη νκνθνβηθφ 

άηνκν. Δλ νιίγνηο, ηνπνζεηνχλ ηνλ νκναξλεηηζκφ ζε γλσζηηθφ ελψ ηελ νκνθνβία θπξίσο 

ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Κξηηηθή ζηνλ φξν αζθείηαη θαη απφ ηνλWilliamson (2000) ν 

νπνίνο αλαθέξεη φηη ε νκνθνβία είλαη έλαο φξνο αλαθξηβήο θαη αζαθήο γηα πνιινχο ιφ-

γνπο. Μεηαμχ άιισλ αλαθέξεη φηη ε νκνθνβία ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ, θπξίσο, θαη φρη ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ δνκψλ ηεο.  

     Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο επηθξηηέο ηνπ φξνπ, αλαθέξνπλ φηη θαη εηπκνινγηθά ν φξνο 

έρεη αδπλακίεο. Σν δεχηεξν ζπλζεηηθφ ηεο ιέμεο (θνβία) παξαπέκπεη ζε κηα πλεπκαηηθή 

δηαηαξαρή, φπσο, γηα παξάδεηγκα ηελ αγνξαθνβία. Αξλνχληαη, σζηφζν, λα δερζνχλ φηη ε 

νκνθνβία απνηειεί έλα θιηληθφ ζχκπησκα, νχηε φηη νη νκνθνβηθνί άλζξσπνη ρξίδνπλ ςπρη-

αηξηθήο ή ςπρνινγηθήο παξαθνινχζεζεο.  Αληηζέησο, ην πξφβιεκα ηεο αληη-

νκνθπινθηιίαο είλαη πεξηζζφηεξν έλα θνηλσληθφ θαη ζεζκηθφ πξφβιεκα παξά κηα θιηληθή 

πεξίπησζε αηνκηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη πξνθαηαιήςεσλ (Bryant et al, 2008). 

Ο Herek (2000;2000;2004) πξνζθέξεη κηα ελαιιαθηηθή ελλνηνινγηθή ιχζε πνπ, σο ππν-

ζηεξίδεη, ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν ησλ αξλεηηθψλ ζηάζεσλ σο πξνο ηνλ ζεμνπαιηθφ πξν-

ζαλαηνιηζκφ. Τηνζεηεί ηνλ φξν ζεμνπαιηθή πξνθαηάιεςε ή πξνθαηάιεςε σο πξνο ηνλ 

ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (sexual prejudice), ν νπνίνο, φπσο ηζρπξίδεηαη, κπνξεί λα α-

μηνπνηεζεί γηα λα εθθξάζεη ην ζχλνιν ησλ αξλεηηθψλ ζηάζεσλ πξνο α) ηελ νκνθπινθηιηθή 

ζπκπεξηθνξά, β) ηα άηνκα κε νκνθπινθηιηθφ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη γ) ηηο θνη-

λφηεηεο ησλ νκνθπιφθηισλ, ιεζβηψλ θαη ακθηθπιφθηισλ αηφκσλ. πσο θάζε είδνπο πξν-

θαηάιεςε, εκθαλίδεη ηξία θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: είλαη κηα ζηάζε, κηα αμηνιφγεζε ή κηα 

θξηηηθή πνπ έρεη ζηφρν έλα άηνκν ή κηα θνηλσληθή νκάδα θαη ηέινο είλαη ακηγψο αξλεηηθή, 

αθνχ εθθξάδεηαη σο κίζνο ή έληνλε δπζαξέζθεηα. 
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Μεηά ηε ζθνδξή θξηηηθή πνπ ππέζηε  φξνο  νκνθνβία, παξαηεξείηαη κηα ηάζε ζηνπο αθα-

δεκατθνχο θαη εξεπλεηηθνχο θχθινπο φπνπ ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη κε επηθχιαμε ή ζπρλά 

αληηθαζίζηαηαη απφ άιινπο, θαηαιιειφηεξνπο θαη πιεξέζηεξνπο. 

 

2.6  Αίηηα νκνθνβίαο- Άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ νκνθνβηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο 

«Ζ θχζε αγαπά ηελ πνηθηιία. Γπζηπρψο, ε θνηλσλία ηελ κηζεί», δειψλεη ν Diamond, o ν-

πνίνο αθηέξσζε κεγάιν κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπ έξγνπ κειεηψληαο ηελ γελεηηθή πξνέ-

ιεπζε ηεο νκνθπινθηιίαο. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλήζεθε θαη ν Γάιινο βηνιφγνο Baltha-

zart (2016), ζέινληαο λα απνδείμεη φηη ε νκνθπινθηιία δελ απνηειεί επηινγή ηνπ αηφκνπ, 

δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο αζζέλεηα, νχηε φηη είλαη ζπλέπεηα ελφο πξνβιεκαηηθνχ 

νηθνγελεηαθνχ ή θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο αιιά πξνζπαζεί λα απνδείμεη φηη ν ζεμνπαιη-

θφο πξνζαλαηνιηζκφο εμαξηάηαη θπξίσο απφ βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη είλαη απιά ζπλέ-

πεηα θαη έθθξαζε ηεο βηνινγηθήο πνηθηιφηεηαο. Δπηκέλεη φηη αλ απνδεηρζεί φηη ε νκνθπιν-

θηιία δελ είλαη, θπξίσο, επηινγή ησλ ΛΟΑΣΚΗ αλζξψπσλ, ηφηε, ίζσο γίλεη επηηέινπο θνη-

λσληθά απνδεθηή. Γεληθφηεξα, επηθξαηνχλ αληηιήςεηο φηη ε νκνθπινθηιία είλαη θάηη ην 

«κε θπζηνινγηθφ», «αλσκαιία», «δηαηαξαρή θαη αξξψζηηα», - αλ θαη ε νκνθπινθηιία έ-

παςε λα ζεσξείηαη πιένλ πλεπκαηηθή δηαηαξαρή απφ ην 1973 (Herek, 2004)-  θαη, θπξίσο, 

παξαβίαζε ηεο «εηεξνζεμνπαιηθήο θαλνληθφηεηαο». Ζ λφξκα ηεο εηεξνζεμνπαιηθφηεηαο 

είλαη ν «θνηλσληθφο αέξαο πνπ αλαπλένπκε» (Allen, 2010, νπ.αλαθ. Βhana, 2012). Ο εηε-

ξνζεμηζκφο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία  ε εηεξνζεμνπαιηθφηεηα θαη 

νη δπλάκεηο εμνπζίαο πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ είλαη θπζηνινγηθή θαη ηδεαηή ζε αληίζεζε 

κε ηελ νκνθπινθηιία. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηαζθεπάδνληαη ηδενινγίεο θαη δηακνξθψλνληαη 

ζηάζεηο πνπ επλννχλ θάπνηεο νκάδεο αηφκσλ έλαληη θάπνησλ άιισλ, ζηελ πεξίπησζε καο, 

ησλ νκνθπιφθηισλ. Δδψ εληνπίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο Chesir- Teran & Hughes (2009), ην 

θπξηφηεξν αίηην ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νκνθνβίαο. 

     Σν θαηλφκελν ηεο νκνθνβίαο ή ηεο ζεμνπαιηθήο πξνθαηάιεςεο είλαη, φπσο πξναλα-

θέξζεθε, έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν. Χζηφζν, έξεπλεο απέδεημαλ φηη θάπνηα άηνκα εκθαλί-

δνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εθθξάζνπλ αξλεηηθέο ζηάζεηο ή λα επηδνζνχλ ζε αξλε-

ηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηα νκνθπιφθηια άηνκα. Δηδηθφηεξα, άηνκα κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο ηείλνπλ λα ζηηγκαηίδνπλ πεξηζζφηεξν ηα κε εηεξνθπινθηιηθά άηνκα (Herek,2000) 

ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κέζεο ή λεψηεξεο ειηθίαο (Bryant et al, 2008; Dovidio, Hewstone, 

Glick & Esses, 2010; Costa et al, 2012 ). Δπίζεο, ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο 



39 

 

ησλ αηφκσλ πνπ εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα ζεμνπαιηθήο πξνθαηάιεςεο είλαη ζρεηηθή. 

πγθεθξηκέλα, άηνκα απφ ηελ θεληξηθέο θαη κεζνδπηηθέο πνιηηείεο ησλ Ζ.Π.Α. θαζψο θαη 

άηνκα πνπ δνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα πξνθαηάιεςεο 

(Herek, 1994 νπ.αλαθ. Herek, 2000). 

     Ζ ζεμνπαιηθή πξνθαηάιεςε έρεη πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο κε πξνθαηαιήςεηο άιισλ 

κνξθψλ. Άηνκα κε ξαηζηζηηθέο θαη ζεμηζηηθέο αληηιήςεηο ή αθφκε άηνκα πξνζθνιιεκέλα 

ζηνπο παξαδνζηαθνχο ζηεξενηππηθνχο ξφινπο  ησλ θχισλ εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

πξνθαηάιεςεο σο πξνο ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σν παξάδνμν είλαη φκσο φηη ά-

ηνκα θαη νκάδεο πνπ έηπραλ πεξηζσξηνπνίεζεο ή πξνθαηάιεςεο ή αθφκα θαη ζχκαηα ξα-

ηζηζηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ είλαη πξνθαηεηιεκκέλα ζην ζεμνπαιηθφ πξνζαλα-

ηνιηζκφ. Ο Harris (2009) απνπεηξάηαη λα εμεγήζεη ην γεγνλφο μεθηλψληαο απφ ηελ παξαδν-

ρή φηη ε «ιεπθή» θαπηηαιηζηηθή δπηηθή θνηλσλία ζηεξνχζε ηφζν θαηξφ απφ ηνπο Αθξν- 

Ακεξηθαλνχο άληξεο θαη γπλαίθεο ηελ ηζφηηκε ζέζε ηνπο ζε απηήλ. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο 

άληξεο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη δελ ηνπο επηηξεπφηαλ ε ηαχηηζε κε ην θπξίαξρν α-

ληξηθφ εγεκνληθφ πξφηππν . Πξνζπάζεζαλ ινηπφλ, λα απνδείμνπλ ηελ αξξελσπφηεηά ηνπο 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθξαίσλ «αληξηθψλ» επηδείμεσλ δχλακεο, 

άξηζησλ αζιεηηθψλ επηδφζεσλ θαη πςειψλ ζεμνπαιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Έρνληαο θαηα-

θηήζεη, θαηά έλα κεγάιν βαζκφ, ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία πξνζπαζνχλ λα δηαρσξίζνπλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηνπο αλζξψπνπο εθείλνπο πνπ «εζεινληηθά» έρνπλ εγθαηαιείςεη ην αλ-

δξηθφ ηνπο πξνλφκην. 

     Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ην γεγνλφο φηη νη ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο 

έρνπλ ζρέζε κε ηε ζεμνπαιηθή πξνθαηάιεςε. πγθεθξηκέλα φζνη αθνινπζνχλ ζπληεξεηη-

θά πνιηηηθά θφκκαηα είλαη πεξηζζφηεξν ζεμνπαιηθά πξνθαηεηιεκκέλνη. Γηα παξάδεηγκα 

ζηηο Ζ.Π.Α νη ξεπνπκπιηθάλνη εθθξάδνπλ ηα πςειφηεξα επίπεδα (Herek, 2000; Bryant et 

al, 2008; Dovidio et al, 2010; Brandeli-Costa et al, 2012 ), ελψ ρακειφηεξα επίπεδα ζεμνπ-

αιηθήο πξνθαηάιεςεο εκθαλίδνπλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ νκνθπιφθηιν άηνκν ζηνλ θχθιν 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ή ζηνλ θηιηθφ ηνπο θχθιν.  

    Ζ εθπαίδεπζε κπνξεί λα κεηψζεη ηελ νκνθνβία (Wright et al, 1999). Γεληθφηεξα, άηνκα 

ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ είλαη ζαθψο πξνθαηεηιεκκέλα απέλαληη ζηνλ ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Χζηφζν, αθφκα θαη ν ρψξνο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ έρεη αλν-

ζία ζηε ζεμνπαιηθή πξνθαηάιεςε. Οη θνηλσληθέο επηξξνέο είλαη ηφζν ηζρπξέο πνπ νη θνη-

ηεηέο θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απ απηέο θαη ιηγφηεξν απφ ηνπο θαζεγεηέο 
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ηνπο (Egry, 1985 φπ. αλαθ. Costa et al, 2012). Άιιε έξεπλα ζε θνηηεηέο λνζειεπηηθήο πα-

ξνπζίαζε δεδνκέλα, φπνπ νη θνηηεηέο πίζηεπαλ φηη ν HIV πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηα νκνθπ-

ιφθηια άηνκα (Meneghin, 2006,  νπ.αλαθ. Costa et al, 2012). Γηαθνξεηηθά επίπεδα ζεμνπ-

αιηθήο πξνθαηάιεςεο εκθαλίδνπλ νη θνηηεηέο ζε ζρέζε ηφζν κε ηνπο πηπρηνχρνπο, φζν θαη 

κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο. Οη Costa et al. (2012) αλαθέξνπλ φηη θνηηεηέο ηεο Θεν-

ινγίαο έρνπλ ηζρπξέο πεπνηζήζεηο ελαληίνλ ηεο νκνθπινθηιίαο θαη επηθαινχληαη πην ζπρλά 

εζηθά δεηήκαηα. 

     Μεγάινο φγθνο εξεπλψλ (Herek 2000; 2000; 2004) απέδεημε φηη νη εηεξφθπινη άληξεο 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξνπο δείθηεο ζεμνπαιηθήο πξνθαηάιεςεο απ‟φηη νη εηεξφθπιεο γπ-

λαίθεο. Δδψ ηίζεηαη θαη ην ζέκα ηεο ιαλζάλνπζαο νκνθπινθηιίαο (latent homosexuality) 

(Adams et al, 1996). Φπραλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο αμηνπνηνχλ ηνλ φξν γηα λα εθθξάζνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία θαη ηηο παξάινγεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θάπνησλ αλζξψ-

πσλ πνπ αηζζάλνληαη έλνρνη γηα ηα εξσηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη παξάιιεια αγσλίδν-

ληαη λα απαξλεζνχλ θαη λα θαηαπηέζνπλ ηηο νκνθπινθηιηθέο ηνπο παξνξκήζεηο. 

     Σέινο, νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαίλεηαη φηη ζπζρεηίδνληαη κε ηηο αξλεηηθέο ζηά-

ζεηο απέλαληη ζηα νκνθπιφθηια άηνκα.  

 

2.7 Οκνθνβηθόο ζρνιηθόο εθθνβηζκόο 

Ζ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία απνδεηθλχεη φηη ππάξρεη ζεμνπαιηθή κεηνλφηεηα ζηα ζρνιεία. 

χγρξνλεο έξεπλεο ζηηο Ζ.Π.Α, γηα παξάδεηγκα, ππνζηεξίδνπλ φηη νη ΛΟΑ έθεβνη απνηε-

ινχλ ην 6% ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο (Darais, 2014). 

     Ζ νκνθνβηθή παξελφριεζε θαη νη εκπεηξίεο ζπκαηνπνίεζεο απνηεινχλ ζιηβεξή πξαγ-

καηηθφηεηα ησλ ΛΟΑ εθήβσλ. Οη ΛΟΑ έθεβνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε νκνθνβηθέο ζπ-

κπεξηθνξέο απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν αθφκα θαη απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ νηθνγέλεηα. 

Χζηφζν, ην πην πηζαλφ ζθεληθφ φπνπ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο ιακβάλνπλ ρψξα είλαη ην ζρν-

ιείν, αθνχ ηα παηδηά πεξλνχλ κεγάιν κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο (Chesir-Teran et al, 

2009). Σα πεξηζηαηηθά νκνθνβηθήο παξελφριεζεο θαη εθθνβηζκνχ δελ πεξηνξίδνληαη ζηε 

ιεθηηθή βία. πρλά ζπλνδεχνληαη απφ άζεκλεο ρεηξνλνκίεο, πξνζβιεηηθά ζρφιηα θαη αλέθ-

δνηα, αθφκα θαη απφ ζσκαηηθή βία θαη ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο. Οη ΛΟΑ έθεβνη ζηηγκαηίδν-

ληαη, νδεγνχληαη ζηελ απνκφλσζε θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζπλεπψο ζηελ θαηά-

ζιηςε θαη απφγλσζε.  Οη ΛΟΑ λένη ζηηο Ζ.Π.Α. έρνπλ αλαθέξεη πεξηζζφηεξα πεξηζηαηηθά 
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παξελφριεζεο θαη βίαο ζε ζρέζε κε ηνπο εηεξφθπινπο ζπκκαζεηέο ηνπο (GLSEN, 2005 

νπ.αλαθ. Vavrus, 2009). 

     Οη εκπεηξίεο απηέο ιεηηνπξγνχλ αζξνηζηηθά θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πλεπκαηηθή, 

ηελ ςπρνινγηθή θαη ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα, αθνχ, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθε-

βείαο αιιά θη σο ελήιηθεο αξγφηεξα, εκθαλίδνπλ δηαηαξαρέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, πνπ 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά θαη ηελ ζρνιηθή ή θαη ηελ αθαδεκατθή ηνπο πνξεία. Δπηπιένλ, νη έ-

ξεπλεο δείρλνπλ φηη νη ΛΟΑ έθεβνη ζπρλά νδεγνχληαη ή έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο 

λα εζηζηνχλ ζε λαξθσηηθέο νπζίεο θαη αιθνφι θαη λα πηνζεηήζνπλ επηθίλδπλεο ζεμνπαιηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. Σν πιένλ αλεζπρεηηθφ είλαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (70%) ησλ ΛΟΑ  

εθήβσλ ζθέθηεηαη ζνβαξά ην ελδερφκελν ηεο απηνθηνλίαο θαη ην 32% ηειηθά ηελ επηρεη-

ξεί. Ζ Camino, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη νη ΛΟΑ έθεβνη (ηνπο νλνκάδεη ζεμνπαιηθή 

κεηνλφηεηα ησλ λέσλ - sexual minority youth) έρνπλ έμη θνξέο πηζαλφηεηα παξαπάλσ απφ 

ηνπο εηεξνθπιφθηινπο ζπκκαζεηέο ηνπο λα επηρεηξήζνπλ λα βάινπλ ηέινο ζηε δσή ηνπο 

θαη επίζεο, ην πην πηζαλφ είλαη λα πεηχρνπλ. Ζ δηάζεκε θαζεγήηξηα ζε δεηήκαηα θχινπ 

Meg Hickling, δήισζε ραξαθηεξηζηηθά: "ε νκνθνβία ζθνηψλεη ηα παηδηά καο!" (1998, 

p.128 νπ. αλαθ. Mudrey Camino). 

     Χζηφζν, ηφζν ζηηο Ζ.Π.Α. φζν θαη ζηνλ Καλαδά, ε αθχπληζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφ-

ζκνπ θαη ηεο θνηλσλίαο φηη ε νκνθνβία ζηα ζρνιεία είλαη πξαγκαηηθφ γεγνλφο επήιζε δέθα 

ρξφληα κεηά, έπεηηα απφ κηα ζεηξά ηξαγηθψλ πεξηζηαηηθψλ. πγθεθξηκέλα, ζηηο Ζ.Π.Α έλαο  

δεθαπεληάρξνλνο καζεηήο δνινθνλήζεθε ην 2008 απφ ζπκκαζεηή ηνπ, ζην ρψξν ηνπ ζρν-

ιείνπ, γηαηί ηνπ εμέθξαζε ηνλ έξσηά ηνπ. Σν 2011, έλαο εληεθάρξνλνο καζεηήο απηνθηφ-

λεζε ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο νκνθνβηθήο παξελφριεζεο θαη εθθνβηζκνχ απφ ζπκκαζεηέο 

ηνπ (Russell, 2011; Russell, Ryan, Toomey, Diaz, &Sanchez, J. 2011).  ηνλ Καλαδά αληί-

ζηνηρα, ην 2011 έλαο έθεβνο, πνπ είρε εθδειψζεη αλνηρηά ηελ νκνθπινθηιία ηνπ, απηνθηφ-

λεζε γηαηί, φπσο απνθαιχθζεθε, δελ άληεμε άιιν ην καξηχξην ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο 

ζσκαηηθήο βίαο ζην ζρνιείν ηνπ (Kitchen & Bellini, 2012). 

     Υψξεο ηεο Ακεξηθήο αιιά θαη ηεο Δπξψπεο ζρεδίαζαλ θαη εθάξκνζαλ εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα πνπ θαηέζηεζαλ ζαθέο φηη δελ ππάξρεη θακία αλνρή ζηνλ ζρν-

ιηθφ εθθνβηζκφ. Δθπαηδεπηηθνί, αθαδεκατθνί θαη εξεπλεηέο σζηφζν ππνζηεξίδνπλ φηη απ-

ηφ δελ είλαη αξθεηφ. Μπνξεί ηα πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο βίαο λα έρνπλ κεησζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, σζηφζν ε ιεθηηθή βία απέλαληη ζηνπο ΛΟΑ εθήβνπο, παξακέλεη θαη είλαη ηδηαίηεξα 
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ζπρλή. Σν 99 % ησλ ΛΟΑ εθήβσλ ζηε Μ. Βξεηαλία αθνχεη θαζεκεξηλά νκνθνβηθέο εθ-

θξάζεηο φηαλ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (Kibirige & Tryl, 2013). 

      Ζ νκνθνβηθή γιψζζα, σο επηθξαηέζηεξε κνξθή ηνπ νκνθνβηθνχ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ  

δελ πξέπεη λα ππνηηκεζεί, αθνχ εκπνδίδεη ηνπο ΛΟΑΣΚ εθήβνπο λα είλαη επηπρηζκέλνη ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο εκπνδίδεη λα θηάζνπλ ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. 

Σνπο νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ απην-απνκφλσζε θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε, θαζψο αηζζά-

λνληαη φηη δελ αλήθνπλ πνπζελά. ηηο ρεηξφηεξεο πεξηπηψζεηο νδεγεί ζε πλεπκαηηθέο θαη 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ (Kibirige et al. 2013). 

     Ο νκνθνβηθφο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο δελ επεξεάδεη κφλν ηνπο ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο 

ΛΟΑ εθήβνπο. Δπηδξά αξλεηηθά ζην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζε 

εθείλνπο ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ νη επηινγέο, ηα ελδηαθέξνληαη θαη νη αλάγθεο δε ζπκ-

κνξθψλνληαη ζηηο θνηλσληθά απνδεθηέο λφξκεο ηνπ θχινπ. Δπηδξά εμίζνπ αξλεηηθά θαη 

ζηνπο ελήιηθεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο είηε είλαη νη ίδηνη ΛΟΑ άλζξσπνη, είηε έρνπλ θηιη-

θέο ή νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε ΛΟΑ άηνκα. Γεληθά, ε αλνρή ζηελ νκνθνβηθή ζπκπεξηθν-

ξά, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, θαζηζηά ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε αζθαιέο (Jennett & Rivers, 

2004; Guasp, Ellison, & Satara, 2014). 

     Πξάγκαηη, ζηνλ Καλαδά ην 64% ησλ ΛΟΑ εθήβσλ δελ αηζζάλνληαη αζθάιεηα φηαλ 

βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (Κitchen et al, 2012) , ελψ θαη ζηηο Ζ.Π.Α. ζρνιεία θαη 

ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο βξέζεθαλ ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο, αθνχ απέηπραλ λα θξαηήζνπλ 

ηνπο καζεηέο ηνπο αζθαιείο (Russell, 2011).  

     Σν λα είλαη θαλείο έθεβνο είλαη κηα δχζθνιε πεξίνδνο ζηε δσή ελφο αηφκνπ, πφζν κάι-

ινλ γηα έλαλ έθεβν πνπ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ «δηαθνξεηηθφηεηα» ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπ ηαπ-

ηφηεηαο, ζηελ ειηθία ησλ 11 κε 12 εηψλ.  Ο Σroiden (1989 νπ.αλαθ, Darais, 2014)  ε αλά-

πηπμε ηεο νκνθπινθηιηθήο ηαπηφηεηαο δηαλχεη ηέζζεξα ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην ην παηδί 

εηζέξρεηαη ζε κηα πεξίνδν επαηζζεηνπνίεζεο φπνπ αληηιακβάλεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά 

ηνπ. ην δεχηεξν ζηάδην έξρεηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη έιθεηαη ζεμνπαιηθά απφ άηνκα ηνπ 

ίδηνπ θχινπ. ην ηξίην ζηάδην αθνινπζεί ε απνδνρή ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ θαη επηζπκεί λα 

ηελ εθδειψζεη ζε άηνκα ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε εθείλνλ. Σέινο, ζην ηέηαξην ζηάδην ν έ-

θεβνο δεζκεχεηαη θαη δείρλεη ζπλέπεηα ζηελ ηαπηφηεηά ηνπ εθδειψλνληάο ηελ ζε φιεο ηηο 

πιεπξέο ηνπ βίνπ ηνπ. Σν πην ιππεξφ είλαη φηη νη έθεβνη πεξλνχλ κφλνη ηνπο ηα πξψηα 

ζηάδηα απηά ρσξίο λα έρνπλ θάπνηνλ έκπηζην λα κηιήζνπλ ή λα ζηεξηρηνχλ ςπρνινγηθά 

(Hansen, 2008,  νπ.αλαθ. Darais, 2014). 
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     ηαλ νη ΛΟΑ έθεβνη απνθαζίζνπλ λα εθδειψζνπλ ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα, 

ηείλνπλ λα αλνηρηνχλ γηα πξψηε θνξά ζε έλαλ θίιν ηνπο ή ζε θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ 

ζπκπαζνχλ. Χζηφζν, θαληάδεη ηδηαίηεξα δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην γηα ηνπο ΛΟΑ εθήβνπο 

λα επηιέμνπλ έλαλ θαζεγεηή ηνπο ςάρλνληαο ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Παξά ην γεγνλφο 

φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζνπλ έλα 

αζθαιέο ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο ΛΟΑ έθεβνπο, αθφκα θη απηνί πνπ ζεσξνχλ ηα 

ΛΟΑ δεηήκαηα αλάξκνζηα, αλήζηθα θαη «ακαξησιά» δειψλνπλ φηη δελ ζα ήζειαλ πνηέ 

έλα παηδί λα αηζζάλεηαη θνβηζκέλν ζην ζρνιείν (Taylor, Peter, McMinn, Elliot, Beldom, 

Ferry, Gross, Paquin & Shachter, 2011),  ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ΛΟΑ εθήβσλ α-

λαθέξεη ζε ζρεηηθέο έξεπλεο φηη θαζεγεηέο ηνπο δελ παξεκβαίλνπλ πνηέ φηαλ είλαη κάξηπ-

ξεο νκνθνβηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Russell, 2011; Kitchen et al, 2012). Απηή ε  ζησπειή α-

λνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα είλαη απφξξνηα ηεο ειιηπνχο επηκφξθσζήο ηνπο ζε 

ΛΟΑ ζέκαηα, γεγνλφο πνπ ηνπο σζεί λα αηζζάλνληαη θη νη ίδηνη αλεπαξθείο ζε επαγγεικα-

ηηθφ επίπεδν. Έλα άιιν αίηην κπνξεί λα είλαη ε λεπξηθφηεηα θαη ην άγρνο πνπ βηψλνπλ 

πνιινί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φηη αλ αλαθεξζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζε ΛΟΑ δεηήκαηα, ζα 

πξνθαιέζνπλ ηηο ζθνδξέο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ, θαη εηζέξρνληαη, θαηά ηε γλψκε ηνπο, 

ζε «επηθίλδπλε» πεξηνρή ( Kithenetal, 2012; Varvus, 2008).  Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ζεσ-

ξνχλ φηη ν νκνθνβηθφο εθθνβηζκφο δελ είλαη θαη ηφζν ζνβαξφ δήηεκα ζε ζρέζε κε ηε «σ-

κή» ζσκαηηθή βία , άξα δελ αμίδεη ηελ πξνζνρή ηνπο ( Craig, Bell & Leschied, 2011). ηε 

Ν. Αθξηθή δε, νη εθπαηδεπηηθνί φρη κφλν ζησπνχλ φηαλ ιακβάλνπλ ρψξα νκνθνβηθέο ζπ-

κπεξηθνξέο, φρη κφλν απνζησπνχλ ηηο θαηαγγειίεο καζεηψλ γηα βίαηα νκνθνβηθά πεξηζηα-

ηηθά, θάπνηνη ζπκκεηέρνπλ θηφιαο ζε απηά (Bhana, 2012).  

     Οη ζρνιηθνί εγέηεο δηαδξακαηίδνπλ ηνλ πην ζπνπδαίν ξφιν ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο, ζην νπνίν δελ ππάξρεη θακία αλνρή ζε θακηάο κνξθήο εθθνβηζκνχ. Ο 

εγέηεο- Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ νθείιεη λα αληηκεησπίζεη ηηο νκνθνβηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

γηαηί είλαη εθείλνο πνπ έρεη δχλακε λα δηακνξθψζεη θαη λα επηθνηλσλήζεη ην φξακα ελφο 

ζρνιείνπ, ζην νπνίν ε δηαθνξεηηθφηεηα είλαη απνδεθηή θαη θαζφια ζεβαζηή. 

     Χζηφζν, ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαλεξψλεη ηελ «ανξαηφηεηα» ησλ ζρνιηθψλ εγεηψλ 

ζε ΛΟΑ ζέκαηα. Οη ΛΟΑ έθεβνη δε ζα αηζζάλνληαλ θαζφινπ άλεηα λα κηιήζνπλ αλνηρηά 

γηα φηη ηνπο απαζρνιεί ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηνπο (Jennett et al, 2004) ή πηζηεχ-

νπλ φηη νη Γηεπζπληέο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαλ ζηα άηνκα εθείλα ζηα νπνία ζα αλαδε-

ηνχζαλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε (Taylor et al, 2011). Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θνβνχ-
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ληαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ φηαλ αλαδχνληαη ζέκαηα ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ή 

ηαπηφηεηαο θχινπ ζηα ζρνιεία ηνπο. 

     Ζ αλαληηζηνηρία κεηαμχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (Α.Π..), δηδαθηηθψλ εγ-

ρεηξηδίσλ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ είλαη εκθαλήο θαη απνηειεί κεγάιν πξφβιεκα ηεο 

ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. ην θεθάιαην 2, πεξ. Ζ‟ ηνπ Γεληθνχ Μέξνπο ηνπ Γηαζεκαηηθνχ 

Δληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) θαη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκα-

ηνο πνπδψλ (Α.Π..) Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη: «Σν ζρνιείν πξέπεη λα α-

πνηειεί ρψξν ππνδεηγκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, φπσο 

είλαη ν ζεβαζκφο ζηνλ άιιν, ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ θάζε αηφκνπ, ε ειεπζεξία 

απφ θάζε κνξθήο δηάθξηζε, ε ειεπζεξία ζθέςεο θαη έθθξαζεο, ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπλεξ-

γαζία. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε φιν ηεο ην θάζκα πξέπεη λα ζπληζηά εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ πνπ νξίδεη φηη πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη λα δηαζθαιίδεηαη ην θαιχηεξν πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ.»  

 

2.8. Σν αίηεκα ελόο ζπκπεξηιεπηηθνύ ζρνιείνπ γηα ηνπο ΛΟΑΣΚΙ καζεηέο  

ηφρνο φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ε δεκηνπξγία ζηα ει-

ιεληθά ζρνιεία ελφο θιίκαηνο απαιιαγκέλν απφ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη πξνθαηα-

ιήςεηο αιιά θαη θαηλφκελα βίαο αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιη-

ζκνχ θαη ηαπηφηεηαο θχινπ. Αληίζεηα ζα πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί κηα θνπιηνχξα δεθηηθφ-

ηεηαο θαη ζεβαζκνχ πνπ δε ζα επλνεί ηελ χπαξμε νκνθνβηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

    Πξσηίζησο ε ειιεληθή πνιηηεία ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη ζε φηη αθνξά ηα δεηήκαηα γηα 

ηελ παηδεία θαη εηδηθφηεξα ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Ζ Color Youth, ζε επίπεδν πνιηηηθψλ 

δηεθδηθήζεσλ , αηηείηαη: 

1. ηνρεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηεο νκνθνβίαο. Σν 

«Παξαηεξεηήξην Πξφιεςεο γηα ηε ρνιηθή Βία θαη ηνλ Δθθνβηζκφ» έρεη ραξάμεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ρσξίο σζηφζν λα δψζεη έκθαζε ζε πεξηπηψζεηο ελδνζρν-

ιηθήο βίαο πνπ νθείινληαη ζην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ Color Youth θαζψο 

θαη άιιεο ΜΚΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα νκνθνβίαο, είλαη παξαπάλσ 

απφ πξφζπκεο λα ζπλδξάκνπλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

2. Πξαγκαηνπνίεζε εξεπλψλ, κε πξφηππα εθείλεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηηο νπνίεο ζα δηε-

ξεπλάηαη αλαιπηηθά ην θαηλφκελν ηνπ νκνθνβηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ησλ επηπηψ-
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ζεψλ ηνπ ζηνπο ίδηνπο ηνπο ΛΟΑΣΚΗ καζεηέο, ζηηο νηθνγέλεηεο απηψλ, ζηνπο ζπκ-

καζεηέο ηνπο, θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

3. Δηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη φιεο νη 

κνξθέο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ε ηαπηφηεηεο θχινπ, κε νξζή θαη ακεξφιεπηε γιψζζα 

αθνινπζψληαο ην πξφηππν ηεο Γεξκαλίαο, φπνπ ην κάζεκα ηεο ζεμνπαιηθήο αγσ-

γήο είλαη ππνρξεσηηθφ. Ζ ζεμνπαιηθή αγσγή εηζήρζε ζηα ζρνιεία γηα ην ζρνιηθφ 

έηνο 2020-2021, σζηφζν φρη σο κάζεκα αιιά ζηα πιαίζηα ησλ Γεκηνπξγηθψλ Γξα-

ζηεξηνηήησλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο θφζκνο βξίζθεηαη ζε αλακνλή ησλ πξνηάζεσλ 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ πξνζέγγηζή ηνπ. 

4. Σε γλσζηνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζέζεσλ ησλ ΛΟΑΣΚΗ αηφκσλ κε ηε 

κέγηζηε ζαθήλεηα ζηνπο καζεηέο, ζην Γεκνηηθφ δηακέζνπ ηνπ καζήκαηνο ηεο Κνη-

λσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο (Δ΄θαη Σ΄ ηάμε), ησλ καζεκάησλ ηεο Νενειιελη-

θήο Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο Λπθείνπ, ε νπνία 

δπζηπρψο κε ην θαηλνχξην πνιπλνκνζρέδην γηα ηελ παηδεία θαηαξγήζεθε σο γλσ-

ζηηθφ αληηθείκελν.  

5. Σε  ρξήζε νξζήο θαη ακεξφιεπηεο γιψζζαο θαη νξνινγίαο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

θαη λα θξνληίδεηαη λα κελ αλαπαξάγνληαη ηα παηξηαξρηθά, ζεμηζηηθά θαη εηεξνθα-

λνληθά ζηεξεφηππα.  

6. Σε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάζε βαζκί-

δαο ζε δεηήκαηα ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηαπηφηεηαο θχινπ κε ηελ α-

ξσγή θαη παξνπζία αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηελ ΛΟΑΣΚΗ θνηλφηεηα. Ο θιάδνο ΠΔ02 

Φηινιφγσλ, ζα κπνξνχζε ζε πξψην ζηάδην λα επηκνξθσζεί ζε δεηήκαηα ρνιηθήο 

Φπρνινγίαο θαη αηνκηθψλ δηαθνξψλ θη απηφ δηφηη, φινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηε-

ξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, θαη θπξίσο νη Φηιφινγνη, αλαπηχζζνπλ κηα ζρέζε νηθεηφ-

ηεηαο κε ηηο ηάμεηο θαη ζεσξείηαη δεδνκέλε ε θιήζε ηνπο σο ζχκβνπισλ ζε δηάθν-

ξεο θαηαζηάζεηο θαη πεξηζηάζεηο. 

7. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ην παξαπάλσ, ε εηζαγσγή καζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε 

ρνιηθή Φπρνινγία ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θάζε βαζκίδαο θαη εηδηθφηεηαο  ζεσ-

ξείηαη απαξαίηεηα θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηαπηφηεηαο θχινπ ψζηε λα εθνδηαζηνχλ νη εθ-

παηδεπηηθνί κε ηηο γλψζεηο εθείλεο πνπ ζα ηνπο θαζηζηνχλ ηθαλνχο λα δηαρεηξηζηνχλ 

ζέκαηα νκνθνβίαο ζην ελδνζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 
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8. Σελ ελίζρπζε ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ξφινπ ησλ πληνληζηψλ Δθπαίδεπζεο ζε ζέκα-

ηα θνηλσληθήο έληαμεο, δηαθνξεηηθφηεηαο θαη εηεξφηεηαο κε έκθαζε ζε δεηήκαηα 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

9. Σέινο, ηε ζπκπεξίιεςε ζηελ πεξ. γ‟ ηνπ 2
νπ

 θεθαιαίνπ ησλ Γ.Δ.Π.Π.. κε ηίηιν «Ζ 

εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ κάζεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο», 

μερσξηζηήο αλαθνξάο ζηνπο ΛΟΑΣΚΗ καζεηέο. 
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Κεθάιαην 3 

Φαηλνκελνινγία – Μηα πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα 

 

3.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα απφπεηξα πξνζέγγηζεο ηεο Φαηλνκελνινγίαο, πξνζεγγίδν-

ληάο ζηελ ηζηνξηθά θαη εζηηάδνληαο θπξίσο ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ Edmund Husserl θαη 

Martin Heidegger, πνπ είλαη νη θπξηφηεξνη εθθξαζηέο ηεο. Γίλεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε 

ζηελ ρατληεγθεξηαλή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε θαη ηηο δηαθνξέο ηεο κε ηελ πεξηγξαθηθή 

θαηλνκελνινγία. Σν θεθάιαην θιείλεη παξαζέηνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε εξκε-

λεπηηθή θαηλνκελνινγία απνηειεί κηα αλεθηίκεηε εξεπλεηηθή κέζνδνο θαηάιιειε γηα ηελ 

εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νκνθνβίαο. 

 

3.2  Ση είλαη θαηλνκελνινγία; 

Φαηλνκελνινγία είλαη ε κειέηε ηεο ζπλείδεζεο ή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη ηα 

πξάγκαηα. Δίλαη ε κειέηε ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο ή ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Γίλεη έκθα-

ζε ζηνλ θφζκν έηζη φπσο απηφο βηψλεηαη απφ ην άηνκν θαη φρη ζηνλ θφζκν ή ηελ πξαγκα-

ηηθφηεηα ζαλ έλλνηεο μερσξηζηέο απφ ην άηνκν (Laverty, 2003). Απφ ην 1781 ν Καλη 

(1724-1804) ζην έξγν ηνπ Κξηηηθή ηνπ Καζαξνχ Λφγνπ ( Kritik der reinen Verkunft) δηα-

θνξνπνηεί ηνλ φξν θαηλφκελα απφ ηνλ φξν λννχκελα. ηελ πξψηε πεξίπησζε ελλνεί ηελ 

ππνθεηκεληθή δηάζηαζε πνπ πξνζδίδεηαη ζηα αληηθείκελα απφ ηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

ηε αηζζεηηθή επνπηεία, ελψ ζηε δεχηεξε ηα αληηθείκελα ζπλππάξρνπλ ζε ηδεαηφ πιαίζην 

(Windelband, 1991:24, φπ.αλαθ. Αλησλίνπ, 2018). Έθηνηε ν φξνο θαηλνκελνινγία απαληά-

ηαη θαη ζπλδέεηαη ζηε θηινζνθία κε Γ.Β.Φ. Υέγθει (1770-1831) πνπ λνκηκνπνηεί ην δηθαί-

σκα ηεο ζπλείδεζεο λα αληηιακβάλεηαη ην πεξηερφκελφ ηεο θάησ απφ ηελ επηξξνή ηνπ πε-

ξηβάιινληνο, θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ, κέζα ζην νπνίν ην άηνκν αλαπηχζζεηαη ( Καξαβά-

θνπ, 2012). ηε Φαηλνκελνινγία ηνπ Πλεχκαηνο ην Πλεχκα (Das Geist) είλαη κηα ζπιινγη-

θή νληφηεηα πνπ δελ πξνθχπηεη ή ππάξρεη μερσξηζηά απφ ηελ θνηλσλία ηνπ, ην Πλεχκα ε-

πηζπκεί Άιινπο πξνθεηκέλνπ λα εγθαζηδξχζεη ηελ δηππνθεηκεληθφηεηά ηνπ (Salih, 2018). 

ηνλ 20
ν
 αηψλα ν φξνο ζπλδέεηαη κε ηνλ Έληκνπλη Υνχζεξι  (1859-1938) , ηνλ παηέξα ηεο 
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θαηλνκελνινγηθήο θηινζνθηθήο παξάδνζεο θαη δηακνξθσηή ηεο θαηλνκελνινγηθήο κεζφ-

δνπ (Καξαβάθνπ, 2019), ηνλ Μάξηηλ Υάηληεγθεξ (1889-1976), ν νπνίνο αλαβάζκηζε ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ «επίθαζε» ζε «εκθάληζε» (Αλησλίνπ, 2018), ηνλ Εαλ 

Πσι αξηξ (1905-1980) θαη Μσξίο Μεξιψ Πνληχ (1908-1961), ν νπνίνο ζην έξγν ηνπ 

Phenomenologie de la perception (1945) απνπεηξάηαη λα δηαζαθελίζεη ηνλ φξν επηζεκαί-

λνληαο , ζην πιαίζην ηεο εγθνζκηφηεηαο, ηελ ππεξβαηνινγηθή θχζε ησλ θαηλνκέλσλ (Α-

λησλίνπ, 2018).    

     Σν 1973 ν Franz Brentano, έλα ακηγψο εκπεηξηθφο επηζηήκνλαο, εηζήγαγε ζηε κειέηε 

ησλ ςπρηθψλ θαηλνκέλσλ ηηο ζπλζήθεο ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αλαθνξάο πξνο έλα αληη-

θείκελν. Ο ίδηνο ζεψξεζε φηη ηα θαηλφκελα δηαθξίλνληαη ζε θπζηθά θαη πλεπκαηηθά θαη 

εμαίξεζε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πλεπκαηηθψλ, επηζεκαίλνληαο φηη απηά εδξάδνληαη ζηελ 

πξνζεηηθή ηνπο θχζε. Δπεμεγψληαο πεξαηηέξσ, ηα πλεπκαηηθά θαηλφκελα «ζηξέθνληαη ζε 

θάηη ή έρνπλ έλα αληηθεηκεληθφ πεξηερφκελν αθφκε θη αλ δελ ρξεηάδεηαη λα θαηεπζπλζνχλ 

ζε έλα αληηθείκελν πνπ ππάξρεη ή είλαη αιεζηλφ ή πξαγκαηηθφ» ( Philipse, 2003:481, Α-

λησλίνπ, 2018). ηνλ καζεηή ηνπ Edmund Husserl, ν Brentano θιεξνδφηεζε ηελ έλλνηα 

ηεο αλαθνξηθφηεηαο ή πξνζεηηθφηεηαο ή απνβιεπηηθφηεηαο ( intentionality), απφ ηελ νπνία 

εθείλνο μεθίλεζε ψζηε ηειηθά λα ζεκειηψζεη κηα λέα θηινζνθία, ηε Φαηλνκελνινγία, ε ν-

πνία ελ ηέιεη δηακνξθψζεθε ζηελ επηζηήκε εθείλε πνπ εζηηάδεη ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο 

ζπλείδεζεο ηνπ αηφκνπ θαη ζην λφεκα πνπ ην άηνκν δίλεη ζηηο εκπεηξίεο, ηα βηψκαηά ηνπ 

(Αλησλίνπ, 2018).  

3.3 Πεξηγξαθηθή Φαηλνκελνινγία – Edmund Husserl 

Πνιχ ζπρλά αθαδεκατθνί θη εξεπλεηέο ηνλ απνθαινχλ σο ηνλ «παηέξα ηεο θαηλνκελνινγί-

αο (Καξαβάθνπ, 2019 Laverty, 2003). Ο Edmund Husserl, ν νπνίνο εξγάζηεθε αξρηθά σο 

καζεκαηηθφο αλαδεηψληαο ηελ ελλνηνινγηθή απαξρή ησλ αξηζκψλ, γξήγνξα εγθαηέιεηςε 

ηα ζρέδηά ηνπ λα δηδάμεη θπζηθέο επηζηήκεο θαη νινθιήξσζε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζηνλ ην-

κέα ηεο θηινζνθίαο σο καζεηήο ηνπ Brentano (Laverty, 2003) Έηζη ηειηθά πξνζαλαηφιηζε 

ηελ έξεπλά ηνπ «ζηελ πεξηγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ησλ πξνζεηηθψλ ζπζρεηίζεσλ θαηά ηελ 

πλεπκαηηθή ελαηέληζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε έλα αληηθείκελν (Philipse, 2003:480-484).  

     Δκβαζχλνληαο ζηε θαηλνκελνινγία, σο κηα εηδεηηθή κέζνδν (Καξαβάθνπ, 2019), ν Hus-

serl επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα πξάγκαηα εκθαλίδνληαη ζην άηνκν δηακέ-



49 

 

ζνπ ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο. Με άιια ιφγηα, ζηφρνο είλαη λα αλαγλσξηζηνχλ ηα ζηνηρεία 

εθείλα πνπ θαζηζηνχλ ηα θαηλφκελα ή ηηο εκπεηξίεο κνλαδηθά θαη δηαθξηηά απφ άιια 

(Pietkiewicz et al, 2012). Σν άηνκν απνκαθξχλεηαη απφ ηε «θπζηθή ζηάζε» (natural atti-

tude) θαη πηνζεηεί ηε «θαηλνκελνινγηθή ζηάζε» (phenomenological attitude), έρνληαο σο 

πξναπαηηνχκελν ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο εκπεηξίαο, φπσο απηή βηψλεηαη (Αλησλίνπ, 2018; 

Larkin, Eatough & Osborn, 2011). Γηα ηνλ Husserl ε θαηλνκελνινγηθή ζηάζε ζπλνςίδεηαη 

ζηε δήισζή ηνπ Back to the things themselves (επηζηξνθή ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα), ελλνψ-

ληαο φηη ηα ππφ εμέηαζε θαηλφκελα πξέπεη λα κειεηεζνχλ απνγπκλσκέλα απφ θάζε πξνυ-

πάξρνπζα γλψζε ή πξνυπφζεζε ή πξνθαηάιεςε, ζα πξέπεη, δειαδή, λα εμεηαζηνχλ φπσο 

αθξηβψο είλαη θαη εκθαλίδνληαη, αλεμάξηεηα απφ ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν (Larkin et al, 

2011). 

     ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηαζαθεληζηεί φηη ν Husserl δηακφξθσζε ηηο βαζηθέο αξ-

ρέο ηεο θαηλνκελνινγίαο αληηκεησπίδνληαο έλα επξχηεξν πλεπκαηηθφ πεξηβάιινλ ζαθψο 

ζηηγκαηηζκέλν απφ ηνλ Α΄ Παγθφζκην πφιεκν, φπνπ έλα θαηαζηξνθηθφ ζπγθέξαζκα εμνξ-

ζνινγηζκνχ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ θαη επηκνλήο πνζνηηθνπνί-

εζεο ηεο γλψζεο, αλαπφθεπθηα «απείιεζε ηε ζηνραζηηθή θαη πξαθηηθή απηνλνκία ηεο ζπ-

λείδεζεο» (Καξαβάθνπ, 2019:48). Ο Husserl νπζηαζηηθά επηδηψθεη λα πξνζηαηεχζεη ηελ 

ππνθεηκεληθή ζπλείδεζε ελάληηα ζηελ θπξηαξρία ηνπ Θεηηθηζκνχ θαη ακθηζβεηεί αθξηβψο 

απηήλ ηελ θπζηνθξαηηθή αλαγσγή ηεο ζπλείδεζεο, έρνληαο σο αληηπξφηαζε ην «κνλαρηθφ» 

εγειηαλφ» ππνθείκελν θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο «αλήζπρεο» αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο πνπ κέ-

ζα απφ κηα παηδεπηηθή δηαδξνκή, κέζα απφ ηα δηαδνρηθά ζηάδηα πνπ πεξηγξάθεη ν Υέγθει,  

θηάλεη (;) ζηελ απφιπηε γλψζε, κφλν φηαλ ν λνπο ζπιιάβεη ην γεγνλφο φηη ε πξαγκαηηθφ-

ηεηα δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ απηφλ, θαη πσο απηφ πνπ αγσλίδεηαη λα γλσξίζεη είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν εαπηφο ηνπ (Salih, 2018). O ίδηνο ν Husserl, κάιηζηα, φηαλ αλαθέξεηαη 

ζηελ θαζαξφηεηα ηεο θαηλνκελνινγίαο ηνλίδεη: « ε θαζαξή θαηλνκελνινγία ζαλ επηζηήκε, 

εθφζνλ είλαη θαζαξή θαη δε ρξεζηκνπνηεί ππαξθηηθέο ζέζεηο γηα ηε θχζε, κπνξεί λα είλαη κφ-

λν δηεξεχλεζε ησλ νπζηψλ θαη θαζφινπ κηα δηεξεχλεζε ηνπ είλαη εθεί (being there), θάζε 

ελδνζθφπεζε θαη θξίζε πνπ βαζίδεηαη ζε ηέηνηα εκπεηξία (ππαξθηηθή) εθπίπηεη ηνπ πιαηζίνπ 

ηεο» (Ζusserl, 1965, νπ.αλαθ Αλησλίνπ, 2018). 

     Απηή ε θαζαξφηεηα ηεο ρνπζξειηαλήο ζπλείδεζεο θαηά θάπνηνλ ηξφπν αληηηίζεηαη ζηελ 

ςπρνινγηθή αλάγλσζε ηεο πξνζεηηθφηεηαο (intentionality) ηνπ Brentano θαη ηεο θαηλνκε-
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λνινγίαο ηεο εκπεηξίαο πνπ πξνθχπηεη απφ απηήλ. Γηα ηνλ Husserl, ε πξνζεηηθφηεηα είλαη 

έλα ινγηθφ θαηλφκελν πνπ δηαρσξίδεη πιήξσο θαη ζαθέζηαηα ηελ θαζαξή ππεξβαηνινγηθή 

ζπλείδεζε απφ ην ςπρνινγηθφ ππφζηξσκα ηεο εζσηεξηθήο εκπεηξίαο (Καξαβάθνπ, 2018). 

Έηζη, ε θαηλνκελνινγία πεξλά ζηελ ππεξβαηηθή ηεο θάζε, κε ζηφρν λα θαηαθηήζεη εθείλεο 

ηηο θαζνιηθέο νπζίεο δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ε ζπλείδεζε ζα αληηθξχζεη ηα θαζαξά θαηλφκε-

λα (Αλησληνπ, 2018). Ζ πνξεία απηή , φπσο ηελ θαζφξηζε ν ίδηνο ν Husserl, δηακφξθσζε ηε 

κέζνδν ηεο πεξηγξαθηθήο θαηλνκελνινγίαο. Αξρηθά, ην άηνκν ζα πξέπεη λα απνζηαζηνπνη-

εζεί απφ ηα πξν-ελλνννχκελα θαη ηα δεδνκέλα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, νη αληηιήςεηο, νη 

ζηάζεηο, νη κλήκεο, ε θαληαζία θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ πξέπεη λα «βγνπλ ζηελ άθξε» ,λα 

ηα βάιεη ζε αγθχιεο (bracketing) (Reiners, 2012; Laverty, 2003; Larkin et al, 2011; Larkin, 

Watts & Clifton, 2006). ε θακία πεξίπησζε, φπσο ν ίδηνο ν Husserl εμεγεί, δελ ζεκαίλεη 

φηη ην άηνκν εμαιείθεη ηα αληηθείκελα θαη θαη‟επέθηαζε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, αιιά α-

πνξξίπηεη ηελ επηξξνή ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ ζηηο δηεξγαζίεο ηεο ζπλείδεζεο (Αλησλίνπ, 

2018). Ξεθηλά, ινηπφλ, ε κεηάβαζε ηνπ αηφκνπ απφ ηε θπζηθή ζηάζε ζηελ  θαηλνκελνιν-

γηθή πνπ νλνκάζηεθε απφ ηνλ Husserl «θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή» (reduction). Ο ίδηνο 

κάιηζηα ράξαμε ηελ πνξεία απηή κέζσ κηαο ζεηξάο αλαγσγψλ ή αιιηψο επνρψλ (epoche), 

φπνπ ζην ηειηθφ ζηάδην, ηελ ππεξβαηνινγηθή αλαγσγή (transcendental reduction), ε ζπ-

λείδεζε είλαη πιένλ ηθαλή λα αληηθξχζεη ηελ θαζεαπηνχ ππφζηαζή ηεο. Γηα ηνλ Husserl, 

απηφο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε αλζξψπηλε δσή θαηαμηψλεηαη απφιπηα θαη πξαγκαηψ-

λεηαη ε εζηθή απηνλνκία ηνπ (Σδνχκα νπ. αλαθ. Κεθαιά 2017). 

     Ζ ρνπζξειηαλή θαηλνκελνινγία δέρζεθε δξηκχηαηε θξηηηθή, αθνχ θαηά ηελ Καξαβά-

θνπ, ζθνληάθηεη ζην αλάρσκα ηεο εγειηαλήο θαηλνκελνινγίαο, θαηά ηελ νπνία ε ζπλείδε-

ζε δηαξθψο εκπιέθεηαη κε θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν. Έηζη, ν Hus-

serl εμέιημε ηελ ζθέςε ηνπ, εηζήγαγε ζηε ζεψξεζή ηνπ θαη απνδέρζεθε ηειηθά ην άλνηγκα 

ηεο ζπλείδεζεο ζε έλαλ δσηηθφ θφζκν (Lebenswelt), ζηνλ νπνίν πξνδίδεηαη ε παξνπζία, ε 

ζπλάληεζε θαη ε αιιειεπίδξαζε θη άιισλ πξνζεηηθνηήησλ, άιισλ δειαδή ππνθεηκεληθψλ 

ζπλεηδήζεσλ, κε φξνπο λνεηηθήο απζνξκεζίαο, εθφζνλ δελ πξφθεηηαη γηα ηνλ θφζκν ηεο 

θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο, ηνλ θφζκν «εθεί έμσ», αιιά έλαλ θφζκν ππεξβαηνινγηθφ, απν-

ζηεηξσκέλν απφ ηα εζηθά αηνπήκαηα θαη ηα θαχια ηδαληθά ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ (Κα-

ξαβάθνπ 2019, Αλησλίνπ, 2018) . Καη πάιη φκσο δε ζπκίδεη ηελ «εζηθή δσή» (Sittlichkeit) 

ηνπ Hegel (Καξαβάθνπ, 2019) νχηε θαηάθεξε λα απεγθισβίζεη ηε ζπλείδεζε απφ ηνλ εαπ-
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ηφ ηεο θαη λα αλαγλσξίζεη ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ζε απηήλ ν εμσηεξηθφο θφζκνο κε φιεο 

ηηο αηέιεηεο θαη θνηλνηππίεο ηνπ. 

 

3.4 Η νληνινγηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε- Martin Heidegger 

O Martin Heidegger, επίζεο Γεξκαλφο θηιφζνθνο, εκθαλίζηεθε ζηελ αθαδεκατθή ζθελή 

ζε επηζηεκνληθφ πεδίν έηεξν ηεο θηινζνθίαο. Δθείλνο μεθίλεζε απφ ηε κειέηε ηεο Θενιν-

γίαο, επεξεάζηεθε φκσο απφ ηνλ Husserl θαη εξγάζηεθε καδί ηνπ, αλ θαη επηζήκσο δελ ή-

ηαλ πνηέ καζεηήο ηνπ. Ο Husserl ηνλ εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ηνπ πεξί απνβιεπηη-

θφηεηαο θαη θαηλνκελνινγηθήο αλαγσγήο. Ο Husserl πίζηεςε πσο βξήθε ηνλ αθαδεκατθφ 

ηνπ δηάδνρν θαη δηαζθάιηζε ηελ δηαδνρή ηνπ Heidegger ζηελ έδξα ηεο Φηινζνθηθήο ζρν-

ιήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Freiburg. Σν 1927 εμέδσζε ην έξγν δσήο ηνπ Sein und Zeit (Σν 

Δίλαη θαη ν Υξφλνο), πνπ ην αθηέξσζε κάιηζηα ζηνλ δάζθαιφ ηνπ σο έλδεημε ζεβαζκνχ 

θαη θηιίαο (Heidegger, 1978). 

     Απφ ηνλ ηίηιν αθφκε, ηνπ πην ραξαθηεξηζηηθνχ απφ ηα έξγα ηνπ, θαίλεηαη ε πξφζεζή 

ηνπ «λα παξάζρεη κάιινλ έλα λέν ζεκέιην ζηελ ίδηα ηελ νληνινγία» (Ξεξνπατδεο), λα αλα-

ηξέςεη ηα δεδνκέλα αθνχ εζηηάδεη ζηελ εμέηαζε ησλ ζπλζεθψλ χπαξμεο ηνπ Δίλαη, φπσο 

ην νξίδεη κε ηνλ πξσηνπνξηαθφ φξν Δδσλά Δίλαη (Dasein) θξαηψληαο, σζηφζν, απνζηάζεηο 

κε ζαθή ηξφπν απφ ηελ απιή απνηχπσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηα νπνία δνκείηαη ε 

χπαξμε ησλ φλησλ. «Ζ πξνηεξαηφηεηα ηνπ Δδσλά είλαη ζε ζρέζε πξνο θάζε άιιν φλ,… νιν-

θάλεξα δελ έρεη ηίπνηε θνηλφ κε θακία θαχιε ππνθεηκεληθνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ φλησλ» 

(Heidegger, 1978:43) θνπφο ηνπ είλαη, ζπλεπψο, λα εζηηάζεη φρη ζηηο νληφηεηεο αιιά ζην 

Δίλαη πνπ λνείηαη κφλν ζηα πιαίζηα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ηνπ Δδσλά. Ζ νληνινγία 

ηνπ Heidegger ζέηεη σο θεληξηθφ εξψηεκα ηελ αλαδήηεζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ Δίλαη κέζα 

ζηηο πξφηεξεο ζπλζήθεο χπαξμεο ηνπ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ πξφηεξσλ ζπλζεθψλ. Χζηφζν, 

ην «πξφηεξν» (a priori) ηνπ Heidegger βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ ππνθεηκεληθή ζθαίξα, «ην a 

priori απνηειεί κάιινλ ην ραξαθηήξα δφκεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ είλαη ηνπ φληνο, ζηελ 

νληνινγηθή δνκή ηνπ είλαη» (Heidegger, 1999: 128). ην ζεκείν απηφ ζπγθιίλεη κε ηελ π-

πεξβαηνινγηθή πξννπηηθή ηνπ Husserl (Αλησλίνπ, 2018). 

     Σν ζεκείν δηαθσλίαο ηνπ Ζeidegger αθνξά ζηελ «επνρή» ηεο ππεξβαηνινγηθήο ζπλεί-

δεζεο, αθνχ ζεσξεί φηη «ην λα ηεζεί ζε αγθχιεο κηα νληφηεηα δελ αθαηξεί ηίπνηα απφ απ-
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ηή, νχηε ζεκαίλεη λα ππνζέζεη θαλείο φηη δελ ππάξρεη» (Heidegger, 1978:64). Ο Heidegger, 

μεπεξλά ηνλ ζθφπειν ηεο δπηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ «ππνθεηκεληθφ» θαη «αληηθεηκε-

ληθφ» δειψλνληαο ξεηά φηη είλαη αδχλαην ε κία λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ άιιε θαη ε νπνηα-

δήπνηε πξνζπάζεηα δηαρσξηζκνχ είλαη αηειέζθνξε (Αλησλίνπ, 2018). Σν ππνθείκελν θα-

ηαθηά ηε  γλψζε ηνπ θφζκνπ φπσο απηή δηακνξθψλεηαη κέζα ζε δεδνκέλα ρσξνρξνληθά 

πιαίζηα. 

     Δηζάγνληαη, επνκέλσο, ζηε κειέηε ηεο ζπλείδεζεο νη παξάκεηξνη ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ 

ρξφλνπ, απφιπηα ζπκβαηέο κε ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο χπαξμεο. Σν άηνκν γελληέηαη θαη αλα-

πηχζζεηαη ζε έλαλ πξνυπάξρνληα θφζκν πνπ δηέπεηαη απφ δηάθνξα πνιηηηθά, θνηλσληθά 

θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν Δδσλά Δίλαη ελππάξρεη ζηνλ θφζκν θη απηφο ππνβνε-

ζά ζηελ λνεκαηνδφηεζε ηεο ίδηαο ηεο χπαξμήο ηνπ. Ζ ρατληεγθεξηαλή ππαξθηηθή ζπλείδε-

ζε δελ είλαη πνηέ κφλε ηεο, αιιά ππαθνχεη ζηνπο λφκνπο ηεο δη-ππνθεηκεληθφηεηαο αθφκε 

θαη ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ησλ άιισλ. Απηή ε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνλ θφζκν ζηνη-

ρεηνζεηεί ηελ χπαξμή ηνπ θαη ηνπ δίλεη ηελ ηθαλφηεηα λα επηθνηλσλεί, λα εξκελεχεη θαη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα δηάθνξα θαη δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα (Αλησλίνπ, 2018). 

      Δλψ ν Husserl, επέκελε ζηελ απιή πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ, ν Heidegger ζηξέθεηαη 

ζηελ θαηαλφεζε απηψλ, πεξηνξίδνληαο ηελ αλάγθε πεξηγξαθήο ησλ θαηλνκέλσλ ζε έλα 

πξσηαξρηθφ ζηάδην. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «ην κεζνδνινγηθφ λφεκα ηεο θαηλν-

κελνινγηθήο πεξηγξαθήο είλαη ε εξκήλεπζε. Ο ιφγνο ηεο θαηλνκελνινγίαο ηνπ Δδσλά Δί-

λαη έρεη ην ραξαθηήξα ηνπ εξκελεχεηλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην απζεληηθφ λφεκα ηνπ Δίλαη θαη 

νη ζεκειηψδεηο δνκέο ηνπ είλαη ηνπ Δδσλά Δίλαη δηαδειψλνληαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ Δίλαη 

ε νπνία ηδηάδεη ζην Δδσλά Δίλαη. Ζ θαηλνκελνινγία ηνπ Δδσλά Δίλαη είλαη εξκελεπηηθή κε 

ηελ αξρέγνλε ζεκαζία ηεο ιέμεο (Heidegger, 1978:77). 

     O Heidegger , ζε αληίζεζε κε ηνλ Descartes αξρηθά θαη ηνλ Kant αξγφηεξα, πνπ ηνπνζέ-

ηεζαλ ην ππνθείκελν ζε απφζηαζε απφ ην αληηθείκελν ηεο γλψζεο, ν ππνθεηκεληθφο παξά-

γνληαο, δειαδή, αληηηίζεηαη ηνπ αληηθεηκεληθνχ, απνξξίπηεη ην ζρήκα αληηπαξάζεζεο ππν-

θεηκέλνπ θαη αληηθεηκέλνπ θαη ζεσξεί αδηαλφεηε ηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, 

αθνχ ην Δδσλά είλαη κπνξεί λα ηδσζεί ξηγκέλν κέζα ζηελ θνζκηθφηεηα (worldliness). Δ-

μάιινπ, πψο αιιηψο ζπιιακβάλεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα αλ ην ππνθείκελν, πνπ ζθέθηεηαη, 

θαηαλνεί  θαη εξκελεχεη απνθνπεί απφ απηήλ (Αλησλίνπ, 2018). 
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     Σν Δδσλά Δίλαη βξίζθεηαη ζε κηα θπθιηθή ζρέζε κε ηνλ θφζκν πνπ ην πεξηβάιιεη θαη ε 

γλψζε πξνθχπηεη αξρηθά επαγσγηθά θηλνχκελε απφ ην κέξνο ζην φιν θαη θαηαιήγεη παξα-

γσγηθά ζην κέξνο. Ζ ζρέζε απηή απνηέιεζε ηε βάζε ηνπ εξκελεπηηθνχ θχθινπ ηνπ 

Heidegger( Αλησλίνπ, 2018). Σν ππνθείκελν βξίζθεηαη ζε κηα ακνηβαία αιιειεμάξηεζε κε 

ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ, κε ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπο άιινπο θαη ηα αληηθείκελα θαη δξα κε έλαλ 

«πξνθαλή» θαη απζφξκεην ηξφπν, ρσξίο ζθέςε. Ζ ιεηηνπξγία απηή νλνκάζηεθε απφ ηνλ 

Heidegger σο «πξαθηηθφηεηα» (ready-to-hand). ηαλ φκσο ην ππνθείκελν πξνθιεζεί γηα 

δξάζε κε έλαλ αζπλήζηζην ηξφπν ή φηαλ αληηιεθζεί φηη νη ζπλήζεηο ηξφπνη δξάζεο είλαη 

αλεπαξθείο ηφηε ηίζεηαη ζε ηζρχ ε ιεηηνπξγία ηεο ππαξθηηθφηεηαο (present-at-hand) 

(Conroy, 2003:38). Ζ ππαξθηηθφηεηα ζπλδέεηαη, επηπιένλ κε δεηήκαηα νληνινγηθήο θχζεο, 

φπσο ηελ αλαγλψξηζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη ε δηάθξηζε ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία εκπί-

πηνπλ. Γηα ηνλ Heidegger ζεκαζία έρεη ε αλαγλψξηζε θαη ε ζεκαζία ηνπ ππαξθηνχ (Αλησ-

λίνπ, 2018). 

     Αλαθεθαιαηψλνληαο, ε εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία ηνπ Heidegger δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηελ πεξηγξαθηθή ηνπ Husserl ζην γεγνλφο φηη αθνχ εζηηάδεη ζην αλζξψπηλν βίσκα, ε 

ζπλείδεζε δελ λνείηαη απνθνκκέλε απφ ηηο επηδξάζεηο, θνηλσληθέο ή ηζηνξηθέο. Αληηζέησο, 

νη εμσηεξηθέο παξάκεηξνη ζεσξνχληαη κείδνλνο ζεκαζίαο ζηε δηακφξθσζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο ζπλείδεζεο (Αλησλίνπ, 2014). Δπηπξφζζεηα, νη πξνθαηαιήςεηο ή θαιχηεξα νη πξνδηα-

ζέζεηο ηνπ εξεπλεηή (Conroy, 2003:39) ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαδηθαζία 

ηεο έξεπλαο εθφζνλ είλαη αδχλαην λα απνθιεηζηεί ε ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ εξεπλεηή ζηελ 

πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ λνεκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή. Ο εξεπλεηήο ζα πξέπεη, 

ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, λα θαηαγξάςεη ηηο πξνδηαζέζεηο ηνπ ζρε-

ηηθά κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα αλαδεηά ζηνηρεία ζηε βηβιηνγξαθία α-

θελφο γηα  λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ θαη λα αλαθαιχπηεη ηα ζσζηά βήκαηα ζηελ έ-

ξεπλά ηνπ θαη αθ εηέξνπ λα δηαζθαιίζεη ηα θξηηήξηα αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο (Roma-

nof, 2012:9, φπ.αλαθ. Αλησλίνπ, 2018). 

3.5  Πεξηγξαθηθή θαη εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε –  

νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο  

Έρνληαο κε ζπληνκία πεξηγξάςεη ηφζν ηελ πεξηγξαθηθή θαηλνκελνινγία ηνπ Edmund Hus-

serl φζν  θαη ηελ εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία ηνπ Martin Heidegger δηαπηζηψλεη θαλείο 
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φηη πξφθεηηαη γηα δχν δηαθξηηέο κεζφδνπο έξεπλαο , νη νπνίεο έρνπλ σο ζεκείν ζχγθιηζεο 

ηελ αλάδεημε ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο, φπσο ε ππνθεηκεληθή ζπλείδεζε ηελ αληηιακβάλεηαη. 

Οκνηφηεηεο ζπλαληά θαλείο, επίζεο, ζε ζρέζε κε ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ηελ επηινγή 

ηνπ ζέκαηνο θαη ην είδνο ησλ θαηλνκέλσλ πνπ νη κέζνδνη απηέο πξαγκαηεχνληαη ( Laverty, 

2003, 25-27). Χζηφζν, κειεηψληαο ην πιήζνο ησλ δηαθνξψλ πνπ εκθαλίδνπλ νη κέζνδνη 

απηέο, νη νκνηφηεηεο θξίλνληαη σο ππνδεέζηεξεο ζεκαζίαο (Αλησλίνπ, 2018). 

 Απφ ηελ κία πιεπξά, ε πεξηγξαθηθή θαηλνκελνινγία, έηζη φπσο αλάγεηαη ζε έλα 

ππεξβαηνινγηθφ ζηάδην, επηρεηξεί λα αλαδείμεη ην βίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ην 

θαηλφκελν, ειεχζεξν ηφζν απφ πξνθαηαιήςεηο, φζν θαη απφ εμσηεξηθέο επηξξνέο. Ο κφλνο 

ηξφπνο γηα λα ζπκβεί απηφ είλαη λα ηεζνχλ ζε αγθχιεο φιεο νη πξνελλνήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ αιιά θαη ηνπ εξεπλεηή, κε ζηφρν λα γίλνπλ νξαηά φια ηα ηδηαίηεξα ραξαθηε-

ξηζηηθά ηνπ. ην επφκελν ζηάδην αλάιπζεο αλαδχνληαη , θαηά ηνλ Husserl, νη νπζίεο (es-

sences) , δειαδή νη θνηλνί  ηφπνη ησλ θαηλνκέλσλ, θαζηζηψληαο ηελ πεξηγξαθή απζηεξή 

επηζηεκνληθή κέζνδν (Laverty, 2003: 27).  Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη ζε αληηδηαζηνιή κε 

ηελ παξαπάλσ κέζνδν, ε εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία, ελψ αμηνπνηεί θάπνηα πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία ηνπ θαηλνκέλνπ ζε πξψηκν ζηάδην, δίλεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνλ απαηηνχκελν ρψξν 

ηελ εξκελεία. πλεπψο, θξίζηκνο θαη ζεκαληηθφο θξίλεηαη ν ξφινο ηνπ εξεπλεηή αθνχ έρεη 

κειεηήζεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ε πξνζσπηθή ηνπ άπνςε 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ην εμαγφκελν απνηέιεζκα. Δμάιινπ, ν ζπκκεηέρσλ θαη ν εξεπλεηήο 

ζπλππάξρνπλ θαη, απηφ πνπ θπξίσο αθνξά ηνλ εξεπλεηή, είλαη ε απφ θνηλνχ εξκελεία ηνπ 

ίδηνπ θαηλνκέλνπ (Αλησλίνπ, 2018). 

 Μηα άιιε δηαθνξά ησλ δχν ζρνιψλ ηεο θαηλνκελνινγίαο είλαη ε ζέζε ηεο ππνθεη-

κεληθήο ζπλείδεζεο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. ηελ πεξηγξαθηθή πξνζέγγηζε ην ππνθείκελν 

εκθαλίδεηαη απηφλνκν, κνλαρηθφ, ζην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη 

ην ίδην ην δηακνξθψλεη. Πξνζδίδεηαη, ινηπφλ, ζην ππνθείκελν κηα αθξαία ειεπζεξία (radi-

cal autonomy).  Αληίζεηα, ζηελ εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία απηή ε αθξαία ειεπζεξία ηνπ 

ππνθεηκέλνπ δελ ππάξρεη, ζην ππνθείκελν αληηζέησο αλαγλσξίδεηαη κηα εγθαηεζηεκέλε 

ειεπζεξία ( situated freedom) (Lopez, &Willis, 2004:729) , ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ππν-

θείκελν εκθαλίδεηαη ειεχζεξν λα θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ, κε ηηο νπνίεο βξίζθεηαη αληηκέησ-

πν θαζεκεξηλά, ε ειεπζεξία ηνπ απηή φκσο δελ είλαη απφιπηε. Πεξηνξίδεηαη απφ  ηηο ζπ-

γθεθξηκέλεο ζπληζηψζεο, θνηλσληθέο πνιηηηζηηθέο ή θαη πνιηηηθέο, πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ 



55 

 

θφζκν ζηνλ νπνίνλ ππάξρεη δξα θαη ζθέθηεηαη. πλεπψο , φπσο ππνζηεξίδεη ε Laverty 

(2003:27), ζηα πιαίζηα κηα εξκελεπηηθήο θαηλνκελνινγηθήο έξεπλαο, ζα πξέπεη λα ζπλπ-

πνινγίδνληαη ηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα ησλ ππνθεηκέλσλ αιιά θαη ηνπ εξεπλεηή, αθνχ είλαη 

φια θνξείο λνεκάησλ . 

 Σέινο, ππάξρεη ζαθήο δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ζηνλ ζηφρν πνπ απνπεηξάηαη ν 

θάζε εξεπλεηήο λα ηθαλνπνηήζεη. ηελ πεξηγξαθηθή θαηλνκελνινγηθή κέζνδν αλαδεηθλχε-

ηαη ε γλψζε ηεο ππνθεηκεληθήο ζπλείδεζεο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν, ηα ζηνηρεία 

(essences) πνπ ην δηακνξθψλνπλ, θαη έπεηηα απηά αλάγνληαη ζε έλαλ ρψξν ζπλάληεζεο 

ησλ βησκάησλ πνιιψλ ππνθεηκέλσλ, κε ζηφρν ηελ αλάδπζε ησλ αληηθεηκεληθψλ (pure) 

γλσξηζκάησλ ηνπ θαηλνκέλνπ (Αλησλίνπ, 2018). ηελ εξκελεπηηθή αληίζηνηρα, έρνπκε κηα 

εζηίαζε ζηελ εκπεηξία, φπσο απηή βηψλεηαη θαη ζην λφεκα πνπ δίλεηαη απφ ηελ ππνθεηκε-

ληθή ζπλείδεζε κέζα ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ είλαη ζαθψο νξηνζεηεκέλε ρξνληθά θαη 

ηζηνξηθά (Laverty, 2003 :23-24). πλεπψο  ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα επεξεάδνληαη, εθφ-

ζνλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε ν εξεπλεηήο έρεη σο ζηφρν ηελ αλάδεημε κηαο θνηλήο δνκήο ηνπ 

ππν δηεξεχλεζε θαηλνκέλνπ, ελψ ζηε δεχηεξε επηζπκεί ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ζηε-

ξηδφκελνο ζηελ αηνκηθή λνεκαηνδφηεζε (Αλησλίνπ, 2018).   

 3.6  Δπηινγή ηεο εξκελεπηηθήο θαηλνκελνινγίαο γηα ηε κειέηε ηεο νκνθνβίαο. 

Ζ θαηλνκελνινγία, σο κέζνδνο έξεπλαο, κε ην ζηηβαξφ θηινζνθηθφ ηεο ππφβαζξν, ηελ η-

ζηνξηθή ηεο εμέιημε, ηελ πνηθηιφηεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηά ηεο απνθαζηζηά ηελ εκπεηξία 

ησλ αλζξψπσλ ρσξίο σζηφζν «… λα ππνθχπηεη ζε εκπεηξηζηηθέο θαη αθαηξεηηθέο εθδνρέο» 

θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη έξεπλα κπνξεί λα ραξίζεη απνηειέζκαηα 

αλππνιφγηζηεο αμίαο θαη ζεκαζίαο (Καξαβάθνπ, 2019). Ο εξεπλεηήο πνπ ζα επηιέμεη ηε 

θαηλνκελνινγία επηζπκεί λα θσηίζεη νιφπιεπξα θαη λα πξνζεγγίζεη  ζέκαηα ηδηαίηεξα, επ-

αίζζεηα, πνπ απαηηνχλ ιεπηφ ρεηξηζκφ. πσο εχγισηηα ζεκεηψλεη ν Otto Bollnow «[…] ε 

θαηλνκελνινγία θαζηζηά νξαηά ηα ζεκειηψδε θαηλφκελα ηεο παηδείαο»  (Καξαβάθνπ, 

2019:53). πλεπψο εληάζζνληαο ηε θαηλνκελνινγία ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα θαη πξάμε 

απηνκάησο δίλεηαη ε επθαηξία ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο λα κηιήζνπλ κε φξνπο εηιη-

θξίλεηαο γηα ηελ εκπεηξία ηνπο, λα θαηαζέζνπλ ηε δηθή ηνπο αιήζεηα θαη λα βνεζήζνπλ 

ζηελ εμαγσγή λέσλ πινχζησλ θαη ζε βάζνο δεδνκέλσλ, πνπ πηζαλψο λα δηαθσλνχλ  κε ηελ 

ππάξρνπζα γλψζε γηα ην θαηλφκελν πνπ δηεξεπλάηαη (Jeong & Othman, 2016) θαη αθφκα 

λα αλαζχξνπλ απφ ηε κλήκε ηνπο δηαδηθαζίεο αλαζηνραζκνχ πνπ είραλ μεραζηεί εδψ θαη 
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θαηξφ (Αλησλίνπ, 2018). ηε παξνχζα κειέηε πνπ πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ην θαηλφκελν 

ηεο νκνθνβίαο, ηνπνζεηεκέλν ζην ειιεληθφ ζρνιείν, έλα ζέκα πνπ δχζθνια αγγίδεη θαλείο, 

ε θαηλνκελνινγηθή κέζνδνο θξίλεηαη πξάγκαηη σο ε πιένλ θαηάιιειε πνπ ζα ην εξεπλήζεη 

ζε βάζνο θαη ζα θσηίζεη ηηο θξπκκέλεο πηπρέο ηνπ.  

      ζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ηεο εξκελεπηηθήο εθδνρήο ,νη ιφγνη ππαγνξεχνληαη θπξίσο 

απφ ηηο δηαθνξέο ηεο κε ηελ πεξηγξαθηθή, φπσο αλαπηχρζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

Έηζη, ε παξνχζα κειέηε δελ ζέηεη σο ζηφρν ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ αλαδή-

ηεζε θνηλψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ην ζπλζέηνπλ κέζα απφ ηηο καξηπξίεο ησλ ζπκκεηερφ-

λησλ, αιιά δεηείηαη ε εξκελεία ηνπ δηακέζνπ ηεο αηνκηθήο λνεκαηνδφηεζεο. πλεπψο δί-

λεηαη ε επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εγέηεο λα αθνχζνπλ ηελ θσλή ηνπο κέζα απφ ηηο 

βησκέλεο εκπεηξίεο ηνπο, είηε ηνπ παξειζφληνο είηε ηνπ παξφληνο, ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιη-

θήο κνλάδαο αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα  επη-

ζεκάλνπλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ή θαη εμάιεηςεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 ηελ εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή κέζνδν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζεκαληηθή θξί-

λεηαη θαη ε δη ππνθεηκεληθή ζρέζε ηνπ εξεπλεηή κε ηνλ εξσηψκελν ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ 

εθαηέξσζελ λνεκαηνδφηεζε θαη εξκελεία. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε εξεπλήηξηα έ-

ρνληαο θαη εθείλε βησκέλεο εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν κπνξεί ελδερνκέλσο λα 

πξνζθέξεη κηα ελδηαθέξνπζα εξκελεπηηθή εθδνρή. 

     Σέινο, ε εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία , πνπ απέρεη πνιχ ζην λα ραξαθηεξηζηεί σο απ-

ζηεξή επηζηεκνληθήο κέζνδνο, πξνζθέξεη ηελ ειεπζεξία ζηνλ ζπκκεηέρνληα λα απνθαιχ-

ςεη θξπκκέλεο πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπ θαη ηνπ απνδίδεη ηνλ απαηηνχκελν ζεβαζκφ 

γηα ηελ εξκελεπηηθή ηνπ απφπεηξα. Ο εξεπλεηήο δηεξεπλά ηελ ππνθεηκεληθή ζπλείδεζε, ηε 

ζπζρεηίδεη κε απηή ησλ ππνινίπσλ θαη θαηαθεχγεη ζε θνηλνχο ηφπνπο εξκελείαο, κφλν φ-

ηαλ απηφ θξηζεί εθηθηφ (Αλησλίνπ, 2014). Δμάιινπ δελ αθνξά ζην ζηφρν ηεο έξεπλαο ε 

εμαγσγή λφκσλ κε θαζνιηθή εθαξκνγή αιιά πην πνιχ κηα θαλνληζηηθή ζεψξεζε, ψζηε λα 

θαηαλνεζνχλ ηα ππνθείκελα ην πεξηζζφηεξν δπλαηφ θαη ελδερνκέλσο, ηαπεηλά, λα θαηαηε-

ζνχλ πξνηάζεηο βειηίσζεο (Lindseth, Northstend, 2004), ζηελ πεξίπησζή καο, ηεο εθπαη-

δεπηηθήο πξαθηηθήο. 
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Κεθάιαην 4 

ρεδηαζκόο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο 

4.1. Δηζαγσγή 

Με αθεηεξία ηελ απνδνρή ηεο αδηακθηζβήηεηεο χπαξμεο ζεμνπαιηθήο κεηνλφηεηαο ζην 

ειιεληθφ ζρνιείν θαη ηελ αδπλακία απηνχ θαη, θαηά ζπλέπεηα, νιφθιεξνπ ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα ππνζηεξίμεη ηα κέιε ηεο, θηλήζεθε ην ελδηαθέξνλ ηεο εξεπ-

λήηξηαο λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ ηεο Γεπηεξν-

βάζκηαο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο νκνθνβίαο θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηνπ αλα-

πφθεπθηνπ νκνθνβηθνχ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Ζ επηινγή ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ κέζσ ε-

κη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη ε Δξκελεπηηθή Φαηλνκελνινγηθή Αλάιπζε ησλ δεδνκέ-

λσλ ηεο έξεπλαο ππαγφξεπζε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηηο ζπκπεξαζκαηηθέο παξαηε-

ξήζεηο θαη πξνηάζεηο. 

4.2. θνπόο ηεο εξγαζίαο   

Αλαηξέρνληαο ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην ειιεληθφ εθπαη-

δεπηηθφ ζχζηεκα ζε θακία πεξίπησζε δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπο ΛΟΑΣΚΗ καζεηέο θαη α-

ηξάληαρηε απφδεημε απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ απνηειεί ε απνπζία νπνηαζδήπνηε ζεζκνζεηε-

κέλεο θαη νξγαλσκέλεο επηκνξθσηηθήο πξνζπάζεηαο ή έζησ επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθπαη-

δεπηηθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ΛΟΑΣΚΗ δεηήκαηα. ε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, ε Διιάδα είλαη νπξαγφο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο κέιε ηεο ζεμνπα-

ιηθήο κεηνλφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ νκνθνβηθφ ζρνιηθφ εθθν-

βηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλαγλψξηζε απηνχ, θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπν-

ξνχζε λα αληηκεησπηζηεί θαη ελδερνκέλσο λα εμαιεηθζεί. Δπηπξφζζεηα, ε επηζθφπεζε ησλ 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ, ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, πνπ αλαδεηθλχ-

νπλ ην θαηλφκελν, ην πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξψο θαη ηνλίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ επηθπ-

ιάζζεη γηα ηελ αζθάιεηα αιιά θαη ηελ κεηέπεηηα δσή ησλ ΛΟΑΣΚΗ καζεηψλ, θαλεξψλεη 

ηελ απνπζία εξεπλψλ πνπ ηνπνζεηνχλ ζην επίθεληξν ηε ζρνιηθή εγεζία, φζνλ αθνξά ζηελ 

εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νκνθνβίαο θαη ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ εληφο ησλ 

πιαηζίσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

     θνπφο ηεο εξγαζίαο ηαχηεο είλαη ε αλάδεημε θαη ε εξκελεία ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ α-

πφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εγεηψλ, Γηεπζπληψλ θαη Γηεπζπληξηψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 
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Δθπαίδεπζεο ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο νκνθνβίαο θαη ν 

ηξφπνο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε απηήλ. 

4.3 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ζην κέγηζην βαζκφ ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, ζηεξηρζήθακε ζε 

ηέζζεξηο ζεκαηηθνχο άμνλεο. 

     ηνλ πξψην άμνλα δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο αληη-

ιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο  εγεζίαο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηνπο δεηείηαη λα νξίζνπλ ηνλ εθ-

παηδεπηηθφ εγέηε δηεπζπληή, λα πεξηγξάςνπλ ηνλ ξφιν θαη ηα θαζήθνληά ηνπ θαη λα ηνπν-

ζεηήζνπλ ηνλ ηδεαηφ ζρνιηθφ εγέηε απέλαληη ηφζν ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη 

ζηνπο καζεηέο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ. 

     ηνλ δεχηεξν άμνλα δεηείηαη ε αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηελ εζηθή δηά-

ζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπο αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη θπξίσο ηνπο 

καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, λα αλαθαιχςνπλ ηνλ βαζκφ επαηζζεηνπνίεζεο ηνπο φζνλ αθν-

ξά ζέκαηα εηεξφηεηαο, θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ζπκπεξίιεςεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

     ηνλ ηξίην άμνλα επηρεηξείηαη ε αλίρλεπζε ησλ ζηάζεσλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ απέ-

λαληη ζηελ νκνθπινθηιία, ε αλάδεημε ησλ γλψζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέκα, θαη ππνθηλεί-

ηαη ν αλαζηνραζκφο ηνπο ζην αλ νη ήδε δηακνξθσκέλεο απφςεηο ηνπο επεξεάδνπλ ηελ ζηά-

ζε ηνπο απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο νκνθνβίαο. Ζ αλίρλεπζε ηεο αλαγλψξηζεο νκνθνβη-

θνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ νη εγέηεο ηεο έξεπλαο ππεξεηνχλ ζεσ-

ξείηαη εδψ πςίζηεο ζεκαζίαο. Σέινο, δεηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαθαιέζνπλ 

θαη λα πεξηγξάςνπλ βησκέλεο εκπεηξίεο ηνπο κε καζεηέο κέιε ηεο ζεμνπαιηθήο θνηλφηεηαο.  

     Καηαιήγνληαο ζηνλ ηέηαξην άμνλα δηεξεπλάηαη ν βαζκφο εηνηκφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ 

φζνλ αθνξά ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ελδερφκελσλ θαηλνκέλσλ νκνθνβηθψλ ζπ-

κπεξηθνξψλ, εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη επηπξφζζεηα ε πξφζεζή ηνπο 

λα ζπλδξάκνπλ ζηνπο ΛΟΑΣΚΗ καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ θνηηνχλ ζε απηήλ ζε ςπρνιν-

γηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Σέινο δεηείηαη ε άπνςή ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ 

επηκνξθσηηθή επάξθεηα ζρεηηθά κε ΛΟΑΣΗ δεηήκαηα θαη αλ ζεσξνχλ φηη απαηηείηαη έλα 

ζεζκηθφ πιαίζην, κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία ζα λνκηκνπνηεί ηελ ελδερφκελε αληη-

νκνθνβηθή ηνπο δξάζε. 
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4.4 ρεδηαζκόο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο 

Δίλαη θαζνιηθά γλσζηή ε δηάθξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ θνη-

λσληθψλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ζε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεζφδνπο. Απφ ηε κία πιεπξά νη 

πνζνηηθέο κέζνδνη επηθεληξψλνληαη ζηελ αλάιπζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ηνπ ππφ εμέ-

ηαζε θαηλνκέλνπ, ελψ απφ ηελ άιιε νη πνηνηηθέο κέζνδνη έρνπλ σο θχξην ζεκείν αλαθνξάο 

ην είδνο θαη εηδηθφηεξα ηε θχζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ην λφεκα πνπ απνδίδεηαη ζε απηφ 

(Pietkiewicz I. & Smith J., 2012, Kvale 1996:67, νπ.αλαθ. Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 

2008), ρσξίο σζηφζν λα ππάξρνπλ ζαθή θξηηήξηα πνπ νξηνζεηνχλ ηελ απζηεξή δηαθνξν-

πνίεζε ηεο κηαο κεζφδνπ έλαληη ηεο άιιεο (Σζηψιεο, 2011). 

    Έλαο ηεξάζηηνο φγθνο αθαδεκατθψλ εξεπλψλ ζην παξειζφλ έρεη αμηνπνηήζεη πνζνηηθέο, 

εκπεηξηθέο κεζφδνπο.  Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, απφ ην 1980 θη έπεηηα, παξαηεξείηαη κηα 

εθζεηηθή αχμεζε εθαξκνγψλ ησλ πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ κεζνδνινγηψλ ζε νιφθιεξν ην 

πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηαπηφρξνλα έλαο έληνλνο δηάινγνο θαη πξνβιεκα-

ηηζκφο γηα ηα πιενλεθηήκαηα ή κεηνλεθηήκαηα ηεο κηαο κεζφδνπ έλαληη ηεο άιιεο (Ίζαξε 

Πνπξθφο, 2015, Laverty, 2003). Οη νπαδνί ηεο πνζνηηθήο κεζνδνινγίαο ζπρλά ακθηζβε-

ηνχλ θαη ζέηνπλ δεηήκαηα εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο θαζψο θαη γελίθεπζεο ησλ επξεκά-

ησλ ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ έξεπλαο. Ζ Καξαβάθνπ (2019) θαηαγγέιιεη φηη, ζηα πιαίζηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο «Ζ επίθιεζε ηνπ θπξίαξρνπ ήζνπο ηεο πνζνηηθνπνηεκέλεο θαη 

ζηαηηζηηθνπνηεκέλεο έξεπλαο νιηζζαίλεη ζε έλαλ ππεξβνιηθφ θνξκαιηζκφ επξεκάησλ πνπ 

αδπλαηνχλ λα κηιήζνπλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλαδεηήζεηο θαη πξνζδνθίεο 

ζηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ (Καξαβάθνπ, Β. 2019:55)   Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλαθέξεη ν 

Σζηψιεο «… έρεη παξέιζεη, ζπλεπψο, αλεπηζηξεπηί ε επνρή θαηά ηελ νπνία ε πνηνηηθή έξεπ-

λα ζεσξνχληαλ σο κηα ηκπξεζηνληζηηθή δηαδηθαζία, πνπ ελαπφθεηην απιψο θαη κφλν ζηελ 

δηαίζζεζε ηελ επηλνεηηθφηεηα, θαη ηελ επξεκαηηθφηεηα ηνπ εξεπλεηή, ν νπνίνο πεηξακαηηδφ-

ηαλ κε ad hoc εθεπξεκέλεο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο ( Σζηψιεο, 2015). 

     Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη κε αθεηεξία ηελ παξαδνρή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πνηνηη-

θή έξεπλα ζεσξείηαη ε θαηαιιειφηεξε φηαλ ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα, πξφβιεκα, θαηλφκε-

λν έρεη δηεξεπλεζεί αλεπαξθψο ή θαη θαζφινπ (Ίζαξε & Πνπξθφο , 2015) θαη εθφζνλ ν 

ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο εξεπλεηηθνί ζηφρνη πνπ θηινδνμεί ε παξνχζα έξεπλα λα ηθαλν-

πνηήζεη ζηεξίδνληαη ζε κηα πεληρξή έσο αλχπαξθηε πξφηεξε γλψζε, πξνθξίλνπλ ηελ πνην-

ηηθή έξεπλα σο κνλφδξνκν. Με ηελ παξνχζα εξγαζία επηζπκνχκε λα παξνπζηάζνπκε κηα 
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πνιπζχλζεηε θαη ηαπηνρξφλσο κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή θαη εξκελεία ηνπ ππφ δηεξεχλεζε 

θαηλνκέλνπ (νκνθνβία) θαη ηελ θαηαλφεζε απηνχ, εξρφκελνη ζε άκεζε επαθή κε ηα ππν-

θείκελα ηεο έξεπλαο, θαηαγξάθνληαο ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηα βηψκαηά ηνπο, κειεηψληαο ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν, ελψ ζπγρξφλσο ε 

εξεπλήηξηα απνπεηξάηαη λα θαηαλνήζεη θαη  λα εξκελεχζεη ζε βάζνο ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη ηηο πξάμεηο ηνπο αθνχγνληαο ηηο θσλέο ηνπο (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015). 

Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη δηφηη ε πνηνηηθή έξεπ-

λα πεγάδεη απφ  ηελ εξκελεπηηθή θηινζνθηθή παξάδνζε θαη έρεη αλαθαηαζθεπαζηηθφ 

(reconstructive) ραξαθηήξα. Ζ εξεπλήηξηα εθ πξννηκίνπ αλαγλσξίδεη φηη νπνηνδήπνηε θνη-

λσληθφ θαηλφκελν, ζηελ πεξίπησζή καο ην θαηλφκελν ηεο νκνθνβίαο, είλαη πξνεξκελεπκέ-

λν απφ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, πνπ ην βηψλνπλ, ην λνεκαηνδνηνχλ θαη ην αλαπαξά-

γνπλ κε ηελ δξάζε ηνπο.  

4.5  ύλζεζε θαη πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ε νπνία ηνπνζεηεί ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία απέλαληη ζην θαηλφκελν 

ηεο νκνθνβίαο θαη δηεξεπλά ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ εγεηψλ Γηεπζπληψλ Γεπηεξν-

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 4 άηνκα. Γεγνλφο εί-

λαη φηη φζνλ αθνξά ζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζε κηα θαηλνκελνινγηθή δηεξεχλεζε δελ 

ππάξρεη ζσζηφο ή ιάζνο αξηζκφο. ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζπλαληά θαλείο έξεπλεο 

κε 9 ή 15 ζπκκεηέρνληεο αιιά αληίζηνηρα ππάξρνπλ θαη θαηλνκελνινγηθέο έξεπλεο κε 4 ή 

θαη 1 ππνθείκελν.( Pietkiewicz & Smith, 2012). ηε δεδνκέλε πεξίπησζε, ην κηθξφ κέγε-

ζνο ηνπ δείγκαηνο ππαγνξεχηεθε αξρηθά απφ ηελ επηιεγείζα εξεπλεηηθή ηαθηηθή, ε νπνία 

πξνυπνζέηεη κηθξφ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε δέζκεπζε ηνπ εξεπ-

λεηή λα αλαιχζεη εηο βάζνο ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έλαο δεχηεξνο ιφγνο πνπ 

ζπλεγφξεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ππνθεηκέλσλ είλαη φηη ην ζέκα πνπ δηεξεπλάηαη είλαη απφ κφ-

λν ηνπ ζπάλην θαη έλαο ηξίηνο ιφγνο είλαη φηη, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Smith et al., ηξεηο 

ζπκκεηέρνληεο είλαη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο γηα κεηαπηπρηαθέο έξεπλεο, εηδηθφηεξα 

αλ ν εξεπλεηήο αζρνιείηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν γηα πξψηε θνξά, θαη ηαπηφρξνλα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή, πέξα απφ ηελ εηο βάζνο αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ 

βησκέλσλ εκπεηξηψλ φπσο πξναλαθέξζεθε, λα δνζεί ε δπλαηφηεηα εχξεζεο νκνηνηήησλ 

θαη δηαθνξψλ (Smith & Osborn, 2004) 
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       ε αληίζεζε κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νπνίνπ ππάξρεη θάπνηα 

ειεπζεξία, ζηηο θαηλνκελνινγηθέο έξεπλεο κεγάιε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ νκνηνγέλεηα ηνπ 

δείγκαηνο, κε ηε ινγηθή φηη ηα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα έρνπλ αμία θαη ζεκαζία γηα 

ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ. πλεπψο γηα ηελ επηινγή ησλ αηφκσλ ηέζεθαλ ζε ηζρχ θάπνηνη 

πεξηνξηζκνί. ινη νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα είλαη δηεπζπληέο ζε ζρνιεία ηεο Γεπηεξν-

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη λα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα εκπεηξία, είηε σο Γηεπζπληέο είηε σο 

εθπαηδεπηηθνί παιηφηεξα, κε καζεηέο νκνθπιφθηινπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

     Ζ κέζνδνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο πνπ αμηνπνηήζεθε ήηαλ εθείλε ηεο ρηνλνζηηβάδαο 

(snowball sampling). Ζ κέζνδνο απηή θξίλεηαη σο ε θαηαιιειφηεξε, φρη κφλν ζε νκάδεο 

πνπ πθίζηαληαη ζηηγκαηηζκφ ή πεξηζσξηνπνίεζε φπσο γηα παξάδεηγκα ρξήζηεο λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ, αζζελείο HIV ή νκνθηιφθπια άηνκα, αιιά θαη ζε νκάδεο πνπ απνιακβάλνπλ κηα 

ζέζε κε θνηλσληθφ θχξνο ή θαηέρνπλ κηα ζέζε επζχλεο (Noy, 2008: 331). Με αθεηεξία 

ινηπφλ έλαλ ζπκθνηηεηή ηεο εξεπλήηξηαο ζην κεηαπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ καο αιιά θαη ηελ κεηέξα θαη ζπλάδειθν κηαο πξψελ καζήηξηαο ηεο εξεπλήηξηαο 

νδεγεζήθακε ζηα ππφινηπα άηνκα. 

      Σν δείγκα καο απνηειείηαη ινηπφλ απφ κάρηκνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε πνπ έσο θαη ζήκεξα θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο. ε φινπο δεηήζεθε ε επηινγή 

ελφο ςεπδσλχκνπ γηα ηελ έξεπλα θαζψο ε ίδηα απηή ε επηινγή κπνξεί λα έρεη κηα εξκελεπ-

ηηθή αμία (Vandermause & Fleming, 2011) αιιά θαλείο εμ απηψλ δελ ζέιεζε λα επηιέμεη 

θάπνην, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί φηη θαλείο εμ απηψλ δελ ζεσξεί φηη έρεη θάπνην 

ιφγν λα θξπθηεί ή λα απνθξχςεη θάηη. Χζηφζν, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αλσλπκία ησλ ζπκ-

κεηερφλησλ ζα αλαθεξφκαζηε ζε απηνχο σο ζπκκεηέρσλ 1 (Ν 1), ζπκκεηέρνπζα 2 (Α 2) 

θ.ν.θ. 

Ο πκκεηέρσλ 1 είλαη θηιφινγνο κε 33 έηε πξνυπεξεζίαο θαη εθηειεί ρξέε δηεπζπληή γηα 

πξψηε θνξά. Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο νινθιήξσλε ηελ ζπγγξαθή 

ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπ δηαηξηβήο ψζηε λα νινθιεξψζεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο . Ζ 

ζπκκεηέρνπζα 2 είλαη ζενιφγνο θαη θηιφινγνο κε 20 ρξφληα πξνυπεξεζίαο εθ ησλ νπνίσλ 

ηα 6 ηειεπηαία σο δηεπζχληξηα ζην ζρνιείν ζπλάληεζεο ελψ εθηφο απφ ηα δχν πηπρία πνπ 

θαηέρεη είλαη θάηνρνο θαη κεηαπηπρηαθνχ αιιά θαη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Ζ ζπκκεηέ-

ρνπζα 3 είλαη καζεκαηηθφο κε 38 ρξφληα πξνυπεξεζίαο απφ ηα νπνία ηα 20 ππεξεηεί ζε 

ζέζε επζχλεο (ππνδηεπζχληξηα θαη δηεπζχληξηα) ελψ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ππεξεηεί 



63 

 

σο δηεπζχληξηα γηα δεχηεξε ζεηεία. Δίλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηε Γε-

κφζηα Γηνίθεζε θαη θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν εθείλε ήηαλ κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή. Σέινο ν ζπκκεηέρσλ 4 είλαη  εθπαηδεπηηθφο ηνπ θιάδνπ Οηθνλνκνιφγσλ κε 

18 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελψ ηειεί ηελ πξψηε ηνπ ζεηεία σο δηεπζπληήο 

θαη είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε θαηεχζπλζε ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.  

4.6  Σν εξεπλεηηθό εξγαιείν 

Ζ επηιεγείζα εξεπλεηηθή ηερληθή είλαη απηή ησλ εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, ε νπνία, 

ηθαλνπνηψληαο ηελ αξρή ηεο αλνηρηφηεηαο, απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ηεο πνηνηηθήο δηεξεχ-

λεζεο, κε απμεκέλε ηελ αίζζεζε ειεπζεξίαο θαη ηεο επειημίαο ηνπ ηεο εξεπλήηξηαο, ρσξίο 

σζηφζν λα είλαη ηπραία ππφζεζε (Σζηψιεο, 2014). Ζ εξεπλήηξηα θαη ην ππνθείκελν εκπιέ-

θνληαη ζε έλαλ εηιηθξηλή δηάινγν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ζε θηιηθφ θιίκα. Γελ ππάξρεη 

απζηεξή ζεηξά ζηηο εξσηήζεηο, αθνχ κπνξεί λα πξνθχςνπλ λέα ζέκαηα ή αθφκα ε εξεπλή-

ηξηα κπνξεί λα ζειήζεη λα πεξηζζφηεξεο επεμεγήζεηο γηα έλα επηκέξνπο ζέκα. Γίλεηαη ε 

επθαηξία ζηα ππνθείκελα λα εθθξαζηνχλ ζε φζν ρξφλν επηζπκνχλ. Χζηφζν νδεγνχληαη 

απφ ηνλ εξεπλεηή ζην πψο νη ίδηνη  εξκελεχνπλ  ην εμεηαδφκελν θαηλφκελν. ε πεξίπησζε 

αδπλακίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ( απνθπγή θάπνηνπ επηκέ-

ξνπο εξσηήκαηνο, αίζζεκα ληξνπήο ή αδηαζεζία) ν εξεπλεηήο πξέπεη λα ζηακαηήζεη ακέ-

ζσο ηε ζπλέληεπμε θαη λα επαλέιζεη αξγφηεξα. Οη ζπλεληεχμεηο ίζσο δηαθέξνπλ ε κία απφ 

ηελ άιιε , αθνχ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη θάπνην λέν ζέκα, ν 

εξεπλεηήο είλαη ειεχζεξνο λα αζρνιεζεί πεξηζζφηεξν κε απηφ (Pietkiewicz et al, 2012).  

     Σν εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα κε βάζε ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

ζεκαηηθνχο άμνλεο, θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ Smith & Osborn, ρσξίο σζηφζν ε επιαβηθή ηή-

ξεζε ηφζν ηεο ζεηξάο, φζν θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηήζεσλ λα ζεσξείηαη δεδνκέλε. 

4.7  Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

     Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην δηάζηεκα απφ 12-3-2019 έσο 9-5-2019. Να 

ζεκεησζεί φηη ζην δηάζηεκα απηφ κεζνιάβεζαλ θαη νη εαξηλέο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα. Ο ηφ-

πνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλάληεζεο νξίδνληαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ εξεπλήηξηα πξν-

ζέγγηζε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο δηεπζπληέο επηζθεπηφκελε ηα ζρνιεία ηνπο θη φρη ηειε-

θσληθά σο είζηζηαη, αθελφο γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο, αθεηέξνπ γηα λα ζέζεη 

ηα ζεκέιηα κηαο ζρεηηθήο νηθεηφηεηαο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο πνπ 
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ζα επέηξεπε ηελ ειεχζεξε θαη αβίαζηε έθθξαζε θαη απνηχπσζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, φπσο 

άιισζηε απαηηεί κηα θαηλνκελνινγηθή έξεπλα. Έλαο άιινο ιφγνο πνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη ζρεηηθά κεγάιν, είλαη νη ζπλερείο αλαβνιέο θαη ν επα-

λαθαζνξηζκφο ησλ ζπλαληήζεσλ, αθνχ δχν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλέβαιαλ ηε ζπλά-

ληεζε ηξεηο ζπλερείο θνξέο, επηθαινχκελνη έιιεηςε ρξφλνπ θαη θφξην εξγαζίαο. Να ζε-

κεησζεί φηη θάζε θνξά γηλφηαλ πξνζπάζεηα λα βξεζεί εκέξα θαη ψξα θαηάιιειε θαη γηα ηηο 

δχν πιεπξέο , εξεπλήηξηαο θαη ζπκκεηέρνληα, αθνχ ε πξψηε είλαη επίζεο κάρηκε εθπαηδεπ-

ηηθφο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη δίδαζθε ζηελ έθηε ηάμε ηελ πεξίνδν εθείλε. Σε 

κφλε θνξά πνπ ε εξεπλήηξηα αλαγθάζηεθε λα επαλαθαζνξίζεη εθείλε ηελ εκέξα θαη ηελ 

ψξα κηαο ζπλάληεζεο, ιφγσ αλεηιεκκέλσλ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ, ν ππνςήθηνο 

ζπκκεηέρσλ δηεπζπληήο αξλήζεθε, κε πεξηζζή αγέλεηα, λα ιάβεη κέξνο θαη αθχξσζε ηελ 

ζπλέληεπμε. 

     Ζ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ θαηά κέζν φξν 32 ιεπηά. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

καγλεηνθψλεζεο θη αθνχ παίξλακε ηελ έγθξηζή ηνπο γηα απηήλ, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δί-

λνληαλ έλα ελεκεξσηηθφ θχιιν κε ηνλ ηίηιν ηεο έξεπλαο, ηνλ ζθνπφ απηήο θαη ηα αλακε-

λφκελα νθέιε. Δλεκεξψλνληαλ επίζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο θαη ηέινο 

δίλνληαλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ηειέθσλν θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηαρπδξνκείνπ, 

ηφζν ηεο εξεπλήηξηαο φζν θαη ηεο ηφηε επηβιέπνπζαο θαζεγήηξηαο γηα ηπρφλ εξσηήζεηο, 

δηεπθξηλήζεηο ή αθφκε γηα πξφζζεηεο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ή παξαιείςεηο. Δπηπξφζζεηα 

ππήξρε θη έλα δεχηεξν ελεκεξσηηθφ θχιιν κε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ 

φξσλ πνπ έρξηδαλ δηεπθξηλήζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνινπζήζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαζθεπάζηεθε ε εξεπλήηξηα αιιά ε θαζεκία ζπδήηεζε παξνπζία-

ζε ηε δηθή ηεο δπλακηθή θαη ηειηθά εθείλε θαζνδεγνχζε εξεπλήηξηα θαη ζπκκεηέρνληα.  

     Μεηά ην ηέινο ησλ καγλεηνθσλήζεσλ αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζε απηψλ θαη ε 

κεηαηξνπή ηνπο ζε αξρεία θεηκέλνπ word πνπ βξίζθνληαη ζην μερσξηζηφ Παξάξηεκα ηεο 

έξεπλαο. Απφ ηα θείκελα απηά πξνέθπςε θαη ε αλάιπζε ηνπ ιφγνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

4.8  Πεξηγξαθή ηεο εξκελεπηηθήο θαηλνκελνινγηθήο αλάιπζεο (IPA) 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο  Δξκελεπηηθήο Φαη-

λνκελνινγηθήο Αλάιπζεο ( Interpretative Phenomenological Analysis – IPA.) Ζ αμηνπνίε-

ζε ηεο ΗPA γηα ηελ αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη κηα ζπλαξπαζηηθή δηα-
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δηθαζία, σζηφζν είλαη κηα δηαδηθαζία απαηηεηηθή, πνιχπινθε θαη ρξνλνβφξα. Ο εξεπλεηήο 

ζα πξέπεη λα βπζηζηεί ζηα δεδνκέλα πνπ έρεη ζπιιέμεη, κε άιια ιφγηα λα πξνζπαζήζεη λα 

δεη ηνλ θφζκν κε ηα κάηηα ηνπ ππνθεηκέλνπ φζν πην θαζαξά γίλεηαη. χκθσλα κε ηνπο ίδη-

νπο ζπγγξαθείο θη εξεπλεηέο ε ΗΡΑ πξνζθέξεη κηα ζεηξά απφ επέιηθηνπο θαλφλεο πνπ κπν-

ξνχλ λα πηνζεηεζνχλ αλάινγα θάζε θνξά κε ην ζηφρν πνπ έρεη ηεζεί απφ ηνλ εξεπλεηή. Θα 

ήηαλ ζεκηηφ λα πνχκε φηη δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κηα αλάιπζε σο ζσζηή ή ιαλζα-

ζκέλε αθνχ ζε φιε ηε δηαδηθαζία ε ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ εξεπλεηή, νη ζθέςεηο, νη ζεσξή-

ζεηο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη πξνδηαζέζεηο ηνπ είλαη παξφληα θαη αδηάζπαζηα.  

      Σα ζηάδηα ηεο αλάιπζεο, έηζη φπσο απηά πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Smith & Osborn (2004) 

θαη Pietkiewicz & Smith  (2012) είλαη ηα εμήο: 

ηάδην 1. Πνιιαπιέο αλαγλψζεηο κε ηαπηφρξνλε αθξφαζε ηνπ θεηκέλνπ. ην πξψην απηφ 

ζηάδην θαη αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία ησλ πνιιαπιψλ αλαγλψζεσλ αιιά θαη ηεο ηαπ-

ηφρξνλεο αθξφαζεο, ν εξεπλεηήο μεθηλά λα βπζίδεηαη ζηα δεδνκέλα θαη λα εηζάγεηαη ζηνλ 

θφζκν ηνπ ζπκκεηέρνληα. Γίλεηαη επίζεο ε επθαηξία ζηνλ εξεπλεηή λα αλαθαιέζεη ζηελ 

κλήκε ηνπ ηελ αηκφζθαηξα ηεο ζπλέληεπμεο θαη ην ζθεληθφ ζην νπνίν απηή δηεμήρζε. Κά-

ζε κηα αλάγλσζε κπνξεί λα θσηίζεη θαη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο.  

ηάδην 2. Καηαγξαθή αξρηθψλ ζεκεηψζεσλ. ην ζεκείν απηφ μεθηλά ε δέζκεπζε ηνπ εξεπ-

λεηή κε ην θαηλφκελν (Lake, 2016).  Οη αξρηθέο απηέο ζεκεηψζεηο κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ 

ζρφιηα πνπ εληάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: πεξηγξαθηθά, γισζζηθά θαη ελλνηνινγηθά 

ζρφιηα. Σα πεξηγξαθηθά ζρφιηα αθνξνχλ ζηηο αιιαγέο ζην ρξψκα θαη  ζην χθνο ηεο θσλήο 

ηνπ ζπκκεηέρνληα, ζηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

πεξηγξάςεη εκπεηξίεο ή ζθέςεηο ή ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Σα γισζζηθά ζρφιηα αθνξνχλ πξν-

θαλψο ζηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο, επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ θξάζεσλ , ρξήζε θπξηνιεθηη-

θψλ, κεηαθνξηθψλ εθθξάζεσλ, ή παξνκνηψζεσλ. Οη  παχζεηο επίζεο έρνπλ ηε ζεκαζία 

ηνπο θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. Σέινο ηα ελλνηνινγηθά ζρφιηα, απνηεινχλ ην πξσ-

ηαξρηθφ ζηάδην εξκελείαο αθνχ ζην ζεκείν απηφ γίλεηαη ε πξψηε απφπεηξα εληνπηζκνχ 

ησλ θξπκκέλσλ κελπκάησλ θαη ηεο θαηαλφεζήο ηνπο. 

ηάδην 3. Τα αλαδπφκελα ζέκαηα. ην ζεκείν απηφ ν εξεπλεηήο δνπιεχεη πιένλ πάλσ ζηηο 

αξρηθέο ηνπ ζεκεηψζεηο θαη φρη ζην θείκελν, αθνχ ζα πξέπεη λα ηηο ραξηνγξαθήζεη θαη λα 

ηηο κεηαηξέςεη ζηα αλαδπφκελα ζέκαηα.  
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ηάδην 4. Αλαδήηεζε ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ ζεκάησλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ πξνηείλεηαη ε 

νξγάλσζε ησλ αλαδπφκελσλ ζεκάησλ θαη ε αλαδήηεζε ησλ ζπλδεηηθψλ θξίθσλ κεηαμχ 

απηψλ.  πλδεηηθνί θξίθνη κπνξεί λα είλαη ε ρξήζε θάπνησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, ε ζπ-

ρλφηεηα επαλάιεςεο ιέμεσλ ή θξάζεσλ πνπ ην ππνθείκελν ρξεζηκνπνηεί φηαλ δπζθνιεχε-

ηαη λα εθθξάζεη κηα έλλνηα, ε εκκνλή ηνπ ζπκκεηέρνληα λα θαηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλα κνλνπάηηα ή αθφκα θαη νη επδηάθξηηεο αληηζέζεηο ζηηο απαληήζεηο ηνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε ίδηα ε αληίζεζε κπνξεί λα απνηειέζεη ζπλδεηηθφ θξίθν, αθνχ κπνξεί λα 

ππνδειψζεη κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ ζεκάησλ. 

ηάδην 5. Δπαλάιεςε ηεο θάζε δηαδηθαζίαο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. Ο εξεπλεηήο ζπλερίδεη 

ηε δηαδηθαζία γηα θάζε έλα ζπκκεηέρνληα, αθνχ πξνεγνπκέλσο φκσο, έρεη απσζήζεη ηα 

επξήκαηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζπλέληεπμε.  

ηάδην 6. Αλαδήηεζε κνηίβσλ κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ. ην ηειεπηαίν απηφ ζηάδην ν εξεπλε-

ηήο πξνζπαζεί λα βξεη ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπγθιίλνπλ 

ή απνθιίλνπλ ηηο πεξηπηψζεηο κεηαμχ ηνπο.  

      Αθνχ ινηπφλ ειήθζεζαλ ππφςε νη παξαπάλσ πξνηάζεηο θαη ηεξψληαο θαζεζηψο ζεβα-

ζκνχ πξνο ηελ θαηλνκελνινγηθή κέζνδν, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζεί κηα ζπγθε-

θξηκέλε δνκή αλά θάζε πεξίπησζε. Αξρηθά ζα ζθηαγξαθείηαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

έιαβε ρψξα ε θάζε ζπλέληεπμε, νη πξνθαηαιήςεηο ηεο εξεπλήηξηαο πξηλ θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ψζηε λα απνηηκεζνχλ θαηάιιεια ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμα-

ρζνχλ ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο έξεπλαο, ηα γισζζηθά ζρόιηα (ρξήζε ηεο γιψζζαο, επαλά-

ιεςε ιέμεσλ, φπσο αλησλπκηψλ ή ξεκάησλ, πξνζψπνπ αθήγεζεο, δηαθφξσλ εθθξάζεσλ 

θ.α.) ηα αλαδπόκελα ζέκαηα ηελ πξνζσπηθή νπηηθή γσλία ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ην ππφ 

δηεξεχλεζε θαηλφκελν κε απηνχζηα απνζπάζκαηα ηνπ πξαγκαηηθά εθθεξφκελνπ ιφγνπ πνπ 

δξνπλ επηθνπξηθά ψζηε λα απνδνζεί ε δπλακηθή ηεο πξνζσπηθήο αθήγεζεο θαη ηέινο ηα 

εμσγισζζηθά ζρόιηα (ρξψκα, ηφλνο θσλήο, ηνληζκνί ιέμεσλ παχζεηο, γέιην, εθθξάζεηο 

πξνζψπνπ, κνξθαζκνί, θηλήζεηο ζψκαηνο θ.α.) θαζψο θαη θάπνηα ζρφιηα ηνπ ζπκκεηέρν-

ληα εθηφο καγλεηνθψλεζεο (Αλησλίνπ, 2018). 

4.9 Αμηνπηζηία ηεο εξκελεπηηθήο κεζνδνινγηθήο κεζόδνπ 

ε ζρεηηθφ ηεο άξζξν, ε Yardley, (2000: 219) απνθαίλεηαη πσο ηφζν ε αμηνπηζηία φζν θαη 

ε πνηφηεηα κηαο έξεπλαο εμαξηάηαη θαη πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ζπλνιηθά ηέζζεξα θξηηήξηα: 
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α) ηελ επαηζζεζία ζην πιαίζην. Ο εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα έρεη κειεηήζεη ηελ ζρεηηθή βηβιη-

νγξαθία θαη ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, λα ιάβεη ππφςε ηνπ ην θνη-

λσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα απνηππψζεη ηα ιεγφκελά 

ηνπο σο είλαη, θαη κφλνλ απηά. πλεπψο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη ψζηε λα παξέρεη ηθαλν-

πνηεηηθφ δείγκα ηνπ ιφγνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ν νπνίνο ζα ζπλδέεηαη κε ηελ ηειηθή εξκε-

λεία (Αλησλίνπ,2018). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζε εζηθά δεηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο. β) ηελ αθνζίσζε θαη ηνλ απζηεξφ ζρεδη-

αζκφ. Ο εξεπλεηήο νθείιεη λα αθνινπζήζεη κε απζηεξφηεηα ηα βήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο πνπ επέιεμε γ) ηε δηαθάλεηα θαη ηε ζπλνρή ζε φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο θαηά 

ηελ νπνία ν εξεπλεηήο παξνπζηάδεη κε ζαθή ηξφπν φια ηα ζηάδηα δηεμαγσγήο ηηο έξεπλαο 

αηηηνινγψληαο παξάιιεια θαη ηηο επηινγέο ηνπ θαηά πεξίπησζε θαη δ) ηελ επίπησζε θαη 

ζεκαζία ηεο έξεπλαο ηφζν ζην αληίζηνηρν επηζηεκνληθφ πεδίν φζν θαη ζηελ θνηλσληθή 

ζθαίξα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξσηνηππία ηνπ ζέκαηνο, ην επίθαηξν απηνχ θαη ηελ αλάγθε 

δηεξεχλεζήο ηνπ, πνπ δελ εμαξηψληαη άκεζα απφ ηνλ εξεπλεηή. 

    Ζ Αλησλίνπ (2018), ηέινο, πξνηείλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ απφ άηνκα 

πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα, είλαη απνζηαζηνπνηεκέλα απφ απηήλ, ψζηε ελδερνκέ-

λσο λα εληνπηζηνχλ ζεκεία αζχλδεηα ή κε ινγηθά. 

4.10  Η εξεπλήηξηα: πξνζσπηθόηεηα θαη εξκελεία- πξνβιεκαηηζκνί θαη εκπόδηα 

Ζ εξεπλήηξηα είλαη κάρηκε εθπαηδεπηηθφο εδψ θαη 18 ρξφληα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαί-

δεπζε θαη ήξζε αληηκέησπε, απφ πξνζσπηθή εκπεηξία, αθνχ σο καζήηξηα ππέζηε θαη ε ίδηα 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηελ απνκφλσζε. Ζ δπλαηή 

θηιία πνπ δεκηνπξγήζεθε ηφηε κε νκνθπιφθηιν ζπκκαζεηή ηεο, ν νπνίνο βξηζθφηαλ θπζη-

θά θαη ν ίδηνο ζηελ ίδηα θαηάζηαζε, δηακφξθσζε ηνλ εξκελεπηηθφ ηεο νξίδνληα. ην ζηά-

δην αλάιπζεο ηνπ ιφγνπ ησλ ππνθεηκέλσλ, θαηά ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ην θαηλφκελν ηεο 

νκνθνβίαο απφ εθείλα, ήηαλ δχζθνιν γηα ηελ ίδηα λα πεξηνξίζεη ηελ θσλή ηεο θαη λα επη-

ηξέςεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαδείμνπλ ηελ δηθή ηνπο λνεκαηνδφηεζε ζην θαηλφκελν. 

    ην ηειηθφ ζηάδην, σζηφζν, ζην ζηάδην ηεο εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ, θαη κέλνληαο 

πηζηή ζην κέγηζην βαζκφ ζηελ ρατληεγθεξηαλή κέζνδν, ζπκπεξηέιαβε θαη ηηο δηθέο ηεο πξν- 

ελλνήζεηο κε ζε απηήλ ηελ δη-ππνθεηκεληθή ζεψξεζε κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνθάιπςε 
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ησλ βαζχηεξσλ πηπρψλ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηε ζέζε ηνπ εγέηε δηεπζπληή απέλαληη ζε απ-

ηφ. 
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Κεθάιαην 5 

Απνηππώλνληαο ηνλ ιόγν ησλ ζπκκεηερόλησλ 

5.1. πκκεηέρσλ 1 (Ν1) 

5.1.1.Σν πιαίζην 

Ο Ν1 είλαη θηιφινγνο κε 33 ρξφληα εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο . Σα ηειεπηαία 2 ρξφληα 

είλαη δηεπζπληήο γπκλαζίνπ ζε αγξνηηθή πεξηνρή πεξίπνπ 40 ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηε 

Θεζζαινλίθε. Σε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία δηεμήρζε ε ζπλέληεπμε δελ ήηαλ αθφκε 

θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο, αλ θαη, φπσο δήισζε απνπεηξάζεθε ζην παξειζφλ λα 

απνθηήζεη θάπνην κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ , νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, σζηφζν. 

δελ ηνπ ην επέηξεςαλ λα νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικα-

ηηθήο ηνπ πνξείαο δίδαμε ζε ειιεληθφ ζρνιείν ηνπ εμσηεξηθνχ (Γεξκαλία), γεγνλφο πνπ ηνπ 

ράξηζε πνιιέο επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο, κηα δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεκάησλ.  

    Ζ ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, έλα γπκλάζην κε κηθξή δχλα-

κε καζεηψλ (30 καζεηέο- 3 ηκήκαηα). Σν γξαθείν ηνπ βξίζθεηαη αθξηβψο δίπια ζηελ θε-

ληξηθή θαη κνλαδηθή είζνδν ηνπ θηεξίνπ κε γπάιηλε πφξηα, πνπ ηνπ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν 

ηνπ δηαδξφκνπ, θαη παξάζπξν πξνο ην πξναχιην ρψξν πνπ επίζεο ηνπ επηηξέπεη λα ειέγρεη 

ηηο θηλήζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ απιή. Ο ρψξνο ηνπ γξαθείνπ ηνπ ήηαλ κηθξφο αιιά δεζηφο 

θαη ηαθηνπνηεκέλνο. Σν γξαθείν ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ βξίζθεηαη δίπια αθξηβψο ζην 

γξαθείν ηνπ κε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη απφ εζσηεξηθή πφξηα. ηαλ έθηαζα ζην ζρν-

ιηθφ ρψξν ηα παηδηά είραλ δηάιιεηκα θαη δηαπίζησζα φηη ν θνο Αληξέαο ήμεξε ηνλ θαζέλα 

κε ην φλνκά ηνπ θαη ππήξρε κηα αβίαζηε επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο ζε θηιηθφ/παηξηθφ 

ηφλν, γεγνλφο πνπ ίζσο εμεγείηαη απφ ηνλ κηθξφ αξηζκφ καζεηψλ. 

      ηαλ επηθνηλψλεζα γηα πξψηε θνξά καδί ηνπ δέρηεθε κε πξνζπκία λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

έξεπλα θαη κε δηαβεβαίσζε πσο ζα είλαη δηαζέζηκνο αλά πάζα ζηηγκή ηνλ ρξεηαζηψ. Ζ ζπ-

λέληεπμε θχιεζε αβίαζηα, ρσξίο δηαθνπέο. Άιισζηε επηιέμακε ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα δηε-

μαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο πεξίπνπ κηα εβδνκάδα πξηλ, έηζη ψζηε λα κελ δεζκεχεηαη ν ίδηνο 

απφ άιιεο ππνρξεψζεηο (κάζεκα ζε θάπνην ηκήκα)  θαη λα έρεη ρξφλν λα θξνληίζεη λα κελ 

καο δηαθφςεη θαλείο. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο καγλεηνθψλεζεο ηνλ ξψηεζα αλ ήζειε λα αλα-
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θεξζψ ζε εθείλνλ κε θάπνην ςεπδψλπκν, σζηφζν επέιεμε ην πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα. Γηά-

βαζε ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα πνπ είρα εηνηκάζεη θαη ην ππέγξαςε. 

5.1.2 Οη πξνθαηαιήςεηο ηεο εξεπλήηξηαο 

Τπήξρε κηα αλεζπρία απφ κέξνπο κνπ γηα δχν ιφγνπο. Ο πξψηνο ιφγνο ήηαλ φηη ε ζπλέ-

ληεπμε απηή ήηαλ ε πξψηε πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχζα θαη πξνθαλψο απηφ θαη κφλν απνηε-

ινχζε έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα άγρνπο. Σν δεχηεξν ήηαλ φηη κε ηνλ Ν1 ππήξρε πξνζσ-

πηθή γλσξηκία, επαθή θαη ζπλεξγαζία αθνχ ππήξμε ζπκθνηηεηήο κνπ ζηνλ ίδην θχθιν κε-

ηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Δίρα ζρεκαηίζεη κηα πξψηε εηθφλα γηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη 

ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ, ηφζν κέζα απφ ηελ άςνγε ζπλεξγαζία καο αιιά θαη απφ ηνλ ηξφ-

πν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχζε θαη κε ηνπο ππφινηπνπο θνηηεηέο αθελφο θη αθεηέξνπ κε 

ηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη θνηηεηέο ηνλ αληηκεηψπηδαλ. Δπξφθεηην ινηπφλ γηα έλαλ εμαίξεην 

άλζξσπν πνπ έραηξε ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο εθηίκεζεο φισλ. Φνβφκνπλ, ζπλεπψο ην ελδε-

ρφκελν θαη ζε πνην βαζκφ ε ήδε δηακνξθσκέλε εηθφλα θαη άπνςε γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα 

κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ εξκελεπηηθή κνπ ηθαλφηεηα. Απνδείρζεθαλ, ηειηθψο, αβάζηκνη 

νη πξνβιεκαηηζκνί κνπ. 

5.1.3 Γισζζηθά ζρόιηα 

Ο ιφγνο ηνπ Ν1 ήηαλ αβίαζηνο, δηφινπ επηηεδεπκέλνο θαη δελ θάλεθε λα πξνβιεκαηίδε-

ηαη θαζφινπ ζηηο απαληήζεηο ηνπ. Έθαλε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο ρσξίο σζηφζν λα δψ-

ζεη ζην ιφγν ηνπ έλαλ απζηεξφ επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα, γεγνλφο πνπ ίζσο απνδίδεηαη 

ζηνλ θηιηθφ ηφλν ηεο ζπδήηεζεο. Γελ θάλεθε λα επαλαιακβάλεη ιέμεηο ή εθθξάζεηο, εμαη-

ξνπκέλεο ηεο ιέμεο «έηζη;» κε εξσηεκαηηθφ, πνπ ηελ αμηνπνηνχζε ζην ηέινο θάπνησλ πξν-

ηάζεσλ, φηαλ ήηαλ ζίγνπξνο γηα ηα ιεγφκελά ηνπ θαη απνδεηνχζε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο 

εξεπλήηξηαο. Αλαθεξφκελνο ζηνλ εγέηε-δηεπζπληή ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο θαη α-

λαθνξέο ρξεζηκνπνηνχζε πάληα ην γ πξφζσπν πιεζπληηθνχ, ζαλ λα εμήξε ηνλ εαπηφ ηνπ 

απφ ηνλ ηίηιν ηνπ εγέηε δηεπζπληή. Αληηζέησο ηνπνζεηνχζε ηνλ  εαπηφ ηνπ σο κέινο ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ ρξεζηκνπνηψληαο α πιεζπληηθφ πξφζσπν, θαη ζηε ζέζε ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ ζηελ ηάμε, αλαθεξφκελνο ζε ζρέζε κε καζεηέο θαη γνλείο.   
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5.1.4 Σα αλαδπόκελα ζέκαηα 

α) Ζγεζία. Σελ εγεζία σο έλλνηα ν Ν1 ηελ αληηιακβάλεηαη σο κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία ν δηεπζπληήο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ δηεπζπληηθνχ έξγνπ 

θαη « … ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ έρνπλ αλαζέζεη». Θεσξεί φηη έλαο δηεπζπληήο ζην ειιελη-

θφ ζρνιείν πξσηίζησο παξάγεη δηνηθεηηθφ έξγν θαη ηαπηνρξφλσο ζα πξέπεη λα είλαη παηδα-

γσγηθφο θαη επηζηεκνληθφο θαζνδεγεηήο «… λα έρεη δειαδή κηα πνιχπιεπξε ελαζρφιεζε 

θαη λα ελεκεξψλεη θαη λα βνεζά φζν κπνξεί ηνπο ζπλαδέιθνπο». Χζηφζν ε έιιεηςε ρξφλνπ 

θαίλεηαη λα ηνλ απαζρνιεί ηδηαηηέξσο. Αλαθέξζεθε ζηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο δηνηθεηη-

θνχ πξνζσπηθνχ ζηα ζρνιεία πνπ ζα ειαθξχλεη ηνλ δηεπζπληή απφ ηελ γξαθεηνθξαηηθή 

εξγαζία, ψζηε εθείλνο λα κπνξεί αλελφριεηνο λα επηιχζεη «… ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε 

θαζεκεξηλά λα αληηκεησπίζνπκε θαη φια απαηηνχλ ρξφλν». 

     Αλαθεξφκελνο ζηα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θαη λα επηιχζεη θάλεη 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ ζηελφ ζεζκηθφ νξίδνληα πνπ ηνλ δεζκεχεη ηφζν, ψζηε λα κεηψλεη 

ηελ παξεκβαηηθή ηνπ δπλαηφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν: «… Δίλαη θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ηέηνην, πνπ πνιιέο θνξέο δεκηνπξγνχληαη… νπνηαδήπνηε παξέκβαζε κπνξεί λα παξεμεγεζεί 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο. Πξέπεη λα είκαζηε πάληα, πάληα πξνζεθηηθνί ζε νπνηαδήπνηε παξέκ-

βαζε ή ζε νπνηαδήπνηε ζπκβνπιή ζα δψζνπκε». πλεπψο, ν ηδαληθφο εγέηεο δηεπζπληήο ζα 

πξέπεη λα επηζηξαηεχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ δεμηφηεηεο ψζηε «… λα θεξδίζεη ην ελδηα-

θέξνλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε..» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη λα κπνξεί λα «… λα δξά-

ζεη ζπκβνπιεπηηθά θαη κάιηζηα ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ ίζσο εθεί δελ ρσξάεη θάπνηα α-

λαβνιή». 

      Ζ εηθφλα δηαθνξνπνηείηαη φηαλ θάλεη αλαθνξά ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο: «Δθεί 

λνκίδσ ππάξρεη ρψξνο θαη φρη κφλν κε ηνπο καζεηέο αιιά θαη κε ηνπο γνλείο, ππάξρεη ρψξνο 

λα θηλεζνχκε δειαδή, πην αλεμάξηεηα θη ίζσο πην ζηνρεπκέλα έηζη; λα θάλνπκε θάπνηεο πα-

ξεκβάζεηο θαη λα βνεζήζνπκε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ». Ο δηεπζπληήο ζπλεπψο είλαη παξψλ 

γηα ηνπο καζεηέο ηνπ, αθνχ αιιειεπηδξά καδί ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, έρεη κηα επν-

πηεία θαη κπνξεί κε πεξηζζφηεξε ειεπζεξία λα πξνζθέξεη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ. 

β) Θέκαηα εηεξφηεηαο. Ο Ν1 πηζηεχεη, φπσο ηζρπξίδεηαη, ζηελ εζηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ θπξίσο σο πξνο ηνπ καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο.  Απνδεζκεχνληαο ηελ εζηθή απηή 

δηάζηαζε απφ νπνηαδήπνηε ζεζκηθή θαηνρχξσζε θη έρνληαο πιήξε επίγλσζε ηεο ζέζεο 
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ηνπ απέλαληη ηνπο δξα θαη πάιη ζπκβνπιεπηηθά είηε απνθεχγνληαο πξνβιεκαηηθέο θαηα-

ζηάζεηο είηε πξνβαίλεη ζε δηαρείξηζε θαη επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. ζνλ αθνξά ζην εθπαη-

δεπηηθφ πξνζσπηθφ, εθεί θαίλεηαη λα πξνζπαζεί αθφκε λα θαηαιάβεη ηνλ ρψξν ηνπ, αθνχ 

εκκέλεη λα αλαθέξεηαη ζηελ επίθιεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ θαη κφλν ηαθηηθψλ πνπ επη-

ζηξαηεχεη, ψζηε λα παξαθηλήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην ηηο ηθα-

λφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο θαη λα εκπιαθνχλ πεξηζζφηεξν ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν 

ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ. Θεσξεί, σζηφζν, φηη ε δηαδηθαζία απηή δελ είλαη ηδηαίηεξα δχ-

ζθνιε αθνχ «…  . Ο δάζθαινο, ν Έιιελαο δάζθαινο ζε γεληθέο γξακκέο έρεη θηιφηηκν θάλεη 

πνιιά πξάγκαηα δελ είλαη ν «επαγγελματίας» κε ηελ θιαζζηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Βνεζάεη, 

βνεζάεη ην βιέπσ θη εδψ φηαλ ήξζα – πξηλ δχν ρξφληα είδα φηη είρα αλζξψπνπο νη νπνίνη 

βνήζεζαλ θαη βνεζνχλ, δειαδήεεεε είλαη ηα ζηεξίγκαηα ηνπ ζρνιείνπ». Γηαπηζηψλνληαο 

ινηπφλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνιιέο θνξέο δεζκεχνληαη ζε δξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ 

δελ άπηνληαη ησλ λνκηθά θαηνρπξσκέλσλ θαζεθφλησλ ηνπο, έρνληαο «θηιφηηκν» δειαδή, 

κπνξεί λα ηνπο παξνηξχλεη ή λα ηνπο επεξεάζεη λα πινπνηήζνπλ θάπνηα εζεινληηθά εθπαη-

δεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

      Σελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαίλεηαη λα ηελ νξίδεη θαη λα ηελ αληηιακβάλε-

ηαη κφλν εθφζνλ γίλεηαη αλαθνξά ζε θαηλφκελα θνηλσληθήο αδηθίαο ζηα πιαίζηα ηεο ζρν-

ιηθήο κνλάδαο. «Ναη ππάξρεη. Υπάξρεη απηή…. Πνιιά παηδηά ηα νπνίαααααα …..είλαη ζέκα 

νηθνγέλεηαο. Γελ είλαη φια ζηελ ίδηα θνηλσληθή ηάμε, φια ηα παηδηά πνπ έξρνληαη εδψ, άιια 

έρνπλ δαζθάινπο ζην ζπίηη, άιια έρνπλ γνλείο , νη νπνίνη ηα θξνληίδνπλ, έρνπκε θαη παηδη-

άααα πνπνπνπνπνπ δελ ζέινπλ λα δνπλ ηνλ παηέξα φκσο ή φηη ζεσξνχλ φηη ε κεηέξα φκσο 

είλαη ηνμηθή. Καζαξά θαη μεθάζαξα δειαδή. Γειαδή είλαη πξάγκαηα ηα νπνία ζπκβαίλνπλ.» 

Δληνπίδνληαο, επνκέλσο, ηα θαηλφκελα αδηθίαο πνπ ππάξρνπλ, φπσο ιέεη, ηα απνδίδεη ζην 

νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ. 

    Απφ ηελ άιιε ε ζπκπεξίιεςε γηα ηνλ Ν1 είλαη «….λα κπνξείο λα ελζσκαηψζεηο λα 

κπνξείο νπζηαζηηθά λα βνεζήζεηο – φια ηα παηδηά αλεμαξηήησο πξνέιεπζεο, ηεο βάζεο απ 

ηελ νπνία μεθηλάλε….. Αθνξά φινπο ηνπο καζεηέο. Δίλαη νπζηαζηηθά έλα δίρηπ ην νπνίν θα-

ιείηαη λα αγθαιηάζεηεηεηεηεη φια ηα παηδηά αλεμάξηεηα αλ είλαη ιεπθά καχξα θίηξηλα θφθθηλα 

δελ μέξσ θη εγψ ηη…». Γίλεηαη ακέζσο θαηαλνεηφ πσο ν Ν1 αληηιακβάλεηαη φηη ε ζπκπε-

ξίιεςε μεθεχγεη απφ ην πιαίζην ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη αθνξά ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ 

σο δίρηπ πξνζηαζίαο, φπσο πνιχ εχγισηηα ην έζεζε, ζπλδένληαο παξάιιεια ηελ έλλνηα 
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ηφζν κε ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη νηθνγελεηαθή αθεηεξία ησλ καζεηψλ πνπ έθαλε 

ιφγν ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο αιιά ζέηνληαο θαη ην ζέκα ηεο θπιεηηθήο 

θαη εζληθήο θαηαγσγήο ηνπο. 

     Φαηλφκελα πεξηζσξηνπνίεζεο εληνπίδνληαη ζην ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηεί ν Ν1 θαη 

αλαγλσξίδνληαη απφ εθείλνλ. Σα θαηλφκελα απηά ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηηο καζεζηαθέο επη-

δφζεηο ησλ παηδηψλ αιιά θαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή θαη κε ηε ζπκπεξη-

θνξά ηνπ. Γηα ηνλ Ν1 νη ρακειέο επηδφζεηο ηνπ καζεηή νδεγνχλ ζηελ ρακειή απηνπεπνί-

ζεζή ηνπ θαη απηφ επηδξά ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ, « …Κιείλνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο» πνπ ηειηθά ηνλ ζέηεη ζην πεξηζψξην. Μεγάιν κεξί-

δην επζχλεο απνδίδεηαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ καζεηή «….Υπάξρνπλ ηέηνηα παηδηά λαη. Δδψ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν παξάγνληαο γνληφο. ηαλ δελ έρεηο δειαδή ηελ ππνζηήξημε θαη,- νπ-

ζηαζηηθά ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ γνληψλ λα πξνρσξήζεηο ζε θάηη πεξηζζφηεξν κέλεη θαη εί-

λαη ζηαηηθφ απηφ, κέλεη δελ πξνρσξά, αιιά ππάξρεη απηφ.» χκθσλα κε ηνλ Ν1 ηα παηδηά 

δε ιακβάλνπλ επαξθή ζηήξημε απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ «….Απηά πνπ δελ έ-

ρνπλ ζηήξηγκα. Σηήξηγκα δελ έρνπλ θπξίσο λαη. Γελ έρνπλ ζηήξηγκα θη απηφ έρεη ζαλ απνηέ-

ιεζκα έηζη; Να δηακνξθψλνπλ κηα  ρακειή απηνεθηίκεζε…». Απφ ηελ άιιε πιεπξά σζηφ-

ζν, ν Ν1 δελ παξαβιέπεη θαη ην ξφιν πνπ ελδερνκέλσο θαη ην ζρνιείν δηαδξακαηίδεη α-

θνχ «…θη εκείο νη δάζθαινη κπνξεί λα θάλνπκε θάπνηεο δηαθξίζεηο αζπλείδεηα, θαη λα δεκη-

νπξγνχκε θαηαζηάζεηο πνπ είλαη αλεπηζχκεηεο έηζη;» ελλνψληαο φηη θαη ν ίδηνο αιιά θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαίλεηαη φηη εγθαηαιείπνπλ ηελ πξνζπάζεηα λα ελζσκαηψζνπλ 

θάπνηνπο απφ ηνπο καζεηέο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αληηκεησπίδνληάο ηνπο σο «ρα-

κέλεο ππνζέζεηο». Αλαγλσξίδνληαο απηήλ ηελ αδπλακία ν Ν1 ζεκεηψλεη φηη « Φπζηθά 

γίλνληαη θάπνηεο πξνζπάζεηεο έηζη;, κε θάπνηνπο επαίλνπο κε θάηη- θάπνηεο θηλήζεηο κέζα 

ζηελ ηάμε , έρνπκε ηέηνηα παηδηά, αιιά φκσο είπα είλαη φια πνιχ πεξηνξηζκέλα, πξέπεη λα 

γίλνληαη πεξηζζφηεξν στοχευμένα θαη ζε πην επξεία θιίκαθα». 

γ) Οκνθπινθηιία-νκνθνβία. Ο Ν1 θαίλεηαη λα δπζθνιεχεηαη λα εθθξαζηεί ειεχζεξα φ-

ηαλ εξσηάηαη γηα ηα νκνθπιφθηια άηνκα. «Γελ αηζζάλνκαη θάηη. Απιψο ζεσξψ φηη είλαη 

θάπνηνη ζπκπνιίηεο καο (ςάμηκν άιιεο ιέμεο), γεληθά άληξεο ή γπλαίθεο πνπ έρνπλ θάπνηεο 

ηδηαίηεξεο ζεμνπαιηθέο επηζπκίεο. Γε κε αθνξά εκέλα. Θέκα δηθφ ηνπο είλαη». Τηνζεηεί κηα 

ζηάζε απνδνρήο λαη κελ, αδηαθνξίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο απνζηαζηνπνίεζεο δε.  
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      Σα επίπεδα ζπλαλαζηξνθήο ηνπ κε νκνθπιφθηια άηνκα πεξηνξίδνληαη απζηεξά ζε ε-

παγγεικαηηθφ θαη φρη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ ζπλάληε-

ζε έλαλ νκνθπιφθηιν εθπαηδεπηηθφ, γηα ηνλ νπνίν δε ζέιεζε λα πεη πεξηζζφηεξα πξάγκα-

ηα. Αλέθεξε απιά φηη είραλ πάεη καδί κε κηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή εθηφο λνκνχ ρσξίο λα 

ζέιεη λα εηζέιζεη ζε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ζεσξψληαο, ίζσο φηη ππάξρεη ε πεξίπησζε 

λα εθζέζεη θάπνηνλ ζπλάδειθν. 

Ο Ν1 ζπλάληεζε καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ αιιά θαη καζεηέο 

πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαλ ζηα έκθπια πξφηππα. Κάλεη αξρηθά έλα δηαρσξηζκφ κεηαμχ α-

γνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Καηά ηελ άπνςή ηνπ ε νκνθπινθηιία ζηα θνξίηζηα δελ ηφζν έθδειε 

φζν ζηα αγφξηα  «…ηα θνξίηζηα λα πσ ηελ αιήζεηα δελ έρσ ζπλαληήζεη πνηέ ηέηνην 

πξάγκα ίζσο εθεί λα κελ είλαη ηφζν έθδειν, δελ μέξσ.» πξνζπάζεζε λα θξαηήζεη κηα ζηά-

ζε νπδεηεξφηεηαο απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο καζεηέο ηνπ, αθνχ φηαλ ηνλ ξψηεζα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ αληηκεηψπηζε ηα παηδηά απηά θαη ζε πνην επίπεδν απάληεζε: «…δελ 

κνπ πέθηεη ιφγνο. Δίλαη ζέκα δηθφ ηνπο είλαη κηα ηδηαίηεξε ζεμνπαιηθή πξνηίκεζε πνπ έρνπλ,-

, δε ζα πάξνπλ ηελ άδεηά κνπ ή ηελ έγθξηζή κνπ αιιά λα πσ θαη θάηη άιιν; Γελ έρσ θαη φ-

κσο γλψζεηο. Γειαδή ηη λα θάλσ;» Θεσξεί φηη ε φπνηα απφπεηξα πξνζέγγηζεο ζα είρε θαη 

ζπκβνπιεπηηθφ ή θαη απνηξεπηηθφ ραξαθηήξα ιεο θαη αλ ζπκβνπιέςεη θάπνηνο ηνλ έθεβν 

λα πάςεη λα είλαη νκνθπιφθηινο απηφο ζα ππαθνχζεη. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ ηα ιεγφκε-

λά ηνπ γηα ηελ ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Δλψ 

ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ είρε αγθαιηάζεη ηα παηδηά απηά, πξφβιεκα ππήξρε κε ηνλ δηεπζπ-

ληή ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο, πξνεξρφκελνο απφ κηα θνηλφηεηα κε έληνλν ην ζξεζθεπηηθφ 

ζπλαίζζεκα θαη ραξαθηήξα, θαη νδεγνχκελνο απφ ηέηνηνπ είδνπο θίλεηξα,  αλαθεξφηαλ 

ζηνπο καζεηέο κε άζρεκνπο ραξαθηεξηζκνχο. ε θαη‟ ηδίαλ ζπδεηήζεηο κάιηζηα εθηφο 

ζρνιείνπ θπξίσο ζπδεηηφηαλ ην ζέκα κε θάπνηνπο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ κνηξάδν-

ληαλ ηηο ίδηεο ζηάζεηο θαη ν αξλεηηθφο ζρνιηαζκφο επεθηείλνληαλ θαη ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ 

νκνθπιφθηισλ παηδηψλ. Ο Ν1 αλ θαη δε ζπκκεξηδφηαλ ηηο ίδηεο απφςεηο θαη δελ ζπκθσ-

λνχζε κε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπλαδέιθσλ, δελ πξνζπάζεζε λα θάλεη αληίινγν θαη 

λα ηαρζεί ππέξ ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

     Αλαθέξζεθε, σζηφζν, εθηελέζηεξα ζε εκπεηξίεο ηνπ κε νκνθπιφθηινπο καζεηέο θαζψο 

θαη ζε καζεηέο πνπ ζεσξνχληαλ νκνθπιφθηινη, αθνχ εθείλνη δελ ππάθνπαλ ζηα αλακελφ-

κελα έκθπια πξφηππα. ε πξψην αλαγλσξίδεη ηε δπζθνιία ηνπ εθήβνπ λα απνθαιχςεη α-
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λνηρηά ηε ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα «… δελ εθδειψλεηαη.», θαη εμεγεί  «Γηαηί εληάμεη εί-

λαη θαηαθξηηέν απφ ηελ επξχηεξε νκάδα κέζα ζηελ νπνία θηλνχληαη, δειαδή ζηηγκαηίδν-

ληαη ηα παηδηά απηά θαη απηφ νδεγεί ζε πάξα πνιιά πξνβιήκαηα δειαδή ζε ζπκπεξηθνξέο 

πβξηζηηθέο…». Σα ΛΟΑΣΚΗ παηδηά επνκέλσο παξακέλνπλ κέζα ζηελ ληνπιάπα θνβνχκε-

λα ηελ θαηαθξαπγή θαη ηνλ ζηηγκαηηζκφ ηνπο πξψηα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη αλα-

πφθεπθηα θαη απφ ην ζχλνιν ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο. Ζ ιεθηηθή βία είλαη ε πξψηε κνξ-

θή νκνθνβηθνχ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ πνπ εληνπίδεη ν Ν1 κε ηε ιέμε «gay», πξνδίδνληαο 

ζε απηή ζαθψο αξλεηηθή ρξνηά, λα είλαη δηάρπηε ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Πνιιέο θν-

ξέο νη ππφινηπνη καζεηέο δελ πεξηνξίδνληαη ζηε ιεθηηθή βία. Ζ ιεθηηθή βία ζπλνδεπφηαλ 

θαη κε ρεηξνλνκίεο. ηελ πεξίπησζε ηνλ καζεηψλ, ζε αληίζεζε κε εθείλε ηνπ δηεπζπληή, ν 

Ν1 επελέβε σο αζπίδα πξνζηαζίαο ησλ καζεηψλ «…Να πξνζηαηεχζσ φκσο, κπνξψ. Γε-

ιαδή δελ κπνξψ λα επηηξέπσ ζε θάπνηνλ λα αζθεί κπνχιηλγθ πνπ ιέκε έηζη απηφλ ηνλ εθ-

θνβηζκφννννν… Απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη».  

δ) Γξάζεηο – πξνηάζεηο  

Ζ νκνθνβηθή ιεθηηθή βία, θαζψο θαη ηα πεξηζηαηηθά νκνθνβηθνχ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ 

αληηκεησπίζηεθαλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο κφλν εληφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ θαη κφλν εληφο 

ζρνιηθήο ηάμεο. Ζ ζρνιηθή κνλάδα δελ απεπζχλζεθε ζε θάπνηνλ θνξέα ψζηε λα αληηκεησ-

πηζηεί ην ζέκα κε ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ελδερνκέλσο λα επηιπζεί.    

Σν ειιεληθφ ζρνιείν θαηά ηνλ Ν1 δελ δηαρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο κεηνλφηε-

ηαο κε θαλέλαλ ηξφπν. Σα ζέκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο …»δελ ηα αθνπκπάκε…». 

Οη αηηίεο ζπλνςίδνληαη αθελφο ζηελ έιιεηςε γλψζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

γηα ην ζέκα ηεο νκνθπινθηιίαο αιιά θαη ζηελ έιιεηςε δηάζεζεο απφ κέξνπο ηνπο  λα α-

ζρνιεζνχλ κε έλα ηέηνην «επαίζζεην» ζέκα , αθνχ νη αληηδξάζεηο απφ ηνπο γνλείο ησλ π-

πνινίπσλ καζεηψλ ζα είλαη άκεζεο.  

ζνλ αθνξά ζηε Θεκαηηθή Δβδνκάδα θαη ηνλ άμνλα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο έκθπιεο 

ηαπηφηεηεο ν Ν1 παξαδέρεηαη φηη «…Δίρακε αληηδξάζεηο. Να εδψ έρσ ηελ Θεκαηηθή Δ-

βδνκάδα, απηφ ην ζέκα ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ ζα ην αθήζνπκε απ‟έμσ. Ναην εδψ εί-

λαη…θαη πέξηζπ έμσ ην αθήζακε. Δίκαζηε θη εκείο ιίγν είκαζηε επζπλφθνβνη αιιά….---

(ζηακαηά)». Οη αληηδξάζεηο ήηαλ έληνλεο φπσο ιέεη, θαη έλαο ιφγνο, θαηά ηνλ Ν1 είλαη 

φηη ην ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηεί βξίζθεηαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή.  
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Ο λφκνο, αλαθεξφκελνο, ζηνλ αληηξαηζηζηηθφ λφκν ηνπ 2014, δελ ζσξαθίδεη νχηε ηνλ δηεπ-

ζπληή, νχηε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, ψζηε λα πξνρσξήζνπλ απξφζθνπηα 

ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα ζεμνπαιηθήο δηαθνξεηηθφ-

ηεηαο. 

     πκπεξαζκαηηθά, ν Ν1 ζεσξεί φηη ζαθψο θαη είλαη δχζθνιν γηα έλαλ έθεβν λα επηηε-

ιέζεη ηε δηαθνξεηηθή ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα «…. φηαλ έρεη θάπνηεο,εεεε, κελ ην πσ 

ηδηαηηεξφηεηεο, φηαλ έρεη ηέηνηα θιίζε, ηέινο πάλησλ, ζεσξψ φηη είλαη πνιχ δχζθνιν. ρη 

κφλν εδψ ζε φιε ηελ… ηνπιάρηζηνλ ζηα ζρνιεία πνπ πήγα εγψ, ππάξρεη ζέκα, εηδηθά κε-

ηαμχ ησλ εθήβσλ, ηεξάζηην». Ζ θπξηφηεξε αηηία θαηά ηελ γλψκε ηνπ είλαη  «….κηα αληί-

ιεςε ξηδσκέλε ζηνλ θφζκν», πνπ ζηηγκαηίδεη απηφκαηα ηα νκνθπιφθηια άηνκα. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ζεσξεί απίζαλν λα κελ αληαπνθξηζεί έλα ζρνιείν, εηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηη-

θνί, ζηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ λα βνεζήζνπλ, κε φπνηνλ ηξφπν κπνξνχλ, ηα παηδηά κέιε 

ηεο ζεμνπαιηθήο κεηνλφηεηαο. Χζηφζν, ζεσξεί θαη ππνζηεξίδεη ζζελαξά φηη ε επηκφξθσζε 

πνπ γίλεηαη ζε ζέκαηα ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη ην ζέκα ηνπ 

νκνθνβηθνχ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαη λα αθνινπζεί κηα ζπλέρεηα.  

5.1.5 Δμσγισζζηθά ζρόιηα 

Ζ ηνληθφηεηα ηεο θσλήο ηνπ Ν1 ήηαλ θαλνληθή, ρσξίο απμνκεηψζεηο ζηελ έληαζή ηεο. ε 

ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ηφληζε θάπνηεο ιέμεηο νπησο ψζηε λα δψζεη έκθαζε ζηα ιεγφκελά 

ηνπ. Οη παχζεηο ζην ιφγν ηνπ ήηαλ νη αλακελφκελεο, φιεο κηθξφηεξεο ησλ 2 δεπηεξνιέ-

πησλ, πνπ ηνπ έδηλαλ ηνλ ρξφλν λα ζθεθηεί θαιχηεξα ηηο απαληήζεηο ηνπ. Παξαηεξήζεθε 

θάπνηα δπζθνιία έθθξαζεο, φηαλ ηνπ δεηήζεθε λα αλαθεξζεί ζηα νκνθπιφθηια άηνκα, 

αιιά κφλν ζηελ πξψηε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ζρεηηθνχ άμνλα. Ο ιφγνο θάλεθε λα είλαη ε 

δπζθνιία επηινγήο ησλ νξζψλ ιέμεσλ γηα ην ζέκα.  

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο θαζφηαλ ήξεκα θαη άλεηα ζηελ θαξέθια ηνπ γξα-

θείνπ ηνπ, θαη δε ζπλφδεςε ηνλ ιφγν ηνπ κε θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ ή κε εθθξάζεηο ζην πξφ-

ζσπφ ηνπ. 

Καζψο κε ζπλφδεπε ζηελ έμνδν απφ ηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, αηζζάλζεθε ηελ α-

λάγθε λα κνπ εθκπζηεξεπηεί φηη επαηζζεηνπνηήζεθε απφ ηελ θνπβέληα καο θη φηη πιένλ 

είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη θάπνηα θαηλφκελα νκνθνβηθά πνπ πξηλ δελ ηνπ θηλνχζαλ θαη 

ηφζν ηελ πξνζνρή. Αλαθέξζεθε ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα καζεηψλ, πνπ πθίζηαληαη 
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ηελ ιεθηηθή νκνθνβηθή βία απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη δεζκεχηε-

θε πξνζσπηθά λα αληηκεησπίζεη ηα θαηλφκελα απηά κε κεγαιχηεξε αθνζίσζε. 

 

5.2 πκκεηέρνπζα 2 

5.2.1 Σν πιαίζην 

Ζ ζπκκεηέρνπζα 2 (Α2) είλαη ζενιφγνο θαη θηιφινγνο κε 20 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Σα ηειεπηαία 8 ρξφληα ππεξεηεί σο δηεπζχληξηα Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ζε έλα γπκλάζην ζε εκηαζηηθή πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, 15 ρηιηφκεηξα καθξηά 

απφ ην θέληξν ηεο πφιεο. Δίλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

  Ζ ζπλέληεπμε έιαβε ρψξα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν θηινμελεί πεξίπνπ 270 παηδηά 

θαη  ζπζηεγάδεηαη κε ην δεχηεξν γπκλάζην ηεο πεξηνρήο. πγθεθξηκέλα βξηζθφκαζηαλ ζην 

γξαθείν ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, αθνχ ε Ν2 ζηεξείηαη ηνπ δηθνχ ηεο πξνζσπηθνχ 

γξαθείνπ. Ο ρψξνο βξίζθεηαη δεμηά ηεο θεληξηθήο εηζφδνπ. Έλα κεγάιν παξάζπξν επηηξέ-

πεη ηνλ έιεγρν εηζφδνπ θαη εμφδνπ καζεηψλ θαη επηζθεπηψλ. Χζηφζν, δελ ππήξρε πξφζβα-

ζε, νχηε θαλ νπηηθή, νχηε ζηνπο δηαδξφκνπο νχηε ζηνλ πξναχιην ρψξν, ν νπνίνο βξίζθεηαη 

ζηελ αληίζεηε πιεπξά ηνπ θηεξίνπ. Δπξφθεηην γηα έλα κηθξφ γξαθείν κε 4 ζπλνιηθέο έδξεο, 

πνπ θαληάδεη αδχλαην λα θηινμελεί ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

ε ζρεηηθή εξψηεζή κνπ, ελεκεξψζεθα φηη αξθεηνί απφ ηνπο θαζεγεηέο εξγάδνληαη ζε 

ζρνιηθέο αίζνπζεο πνπ εθείλε ηελ ζηηγκή είλαη θελέο απφ καζεηέο.  Έρνληαο επίγλσζε ησλ 

δπζθνιηψλ, ε ίδηα επέιεμε λα ζπλαληεζνχκε ην πξσί ζηηο 8.30 π.κ. κεηά ην θνπδνχλη πνπ 

ζεκαίλεη ηελ πξψηε ψξα, γηα λα δηαζθαιίζνπκε φηη ζα είκαζηε κφλεο ζηνλ ρψξν. 

     Σελ πξψηε θνξά πνπ ζπλαληεζήθακε ε Α 2 ζέιεζε λα απνθχγεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο, 

πξνβάιινληαο σο αηηία ηελ έιιεηςε γλψζεσλ θαη άπνςεο γηα ην ζέκα. Έπξεπε λα επηκείλσ 

αξθεηά γηα λα ηελ κεηαπείζσ, αθνχ εθ ησλ πξνηέξσλ γλψξηδα πφζν αμηφινγε εθπαηδεπηη-

θφο θαη δηεπζχληξηα είλαη, αιιά θη φηη ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηεί ππάξρνπλ καζε-

ηέο κέιε ηεο ζεμνπαιηθήο κεηνλφηεηαο. Θεψξεζα ινηπφλ απαξαίηεηε ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

έξεπλα. Ζ ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο θχιεζε επράξηζηα, αθνχ ηειηθψο απνδεί-

ρζεθε φηη ε Α 2 θαη άπνςε θαη γλψζεηο είρε γηα ην ζέκα, αλ θαη ππήξμαλ θάπνηεο δηαθν-

πέο, νη νπνίεο επηπρψο δελ ζηάζεθαλ ηθαλέο λα δηαθφςνπλ ηνλ εηξκφ ηνπ ιφγνπ ηεο ζπκκε-

ηέρνπζαο. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο καγλεηνθψλεζεο δεηήζεθε απφ ηελ Α2 λα επηιέμεη αλ 
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επηζπκεί θάπνην ςεπδψλπκν, σζηφζν επέιεμε ην πξαγκαηηθφ ηεο φλνκα. Έξημε κηα καηηά 

ζην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, ην ππέγξαςε θαη μεθηλήζακε. 

5.2.2 Οη πξνθαηαιήςεηο ηεο εξεπλήηξηαο 

     Ζ έιιεηςε πξνζσπηθνχ ρψξνπ ηεο Α2 ήηαλ ε θπξηφηεξε πεγή ηεο αλεζπρίαο κνπ. 

Πξάγκαηη, ε ξνή ηεο ζπλέληεπμεο δηεθφπε αξθεηέο θνξέο ρσξίο φπσο πξναλαθέξζεθε λα 

δηαθνπεί θη ν εηξκφο ηεο Α 2 αιιά ζε έλα ζεκείν φπνπ ζα κπνξνχζακε λα εκβαζχλνπκε 

πεξηζζφηεξν ζε κηα βησκέλε εκπεηξία ηεο Α 2 , ε δηαθνπή ήηαλ αξθεηψλ ιεπηψλ θαη έπεη-

ηα ε ίδηα δε ζέιεζε λα επεθηαζεί άιιν ζην ζέκα. εβφκελε ηελ επηζπκία ηεο ζπλερίζακε 

παξαθάησ.  

    Έλα αθφκε ζεκείν πνπ κε απαζρνινχζε ήηαλ ην γεγνλφο φηη έδεημα κηα επηκνλή ζηελ 

εμαζθάιηζε ζπκκεηνρήο ηεο Α 2, ίζσο ηελ νδεγνχζε ζηελ απφθξπςε θάπνησλ εκπεηξηψλ 

ή πιεξνθνξηψλ γηα ην ζέκα. Κάηη ηέηνην ζαθψο θαη δε ζπλέβε, αληηζέησο ε Α 2 ήηαλ ηδη-

αηηέξσο δνηηθή θη επράξηζηε σο ζπλνκηιεηήο. 

5.2.3 Γισζζηθά ζρόιηα 

Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο απφ ηε Α2 ήηαλ επαξθήο θαη αλάινγε ηεο κφξθσζήο ηεο. Γελ πα-

ξαηεξήζεθαλ αμηνζεκείσηεο παχζεηο ή επαλαιήςεηο ιέμεσλ θαη εθθξάζεσλ, ελψ ζην κε-

γαιχηεξν κέξνο ησλ απαληήζεψλ ηεο αμηνπνηνχζε ην α εληθφ πξφζσπν, εηδηθφηεξα ζε φηη 

είρε λα θάλεη κε ηελ εγεζία, ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ επζχλε απέλαληη ζηνπο 

καζεηέο, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη αθελφο απφ ηελ πνιχρξνλε εκπεηξία ηεο σο δηεπζχ-

ληξηα θαη αθεηέξνπ απφ ηελ πιήξε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ θαζεθφλησλ ηεο.  

5.2.4 Αλαδπόκελα ζέκαηα 

α) Ζγεζία: ε εγεζία θαηά ηελ Α2 είλαη κηα έλλνηα άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηνλ δηεπζπληή 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο πέξα απφ ηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα θαη ηελ επζχλε γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, νθείιεη ηαπηφρξνλα λα απνηειεί πεγή έκπλεπζεο 

γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο, ψζηε λα ζπκβάινπλ πξνο φθεινο ηνπ ζρνιείνπ 

κε ην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Ζ παξαθίλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ 

ηελ εγέηε δηεπζπληή αλαπφθεπθηα ζα ιεηηνπξγήζεη, ζεσξεί ε Α 2, ππέξ ηφζν ησλ καζε-

ηψλ φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ «….γηαηί κέζα απφ ηηο δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο 

πνπ γίλνληαη ν έλαο εκπλέεη ηνλ άιινλ γηα λα βγεη έλα θαιχηεξν απνηέιεζκα…». πλεπψο 
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αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηνπ εγέηε δηεπζπληή, ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε απηή δξα σο 

παηδαγσγηθφο θαζνδεγεηήο φπσο ζα έπξεπε θαηά ηελ Α 2 «….ην λα εκπλεχζεηο, δελ ε-

κπλέεηο δηνηθεηηθά, εκπλέεηο παηδαγσγηθά απηή είλαη ε γλψκε κνπ. Άξα πξέπεη εζχ λα εξγα-

ζηείο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο, δειαδή λα κελ αλακέλσ εγψ λα θάλνπλ θαηλνηφκεο δξά-

ζεηο νη ζπλάδειθνη πνπ δελ έρσ θάλεη πνηέ εγψ.», ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δξα πξνο φ-

θεινο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ Α2 ζέιεζε λα πξνρσξήζεη ζε 

κηα δηάθξηζε ηνπ ξφινπ πνπ ζα έπξεπε λα έρεη έλαο εγέηεο δηεπζπληήο ζην ειιεληθφ ζρν-

ιείν απφ εθείλνλ πνπ ηειηθά έρεη «….  εδψ ηψξα ζα κε αλαγθάζεηε λα θάλσ κηα δηάθξηζε 

πνηα ζα έπξεπε λα είλαη θαη πνηα αλαγθάδνκαη λα είλαη γηαηί δνπιεχσ ζε έλα ειιεληθφ ζρν-

ιείν. Θα έπξεπε λα είλαη θπξίσο παηδαγσγηθφο ν ξφινο κνπ, λα είκαη εδψ γηα λα επηιχσ 

πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε θνίηεζε, ζηε ζπκπεξηθνξά, ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο,….. φκσο ε δνπιεηά ηνπ δηεπζπληή ζην ειιεληθφ ζρνιείν εί-

λαη επηθνξηηζκέλε κε απίζηεπηε γξαθεηνθξαηία…. Οπφηε, απηφ κεηψλεη ηνλ ρξφλν πνπ κπνξψ 

λα αθηεξψζσ ζηα ππφινηπα ελψ ζα έπξεπε λα αζρνινχκαζηε απνθιεηζηηθά κε ηα παηδαγσγη-

θά δεηήκαηα.». Ζ έιιεηςε ρξφλνπ θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ θαιείηαη λα εθηειέ-

ζεη, ζην ειιεληθφ ζρνιείν, ηειψληαο αθφκε θαη ρξέε κεραληθνχ, αθνχ «.λα αζρνιεζψ κε 

ηε ζηέγε, λα αζρνιεζψ κε ηε βξχζε, γηαηί δελ αζρνινχληαη απηνί πνπ πξέπεη, φρη γηαηί είκαη 

εγψ ζπγθεληξσηηθή…», απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ δηεπζπληή θαη ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ην 

επηζπκεηφ, πνπ είλαη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία. 

β) Θέκαηα εηεξφηεηαο. ρεηηθά κε ηελ εζηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηεο σο δηεπζχληξηα ε 

Α2 πηζηεχεη «…ην εζηθφ θνκκάηη είλαη φηη ν δηεπζπληήο νθείιεη λα είλαη ν παηέξαο ή ε κε-

ηέξα φισλ,  ησλ καζεηψλ, ησλ γνλέσλ, φζν θη αλ αθνχγεηαη πεξίεξγν θαη απηφ θαη ησλ ζπ-

λαδέιθσλ άξα πξέπεη λα βξεηο ηε ρξπζή εθείλε ηνκή πνπ ζα ζνπ επηηξέςεη λα είζαη δίθαηνο 

απέλαληη ζε φινπο ρσξίο λα αηζζάλεηαη θάπνηνο φηη δελ  ζηάζεθεο ηζφηηκα απέλαληί ηνπ.»  

     Ζ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο θαη εηδηθφηεξα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαηά ηελ Α2 

είλαη κηα έλλνηα πνπ δχζθνια κπνξεί θάπνηνο λα ηελ νξίζεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν θάζε 

δηεπζπληήο ππαθνχεη θαη πηζηεχεη ζε έλα πξνζσπηθφ αμηαθφ θψδηθα πνπ ηνλ ζηεξίδεη θαη 

ηνλ ππνζηεξίδεη κε επηκνλή θαη απζηεξφηεηα, εηδηθφηεξα φηαλ απηφο παξαβηάδεηαη απφ 

νπνηνδήπνηε κέινο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, είηε είλαη καζεηήο, είηε εθπαηδεπηηθφο είηε 

γνλέαο. Τπάξρεη φκσο θαη κηα άιιε νπηηθή. Ο δηεπζπληήο πνιιέο θνξέο, φπσο ππνζηεξίδεη 

ε Α2 , βξίζθεηαη πνιιέο θνξέο ζε δπζκελή ζέζε θαηά ηελ νπνία ζα πξέπεη λα πξνζηαηέ-
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ςεη θάπνηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, δειαδή λα ηεξήζεη ην απφξξεην, θαη ε δέζκεπζή ηνπ 

απηή, λα πιήηηεη θαηά θάπνην ηξφπν ηελ εηθφλα ηνπ, αθνχ, θαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ, δξα 

κε άδηθν ηξφπν. «…Δθεί ινηπφλ πξέπεη λα βξεηο έλα ηξφπν θαη ην δεδνκέλν λα  πξνζηαηεχ-

ζεηο αιιά θαη απηφλ πνπ αηζζάλεηαη ζηγκέλνο λα ηνπ δψζεηο λα θαηαιάβεη φηη δελ είλαη έηζη. 

Δίλαη πνιχ δχζθνιε δνπιεηά πξαγκαηηθά είλαη πνιχ δχζθνιν, ζέιεη λα είζαη θάηη ζαλ καέ-

ζηξνο. Σαλ λα έρεηο γλψζε πνιιψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη λα πξέπεη λα ηα παίμεηο ηαπηφ-

ρξνλα, θάπσο έηζη…». 

     Σα θαηλφκελα θνηλσληθήο αδηθίαο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε Α2 ζην ζρνιείν 

ηεο ζπλδένληαη κε ηα παηδηά πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ. Δπηζεκαίλεη, σζηφζν, φηη ππεχ-

ζπλνη γηα ηα θαηλφκελα δελ είλαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο αληηζέησο, ε πεγή ηνπ πξν-

βιήκαηνο θαίλεηαη λα είλαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ κε ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Τπν-

ζηεξίδεη φηη φηαλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ εθάζηνηε καζεηή, κε αθεηεξία πξνζσ-

πηθέο ή ηδενινγηθέο ηνπνζεηήζεηο, απνπεηξάηαη λα παξέκβεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, 

ζαθψο θαη επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ. Ζ επέκβαζε ηνπ δηεπζπληή ζηα ζέκαηα 

απηά είλαη άκεζε, θαίξηα θαη αδηαπξαγκάηεπηε, θαηά ηε Α2 «Δδψ έρεη ρξένο ην ζρνιείν 

λα ηνπ δείμεη φηη ην ζρνιείν είλαη έλα πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγεί κε απηέο ηηο αξρέο.», νπφηε 

δελ αθήλεηαη ρψξνο ζε θαλέλαλ λα δξάζεη ελάληηα ζηηο αξρέο ηνπ ζρνιείνπ ηεο. 

    Αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ζπκπεξίιεςεο, ε Α2 θαίλεηαη λα έρεη κηα πην μεθάζαξε 

εηθφλα. Σε ζπλδέεη άκεζα κε ηελ εηεξφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ελ γέλεη θαη πξνζζέηεη 

πσο είλαη επζχλε πξψηα ηνπ δηεπζπληή «…λα βξεη ηνλ ηξφπν λα ρσξάλε φινη εδψ κέζα. Δεε 

λα ρσξάλε κε ηηο πξνζσπηθφηεηέο ηνπο. Γειαδή έρνπκε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ ζρνιείνπ, ππάξ-

ρνπλ νη γεληθνί ζηφρνη ζηελ ειιεληθή παηδεία, ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε αιιά απφ εθεί θαη 

πέξα ν θαζέλαο είλαη θάηη εληειψο δηαθνξεηηθφ. Πξέπεη  λα βξνχκε ηνλ ηξφπν, πξέπεη λα θά-

λνπκε… ε ειιεληθή θνπιηνχξα κάιινλ δελ πεξηιακβάλεη επαξθψο ηελ αλνρή ζηελ εηεξφηεηα. 

Καη απηφ είλαη έλα πξφβιεκα πνπ δελ βνεζάεη ζηε ζπκπεξίιεςε». 

     Φαηλφκελα πεξηζσξηνπνίεζεο εληνπίδεη ε Α2 ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηεί. Διάρηζηα απφ 

απηά αθνξνχλ ζηελ δηαθνξεηηθή θαηαγσγή ή εζληθφηεηα, θαη ζρεηίδνληαη γηα κηα αθφκε 

θνξά κε ηελ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηζσξηνπνηεκέ-

λσλ παηδηψλ αλήθνπλ ζε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο αγλψζηνπ παηξφο, θαηλφκελν πνπ θαηά 

ηελ ίδηα, παξνπζηάδεη αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. ην ζεκείν 

απηφ ζέιεζε λα πξνζζέζεη θαη κηα αθφκε παξάκεηξν. Θεσξεί φηη ζα κπνξνχζε λα πξνιά-
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βεη θαηαζηάζεηο εάλ ππήξρε έλαο δίαπινο επηθνηλσλίαο κε ηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθ-

παίδεπζεο. Σα θαηλφκελα πξνυπήξραλ απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν, ππνζέηεη ε Α2. Δάλ π-

πήξρε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπ-

ηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ίζσο λα ήηαλ ζε ζέζε λα πξνιάβεη θάπνηεο θαηαζηάζεηο ή λα 

παξέκβεη πην άκεζα θαη δξαζηηθά, δηαθνξεηηθά ν βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηε δηαηάξα-

με ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη κεγάινο. Αληηζέησο, έρεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

δίθηπν επηθνηλσλίαο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηεο , νη νπνίνη έρνπλ εληνιή λα 

ηελ ελεκεξψλνπλ άκεζα γηα ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρν-

ιείνπ. Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα παηδαγσγηθά ζέκαηα είλαη γηα ηελ ίδηα πνιχ 

ζεκαληηθή, αθνχ αλαθέξζεθε ζην δηδαθηηθφ ηεο σξάξην πνπ είλαη έμη ψξεο, κνηξαζκέλεο 

ζε 3 ηκήκαηα. Άξα, γηα λα έρεη εηθφλα ησλ ππφινηπσλ ηκεκάησλ ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί 

κε ην ππφινηπν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.  

    Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ πεξηζσξηνπνίεζεο  βαξαίλνπλ γηα αθφκε κηα θνξά ηελ 

ίδηα σο δηεπζχληξηα ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ Α2 ην ζεσξεί ππνρξέσζή ηεο σο εγέηε λα ην 

αληηκεησπίζεη ε ίδηα κε παηδαγσγηθνχο φξνπο αθελφο, κε απζηεξφηεηα θαη αδηαιιαμία α-

θεηέξνπ «…Βέβαηα εδψ παίδεη κεγάιν ξφιν ην δηθφ κνπ χθνο εγψ ηνπ θνηλσλψ κηα αιήζεηα 

εγψ έρσ ηελ επζχλε λα θαηαιάβεη απ ην χθνο κνπ φηη ηα φξηά κνπ έρνπλ ηειεηψζεη, είλαη ε-

δψ….. λα ηνπ εμεγήζσ φηη ζην ζρνιείν έρεη ππεξβεί θάπνηα φξηα θη αλ ην ζπλερίζεη απηφ α-

θφκα θαη γηα ηελ επφκελε κέξα ζα κε βξεη απέλαληί ηνπ.»  

    πκπεξαζκαηηθά, ηφζν νη έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ζπκπεξίιεςεο φζν 

θαη νη πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο θαη επίιπζεο θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ή πεξη-

ζσξηνπνίεζεο ζπλδένληαη άξξεθηα θαηά ηελ Α2 κε ηνλ δηεπζπληή εγέηε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ν νπνίνο νθείιεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα δξα άκεζα θαη λα δηακνξθψλεη ηελ 

ζρνιηθή θνπιηνχξα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ζεβαζκφο ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα είλαη αμία 

πξσηαξρηθή θαη αδηαπξαγκάηεπηε. 

γ) Οκνθπινθηιία- Οκνθνβία. Ζ ζηάζε πνπ θξαηάεη ε Α2 πξνο ηνπο νκνθπιφθηινπο δελ 

δηαθέξεη απφ ηε ζηάζε πνπ θξαηάεη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο γεληθά. πγθεθξηκέλα απά-

ληεζε φηη «….ζα κε ελνρινχζαλ φπσο ζα κε ελνρινχζε έλαο straight άλζξσπνο θαη ζα κε 

δπζαξεζηνχζε φπσο ζα κε δπζαξεζηνχζε θη έλαο straight.» Έρεη ζπλαλαζηξαθεί κε νκνθπ-

ιφθηια άηνκα ζε θνηλσληθφ επίπεδν θαη κάιηζηα έρεη δηαηεξήζεη θηιίεο πνιιψλ εηψλ, απφ 

ην παλεπηζηήκην αθφκε, κε νκνθπιφθηια άηνκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηεο 
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πνξείαο έρεη ζπλαληήζεη νκνθπιφθηινπο καζεηέο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο πεξηπηψζεηο, «…γηαηί 

ην δήισλαλ επζαξζψο φζν πεξίεξγν θη αλ αθνχγεηαη ζε ζρέζε κε απηήλ ηελ ειηθία» σζηφζν 

πεξηζζφηεξεο ήηαλ εθείλεο νη πεξηπηψζεηο καζεηψλ πνπ ζεσξνχληαλ νκνθπιφθηινη.  

ηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη καζεηέο θνηηνχζαλ ζην ιχθεην, νη γνλείο επηζθέθζεθαλ απφ ηελ 

αξρή ην ζρνιείν δειψλνληαο ηελ νκνθπινθηιία ηνπ παηδηνχ ηνπο, νπφηε «…εθεί δελ ππήξρε 

πξφβιεκα». Πξνθαλψο, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ε επίζθεςε ησλ γνλέσλ ιεηηνχξγεζε σο 

έλαο κνριφο πίεζεο. Γλσξίδνληαο ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ 

φηη ζην ζρνιείν ηνπο ππάξρνπλ καζεηέο κέιε ηεο ζεμνπαιηθήο κεηνλφηεηαο απηφκαηα νη 

καζεηέο απηνί εηέζεζαλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπο. Χζηφζν θαη ζηελ ηξίηε πεξίπησζε φπνπ 

ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δελ ήηαλ δεθηηθφ, ήηαλ κάιηζηα αξλεηηθφ, πφζν κάιινλ αθνχ 

δηέκελαλ ζε αγξνηηθή πεξηνρή, ηφζν ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη νη δηδάζθνληεο 

πξνζηάηεπζαλ ηνλ καζεηή κε φπνηνλ ηξφπν κπνξνχζαλ «…πξνζπαζήζακε λα ηνλ πξνζηα-

ηεχζνπκε φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχζακε εεε ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα ζπκκαζεηέο, εθεί ππήξρε 

έλα ζέκα, θαη επεηδή ήηαλ ην πεξηβάιινλ αγξνηηθφ, θαηαιαβαίλεηε φηη κηα πην θιεηζηή θνηλσ-

λία ηα ζέκαηα απηά είλαη πνιχ πην δχζθνια.. ηειηθά φκσο επεηδή θη ν δηεπζπληήο πνπ είρακε 

ήηαλ έλαο ιακπξφο άλζξσπνο πνπ γλψξηδε θαιά θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, θαηαγφηαλ απφ 

εθεί θαη βνήζεζε πνιχ ην πξφβιεκα, κε ηελ νηθνγέλεηα ήηαλ ην πξφβιεκα φρη κε ην ζρνιεί-

ν…» Γηα αθφκε κηα θνξά ε ζπκβνιή ηνπ δηεπζπληή ζηελ δηακφξθσζε ζεηηθνχ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο απέλαληη ζηα παηδηά κέιε ηεο ζεμνπαιηθήο κεηνλφηεηαο, δηαδξακαηίδεη πξσηαξ-

ρηθφ ξφιν γηα ηελ Α2. ηελ εξψηεζε αλ ππήξραλ ζπλάδειθνί ηεο εθπαηδεπηηθνί πνπ ελ-

δερνκέλσο εκθάληδαλ ηφηε αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηνλ νκνθπιφθηιν καζεηή 

ηφληζε: Σίγνπξα κέζα ζε έλα ηφζν κεγάιν ζχλνιν ππάξρνπλ θη άλζξσπνη πνπ έρνπλ άιιε α-

ληίιεςε. Αιιά γηα λα είκαη εηιηθξηλήο δελ εληφπηζα νη πξνζσπηθέο αληηιήςεηο θάπνηνπ λα 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, είλαη ζέκα δηεπζπληή πάιη. Αλ ν δηεπζπληήο 

βάιεη ηε γξακκή ζα έρεη ν άιινο ηελ αληίιεςή ηνπ ζην ζπίηη ηνπ. Σην ζρνιείν ζα αθνινπζή-

ζεη ηε γξακκή ηνπ ζρνιείνπ.». 

   Ο ζρνιηθφο νκνθνβηθφο εθθνβηζκφο εληνπίδεηαη ζηα ζρνιεία θαηά ηελ Α2 κε ηε κνξθή 

ηεο ιεθηηθήο βίαο. Πξνζζέηεη επίζεο φηη ε νκνθνβηθή γιψζζα είλαη ε πην δχζθνιε λα α-

ληηκεησπηζηεί, αθνχ νη έθεβνη δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ φηη θάπνηνη απφ ηνπο ζπκ-

καζεηέο ηνπ ζίγνληαη θαη ελνρινχληαη «…. Γεληθψο ν ιεθηηθφο εθθνβηζκφο εεε ίζσο είλαη θη 

ν πην δχζθνινο, γηαηί δελ θαηαιαβαίλεη ν καζεηήο, εεε ε πξψηε ηνπ αληίδξαζε φηαλ ηνπ πεηο 
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γηαηί ην θάλεηο απηφ; Θα ζνπ απαληήζεη γηα πιάθα. Καη ην πηζηεχεη φηη θάλεη πιάθα. Γελ 

κπνξεί λα αληηιεθζεί φηη αο πνχκε, ην λα απνθαιείο θάπνηνλ gay πελήληα θνξέο ηελ εκέξα 

είλαη ηεξάζηην πξφβιεκα θαη δελ κπνξεί λα είλαη πιάθα απηφ ην πξάγκα.» πλεπψο ν εγέηεο 

ζα πξέπεη λα εμεγήζεη ζηνλ καζεηή φηη ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο δελ είλαη απνδεθηέο, πφζν 

κάιινλ αλ πξνζβάινπλ κηα κεξίδα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ θαη θαη επέθηαζε ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπ. «…Τα παηδηά δελ έρνπλ εδψ ζπκπεξηθνξάαα εε …αληηγξάθνπλ ηελ θνηλσ-

λία..» ππνζηεξίδεη ε Α2 ζέινληαο λα κεηαηνπίζεη ηελ επζχλε απφ ηνπο έθεβνπο καζεηέο 

ζηνπο γνλείο θαη ζηελ θνηλσλία ελ δπλάκεη, αιιά θαη λα ππνγξακκίζεη φηη ε εμάιεηςε ηεο 

ιεθηηθήο βίαο ζηα ζρνιεία δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. 

Γ) Γξάζε- πξνηάζεηο. Ζ Α2 ζπκκεηείρε ζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα 400 σξψλ κε ζεκα-

ηηθή ηελ δηαθνξεηηθφηεηα, φπνπ ην 1/3 ηνπ αθνξνχζε ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, 

σζηφζν φρη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν αιιά ζηελ Γεξκαλία, φπνπ «…απηά ηα ζέκαηα έρνπλ ηεζεί 

ζην ηξαπέδη ζαξάληα ρξφληα πξηλ…». Ο ζεζκφο ηεο Θεκαηηθήο Δβδνκάδαο κε ηνλ άμνλα 

ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ, ν νπνίνο εηζήρζε ην 2016 ζηα γπκλάζηα, είλαη κηα θαιή επθαη-

ξία, γηα φπνηνλ ην επηζπκεί, «…λα δνπιέςεη πάλσ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα εκπιέμεη θαη 

ηνλ βηνινγηθφ παξάγνληα.» Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλεη ε Α2, «… εηζήρζε έηζη αηθληδηαζηη-

θά φπσο κε φια ηα πξάγκαηα ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε…» θαη νδήγεζε ζε αληηδξάζεηο θαη 

δηακαξηπξίεο γνλέσλ, νη νπνίνη παξαζπξφκελνη θαη απφ ηελ ειιηπή ελεκέξσζε απφ ηα Μέ-

ζα, έζπεπζαλ λα επηζθεθηνχλ ην ζρνιείν θαη κε έληνλν ηξφπν λα απαηηήζνπλ ηελ εμαίξεζε 

ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ην πξφγξακκα ή ηελ κε εθαξκνγή ηνπ. Ζ Α2 σζηφζν, δελ ππνρψ-

ξεζε: «…πάιη ην ζρνιείν νθείιεη λα βάιεη ηελ γξακκή ηνπ. ηη εκείο εδψ είκαζηε κηα ζρνιη-

θή κνλάδα θη ε ζρνιηθή κνλάδα αλήθεη ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα 

θη νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν, ηα ξπζκίδεη ην Υπνπξγείν. Γελ ηα ξπζκίδσ νχηε εγψ πξν-

ζσπηθά, νχηε θαλέλαο γνληφο, νχηε θάπνηνο απφ ηελ θνηλσλία. Έηζη αηνκηθά δελ ιεηηνπξγνχ-

κε, ηδενιεπηηθά ιεηηνπξγνχκε ζην πιαίζην κηαο νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο.» ηεξίρζεθε α-

θελφο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ηαπηνρξφλσο φκσο, έζεζε ηνλ εαπηφ ηεο απηνβνχισο ζηελ 

πξψηε γξακκή , αθνχ έθηνηε ηελ επζχλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηελ αλέιαβε ε ίδηα εμ νινθιήξνπ. Φξφληηζε επίζεο λα ζπκπεξηιάβεη πιηθφ 

γηα ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ ζεμνπαιηθή δηαθνξεηηθφηεηα φρη κφλν ζηα 

πιαίζηα ηεο Θεκαηηθήο Δβδνκάδαο αιιά θαη κε αθνξκή ηελ παγθφζκηα εκέξα θαηά ηελ 

ζρνιηθήο βίαο, ζέινληαο λα ηνλίζεη φηη ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα 

αδξάμεη αλ ζέιεη λα «δψζεη θσλή» ζηελ ζεμνπαιηθή κεηνλφηεηα αθφκε θαη κέζα απφ δηδα-



84 

 

θηηθά αληηθείκελα φπσο ηε βηνινγία αιιά θαη ηα αξραία ειιεληθά ή ηελ ηζηνξία. Πξάγκαηη, 

κηα καζήηξηα απφ ην ζρνιείν ηελ πξνζέγγηζε, «… Παξάδεηγκα πξηλ απφ 3 ρξφληα ήξζε κα-

ζήηξηα γ γπκλαζίνπ θαη κνπ εμνκνινγήζεθε φηη δελ ηελ ειθχνπλ ηα αγφξηα. Γελ ηφικεζε λα 

κνπ πεη ην παξαθάησ φηη ηελ ειθχνπλ ηα θνξίηζηα ηελ άθεζα φκσο θη εγψ, δελ ηεο έθαλα ηελ 

εξψηεζε εεε πξνζπάζεζα φκσο λα ηεο δψζσ εεε πξνζπάζεζα λα ηελ θάλσ λα αηζζαλζεί ε-

ιεχζεξε λα κνπ ην πεη κφλε ηεο. Τειηθά κνπ ην είπε κεηά απφ 2 κήλεο. Καη κφλν πνπ ήξζε 

ήηαλ επηηπρία. Ήηαλ ε πξψηε ρξνληά πνπ θάλακε ην ζεζκφ ηεο ζεκαηηθήο εβδνκάδαο θαη έρσ 

ηελ εληχπσζε φηη πήξε αθνξκή απφ εθεί. Γηαηί εγψ πάληα θάλσ έκθπιεο ηαπηφηεηεο ιφγσ θαη 

ησλ αληηθεηκέλσλ κνπ θαη ήξζε ην θνξίηζη θαη κνπ είπε φηη είκαη ζίγνπξε φηη δελ κε ειθχνπλ 

ηα αγφξηα. Μνπ ην είπε έηζη αξρηθά. Τεο είπα φηη εληάμεη είλαη θη απηφ κηα πηζαλφηεηα ζηε 

δσή ζνπ κελ ην κεγαινπνηείο εεε (δηαθνπή)». ην ζεκείν απηφ θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη ε 

Α2 ζπλεηδεηνπνίεζε ηνλ βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ζεζκνχ ηεο Θεκαηηθήο Δβδνκάδαο, κε 

ηαπηφρξνλε φκσο εηδηθή θαη μεθάζαξε αλαθνξά ζηελ ζεμνπαιηθή δηαθνξεηηθφηεηα, γηα ηα 

νκνθπιφθηια παηδηά.  

   Ζ Α2 ζπκπεξαίλεη φηη ε αλνηρηή έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη εγ-

ρείξεκα δχζθνιν γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο αλζξψπνπο ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλί-

αο, πφζν κάιινλ γηα έλαλ έθεβν. ε αζηηθφ πεξηβάιινλ ελδερνκέλσο ε θαηάζηαζε λα είλαη 

νκαιφηεξε, αληίζεηα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο «…Πνχ λα ηνικεζεη έλα αγφξη λα εθθξάζεη ηελ 

νκνθπινθηιία ηνπ είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν. Τν πξφηππν απηφ έξρεηαη αληηκέησπν κε ην πξφ-

ηππν ηνπ Διιελαξά , ν Έιιελαο άληξαο πξέπεη λα έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά λα είλαη 

ληαήο, δπζηπρψο φιν απηφ πνπ ζπδεηάκε γηα ηε βία γηα ηνλ εθθνβηζκφ απ ηελ άιιε ην θνηλσ-

ληθφ πξφηππν ηνπ Έιιελα άληξα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ». Χζηφζν, ε Α2 ζεσξεί φηη ηα 

νκνθπιφθηια παηδηά έρνπλ άξηζηεο καζεηηθέο επηδφζεηο θαη δηακνξθψλνπλ ηζρπξέο πξν-

ζσπηθφηεηεο, σο κεραληζκφ άκπλαο θαη επηβίσζεο. «…Ίζσο γηαηί έρνπλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

κπαινχ ηνπο φηη ζα βξνπλ εκπφδηα, ηνίρνπο θη απηφ ηνπο αηζαιψλεη θαη ηειηθά είλαη πην δπ-

λαηνί». Αθφκε θαη ν έθεβνο πνπ θνηηνχζε ζην ζρνιείν ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή πνπ αλα-

θέξζεθε παξαπάλσ, ζηάζεθε ζηα πφδηα ηνπ, εγθαηέιεηςε ηελ νηθνγελεηαθή εζηία θαη θα-

ηάθεξε λα νινθιεξψζεη κφλνο ηνπ ηηο ζπνπδέο ηνπ.  

     Ο εθπαηδεπηηθφο εγέηεο έρεη ρξένο θαη επζχλε ηεξάζηηα λα ζηαζεί δίπια ζην ζχλνιν 

ησλ καζεηψλ ηνπ, ππφ πνία έλλνηα: «Αλ δελ κπνξψ λα δψζσ ζηνλ καζεηή κνπ ηελ παηδεία 

εε λα κάζεη φρη κφλν λ’αλέρεηαη απηφ ην αλέρεηαη είλαη έλα πξφζρεκα λα ζέβεηαη θαλνληθά 
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πξέπεη λα ηνλ εθπαηδεχζσ κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα κάζεη λα ζέβεηαη….ηνπιάρηζηνλ πξέπεη 

λα ηνλ εθπαηδεχζσ κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα είλαη ζίγνπξν φηη ζα αλέρεηαη πνιηηηζκέλα θαη 

δεκνθξαηηθά. Απηφ είλαη ηεξάζηηα επζχλε καο.» 

5.2.5 Δμσγισζζηθά ζρόιηα 

    Ο ιφγνο ηεο Α2 ήηαλ γξήγνξνο, ρσξίο απμνκεηψζεηο ζηελ έληαζε ή ηελ ηνληθφηεηα. 

Παχζεηο ππήξραλ ειάρηζηεο θη απηέο φρη κεγαιχηεξεο ηνπ ελφο δεπηεξνιέπηνπ. ε δχν ζε-

κεία ηεο ζπδήηεζεο ην χθνο ηεο έγηλε εηξσληθφ κε κηα δφζε ζαξθαζκνχ: ζηελ πξψηε φηαλ 

αλαθέξζεθε ζε αλζξψπνπο, θπξίσο γνλείο καζεηψλ, πνπ αλήθνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

παξάηαμε ηεο αθξνδεμηάο θαη ε δεχηεξε φηαλ αλαθέξζεθε ζε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο πνπ ιακβάλνληαη ελ κία λπθηί θαη απαηηνχλ άκεζε εθαξκνγή ηνπο, ρσξίο ζρεηηθή 

πξνεηνηκαζία.  

    πσο πξναλαθέξζεθε, ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ηεο γξαθείνπ, είρε σο απνηέιεζκα λα δη-

αθφςνπκε αξθεηέο θνξέο ηε ζπδήηεζε. Δληχπσζε κνπ πξνθάιεζε ην γεγνλφο ηεο ηαρχηε-

ηαο ελαιιαγήο ηεο ζηάζεο θαη ηνπ χθνπο ηεο, απφ ην ζρεδφλ θηιηθφ ζην άθξσο επαγγεικα-

ηηθφ.  

    Ζ Α2 είλαη κηα γπλαίθα κε επηβιεηηθή παξνπζία θαη ε δεηλφηεηα ηνπ ιφγνπ ηεο φπσο 

θαη ε ρξνηά ηεο θσλήο ηεο δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα ακθηζβήηεζεο ζηνλ φπνην ζπλνκηιεηή 

ηεο. ε κεηαγελέζηεξε ζπλάληεζή καο έηπρε λα είκαη κάξηπξαο θαη ηεο απζηεξήο ηεο ζηά-

ζεο απέλαληη ζε ζπλάδειθν. Σν ζέκα δηαθσλίαο ήηαλ γξαθεηνθξαηηθήο θχζεο αιιά κνπ 

θαηέζηε ζαθέο φηη πξνζπαζεί ζε κεγάιν βαζκφ λα είλαη άςνγε ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο, ίζσο 

κάιηζηα θάπνηνο λα ηελ ραξαθηήξηδε σο ηειεηνκαλή,  θαη απαηηεί θαη απφ ηνπο ζπλαδέι-

θνπο ηεο ηελ ίδηα ηαθηηθή. Αλ ιάβσ ππφςε αλαθνξέο κειψλ ηεο ζρνιηθήο ηεο θνηλφηεηαο, 

θπξίσο γνλέσλ, νδεγνχκαη ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα κέιε απηήο είηε ηάζζνληαη ζην πιεπξφ 

ηεο ρσξίο δηζηαγκφ είηε αξλνχληαη λα ηελ αθνινπζήζνπλ, αθξηβψο ιφγσ ηεο απφιπηεο, ζε 

θάπνηα ζέκαηα, ζηάζεο ηεο. 

      Μεηά ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηε δηαθνπή ηεο καγλεηνθψλεζεο, ζέιεζε λα κνπ 

αλαθέξεη κηα εκπεηξία ηεο κε έλαλ νκνθπιφθηιν ζπλάδειθν κε ηνλ νπνίν εξγάζηεθε ζηελ 

Γεξκαλία, ζην ζπληνληζηηθφ γξαθείν Δθπαίδεπζεο. ηαλ ινηπφλ ηέζεθε ζέκα πξναγσγήο 

θαη νη επηθξαηέζηεξνη ππνςήθηνη ήηαλ ε Α2 θαη ν ελ ιφγσ ζπλάδειθνο, ν δεχηεξνο απν-

πεηξάζεθε λα εθκεηαιιεπηεί ηε ζεμνπαιηθή ηνπ δηαθνξεηηθφηεηα γηα λα ιάβεη εθείλνο ηελ 
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ζέζε. Ζ Α2 δελ ην επέηξεςε απηφ, θπζηθά, έδσζε κάιηζηα ζθιεξή αιιά ηίκηα κάρε θαη 

δηθαηνιφγεζε ηελ απάληεζε πνπ έδσζε γηα ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο : 

«….ζα κε ελνρινχζαλ φπσο ζα κε ελνρινχζε έλαο straight άλζξσπνο θαη ζα κε δπζαξε-

ζηνχζε φπσο ζα κε δπζαξεζηνχζε θη έλαο straight.» θαη θαηέιεμε φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 

αλ κε ηη άιιν, θέξζεθε δίθαηα απέλαληί ηνπ.      

5.3. πκκεηέρνπζα 3  

5.3.1. Σν πιαίζην 

Ζ πκκεηέρνπζα 3 (Α3) είλαη καζεκαηηθφο, δηεπζχληξηα ζε Γεληθφ Λχθεην ζηελ αζηηθή 

πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, κε 38 ρξφληα εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο θαη πάλσ 

απφ είθνζη ρξφληα ζε ζέζε επζχλεο. Απφ ηελ ζπλέληεπμε πξνέθπςε φηη επηδίσμε αξρηθά λα 

είλαη ππνδηεπζχληξηα, «γηα λα κάζεη ηε δνπιεηά», φπσο είπε, θαη ζηε ζπλέρεηα ζέιεζε λα 

θαηαιάβεη ηελ ζέζε ηεο δηεπζχληξηαο. ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα, ππεξεηεί γηα 

πξψηε θνξά. Δίλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε κε θαηεχ-

ζπλζε ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε ελψ ηνλ ρξφλν πνπ δηεμήρζε ε ζπλέληεπμε ήηαλ κεηα-

πηπρηαθή θνηηήηξηα ζε ΠΜ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. 

Σελ πξψηε θνξά πνπ ζπλαληήζεθε κε ηελ εξεπλήηξηα, έγηλε θαλεξφ φηη δελ ήζειε λα πα-

ξαρσξήζεη ζπλέληεπμε, επηθαινχκελε ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ. Έπξεπε ε εξεπλήηξηα λα επη-

ζηξαηεχζεη φιεο ηηο επηθνηλσληαθέο ηεο δπλάκεηο ψζηε λα ζπκθσλήζεη ηειηθά λα ηεο κηιή-

ζεη ζρεηηθά κε ην ζέκα. Μεηά απφ δχν αλαβνιέο, πξαγκαηνπνηήζεθε ηειηθά ε ζπλέληεπμε 

ζην γξαθείν ηεο κεζεκέξη ζηε 1.36. κ.κ. , έλαλ κηθξφ ρψξν, ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ, δίπια 

ζην γξαθείν ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, αιιά απνθνκκέλν νπηηθά ηφζν απφ ηηο δχν εηζφ-

δνπο ηνπ θηηξίνπ, φζν θαη απφ ηνλ πξναχιην ρψξν. Ζ πφξηα ηνπ γξαθείνπ ηεο, θαη ηηο ηέζ-

ζεξηο ζπλνιηθά θνξέο πνπ επηζθέθηεθε ε εξεπλήηξηα ηνλ ρψξν, ήηαλ αλνηθηή κελ αιιά 

ρσξίο νπηηθή επαθή κε ηνλ δηάδξνκν. Έηζη θαληάδεηαη θαλείο φηη κπνξεί κφλν λα αθνχζεη 

ηελ θίλεζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Ζ εξεπλήηξηα είρε ηελ επθαηξία λα πεξηεγεζεί ζηνπο 

ρψξνπο ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ ηηο δχν θνξέο πνπ αλεβιήζε ε ζπλέληεπμε. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ηεξάζηην θηίξην, κε πνιιέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, φπσο είλαη πξνθαλέο, σζηφζν ν επηζθέ-

πηεο εθπιήζζεηαη επράξηζηα απφ έξγα ησλ καζεηψλ, πίλαθεο δσγξαθηθήο, θαηαζθεπέο  

απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά θαη κελχκαηα εκπλεπζκέλα απφ παγθφζκηεο εκέξεο ζηνπο πνιχ-

ρξσκνπο ηνίρνπο πνπ πξνζδίδνπλ ρξψκα θαη νκνξθηά ζην κνπληφ εμσηεξηθά θηίξην.  
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Ζ ζπλέληεπμε παξαρσξήζεθε ηειηθά ην κεζεκέξη ζηε 1.30 κ.κ. ζην γξαθείν ηεο δηεπζχ-

ληξηαο ην νπνίν είλαη κηθξφ, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαη ν ρψξνο θαίλεηαη αθφκε κηθξφηεξνο 

απφ ηηο ηξεηο ηεξάζηηεο ζηδεξέληεο ληνπιάπεο θαη ην θσηνηππηθφ κεράλεκα πνπ βξίζθνληαη 

εθεί. Ζ έδξα ηεο δηεπζχληξηαο ήηαλ ηαθηνπνηεκέλε κελ, θαηλφηαλ σζηφζν φηη ηελ πεξίκελε 

αξθεηφο φγθνο δνπιεηάο απφ ηηο ζηνίβεο εγγξάθσλ πνπ ππήξραλ πάλσ ζε απηήλ. Ζ ζπλε-

ληεπμηάδνπζα δελ θάλεθε λα έρεη πξφζεζε λα κειεηήζεη ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, απιά 

ην ππέγξαςε θαη μεθηλήζακε. 

5.3.2 Οη πξνθαηαιήςεηο ηεο εξεπλήηξηαο 

πσο είλαη θαλεξφ, κε απαζρνινχζε πνιχ ε δηάζεζε ηεο ζπκκεηέρνπζαο λα επηθνηλσλήζεη 

καδί κνπ θαη λα θνηλσλήζεη ηηο ζθέςεηο ηεο, αθνχ θάλεθα ηδηαηηέξσο πηεζηηθή εθφζνλ δελ 

αθχξσζα ηειηθά ηελ ζπλέληεπμε, γεγνλφο πνπ ίζσο αλακελφηαλ απφ ηελ Α3. Ζ αιήζεηα 

είλαη φηη γλσξηδφκαζηαλ ειάρηζηα ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, αθνχ ζην ζρνιείν πνπ ππε-

ξεηεί ε Α3 παξαθνινχζεζα ηελ επηκφξθσζε Β1 ζηηο ΣΠΔ θαη κάιηζηα είρακε έξζεη θά-

πνηα ζηηγκή ζε κηα κηθξή αληηπαξάζεζε, πνπ ηελ εξκήλεπζα ηφηε σο έιιεηςε ηθαλφηεηαο 

επειημίαο απφ κέξνπο ηεο. 

Ζ ψξα δηεμαγσγήο επίζεο κε πξνβιεκάηηζε αξθεηά, αθνχ ηφζν εγψ, κεηά απφ εμάσξε δη-

δαζθαιία αιιά θαη εθείλε ήκαζηε ηδηαίηεξα θνπξαζκέλεο θαη θαηαβεβιεκέλεο. Γπζηπρψο 

δελ ππήξρε δπλαηφηεηα επαλαπξνγξακκαηηζκνχ γηα επλφεηνπο ιφγνπο. Ο παξάγνληαο απ-

ηφο πξάγκαηη θάλεθε λα καο επεξεάδεη ακθφηεξεο θαη εηδηθφηεξα ηελ Α3, φπσο πεξηγξά-

θεηαη ηφζν ζηα γισζζηθά φζν θαη ζηα εμσγισζζηθά ζρφιηα. 

5.3.3 Γισζζηθά ζρόιηα 

Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο απφ ηελ Α3 ήηαλ αλεπαξθψο ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ παξνπζίαζε αξ-

θεηά ζπληαθηηθά ιάζε,  πνπ ίζσο νθείινληαλ ζηελ θνχξαζή ηεο πνπ ήηαλ εκθαλήο. Ο α-

θεγεκαηηθφο ιφγνο ηεο Α3 αμηνπνίεζε θπξίσο ην α πξφζσπν εληθνχ. ε θάπνηα ζεκεία 

αμηνπνηήζεθε θαη ην α πιεζπληηθφ πξφζσπν, θπξίσο φηαλ πεξηέγξαθε αλακλήζεηο ηεο απφ 

ηελ επνρή εθείλε πνπ ήηαλ δηδάζθνπζα θη φρη δηεπζχληξηα. Παξαηεξήζεθε ε θαη‟ εμαθν-

ινχζεζε επαλάιεςε ηεο θξάζεο «δελ ην ζπδεηψ απηφ» πνπ κπνξεί λα δείρλεη φηη ε Α3 

ήηαλ πνιχ ζίγνπξε γηα ην επηρείξεκα πνπ ππνζηήξηδε ή φηη επξφθεηην γηα έλαλ άλζξσπν κε 

απφιπην ηξφπν ζθέςεο. 
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5.3.4. Σα αλαδπόκελα ζέκαηα 

α) Ζγεζία. Ζ έλλνηα ηεο εγεζίαο αλακθίβνια είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην πξφζσπν ηνπ δηεπ-

ζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο Α3. Ξεδηπιψλνληαο ηε ζθέςε 

ηεο εμεγεί πσο ν ηδεαηφο γηα εθείλε εγέηεο δελ είλαη άιινο απφ εθείλνλ πνπ ζέιεη λα εγεί-

ηαη θαη πνπ αγαπά πξαγκαηηθά απηφ πνπ θάλεη. Ζ Α3 είλαη ππέξκαρνο ηεο άπνςεο φηη γηα 

λα γίλεη θάπνηνο εγέηεο πξέπεη «…ην έρεηο κέζα ζνπ» κηα παξάθξαζε ηνπ Ζγέηεο γελληέ-

ζαη, δελ γίλεζαη. Γηα ην ιφγν απηφ αζθεί θξηηηθή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο δηεπζπληψλ ζρν-

ιηθψλ κνλάδσλ, ππνζηεξίδνληαο φηη ηα ηππηθά πξνζφληα, κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ δί-

πισκα ζπνπδψλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη εθείλα πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ επηηπρία 

θάπνηνπ σο εγέηε- δηεπζπληή. Αληηζέησο, ε εκπεηξία, θαη ηδαληθά πνιχρξνλε εκπεηξία,  ηνπ 

ππνςεθίνπ ζε ζέζε ππνδηεπζπληή ζεσξείηαη σε ην πνιπηηκφηεξν πξνζφλ ελφο εγέηε «Γε-

ιαδή εγψ δελ πήγα μαθληθά θαη δήηεζα λα δηεπζχλσ έλα ζρνιείν. Μπήθα πξψηα κέζα ζην 

γξαθείν πνπ ππήξρε γξακκαηέαο έκαζα ηε δνπιεηά, κεηά ππνδηεπζχληξηα, επί ζεηξά εηψλ 14 

ρξφληα ήκνπλ ππνδηεπζχληξηα, κεηά πήγα ζε γπκλάζην κεηά πήγα ζε ιχθεην, γξακκαηέαο ζε 

βαζκνινγηθφ θέληξν, απέθηεζα ηελ εκπεηξία απφ εθεί απφ ην ιχθεην, ηη απαηηείηαη λα έρεηο 

ζην ιχθεην θαη κεηά φια απηά ζέινπλ κηα ηεξάξρεζε. Τν λα πάεη θάπνηνο απεπζείαο λα γίλεη 

δηεπζπληήο ρσξίο λα έρεη πεξάζεη απφ ηελ εεε απφ ηελ ππνδηεχζπλζε λνκίδσ φηη δελ είλαη 

ζσζηφ για μένα, αλ ήκνπλ λνκνζέηεο , εγψ απηφ ζα έθαλα. Να θάλεηο θάπνηα ρξφληα ππν-

δηεχζπλζε θαη κεηά» Δμάιινπ, φπσο ηζρπξίδεηαη, πνιινί λενδηνξηδφκελνη δηεπζπληέο νδε-

γνχληαη ζε παξαίηεζε, ιφγσ έιιεηςεο εκπεηξίαο θαη ιαλζαζκέλα ζεσξψληαο φηη ε θαηνρή 

κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζα ηνπο ζσξαθίζνπλ απφ ηε δπζθνιία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. 

    Αλαθνξηθά κε ην πξνθίι ηνπ ηδεαηνχ εγέηε δηεπζπληή ε Α3 ζέιεζε λα αλαθεξζεί ζηα 

«πξνζφληα» πνπ πξέπεη θάπνηνο λα έρεη θαη ηα φξηζε σο «… απηά είλαη ηα πξνζφληα ελφο 

εγέηε, δελ ην ζπδεηψ. ρη κφλν επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία, κηιάκε γηααααα, λα έρεη ζην λνπ 

ηνπ έλα αλνηρηφ ζρνιείν…. ζα πξέπεη λα έρεηο ζην λνπ ζνπ έλα δεκνθξαηηθφ, θνηλσληθφ ζρν-

ιείν.»  Ζ επηθνηλσληαθή δεηλφηεηα θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπλεξγάδεηαη είλαη νη βαζηθέο 

γξακκέο ζθηαγξάθεζεο ηνπ πξνθίι ηνπ ηδεαηνχ εγέηε δηεπζπληή, ν νπνίνο νξακαηίδεηαη 

έλα αλνηρηφ πξνο ηελ θνηλσλία ζρνιείν, πνπ ζα δηέπεηαη πξνθαλψο απφ δεκνθξαηηθέο αμί-

εο.  
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Ο εγέηεο, σζηφζν «…δελ είλαη πνιιέο θνξέο αξεζηφο. (παχζε). Σηνπο εθπαηδεπηηθνχο…. 

γηαηί απινχζηαηα έρνπλ κάζεη ζε έλα δηαθνξεηηθφ καθεστώς θη αλ θέλεις λα πεηχρεηο ηνλ 

ζηφρν ζνπ, λαη ζα ξζεηο ζε ζχγθξνπζε. Γε γίλεηαη δηαθνξεηηθά.». Ζ ζχγθξνπζε κε ηνπο εθ-

παηδεπηηθνχο είλαη αλαπφθεπθηε, ππνζηεξίδεη ε Α3. Ζ εμήγεζε πνπ δίλεη είλαη αληηθαηη-

θή. «Αλ δειαδή φινη νη δηεπζπληέο εεε εθήξκνδαλ, φρη ππεξβνιηθά πξάγκαηα, ηνπο βαζηθνχο 

θαλφλεο (παχζε) ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζρνιείνπ, λνκίδσ δε ζα ππήξρε απηφ. Καηά ηε δηθή κνπ 

άπνςε φηαλ ζέιεηο (παχζε) λα κπεη ην ζρνιείν ζε κηα ηάμε ζα ’ξζεηο ζε ζχγθξνπζε. … Σηελ 

αξρή ζα πξέπεη λα ζπλεζίζνπλ, λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο, φρη ζηηο δηθέο κνπ, ησλ 

βαζηθψλ θαλφλσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζρνιείνπ. Τψξα απηφ, νη βαζηθνί θαλφλεο ιεηηνπξγί-

αο, θαηά ηε δηθή κνπ άπνςε ζα πξέπεη λα νξίδνληαη απφ ην Υπνπξγείν. Γηαηί ηψξα ηη ηζρχεη; 

Τν θάζε ζρνιείν έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο.» Ζ Α3 απαηηεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ζπκκνξθσζνχλ ζηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, γεγνλφο πνπ 

νη πξνεγνχκελνη δηεπζπληέο δελ έπξαμαλ, αιιά νη θαλφλεο απηνί δελ νξίδνληαη απφ ηελ ίδη-

α, φπσο ιέεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην Τπνπξγείν δελ παξέρεη ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε ιεη-

ηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Άξα νη θαλφλεο απφ πνηνλ νξίδνληαη αλ φρη απφ ηελ ίδηα;  

Δπηζεκαίλνληαο ηελ αληίθαζε, επέκεηλε ζηελ ζεψξεζή ηεο φηη δελ ππάξρεη «λνκηθφ πιαί-

ζην», φπσο ην νλφκαζε, θαη πξφζζεζε φηη ηφζν ν δηεπζπληήο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί, θαη 

θαη επέθηαζε φιν ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηνη γλψ-

ζηεο ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο. 

ε εξψηεζή κνπ αλ ε άπνςή ηεο απηή επεθηείλεηαη θαη ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο, απάληεζε 

θαηαθαηηθά θαη αλαθέξζεθε ιαθσληθά ζην ζεβαζκφ πνπ ζα πξέπεη λα δηέπεη ηε ζπκπεξη-

θνξά φισλ. 

β) Θέκαηα εηεξφηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηνλ άμνλα εξσηήζεσλ πνπ επηθεληξψλεηαη ηφζν 

ζηελ εζηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ εγέηε δηεπζπληή θαζψο θαη ζηηο έλλνηεο ηφζν ηεο θνη-

λσληθήο δηθαηνζχλεο, φζν θαη ηεο ζπκπεξίιεςεο  έδεημε λα δπζθνιεχεη αξθεηά ηελ Α3. 

ζνλ αθνξά ζηελ εζηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηεο δελ επεθηάζεθε θαζφινπ, ηελ έλλνηα ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ηε ζπλέδεζε κε ηελ νηθνλνκηθή αθεηεξία ησλ παηδηψλ θαη εζηίαζε 

ζην παξάδεηγκα ηεο εθδξνκήο ηεο Γ Λπθείνπ , πνπ ηελ αθνξά άκεζα, φπσο ππνζηήξημε, 

ελψ ε ζπκπεξίιεςε σο φξνο ηεο ήηαλ άγλσζηνο θαη αλαθέξζεθε ζηελ ζπλεθπαίδεπζε, ζα-

θψο επεξεαζκέλε απφ ην κεηαπηπρηαθφ ζηελ Δηδηθή Αγσγή πνπ παξαθνινπζνχζε θαηά 



90 

 

ηελ πεξίνδν εθείλε. Γελ αλαθέξζεθε, επίζεο, θαζφινπ ζε θαηλφκελα πεξηζσξηνπνίεζεο 

ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηεί. 

Γ) Οκνθπινθηιία- Οκνθνβία. Ζ Α3 ηεξεί κηα ζηάζε ζεβαζκνχ φπσο αλαθέξεη πξνο ηα 

νκνθπιφθηια άηνκα: «…ζέβνκαη απιψο ηελ ηδηαηηεξφηεηα δελ έρσ θάηη άιιν λα πσ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν…». Γίλνληαο ηελ αίζζεζε φηη αηζζάλεηαη ειαθξψο άβνια κε ην ζέκα ηεο ν-

κνθπινθηιίαο θη εθφζνλ μεθαζάξηζε φηη δελ έρεη ζπλαλαζηξαθεί πνηέ κε νκνθπιφθηινπο 

αλζξψπνπο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, πξνρσξήζακε ζηελ αλάθιεζε βησκέλσλ εκπεηξηψλ ηεο 

κε νκνθπιφθηινπο καζεηέο. πλάληεζε κφλνλ έλαλ καζεηή, πνιιά ρξφληα πξηλ, πνπ θνη-

ηνχζε ζην γπκλάζην. Δπξφθεηην γηα έλα παηδί, πνπ ε κνλαδηθή ηνπ παξέα ήηαλ ηα θνξίηζηα 

ζπκκαζήηξηέο ηνπ, αξηζηνχρνο καζεηήο, πνπ σζηφζν «…Δίρε ηελ απφξξηςε απφ ηα άιια 

παηδηά φρη απφ εκάο, απφ κέλα φρη. Ήηαλ ε απφξξηςε απφ ηνπο καζεηέο εεε νη νπνίνη έγξα-

θαλ δηάθνξα κέζα ζηα βηβιία ηνπ, εληάμεη απιψο εδψ ήηαλ έλα ηδηαίηεξν ζέκα, γηαηί δελ ην 

γλψξηδαλ νη γνλείο.» πδεηήζεηο θαη επηπιήμεηο ησλ καζεηψλ πνπ εκθάληδαλ απηή ηελ ζπ-

κπεξηθνξά ζαθψο θαη ειάκβαλαλ ρψξα, παξφια απηά ν καζεηήο δελ ζηξάθεθε ζε θαλέλαλ 

εθπαηδεπηηθφ ή ηελ ίδηα πνπ ηεινχζε ηφηε ρξέε ππνδηεπζχληξηαο γηα βνήζεηα. Ο ιφγνο πνπ 

δε ζπλέβε θάηη ηέηνην, θαηά ηελ γλψκε ηεο ήηαλ «….ελψ ην ζπδεηνχζακε ελψ ιέγακε γηα 

πνην ιφγν γίλνληαη φια απηά; Γελ είρε αλνηρηεί ην παηδί θαη φλησο αθφκε θαη ηψξα είλαη 

θιεηζηφ, επεηδή καζαίλσ, έρσ πιεξνθνξίεο…». Ο καζεηήο ζπλεπψο είρε θιεηζηεί ζηνλ εαπ-

ηφ ηνπ ή απιά ν θιεηζηφο ηνπ ραξαθηήξαο ήηαλ ε άκπλά ηνπ γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ πξν-

βιεκαηηθή- νκνθνβηθή ζπκπεξηθνξά πνπ πεξηγξάθεθε. ην άθνπζκα ηεο ιέμεο βία, ςπρν-

ινγηθή θαη ιεθηηθή, πνπ πηζαλψλ λα ππέζηε ν ελ ιφγσ καζεηήο, ε Α3 αληέδξαζε δηαθφ-

πηνληαο ηελ ξνή ηνπ ιφγνπ κνπ θαη βηάζηεθε λα αξλεζεί ηελ χπαξμε θη άιισλ πεξηζηαηη-

θψλ «…ρη φρη κφλν απηφ, φηη έγξαθαλ ζηα βηβιία ηνπ ηίπνηα άιιν…» ζαλ λα κελ ήηαλ αξ-

θεηή απηή ε ζπκπεξηθνξά λα ζνξπβήζεη ηελ ίδηα, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ ίδηα κάιηζηα αλέθεξε φηη ην πεξηβάιινλ ήηαλ πγηέο παξά ην γεγνλφο φηη θαη νη 

ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζρνιίαδαλ αξλεηηθά ηνλ καζεηή «Απιά ην ζρνιίαδαλ…. Δπεηδή ήηαλ 

αξηζηνχρνο καζεηήο δελ …εληάμεη δελ….  ην μεπεξλνχζαλ». Ζ αθαδεκατθή πνξεία ηνπ κα-

ζεηή δελ επεξεάζηεθε, αθνχ ελ ηέιεη θαηάθεξε λα ζπνπδάζεη αξρηηεθηνληθή θαη λα αλαδε-

ηήζεη ηελ ηχρε (επαγγεικαηηθή ή πξνζσπηθή άξαγε;) ηνπ ζην εμσηεξηθφ.  

ην ζρνιείν πνπ ππεξεηεί ε Α3 δελ εκθαλίδνληαη αλάινγα πεξηζηαηηθά, φπσο ππνζηεξί-

δεη. 
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Γ) Γξάζε- Πξνηάζεηο. Ο ζεζκφο ηεο Θεκαηηθήο Δβδνκάδαο αθνξά κφλν ζηα γπκλάζηα θαη 

φρη ζηα ιχθεηα. ηελ εξψηεζε αλ αλάινγεο δξάζεηο ή αθφκα θη αλαθνξέο ζηνπο νκνθπιφ-

θηινπο καζεηέο κέζσ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ θαηά θά-

πνηνλ ηξφπν ηνπο καζεηέο κέιε ηεο ζεμνπαιηθήο κεηνλφηεηαο ε Α3 ζπκθψλεζε ιαθσληθά 

θαη αλέθεξε σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε,  «….φηη ζα ππάξρνπλ ζην θάζε ζρνιείν νη εεε νη 

θαηάιιεινη γηα ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο, είηε είλαη ςπρν-

ιφγνο είηε είλαη δελ μέξσ ηη άιιν. Έηζη; δελ έρνπκε ηελ παηδεία πνπ πξέπεη λα έρνπκε φινη 

καο φπσο αθξηβψο εεεε γηα ηνπο καζεηέο κε ηδηαηηεξφηεηεο, κε καζεζηαθέο αλάγθεο, δελ έ-

ρνπκε ηελ παηδεία πνπ πξέπεη λα έρνπκε φινη καο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε επηκφξθσ-

ζε, ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα.» πλεπψο ηφζν νη γλψζεηο φζν θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη γηα ηε Α3 δσηηθήο ζεκαζίαο. 

Ζ ίδηα δελ έρεη αλαιάβεη πνηέ πξσηνβνπιία γηα πξνψζεζε ζεκάησλ ηεο ζεμνπαιηθήο κεην-

λφηεηαο, έρεη σζηφζν αλαιάβεη γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ, γηα ηελ νπνία δαπάλεζε 

πνιχ ρξφλν ζε επηκφξθσζε θαη πξνεηνηκαζία αιιά ζέιεζε λα αλαθέξεη ην βαζκφ δέζκεπ-

ζήο ηεο ζην έξγν πνπ είρε αλαιάβεη, αθήλνληαο ηελ αίζζεζε φηη αλ είρε απνθαζίζεη λα α-

λαιάβεη θάηη ζρεηηθά κε ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζα δεζκεπφηαλ κε ηνλ αλάινγν 

ηξφπν «… δειαδή εγψ είκαη αλνηθηή ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο. Δδψ 

δελ είρακε θάηη ζπγθεθξηκέλν….», επηβεβαηψλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ ανξαηφηεηα ζεκά-

ησλ ζεμνπαιηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην ιχθεην.  

Απαληψληαο ζηηο ζπκπεξαζκαηηθέο καο εξσηήζεηο, ε Α3 ζεσξεί φηη ζηε ζχγρξνλε Διιά-

δα έλα νκνθπιφθηιν παηδί εχθνια κπνξεί λα επηηειέζεη ηε ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα, πα-

ξά ηελ θπξίαξρε εηεξνθπινθηιία. Σα παηδηά πιένλ έρνπλ άιιεο αληηιήςεηο θαη ην δηαδί-

θηπν έρεη ζπκβάιεη ζεηηθά πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ζπλεπψο ζην ζρνιείν ηεο ζεσξεί 

φηη έλα νκνθπιφθηιν παηδί δελ ζα αληηκεηψπηδε θακηά νκνθνβηθή ζπκπεξηθνξά. Αλ φκσο 

βξηζθφηαλ ζε κηα θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλαο νκνθπιφθηινο καζεηήο ζηξεθφ-

ηαλ πξνο ην πξφζσπφ ηεο γηα βνήζεηα, ζα έζπεπδε λα ηνλ βνεζήζεη ρσξίο δηζηαγκφ θαη κά-

ιηζηα ζα πξνζπαζνχζε φρη κφλν λα απνθηήζεη θαη ηηο αλάινγεο γλψζεηο πνπ ππνζηεξίδεη 

φηη απαηηνχληαη αιιά θαη λα ζπλεξγαζηεί ζηελά κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 

Ο εθπαηδεπηηθφο εγέηεο έρεη ρξένο λα ζηαζεί δίπια φρη κφλν ζηνπο νκνθπιφθηινπο καζε-

ηέο θαη καζήηξηεο αιιά λα απνηειεί θαη ην ζηήξηγκα ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ θαη ηνπ θα-

ζελφο μερσξηζηά, αθνχ ν θαζέλαο καζεηήο θαη ε θαζεκία καζήηξηα. απνηειεί κηα κνλαδηθή 
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νληφηεηα κε ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ, φπσο επηζήκαλε ε Α3. Σν εγρείξεκα είλαη πνιχ δχ-

ζθνιν, ππνζηεξίδεη, εηδηθφηεξα ζε έλα ζρνιείν κε κεγάιε καζεηηθή δπλακηθφηεηα φπσο 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ππεξεηεί, «…Δίλαη πνιχ δχζθνιν. ζν πην κηθξφ είλαη ην ζρνιείν 

ηφζν πεξηζζφηεξν είζαη πην θνληά ζε φια ηα παηδηά, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. Δδψ πξέπεη λα ην 

ςάμεηο.» Γηα λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηνπο καζεηέο ηεο, ε Α3 έρεη αλαπηχμεη κηα δίαπ-

ιν επηθνηλσλίαο κε θάπνηνπο «ερέκπζνπο» καζεηέο ηεο, αλ θαη ζα πεξίκελε θαλείο, λα έρεη 

ηέηνηνπ είδνπο επηθνηλσλίαο θπξίσο κε ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο, θάηη ηέηνην φκσο δελ 

αλαθέξζεθε πνηέ.  

5.3.5 Δμσγισζζηθά ζρόιηα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ε Α3 θαηλφηαλ αξθεηά θνπξαζκέλε, γεγνλφο πνπ θά-

λεθε θαη απφ ηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ ηεο θαη απφ ηηο κεγάιεο παχζεηο πνπ ζπλφδεπζαλ ηα 

ιεγφκελά ηεο. Ζ θσλή ηεο παξνπζίαζε αχμεζε ζηελ έληαζε φηαλ ήζειε λα δψζεη έκθαζε 

ζε απηά πνπ ππνζηήξηδε κε ηαπηφρξνλν ηνληζκφ θάπνησλ ιέμεσλ. Έδσζε ηελ εληχπσζε φηη 

ήζειε λα ηειεηψζεη ε ζπλέληεπμε φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Ζ εξεπλήηξηα πξνζπάζεζε 

λα δεκηνπξγήζεη θηιηθφ θιίκα , ε φπνηα πξνζπάζεηά ηεο σζηφζν ήηαλ κεξηθψο επηηπρήο. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε Μαξία γλψξηδε εθ ησλ πξνηέξσλ ην ζέκα ζπδήηεζεο, θαηέβαιε θη-

ιφηηκεο πξνζπάζεηεο λα απνπξνζαλαηνιίζεη ηελ θνπβέληα ζε ηνκείο κέζα ζηνπο νπνίνπο ε 

ίδηα αηζζαλφηαλ πην άλεηα θαη λα επηδείμεη ηηο γλψζεηο ηεο ζε ζέκαηα πνπ ζαθψο ηελ ελ-

δηέθεξαλ πεξηζζφηεξν. Ζ εξεπλήηξηα έλησζε φηη έθαλε δηάινγν κε έλα άηνκν κε απφιπην 

ηξφπν ζθέςεο, πνπ ηελ θνηηνχζε αθ πςεινχ, φρη κφλν ιφγσ ειηθίαο αιιά θαη ιφγσ ζέζεο 

θαη εηδηθφηεηαο. ζε ψξα δηήξθεζε ε ζπδήηεζε θξαηνχζε έλα κνιχβη ζην ρέξη ηεο πνπ ην 

ρηχπεζε αξθεηέο θνξέο ζην γξαθείν ηεο φηαλ ζέιεζε  λα δψζεη έκθαζε ζε απηά πνπ έιεγε.  

Αξθεηέο θνξέο έδεημε φηη ήξζε ζε δχζθνιε ζέζε, εηδηθφηεξα φηαλ ηεο δεηήζεθε λα νξίζεη 

έλλνηεο κε ηηο νπνίεο δελ ήηαλ εμνηθεησκέλε θαη αθφκε πεξηζζφηεξν φηαλ δηαπξαγκαηεπφ-

καζηαλ ην ζέκα ηεο νκνθνβηθήο βίαο. Καη κφλν ζην άθνπζκα ηεο ιέμεο βία, ιεθηηθή θαη 

ςπρνινγηθή, πνπ ππέζηε ν καζεηήο πνπ ζπλάληεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηεο, 

δηέθνπηε ζπλερψο ηε ξνή ηνπ ιφγνπ κνπ, δείρλνληαο θαλεξά ελνριεκέλε, δίλνληαο ηελ αί-

ζζεζε φηη ε ιέμε βία ήηαλ ππεξβνιηθά «επηζεηηθή» γηα λα πεξηγξάςεη ηελ θαηάζηαζε πνπ 

βίσλε ν καζεηήο.  
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Μεηά απφ αιιειεπίδξαζε ηεο εξεπλήηξηαο κε θάπνηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζπιιφγνπ δη-

δαζθφλησλ απνθαιχθζεθε φηη ε Μαξία έρεη κηα ηάζε ζπγθεληξσηηζκνχ, δίλνληαο ηελ ε-

ληχπσζε φηη δελ εκπηζηεχεηαη θαλέλαλ θαη θακία, νχηε ηελ ππνδηεπζχληξηα, φηη ζα θάλεη ηε 

δνπιεηά ζσζηά. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, γεγνλφο πνπ παξαδέρζεθε θη ε ίδηα ε Α3 , λα 

είλαη απνθνκκέλε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη απφ ηνπο καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζην 

ζρνιείν ηεο. Καλείο σζηφζν δελ κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη φηη ε ζρνιηθή κνλάδα δελ δηνη-

θείηαη επαξθψο θαη επηηπρψο. 

5.4 πκκεηέρσλ 4 

5.4.1 Σν πιαίζην 

Ο ζπκκεηέρσλ 2 (Ν 4) είλαη νηθνλνκνιφγνο κε 18 έηε εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο. Με 

ηηο ηειεπηαίεο θξίζεηο Γηεπζπληψλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλέιαβε ππεξεζία γηα 

πξψηε θνξά σο Γηεπζπληήο ζε έλα Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε εκηαζηη-

θή πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Καηέρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηελ Οξγά-

λσζε θαη Γηνίθεζε. 

  Ζ ζπλέληεπμε έιαβε ρψξα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή, ζην δεχ-

ηεξν φξνθν ελφο αραλνχο θηηξίνπ πνπ εμσηεξηθά ιίγν ζχκηδε ζρνιηθφ θηίξην. Σελ πεξίνδν 

πνπ γξάθνληαη απηέο νη γξακκέο, ν ίδηνο Γηεπζπληήο θαηάθεξε, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γε-

κνηηθέο Αξρέο ηεο πεξηνρήο λα αλαδηακνξθψζεη ηφζν ην θηίξην, φζν θαη ηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κε θηινδνμία λα απνηειέζεη πξφηππν θαη ζηνιίδη ηεο πεξηνρήο. Σν Δ-

ΠΑΛ θηινμελεί 400 παηδηά θαη βξίζθεηαη πεξίπνπ 1,5 ρικ καθξηά απφ ην θέληξν ηεο θσκφ-

πνιεο. ην ίδην ζρνιείν θνηηνχλ παηδηά απφ φιε ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ο ρψξνο ηνπ γξα-

θείνπ ηνπ Ν4 ήηαλ ζρεηηθά κηθξφο αιιά θσηεηλφο θαη πιήζνο εγγξάθσλ ζηελ έδξα ηνπ 

καξηπξνχζε φηη ηνλ πεξίκελε αξθεηφο θφξηνο γξαθεηνθξαηηθήο εξγαζίαο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

δηδαθηηθνχ σξαξίνπ.  

     Σελ πξψηε θνξά πνπ ε εξεπλήηξηα επηζθέθζεθε ην ζρνιείν, ηνλ αλαδήηεζε ζην γξα-

θείν ηνπ αιιά εθείλνο δελ ήηαλ εθεί. Έηζη θαηέβεθε ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ γηα λα πεξηεξ-

γαζηεί ηφζν ην θηίξην φζν θαη ηνλ πξναχιην ρψξν.  Καζψο ήηαλ ψξα δηαιείκκαηνο θαη ιίγν 

πξηλ ηελ ηειεπηαία δηδαθηηθή ψξα, έηπρε λα ζπλαληεζεί ε εξεπλήηξηα κε δχν καζεηέο πνπ 

θάπνηε ήηαλ δηθνί ηεο ζην δεκνηηθφ. Ξάθλνπ, εκθαλίζηεθε ν Ν 4, ν νπνίνο, φπσο απνδεί-

ρζεθε, δελ είρε ελεκεξσζεί απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο, αληηζέησο ζπλεζίδεη λα πεξηθέξεηαη 
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ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ φρη κφλν ζηα δηαιείκκαηα αιιά θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ, ζπλήζεηα πνπ ίζσο δηθαηνινγεί ηελ εηθφλα ηνπ γξαθείνπ ηνπ θαη 

ελδερνκέλσο ηελ παξακνλή ηνπ ζην ζρνιείν θαη πέξαλ ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ σξαξίνπ. Αθνχ 

έιαβε γλψζε γηα ην ιφγν επίζθεςεο ηεο εξεπλήηξηα δέρζεθε λα ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα 

ρσξίο δηζηαγκφ. ξηζε ηελ εκέξα θαη ψξα ζπλάληεζεο θαη, αλ θαη κεζνιάβεζε αξθεηφο 

ρξφλνο, αθνχ κεζνιάβεζαλ νη εαξηλέο δηαθνπέο, ε ζπλέληεπμε δελ αλαβιήζεθε Καηά 

δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο θαηλφηαλ ήξεκνο θαη ζπγθεληξσκέλνο. Τπήξμαλ θά-

πνηεο δηαθνπέο, πνπ δελ ηνλ απνζπληφληζαλ. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο καγλεηνθψλεζεο σο εί-

ζηζηαη ξσηήζεθε αλ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη κε ην πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα ή αλ έρεη επηιέ-

μεη θάπνην ςεπδψλπκν. Δπέιεμε ην πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα,  αγλφεζε ην ελεκεξσηηθφ ζε-

κείσκα, απιψο ην ππέγξαςε θαη μεθηλήζακε. 

5.4.2 Οη πξνθαηαιήςεηο ηεο εξεπλήηξηαο 

     Οη εληππψζεηο ηεο εξεπλήηξηαο γηα ηνλ Ν4 αθφκε θαη απφ ηελ πξψηε αθφκε νιηγφιε-

πηε ζπλάληεζε ήηαλ ηδηαηηέξσο ζεηηθέο, αθελφο απφ ηελ ίδηα ηελ παξνπζία ηνπ, ηελ έθδε-

ιε επγέλεηα θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπ, αθεηέξνπ εξκελεχνληαο ηε ζηάζε ησλ καζεηψλ 

πνπ θαλέξσλε έλαλ πεγαίν ζεβαζκφ ζην πξφζσπφ ηνπ. Γλσξίδνληαο πνιχ θαιά ηα παηδηά 

απηά, πνπ σο καζεηέο ηεο εξεπλήηξηαο ζηελ Σ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ήηαλ ηδηαηηέξσο δσε-

ξά παηδηά θαη κε αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο αθφκε θαη ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ε 

εθδήισζε ζεβαζκνχ πξνο ηνπο δηδάζθνληεο ή ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θάζε άιιν πα-

ξά δεδνκέλε ήηαλ. Δμεπιάγελ ινηπφλ επράξηζηα αληηθξίδνληαο ηνπο έθεβνπο πηα καζεηέο 

κνπ λα θξαηνχλ ρακεινχο ηφλνπο θαη λα θαίλνληαη δεθηηθνί ζηελ εηιηθξηλή θξηηηθή αλά-

κεηθηε κε γελλαία δφζε ρηνχκνξ απφ ηνλ Ν 4. Οη ζεηηθέο κνπ εληππψζεηο εληζρχζεθαλ 

αθφκε απφ ηνλ βαζκφ δέζκεπζήο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ έξεπλα, αθνχ 

φπσο πξναλαθέξζεθε δελ κε ηαιαηπψξεζε θαζφινπ κε ζπλερείο αλαβνιέο.  

5.4.3 Γισζζηθά ζρόιηα 

Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο απφ ηνλ Ν 4 ήηαλ αλάινγε ηνπ χθνπο ηεο ζπδήηεζεο πνπ δηεμήρζε 

ζε εηιηθξηλή θηιηθφ ηφλν. Παξαηεξήζεθε φηη, αλαθεξφκελνο ζηνπο καζεηέο θαη ηεο καζή-

ηξηεο ηνπ ζρνιείνπ, αμηνπνηνχζε πάληα ηε ιέμε «παηδηά» θαη κηινχζε γηα απηά κε ηξπθεξφ-

ηεηα θαη κε παηξηθφ ηφλν. Δλδηαθέξνλ πξνθάιεζε ην γεγνλφο φηη ε θξάζε «έλα παηδί (κπν-
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ξεί λα) ππνθέξεη» επαλαιήθζεθε αξθεηέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, θαζψο 

θαη ε ιέμε άλζξσπνο θαη ηα παξάγσγά ηεο.  

5.4.4 Αλαδπόκελα ζέκαηα 

α) Ζγεζία: Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Ν 4, είλαη 

ηφζν αζθπθηηθφ, ιέμε πνπ ν ίδηνο αμηνπνίεζε, ην νπνίν κε ηε βνήζεηα ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ 

ηεο λνκνζεζίαο, δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα ζε έλαλ δηεπζπληή λα αζθήζεη εγεηηθφ ξφιν, 

αθνχ ηνλ πεξηνξίδεη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ψζηε λα αλαιάβεη θάπνηεο πξσηνβνπιίεο. Ζ ίδηα 

ε λνκνζεζία πνπ νξίδεη ηνλ ξφιν θαη ηα θαζήθνληα ελφο δηεπζπληή ζρνιηθήο κνλάδαο, θα-

ηά ηε γλψκε ηνπ, είλαη εθείλε πνπ πιήηηεη αλεπαλφξζσηα ηηο εγεηηθέο πξαθηηθέο ηνπ. Εε-

ηψληαο δηεπθξηλήζεηο επ‟ απηνχ, θαηέζηε ζαθέο φηη ν Ν 4 νπδφισο αλαθέξεηαη ζε πξσ-

ηνβνπιίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. «…ζην πιαίζην 

ησλ καζεκάησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ πνιιά πξάγκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο, εθ-

παηδεπηηθέο επηζθέςεηο, ππάξρνπλ καζήκαηα, φπσο είλαη ε δψλε δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηή-

ησλ πνπ εθεί κπνξνχλ λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο νη θαζεγεηέο ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ δηεπζπ-

ληή, κπνξνχκε λα πξνζθαινχκε αλζξψπνπο λα γίλνληαη δηαιέμεηο ζην ζρνιείν, απηφ είλαη 

πξσηνβνπιίεο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην ζρνιείν, εεε λα γίλνληαη ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο 

[…]αιιά θπξίσο γηα ηα παηδηά, γηα ηνπο καζεηέο, εληφο σξαξίνπ έηζη; Γηαηί γηα ηνπο θαζεγε-

ηέο είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ. Τν κφλν πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη φηαλ πάκε πεξίπαην αο 

πνχκε θαη ηειεηψλνπκε 11 12 ε ψξα ε, εκείο ην έρνπκε θάλεη εδψ, λα πεξηζζέςεη έλα δίσξν 

λα θαλνλίζνπκε θάηη γηα ηνπο θαζεγεηέο. ζνη ζέινπλε γηαηί δελ επηζπκνχλ θαη φινη γηαηί 

άιινη πξνηηκνχλ λα θχγνπλ.» πλεπψο, ζεσξεί φηη έλαο εγέηεο δηεπζπληήο ζα έπξεπε λα εί-

λαη ππεχζπλνο, λα θξνληίδεη θαη λα παξεκβαίλεη ζηελ επηκφξθσζε φρη κφλν ησλ καζεηψλ 

αιιά θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ,  γεγνλφο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ παξά κφλν ζε 

εζεινληηθή βάζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζεσξεί φηη ε λνκνζεζία ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

παξαβαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνλ ππνβνεζά θαη ηνλ ζσξαθίδεη.  

     Αλαθνξηθά κε ην πξνθίι ηνπ ηδεαηνχ εγέηε δηεπζπληή δήισζε φηη «…ζην κπαιφ κνπ ηα 

πξάγκαηα ήηαλ μεθάζαξα γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη ν δηεπζπληήο […]Πξέπεη λα έρεη πνιιέο 

ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, γλψζεηο, ππνκνλή, εεε λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ζπγθξνπζηαθέο θαηα-

ζηάζεηο είηε κεηαμχ θαζεγεηψλ, καζεηψλ ζέιεη έλαλ πνιχ ηδηαίηεξν ηξφπν ην ειιεληθφ ζρν-

ιείν είλαη πνιχ ηδηαίηεξν, γηαηί ππάξρεη θαη ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ πηέδεη πνπνπνπνπ 

φια απαγνξεχνληαη θη φια επηηξέπνληαη απηφ είλαη κηα ζπλερήο πίεζε […]πξέπεη λα είλαη δί-
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θαηνο άλζξσπνο, ε δηθαηνζχλε πηζηεχσ παίδεη ηεξάζηην ξφιν. Αθφκε θη απζηεξφο λα είζαη, 

εγψ είκαη απζηεξφο έηζη; Πάξα πνιχ απζηεξφο. κσο πξέπεη λα είζαη δίθαηνο[…] είρα ζην 

κπαιφ κνπ φηη πξέπεη λα είκαη δίθαηνο θαη λα θέξνκαη ηζφηηκα ζε φινπο. Να κελ δεκηνπξγνχ-

ληαη θιίθεο, γηαηί έρσ δήζεη λα βιέπσ ηνλ δηεπζπληή λα έρεη ηελ θιίθα ηνπ θαη λα αηζζάλνκαη 

ζηγκέλνο απφ απηφ. Καη αηζζάλνληαη φινη γηαηί δεκηνπξγεί ηδηαίηεξεο ζρέζεηο πνπ απηφ δελ ην 

έβξηζθα θαζφινπ ζσζηφ. Να αηζζάλνληαη νη ζπλάδειθνη δειαδή φηη δελ είλαη παξαγθσλη-

ζκέλνη ή ηνπο απαμηψλσ ή ηνπο αδηθψ θαηά θάπνηνλ ηξφπν. Ναη είκαη απζηεξφο ζε φινπο 

είκαη απζηεξφο απηφο είκαη ηη λα θάλνπκε.» Σνλίδνληαο γηα αθφκε κηα θνξά ηε δπζθνιία 

ηεο πξαθηηθήο ηεο εγεζίαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη πξνζδηνξίδνληαο ηελ πνιπ-

πινθφηεηα ηνπ εγεηηθνχ έξγνπ ν Ν4 θαίλεηαη πεπεηζκέλνο φηη πέξα απφ ηηο γλψζεηο, ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα επηδεηθλχεη έλαο εγέηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζα 

πξέπεη λα έρεη επηκνλή θαη ππνκνλή, λα δηαρεηξίδεηαη επηηπρψο ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηά-

ζεηο, λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε θαηαζηάζεηο κεγάιεο πίεζεο θαη ην θπξηφηεξν λα είλαη 

δίθαηνο πξνο φινπο, λα θέξεηαη ηζφηηκα ζε φινπο, λα κεξηκλά ψζηε λα κελ ληψζεη θαλείο 

απαμησκέλνο ή παξαγθσληζκέλνο αιιά παξάιιεια λα είλαη θαη απζηεξφο εθεί πνπ ρξεηά-

δεηαη θαη πάιη σο πξνο ην ζχλνιν, ρσξίο λα αθήλεη λα ελλνεζεί φηη ηδηαίηεξεο πξνζσπηθέο 

ζρέζεηο εκπιέθνληαη ζην εγεηηθφ ηνπ έξγν. Σέινο, αλαθέξζεθε ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πα-

ξνπζίαο ηνπ δηεπζπληή λα «είλαη παξψλ ζην ζρνιείν» ηνπ ιέγνληαο «[…]θπθινθνξψ κεο 

ζην ζρνιείν ήηαλε κηα πνιχ ρξήζηκε ζπκβνπιή πνπ κνπ έδσζε κηα πνιχ παιηά δηεπζχληξηα, 

κνπ ιέεη ζα θπθινθνξείο κεο ζην ζρνιείν, ζηνπο δηαδξφκνπο, ζηηο αίζνπζεο, ζηελ απιή,[…]» 

πξαθηηθή πνπ ηνλ βνήζεζε λα πξνιάβεη αξθεηέο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε 

παξαθάησ. 

β) Θέκαηα εηεξφηεηαο: ν Ν 4 αλακθίβνια πηζηεχεη ζηελ εζηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

θαη αλαθέξζεθε εθηελψο ζε κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ αληηκεηψπηζε ακέζσο κεηά 

ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ σο δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηεί. 

«[…]λα ζαο αλαθέξσ φηη φηαλ ήξζα θαη αλέιαβα απηφ ην ζρνιείν ήηαλ κηα ηεξάζηηα θαθεηέ-

ξηα. Κάπληδαλ θαη θαθέδεο παληνχ, θαθέδεο θαη κέζα ζηελ ηάμε έηζη;[..] Δίρε επηθξαηήζεη 

ζαλ θνπιηνχξα … ηζηγάξν παληνχ θαη θαθέδεο παληνχ.» Αξλνχκελνο λα δερηεί απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε κε πξψην κέιεκα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ, ηελ επζχλε ηνπ απέλαληί ηνπο 

θαη ζεσξψληαο φηη […]ην ζρνιείν είλαη έλαο ηεξφο ρψξνο, είλαη κηα εθθιεζία» κε πνιχ θφ-

πν, επηκνλή, ππνκνλή θαη απζηεξφηεηα, θαηάθεξε λα αιιάμεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιεί-

νπ. «[..]ζεψξεζα φηη ε θαηάζηαζε ήηαλ εθηάθηνπ αλάγθεο ζ απηφ ην ζρνιείν έπξεπε λα ππν-
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ζηεξίμσ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο εεε θαη λα ην πάξσ πξνζσπηθά. ηη πξέπεη λα ηνπο ππνζηε-

ξίμσ δελ κπνξνχλ απηνί νη ίδηνη πνπ ζπλδηακφξθσζαλ θαηά θάπνην ηξφπν ή αλέρηεθαλ φιε 

απηή ηελ θαηάζηαζε πψο ζα ην αιιάμνπλε ηψξα απηφ; Φξεηάδνληαη θάπνηα βνήζεηα. Οπφηε 

βγήθα εγψ έμσ ζηελ απιή. Κη αθφκε βγαίλσ. Σρεδφλ ζε θάζε δηάιεηκκα είκαη καδί ηνπο γηα 

λλααα ηνπο ππνζηεξίμσ λα ππάξρεη εξεκία ζηελ απιή[…]» Πηζηφο ζηηο αξρέο ηνπ πνπ ζέ-

ινπλ ηνλ εγέηε παξψλ ζην ζρνιείν ηνπ αθφκα θαη ζηα δηαιιείκαηα πνπ ν δηεπζπληήο δελ 

ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη ππεξεζία, ήηαλ εθεί γηα λα βνεζήζεη θαη λα ζηεξίμεη καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο. Ζ εζηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζε απηή ηνπ ηελ 

ελέξγεηα. Αλαθέξζεθε φηη βξέζεθε αληηκέησπνο θαη κε έλα πεξηζηαηηθφ μπινδαξκνχ κηαο 

καζήηξηαο απφ ζπγγεληθφ ηεο πξφζσπν […]είδα έλα παηδί κε καπξηζκέλν κάηη. Τν ξψηεζα, 

κνπ ιέεη ρηχπεζα ζηελ πφξηα δελ ηελ πίζηεςα, ηελ θαιψ ηδηαηηέξσο θαη κνπ είπε φηη έθαγε 

μχιν απφ ηνλ αδεξθφ ηεο θαη ηε δέξλεη ηαθηηθά. Γελ ην είδε θαλείο άιινο; Έλα καπξηζκέλν 

κάηη είλαη δελ είλαη κηα παξαλπρίδα απφ εθεί θαη πέξα θίλεζα δηαδηθαζίεο», θαζψο θαη κε 

έλα άιιν ζπκβάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο ψξαο φπνπ, ζηα πιαίζηα κηα αλφεηεο 

θάξζαο έλαο καζεηήο ππέζηε έγθαπκα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αληίδξαζή ηνπ 

«[…]ήηαλ ηφζν ηξαβεγκέλν απηφ ην πξάγκα, απηφ ην παηδί ππνθέξεη εθεί κέζα πψο ζα ην… 

Απηφ πνπ ηνπο ιέσ πνιιέο θνξέο, πνπ ράλνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο κέζα, πψο γίλεηαη λα γπξ-

λάο ηελ πιάηε λα θάλεηο κάζεκα, ελψ απφ θάησ λα γίλεηαη θαζαξία; Κάπνηνο κπνξεί λα π-

πνθέξεη εθείλε ηελ ψξα, θάπνηνλ ηνλ έρνπλε βάιεη ζηε κέζε θαη ηνλ βαζαλίδνπλε, εζχ θάλεηο 

κάζεκα; Τη λφεκα έρεη ην κάζεκά ζνπ; Σηακάηα ην, δελ ππάξρεη κάζεκα εθείλε ηελ ψξα, ηη 

έρεη βαξχηεηα εθείλε ηε ζηηγκή; Τν κάζεκά ζνπ; Άζην κελ ζψζεηο θαη θάλεηο κάζεκα! Αλ 

ππνθέξεη έλα παηδί εθείλελ ηελ ψξα κέζα[…]». ια ηα παξαπάλσ εηπψζεθαλ κε παξάπνλν 

θαη αγαλάθηεζε θαη θαηαδεηθλχνπλ πσο ν Ν4 πξνηίζεηαη λα είλαη δίπια ζε θάζε παηδί πνπ 

ππνθέξεη ή πεξηζσξηνπνηείηαη αλ θαη δειψλεη πσο είλαη αδχλαην ν δηεπζπληήο λα κπνξεί λα 

ηα γλσξίδεη φια θαη εηδηθφηεξα αλ δελ πιαηζηψλεηαη απφ ζπλαδέιθνπο πνπ δείρλνπλ ην α-

λάινγν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο «Θεσξψ φηη ην ζεκαληηθφηεξν, άζρεηα απφ ηηο 

γλψζεηο πνπ έρεηο είλαη ην ελδηαθέξνλ πνπ ζα δείμεηο ζην παηδί δειαδή λα ηνλ πιεζηάζεηο, λα 

ηνπ κηιήζεηο, λα ηνλ ξσηήζεηο ηη έρεηο; ηη ζνπ ζπκβαίλεη;[…] Καη αλζξσπηά πνπ ζα δείμεηο 

έηζη; κεγάιε ππφζεζε.». 

Αδπλαηψληαο λα νξίζεη ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ν Ν4 εμέθξαζε κηα ελδη-

αθέξνπζα άπνςε ιέγνληαο, «Δγψ δελ πηζηεχσ θαη ηφζν πνιχ ζηελ θνηλσλία, φηη ππάξρεη ε 

ιέμε θνηλσλία δελ ηνν πηζηεχσ εγψ πηζηεχσ ζηνπο αλζξψπνπο. Γειαδή ε θνηλσλία ηη είλαη ε 
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θνηλσλία; Έλα ζχλνιν πνπ απαηηεί θάπνηα πξάγκαηα δελ αλέρεηαη δηαθνξνπνηήζεηο ζέιεη λα 

είκαζηε φινη ην ίδην θάηη πνιχ ζπληεξεηηθφ έηζη; Γε ζέιεη λα αιιάμεη έρεη κηα βξαδχηεηα. Δεε 

πηζηεχσ πην πνιχ ζαο αλζξψπνπο ζηε ζρέζε κεηαμχ ζαο, ζαο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ζηε ζπλελ-

λφεζε, ζηε ζπλεξγαζία θη φρη ηφζν ζε νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ θνηλσλία» . Δληνπίδεη, 

σζηφζν θαηλφκελα θνηλσληθήο αδηθίαο ζην ζρνιείν θαη ηα ζπλδέεη κε ηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή αθεηεξία ησλ καζεηψλ, αλ θαη πηζηεχεη ζηελ αλέιημε απηψλ ησλ παηδηψλ παξά 

ηελ θνηλσληθή αδηθία πνπ πθίζηαληαη, ρσξίο φκσο λα αλαθεξζεί ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο απηφ ζα επηηεπρζεί. 

Ζ ζπκπεξίιεςε ήηαλ επίζεο κηα έλλνηα πνπ ν Ν 4 δελ θαηάθεξε λα νξίζεη αλ θαη αλα-

θέξζεθε ζηελ πεξίπησζε ελφο πξνζθπγφπνπινπ πνπ ν ίδηνο μαλά θξφληηζε λα ζπκπεξη-

ιεθζεί ζηηο καζεηηθέο εθδειψζεηο γηα ηελ εζληθή επέηεην ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ. Τπνζηεξίδεη 

φηη ην ζπγθεθξηκέλν παηδί ήηαλ ζην πεξηζψξην, αθνχ νη ππφινηπνη ζπκκαζεηέο ηνπ αδηα-

θνξνχζαλ γηα απηφλ θαη θέξνληαλ ζαλ λα κελ ππάξρεη «[…]ην ρεηξφηεξν ζε έλαλ άλζξσπν 

είλαη ε αδηαθνξία. Γειαδή αθφκε θη ε επηζεηηθφηεηα άκα μεθηλήζεη κηα επηζεηηθφηεηα θάπνπ 

ζα ηα βξεηο ζα κηιήζεηο θάηη είλαη κηα επαθή θη απηφ αθφκε. Ζ αδηαθνξία είλαη φηη ρεηξφηεξν 

έηζη; Σε ζθνηψλεη. Τν λα ηνλ παξνπζηάζνπκε είλαη θη απηφο εδψ είλαη άλζξσπνο πνπ ζπκκε-

ηέρεη, είρε πνιχ ζάξξνο ηνλ παξνπζηάζακε ζην ζρνιείν, ην παηδί πνπ έθαλε απηά θη απηά». 

Πέξα απφ ην ζπγθεθξηκέλν παηδί φκσο, εληνπίδεη θη άιια θαηλφκελα πνπ ππέπεζαλ ζηελ 

αληίιεςή ηνπ, φπνπ καζεηέο θαη καζήηξηεο είλαη απνκνλσκέλνη απφ ην ζχλνιν ηνπ καζε-

ηηθνχ πιεζπζκνχ, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη, θαηά ηνλ ίδηνλ, ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησ-

πίδνπλ ηα παηδηά απηά ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ «[…] ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν είλαη αξθεηά ρακειφ έρνπλ πάξα πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, πνιινί ρσξηζκέλνη γν-

λείο, πνπ έρνπλε, δελ ιέσ φηη είλαη θαθφ πνπ είζαη ρσξηζκέλνο, αιιά είλαη παξαηεκέλα παη-

δηά φκσο, δειαδή ρψξηζαλ, νθ, κεηά ηα παξαηάλε θη απηφ ζηελ ςπρνχια ηνπο έρεη πνιιέο ε-

πηπηψζεηο.» Γειψλεη φηη ε χπαξμε ςπρνιφγνπ ζην ζρνιείν ηνπ απνηειεί ηεξάζηηα βνήζεηα, 

ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, αθνχ νη επηζηεκνληθέο ηεο γλψζεηο 

θαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ καζεηψλ ήηαλ πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψ-

πηζε ησλ θαηλνκέλσλ πεξηζσξηνπνίεζεο θαη απνκφλσζεο. 

γ) Οκνθπινθηιία- Οκνθνβία. O Ν4 αλαγλσξίδεη φηη φληαο κηθξφηεξνο εκθάληδε κηα αξ-

λεηηθή ζηάζε πξνο ηα νκνθπιφθηια άηνκα. Έλα ζπγθινληζηηθφ γεγνλφο πνπ ηνλ ζηηγκάηη-

ζε φηαλ ν ίδηνο ήηαλ καζεηήο ήηαλ ε αθεηεξία γηα λα αξρίζεη λα αλαζεσξεί ηε ζηάζε ηνπ. 
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 «[…] ήκνπλ ζην ζρνιείν αθφκα, 15 ρξνλψλ, ηφηε βέβαηα άιιεο επνρέο πνιχ πην ζθιεξέο φ-

πνπ δελ ηνλ ήμεξα, εγσ θαηλνχξηνο ήκνπλ ζην Λχθεην, παηδί πνπ κάιινλ ή πνπ ην δήισλε φηη 

είλαη νκνθπιφθηινο, ήξζε ζην ζρνιείν θαη ηνλ θάλαλε, πψο ην ιέλε, ηνλ πήξαλε απφ πίζσ θαη 

ηνλ γνπράξαλε θαη ην παηδί δελ μαλαήξζε ζην ζρνιείν, ην ζπκάκαη έηζη ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ 

θνβεξφ απηφ… Φαληάζνπ λα έξζεη ην παηδί ζην ζρνιείν θαη λα ην δηψμνπλ έηζη επεηδή είρε 

κηα δηαθνξεηηθφηεηα. Καη δελ ήηαλ θαλείο λα ηνλ βνεζήζεη. Ήηαλ ζηελ απιή έμσ θαη ηνλ γη-

νπράηδαλ ιεο θαη ήηαλ θαλέλαο εγθιεκαηίαο. Ήηαλ ηξνκεξφ.» 

Μεγαιψλνληαο, δηαβάδνληαο θαη γλσξίδνληαο ηνλ θφζκν θαη ηνπο αλζξψπνπο θαζψο θαη 

ζπλαλαζηξεθφκελνο κε νκνθπιφθηια άηνκα ζε πξνζσπηθφ θπξίσο επίπεδν, άιιαμε ζηάζε 

πξνο ηνπο ΛΟΑΣ αλζξψπνπο θαη ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη θαη δελ πξέπεη λα ππάξρεη θακηά 

δηαθνξά ζε θαλέλα επίπεδν ζε ζρέζε κε ηα εηεξνθπιφθηια άηνκα. ην ζρνιηθφ πεξηβάι-

ινλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ σο εθπαηδεπηηθφο, ήξζε μαλά αληηκέησπνο κε 

νκνθνβηθέο θαηαζηάζεηο. ε έλα ζρνιείν πνπ ππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλα, έλα νκνθπιφθηιν 

παηδί, ππέζηε ιεθηηθφ νκνθνβηθφ εθθνβηζκφ  απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ζηξάθεθε ζηελ 

δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ δεηψληαο βνήζεηα, ρσξίο σζηφζν βξεη αληαπφθξηζε ζην αίηεκά 

ηνπ. «[…]απφ ηε δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά δελ ήηαλ άλζξσπνο πνπ αζρνινχληαλ κε 

ηέηνηα, είρε δεηήζεη βνήζεηα θη έθεπγε απφ ην ζρνιείν, δελ ηνλ είρα καζεηή λα μέξσ αθξη-

βψο..[…] Εήηεζε βνήζεηα γεληθά φηη δελ ήηαλ θαιά, δελ αηζζάλνληαλ θαιά θαη δήηεζε βνή-

ζεηα θαη ζην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα δήηεζε κεηεγγξαθή λα θχγεη. Τνπ κίιεζα, ζπκάκαη 

είρακε κηιήζεη, πξνζπάζεζα ιίγν λα ηνλ πξνζεγγίζσ, είραλε έξζεη θαη νη γνλείο αιιά πψο λα 

πεηο θαη ζηνπο γνλείο θάηη ηέηνην έζησ θαη έκκεζα…». Παξά ην γεγνλφο φηη ην παηδί απηφ 

δελ παξαθνινπζνχζε ην κάζεκά ηνπ, πξνζπάζεζε λα ην πξνζεγγίζεη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ 

θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν, ζε αλζξψπηλν επίπεδν φπσο επέιεμε λα ην νλνκάζεη ν ίδηνο,  ην 

ζρνιείν πνπ ππεξεηεί σο δηεπζπληήο έρεη εληνπίζεη δχν πεξηπηψζεηο παηδηψλ, αγνξηψλ ζπ-

γθεθξηκέλα, πνπ ζεσξνχληαη νκνθπιφθηινη, ρσξίο φκσο λα ηπραίλνπλ νκνθνβηθήο ζπκπε-

ξηθνξάο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Αληηζέησο είλαη, φπσο ππνζηεξίδεη, θνηλσληθά παηδηά 

θαη κάιηζηα αξθεηά δεκνθηιή. Αλακθίβνια, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπ, ε ζεμνπαιηθή 

ηαπηφηεηα επηδξά ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ ΛΟΑΣ καζεηψλ κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκ-

καζεηέο ηνπο «[…]ηα παηδηά είλαη ζθιεξά, ηδηαίηεξα ζε απηήλ ηελ ειηθία δειαδή, ζε νπνηα-

δήπνηε πεξίπησζε δηαπηζηψζνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ, νηηδήπνηε θη αλ είλαη απηφ, ε μέξεηε εζείο 

ηα μέξεηε θαιχηεξα απφ εκάο, βξίζθνπλ εθεί θαη αξρίδνπλ λα ζηξίβνπλ ην καραίξη, θη αλ δελ 

μέξεη ν άιινο πψο λα ην ρεηξηζηεί πψο λα ην αληηκεησπίζεη, ππνθέξεη». 
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Καηά ζπλέπεηα, ππνζηεξίδεη πσο είλαη ηδηαηηέξσο δχζθνιν γηα έλαλ έθεβν λα επηηειέζεη 

ηελ ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη κάιηζηα ζπλδέεη ηελ αδηακθηζβήηεηε δπζθνιία κε ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ είλαη «αζθπθηηθφ» θαη επεξεάδεη αλακθίβνια θαη ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ηνλ νκνθπιφθηιν καζεηή «[…] δελ ππάξρεη πεξίπησζε δειαδή 

ζα, λα κελ πσ ζα ηνλ ιπληζάξνπλε, αιιά ζα ζηνρνπνηεζεί, είλαη ζίγνπξν.», κε απνηέιεζκα 

λα επεξεαζηεί θαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπ πνξεία «Παηδί είλαη, άλζξσπνο είλαη, ζα επεξεαζηεί 

ε ςπρνινγία ηνπ θαη φηαλ είλαη ράιηα ε ςπρνινγία ζνπ δελ μέξσ θαηά πφζν ζα είζαη θαιφο 

καζεηήο. Να είζαη καζεηήο θαηαξρήλ λα κειεηάο πνιχ δχζθνιν λα αληαπεμέιζεηο ζε φιν απ-

ηφ.»  

δ) Γξάζε- πξνηάζεηο Σν ειιεληθφ ζρνιείν δελ ηνικά λα αθνπκπήζεη ηα ζέκαηα ηνπ δηαθν-

ξεηηθνχ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ελ γέλεη, ζχκθσλα κε 

ηελ άπνςε ηνπ Ν 4. «[…]ζην ιχθεην δελ ππάξρνπλ ηέηνηα ζέκαηα πνπ λα πξνζεγγίδνπλ κε 

θάπνηνλ ηξφπν ηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη λνκίδσ ην έρνπκε αλάγθε ζε νηηδήπνηε δηαθνξεηηθφ 

γηαηί είκαζηε θάπσο καο θνβίδεη ην δηαθνξεηηθφ ζέινπκε εθπαίδεπζε απηφ είλαη ζέκα εθπαί-

δεπζεο λνκίδσ. Ζ θνηλσλία ζεσξψ φηη απφ ηε θχζε ηεο είλαη ξαηζηζηηθή είλαη έηζη δνκεκέ-

λε, είλαη ξαηζηζηηθή δε δέρεηαη, ζέιεη, ηα νκνγελνπνηεί φια, έλαο αρηαξκάο, νπφηε πξέπεη ν 

άλζξσπνο λα βγεη κπξνζηά». Δκκέλνληαο ζηελ άπνςή ηνπ πεξί θνηλσλίαο, πηζηεχεη πσο 

έλαο ζεζκφο αλάινγνο κε απηφλ ηεο Θεκαηηθήο Δβδνκάδαο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί 

θαη ζηα Λχθεηα θαη ζα ήηαλ ηδηαηηέξσο ρξήζηκν. ε εξψηεζή ηεο εξεπλήηξηαο ν Ν 4 απν-

θαιχπηεη πσο έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πιήζνο ζεκηλαξίσλ κε ζεκαηηθή ηνλ ζρνιηθφ εθθνβη-

ζκφ, σζηφζν ην ζέκα ηνπ νκνθνβηθνχ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, αλ θαη είρε πξνθχςεη, δελ 

απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο άμνλεο επηκφξθσζεο.  

Απαληψληαο ζηηο ζπκπεξαζκαηηθέο εξσηήζεηο ν Ν 4 εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε φηη ν εγέηεο 

κπνξεί πνιχ ζπρλά λα έξζεη κπξνζηά ζε παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπεξηθνξέο απφ απνθιί-

λνπλ απφ ηελ εηεξνθαλνληθφηεηα, σζηφζν «[…] μέξνπλ φκσο ζε απηήλ ηελ ειηθία ηη ζέινπλ 

θαη ηη δεηάλε; Γειαδή ην λα βάισ κηα ηακπέια α απηφ ην παηδί είλαη νκνθπιφθηινο είλαη πά-

ξα πνιχ λσξίο γηα λα πνχκε φηη (δηαθνπή) λαη έιεγα φηη μέξνπλ θη απηά ηψξα; Τη λα πεη ηψ-

ξα; Να πεη φηη…. εθηφο θη αλ είλαη πηα ηφζν θαηαζηαιαγκέλν ζπλεηδεηνπνηεκέλν κηθξά είλαη 

αθφκα, αθφκα δνθηκάδνπλ, θάλνπλ αθφκα θη απηά πνπ είδα, δελ μέξεηο ηη εκπεηξίεο ζα δήζνπλ 

πψο ζα ην πάξνπλ ζηε ζπλέρεηα γηα λα πνχκε φηη απφ απηήλ ηελ ειηθία βγάδνπλ ζπκπέξαζκα 

φηη ζα έρνπλ θάπνηα ζηάζε ε φρη. Αιιά πεξίπησζε παηδηνχ πνπ έηζη επζαξζψο λα ην πεη ή λα 
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ην δείμεη εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ήηαλ αξθεηά έληνλε πνπ ζνπ είπα δελ ζπκάκαη». Άξα, 

ν εθπαηδεπηηθφο εγέηεο δελ κπνξεί εχθνια λα πξνζεγγίζεη έλα παηδί πνπ θαίλεηαη ή ζεσ-

ξείηαη νκνθπιφθηιν. Απφ ηελ άιιε, ιίγεο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά ζε απηήλ ηελ 

ειηθία απνθαιχπηνπλ ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε «Ναη έρεη 

θπζηθά έρεη ρξένο ν εγέηεο, έρεη ρξένο ζε νπνηνδήπνηε άλζξσπν ε αηζζάλεηαη φηη ηαιαηπσ-

ξείηαη εθθνβίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ ην ιφγν, δελ εμεηάδσ ηνλ ιφγν. Θεσξψ φηη είλαη θα-

ζήθνλ καο απηφ είκαζηε άλζξσπνη θαη κεηά φια ηα άιια. Γελ είλαη δπλαηφλ έλα παηδί λα π-

πνθέξεη κέζα ζηελ ηάμε θη εζχ λα θάλεηο κάζεκα. Αγαλαθηψ. […]» Σειηθά ν λφκνο ή θαιχ-

ηεξα κηα ζεζκνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απαηηείηαη γηα λα κπνξεί ν εγέηεο λα βνε-

ζήζεη ηα νκνθπιφθηια παηδηά θαη φια ηα παηδηά ελ δπλάκεη; «Ναη ζα ζνπ πσ γηαηί, ζπγθε-

θξηκέλα κε ην πεξηζηαηηθφ πνπ ζνπ είπα πξηλ κε ην ρηχπεκα, ε λνκνζεζία ιέεη φηη αλ ν δηεπ-

ζπληήο δηαπηζηψζεη φηη έλα παηδί θαθνπνηείηαη πξέπεη λα ην αλαθέξεη, είλαη λφκνο. Οπφηε 

εκέλα κε ηζρπξνπνηεί απηφ ιέσ φηη έρσ θαη ηνλ λφκν καδί κνπ, δελ είλαη κφλν ην εζηθφ θνκ-

κάηη, έρσ θαη ηνλ λφκν.»  

5.4.5 Δμσγισζζηθά ζρόιηα 

Ο Ν 4 δηαζέηεη κηα θαζαξή θσλή κε κεηαιιηθή ρξνηά. Ο ιφγνο ηνπ ήηαλ αξγφο θαη ζηα-

ζεξφο κε αξθεηέο παχζεηο φρη κεγαιχηεξεο ησλ ηξηψλ δεπηεξνιέπησλ θπξίσο ζε ζεκεία 

πνπ αλαθαινχζε αλακλήζεηο θαη ζε ζεκεία πνπ επηζπκνχζε λα δψζεη έκθαζε ζηα ιεγφκε-

λά ηνπ. Ζ έληαζε ηεο θσλήο ηνπ δελ απμνκεηψζεθε πνηέ αθφκα θαη ζηα ζεκεία εθείλα πνπ 

ήξζε ζε έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε πεξηγξάθνληαο ηα πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο κα-

ζεηψλ ζην ζρνιείνπ ηνπ θαη εμέθξαδε αγαλάθηεζε γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπο απφ 

ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ ρξνηά ηεο θσλήο ηνπ φκσο άιιαμε θαη θαλέξσλε πε-

ξηζζφηεξν παξάπνλν, παξά αγαλάθηεζε.   

 Ζ ζπδήηεζή καο δηεθφπε δχν – ηξεηο θνξέο απφ ηελ ππνδηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ, πνπ 

θάλεθε φηη ήζειε ηνλ ηειεπηαίν ηνπ ιφγν γηα θάπνηα δεηήκαηα. Ζ ζηάζε ηεο απέλαληί ηνπ, 

αλ θαη ε ζχληνκε ζπλνκηιία ηνπο ήηαλ θηιηθή θαη ζηνλ εληθφ, θαλέξσλε ζεβαζκφ. 

      Μεηά ην ηέινο ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηε δηαθνπή ηεο καγλεηνθψλεζεο, ην ζρνιηθφ θηί-

ξην είρε ζρεδφλ αδεηάζεη, αθνχ ε ψξα ήηαλ πεξαζκέλεο ηξεηο θαη κε ζπλφδεςε ιίγα κέηξα 

πξηλ ην απηνθίλεηφ κνπ θαη επέζηξεςε ζην ζρνιείν. 
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Κεθάιαην 6 

Από ηνλ ιόγν ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ 

6.1 Δηζαγσγή 

Αθνινπζψληαο πηζηά ηηο αξρέο ηεο εξκελεπηηθήο θαηλνκελνινγηθήο αλάιπζεο, ζην πξνε-

γνχκελν θεθάιαην παξαηέζεθαλ νη μερσξηζηέο αλαιχζεηο ηνπ ιφγνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

έπεηηα απφ πνιιαπιέο αλαγλψζεηο ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ θεηκέλσλ θαη ηεξψληαο κηα 

εχινγε ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ ηεο αλάιπζεο απηψλ. ηελ πξψηκε εξκελεπηηθή πξνζέγ-

γηζε ηεο εξεπλήηξηαο, ζπκπεξηιήθζεζαλ νη παξαηεξήζεηο ,ηα ζρφιηα θαη ε εξκελεπηηθή 

εθδνρή ηνπ δεχηεξνπ αλαγλψζηε. Ζ πξψηε ελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη αθηε-

ξσκέλε ζηε βαζχηεξε εξκελεία ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαηά ζεκαηηθφ ά-

μνλα φπσο απηνί εκθαλίζηεθαλ ζηελ αλάιπζε ιφγνπ ησλ ππνθεηκέλσλ, πιαηζησκέλε κε 

ηελ παξάζεζε ή θαη αληηπαξαβνιή επξεκάησλ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο, φπνπ απηφ είλαη 

δπλαηφλ θαη απαξαίηεην. ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ επαλεξρφκελνη ζηε θηινζν-

θηθή γξακκή ηνπ Heidegger, εληνπίδνληαη νη παξαδεηγκαηηθέο ζηξνθέο ζηα ιεγφκελα ησλ 

ππνθεηκέλσλ θαη δηαθαίλνληαη νη απζεληηθέο θαη κε απζεληηθέο φςεηο απηψλ ζε ζρέζε κε 

ην θαηλφκελν ηεο νκνθνβίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ απαληάηαη ην θχξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

θαη εμάγνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα. Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

παξνχζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο δηεξεπλήζεηο.  

 

6.2 Η εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ 

6.2.1 Ηγεζία 

Ο νξηζκφο ηεο εγεζίαο απνηειεί δχζθνιν εγρείξεκα. Έρνπλ θαηαγξαθεί πάλσ απφ 350 ν-

ξηζκνί γηα ηελ εγεζία ζε πιήζνο κειεηψλ θαη εξεπλψλ, πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα αλα-

θνξηθά κε ην επηζηεκνληθφ πεδίν, ηε ζεσξία θαη ην θαηλφκελν πνπ κειεηάηαη. ηα πιαίζηα 

απηήο ηεο ζεσξεηηθήο δηαθσλίαο, αθαδεκατθνί θαη κειεηεηέο ζπκθσλνχλ φηη δελ δχλαηαη 

λα ππάξμεη αθξηβήο νξηζκφο ηεο εγεζίαο πνπ λα απνηειεί πξφηππν ζε θάζε πεξίπησζε 

(Καιιηνληδή, Ηνξδαλίδεο, 2019). Έρνληαο απηφ θαηά λνπ, εμεγείηαη ν ιφγνο ζχκθσλα κε 
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ηνλ νπνίν ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο αληηιακβάλνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ έλλνηα 

ηεο εγεζίαο ζην ειιεληθφ ζρνιείν, ζπλδένληάο ηελ, σζηφζν, άξξεθηα κε ηνλ δηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο.  

     χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ν Ν1 θαη ε Α2 θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηνλ νξη-

ζκφ ηνπ Gollman (2002) γηα ηελ εγεζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν εγέηεο ζα πξέπεη λα ε-

κπλέεη θαη λα θαζνδεγεί ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ, ζηελ πεξίπησζή καο ην εθπαηδεπ-

ηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πξνο έλαλ θνηλφ ζηφρν. 

Ο εγέηεο ζα πξέπεη λα είλαη επηζηεκνληθφο θαη παηδαγσγηθφο θαζνδεγεηήο, ρσξίο φκσο λα 

θαηαλαγθάδεη αιιά λα ζηεξίδεηαη ζηελ ζέιεζε ησλ ππνινίπσλ, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ 

ηνλ Μπνπξαληά (2002). ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη θαη ν Ν4.  

    Οη ζπκκεηέρνληεο Ν1 Α2 θαη Ν4 αλαθέξζεθαλ ζην γεγνλφο φηη ζηε ρψξα καο ην 

εθπαηδεπηηθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ έληνλν ζπγθεληξσηηζκφ ηνπ, ηελ 

πιεζψξα νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ, ηε λνκνζεηηθή αζάθεηα, ηε δαηδαιψδε γξαθεηνθξαηία. Δπηπιένλ, ην ζρνιείν 

βνκβαξδίδεηαη ζηελ θπξηνιεμία θαζεκεξηλά απφ πιήζνο εγθπθιίσλ θαη Πξνεδξηθψλ Γηα-

ηαγκάησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κέρξη ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα.  Ζ πνιπ-

πινθφηεηα ηνπ δηεπζπληηθνχ έξγνπ ζην ειιεληθφ ζρνιείν, ζε ζπλδπαζκφ ηηο πξναλαθεξζέ-

ληεο παξακέηξνπο θαη ηνλ απζηεξφ θαζνξηζκφ απφ ηε λνκνζεζία ηνπ ξφινπ θαη ησλ θαζε-

θφλησλ ηνπ δηεπζπληή θαζηζηνχλ ηηο ειιεληθέο ζρνιηθέο κνλάδεο ρεηξαγσγνχκελεο (Ρά-

πηεο, Βηηζηιάθε, 2007)  απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ εγέηε δηεπζπληή, ηνπ ζηεξνχλ ηε δπλα-

ηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ην παηδαγσγηθφ ηνπ έξγν 

(Μαιακνχδεο 2019).  

      Σν ζέκα ηεο επηζηεκνληθήο θαζνδήγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαίλεηαη λα 

απαζρνιεί ηα πξναλαθεξζέληα ππνθείκελα, αθνχ θαίλεηαη φηη νη δηδάζθνληεο ζπρλά αληη-

ζηέθνληαη ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα επηκφξθσζήο ηνπο, ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη 

ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο πεξηνξίδνληαη αξθεηά, αθνχ γίλνληαη ζε εζεινληηθή βάζε θαη απ-

ηφο είλαη πξνθαλψο ν ιφγνο πνπ ε Α3 εκκέλεη ηφζν πνιχ ζηελ αμία ηεο λνκνζεζίαο θαη 

επηκέλεη πσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα απζηεξφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζα νξίδεη μεθάζα-

ξα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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    ε έλα νμχκσξν ζρήκα, ζεσξνχλ φηη ε ππάξρεη δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ηνπ εγέηε δηεπ-

ζπληή, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο, ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην 

γπκλάζην θαη ζηε δψλε δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ιχθεην, ζε φηη αθνξά ηνπο κα-

ζεηέο θαη είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε, αλεμάξηεηε θαη πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλε (Ν1, 

Α2,Ν4).  

     Ζ έιιεηςε ρξφλνπ θαίλεηαη λα απαζρνιεί φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο είηε ιφγσ γξαθεη-

νθξαηίαο (Ν1,Α2,Α3,Ν4) , είηε επίιπζεο ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ ( Ν1, Α2, 

Α3) είηε ελαζρφιεζεο κε δεηήκαηα πνπ δελ άπηνληαη νχηε ησλ γλψζεσλ νχηε ησλ θαζε-

θφλησλ ηνπο (Α2).   

     θηαγξαθψληαο ην πξνθίι ηνπ ηδαληθνχ εγέηε δηεπζπληή ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο 

ησλ ππνθεηκέλσλ είλαη εθείλνο ν εγέηεο πνπ δηαζέηεη γλψζεηο ( Α3 Ν4) θαη εηδηθφηεξα 

γλψζεηο κε εμεηδίθεπζε ζηε δηνίθεζε ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ (Α3). Ζ εκπεηξία θαίλεηαη λα 

δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν γηα ηε Α3 ελψ νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ε δεκηνπξ-

γία θιίκαηνο φπνπ επλνείηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ θαίλεηαη λα εί-

λαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο (Ν1 Α2 Α3 Ν4). Ο ηδαληθφο εγέηεο δηεπζπ-

ληήο ζα πξέπεη λα έρεη ππνκνλή θαη επηκνλή (Ν4) λα είλαη δηαθξηηηθφο (Ν1 Α2) ζηηο 

παξεκβάζεηο ηνπ, αθφκα θη φηαλ απηέο έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη λα θξνληίδεη 

λα πξνζηαηεχνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ (Α2). Θα πξέπεη 

λα είλαη αλζεθηηθφο ζηηο πηεζηηθέο θαηαζηάζεηο (Ν4) θαη ηθαλφο λα δηαρεηξίδεηαη απνηε-

ιεζκαηηθά ηηο ζπγθξνχζεηο (Ν1 Α2 Α3 Ν4), νη νπνίεο είλαη αλαπφθεπθηεο ( Ν1 

,Α3). Ζ δηθαηνζχλε θαη ε ηζφηηκε κεηαρείξηζε φισλ πξέπεη λα απνηειεί πξσηαξρηθφ κέ-

ιεκά ηνπ (Ν1,Α2,Α3,Ν4) θαη ηνλ δηαθξίλεη ακεηαθίλεηε απζηεξφηεηα φηαλ αληηιακ-

βάλεηαη ζπκπεξηθνξέο πνπ αληηηίζεληαη ζηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπ. (Ν1,Α2,Α3,Ν4). 

Ο ηδεαηφο εγέηεο δηεπζπληήο είλαη απνδέθηεο ησλ πξνβιεκάησλ φισλ, εθπαηδεπηηθψλ, κα-

ζεηψλ θαη γνλέσλ, θαη νθείιεη λα κεξηκλά γηα ην θαιφ φισλ (Α2). Παξάιιεια είλαη θν-

ξέαο θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ πξψηνο εθείλνο εξγάδεηαη ζθιε-

ξά θαη απνηειεί παξάδεηγκα πξνο φινπο (Α2 Ν4), έρνληαο θαηά λνπ έλα δεκνθξαηηθφ 

ζρνιείν, αλνηθηφ πξνο ηελ θνηλσλία (Α3). ια ηα παξαπάλσ έρνληαο πςειφ ην αίζζεκα 

επζχλεο  (Ν1,Α2,Ν4), είλαη παξψλ ζην ζρνιείν ηνπ, ζηελ απιή ζηνπο δηαδξφκνπο ζηηο 

δηδαθηηθέο αίζνπζεο (Ν1, Ν4)  πξνζπαζψληαο, παξάιιεια, λα ηεξεί θαη ην γξάκκα ηνπ 

λφκνπ (Ν1,Α2,Α3,Ν4). 
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     πκπεξαζκαηηθά θαη επηρεηξψληαο κηα βαζχηεξε εξκελεία, φια ηα ππνθείκελα ηεο έ-

ξεπλαο εθζέηνληαο ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ εγεζία, ηηο εγεηηθέο πξαθηηθέο θαη ην πξν-

θίι ηνπ εγέηε δηεπζπληή  ζην ειιεληθφ ζρνιείν πεξηέγξαςαλ έλα έξγν δχζθνιν, επίπνλν, 

πηεζηηθφ θαη… κνλαρηθφ. Ο εγέηεο θαίλεηαη λα ζηέθεηαη κφλνο ηνπ πίζσ απφ κηα γξακκή 

πνπ, αλ ζέιεη λα εθηειεί ζσζηά ην έξγν ηνπ θαη λα ζεσξείηαη ηδεαηφο, κφλνο ηνπ ηελ έρεη 

ζρεδηάζεη θαη κπξνζηά απφ απηήλ ηελ γξακκή ηνπνζεηνχληαη φινη, πξφζσπα θαη θαηαζηά-

ζεηο, πνπ θαιείηαη θαζεκεξηλά λα αληηκεησπίζεη κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν, έρνληαο αλχπαξ-

θηε ή ειάρηζηε βνήζεηα. 

6.2.2 Θέκαηα εηεξόηεηαο 

Γχζθνια κπνξεί θαλείο λα παξαβιέςεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εζηθήο δηάζηαζεο ηνπ ξφινπ 

ηνπ εγέηε-δηεπζπληή κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη ζε νπνηνδήπνηε εγεηηθφ ξφιν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε δεκφζηα ζθαίξα θαη ηελ άζθεζε θνηλσληθνχ έξγνπ ή ιεηηνπξγήκαηνο. Ο 

εγέηεο απνιακβάλεη ηελ εμνπζία πνπ ηνπ παξέρεηαη κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηνπ ηελ εμππεξέ-

ηεζε ησλ ζηφρσλ ησλ αηφκσλ πνπ ηνπ ηελ εκπηζηεχνληαη θαη θαηά ζπλέπεηα ην νηθνδφκε-

κα ηεο εμνπζίαο ηνπ ζεκειηψλεηαη κε ηελ εζηθή ηεο ηθαλνπνίεζεο απηήο ηεο εκπηζηνζχλεο 

(Γεκεηξίνπ, 2015). 

     Σν δεηνχκελν ηεο εζηθήο εγεζίαο, φπσο απηφ αλαπηχρζεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

έξεπλαο, ζηα πιαίζηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο αέλαεο κεηαβνιήο, κεηνπζηψλεηαη 

ζε αλάγθε νινέλα θαη επηηαθηηθφηεξε θαη νη πξνζδνθίεο γηα άζθεζε παηδαγσγηθνχ θαη δη-

νηθεηηθνχ έξγνπ ζην ίδην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ δηέπεηαη απφ ηελ αμία ηνπ ζεβα-

ζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο φισλ αλεμαηξέ-

ησο ησλ εκπιεθνκέλσλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, είλαη πςειφηεξεο.  

     Ο εγέηεο δηεπζπληήο ζην ζρνιείν νθείιεη θαηαξράο λα πξνζεγγίζεη κε απζεληηθφηεηα 

ηηο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν καζεηήο (Stefkovich & Begley, 2007) 

θαη παξάιιεια  νθείιεη λα ππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα θαη ησλ ππφινηπσλ εκπιεθφκελσλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νκάδσλ, λα δηαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπο αιιά ηαπην-

ρξφλσο λα πξνάγεη ην αίζζεκα ηεο ππεπζπλφηεηαο ζηελ άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

ια ηα παξαπάλσ ζηα πιαίζηα ελφο θιίκαηνο, κέζα ζην νπνίν δηαζθαιίδεηαη ν ακνηβαίνο 

ζεβαζκφο (Γεκεηξίνπ, 2015). 
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     Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο αληηιακβάλνληαη ηελ εζηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπο. Δ-

μάιινπ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηελ εγεζία θαη ε αλάδεημε κέζσ ησλ απα-

ληήζεσλ ηνπο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εγέηε δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, παξαπέ-

κπνπλ ζε πνιιά απφ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εζηθή εγεζία. Ζ απνζχλδεζε 

ηεο εζηθήο δηάζηαζεο ηνπ ξφινπ ηνπο απφ ηελ επηηαγή ηεο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο απνηε-

ιεί έλα ελδηαθέξνλ εχξεκα, αλ θη φρη κε αλακελφκελν. Δίλαη γεγνλφο φηη ν δηεπζπληήο ζα 

πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ γξάκκαηνο ηνπ λφκνπ, εμάιινπ απνηειεί πξναπαη-

ηνχκελν πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη θαζήθνληα ζε ζέζε επζχλεο. Σνχηε ε πξνυπφζεζε σ-

ζηφζν, δελ είλαη δηφινπ αξθεηή φηαλ ε ζπδήηεζε αθνξά ηελ εζηθή, εθφζνλ, ζχκθσλα κε 

ηελ αξηζηνηειηθή εζηθή, ην άηνκν βξίζθεηαη εγθισβηζκέλν ζηελ ηππηθή άζθεζε ησλ θα-

ζεθφλησλ ηνπ, ζηεξείηαη ηεο δπλαηφηεηαο λα αλαδείμεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ δπλακηθή θαη 

αλαπφθεπθηα θαηαδηθάδεηαη ζε καξαζκφ, αλ φρη ζε ζάλαην (Γεκεηξίνπ, 2015:93). Δμάιινπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Starratt (2017: 124): Τν ζηέιερνο ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ δελ είλαη πξσ-

ηίζησο ηερλνθξάηεο […] έρεη σο εηδηθφηεηα ην θνηλφ θαιφ, ην δεκφζην ζπκθέξνλ». 

    Απφ ηελ ζηηγκή πνπ απνδέζκεπζαλ εαπηφλ απφ ηελ απζηεξή ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο, ν 

1 αλαθέξζεθε ζηελ παξαθίλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

γηα ην βέιηηζην απφ κέξνπο ηνπο θαζψο θαη ζηελ παξνπζία ηνπ σο άλζξσπνο πνπ ζηέθεηαη 

ζην πιάη καζεηψλ θαη γνλέσλ. Ζ 2 αηζζάλεηαη «σο ν παηέξαο ή ε κεηέξα φισλ», ησλ κα-

ζεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ, ελψ ε Α3 ζπλδέεη ηελ εζηθή κε ηνλ πξν-

ζσπηθφ αμηαθφ θψδηθα ηνπ εθάζηνηε δηεπζπληή θαη αλαθέξεηαη ζηελ αμία ηνπ ζεβαζκνχ. 

Σέινο, ν Ν 4 πηζηεχεη πσο ε εζηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνζηήξημε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο, ηελ δηακφξ-

θσζε ελφο πεξηβάιινληνο εξεκίαο θαη ηελ παξνπζία ηνπ σο άλζξσπνο, σο δηεπζπληήο θαη 

εγέηεο αθνζησκέλν ζηε ζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ αλάγθε. Ο θνηλφο ζπληειεζηήο 

πνπ δηέπεη ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά φισλ είλαη ε δηθαηνζχλε. 

    Δκβαζχλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκά-

ησλ ηνπ πξναλαθεξζέληνο άμνλα, αλαπφθεπθηα ε ζθέςε καο νδεγείηαη ζηηο ηέζζεξηο βαζη-

θέο αξηζηνηειηθέο εζηθέο αξεηέο πνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο εγέηεο νθείιεη λα έρεη ζηε θαξέ-

ηξα ηνπ: ηελ δηθαηνζχλε, ηελ αγάπε, ηελ νκφλνηα θαη ην ζάξξνο. Θεσξείηαη απηνλφεην φηη 

νη αξρέο απηέο είηε ε θαζεκία μερσξηζηά είηε φιεο καδί νδεγνχλ ζηελ αλάδεημε θη άιισλ 

αξεηψλ. Αλαθνξηθά κε ηελ δηθαηνζχλε ν Starrat (2017) επηζεκαίλεη φηη ν εθπαηδεπηηθφο 
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ζεζκφο ππεξεηεί ην θνηλφ θαιφ θαη ηαπηφρξνλα δηαζθαιίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ 

εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζα πξέπεη λα εθηείλεηαη πέξα απφ ην ζεκείν ηεο η-

ζφηηκεο κεηαρείξηζεο θαη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ, αιιά ηνηνπηνηξφπσο λα δηαζθαιίδε-

ηαη ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ, ψζηε λα δηαπιαζηνχλ σο δίθαηνη άλζξσπνη πνπ ζα εληα-

ρζνχλ αξγφηεξα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Σελ παξάκεηξν απηή ηελ εληνπίζακε κφ-

λν ζηηο Α2 θαη Α3. Ζ αξεηή ηεο αγάπεο, κηα πνιχ δπλαηή ιέμε πνπ αιιηψο κπνξεί λα 

κεηαθξαζηεί σο εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ θαη θξνληίδα (Roland Martin 1993, φπ.αλαθ. Γεκε-

ηξίνπ, 2015), ζπκπιεξψλεη εθείλελ ηεο δηθαηνζχλεο. Μέζα ζε απηήλ εκπεξηέρεηαη θαη ε 

απζηεξφηεηα φπσο δήισζαλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ν4 θαίλεηαη 

μεθάζαξα ε ζπκπφληα θαη ε θαινζχλε πνπ επηδεηθλχεη φηαλ αλαθέξεηαη ζε καζεηέο ή θαη 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα ή βξίζθνληαη ζε κηα δχζθν-

ιε θαηάζηαζε. Όπαξμε ζπλαηζζεκάησλ, ελδηαθέξνλ θαη θξνληίδα, αληρλεχνπκε ζε φια ηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εζηθή ηεο παξνπζίαο ηνπ Starratt (2017) ε 

νπνία κπνξεί λα είλαη επηβεβαησηηθή ή ππνζηεξηθηηθή φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε ζηήξημε θά-

πνηαο πξνζπάζεηαο ή ζρνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο είηε σο θξηηηθή ψζηε λα αλαπηπρζεί έλαο 

δίαπινο επηθνηλσλίαο πάλσ ζε κηα ζθέςε ή θαηάζηαζε. Γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αξκνλί-

αο ή νκφλνηαο ή εξεκίαο αλαθέξζεθε εηδηθά ν Ν4 αιιά φινη νη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη 

λα επηδεηνχλ έλα πεξηβάιινλ ζε ηζνξξνπία, κηαο θαη φινη αλαθέξζεθαλ ζηελ επηδεμηφηεηα 

θαη ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα επηιχεη ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο. Φπζηθά ν Ν4 πξνρψξε-

ζε έλα επίπεδν παξαπάλσ δηαζαθελίδνληαο φηη δελ επηζπκεί έλα ήξεκν πεξηβάιινλ αδηα-

θνξίαο, αληίζεηα πηζηεχεη ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ αληίξξνπσλ δπλάκεσλ ζηε ζπκθηιίσζε 

ησλ αληηζέησλ, ψζηε λα ζπλεξγαζηνχλ απφ θνηλνχ πξνο έλαλ ζηφρν, φπσο έθαλε κε ην 

πξνζθπγφπνπιν πνπ ζπκκεηείρε ζηελ ζρνιηθή ενξηή. Σέινο, ην αξηζηνηειηθφ ζάξξνο αθν-

ξά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλεη θαζεκεξηλά έλαο ζρνιηθφο εγέηεο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία έξρεηαη αληηκέησπνο κε δηιιήκαηα θαη πξνθιήζεηο θαη θαιείηαη λα επηδείμεη απνθα-

ζηζηηθφηεηα θαη ηφικε γηα λα δψζεη ηε ιχζε (Γεκεηξίνπ, 2015). Θα ήηαλ αλαθξηβέο αλ 

ππνζηεξίδακε φηη νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηεο έξεπλαο δελ είλαη ζαξξεηνί. Καη κφλν ην γε-

γνλφο φηη ηεινχλ ρξέε δηεπζπληή ζηνπο δχζθνινπο θαηξνχο πνπ  δνχκε είλαη αδηακθηζβή-

ηεηε απφδεημε ζάξξνπο. 

     Οη έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ζπκπεξίιεςεο δελ λννχληαη θαη δελ π-

θίζηαληαη ε κία ρσξίο ηελ άιιε (Ryan, 2006 ; Theoharis, 2007). Ζ δπζθνιία ελλνηνινγηθήο 

απνζαθήληζεο ηφζν ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο φζν θαη ηεο ζπκπεξίιεςεο είλαη δεδνκέ-
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λε. Ξεθηλψληαο απφ ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ν Ν1 ηελ αληηιακβάλεηαη σο ηε δηεξγαζία 

θαηά ηελ νπνία «[…]----) Θα έιεγα () λα απνδίδεηο ζηνλ θαζέλα απηά πνπ ηνπ αλήθνπλ δε-

ιαδή απηά πνπ ηνπ αλαινγνχλ, ρσξίο λα ζην επηβάιιεη θάπνηνο» ε Α2 απαληά) «Ζ αθεηε-

ξία καο πξέπεη λα είλαη ε ηζφηηκε κεηαρείξηζε απέλαληη ζε φινπο.» πξνζζέηνληαο παξάιιεια 

θαη ηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ θαζέλα γηα ην ηη ζεκαίλεη δίθαην, φπσο θαη ε Α3, ελψ, 

ηέινο, ν Ν4 εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη θνηλσληθή δηθαηνζχλε δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζηα 

πιαίζηα κηαο θνηλσλίαο πνπ δεηά ηελ νκνηνκνξθία θαη δελ δείρλεη θακία αλνρή ζηε δηαθν-

ξεηηθφηεηα. Σα επξήκαηά καο ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Οπδνχλε 

(2017) ζχκθσλα κε ηα νπνία δηεπζπληέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλδένπλ ηελ θνη-

λσληθή δηθαηνζχλε κε ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη ηε δηθαηνζχλε σο αμία αλαπφζπαζηε απφ 

ηνλ πξνζσπηθφ αμηαθφ θψδηθα ηνπ εγέηε, κε εμαίξεζε ηελ δηαθνξνπνίεζε ζηελ απάληεζε 

ηνπ Ν 4 ν νπνίνο πιεζίαζε πεξηζζφηεξν απφ φινπο ζηνλ νξηζκφ ηνπ Theoharis (2007). ε 

αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Καληηκνίξε, (2019) νη ζπκκεηέρνληεο δηεπζπληέο ζηελ 

έξεπλάο καο δελ είραλ θαηά λνπ κφλν ηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο δηδάζθνληεο εθπαηδεπηη-

θνχο. Φαηλφκελα θνηλσληθήο αδηθίαο πξνθαλψο θαη έρνπλ αληηκεησπίζεη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνξείαο θαη ηα ζπλδένπλ θπξίσο κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

(Ν1, Α2, Α3, Ν4) ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αθεηεξία ησλ καζεηψλ (Ν1, Α2, Α3, 

Ν4), ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία αλήθεη ην ζρνιείν ηνπο, ηελ χπαξμε πξνζθπγφ-

πνπισλ ή παηδηψλ κεηαλαζηψλ ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα (Α2, Ν4) ηηο πνιηηηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ (Α2). Αίζζεζε πξνθαινχλ νη θξάζεηο «[…]έρνπκε 

θαη παηδηάααα πνπνπνπνπνπ δελ ζέινπλ λα δνπλ ηνλ παηέξα φκσο ή φηη ζεσξνχλ φηη ε κεηέ-

ξα φκσο είλαη ηνμηθή» ηνπ Ν1 αλαθεξφκελνο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν 

πξνέξρνληαη νη καζεηέο θαη ν Ν4 αλαθεξφκελνο ζε παηδηά κνλνγνλεηθψλ νηθνγελεηψλ  

«[…]πνιινί ρσξηζκέλνη γνλείο, πνπ έρνπλε, δελ ιέσ φηη είλαη θαθφ πνπ είζαη ρσξηζκέλνο, 

αιιά είλαη παξαηεκέλα παηδηά φκσο, δειαδή ρψξηζαλ, νθ, κεηά ηα παξαηάλε θη απηφ ζηελ 

ςπρνχια ηνπο έρεη πνιιέο επηπηψζεηο». Αλάινγε θαη ε ζεψξεζε ηεο Α2 αλαθεξφκελε ζε 

παηδηά αγλψζηνπ παηξφο πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν ε νπνία δηαζαθελίδεη φηη «[…]Τα παηδηά 

είλαη κηα παξέα, πξαγκαηηθά είλαη κηα παξέα αθφκα θη φηαλ ζα θαπγαδίζνπλ πνιχ έληνλα ζε 

5 ιεπηά ην έρνπλ μεράζεη θαη κνηξάδνληαη ην θνπινχξη ή ην ζάληνπηηο, απηή είλαη ε θχζε ησλ 

παηδηψλ. Τα πξνβιήκαηα ηα έρνπκε εκείο νη απφ έμσ, δπζηπρψο, δειαδή νη γνλείο πνιιέο θν-

ξέο επηρεηξνχλ λα παξέκβνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ εεε κε αθεηεξία πξνζσπηθέο, ηδεν-

ινγηθέο  ηνπο ηνπνζεηήζεηο.»  Οη γνλείο, επνκέλσο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο απνηεινχλ 
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πνιιέο θνξέο πξφζθνκκα πνπ νη εγέηεο δηεπζπληέο θαινχληαη λα ππεξθεξάζνπλ αλ επηζπ-

κνχλ λα εμαιείςνπλ θαηλφκελα θνηλσληθήο αδηθίαο ζηα ζρνιεία ηνπο (Ν1, Α2). 

     Απφ ην 1994 θαη ηε Γηαθήξπμε ηεο αιακάλθα (Unesco, 1994) αληηθαζίζηαληαη νη φξνη 

έληαμε (intergration) θαη ελζσκάησζε (incorpotation) απφ ηνλ φξν ζπκπεξίιεςε ή ζπκπε-

ξηιεπηηθή εθπαίδεπζε (inclusion), o νπνίνο εθθξάδεη κηα λέα εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηε-

ηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζρνιείν κεηακνξθψλεηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ κε θπξίαξρε α-

μία ηνλ ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηελ ηθαλν-

πνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ ρσξίο θακηά εμαίξεζε. Ο ξφινο ηνπ εγέηε δηεπζπληή ζηε 

δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ κε ζπκπεξηιεπηηθφ ραξαθηήξα είλαη θαηαιπηηθφο (McLeskey & 

Waldrom, 2015), δηαζθαιίδνληαο ηε ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ καζεηψλ.  

     Με εμαίξεζε ηελ Α3, ε νπνία ζπλδέεη ηνλ φξν αθφκα κε ηνλ ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

θαη ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο αληηιακβά-

λνληαη ηελ ζπκπεξίιεςε, αλ θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα ηελ νξίζνπλ επαθξηβψο, σο έλα δίρηπ 

πνπ αγθαιηάδεη φια ηα παηδηά (Ν1) θαη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα βξεη ηξφπνπο λα ρσξάλε φ-

ινη εδψ κέζα (Α2). Δπηζεκαίλνληαο ηελ αληθαλφηεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο λα δείμεη 

αλνρή ζηελ εηεξφηεηα (Α2, Ν4) σο πξφβιεκα πνπ δελ βνεζά ζην έξγν ηνπο, νη ζπκκε-

ηέρνληεο δηεπζπληέο επαγξππλνχλ θαη εληνπίδνπλ πεξηζσξηνπνηεκέλα παηδηά, είηε κε αξσγή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ δηαξθή επηθνηλσλία (Α2), είηε κε ηε θπζηθή 

ηνπο παξνπζία (Ν1, Ν4) θαη, εθαξκφδνληαο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, θαζη-

ζηνχλ ζαθέο ζε φινπο φηη ε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθνχ θιίκαηνο απνηειεί κηα απφ ηηο 

πξψηεο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο. Ζ χπαξμε ςπρνιφγνπ ζην ζρνιείν απνηειεί γηα ηνλ Ν4 κηα 

ηεξάζηηα βνήζεηα αλαθνξηθά κε ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ πνπ πεξηζσξην-

πνηνχληαη.  

     Σα θαηλφκελα πεξηζσξηνπνίεζεο θαη πάιη δελ ιείπνπλ απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ 

ππεξεηνχλ. Χο αίηηα πξνβάιινληαη μαλά ε νηθνγελεηαθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αθεηε-

ξία ησλ καζεηψλ, ε εζληθή ηνπο θαηαγσγή, νη ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο, νη ζξεζθεπηηθέο θαη 

πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ πνπ εκθαλίδνληαη σο ζχηεο.   
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6.2.3 Οκνθνβία 

Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο καο δηαθνξνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη 

ζηα νκνθπιφθηια άηνκα. Ο Ν1 θαίλεηαη λα έρεη κηα ζηάζε αδηάθνξεο απνδνρήο θαη ζπ-

λαηζζεκαηηθήο απνζηαζηνπνίεζεο. Σν ζθεληθφ αιιάδεη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε Α2, ε 

νπνία θαηαλνεί φηη ε νκνθπινθηιία δελ απνηειεί επηινγή ηνπ αηφκνπ, θαη απνδέρεηαη πιή-

ξσο ηνπο νκνθπιφθηινπο αλζξψπνπο σο ελεξγνχο πνιίηεο θαη θνηλσληθά φληα, αληηκεησπί-

δνληάο ηνπο φπσο αθξηβψο θαη ηνπο εηεξνθπιφθηινπο αλζξψπνπο, ρσξίο δηάθξηζε είηε ζε-

ηηθή είηε αξλεηηθή. Ζ Α3 δίλεη ηελ εληχπσζε φηη αηζζάλεηαη άβνια απέλαληη ζηα ΛΟΑΣ 

άηνκα, φπσο θαη ν Ν1, δηεπθξηλίδνληαο σζηφζν φηη ζέβεηαη ηελ  ηδηαηηεξφηεηά ηνπο. Ο 

Ν4 απφ ηελ άιιε, παξαδέρεηαη φηη φληαο κηθξφηεξνο, πηνζεηνχζε κηα αξλεηηθή ζηάζε α-

πέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο θαη ηελ νκνθπινθηιία ελ γέλεη, αλαζεψξεζε φκσο κεγαιψ-

λνληαο, εηδηθφηεξα θαηά ηελ έληαμή ηνπ σο ελεξγφο πνιίηεο ζηελ θνηλσλία θαη θαίλεηαη λα 

ζπκθσλεί κε ηελ Α2 ππνζηεξίδνληαο φηη ε ζεμνπαιηθή πξνηίκεζε ησλ νκνθπινθίισλ δε 

ζα έπξεπε λα επεξεάδεη ζην ειάρηζην ηε ζηάζε ησλ ππνινίπσλ απέλαληί ηνπο. Έλαο ιφγνο 

πνπ ίζσο εμεγεί ηελ αδηάθνξε ζηάζε ζπγθξαηεκέλεο απνδνρήο ηνπ Ν1 θαη Α3 είλαη φηη 

δελ ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα ζπλαλαζηξαθνχλ κε νκνθπιφθηια άηνκα ζε πξνζσπηθφ 

θπξίσο επίπεδν, ζε αληίζεζε κε ηελ Α2, πνπ δεκηνχξγεζε θηιίεο θαη δηαηεξεί θνηλσληθέο 

ζρέζεηο κε ΛΟΑΣ άηνκα απφ ην παλεπηζηήκην αθφκε θαη ηνλ Ν4,  ν νπνίνο επίζεο έρεη 

ζπλάςεη πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε νκνθπιφθηινπο, εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ έξεπλα ηνπ 

Herek (2000), ν νπνίνο ζπζρεηίδεη ηελ απνδνρή ηεο νκνθπινθηιίαο κε ηελ χπαξμε νκνθπ-

ιφθηινπ αηφκνπ ζηνλ νηθνγελεηαθφ ή ηνλ θηιηθφ θχθιν. Ζ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ίζσο 

δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν. Άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ηείλνπλ λα πηνζεηνχλ αξλεηηθή 

ζηάζε πξνο ηνπο νκνθπιφθηινπο  (Bryant et al, 2008; Dovidio, Hewstone, Glick& Esses, 

2010; Brandeli-Costa, 2012 ). πλεπψο, θαη εθφζνλ ηφζν Ο Ν1 φζν θαη ε Α3 είλαη κε-

γαιχηεξεο ειηθίαο, ίζσο παίδεη θάπνην ξφιν. Χζηφζν, επεηδή πξφθεηηαη γηα άηνκα κε αθα-

δεκατθή κφξθσζε, ε νπνία ηείλεη λα κεηψζεη ην πνζνζηφ εκθάληζεο νκνθνβηθψλ ζηάζεσλ 

(Wrightetal, 1999), καο επηηξέπεη λα ζπδεηάκε φρη γηα αξλεηηθή ζηάζε αιιά θαη ζπγθξα-

ηεκέλε απνδνρή θαη ζεβαζκφ. 

Σν ζχλνιν ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο έρεη ζπλαληήζεη καζεηέο κε νκνθπινθηιηθφ ζε-

μνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σν δεδνκέλν απηφ, άιισζηε, ήηαλ πξναπαηηνχκελν ζηελ έξεπ-

λά καο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ηα ελ ιφγσ παηδηά αληηκεηψπηδαλ πξν-
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βιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ιεθηηθή βία, πβξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, πεηξάγκα-

ηα, ρεηξνλνκίεο, θζνξά πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο, απφξξηςε θαη απνκφλσζε. Αμίδεη λα ζε-

κεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν νη καζεηέο ζχκαηα ήηαλ φινη αγφξηα θαη φηη νη πξναλαθεξζείζεο 

ζπκπεξηθνξέο αθνξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο πάιη  αγφξηα ζπκκαζεηέο, αθνχ ζχκθσλα κε ηα 

ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα είλαη πην δεθηηθά ζηελ νκνθπινθη-

ιηθή ηαπηφηεηα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.  

        Σν εξκελεπηηθφ επίπεδν ησλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηα νκνθνβηθά πεξηζηαηηθά  βξί-

ζθεηαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ νκνθπινθηιία. Ο Ν1 εξκε-

λεχεη ην νκνθνβηθφ θιίκα σο εμαξηψκελν απφ ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ζρνιηθήο κνλά-

δαο. Πξάγκαηη, θνηλσλίεο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο είλαη πεξηζζφηεξν νκνθν-

βηθέο θαη ηα παηδηά ζε απηέο θαηά ηνλ Ν1 ηδηαίηεξα ζθιεξά θαη άγξηα. 

     Ο εξκελεπηηθφο νξίδνληαο ηεο Α2 είλαη πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλνο. ε απφιπηε ζπκ-

θσλία κε ηνλ Ν1 αλαθνξηθά κε ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ζρνιείνπ, αλαθέξεηαη επίζεο 

θαη ζηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο. Τπνζηεξίδεη φηη αλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη 

ππνζηεξηθηηθφ, ν νκνθπιφθηινο καζεηήο αληηκεησπίδεη θαζεκεξηλά κηα δνθεξή πξαγκαηη-

θφηεηα. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε φπνπ ε νηθνγέλεηα γλσξίδεη ηε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα 

ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζρνιείνπ λα αληηκε-

ησπίζεη επηηπρψο θαη λα επηιχζεη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απνξξένπλ απφ νκνθν-

βηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σέινο, αλαθέξζεθε θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. Καηά ηελ ίδηα 

ζην Λχθεην νκνθνβηθέο ζπκπεξηθνξέο δελ είλαη θαη ηφζν ζπρλέο ζε ζρέζε κε ην Γπκλάζην, 

γεγνλφο πνπ εμεγείηαη απφ ηελ παξαδνρή φηη ηα παηδηά εκθαλίδνπλ κηα άθακπηε ζηάζε θαη 

αλαπηχζζνπλ εκκέλνπλ ζε ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο πεξίπνπ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 

15 ρξφλσλ. Απφ εθεί θη έπεηηα ηα φξηα ραιαξψλνπλ θαζψο ν έθεβνο αξρίδεη λα δηακνξθψ-

λεη δηθή ηνπ άπνςε θαη αξρίδεη λα ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ σο απηφβνπιν νλ ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. 

   Ζ Α3 επίζεο αλαθέξεηαη ζηελ ππνζηεξηθηηθή δνκή ηεο νηθνγέλεηαο θαη αλαγλσξίδεη ηηο 

δπζθνιίεο φηαλ απηή είλαη απνχζα. Κάλεη ιφγν επίζεο θαη γηα ηε θχζε ηεο πξνζσπηθφηε-

ηαο ησλ νκνθπιφθηισλ παηδηψλ πνπ πθίζηαληαη εθθνβηζκφ ραξαθηεξίδνληάο ηνπο θιεη-

ζηνχο ραξαθηήξεο θαη κνλαρηθνχο, ρσξίο λα εμεηάδεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα παη-

δηά απηά απηφ-πεξηζσξηνπνηνχληαη. 
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    Σέινο ν Ν4 εξκελεχεη ηελ νκνθνβία θαη θαη‟ επέθηαζε ηνλ ζρνιηθφ νκνθνβηθφ εθθν-

βηζκφ σο απνηέιεζκα ελφο αζθπθηηθνχ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, μεθάζαξα νκνθνβηθνχ. 

Οη παξάγνληεο γεσγξαθηθή ζέζε θαη νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο αλαθέξνληαη θαη απφ 

εθείλνλ. 

     ζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πιεηηφκελσλ νκνθπιφθηισλ εθήβσλ απφ ηνπο 

ίδηνπο, φινη αλεμαηξέησο πξνζπάζεζαλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα παηδηά. Ζ πξνζηαζία ησλ 

παηδηψλ απφ θάζε κνξθήο βία θαίλεηαη λα είλαη πξψηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηα ππνθείκελα 

ηεο έξεπλάο καο. Χζηφζν, κε εμαίξεζε ηνλ Ν4, θαλείο απφ ηνπο ππφινηπνπο δελ πξνζπά-

ζεζε λα πξνζεγγίδεη ηνλ νκνθπιφθηιν καζεηή ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν. Ο Ν4 ιέεη: «Τνπ 

κίιεζα, ζπκάκαη είρακε κηιήζεη, πξνζπάζεζα ιίγν λα ηνλ πξνζεγγίζσ, είραλε έξζεη θαη νη 

γνλείο αιιά πψο λα πεηο θαη ζηνπο γνλείο θάηη ηέηνην έζησ θαη έκκεζα…» Αλακθίβνια, δχ-

ζθνια νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξνζεγγίζνπλ ηνπο γνλείο ελφο νκνθπιφθηινπ παηδηνχ, αθφκα 

θαη κε ζπκβνπιεπηηθή δηάζεζε. 

    Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη ζηάζεηο ησλ εγεηψλ δηεπζπληψλ φπσο πεξηγξάθνληαη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ν1 ν ηφηε δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, φρη κφλν 

δελ βνήζεζε ην νκνθπιφθηιν παηδί, αιιά θαη ζρνιίαδε αξλεηηθά ηφζν ην ίδην φζν θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. Ο Ν1 πηζηεχεη φηη απηή ε απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά πήγαδε απφ ην γεγν-

λφο φηη ν ελ ιφγσ δηεπζπληήο πξνεξρφηαλ απφ ην ρψξν ηεο εθθιεζίαο. Κάπνηνη απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο ζπκκεξίδνληαλ ηηο απφςεηο ηνπ δηεπζπληή νη πεξηζζφηεξνη σζηφζν δελ επε-

ξεάδνληαλ απφ ηε ζηάζε ηνπ. Γελ έθαλαλ φκσο θαη θακηά πξνζπάζεηα λα ηνπ ππνδείμνπλ 

ην ιάζνο ηνπ θαη σο άλζξσπνο θαη σο εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγφο.  

    Ζ Α2, αληηζέησο, πιέθεη ην εγθψκην ελφο ιακπξνχ δηεπζπληή, ν νπνίνο αιψβεηνο απφ 

ηηο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ ζε κηα θιεηζηή θνηλσλία, ζε αγξνηηθή πεξηνρή, ζηάζεθε σο 

αζπίδα κπξνζηά ζην νκνθπιφθηιν παηδί θαη δελ επέηξεςε ζε θαλέλαλ καζεηή, εθπαηδεπηη-

θφ ή γνληφ λα βιάςεη ηνλ καζεηή ηνπ. Δθείλνο βξήθε ην ζάξξνο λα επέκβεη θαη ζην νηθνγε-

λεηαθφ πεξηβάιινλ θαη λα πξνζηαηέςεη νιφπιεπξα ην παηδί ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ ελειη-

θίσζή ηνπ.  

     Ο Α4 κε ιχπε απνθαιχπηεη πσο έλα απφ ηα νκνθπιφθηια παηδηά πνπ ζπλάληεζε 

ζηξάθεθε πξνο ηε δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ θαη δήηεζε βνήζεηα, αιιά εθείλε «δελ ήηαλ 

άλζξσπνο πνπ αζρνινχληαλ κε ηέηνηα». Πξνθαλψο δελ αζρνιήζεθε θαη θαλείο απφ ηνπο 
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ζπλαδέιθνπο , παξά κφλνλ εθείλνο πξνζέγγηζε ην παηδί ζε αλζξψπηλν επίπεδν, ρσξίο απν-

ηέιεζκα, αθνχ ν καζεηήο πήξε κεηεγγξαθή θαη εγθαηέιεηςε ην ζρνιείν. 

     Ζ Α3 δελ θάλεη θακηά αλαθνξά ζηνλ δηεπζπληή, εμάιινπ θη ε ίδηα εθείλε ηελ επνρή 

ηεινχζε ρξέε ππνδηεπζχληξηαο ζην ζρνιείν, αλαθέξζεθε ζε θάπνηα ζρφιηα ησλ ζπλαδέι-

θσλ θαζεγεηψλ αιιά ιέεη «… επεηδή ήηαλ θαιφο καζεηήο ην μεπεξλνχζαλ». Άξηζηνη καζε-

ηέο ήηαλ θαη εθείλνη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζίαζαλ νη Ν1 θαη Α2, πνπ αληηθξνχνπλ 

ηηο δηεζλείο έξεπλεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη νκνθπιφθηινη καζεηέο, σο ζχκαηα εθθνβη-

ζκνχ, ζηηγκαηηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο, εκθαλίδνπλ ρακειέο επηδφζεηο θαη εγθαηαιεί-

πνπλ ην ζρνιείν. ηελ Διιάδα θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη, ζχκθσλα κε ηνπο Ζιηνπνχινπ et 

al, 2018, θαη απνηειεί έλα εχξεκα κε πνιιαπιέο εμεγήζεηο. Μηα εμήγεζε είλαη ε πίεζε πνπ 

αζθεί ε ειιεληθή νηθνγέλεηα ζηα παηδηά γηα άξηζηεο επηδφζεηο κε ζηφρν ηελ εηζαγσγή ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απφ ηελ άιιε, ηα νκνθπιφθηια παηδηά, ελδε-

ρνκέλσο βξίζθνπλ δηέμνδν απφ ηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ ζηε κειέηε ή 

κπνξεί λα ζεσξνχλ φηη ζα θεξδίζνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εχλνηα ησλ γνλέσλ, ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο, απνπξνζαλαηνιίδνληάο ηνπο απφ ηελ ΛΟ-

ΑΣΚ ηαπηφηεηά ηνπο. Δχγισηηα ππνζηεξίδεη ε Α2 «Ίζσο γηαηί έρνπλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

κπαινχ ηνπο φηη ζα βξνπλ εκπφδηα, ηνίρνπο θη απηφ ηνπο αηζαιψλεη θαη ηειηθά είλαη πην δπ-

λαηνί.». 

    Δλ θαηαθιείδη, είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ε επηηέιεζε ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο ελφο 

νκνθπιφθηινπ εθήβνπ φρη κφλν ζην ειιεληθφ ζρνιείν, αιιά θαη αξγφηεξα ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία σο ελήιηθαο, ρσξίο ην θφβν πεξηζσξηνπνίεζεο ή ζηηγκαηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. ηε ζέζε πνπ βξίζθνληαη επί ηνπ παξφληνο, αλαγλσξίδνπλ ην ρξένο θαη ηελ 

ηεξάζηηα εζηθή επζχλε πνπ έρεη ν εγέηεο δηεπζπληήο λα ζηαζεί ζην πιάη ησλ ΛΟΑΣ καζε-

ηψλ αιιά θαη φισλ ησλ καζεηψλ, κε ηελ έλλνηα φηη ν εγέηεο δηεπζπληήο νθείιεη λα ε-

κπλεχζεη, λα εθπαηδεχζεη, λα δηδάμεη ηελ αλνρή θαη ην ζεβαζκφ ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα.  

6.2.4 Γξάζε - Πξνηάζεηο 

Σν ειιεληθφ ζρνιείν φρη απιά δελ δηαρεηξίδεηαη αιιά απνζησπά ηα ζέκαηα ηεο ζεμνπαιη-

θήο κεηνλφηεηαο ζηα ζρνιεία (Color Youth). Με βάζε ηα θπξηφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

ηεο Color Youth γηα ην ζρνιηθφ θιίκα ( Ζιηνπνχινπ et al, 2018) νη καζεηέο απάληεζαλ ζε 

πνζνζηφ θαηά κέζν φξν 60% φηη δελ άθνπζαλ πνηέ ζεηηθέο αλαθνξέο γηα ηα ΛΟΑΣΚ ζέ-
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καηα ζε θάπνην κάζεκα, δελ γίλνληαη θαζφινπ αλαθνξέο θαη δελ δίλνληαη πιεξνθνξίεο ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα ηα ΛΟΑΣΚ δεηήκαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ζπκθσλνχλ 

απφιπηα κε απηήλ ηε ζέζε. Τπνζηεξίδνπλ φηη δελ έρνπλ γλψζε γηα ζπληνληζκέλεο δξάζεηο 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο πνπ λα αθνξνχλ ζε ΛΟΑΣΚ ζέκαηα θαη θαη΄επέθηαζε ζηνλ 

νκνθνβηθφ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ ηεο ζεμνπαιηθήο κεηνλφηε-

ηαο. Να ζεκεησζεί φηη ν ζεζκφο ηεο Θεκαηηθήο Δβδνκάδαο πνπ εηζήρζε ζηελ εθπαίδεπζε 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2016, αθνξά κφλν ζηα Γπκλάζηα θη φρη ζηα Λχθεηα. Δπ‟ απηνχ ν Ν1 

δήισζε φηη απφ ην θάθειν αθαίξεζε ην ζέκα ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ θνβνχκελνο ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ. Αληηδξάζεηο θαη δηακαξηπξίεο απάληεζε θαη ε Α2 αιιά θάλεθε 

ακεηαθίλεηε, πξνέβαιε σο αζπίδα ηνλ λφκν θαη ηελ ζρεηηθή εγθχθιην ζηνπο γνλείο θαη α-

λέιαβε ε ίδηα ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ, ζηελ αηδέληα ησλ 

νπνίσλ ππήξρε ν άμνλαο ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ. Να ζεκεησζεί σζηφζν φηη ε Α2 είρε 

παξαθνινπζήζεη έλα επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην 400 σξψλ ζηε Γεξκαλία ην 1/3 ηνπ νπνίνπ 

αθνξνχζε ζε ΛΟΑΣΚ ζέκαηα. ε αλάινγα ζεκηλάξηα ή επηκνξθψζεηο δελ ζπκκεηείραλ ηα 

ππφινηπα ππνθείκελα, αιιά θάλεθε απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο φηη είλαη αλνηρηνί θαη δεί-

ρλνπλ ελδηαθέξνλ ζε επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ηέηνηαο ζεκαηνινγίαο. 

6.3. Παξαδεηγκαηηθέο ζηξνθέο ζηα ιεγόκελα ησλ ζπκκεηερόλησλ 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα ζπιιάβνπλ ην λφεκα ή ηα λνήκαηα 

ζηνρεχνληαο ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ςεχδνπο ή ηεο αιήζεηαο ζηα ιεγφκελα θάπνηνπ. O 

Heidegger αληηθαζηζηά ηεο πςειά θνξηηζκέλεο ζεκαζηνινγηθά ιέμεηο αιήζεηα θαη ςεχδνο 

κε εθείλεο ηεο απζεληηθφηεηαο (authenticity) θαη κε απζεληηθφηεηαο (inauthenticity). Δπα-

λεξρφκαζηε ινηπφλ ζηηο θηινζνθηθέο αξρέο ηεο εξκελεπηηθήο θαηλνκελνινγίαο ηνπ 

Heidegger θαηά ηελ νπνία ε αλαγλψξηζε ηνπ λνήκαηνο κέζα απφ δηάθνξεο ζπζρεηίζεηο, 

ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη ην Δδσλά Δίλαη, απνηειεί κηα θξίζηκε δηαδηθαζία (Αλησλίνπ, 

2014). 

     χκθσλα κε ηελ Conroy, ζηελ εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή αλάιπζε βαζηθφ είλαη ην 

ζηάδην εληνπηζκφ ησλ παξαδεηγκαηηθψλ ζηξνθψλ (paradigm shifts), ησλ ζεκείσλ εθείλσλ 

φπνπ ην ππνθείκελν δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηελ χπαξμή ηνπ 

ζηνλ θφζκν θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζην κέιινλ (Conroy, 2003: 54-55 ; Αλησλίνπ, 2014). 

ην ιφγν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα εληνπίζηεθαλ θάπνηεο παξαδεηγκαηηθέο ζηξνθέο 

θαη θαηέζηε δπλαηφ λα αλαθαιπθζεί ζε πνηνλ ηχπν αλήθνπλ.  
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    χκθσλα κε ηνλ Heidegger νη άλζξσπνη σο νληφηεηεο ζηνλ θφζκν, αλήθνπλ ζε ηξεηο 

ηχπνπο: ηνλ απζεληηθφ (authentic), ηνλ κε απζεληηθφ (inauthentic) θαη ηνλ αδηαθνξνπνίεην 

(undifferentiated). ηνλ πξψην ηχπν ππάξρεη ζπλέπεηα θαη γλεζηφηεηα ηεο χπαξμεο ηνπ α-

ηφκνπ κεηαμχ ησλ ιφγσλ θαη ησλ πξάμεσλ, ελψ θάηη ηέηνην δελ πθίζηαηαη ζηνλ κε απζε-

ληηθφ ηχπν ν νπνίνο εθπέκπεη δηθνξνχκελα ζήκαηα, θάζθεη θαη αληηθάζθεη. Ο αδηαθνξν-

πνίεηνο ηχπνο ζθέθηεηαη θαη ελεξγεί ππαθνχνληαο μεθάζαξα ζηε ζπλήζεηα ππνηαγήο ηνπ 

ζε εμσηεξηθέο λφξκεο ( Conroy, 2003:39;Αλησλίνπ, 2014). Καηά ηνλ Heidegger, ην ππν-

θείκελν έρεη «ηε […] δπλαηφηεηα λα είλαη ν εαπηφο ηνπ […] κέζα ζην ίδην ηνπ ην είλαη, λα 

επηιέμεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα θεξδίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ […] Μφλν φκσο ζην βαζκφ πνπ είλαη 

έλα νλ ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη απζεληηθφ- κε άιια ιφγηα θάηη πνπ αλήθεη ζηνλ εαπηφ ηνπ- 

κπνξεί επίζεο λα έρεη ράζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα κελ ηνλ έρεη αθφκε θεξδίζεη. Ωο ηξφπνη ηνπ 

είλαη ε απζεληηθφηεηα θαη ε κε απζεληηθφηεηα εδξάδνληαη ζην γεγνλφο φηη ην βαζηθφ ραξα-

θηεξηζηηθφ ηνπ θάζε Dasein είλαη φηη αλήθεη ζηνλ εαπηφ ηνπ» (Heidegger:469-470, 

νπ.αλαθ.Αλησλίνπ, 2014). 

     ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηαζαθεληζηεί φηη έλα άηνκν δελ αλήθεη πάληα ζε θά-

πνηνλ ηχπν. Μπνξεί αληίζεηα λα αλήθεη ζε θάπνηεο ζηηγκέο ζηνλ έλαλ θαη άιιεο ζηηγκέο 

ζηνλ άιινλ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε απφ ηελ εξεπλήηξηα κε βάζε ηηο πα-

ξαηεξήζεηο ηεο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο φζν θαη φισλ ησλ θάζεσλ επηθνη-

λσλίαο κε απηνχο. 

     Ξεθηλψληαο απφ ηνλ Ν1, παξνπζίαζε απζεληηθέο φςεηο αλαθεξφκελνο ζηελ επζχλε 

πνπ θέξεη ν εγέηεο δηεπζπληήο λα πξνζηαηέςεη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηνπ. Ζ αζθάιεηα 

ησλ καζεηψλ θαη ε εζηθή ππνρξέσζε ηνπ εγέηε θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηαο ζρνιηθήο κν-

λάδαο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ θάζε 

παηδηνχ μερσξηζηά απνηειεί κνλφδξνκν γηα εθείλνλ. Ζ βησκέλε εκπεηξία ηνπ ζρεηηθά κε 

ηελ νκνθνβηθή ζπκπεξηθνξά εγεζίαο, εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη καζεηψλ απέλαληη 

ζε νκνθπιφθηιν καζεηή ηνλ νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ζρνιηθνχ νκνθνβηθνχ 

θιίκαηνο θαη επηπξφζζεηα φηη νπνηαδήπνηε απφπεηξα ζηηγκαηηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο 

δελ έρεη ζέζε ζην ειιεληθφ ζρνιείν. Χζηφζν, ζηα ιεγφκελά ηνπ ππάξρνπλ θάπνηα ζεκεία 

κε απζεληηθψλ φςεσλ. Δπηθαινχκελνο ηελ έιιεηςε γλψζεσλ θαη ηελ απνπζία μεθάζαξνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθελφο ζα θαζνδεγεί θαη αθεηέξνπ ζα ζσξαθίδεη δηεπζπληέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο θπξίσο απφ εμσηεξηθέο πηέζεηο αληηδξάζεηο, θπξίσο ησλ γνλέσλ ησλ ππφ-
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ινηπσλ καζεηψλ, νδεγεί ζηελ ζεψξεζε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ εμαηξεί ηα παηδηά 

ηεο ζεμνπαιηθήο κεηνλφηεηαο. ηελ παξαδνρή απηή ζπλεγνξεί θαη ε νκνινγία ηνπ φηη ζηα 

πιαίζηα ηνπ Θεζκνχ ηεο Θεκαηηθήο Δβδνκάδαο, επέιεμε θαη επέηξεςε λα εμαηξεζεί ν άμν-

λαο ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ, «[…]Γηφηη είκαζηε θνιιεκέλνη, έρνπκε πξνβιήκαηα. Γελ 

κπνξνχκε λα αθνπκπήζνπκε ηέηνηα ζέκαηα. Γειαδή αθφκε θαη λα ζέιακε, να θέλεις λα θά-

λεηο θάηη ηέηνην, ζθέθηεζαη ηη ζα πνπλ νη γνλείο, πνπ ζα ξζνπλ ηελ άιιε κέξα δελ ην ζπδεηά-

κε, ινηπφλ, νπφηε κε ηη γλψζεηο, κε ηηηηηη ζσξάθηζε, κε ηηηηηη αζθάιεηα δειαδή ζα πξνρσξή-

ζεηο ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ.». 

     Σηο πεξηζζφηεξεο απζεληηθέο φςεηο ζπλαληά θαλείο ζηελ πεξίπησζε ζηεο Α2. Οη γλψ-

ζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηα ΛΟΑΣΚ δεηήκαηα πνπ απέθηεζε θαηά ηελ παξαθνινχζεζε πνιχσ-

ξνπ επηκνξθσηηθνχ ζεκηλαξίνπ ζην εμσηεξηθφ αιιά θαη νη βησκέλεο εκπεηξίεο ηεο ζρεηηθά 

κε νκνθνβηθά πεξηζηαηηθά μεθαζάξηζαλ ηελ νκίριε απφ ηνλ εξκελεπηηθφ ηεο νξίδνληα. ε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα ππνθείκελα, ε Α2 θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεη κε ηελ πξψηε καηηά ηηο 

νκνθνβηθέο κνξθέο βίαο, αθφκα θαη εθείλε ηεο νκνθνβηθήο ιεθηηθήο βίαο, πνπ είλαη δχ-

ζθνιν λα αληρλεπηεί, θαη, γλσξίδνληαο επαθξηβψο ην πψο πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο 

ηηο ζπκπεξηθνξέο, αθνινπζψληαο σο πξφηππν ην παξάδεηγκα δηεπζπληή, θάησ απφ ηελ 

ζθέπε ηνπ νπνίνπ εξγάζηεθε ζην παξειζφλ,  θαζίζηαηαη έηνηκε θαη ηθαλή, δηαηεξψληαο 

έλα ηζρπξφ δίθηπν επηθνηλσλίαο κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ λα απαληήζεη ζηηο νκνθν-

βηθέο πξνθιήζεηο, αδηαθνξψληαο γηα ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο, αληηδξάζεηο θαη εκπφδηα. Ζ 

επζχλε ηεο απέλαληη ζηνπο καζεηέο ηεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ νκνθπιφθηισλ καζεηψλ. Αληηζέησο, απνηειεί γηα ηελ ίδηα ηεξάζηηα επζχλε θαη εζηθή 

επηηαγή λα εθπαηδεχζεη, κε παηδαγσγηθνχο φξνπο, ηνπο καζεηέο ηεο λα θέξνληαη κε αλνρή, 

ζε πξψην ζηάδην θαη κε ζεβαζκφ ζε ηειηθφ ζηάδην ζηελ ζεμνπαιηθή δηαθνξεηηθφηεηα κε 

ηξφπν πνιηηηζκέλν θαη δεκνθξαηηθφ. 

    ηνηρεία αδηαθνξνπνίεηνπ αηφκνπ εκθαλίδεη ε Α3 ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο νκν-

θνβίαο. Καη κφλν ζην άθνπζκα ηεο ιέμεο θαη ησλ παξάγσγσλ απηήο αηζζαλφηαλ άβνια θαη 

έβαδε εαπηφλ ζε ζέζε άκπλαο. Σν γεγνλφο φηη καζεηέο έγξαθαλ ζρφιηα ζηα βηβιία ηνπ ν-

κνθπιφθηινπ ζπκκαζεηή ηνπο θαη επηδίδνληαλ ζε αξλεηηθά ζρφιηα, θνξντδίεο θαη πεηξάγ-

καηα, δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ ίδηα σο νκνθνβηθή ζπκπεξηθνξά. Αληίζεηα, θάλεθε φηη, 

θπξίσο απφ ηε ζηάζε ηεο θαη ηελ εκκνλή απνπξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ζπδήηεζεο, θαηά θά-

πνηνλ ηξφπν, ηαπηίδεηαη θαη δηθαηνινγεί ηελ ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξά, ππαθνχνληαο ζηηο εμσ-
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ηεξηθέο λφξκεο ηεο θπξίαξρεο εηεξνθπινθηιίαο. Δπηπιένλ, ε Α3 θάλεθε κε απζεληηθή 

αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηεο σο εγέηεο, αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ νπνίνπ είλαη ε ζρέζε 

ηεο, παηδαγσγηθή θαη κε φξνπο εγγχηεηαο κε ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ηεο. Ζ Α3 είλαη 

κηα εμαίξεηε δηεπζχληξηα θαη άξηζηε αλαθνξηθά κε ην δηνηθεηηθφ έξγν δηεχζπλζεο ηεο ζρν-

ιηθήο κνλάδαο. Δδψ δηαθαίλεηαη θαη ε απζεληηθή ηεο φςε ζε ζρέζε κε ηα ιεγφκελά ηεο π-

πνζηεξίδνληαο φηη ζα πξέπεη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ λα είλαη δηνηθεηηθά φξγαλα θη φρη 

θαζεγεηέο- παηδαγσγνί. 

    Γηα ηνλ Ν4 ην ζπγθινληζηηθφ ηνπ βίσκα, σο καζεηήο αθφκα, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ζπκκαζεηέο πξνπειάθηζαλ νκνθπιφθηιν καζεηή θαη ηνλ εθδίσμαλ ζηελ θπξηνιεμία απφ ηε 

ζρνιηθή κνλάδα, ήηαλ ε αθεηεξία πξνθεηκέλνπ λα αλαζεσξήζεη ηελ ζηάζε ηνπ απέλαληη 

ζηνπο νκνθπιφθηινπο θαη θαη‟ επέθηαζε ηε ηελ εξκελεπηηθή ηνπ ζθνπηά γηα ην θαηλφκελν 

ηεο νκνθνβίαο ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην. Γηα ηνλ Ν4 ηα νκνθπιφθηια παηδηά δελ έηπραλ 

θακηά ππνζηήξημε θαη αθφκα θη φηαλ ζηξάθεθαλ γηα βνήζεηα απφ ηελ εγεζία ηνπ ζρνιείνπ 

πνπ θνηηνχζαλ. Παιεχνληαο λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζην ζρνιείν πνπ ν ίδηνο ηειεί ρξέε 

δηεπζπληή, επηδηψθεη κε ηελ δηαξθή ηνπ παξνπζία, σο εγέηεο πνπ εκθαλίδεη ηα, πεξηζζφηε-

ξα απφ φινπο, ραξαθηεξηζηηθά ελφο απζεληηθά εζηθνχ εγέηε, βξίζθεηαη ζην πιάη ησλ παη-

δηψλ πνπ ππνθέξνπλ. « Θεσξψ φηη είλαη θαζήθνλ καο απηφ είκαζηε άλζξσπνη θαη κεηά φια 

ηα άιια. Γελ είλαη δπλαηφλ έλα παηδί λα ππνθέξεη κέζα ζηελ ηάμε θη εζχ λα θάλεηο κάζεκα. 

Αγαλαθηψ.» Οη πξάμεηο ηνπ ζπκθσλνχλ ζην έπαθξν κε ηα ιφγηα ηνπ θαζηζηψληαο ηνλ απ-

ζεληηθφ ηχπν εγέηε. Έρνληαο ην δεδνκέλν απηφ θαηά λνπ, δελ κπνξεί θαλείο λα ακθηβάιεη 

γηα ηνλ πςειφ βαζκφ επαηζζεηνπνίεζήο ηνπ ζε ΛΟΑΣΚ δεηήκαηα, αλεμαξηήησο ησλ ιη-

γνζηψλ γλψζεσλ πνπ δηαζέηεη. Δίλαη έηνηκνο λα αμηνπνίεζεη φια ηα φπια πνπ δηαζέηεη ζηε 

θαξέηξα ηνπ, ζρνιηθή ςπρνιφγν, αξκφδηνπο θνξείο θαη άιια, πξνθεηκέλνπ θαλέλα παηδί λα 

κε ρξεηαζηεί λα ππνζηεί πνηέ θακηάο κνξθήο βία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νκνθνβη-

θήο θπζηθά. 

5.4. πκπεξάζκαηα- Πξνβιεκαηηζκνί 

Μεηά ηελ επαγσγηθή πνξεία ηεο εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ είκαζηε ζε ζέζε λα νδεγεζνχκε 

ζε θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην ζθνπφ θαη ηα επηκέξνπο εξσηή-

καηα πνπ ηέζεθαλ ζην μεθίλεκά ηεο έξεπλαο. Με αθεηεξία ηελ ζχλδεζε ηεο έλλνηαο ηεο 

εγεζίαο κε ην πξφζσπν ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ηε ζθηαγξάθεζε ηνπ πξνθίι 

ηνπ ηδαληθνχ εγέηε δηεπζπληή, ν νπνίνο αληηιακβάλεηαη ηελ εζηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ 
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θαη παξνπζηάδεη, άιινο πεξηζζφηεξν άιινο ιηγφηεξν, ραξαθηεξηζηηθά εζηθνχ εγέηε, ηα π-

πνθείκελα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη λα εξκελεχνπλ ην θαηλφκελν ηεο νκνθνβίαο σο θνηλσληθφ 

θαηλφκελν πνπ αλαπφθεπθηα αληαλαθιάηαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  Ζ πξφζεζή ηνπο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά ζηελ έθθιεζε γηα βνήζεηα ελφο νκνθπιφθηινπ καζεηή, λα ζηαζνχλ 

ζην πιεπξφ ηνπ θαη λα ηνλ πξνζηαηέςνπλ ρσξίο δηζηαγκφ, αλεμάξηεηα απφ ηε δηθή ηνπο 

ζηάζε απέλαληη ζηνπο νκνθπιφθηινπο αλζξψπνπο, απνηειεί, αλακθίβνια, ζεηηθφ εχξεκα.   

    Δίλαη φκσο απηφ αξθεηφ; Ση γίλεηαη κε ηα παηδηά εθείλα πνπ, φληαο κέζα ζηελ ληνπιάπα, 

ππάξρνπλ, εθπαηδεχνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ ζε έλα νκνθνβηθφ πεξηβάιινλ. Καλέλαο άλ-

ζξσπνο,  πφζν κάιινλ έλα παηδί, δελ πξέπεη λα θνβάηαη. Με άιια ιφγηα είλαη απηφ αξθεηφ 

γηα λα κπνξνχκε λα ζπδεηάκε γηα έλα ζπκπεξηιεπηηθφ ζρνιείν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ΛΟΑΣΚ θνηλφηεηα; 

     Ζ απάληεζε, ζε φια ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, είλαη φρη.  Γελ αξθεί λα είκαζηε παξφ-

ληεο κφλν ζηα παηδηά πνπ βξίζθνπλ ην ζάξξνο λα επηηειέζνπλ ηε δηαθνξεηηθή ζεμνπαιηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα. Οθείινπκε λα έρνπκε θαηά λνπ ηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ εθείλσλ πνπ 

θξχβνληαη ζην ζθνηάδη θάησ απφ ην βαξχ πάπισκα ηεο θπξίαξρεο εηεξνζεμνπαιηθφηεηαο 

σο θνηλσληθή λφξκα. Οη εθπαηδεπηηθνί εγέηεο,  ζα πξέπεη λα θαηαπνιεκήζνπλ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ην θφβν ηνπο, εηδηθφηεξα κε ηελ απνπζία ζαθνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, λα «αγγίμνπλ» 

ΛΟΑΣΚ ζέκαηα θαη λα ζσξαθίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην ζρνιείν ηνπο απφ εμσηεξηθέο 

αληηδξάζεηο θαη πηέζεηο (Perkins, 2012). Αλάκεζα ζηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο δηεθδηθήζεηο, 

ζα πξέπεη θαη νη ίδηνη λα απαηηήζνπλ εθπαίδεπζή ηνπο ζρεηηθά κε ΛΟΑΣΚ δεηήκαηα, πνπ 

ζα ηνπο θαηαζηήζεη ηθαλφηεξνπο ζην έξγν ηνπο. 

     ε ζπλδπαζκφ κε ηηο πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο ΛΟΑΣΚ θνηλφηεηαο, φπσο εθείλεο πα-

ξαηέζεθαλ, ε Color Youth, αλαγλσξίδνληαο ηε δχλακε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θάζε 

βαζκίδαο  ζηε δηακφξθσζε λννηξνπηψλ δεθηηθφηεηαο πξνο θάζε κνξθήο δηαθνξεηηθφηεηα, 

εηδηθά γηα ηα άηνκα θάζε ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ αηηείηαη: 

1. Να γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά θαη λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ νκνθνβηθή βία ζε φια ηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Να δεκη-

νπξγείηαη ζπλεπψο κηα ζαθήο πνιηηηθή θαη λα ραξάζζνληαη θαζαξά νη θαηεπζπληή-

ξηεο γξακκέο ελάληηα ζε θάζε κνξθήο βίαο, αλάκεζα ζε απηέο θαη ε νκνθνβηθή. 

2. Σελ θαηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο δηάθξηζεο πξνο ηνπο ΛΟΑΣΚΗ καζεηέο. 
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3. Να πιεξνθνξνχληαη νη καζεηέο γηα ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ ΛΟΑΣΚΗ ηζηνξη-

θέο πξνζσπηθφηεηεο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο θαη λα κελ απνζησ-

πάηαη ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο αιιά αληίζεηα λα αλαθέξεηαη σο δνκη-

θφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

4. Να εκπινπηηζηνχλ νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο κε ελεκεξσηηθφ θαη ινγνηερληθφ πιηθφ 

κε ΛΟΑΣΚΗ ζεκαηηθή, πξνζβάζηκν απφ φινπο ηνπο καζεηέο. 

5. Ζ νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ ζπλαληήζεσλ, εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ απφ αξκφδη-

νπο θνξείο , ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ εθπαηδεπηη-

θνχ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ΛΟΑΣΚΗ δεηήκαηα.  

6. Να πηνζεηείηαη νξζή θαη ακεξφιεπηε κε ζεμηζηηθή κε νκνθνβηθή γιψζζα ηφζν 

ζηνλ γξαπηφ θαη, θπξίσο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Κακία αλνρή ζηε ρξήζε ιέμεσλ θαη 

εθθξάζεσλ πξνζβιεηηθψλ γηα ηα νκνθπιφθηια άηνκα απφ ηνπο καζεηέο. 

7. Να δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα θαη ε θαηεπζπληήξηα γξακκή ζε ζπλεξγα-

ζία κε αξκφδηνπο θνξείο θαη νξγαλψζεηο γηα ηε δεκηνπξγία καζεηηθψλ ΛΟΑΣΚΗ 

νκάδσλ (gay straight alliances) κε πξνζαλαηνιηζκφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο νκνθν-

βίαο ζην ελδνζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

8. Σέινο λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ γηα ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλα-

ηνιηζκφ ή ηελ ηαπηφηεηα θχινπ θαη λα παξακέλεη απφιπηα εκπηζηεπηηθή θαη λα κελ 

γλσζηνπνηείηαη ζε θαλέλαλ, νχηε ζηελ νηθνγέλεηα, δίρσο ηε ζπλαίλεζε ηνπ ΛΟΑΣΚ 

αηφκνπ.  

     Σα παξαπάλσ αηηήκαηα, ζαθψο πξνζαξκνζκέλα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

εάλ εθαξκνζηνχλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ αξρή γηα ηε δεκηνπξγία πξαγκαηηθά 

ζπκπεξηιεπηηθψλ γηα ηνπο ΛΟΑΣΚ καζεηέο ζρνιείσλ. 

6.5 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο δηεξεπλήζεηο 

Ζ παξνχζα έξεπλα θηινδνμεί λα ζπκβάιεη ζηελ άξζε ηεο ανξαηφηεηαο ησλ ΛΟΑΣΚ 

εθήβσλ καζεηψλ ζηε δηακφξθσζε ελφο αζθαινχο κε νκνθνβηθνχ θιίκαηνο απφ ηνπο 

εγέηεο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, παξέρνληαο ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα επαη-

ζζεηνπνηήζνπλ ηφζν ηελ εγεζία φζν θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ειιεληθψλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε δεηήκαηα θχινπ θαη ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Θα ήηαλ 

παξάιεηςε σζηφζν λα κελ γίλεη αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ ελην-
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πίζηεθαλ θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο θαη παξάζεζε πξνηάζεσλ γηα κειινληηθέο δηεξεπλή-

ζεηο. 

     Αξρηθά, ε πνηνηηθή κνξθή ηεο έξεπλαο θαη ε ππαθνή ηεο ζηνλ κέγηζην βαζκφ ζηηο 

θηινζνθηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αξρέο ηεο Δξκελεπηηθήο Φαηλνκελνινγηθήο Αλάιπζεο, 

ε έληαμε ηεο νπνίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζεσξείηαη «[…] κείδνλνο ζεκαζίαο γηα 

λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο πξσηαγσληζηέο (εθπαηδεπηηθνχο- καζεηέο) λα εθθξαζηνχλ απ-

ηφλνκα γηα ηελ εκπεηξία ηνπο , λα απνηππσζνχλ δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο ζηξαηεγηθέο 

κε πινχζηα θαη ζε βάζνο δεδνκέλα» (Αλησλίνπ, 2018:268), ζηεξείηαη φκσο ηνπ δηθαηψ-

καηνο ηεο γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.  

    Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη ν γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, αθνχ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηφο καο ππεξεηνχλ ζε ζρνιηθέο κν-

λάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. 

   Ζ επαίζζεηε θχζε ηνπ ππφ κειέηε θαηλνκέλνπ απνηέιεζε αθφκε έλαλ πεξηνξηζηηθφ 

παξάγνληα. Απφξξνηα απηνχ θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ αλαδχζεθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο έξεπλαο, αθνχ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο αλαθέξζεθαλ απνθιεηζηηθά ζε εκπεηξίεο 

θαη πεξηζηαηηθά παξειζφληνο ρξφλνπ θαη φρη επί ηνπ παξφληνο, ψζηε λα δνζεί ε δπλα-

ηφηεηα ζηελ εξεπλήηξηα λα απνηππψζεη θαιχηεξα θαη ιεπηνκεξψο ηηο πξαθηηθέο αληη-

κεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηα ππνθείκελα επί ηνπ ππαξθηνχ θαη φρη ζε ζεσξεηηθή 

βάζε. 

     Σέινο, ε απνπζία ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ ηνπνζεηνχλ ηνλ εγέηε δηεπζπληή ηνπ ειιε-

ληθνχ ζρνιείνπ απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο νκνθνβίαο κπνξεί λα εμαζθάιηζαλ ηελ 

πξσηνηππία ηεο έξεπλαο, ηαπηφρξνλα φκσο ην γεγνλφο απηφ δελ ππνβνήζεζε ζηελ ζηή-

ξημε ή αληίθξνπζε ησλ επξεκάησλ ηεο. 

    Πξνηείλεηαη ινηπφλ ε ζπλέρηζε ηεο δηεπξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ζε παλειιαδηθφ ε-

πίπεδν, ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο είηε κε ηε κνξθή πνζνηηθήο έξεπλαο είηε κε 

ζπλδπαζκφ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο δηεξεχλεζεο κε ηε βνήζεηα ζηνρεπκέλσλ θαη εηο 

βάζνο ζπλεληεχμεσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Παξάξηεκα Α:  

Δλεκεξσηηθό ζεκείσκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

Ζ έξεπλα ζηελ νπνία θαιείζηε λα ζπκκεηέρεηε απνηειεί κέξνο ηνπ  κεηαπηπρηαθνχ Πξν-

γξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Σκήκαηνο Δθ-

παηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο κε ηίηιν «Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο δηά 

βίνπ κάζεζεο Καηεχζπλζε: Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία». Σν ζέκα ηεο είλαη «Ζ 

εθπαηδεπηηθή εγεζία απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο νκνθνβίαο. Μηα θαηλνκελνινγηθή δηε-

ξεχλεζε ζηάζεσλ θαη απφςεσλ Γηεπζπληψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ν. Θεζζα-

ινλίθεο» θαη ζα ζηεξηρζεί ζηηο δηθέο ζαο αλαθνξέο, νη νπνίεο ζα αμηνπνηεζνχλ κε ηελ κέ-

ζνδν ηεο Δξκελεπηηθήο Φαηλνκελνινγηθήο Αλάιπζεο γηα λα αλαδείμεη θαη λα εξκελεχζεη 

ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εγεηψλ απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο νκνθν-

βίαο. 

Ζ αλσλπκία ζαο είλαη δηαζθαιηζκέλε θαη φπνηεο πιεξνθνξίεο δνζνχλ είλαη απφιπηα εκπη-

ζηεπηηθέο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο φζν θαη ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηε-

ιεζκάησλ. Θα ζαο δεηεζνχλ θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία φπσο ην θχιν, ε εηδηθφηεηα, νη 

ζπνπδέο, ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζε ζέζε επζχλεο. 

Ζ έξεπλα ζα είλαη πνηνηηθή. πλεπψο ζα πξαγκαηνπνηεζεί  εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε κε ηε 

κνξθή εηιηθξηλνχο δηαιφγνπ ζε θηιηθφ θιίκα. Μπνξείηε λα κελ απαληήζεηε ζε φιεο ηηο ε-

ξσηήζεηο, φπσο επίζεο θαη λα δηαθφςεηε ηε δηαδηθαζία αλά πάζα ζηηγκή. Δθφζνλ δψζεηε 

ηε ζπγθαηάζεζή ζαο ε ζπλέληεπμε ζα καγλεηνθσλεζεί. 

Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη εζεινληηθή θαη πνιχηηκε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο, πνπ ζα 

αλαδείμεη ην πξφβιεκα ηεο ανξαηφηεηαο ησλ ΛΟΑΣ εθήβσλ θαη λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξ-

θσζε ελφο αζθαινχο κε-νκνθνβηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ πγηή αλά-

πηπμε ησλ ΛΟΑΣ θαη κε εθήβσλ, ηφζν ζε γλσζηηθφ, φζν θαη ζε ςπρνζπλαηζζεκαηηθφ επί-

πεδν. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην ρξφλν ζαο,  

Φξαγθίζθε Βιάρνπ , κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα  

     email: vlachoufragiski@gmail.com 

Bαζηιηθή Καξαβάθνπ, επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα 

                 email: vkm@uom.edu.gr  
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Β Οδεγόο ζπλέληεπμεο 

 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Φχιν: 

Δηδηθφηεηα: 

πνπδέο: 

Έηε ζπλνιηθήο πξνυπεξεζίαο: 

Έηε πξνυπεξεζίαο ζε ζέζε επζχλεο: 

 

1νο άμνλαο: Ηγεζία 

1. Πψο αληηιακβάλεζηε ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο ζην ειιεληθφ ζρνιείν; 

2. Πψο ζθηαγξαθείηε ην πξνθίι ηνπ ηδαληθνχ εγέηε- δηεπζπληή; 

3. Πνηνο είλαη ν ξφινο θαη ηα θαζήθνληά ηνπ; 

4. Πψο βιέπεηε ηνλ ηδεαηφ εθπαηδεπηηθφ εγέηε- Γηεπζπληή ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηη-

θφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο θαη ζε ζρέζε κε ηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα (γνλείο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε θ.α);  

 

2νο άμνλαο: Θέκαηα εηεξόηεηαο 

1. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ε εζηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ζαο (απέλαληη ζε εθπαη-

δεπηηθφ πξνζσπηθφ, γνλείο θαη θπξίσο απέλαληη ζηνπο καζεηέο); 

2. Πψο νξίδεηε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο σο εγέηεο- δηεπζπληήο 

ζρνιηθήο κνλάδαο; Με πνηεο έλλνηεο ή θαη αμίεο ηε ζπλδέεηε θαη κε πνηα θαηλφ-

κελα; 

3. Τπάξρνπλ θαηλφκελα θνηλσληθήο αδηθίαο ζην ζρνιείν ζαο; Έρεηε θάπνηα παξα-

δείγκαηα; 

4. Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ε έλλνηα ηεο ζπκπεξίιεςεο; 

5. Με πνηνπο ηξφπνπο θξνληίδεηε εζείο γηα ηελ ελζσκάησζε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 

καζεηψλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο; 

 

3νο άμνλαο: Οκνθνβία 

1. Ση ζηάζε έρεηε απέλαληη ζηα ΛΟΑΣ άηνκα; 
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2. πλαλαζηξέθεζηε ή έρεηε ζπλαλαζηξαθεί κε ΛΟΑΣ άηνκα είηε ζε επαγγεικαηηθφ 

είηε ζε πξνζσπηθφ επίπεδν; 

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ζαο έρεηε ζπλαληήζεη καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ ζε-

μνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ; 

4. Πψο αληηκεησπίζαηε (ή ζα αληηκεησπίδαηε) απηνχο ηνπο καζεηέο; ζε πνην επίπεδν ( 

ςπρνινγηθφ, θνηλσληθφ, νηθνγελεηαθφ);  

5. Πηζηεχεηε φηη ε ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα επηδξά ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ 

ΛΟΑΣ καζεηψλ κε ηνπο εηεξνθπιφθηινπο ζπκκαζεηέο ηνπο; 

6. Πνηα είλαη ε ζηάζε ηεο ππφινηπεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέ-

σλ); Έρεηε έξζεη αληηκέησπνο κε θάπνηα πεξηζηαηηθά; 

4νο άμνλαο: Γξάζε- Πξνηάζεηο 

1. Αληηκεησπίζαηε πνηέ πεξηζηαηηθά νκνθνβηθνχ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ (ιεθηηθή ή 

ζσκαηηθή βία) ; πψο ηα αληηκεησπίζαηε; Απεπζπλζήθαηε ζε αξκφδηνπο θνξείο; 

2. Σν ειιεληθφ ζρνιείν δηαρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα ηεο ζεμνπαιηθήο κεηνλφηεηαο (ζρνιη-

θά εγρεηξίδηα, ην ππάξρσλ Α.Π. , παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο) ή απνζησπείηαη; Αλ 

λαη, ζε πνηα επίπεδα; 

3. Τπάξρνπλ δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζεμνπαιηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο ζην ζρν-

ιείν; Δίλαη ζπληνληζκέλεο θαη θαζνδεγνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ή απνηε-

ινχλ πξσηνβνπιία δηθή ζαο θαη ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ; 

4. πκκεηείραηε πνηέ ζε επηκνξθψζεηο ή ζεκηλάξηα επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε ζεμνπα-

ιηθή κεηνλφηεηα ζηα ζρνιεία θαη ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ; 

πκπεξαζκαηηθέο εξσηήζεηο 

1. Με δεδνκέλε ηελ θπξίαξρε εηεξνθπινθηιία ζην ειιεληθφ ζρνιείν πηζηεχεηε φηη εί-

λαη εχθνιν γηα έλαλ έθεβν λα επηηειέζεη ηε ζεμνπαιηθή ηνπ ηαπηφηεηα ρσξίο ην 

θφβν πεξηζσξηνπνίεζεο ή θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ; 

2. Θεσξείηε φηη επεξεάδεηαη ε εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ ΛΟΑΣ εθήβνπ; Με πνηνλ 

ηξφπν; ε πνηα επίπεδα; 

3. Έρεη ρξένο ν εθπαηδεπηηθφο εγέηεο λα ζηαζεί πιάη ζηνλ ΛΟΑΣ καζεηή θαη λα ηνλ 

βνεζήζεη; Με πνηνπο ηξφπνπο; Απαηηείηαη, θαηά ηε γλψκε ζαο, ζρεηηθή ζεζκνπνηε-

κέλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ή απνηειεί πξνζσπηθή ηνπ εζηθή επηηαγή; 

4. Θα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θάηη γηα ην ζέκα; 
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ΤΠΔΝΘΤΜΙΗ 

Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα εληάμεηε ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ηεο νξηζηηθνπνηεκέλεο ηειηθήο εθδνρήο ηεο 

Μ.Γ.Δ. ζαο θαη λα ππνγξάςεηε ην αθφινπζν θείκελν:  

«Γειψλσ ξεηά  θαη αλεπηθχιαθηα φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 

παξ. 3 ηνπ Ν. 1256/1982, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο 

θαη δελ πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντφλ κεξηθήο ή νιη-

θήο αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 

κφλνλ.» 

 

Τπνγξαθή:  

 


