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Πεξίιεςε 

Η παξνχζα εξγαζία επηδηψθεη λα απνηππψζεη ηα ζρνιηθά βηψκαηα κίαο νκάδαο 

ηξαλο λέσλ. Δηδηθφηεξα, εθθηλψληαο απφ ηελ πξφζιεςε ηνπ θχινπ σο κία επηηειεζηηθή 

θαη ηαπηφρξνλα ζπγθξνηεηηθή θαηεγνξία, επηρεηξείηαη κία εηο βάζνο δηεξεχλεζε ηεο 

ηξαλο ζρνιηθήο εκπεηξίαο, κε ζηφρν λα αλαδεηρζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο 

θαη καζήηξηεο, ησλ νπνίσλ ε ηαπηφηεηα θχινπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην θαηαγεγξακκέλν 

αλαηνκηθφ ηνπο θχιν, πινεγνχληαη ζε έλα εηεξνcisθαλνληθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη 

λνεκαηνδνηνχλ ηνλ έκθπιν εαπηφ ηνπο εληφο απηνχ. Η ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο έγθεηηαη ζηελ απνπζία αληίζηνηρσλ εξεπλεηηθψλ εγρεηξεκάησλ ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν. Γεδνκέλνπ δε φηη ε ηξαλο λενιαία ζεσξείηαη δηεζλψο σο ε πιένλ επάισηε 

θαηεγνξία λέσλ, κία εμέηαζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ε νκάδα απηή βίσζε θαη 

αμηνδνηεί ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θξίλεηαη ζεκηηή.     

Ωο βαζηθφο εξεπλεηηθφο ζηφρνο ηίζεηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

βηψζεθε θαη επέδξαζε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζε κία νκάδα ηξαλο λέσλ, κέζσ ηεο 

αλακφριεπζεο θαη αλάδεημεο ησλ ζρνιηθψλ εκπεηξηψλ απηψλ. Πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ 

αλσηέξνπ εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ επηιέρζεθε ε αμηνπνίεζε ηεο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο θαη ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν. Σν 

εξεπλεηηθφ δείγκα απαξηίδεηαη απφ επηά ηξαλο άηνκα, ησλ νπνίσλ ε ειηθία θπκαίλεηαη 

απφ 20-24 έηε θαη εηδηθφηεξα 4 ηξαλο γπλαίθεο θαη 3 ηξαλο άληξεο.   

πλνιηθά απφ ηηο ζπλεληεχμεηο αλαδχζεθε ην αξλεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα πνπ βίσζαλ νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη/εο, θαζψο θαη ε δπζκελήο επίδξαζε απηνχ ζηελ έκθπιε 

ππνθεηκεληθνπνίεζε θαη ελζσκάησζε, ζηελ ελδνζρνιηθή αιιειεπίδξαζε, ζηνλ  ςπρηζκφ 

θαη ζηελ ζρνιηθή επίδνζε απηψλ. Παξάιιεια, ζηελ πνξεία ησλ ζπλεληεχμεσλ 

αλαδείρζεθε πνηθηινηξφπσο ν ξπζκηζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θχινπ, ν νπνίνο αθελφο 

ζπγθξνηείηαη, θπζηθνπνηείηαη θαη αλαπαξάγεηαη απφ ηνλ ζρνιηθφ ζεζκφ θαη αθεηέξνπ 

επηβάιιεηαη ζε φια ηα αλεμαηξέησο ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Με  βάζε ηφζν ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε φζν θαη ηα δεδνκέλα ηεο 

ππάξρνπζαο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο παξαηίζεληαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο κία ζεηξά 

παηδαγσγηθψλ πξνηάζεσλ, θαζψο θαη εξεπλεηηθψλ πξννπηηθψλ, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ  

εκβάζπλζε ηεο γλψζεο επί ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ ελδερφκελε κεηνπζίσζε απηήο ζε 

κειινληηθέο παηδαγσγηθέο πνιηηηθέο. 

Λέμεηο θιεηδηά: εηεξνθαλνληθφηεηα, cisθαλνληθφηεηα, θχιν, ηξαλο, έκθπιε 

αζηπλφκεπζε 
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Abstract 

      The present work presents the school experiences of a group of young trans people. In 

particular, starting from a gender perception as an executive as well as constitutive 

category, an in-depth research on the trans school experience is attempted, in order to 

highlight the ways in which students, whose gender identity differs from their recorded 

biological gender, navigate in a heterocisnormative school environment and give meaning 

to their gender self in it. The importance of the present study lies in the absence of similar 

research projects in Greece. Taking into consideration that trans youth is worldwide 

considered as the most vulnerable category of young people, a study of the ways in which 

this group has experienced and values the Greek school reality is considered promising. 

The main research goal of this thesis is to examine the ways in which the school 

environment was experienced and impacted upon a group of trans youth, through 

shedding light in their school experiences. In order to achieve the above mentioned 

research objective, the researcher selected the qualitative research methodology and the 

semi-structured interview as research tool. The research sample consists of seven trans 

people, whose age ranges from 20-24 years, in particular four trans women and three 

trans men. 

In total, the interviews highlighted the negative school climate experienced by the 

interviewees, as well as the adverse effect of this climate on their gender subjectivization 

and embodiment, their in-school interaction, psychological wellbeing and school 

performance. At the same time, during the interviews, the regulatory character of gender 

was stressed in various ways, which on the one hand is composed, naturalized and 

reproduced by the school institution and on the other hand is imposed on all members of 

the school community without exception. At the end of this study, based on both the 

conclusions emerged from the present research and the data of the relevant literature, 

some pedagogical proposals are presented. Moreover some research perspectives are 

recommended, in order to deepen further the knowledge on the subject, being useful for 

future pedagogical practices. 

Keywords: heteronormativity, cisnormativity, gender, trans, gender policing 
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Δηζαγσγή 

 

Η παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην νινθιήξσζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν «Κνηλσληθέο Γηαθξίζεηο, 

Μεηαλάζηεπζε θαη Ιδηφηεηα ηνπ Πνιίηε» ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. πσο πξνκελχεη ν ηίηινο, ε ζηφρεπζε ηεο 

ελ ιφγσ κειέηεο έγθεηηαη ζηελ απνηχπσζε ηνπ ηξαλο ζρνιηθνχ βηψκαηνο θαη εηδηθφηεξα 

ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν βηψζεθε θαη επέδξαζε ε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζε κία νκάδα ηξαλο λέσλ. Ο φξνο ηξαλο (είηε δηεκθπιηθφο/ή) παξαπέκπεη 

ζηα άηνκα εθείλα, ησλ νπνίσλ ε ηαπηφηεηα θχινπ, δειαδή ν εζσηεξηθφο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν αληηιακβάλνληαη ην θχιν ηνπο, δηαθνξνπνηείηαη απφ ην θαηαγεγξακκέλν αλαηνκηθφ 

θχιν απηψλ (Γαιαλνχ, 2014). 

Μνινλφηη, ε χπαξμε δηεκθπιηθψλ αηφκσλ έρεη θαηαγξαθεί ηζηνξηθά ζε πνιιαπιά 

πνιηηηζκηθά ζπγθείκελα, γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ε νκάδα απηή παξέκελε αγλνεκέλε 

απφ ηηο αθαδεκατθέο έξεπλεο είηε, φπνπ απηφ δελ ζπλέβαηλε, πξνζεγγηδφηαλ κε ηαηξηθνχο 

φξνπο παζνινγίαο. ηελ πνξεία, σζηφζν, εμέιημεο ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηεο 

ζηαδηαθήο δηεχξπλζεο ηνπ θεκηληζηηθνχ ππνθεηκέλνπ, ηα δηεκθπιηθά πξφζσπα 

αλαδείρζεθαλ ζε εκβιεκαηηθέο θηγνχξεο ηνπ ηξίηνπ θεκηληζηηθνχ θχκαηνο ηεο δεθαεηίαο 

ην 1990, ηνπ επνλνκαδφκελνπ «κεηαδνκηζηηθνχ θεκηληζκνχ» θεληξηθφ δηαθχβεπκα ηνπ 

νπνίνπ ππήξμε ε απνδφκεζε ησλ νπζηνθξαηηθψλ ζεσξήζεσλ ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ 

θαη ησλ δηρνηνκηψλ πνπ κνξθνπνηνχληαη απφ ηα αληηζεηηθά δεχγε ππνθεηκέλσλ 

(Ρεζπκησηάθε, Μαξνπνχινπ, & Σζαθηζηξάθε, 2015).  

ηαδηαθά ινηπφλ, αλαδχεηαη έλα λέν αθαδεκατθφ πεδίν, ην νπνίν εμεηάδεη ηηο 

βησκέλεο εκπεηξίεο ησλ ηξαλο ππνθεηκέλσλ, φπσο θαη ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκηθψλ 

εκπνδίσλ πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα απηψλ ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη 

(Martino & Cumming-Potvin, 2018). Οη πνηθίιεο κειέηεο  θαηαδεηθλχνπλ ηνλ θνηλσληθφ 

ζηηγκαηηζκφ θαη ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο, γεγνλφο πνπ 

θηλεηξνδνηεί πεξαηηέξσ ηηο αθαδεκατθέο έξεπλεο (American Psychological Association, 

2015). 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, παξαηεξείηαη, ηδηαηηέξσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, έλα 

αλαπηπζζφκελν ζψκα μελφγισζζσλ κειεηψλ, πνπ θαηαπηάλεηαη κε ηα ζρνιηθά βηψκαηα 

ηεο ελ ιφγσ νκάδαο θαη ηηο πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο πξνθιήζεηο πνπ απηή αληηκεησπίδεη 

ζηα ζρνιηθά πεξηβάιινληα. Δληνχηνηο, παξά ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ηεο δηεζλνχο 
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βηβιηνγξαθίαο σο πξνο ηελ ηξαλο ζρνιηθή εκπεηξία, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ν καζεηηθφο 

απηφο πιεζπζκφο δελ έρεη ηχρεη αλάινγεο εξεπλεηηθήο πξνζνρήο. Η γεληθφηεξε 

ανξαηφηεηα πνπ πεξηβάιιεη ηελ ηξαλο θνηλφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα εδξαησκέλα 

ζηεξεφηππα έρνπλ σο ζπλέπεηα ειάρηζηα λα είλαη γλσζηά γηα ηα ζρνιηθά βηψκαηα ηεο 

νκάδαο απηήο ζηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. ην έιιεηκκα απηφ επηρεηξεί λα 

αληαπνθξηζεί ε παξνχζα κειέηε, κέζα απφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ηξαλο ζρνιηθνχ βηψκαηνο 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ ζπλαθφινπζε αλάδεημε ζεκαληηθψλ εθθάλζεσλ απηνχ.   

Η ελ ιφγσ εξγαζία δνκείηαη ζε δχν θχξηα κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ. Σν 

πξψην κέξνο ζθηαγξαθεί ην βαζηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην επί ηνπ νπνίνπ εδξάδεηαη ε έξεπλα 

θαη απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. ην δεχηεξν κέξνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δχν 

θεθάιαηα, αλαιχεηαη ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο κειέηεο θαη παξαηίζεληαη ηα 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηήλ. Σέινο, ζην θαηαιεθηηθφ ηκήκα ηεο 

εξγαζίαο απνηππψλνληαη ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα επί ηνπ ζέκαηνο, ζηελ βάζε ησλ 

νπνίσλ αξζξψλνληαη κία ζεηξά απφ παηδαγσγηθέο θαη εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο.  
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Α. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

Κεθάιαην 1: Θεσξεηηθά δεηήκαηα ηνπ θύινπ 

1.1 Σν βηνινγηθό θαη ην θνηλσληθό θύιν 

       Ο αθαδεκατθφο δηάινγνο ζρεηηθά κε ην θχιν ππξνδνηήζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 60‟, 

φηαλ επηλνήζεθε απφ θεκηλίζηξηεο ηνπ αγγινζαμνληθνχ ρψξνπ  ν φξνο «θνηλσληθφ θχιν», 

σο κία θνηλσληθνπνιηηηζκηθή θαηεγνξία, ε νπνία έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ην 

«βηνινγηθφ θχιν» (Κνγθίδνπ & Πνιίηεο, 2006). 

       Η δηάθξηζε ησλ θχισλ ζε αξζεληθφ θαη ζειπθφ, κε βάζε ηα βηνινγηθά θξηηήξηα, 

δειαδή ην ζχζηεκα ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ πνπ θέξνπλ ηα άηνκα απφ ηε γέλλεζή 

ηνπο παξαπέκπεη ζην επνλνκαδφκελν «βηνινγηθφ θχιν» (sex). Σν βηνινγηθφ θχιν 

ζρεηίδεηαη κε ηε βηνινγία, ηελ αλαηνκία, ηηο νξκφλεο θαη ηε θπζηνινγία (McDermott & 

Hatemi, 2011). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν φξνο «θνηλσληθφ θχιν» (gender), ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ θνηλσληνιφγν Ann Oakley ηo 1972, αλαθέξεηαη 

ζηνλ πνιηηηζκφ θαη παξαπέκπεη ζηελ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε άλδξα-

γπλαίθαο (Κνγθίδνπ & Πνιίηεο, 2006).  

       Η εηζαγσγή ηνπ φξνπ «θνηλσληθνχ θχιν» απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ζεκεξηλψλ πνπδψλ Φχινπ (Gender Studies), ελψ ε δηάθξηζε κεηαμχ βηνινγηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ θχινπ αλαδείρζεθε ζε θεληξηθφ πεδίν κειέηεο, θαηφπηλ ηεο αλάδπζεο ηνπ 

δεχηεξνπ θεκηληζηηθνχ θχκαηνο ηελ δεθαεηία ηνπ „60. Ο φξνο θνηλσληθφ θχιν 

ηαπηνινγήζεθε σο θεκηληζηηθφο, θαζψο ππνλφκεπε ηνλ εγεκνληθφ ιφγν πεξί «βηνινγηθνχ 

πεπξσκέλνπ», ζεσξήζεθε δε εξγαιείν θαηαπίεζεο ηφζν ησλ γπλαηθψλ φζν θαη ησλ 

αλδξψλ (Κνγθίδνπ & Πνιίηεο, 2006). Αληηθείκελν ηνπ θεκηληζκνχ θαηέζηε ε έκθπιε 

ηαπηφηεηα θαη ην θνηλσληθφ θχιν αλαδείρζεθε ζε κία θνηλσληθνπνιηηηζκηθή θαηεγνξία 

ηεξάξρεζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ έκθπισλ ππνθεηκέλσλ ζε φιν ην θάζκα ηεο δεκφζηαο 

θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο, ην νπνίν δηαηξέρεη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ 

αηφκσλ θαη επεθηείλεηαη ζε ζεζκνχο, φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε εξγαζία (Κνγθίδνπ & 

Πνιίηεο, 2006).   

       Η ζεσξία ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ ζπλέβαιε ζηελ απαγθίζηξσζε ηνπ θχινπ απφ ηελ 

πξνδειφηεηα ηνπ «θπζηθνχ», θαηαδεηθλχνληαο φηη απηφ πνπ εθιακβάλεηαη σο δεδνκέλε 

βηνινγηθή δηαθνξά δελ επζχλεηαη απηνκάησο γηα ηελ θνηλσληθή αζπκκεηξία έλαληη ησλ 

γπλαηθψλ. Δληνχηνηο, θάπνηεο ζεσξεηηθνί αληηκεηψπηζαλ ζθεπηηθηζηηθά ηελ ρξήζε ηνπ 

φξνπ, ζεσξψληαο φηη δηαησλίδεη ηελ πεπνίζεζε κίαο πξνυπάξρνπζαο βηνινγηθήο 
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ππφζηαζεο επί ηεο νπνίαο εγραξάζζεηαη ε θνηλσληθή ζπλζήθε ηνπ θχινπ (Αζαλαζίνπ, 

2006). Παξάιιεια, ε ηδέα ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ θχινπ παξέπεκπε 

ζε κία δηρνηνκηθή ηαμηλφκεζε, ζπγθξνηψληαο δπν δηαθξηηά θαη αληηζεηηθά κεηαμχ ηνπο 

ππνθείκελα κε ζαθψο δηαθνξνπνηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά, ζπλήζεηεο θαη πξνδηαζέζεηο: 

ηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο (Κνγθίδνπ & Πνιίηεο, 2006). Αξρίδεη ινηπφλ λα εκπεδψλεηαη 

ε πεπνίζεζε φηη ην θνηλσληθφ θχιν αλαπηχζζεηαη φρη ζε αλαθνξά πξνο κία ακεηάβιεηε 

θαη βηνινγηθά πξνζδηνξηδφκελε θχζε, αιιά ζε αλαθνξά πξνο έλαλ πνιηηηζκφ ή κηα 

δεδνκέλε θνηλσληθή ζπγθξφηεζε, κε απνηέιεζκα ε δηάθξηζε κεηαμχ βηνινγηθνχ-

θνηλσληθνχ θχινπ λα θαζίζηαηαη ζηαδηαθά αλαρξνληζηηθή (Αζαλαζίνπ, 2006; Κνγθίδνπ & 

Πνιίηεο, 2006).  

       Σε δεθαεηία ηνπ 1990, ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ θιπδσλίδεηαη απφ ηηο 

ζεσξήζεηο ηνπ κεηαδνκηζηηθνχ θεκηληζκνχ, ν νπνίνο ελλνηνδνηεί ην βηνινγηθφ θχιν, σο 

κία θαηαζθεπαζκέλε δηά ηνπ ιφγνπ θαηεγνξία, κε απνηέιεζκα ην βηνινγηθφ θχιν λα 

ζεσξείηαη ήδε θνηλσληθφ. ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηεο παξαδνζηαθήο δηάθξηζεο κεηαμχ 

βηνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ θχινπ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ην έξγν ηεο Judith Butler, ηνπ 

νπνίνπ νη ζεκειηψδεηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ζα παξνπζηαζζνχλ παξαθάησ. 

 

1.2 Η επηηειεζηηθόηεηα ηνπ θύινπ 

       Ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, ε δηάθξηζε κεηαμχ βηνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ θχινπ 

αξρίδεη λα απνδπλακψλεηαη, ελψ παξάιιεια αξζξψλνληαη απφςεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη 

ην θχιν θαηαζθεπάδεηαη κέζσ επηηειεζηηθψλ ελεξγεκάησλ. Απφ ηνπο πξψηνπο νη νπνίνη 

αλέδεημαλ ηνλ ζπγθξνηεηηθφ  ραξαθηήξα ηνπ θχινπ ήηαλ  νη Kessler θαη McKenna (1978), 

νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ην βηνινγηθφ θχιν ήηαλ εμίζνπ θαηαζθεπαζκέλν, φπσο θαη ηα 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξξελσπφηεηαο θαη ηεο ζειπθφηεηαο. Η ηαμηλφκεζε ησλ 

ζσκάησλ ζε αξζεληθφ ή ζειπθφ, ππνζηήξημαλ, ζπληζηά κηα θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή 

δηαδηθαζία (Hines, 2010). Οκνίσο, νη West θαη Zinnerman (1987) ραξαθηήξηζαλ  ην θχιν 

σο κία θαηαζθεπή, ε νπνία παξάγεηαη θαη εθηειείηαη κέζσ ησλ θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ 

ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. πσο επηζεκαίλνπλ: «Σν λα θάλεηο ην θχιν 

ζεκαίλεη λα δεκηνπξγείο δηαθνξέο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, δηαθνξέο πνπ δελ είλαη 

θπζηθέο, νπζηαζηηθέο ή βηνινγηθέο. Μφιηο δεκηνπξγεζνχλ νη δηαθνξέο απηέο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νπζηαζηηθφηεηαο ηνπ θχινπ» (ζ.137). 

       Η  ζεσξία εθείλε σζηφζν πνπ πεξηζζφηεξν ζπλέβαιε ζηελ απνζχλδεζε ηεο βηνινγίαο 

απφ ηνλ ιφγν πεξί θχινπ θαη αλέδεημε ηνλ επηηειεζηηθφ ραξαθηήξα ζπγθξφηεζεο ησλ 
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έκθπισλ ππνθεηκέλσλ ήηαλ εθείλε ηεο Judith Butler. Η Butler ζην έξγν ηεο Gender 

Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990) επαλεμεηάδεη ηηο νπζηνθξαηηθέο 

θαηαζθεπέο ηεο ηαπηφηεηαο, επηρεηξψληαο ηελ απνθπζηθνπνίεζε απηψλ. Πξσηαξρηθφ ηεο 

κέιεκα είλαη ε απνδφκεζε ηεο αληίιεςεο πεξί κίαο πξνυπάξρνπζαο ηνπ θνηλσληθνχ 

θχινπ /πξνινγνζεηηθήο βηνινγηθήο ππφζηαζεο. πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά (2009): 

«Αλ ην θνηλσληθφ θχιν ππνδειψλεη ηα πνιηηηζκηθά λνήκαηα πνπ ιακβάλεη ην έκθπια 

δηαθνξνπνηνχκελν ζψκα, ηφηε ν ηζρπξηζκφο φηη ην θνηλσληθφ θχιν έπεηαη ηνπ βηνινγηθνχ 

είλαη αβάζηκνο. Σν θνηλσληθφ θχιν δελ ζα πξέπεη λα εθιακβάλεηαη σο ε πνιηηηζκηθή 

εγγξαθή λνήκαηνο ζε έλα πξφηεξα δεδνκέλν βηνινγηθφ θχιν, αιιά ζα πξέπεη λα 

ππνδειψλεη ηνλ ίδην ηνλ κεραληζκφ παξαγσγήο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα βηνινγηθά θχια 

ζεζπίδνληαη σο ηέηνηα. Σν θνηλσληθφ θχιν είλαη ην ινγνζεηηθφ/πνιηηηζκηθφ κέζν δηα ηνπ 

νπνίνπ ε έκθπιε θχζε παξάγεηαη θαη ζεζπίδεηαη σο πξνινγνζεηηθή,  ζπλεπψο δελ ζα έρεη 

λφεκα λα ραξαθηεξηζζεί ην θνηλσληθφ θχιν σο ε πνιηηηζκηθή εξκελεία ηνπ βηνινγηθνχ, 

εάλ ην ίδην ην βηνινγηθφ είλαη έκθπιε θαηεγνξία» (ζ. 32).  

       Η Butler (2009) ππνζηήξημε φηη ε κεηνπζίσζε ησλ ζπλερψλ/δηαλνεηψλ θχισλ, 

δειαδή ησλ θχισλ εθείλσλ πνπ ζεκειηψλνληαη ζηελ αηηηνθξαηηθή ζχλδεζε κεηαμχ 

βηνινγηθνχ, θνηλσληθνχ θχινπ θαη ζεμνπαιηθφηεηαο, νθείιεηαη ζηελ επαλαιακβαλφκελε 

επηηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ κέζα ζην ρξφλν, νη νπνίεο λνεκαηνδνηνχληαη ζε έλα 

πιαίζην εηεξνθαλνληθφηεηαο. Σν θχιν επνκέλσο είλαη επηηειεζηηθφ, δειαδή αθνξά «ην 

επαλαιακβαλφκελν ζηηιηδάξηζκα ηνπ ζψκαηνο, έλα ζχλνιν επαλαιακβαλφκελσλ πξάμεσλ 

ζε έλα άθακπην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ παγψλνπλ κέζα ζην ρξφλν, πξνζθέξνληαο ηελ 

επίθαζε ηεο νπζίαο» (ζ.61). Απηέο νη επαλαιακβαλφκελεο επηηειέζεηο, δειαδή πξάμεηο, 

ζπκπεξηθνξέο, επηζπκίεο, παξάγνπλ ηελ αιήζεηα ηνπ θχινπ, πξνζδίδνληαο ηελ εληχπσζε 

ελφο έκθπινπ εζσηεξηθνχ ππξήλα, κε απνηέιεζκα ην θχιν λα εθιακβάλεηαη σο θάηη 

θπζηθφ θαη δεδνκέλν, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα κηα θαηαζθεπή πνπ 

απνθξχπηεη ηε γέλεζή ηεο (Butler, 1988).  

       Οκνίσο, ην γεγνλφο φηη  ην έκθπιν ζψκα είλαη επηηειεζηηθφ ζπλεπάγεηαη φηη ζηεξείηαη 

νληνινγηθνχ θαζεζηψηνο, πέξαλ ησλ πνηθίισλ πξάμεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ. Η θαιιηέξγεηα ησλ ζσκάησλ ζε δηαθξηηά θχια κε «θπζηθέο» 

εκθαλίζεηο θαη «θπζηθέο» εηεξνθπινθηιηθέο δηαζέζεηο εμππεξεηεί ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο ππνρξεσηηθήο εηεξνθπινθηιίαο (Butler, 1988). Σν ιεγφκελν αλδξηθφ θαη 

γπλαηθείν ζψκα σο δηαθξηηά κεγέζε, δελ πξνυπάξρνπλ σο ηέηνηα δπλάκεη κηαο βηνινγηθήο 

αιήζεηαο, αιιά σο απνηέιεζκα ηεο εγγξαθήο πάλσ ζηελ αλζξψπηλε ζσκαηηθφηεηα ηνπ 

θαλφλα ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο (Ρεζπκησηάθε θ.ά., 2015). Η «εηεξνθπινθηιηθή κήηξα» 
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(heterosexual matrix) νξνζεηεί ζπλεπψο εθείλν ην ελλνηνινγηθφ πιέγκα πνιηηηζκηθήο 

δηαλνεηφηεηαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ δηρνηνκνχληαη θαη θπζηθνπνηνχληαη ζψκαηα, θχια θαη 

επηζπκίεο. ηνλ βαζκφ ινηπφλ πνπ ηα θαλνληζηηθά ηδεψδε ηνπ θχινπ (ηδαληθφο 

δηκνξθηζκφο, ηδεψδε αλδξηζκνχ θαη ζειπθφηεηαο, εηεξνθπινθηιηθή επηζπκία) πξνθξίλνπλ 

ηη ζα ζεσξείηαη αλζξψπηλν θαη ηη φρη, ζπγθξνηνχλ θαη ην νληνινγηθφ πεδίν επί ηνπ νπνίνπ 

παξέρεηαη λφκηκε έθθξαζε ζηα ζψκαηα (Butler, 2009, ζ. 15).  

       Η δηαηχπσζε απηή κεηαζέηεη ηε ζχιιεςε ηνπ θχινπ απφ ην πιαίζην ελφο 

ππνζηαζηαθνχ κνληέινπ ηαπηφηεηαο ζε έλα πιαίζην πνπ ζπιιακβάλεη ην θχιν σο 

ζπγθξνηεκέλε θνηλσληθή ρξνληθφηεηα (Butler, 2009). Σν γεγνλφο φηη θχιν είλαη 

επηηειεζηηθφ ζπλεπάγεηαη φηη δελ πξνυπάξρεη ησλ έκθπισλ παξαζηάζεσλ πνπ ην 

παξάγνπλ θαη αληηζηνίρσο ηα ππνθείκελα δελ πξνυπάξρνπλ ηεο επαλάιεςεο ησλ θαλφλσλ 

πνπ ηα ζπγθξνηνχλ. Δπνκέλσο, νη  έκθπιεο ηαπηφηεηεο δελ είλαη ακεηάβιεηεο, αιιά 

πξνθείκελεο ζε αιιαγή. Η επηηέιεζε άιισζηε δελ αθνξά κηα ξηδηθή θαηαζθεπή ελφο 

έκθπινπ εαπηνχ, αιιά κηα ππνρξεσηηθή επαλάιεςε πξνεγνχκελσλ θαη 

ππνθεηκεληθνπνηεκέλσλ θαλφλσλ πνπ δσληαλεχνπλ ην θχιν, φληαο παξάιιεια νη πφξνη 

εθείλνη κέζσ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα ζθπξειαηεζεί ε αληίζηαζε θαη ε αλαηξνπή (Butler, 

1993). Η ίδηα ε αλάδπζε εθείλσλ ησλ κνξθψλ εκθπινπνίεζεο πνπ αδπλαηνχλ λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο πνιηηηζκηθνχο θαλφλεο δηαλνεηφηεηαο πνπ νξίδεη ην 

εηεξνθαλνληθφ πιαίζην βπζίδεη ζε θξίζε ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηνπ θχινπ, παξέρνληαο 

επθαηξίεο ζπγθξφηεζεο αλαηξεπηηθψλ πεδίσλ «έκθπισλ αλαηαξαρψλ» (Butler, 2009). 

       Μέζσ ηεο απνδφκεζεο ηεο νληνινγηθά ζεκειησκέλεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο, ε Butler 

δελ επηδηψθεη ηελ απνθήξπμε ηνπ θεκηληζκνχ, παξά ηελ κεηαηφπηζε ηνπ πξνο λέεο 

θαηεπζχλζεηο. Η ζεσξία ηεο επηηειεζηηθφηεηαο (performativity), εξκελεχνληαο ηελ 

πεηζαξρηθή παξαγσγή ηνπ θχινπ, ζέηεη ζπλεπψο ηελ αλαηαξαρή ηεο έκθπιεο 

θαλνληθφηεηαο ζην επίθεληξν ελφο θεκηληζηηθνχ αλαζηνραζκνχ. 

 

1.3 Η queer ζεσξεηηθή ζρνιή: Πξνο ηελ απνδόκεζε ηεο ηαπηόηεηαο 

       Πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 αλαδχεηαη ίζσο ην πην θξηηηθφ ζεσξεηηθφ ξεχκα 

πνπ αθνξά ηηο ζπνπδέο ηνπ  θχινπ, ε queer ζεσξεηηθή ζρνιή (Ρεζπκησηάθε θ.ά., 2015). 

Ιζηνξηθά ε ιέμε queer έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε κεησηηθφ πξφζεκν απέλαληη ζηα 

νκνθπιφθηια άηνκα. Η αγγιηθή ζεκαζία ηεο ιέμεο άιισζηε, δειαδή ην αιιφθνην, 

ζεκαηνδνηεί ηελ queer ζεσξία, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ζηνπο θφιπνπο ηελ αληίζηαζε 
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ζηηο θαλνληζηηθέο λφξκεο θαη ζηηο ηαπηνηηθέο ππαγσγέο, δηεθδηθψληαο ηνλ δηθφ ηεο ρψξν 

εληφο ελφο πεδίνπ ακθηζβήηεζεο. 

       Η απφδνζε ελφο νξηζκνχ ζηε ζεσξία queer δελ είλαη εχθνιε, σζηφζν κπνξεί λα 

ζπλνςηζηεί σο ε εμεξεχλεζε ηεο θαηαπηεζηηθήο ηζρχνο ησλ εμνπζηαζηηθψλ λνξκψλ, ηδίσο 

εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηεο ζπλαθφινπζεο αζθπμίαο πνπ 

βηψλνπλ φζνη δελ κπνξνχλ ή δελ επηζπκνχλ λα ελαξκνληζζνχλ κε απηέο. Απηφο ν ζχλζεηνο 

θαη ζπρλά ακθηιεγφκελνο φξνο κπνξεί λα παξαπέκπεη ζε πνιιαπιέο έκθπιεο εθθνξέο θαη 

ζεμνπαιηθφηεηεο είηε αθφκα θαη ζε ηξφπνπο δσήο θαη ζηαδηαθά αλάγεηαη ζε θνηλφ ηφπν 

φισλ ησλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ πνπ πξαγκαηεχνληαη παξεθθιίζεηο απφ ηα θαλνληζηηθά 

πξνζηάγκαηα ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο (Taylor, 2013).  

       Η queer ζεσξία αληιεί επηξξνέο ηφζν απφ ηνλ  κεηαδνκηζηηθφ θεκηληζκφ, φζν θαη απφ 

ηηο πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο ησλ κεηνλνηηθψλ ζεμνπαιηθψλ ηαπηνηήησλ (Ρεζπκησηάθε θ.ά., 

2015). ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ν φξνο queer πηνζεηείηαη γηα λα δειψζεη ηελ 

αληίζηαζε ζηηο θπξίαξρεο λφξκεο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη έθηνηε απνθηά 

επξείεο δηαζηάζεηο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηνλ ζεκαληηθφ αληίθηππν πνπ πξνζιακβάλεη 

ηφζν ζηνπο αθηηβηζηηθνχο, φζν θαη ζηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο (Taylor, 2013). Σν ξεχκα 

queer κεηαζέηεη ηελ εζηίαζε απφ ηελ πνιηηηθή ηεο ηαπηφηεηαο ζηελ δηεξεχλεζε ησλ 

λνξκψλ πνπ ηελ θαλνληθνπνηνχλ, αληηηηζέκελν ζηελ αλαπαξάζηαζε απηψλ σο 

νπζηαζηηθψλ θαη ακεηάβιεησλ. Κεληξηθή παξαδνρή ησλ queer ζεσξεηηθψλ είλαη φηη ε 

έκθπιε ηαπηφηεηα είλαη ξεπζηή θαη αζηαζήο, ζέζε πνπ ζπλαξζξψλεηαη απφ ηελ 

απνδηάξζξσζε ησλ δίπνισλ εηεξνθπινθηιία-νκνθπινθηιία, βηνινγηθφ-θνηλσληθφ θχιν, 

θαζψο θαη απφ ηελ ελ γέλεη απνδφκεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηελ ηξνπή απηήο ζε ακθίζεκν, 

πνιχκνξθν θαη έθθεληξν ζεκείν (Ρεζπκησηάθε θ.ά., 2015). Ωο έλα απνδνκηζηηθφ ξεχκα, ε 

queer ζεσξία επηδηψθεη λα αληηθξνχζεη ηε θπζηθνπνίεζε ησλ θπξίαξρσλ ηαπηνηήησλ θαη 

λα ακθηζβεηήζεη ηελ παζνινγία ησλ ηαπηνηήησλ κεηνςεθίαο (Hines, 2010). Η ηαπηφηεηα 

πξνβάιιεηαη σο έλα εγεκνληθφ πξφηαγκα πνπ θαλνληθνπνηεί, πεηζαξρεί, εγθισβίδεη, ζε 

αληίζεζε κε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα, ε νπνία παξαπέκπεη ζε πνιιαπιέο, κεηαβαιιφκελεο 

θαη ελδερνκεληθέο ζεάζεηο ηνπ εαπηνχ. Γηαλνίγεηαη, σο εθ ηνχηνπ, έλα πεδίν αληίζηαζεο ζε 

θάζε νξηζκφ θαη απφπεηξα ηαμηλφκεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ, επηρεηξψληαο λα αλαηξέςεη 

θάζε λφξκα θαη λα ππεξβεί ηε κνλνιηζηθφηεηα ηεο έκθπιεο θαη ζεμνπαιηθήο  ηαπηφηεηαο 

(Ρεζπκησηάθε θ.ά., 2015). 

       Η πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ηεο ζεσξίαο queer, ε νπνία κάιηζηα θαζηεξψλεη έλαλ 

ηδηαίηεξν ζπζρεηηζκφ κε ηε θεκηληζηηθή ζεσξία ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, είλαη φηη 

αλαδεηθλχεη πψο ε νκνθπινθηιία θαη ε εηεξνθπινθηιία θαζνξίδνπλ ε κία ηελ άιιε 
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(Marcus, 2005). ην πιαίζην ηεο queer ζεσξίαο, θάζε ηαπηφηεηα είλαη εμππαξρήο 

νπζηνθξαηηθή θαη επνκέλσο εηεξνπξνζδηνξηζηηθή (Ρεζπκησηάθε θ.ά., 2015). πλεπψο, ε 

νκνθπινθηιία δελ ζα κπνξνχζε λα λνεκαηνδνηεζεί σο ηέηνηα, εθηφο ηνπ θπξίαξρνπ 

εηεξνθαλνληθνχ πιαηζίνπ. Πάξαπηα, ε ζεσξία queer έρεη δερζεί θξηηηθή απφ θάπνηεο 

θεκηλίζηξηεο ζεσξεηηθνχο κε ην επηρείξεκα φηη, κέζσ ηεο απαμίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο, ελ 

ηέιεη ζπκβάιιεη ζηελ παγίσζε ηεο έκθπιεο αζπκκεηξίαο, δηαθπβεχνληαο ηηο θαηαθηήζεηο 

ηνπ θεκηληζηηθνχ, θαζψο θαη ηνπ ιεζβηαθνχ θηλήκαηνο (Ρεζπκησηάθε θ.ά., 2015). 

Παξάιιεια, αξθεηνί ηξαλο κειεηεηέο έρνπλ επηθξίλεη ην έιιεηκκα πιηθήο αλάιπζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ queer ζεσξία, ππφ ην επηρείξεκα φηη θαηαιήγεη λα παξαγλσξίδεη ηα 

θαζεκεξηλά βηψκαηα ησλ ηξαλο αηφκσλ (Hines, 2010). 

 

1.4 Transgender Studies 

       ήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ άιινηε ηα άηνκα ηξαλο νξγαλψλνληαη ζπιινγηθά θαη 

δηεθδηθνχλ «θσλή» κπξνζηά ζηελ απεηιή απνθιεηζκνχ απφ ηελ θνηλσλία. Οη ζπνπδέο 

transgender παξέρνπλ ην αθαδεκατθφ ππφβαζξν γηα απηή ηελ αθηηβηζηηθή θηλεηνπνίεζε 

(Hines, 2010). 

       Ο φξνο transgender/trans ζεκαηνδνηεί φιεο ηηο εθθξάζεηο θαη ηαπηφηεηεο θχινπ πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην θαηαγεγξακκέλν αλαηνκηθφ θχιν θαη αληηπαξαβάιιεηαη κε ηνλ 

αληίζηνηρν φξν cisgender/cis, ν νπνίνο παξαπέκπεη ζηα άηνκα εθείλα, ησλ νπνίσλ ε 

έκθπιε ηαπηφηεηα θαη έθθξαζε ζπλάδεη κε ην θαηαρσξεκέλν θαηά ηελ γέλλεζε θχιν 

απηψλ (Γαιαλνχ, 2014). Μνινλφηη, κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ ‟90, ν φξνο απηφο παξέπεκπε 

θάπνπ ζην ελδηάκεζν ησλ φξσλ transvestite (άηνκα πνπ ζε πεξηνδηθή βάζε πηνζεηνχλ ηελ 

ελδπκαζία ηνπ αληίζεηνπ θχινπ) θαη transsexual (άηνκα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε 

δηαδηθαζία επαλαπξνζδηνξηζκνχ θχινπ), ζηελ πνξεία αλαδείρζεθε ζε έλλνηα νκπξέια θαη 

ζπκπεξηέιαβε ζηνπο θφιπνπο ηεο κηα ζεηξά εκπεηξηψλ θχινπ, έκθπισλ 

ππνθεηκεληθνηήησλ θαη παξνπζηάζεσλ, πνπ δηαηαξάζζνπλ θαη απνθπζηθνπνηνχλ ηηο 

εηεξνθαλνληζηηθά θαηαζθεπαζκέλεο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηελ αλαηνκία ηνπ αηφκνπ, ηηο 

έκθπιεο ππνθεηκεληθέο ηνπνζεηήζεηο θαη ηελ επηηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ έκθπισλ θαη 

ζεμνπαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Hines,2010; Stryker, 1998). 

       Η χπαξμε δηεκθπιηθψλ αηφκσλ έρεη θαηαγξαθεί ηζηνξηθά ζε δηάθνξα πνιηηηζκηθά 

ζπγθείκελα. Απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα, φπνπ θαη επηρεηξείηαη ε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο, παξάιιεια κε ηελ νκνζεμνπαιηθφηεηα,  κηα ζεηξά απφ άιιεο κε 

θαλνληζηηθέο ζεμνπαιηθέο θαη έκθπιεο πξαθηηθέο δηαρσξίζηεθαλ απφ ηελ 
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εηεξνζεμνπαιηθφηεηα  θαη ηαμηλνκήζεθαλ σο απνθιίλνπζεο. ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε 

έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ θχινπ δηαθξίζεθε απφ εθείλε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ελψ 

πεξί ηα κέζα ηνπ ίδηνπ αηψλα ε «ηξαλζεμνπαιηθφηεηα» ζπλδέζεθε κε ηε ρεηξνπξγηθή 

αλαθαηαζθεπή, πνπ ζεσξήζεθε σο ε ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία γηα ηελ «θαηάζηαζε» απηή. 

Απφ θνηλνχ κε ηελ ηαηξηθή αλάπηπμε πχθλσζε θαη ε κειέηε αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηξαλζεμνπαιηζκφ, ηνπ νπνίνπ σο βαζηθή αηηία ζεσξήζεθε ε «δπζιεηηνπξγηθή 

θνηλσληθνπνίεζε» (Hines, 2010). Απφ ηελ  δεθαεηία ηνπ 1970, ν φξνο «Γηαηαξαρή 

Σαπηφηεηαο Φχινπ» θαη κεηέπεηηα «Γπζθνξία Φχινπ» αληηθαηέζηεζε ηνλ φξν 

«ηξαλζέμνπαι» ζηνλ ηαηξηθφ θαη ςπρνινγηθφ ιφγν. Κιεηδσκέλε ζηελ έλλνηα «Γπζθνξία 

θχινπ», ε ηδέα ηνπ «ιάζνο ζψκαηνο» θαίλεηαη λα θαζηζηά ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ηε 

κνλαδηθή δίνδν πξνο ηελ «έκθπιε αξκνλία» (Hines,2010) θαη κνινλφηη ε δηάγλσζε ηεο 

δπζθνξίαο θχινπ θαίλεηαη λα δξνκνινγεί έλαλ νηθνλνκηθά εθηθηφ ηξφπν θπινκεηάβαζεο 

ζε φζα άηνκα επηζπκνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε απηήλ, ηαπηφρξνλα ηαπηνπνηεί σο ςπρηθή 

δηαηαξαρή κία απφ ηηο πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο έκθπινπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, 

παζνινγηθνπνηψληαο θάζε πξνζπάζεηα παξαγσγήο ηνπ θχινπ κε ηξφπνπο πνπ 

απνηπγράλνπλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηα ππάξρνληα θαλνληζηηθά πξφηππα (Butler, 2004). 

       Η ζεσξεηηθή βάζε  ηεο έλλνηαο «Γπζθνξία θχινπ», επηθξίζεθε γηα πξψηε θνξά απφ 

ην εζλνκεζνδνινγηθφ έξγν ηνπ Garfinkel (1967), ην νπνίν επέζηεζε ηελ πξνζνρή ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη έκθπινη θαλφλεο επηδξνχλ, φρη κφλν ζηηο δσέο ησλ transgender 

αηφκσλ, αιιά ζηελ ελ γέλεη ζπγθξφηεζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ. ηαδηαθά 

ινηπφλ, ράξεο θαη ηελ θεκηληζηηθή ζεσξία, νη θνηλσληθέο επηζηήκεο αξρίδνπλ λα 

ελλνηνδνηνχλ ην θχιν σο κία θνηλσληθή θαηαζθεπή (Hines,2010). Σε δεθαεηία ηνπ 1990, 

ε αλάπηπμε ηεο κεηαδνκηζηηθήο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο θαη ηεο ζεσξίαο queer έθεξε ζηελ 

επηθάλεηα ην δήηεκα ηνπ έκθπινπ θαη ηνπ ζεμνπαιηθνχ πινπξαιηζκνχ. Έρνληαο σο 

αθεηεξία ηνπο δηαιεθηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, νη 

κεηαζηξνπθηνπξαιηζηηθέο θεκηληζηηθέο ζεσξήζεηο απνηέιεζαλ ην θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ αλαιπηηθψλ πιαηζίσλ πνπ δηαπέξαζαλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ θχινπ σο δπαδηθή 

αληίζεζε «άλδξαο -γπλαίθα», εζηηάδνληαο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θχιν παξάγεηαη 

ινγνζεηηθά (Hines,2010). Η επίδξαζε ηνπ έξγνπ ηεο Butler έζεζε ζην επίθεληξν ηελ 

αληηζηξνθή ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδφηεζε ην θίλεκα transgender 

θαη ηελ ζπκπεξίιεςε ηνπ ζηελ θνηλφηεηα ησλ LGB (Connell, 2012). Δπαθνινχζσο, νη 

θσλέο ησλ ηξαλο πξνζψπσλ φιν θαη πεξηζζφηεξν εγείξνληαη ζε δηάθνξα πνιηηηζκηθά 

πιαίζηα, κνξθνπνηψληαο λένπο ιφγνπο θαη πεξηερφκελν (Stryker, 1998). 
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       Οη ζπνπδέο transgender απνηεινχλ έλα πξφζθαηα αλαδπφκελν δηεπηζηεκνληθφ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αθαδεκατθψλ ηνκέσλ, φπσο νη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, νη 

ηέρλεο, ε θνηλσληνινγία, ε ςπρνινγία, ην δίθαην, ε θνηλσληθή πνιηηηθή, ε αλζξσπνινγία, 

ε ηζηνξία, ε πνιηηηθή) θαη δηαθεηκεληθφ πεδίν πνπ επηδηψθεη λα πξνβιεκαηνπνηήζεη ηνλ 

ηζρπξηζκφ φηη ην βηνινγηθφ θχιν είλαη ν θπξίαξρνο δείθηεο επηθαζνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο 

θχινπ, κέζα απφ ηελ κειέηε πεξηπηψζεσλ φπνπ απηφο ν ηζρπξηζκφο θαηαξξίπηεηαη (Hines, 

2010). Αληιψληαο ζηνηρεία θαη δηαπεξλψληαο ηελ θεκηληζηηθή θαη queer ζεσξία 

πξαγκαηεχεηαη ηηο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο φςεηο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηε δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ βησκέλσλ εκπεηξηψλ (Nagoshi & 

Brzuzy, 2010). Η κειέηε ησλ εκπεηξηψλ ησλ ηξαλο αηφκσλ εληφο ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηθνχ 

ιφγνπ ηεο εηεξνcisθαλνληθφηεηαο επηρεηξεί λα δηαθσηίζεη ηφζν ηηο θαλνληζηηθέο λφξκεο 

κέζσ ησλ νπνίσλ ππνθεηκεληθνπνηνχληαη ηα άηνκα, φζν θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηαβάιινπλ νη ηξαλο άλζξσπνη λα θαηαζηνχλ πνιηηηζκηθά δηαλνεηνί θαη αλαγλσξίζηκνη 

εληφο ηνπ θνηλσληθνχ πεδίνπ (Hines, 2010). 

       Οη ζπνπδέο transgender πξνζιακβάλνπλ ινηπφλ θξίζηκε ζεκαζία ζηνλ βαζκφ πνπ 

πξνζθέξνπλ έλα πεδίν αληηπαξάζεζεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνβιεκαηηθή ζρέζε ηεο 

επηηειεζηηθφηεηαο θαη ηεο νπζηαζηηθφηεηαο, ηδίσο φπσο βηψλεηαη απφ ηα ελζψκαηα 

ππνθείκελα (Stryker, 1998). Παξάιιεια, έρνληαο θαζηεξσζεί σο έλαο απφ ηνπο πην 

δεκηνπξγηθνχο ρψξνπο ζπδήηεζεο ζην πιαίζην ησλ κειεηψλ θχινπ θαη ζεμνπαιηθφηεηαο 

παξέρνπλ πνηθίιεο δπλαηφηεηεο φρη κφλν γηα ηε παξαγσγή ζεσξίαο, αιιά θαη γηα ηελ 

άξζξσζε ελφο πνιηηηθνχ ιφγνπ πνπ επηρεηξεί λα δηαθσηίζεη ηα ζπζηήκαηα θαηαπίεζεο 

εληφο ησλ θπξίαξρσλ πιαηζίσλ ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο (Hines, 2010). 

 

Κεθάιαην 2: Σα ζρνιεία, σο ρώξνη παξαγσγήο (θαη επηβνιήο) ησλ 

έκθπισλ ηαπηνηήησλ 

2.1 Η εγγξαθή ηεο εηεξνcisθαλνληθόηεηαο ζηνλ ζρνιηθό ζεζκό 

       Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, νη queer θαη κεηαθεκηληζηηθέο ζεσξήζεηο αλέιπζαλ ηνλ 

δηπνιηζκφ ηνπ θχινπ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ ζπγθξφηεζε ησλ ηαπηνηήησλ,  

απνδνκψληαο ηελ ηδενινγία ηεο «εηεξνθαλνληθφηεηαο» (heteronormativity). Η 

εηεξνθαλνληθφηεηα, έλλνηα πνπ εδξάδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ππάξρνπλ δχν θαη κφλν 

θχια (άλδξεο-γπλαίθεο), φηη ην θνηλσληθφ θχιν επηθαζνξίδεηαη απφ ην βηνινγηθφ θαη φηη 

κφλν ε έιμε κεηαμχ ησλ δχν αληηζεηηθψλ θχισλ είλαη θπζηθή θαη απνδεθηή, αληαλαθιάηαη 
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ζηαζεξά θαη θπζηθνπνηείηαη κέζα απφ κηα πιεζψξα πνιηηηζκηθψλ, λνκηθψλ, ζεζκηθψλ 

ιφγσλ θαη πξαθηηθψλ (Schilt & Westbrook, 2009). Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε 

εηεξνθαλνληθφηεηα παξαπέκπεη  ζε φια ηα είδε ζεζκψλ, δνκψλ θαη ζρέζεσλ εμνπζίαο, 

κέζσ ησλ νπνίσλ ν έκθπινο δπηζκφο θαη ε εηεξνζεμνπαιηθφηεηα λνκηκνπνηνχληαη θαη 

θαζίζηαληαη απφ θνηλνχ κηα ελδνγελήο θνηλσληθή λφξκα, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ 

θαηαζθεπή ησλ ηαπηνηήησλ, ζηελ ξχζκηζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ ζσκάησλ, ζηελ 

παξαγσγή ησλ ιφγσλ θαη ησλ ζπκβφισλ (Jones, 2010; Kitzinger,2005; Ward &Scneider, 

2009).  

       Μνινλφηη ε βηνινγηθά πξνζδηνξηδφκελε έκθπιε ηαπηφηεηα θαη εηεξνζεμνπαιηθφηεηα  

ζπλζέηνπλ ην θπξίαξρν ηνπίν ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο, νη έλλνηεο  ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ 

θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη (Schilt & Westbrook, 2009). ηελά 

ζπλπθαζκέλε θαη ζπλεξγηθή κε ηελ «εηεξνθαλνληθφηεηα» έλλνηα είλαη ε cisθαλνληθφηεηα 

(cisnormativity), ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ θαλνληθνπνίεζε ηoπ cisgenderism (Ericsson, 

2018), ηεο πνιηηηζκηθήο θαη ζπζηεκηθήο εθείλεο ηδενινγίαο, δειαδή, πνπ επηηάζζεη ηελ 

ζχκπιεπζε ησλ αηφκσλ κε ην θχιν πνπ ηνπο απνδφζεθε θαηά ηελ γέλλεζε θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηελ ζπκκφξθσζε απηψλ κε κία ζεηξά άθακπησλ ηδεψλ θαη θαλφλσλ, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ έκθπιε ηαπηφηεηα θαη έθθξαζε, θαζψο θαη ηνπο έκθπινπο 

ξφινπο. Αληίζηνηρα, κε ηελ εηεξνθαλνληθφηεηα, ε cisθαλνληθφηεηα δηαρέεηαη θαη 

εγγξάθεηαη ζηνπο ζεζκνχο, ζηνλ ιφγν, ζηνπο λφκνπο, επηηξέπνληαο ηελ δηαγξαθή θαη 

παζνινγηθνπνίεζε ησλ φπνησλ ελαιιαθηηθψλ έκθπισλ ελζσκαηψζεσλ θαη παξνπζηάζεσλ 

(Lennon & Mistler, 2014). 

       Σα ζρνιηθά ηδξχκαηα πξνζιακβάλνπλ θξίζηκε ζεκαζία γηα ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ην θαζεζηψο ηεο εηεξνcisθαλνληθφηεηαο ζεζκνζεηείηαη θαη επηδξά ζηελ ζρνιηθή 

θαζεκεξηλφηεηα. Ωο θνηλσληθνί ζεζκνί πνπ δηαδξακαηίδνπλ έλαλ θνκβηθφ ξφιν ζηελ 

δηαπαηδαγψγεζε θαη ελδπλάκσζε ησλ θνηλσληθά θπξίαξρσλ αμηψλ, φρη κφλν αληαλαθινχλ 

ηελ εηεξνcisθαλνληζηηθή ηδενινγία, αιιά θαζίζηαληαη «ηφπνη παξαγσγήο 

εηεξνθαλνληθνπνηεκέλσλ έκθπισλ ππνθεηκέλσλ» (Wooley, 2017). Η αλάπηπμε ελφο 

«πνιηηηζκηθά αλαγλσξίζηκνπ» θχινπ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εηεξνθπινθηιηθή επηζπκία, 

αλάγεηαη ζε θπξίαξρν ζηφρν ησλ ζρνιείσλ θαη ραξηνγξαθείηαη κέζσ ησλ επίζεκσλ θαη 

αλεπίζεκσλ ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ. ια ηα κέιε ηνπ ζρνιείνπ ππάγνληαη ζε έλα 

εηεξνcisθαλνληθφ ζχζηεκα, ην νπνίν, κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο αλαπαξαγσγήο κνηίβσλ θαη 

πξαθηηθψλ, παξάγεη θαη επηβάιιεη έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο «έκθπιεο γλψζεο», ην νπνίν 

πξνζιακβάλεηαη σο δεδνκέλν θαη θπζηθφ (Wilkinson & Pearson, 2009; Grey, 2021).   
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       Οη ζρνιηθέο δνκέο αξζξψλνληαη κε βάζε ην εηεξνcisθαλνληθφ ππφδεηγκα, ην νπνίν 

νξηνζεηεί ην πεδίν γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ έκθπισλ ππνθεηκεληθνηήησλ ζην ζρνιηθφ 

ζπγθείκελν, απαηηψληαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ελζάξθσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο 

(Wooley, 2017). Η ζπγθξφηεζε απηή δηελεξγείηαη ζηαζεξά κε πνηθίινπο ηξφπνπο, νη 

νπνίνη εγγξάθνληαη ζηνλ ζρνιηθφ ζεζκφ θαη επελεξγνχλ ζε πνιιαπιά επίπεδα, 

νξγαλσηηθφ, ρσξνηαμηθφ, δηδαθηηθφ, ινγνζεηηθφ. Απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ εηζέξρνληαη 

ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν, νη καζεηέο νξίδνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ην θχιν πνπ 

ηνπο απνδφζεθε θαηά ηελ γέλλεζε (Meyer, 2010). Η έκθπιε απηή θαηεγνξηνπνίεζε, κε 

βάζε ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηξηψλ, ιακβάλεη ρψξα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ραξηνγξαθείηαη ζηηο επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο πξαθηηθέο 

ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα, ζηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, ζηελ έκθπιε 

δηαίξεζε ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηνπο ελδπκαηνινγηθνχο θψδηθεο, ζηηο 

ινγνζεηηθέο πξαθηηθέο, θαζψο θαη ζηελ θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο καζεηηθήο 

θνηλφηεηαο θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (Meyer, 2010; Wooley, 2017; Ullman, 2014).  

       ηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο, νη νπνίνη θαζίζηαληαη έκθπινη θαη ειεγρφκελνη κε βάζε ηελ 

θαλνληθνπνίεζε ηνπ θχινπ, ν εηεξνθαλνληζηηθφο έκθπινο δπηζκφο δνκεί ηελ θαηάιεςε 

θαη ηελ θίλεζε ησλ ζσκάησλ, αλαπαξάγνληαο ην δπαδηθφ θχιν θαη ηελ εηεξνκνξθηθφηεηα  

(Wooley, 2017). Δμαξηψκελνη απφ κία νληνινγηθή πξνυπφζεζε, νη ρψξνη έκθπινπ 

δηαρσξηζκνχ, φπσο νη ρψξνη πγηεηλήο ή ηα απνδπηήξηα,  αληηπξνζσπεχνπλ ηε ζχγθιηζε 

ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ γχξσ απφ κηα δηρνηνκηθή ηδενπνίεζε ησλ έκθπισλ θαη 

ζεμνπαιηθνπνηεκέλσλ ζσκάησλ θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν αλάγνληαη ζε κία θαηάθσξε 

απφδεημε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε λφξκα ηνπ θχινπ ζεζκνζεηείηαη ζην ζρνιηθφ ζεζκφ 

(Elliot, 2016). Η έκθπιε ρσξνηαμία ηνπ ζρνιείνπ είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη πνηεο εθθνξέο 

έκθπιεο παξνπζίαζεο επηηξέπεηαη λα θαηαιάβνπλ ηνπο εκθπινπνηεκέλνπο ζρνιηθνχο 

ρψξνπο, επηηάζζνληαο ηελ επηινγή αλάκεζα ζηα δχν θχια θαη ηελ αληίζηνηρε  ελαξκφληζε 

ησλ ζσκάησλ κε απηά. Μέζσ ησλ ρψξσλ έκθπινπ δηαρσξηζκνχ, ζπλεπψο, ηα ζψκαηα 

κεηαηξέπνληαη ζε ηφπνπο πεηζαξρηθήο εμνπζίαο, ηα νπνία φρη κφλν πξνζδηνξίδνληαη  σο 

αλδξηθά ή γπλαηθεία, αιιά θαζίζηαληαη επαλάγλσζηα απφ ηνπο ππφινηπνπο (Bender-Baird, 

2016). 

       Πέξαλ ηεο έκθπιεο δηαίξεζεο ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ, ησλ παηδαγσγηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ, ε θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεη(ξη)ψλ, θαζψο θαη 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαπνηίδεηαη απφ δηαξθείο εηεξνθαλνληζηηθνχο ιφγνπο, νη 

νπνίνη εγγξάθνπλ κηα γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ βηνινγηθνχ, θνηλσληθνχ θχινπ θαη 

ζεμνπαιηθφηεηαο (Youdell, 2005). Σν ζρνιείν απνηειεί άιισζηε έλαλ βαζηθφ ηφπν γηα ηελ 
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αδηάθνπε επηγξαθή θπζηθνπνηεηηθψλ ιφγσλ πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο καζεηέο κε βάζε ηα 

δχν θχια θαη θαλνληθνπνηνχλ ηελ ππφζεζε φηη φινη ηαπηίδνληαη κε ην θχιν πνπ ηνπο 

απνδφζεθε θαηά ηε γέλλεζε θαη φηη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ παξαπέκπεη ζε έλα ζχλνιν 

«εγγελψλ» ηδηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (Youdell, 2005; Mc Bride & Neary, 2021). 

Μαζεηέο θαη δάζθαινη, κέζσ ηεο άηππεο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ θαζεκεξηλψλ 

ινγνζεηηθψλ πξαθηηθψλ (discursive practices), κνξθνπνηνχλ ηα φξηα αληηιεπηφηεηαο  ησλ 

θχισλ (Neary, 2018), εθηζηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξνζνρή, φηαλ απηά κεηαβάιινληαη ή 

παξαβηάδνληαη. ην πιαίζην απηφ, αζηετζκνί ή αξλεηηθά ζρφιηα γηα ηελ έθθξαζε θχινπ 

ησλ καζεηψλ είηε αθφκα θαη γεληθνχ ραξαθηήξα εθθξάζεηο θαη πξνηξνπέο (π.ρ. «Απηφ 

είλαη πνιχ gay», «Σα αγφξηα δελ βάθνληαη») θαίλεηαη λα επηηεινχλ κία 

εηεξνθαλνληθνπνηεηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία επηδηψθεη λα πεξηραξαθψζεη ηα θπξίαξρα 

έκθπια φξηα θαη λα επαλαθέξεη ηνπο «απνθιίλνληεο» καζεηέο θαη καζήηξηεο ζε απηά 

(Wooley, 2017). 

 

2.2 Η παξαγσγή ηεο θαλνληζηηθήο αξξελσπόηεηαο/ζειπθόηεηαο  

       Η ζηηγκή πνπ «εμαλζξσπίδεηαη» έλα λήπην είλαη φηαλ απαληηέηαη ην εξψηεκα: «Δίλαη 

αγφξη ε θνξίηζη;» (Butler, 2009, ζ. 149). Η απφδνζε θχινπ θαίλεηαη λα είλαη ε 

πξσηαξρηθή θαη ε πην ζεκειηψδεο ηαπηνηηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία απφ ηελ γέλλεζε ηνπο 

ππάγνληαη ηα άηνκα, ε νπνία ελ ζπλερεία δηακνξθψλεη ηελ βάζε επί ηεο νπνίαο 

ηνπνζεηνχληαη θαη λνεκαηνδνηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο έκθπια θαη ζεμνπαιηθνπνηεκέλα 

φληα (Jackson, 2006). Η αλάγλσζε ησλ ζσκάησλ κε φξνπο θχινπ ζεκαηνδνηεί φρη κφλν 

ηελ ζέζε πνπ ζα θαηαιάβνπλ ηα άηνκα ζην έκθπιν δίπνιν, αιιά πξνδηαγξάθεη ην ζχλνιν 

ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, ησλ ξφισλ πνπ αλακέλεηαη λα επηηειέζνπλ θαη ελ γέλεη ηεο ζπλνιηθήο 

πνξείαο ηνπο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ην θχιν ιεηηνπξγεί σο ππφδεηγκα 

ππνθεηκεληθνπνίεζεο, θαζψο θαη σο θαλνληζηηθή λφξκα, κέζσ ηεο νπνίαο ηα άηνκα 

«εμαλζξσπίδνληαη», θαζίζηαληαη δειαδή πνιηηηζκηθά δηαλνεηά θαη αλαγλσξίζηκα 

(Αζαλαζίνπ, 2006).      

       Τπνθείκελα ζε έλα ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο εκθπινπνίεζεο, απφ πνιχ λσξίο ηα παηδηά 

δηαπαηδαγσγνχληαη ζηελ απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ηνπ θχινπ πνπ ηνπο απνδφζεθε θαηά 

ηελ γέλλεζε. Η επηηέιεζε απηή εγγξάθεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο θαη ιακβάλεη 

ρψξα κε βάζε ηηο πνιηηηζκηθέο λφξκεο ηεο ζειπθφηεηαο θαη ηεο αξξελσπφηεηαο. 

Θεσξνχκελε σο θπζηθή θαη κε ακθηζβεηήζηκε, ε έκθπιε δπαδηθή θνηλσληθνπνίεζε 

εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο ζηελ επηινγή «αγνξίζηηθσλ» 
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ή «θνξηηζίζηηθσλ» παηρληδηψλ, ζηα ξνχρα πνπ ζπλαξζξψλνπλ ην ζψκα, ζηηο πξαθηηθέο 

νλνκαηνδνζίαο, ζηηο ιεθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο (Myers & Raymond, 2010). Απηέο νη 

πξαθηηθέο έκθπιεο θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηε εθκάζεζε θαη ηελ 

παξαγσγή ηεο γπλαηθείαο θαη αλδξηθήο ζπκπεξηθνξάο, κε ηξφπν φπνπ  ηα λέα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο εκπιέθνληαη ζε κηα δηαδηθαζία «απηνξχζκηζεο», πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 

ηδηνπνίεζε ησλ ηδαληθψλ γηα ην θχιν, κε ηελ παξάιιειε πξφζιεςε απηψλ ησλ ηδαληθψλ 

σο ησλ θαηάιιεισλ ηξφπσλ χπαξμεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, απηνχ 

ηνπ είδνπο ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζπγθξφηεζε ησλ «νπζηαζηηθψλ γπλαηθείσλ θαη 

αλδξηθψλ θχζεσλ», επηηπγράλεη ηελ αλαγσγή ηεο ζε αληηθεηκεληθφ γεγνλφο (West & 

Zinnerman, 1987, ζ. 142). Σα παηδηά, εθιακβάλνληαο σο απηνλφεην θαη δεδνκέλν ηνλ 

έκθπιν δπηζκφ, φρη κφλν θαζίζηαληαη απηνξπζκηδφκελα κε βάζε ην θχιν ππνθείκελα, 

αιιά κεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αζηπλφκεπζε ησλ έκθπισλ επηηειέζεσλ ησλ ππνινίπσλ. 

χκθσλα κε ηνπο Hyde θαη Jaffee (2000, φπ. αλαθ. ζην Myers & Raymond, 2010), ε 

εηεξνθαλνληθφηεηα θαη νη έκθπιoη θαλφλεο θαηαζθεπάδνληαη απφ θνηλνχ θαη επηδξνχλ κε 

ηέζζεξεηο θνηλσληθέο δπλάκεηο: ηηο νκάδεο ζπλνκειίθσλ, ηελ νηθνγέλεηα, ηα Μέζα 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ην ζρνιείν.   

       Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα δηαδξακαηίδνπλ εμέρνληα ξφιν ζηελ δηακφξθσζε θαη 

επηβνιή ησλ θπξίαξρσλ έκθπισλ ξφισλ. Λεηηνπξγψληαο σο πξάθηνξεο παξαγσγήο θαη 

ξχζκηζεο ηνπ θχινπ, ηα ζρνιεία εληζρχνπλ θαη λνκηκνπνηνχλ πξνθαζνξηζκέλεο ηδέεο γηα 

ηελ ζειπθφηεηα θαη ηελ αξξελσπφηεηα, κέζσ κίαο ζεηξάο πξαθηηθψλ, φπσο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ έκθπινπ δηαρσξηζκνχ (ι.ρ. κέζσ ηνπ καζήκαηνο θπζηθήο αγσγήο), ηεο 

αζηπλφκεπζεο ηεο εκθάληζεο ησλ καζεηψλ, ηεο άηππα έκθπιεο δηαίξεζεο ησλ ηνκέσλ 

ζπνπδψλ (Ullman, 2014). Η θαζεκεξηλή παξνπζία ησλ καζεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο θηλεζηνινγίαο, ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο, ηεο ελδπκαζίαο, ηεο ζπκπεξηθνξάο είηε 

αθφκα θαη ηνπ ηφλνπ ηεο θσλήο ξπζκίδεηαη κε βάζε ηνπο εγεκνληθνχο ιφγνπο ηεο 

αξξελσπφηεηαο θαη ηεο ζειπθφηεηαο. Έηζη, νη «θπζηνινγηθνί» ηξφπνη επηηέιεζεο ηεο 

αξξελσπφηεηαο ή ηεο ζειπθφηεηαο κεηαθέξνληαη ζηελ ηάμε θαη ζην πξναχιην ηνπ 

ζρνιείνπ, σο ην πξντφλ κίαο ζηαζεξήο βηνινγηθήο δηαθνξάο θαη ελφο νπζηαζηηθνπνηεκέλνπ 

ιφγνπ πνπ αλαγλσξίδεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο ζηα δχν θχια 

(Ringrose & Renold, 2010).  

       ην πιαίζην ηεο ππνρξεσηηθήο εηεξνcisθαλνληθφηεηαο, νη ζρνιηθέο πξαθηηθέο 

ζπληεινχλ ζηε έκθπιε ππνθεηκεληθνπνίεζε ησλ αγνξηψλ. Η δηακφξθσζε ηεο εθεβηθήο 

αξξελσπήο ππνθεηκεληθφηεηαο εδξάδεηαη ζε θαλνληθνπνηεηηθά θαζεζηψηα πξαθηηθψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ Foucault (1987) σο «πνιχκνξθεο ηερληθέο ηζρχνο» θαη 
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ζηνρεχνπλ ζηνλ εκπνηηζκφ ησλ αγνξηψλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη 

επηζπκίαο, πνπ επηδξνχλ ζηνλ  ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνθεηκεληθνπνηνχληαη θαη ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο (Martino, 2000). Σν πξφηππν ηεο «εγεκνληθήο αξξελσπφηεηαο», ην νπνίν 

θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά απφ ην ζρνιηθφ ζεζκφ, θαζηεξψλεηαη κέζσ ησλ πςειψλ 

αζιεηηθψλ επηδφζεσλ, ηεο επίδεημεο ζσκαηηθήο δχλακεο, ζθιεξφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο απαμίσζεο ηεο αθαδεκατθήο επηηπρίαο είηε ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ  ζειπθφηεηα (ι.ρ. ε επαηζζεζία), θαζψο θαη κέζσ ηεο επίδεημεο κηαο 

απξνθάιππηεο εηεξνζεμνπαιηθφηεηαο (Renold, 2000, 2001; Martino, 2000). 

       Απηνχ ηνπ είδνπο νη εηεξνθαλνληζηηθέο ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ ησλ αγνξηψλ πξνσζνχλ 

ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζε κηα νκάδα θαη ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα, ε επηβεβαίσζε ηεο αξξελσπφηεηαο απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ζηηο πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο ηαπηνπνίεζεο ησλ λεαξψλ αγνξηψλ, γεγνλφο πνπ 

ηνπο δηαθνξνπνηεί απφ άιια αγφξηα πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηε ζπκπεξηθνξά 

ή ηηο πξάμεηο ελφο «πξαγκαηηθνχ» άληξα, ηφζν απφ άπνςε ζεμνπαιηθφηεηαο φζν θαη 

έκθπιεο επηηέιεζεο (Kjaran & Kristinsdóttir, 2015). ην πιαίζην απηφ, ε πεξηζσξηνπνίεζε 

ησλ αγνξηψλ πνπ απνθιίλνπλ απφ ην αξξελσπφ πξφηππν θαη ε εθδήισζε νκνθνβηθψλ (θαη 

ηξαλζνθνβηθψλ) ζπκπεξηθνξψλ εξκελεχεηαη σο ην πξντφλ επηηέιεζεο ηεο 

εηεξνζεμνπαιηθήο αξξελσπήο θχζεο. Σέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο παξνπζηάδνληαη σο 

ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο απηνεπηβεβαίσζεο ηεο αξξελσπφηεηαο γηα ηα λεαξά αγφξηα θαη 

απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ζπγθξφηεζεο ηεο αξζεληθήο ηαπηφηεηαο (Nayak & Kehily, 

1996).  

       Οη ξπζκηζηηθέο επηπηψζεηο ηνπ θχινπ δελ πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηα αγφξηα. Ο 

εγεκνληθφο ιφγνο πεξί ζειπθφηεηαο επηηάζζεη ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θαλνληζηηθψλ εθθξάζεσλ απφ ηηο λεαξέο καζήηξηεο, πνπ εδξάδνληαη ζηελ ηδέα ηνπ 

«σξαίνπ», «θαινχ» θαη «εηεξνθπιφθηινπ» θνξηηζηνχ. Σν «θπζηνινγηθφ» ή «ηδαληθφ» 

θνξίηζη νθείιεη λα είλαη ππνζηεξηθηηθφ, κε αληαγσληζηηθφ, επγελέο, ππάθνπν, 

ππνρσξεηηθφ, ειθπζηηθφ θαη ηαπηφρξνλα ζεμνπαιηθά αζψν (Ringrose & Renold, 2002; 

Renold, 2000). Απηφ ην ζχλνιν ηδηνηήησλ, ζηηο νπνίεο εγθισβίδνληαη ηα λεαξά θνξίηζηα, 

απνξξέεη απφ έλα ηζηνξηθά ελζσκαησκέλν δπηηθφ θαληαζηαθφ ηεο εμηδαληθεπκέλεο 

ζειπθφηεηαο (Walkerdine, 1991). Αληηζηνίρσο κε ηα αγφξηα, ηα θνξίηζηα αθνκνηψλνπλ ηα 

πξφηππα απηά, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηήζνπλ κία εηεξνζεμνπαιηθά επηζπκεηή 

ζειπθφηεηά εληφο ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ εηεξνcisθαλνληθνχ πιαηζίνπ.  
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2.3 Σν παλνπηηθό ζρνιείν  

       Σν ζρνιείν απνηειεί έλαλ κεραληζκφ κάζεζεο θαη παξαγσγήο γλψζεο, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη έλαλ κεραληζκφ επηηήξεζεο θαη πεηζαξρίαο (Foucault,1989). Οξκψκελνο 

απφ ην «Παλνπηηθφλ» ηνπ Jeremy Bentham (1791), δειαδή έλα ζρέδην θπιαθήο ην νπνίν 

ζα θαζηζηνχζε ηελ πνηληθή δηθαηνζχλε απνηειεζκαηηθφηεξε, κέζσ ελφο θεληξηθνχ πχξγνπ 

ειέγρνπ, πνπ ζα επέηξεπε ηελ δηαξθή παξαθνινχζεζε φισλ ησλ θξαηνπκέλσλ, ν Foucault 

ζην έξγν ηνπ Δπηηήξεζε θαη Σηκσξία (1976) πξνζνκνηάδεη ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, 

φπσο θαη άιινπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο, κε έλα είδνο «παλνπηηθήο» θπιαθήο. 

       Σν «παλνπηηθφ ζρνιείν» δξα σο έλαο πεηζαξρηθφο κεραληζκφο επηηήξεζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο πάληνηε νξαηήο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ κνξθή ηνπ 

δπαδηθνχ κνηξαζκνχ θαη ραξαθηεξηζκνχ («θπζηνινγηθφο» θαη «κε θπζηνινγηθφο») θαη κε 

ηελ κνξθή ηνπ θαηαλαγθαζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο δηαθνξηζκέλεο θαηαλνκήο 

(Foucault,1989). Θεζπίδνληαο έλα πεηζαξρηθφ θαλφλα, ν νπνίνο δηακνξθψλεη ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ζηνλ αλζξψπηλν λνπ θαη εκπνηίδεη ηα άηνκα κε ηνλ θφβν ηεο δηαξθνχο 

παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ εμνζηξαθηζκνχ, ν παλνπηηθφο ζεζκφο ηνπ ζρνιείνπ επηηπγράλεη 

ηελ απηνξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ θαη ηελ εζσηεξίθεπζε ηεο πεηζαξρηθήο 

εμνπζίαο (Kjaran & Kristinsdóttir, 2015). Μέζσ ηεο εζσηεξίθεπζεο ηεο πεηζαξρίαο, ε 

νπνία θαηαιήγεη λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ ηηκσξία, νξηνζεηείηαη ε απνδεθηή 

θαη κε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά θαη ελ ηέιεη ζπληειείηαη ε ζπγθξφηεζε πεηζήλησλ 

ππνθεηκέλσλ (Woolley, 2017). 

       Αλ επεθηαζεί ε αλάιπζε ηνπ Foucault ζην πεδίν ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, 

ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ν πεηζαξρηθφο κεραληζκφο ηνπ ζρνιείνπ παξάγεη θαη 

επηβάιιεη ηνλ δηπνιηζκφ ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ, ελψ ν θπξίαξρνο εηεξνθαλνληζηηθφο 

ιφγνο επηβεβαηψλεη θαη θπζηθνπνηεί ηε δηάθξηζε απηή (Woolley, 2017). Δπηδηψθνληαο ηελ 

θαλνληθνπνίεζε ζσκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ κε βάζε ηνλ πεηζαξρηθφ θαλφλα ηνπ θχινπ, 

ν παλνπηηθφο έιεγρνο ηνπ ζρνιείνπ επνπηεχεη δηαξθψο ηα ππνθείκελα, επηηάζζνληαο ηελ 

εζσηεξίθεπζε ησλ θαλφλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εγεκνληθέο έκθπιεο αμηψζεηο θαη ηελ 

απζηεξή ζπκκφξθσζε κε απηέο. Απηφ ην παλνπηηθφ θαζεζηψο επηηήξεζεο δελ εζηηάδεη 

απνθιεηζηηθά ζηνπο καζεηέο, αιιά εζσηεξηθεχεηαη θαη δηαρέεηαη ζην ζρνιηθφ ρψξν 

(Bender-Baird, 2016). Μαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί, γλσξίδνληαο φηη ε έκθπιε 

ππνθεηκεληθφηεηα ηνπο ππφθεηηαη ζε εμέηαζε θαη θξίζε, ελαξκνλίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

θαη ηα ζψκαηα ηνπο κε βάζε ην θαλνληζηηθά έκθπια πξφηππα, ελψ ηαπηφρξνλα επηηεξνχλ 

ελεξγά ηελ έθθξαζε θχινπ ησλ ππνινίπσλ, αμηνπνηψληαο νξγαλσηηθά θαη κε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο δσήο, πξνθεηκέλνπ λα επηβάινπλ ηελ θαζνιηθή 
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επζπγξάκκηζε κε έλα πξνδηαγεγξακκέλν, εηεξνξξπζκηζηηθφ πξφηππν απηνπαξνπζίαο 

(Rawlings, 2019; Ullman, 2014).  

       Η πξαθηηθή απηή ζέηεη ζε θίλδπλν εθείλνπο/εο πνπ απνθιίλνπλ απφ ηελ παγησκέλε 

έκθπιε λφξκα. Η επίγλσζε ηεο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ππνβάιιεη ηα άηνκα απηά ζε 

κία δηαξθή απηνεπηηήξεζε, κε ηξφπν πνπ ε έκθπιε ππνθεηκεληθφηεηα ηνπο ζπλζιίβεηαη 

απφ ηνλ παλνπηηθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Μέζσ ελφο νληνινγηθνχ θαθνχ, νη κε 

ζπκκνξθνχκελνη κε ηηο έκθπιεο επηηαγέο καζεηέο θαζίζηαληαη αδηαλφεηνη θαη αζπλερείο 

ζην δπαδηθφ ζχζηεκα θχινπ θαη, ελ ζπλερεία γίλνληαη ππεξ-νξαηνί, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε 

απμεκέλα επίπεδα παξελφριεζεο θαη κνκθήο (Youdell,2005).  Η ιαλζαζκέλε εθηέιεζε 

ηνπ θχινπ άιισζηε επηζχξεη έλα ζχλνιν ηηκσξηψλ, ηφζν πξνθαλψλ φζν θαη έκκεζσλ 

(Butler, 1988).  Η  «αζηπλφκεπζε θχινπ» είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηελ ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή βία πνπ αληηκεησπίδνπλ εθείλνη πνπ αςεθνχλ 

ηηο θαλνληζηηθέο έκθπιεο πξνζδνθίεο (Klemmer, Rusow, Goldbach, Kattari & Rice, 2021). 

πλεπψο, ε παλνπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θχινπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ε πην αφξαηε 

θαη ηαπηφρξνλα πην επηθίλδπλε κνξθή βίαο εηο βάξνο ησλ κε ζπκκνξθνχκελσλ κε ηελ 

δηπνιηθή θαλνληθφηεηα καζεη(ξη)ψλ.  

Κεθάιαην 3: Σξαλζνθνβία ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα 

3.1 Η ηξαλο καζεηηθή θνηλόηεηα ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

       Δίλαη επξέσο ηεθκεξησκέλν φηη ε αδπλακία είηε ε απξνζπκία ζπκκφξθσζεο κε ηα 

θαλνληζηηθά ηδεψδε ηνπ θχινπ νδεγεί ζε πςειά πνζνζηά ζπκαηνπνίεζεο θαη πξαθηηθέο 

εθθνβηζκνχ (bullying), κε ηε κνξθή ιεθηηθήο είηε ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο, ριεπαζκνχ 

θαη ηαπείλσζεο. Οη πξαθηηθέο απηέο θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα έθδειεο ζηα ζρνιηθά 

πεξηβάιινληα, ηα νπνία, φπσο πξναλαθέξζεθε, επηβάιινπλ (ηππηθά θαη άηππα) ηελ 

ζπκκφξθσζε ησλ καζεηψλ κε έλα πεηζαξρηθφ θαζεζηψο θχινπ (Ullman, 2014). Αξθεηέο 

κειέηεο έρνπλ θαηαδείμεη ηνλ έληνλν έιεγρν θαη ηελ δηάρπηε παξελφριεζε πνπ πθίζηαηαη 

ν ηξαλο καζεηηθφο πιεζπζκφο απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο θαη απφ ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ, ιφγσ ηεο ηαπηφηεηαο θαη έθθξαζεο θχινπ, θαζψο θαη ιφγσ ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ή ηνπ εηθαδφκελνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ απηψλ (Greytak, Kosciw & Boesen, 

2013). πρλά δε, ε θνίηεζε ζην ζρνιείν θαηαγξάθεηαη σο κηα απφ ηηο πην ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο ησλ αηφκσλ απηψλ (Grossman & D'augelli, 

2006 ).  
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       Θεσξνχκελε σο ε πεξηζζφηεξν επάισηε νκάδα εληφο ηεο ΛΟΑΣΚΙ θνηλφηεηαο, ε 

ηξαλο λενιαία βηψλεη ζεκαληηθά πςειφηεξα πνζνζηά εθθνβηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο 

ζε ζρέζε κε άιινπο ΛΟΑ καζεηέο. Λφγσ δε ησλ απζηεξψλ εηεξνθαλνληζηηθψλ ηδεψλ πνπ 

επηβάιινληαη ζην ζρνιείν, νη ηξαλο καζεηέο θαη καζήηξηεο ζπρλά επηθνξηίδνληαη θαη κε 

νκνθπινθηιηθέο ππνζέζεηο, κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαληαη ζηφρνη ηφζν ηξαλζνθνβηθνχ 

φζν θαη νκνθνβηθνχ εθθνβηζκνχ (McGuire Anderson, Toomey & Russell, 2010). Οη 

απεηιέο πνπ δέρνληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη πνηθίιεο θαη ζπρλά πεξηθιείνπλ 

ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, δηάδνζε θαθφβνπισλ θεκψλ, ζθφπηκν απνθιεηζκφ 

απφ ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο αλαθνξέο παξελφριεζεο αθνξνχλ 

ηνπο ρψξνπο πνπ δελ επνπηεχνληαη, φπσο νη δηάδξνκνη ηνπ ζρνιείνπ, ελψ επίζεο νη ρψξνη 

έκθπινπ δηαρσξηζκνχ έρνπλ θαηαγξαθζεί σο ρψξνη γεληθεπκέλεο βίαο θαη παξελφριεζεο 

εηο βάξνο ησλ ηξαλο καζεη(ξη)ψλ, κε απνηέιεζκα λα απνθεχγνληαη ζπζηεκαηηθά απφ 

απηνχο (McGuire θ.ά., 2010; McBride & Neary, 2021).   

       Σαπηφρξνλα, ν ζεζκνζεηεκέλνο ζηα ζρνιεία έκθπινο δπηζκφο θαη ε άθακπηε 

πξνζθφιιεζε ζε απηφλ πεξηραξαθψλεη θαη απνλνκηκνπνηεί ηηο ηξαλο ηαπηφηεηεο. Οη 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ρσξίο ζεηηθέο αλαθνξέο ζε 

πινπξαιηζηηθέο ηαπηφηεηεο θχινπ, ε έκθπιε αξρηηεθηνληθή ησλ ζρνιηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ, νη πξαθηηθέο έκθπινπ δηαρσξηζκνχ πνπ, εθ ησλ πξαγκάησλ, 

ζπξξηθλψλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηξαλο καζεη(ξη)ψλ ζηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπληζηνχλ «καθξνεπηζέζεηο», δειαδή ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζρνιηθήο δσήο, ηα νπνία αξλνχληαη δνκηθά ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηξαλο λενιαίαο θαη 

δεκηνπξγνχλ έλα έιιεηκκα πιεξνθφξεζεο, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ, αλαπαξάγεη ηελ 

παζνινγία πνπ πιαηζηψλεη ηηο ηξαλο ηαπηφηεηεο (McBride, 2021).  

       Παξάιιεια, ε  ηξαλο λενιαία θαζίζηαηαη ζπρλά απνδέθηεο «κηθξνεπηζέζεσλ» 

(microagressions). Ωο «κηθξνεπηζέζεηο» λννχληαη νη έκκεζεο κνξθέο δηάθξηζεο, ζπρλά 

αζπλείδεηεο ή αθνχζηεο, πνπ επηθνηλσλνχλ ππνηηκεηηθά κελχκαηα ηδηαηηέξσο απέλαληη ζε 

κέιε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Nadal, Whitman, Davis, Erazo & 

Davidoff, 2016). Η εζθεκκέλα ε κε πξνζθψλεζε ζην κε επηζπκεηφ γέλνο θαη φλνκα 

απνηειεί κία ζπρλήο κνξθήο «κηθξνεπίζεζε», ηελ νπνία θαινχληαη λα δηαρεηξηζζνχλ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ καζεηέο θαη καζήηξηεο πνπ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ηξαλο. Δπηπιένλ, 

γεληθνχ ραξαθηήξα ζρφιηα είηε αζηεία κε θαλνληζηηθή νξνινγία, πνπ αλαπαξάγνπλ 

έκθπια ζηεξεφηππα, ρσξίο απαξαηηήησο λα ππαγνξεχνληαη απφ πξφζεζε ζηνρνπνίεζεο 

ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή ή καζήηξηαο, απνηεινχλ κία εμίζνπ ζπλήζε κνξθή κηθξνεπίζεζεο, 
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ε νπνία, αθφκα θαη αλ δελ γίλεηαη αληηιεπηή σο ηέηνηα απφ ηνλ επξχηεξν ζρνιηθφ 

πεξίγπξν, επελεξγεί επηδήκηα ζηνλ ηξαλο καζεηηθφ πιεζπζκφ.   

 

3.2 Ο ηξαλζνθνβηθόο εθθνβηζκόο ζηα ζρνιηθά ηδξύκαηα 

       Ο ζρνιηθφο εθθνβηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο έλα πξφβιεκα παγθφζκηαο εκβέιεηαο. Η 

αθαδεκατθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ επεξεάζζεθε θαζνξηζηηθά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 απφ 

ην έξγν ηνπ Dan Olweus, ν νπνίνο φξηζε ηνλ εθθνβηζκφ σο εμήο; «Έλα άηνκν πθίζηαηαη 

εθθνβηζκφ, φηαλ εθηίζεηαη, επαλεηιεκκέλα θαη ζε δηάξθεηα ρξφλνπ, ζε αξλεηηθέο ελέξγεηεο 

απφ έλα ε πεξηζζφηεξα άηνκα θαη αδπλαηεί λα  ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ» (1993a, φπ. 

αλαθ. ζην Meyer, 2014, ζ.212). Μνινλφηη, ν ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο απνηειεί, έσο θαη 

ζήκεξα, ηελ πην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ελλνηνδφηεζε ηνπ εθθνβηζκνχ, θαίλεηαη λα 

παξαγλσξίδεη ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ δηάθνξεο θνηλσληθέο παξάκεηξνη, φπσο ν 

ξαηζηζκφο, ν ζεμηζκφο, ε νκνθνβία, ε ηξαλζνθνβία, ζηελ παξαγσγή θαη ελδπλάκσζε 

θαζνξηζκέλσλ ζην ζρνιηθφ θαη επξχηεξα ζην θνηλσληθφ ζπγθείκελν ζρέζεσλ εμνπζίαο 

(Cabezas, Ortega & Galán, 2013; Meyer, 2014).   

       Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηξαλζνθνβία ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή σο κηα επξχηεξε 

έλλνηα πνπ εδξάδεηαη ζηελ αλαίηηα πξνθαηεηιεκκέλε αληίδξαζε απέλαληη ζηα άηνκα 

εθείλα πνπ δελ ελαξκνλίδνληαη κε ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ηδενινγία ηεο έκθπιεο 

ζπκκφξθσζεο. πλεπψο, δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηα ηξαλο πξφζσπα, αιιά φια εθείλα ηα 

άηνκα πνπ δηαπεξλνχλ ηα φξηα ηεο θαζηεξσκέλεο έκθπιεο λφξκαο (Turner, Whittle & 

Combs, 2009). Η ηξαλζνθνβία απνξξέεη απφ ηελ ίδηα βάζε κε ηνλ ζεμηζκφ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο κεραληζκνχο αλαπαξαγσγήο κε ηελ νκνθνβία (Cabezas 

θ.ά, 2013). πσο θαη ε νκνθνβία, ε ηξαλζνθνβία απνηειεί κία ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα 

εθδήισζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην θπξίαξρν θαζεζηψο ηεο 

εηεξνcisθαλνληθφηεηαο. ε κία ζεηξά απφ έξεπλεο, νη άληξεο παξνπζηάδνληαη 

αξλεηηθφηεξα δηαθείκελνη απέλαληη ζηα ηξαλο άηνκα ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο. Ωζηφζν, 

απηφ δελ ππνδειψλεη φηη νη άληξεο είλαη εγγελψο πεξηζζφηεξν ηξαλζνθνβηθνί απφ ηηο 

γπλαίθεο, παξά κάιινλ, πεξηζζφηεξν πξφζπκνη λα δηαηεξήζνπλ ηελ εγεκνλία ηεο 

θαλνληζηηθήο αξξελσπφηεηαο, πνπ δηαζθαιίδεη ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπο ζηελ ππάξρνπζα 

έκθπιε ηεξαξρία  (Worthen, 2016).  

       Η κεηαδνκηζηηθή θεκηληζηηθή ζεσξία επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ην θαηλφκελν ηνπ 

εθθνβηζκνχ, ππφ ην πξίζκα ηεο θαηαζθεπήο ηεο θαλνληθνπνηεκέλεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο, 

ε νπνία ελαξκνλίδεηαη κε ηηο εγεκνληθέο παξαζηάζεηο ηεο αξξελσπφηεηαο-ζειπθφηεηαο. 
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Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ν εθθνβηζκφο δελ ζεσξείηαη έλα κεκνλσκέλν είηε επθαηξηαθφ 

θαηλφκελν νχηε πεξηνξίδεηαη ζε έλα δπαδηθφ εξκελεπηηθφ κνληέιν ζχηε/ζχκαηνο, αιιά 

πξνθχπηεη σο ην πξντφλ ελφο ζπζηήκαηνο παξαζηαζηαθψλ επηηειέζεσλ έκθπιεο 

θαλνληθνπνίεζεο θαη εηεξνζεμνπαιηθψλ ιφγσλ, κε επίθεληξν ηελ ζέζπηζε ζχλζεησλ 

κνξθψλ έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ (Ringrose & Rawlings, 2015). Σν εηεξνθαλνληθφ 

πιαίζην, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ είλαη ε ξχζκηζε ηνπ θχινπ, ηίζεηαη ζηελ βάζε επί 

ηεο νπνίαο εξκελεχεηαη ε εθδήισζε θαη ε δηαηψληζε ηεο βίαο απέλαληη ζε καζεηέο θαη 

καζήηξηεο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ έκθπιε λφξκα (Toomey, McGuire & Russell, 

2012). Η εηεξνθαλνληζηηθή παηξηαξρία, ε νπνία θαηαζθεπάδεη ηα αληηζεηηθά δίπνια, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θπξηαξρία ηεο «εγεκνληθήο αξξελσπφηεηαο» λνκηκνπνηνχλ ζπλεπψο 

ηελ παξελφριεζε ιφγσ ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο έκθπιεο επηηαγέο θαη αλαδεηθλχνπλ 

ηελ  βία θαη ηνλ εθθνβηζκφ ζε εξγαιεία γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπξίαξρσλ 

εηεξνζεμνπαιηθψλ έκθπισλ ξφισλ, θαζψο θαη ζε κία ππεξβάιινπζα ππεξάζπηζε ηεο 

θπξίαξρεο θαλνληζηηθήο ηάμεο (Meyer, 2008; Ging & Neary, 2019; Rawlings, 2019).  

       Ωο εθ ηνχηνπ, ηα επεηζφδηα ελδνζρνιηθνχ ηξαλζθνβηθνχ εθθνβηζκνχ πξνζιακβάλνπλ 

δνκηθφ ραξαθηήξα θαη εληάζζνληαη ζε έλα πνιχ κεγαιχηεξν δίθηπν ζπκβνιηθήο βίαο πνπ 

επνπηεχεη ηελ ηαπηφηεηα θχινπ απφ ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηηκσξεί (ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζησπεξά) θάζε παξάβαζε ησλ άξξεησλ θσδίθσλ ζπκπεξηθνξάο ησλ αλδξψλ θαη 

ησλ γπλαηθψλ ζε φιεο ηηο ζθαίξεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (Cabezas θ.ά., 2013). χκθσλα 

κε ηνπο Cabezas, Ortega & Galán (2013, ζ.156), ε ηξαλζνθνβία ζηνπο ρψξνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα επηηειεί κία θνηλσληθή, αιιά θαη παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία: 

αμηνπνηείηαη σο κεραληζκφο γηα ηελ απνζαθήληζε, κέζσ ηεο απφξξηςεο θαη ηεο βίαο, ησλ 

νξίσλ πνπ νη καζεηέο θαη καζήηξηεο δελ πξέπεη λα δηέιζνπλ, εάλ επηζπκνχλ λα 

παξακείλνπλ ζηελ ζθαίξα ηνπ «θπζηνινγηθνχ». Δπνκέλσο, ε θνηλσληθή σθέιεηα ηεο 

ηξαλζνθνβίαο έγθεηηαη πεξηζζφηεξν ζην ξπζκηζηηθφ ππφδεηγκα πνπ πξνζθέξεη, παξά ζηελ 

ηηκσξία πνπ επηζχξεη ζηνπο απνδέθηεο ηεο.  

  

3.3 πλέπεηεο ηεο ηξαλζνθνβίαο ζηνλ ηξαλο καζεηηθό πιεζπζκό 

       Η ζπγθξφηεζε κίαο ζεηηθήο ηαπηφηεηαο απνηειεί έλα κείδνλ αλαπηπμηαθφ ζηάδην θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Οη ηξαλο λένη/εο, θαηά ηελ πνξεία ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπο, θαινχληαη λα δηαρεηξηζζνχλ έλα ζχλνιν ηφζν εζσηεξηθψλ φζν θαη εμσηεξηθψλ 

πηέζεσλ, νη νπνίεο αζθνχληαη ζε έλα θνηλσληθφ πιαίζην πνπ επηδεηθλχεη ειάρηζηε είηε 

κεδακηλή αλνρή ζην πεδίν ηεο κε έκθπιεο ζπκκφξθσζεο. ε πεξίπησζε πνπ αθεζνχλ 
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αλεμέιεγθηεο, νη πηέζεηο απηέο δπλεηηθά ηζνδπλακνχλ κε αθξαία απνκφλσζε θαη ζχγρπζε, 

θαζψο θαη κε κηα ζεηξά απφ βην-ςπρν-θνηλσληθά πξνβιήκαηα, πνπ θπκαίλνληαη απφ ηελ 

θαηάρξεζε νπζηψλ έσο θαη ηνλ απηναθξσηεξηαζκφ (Burgess, 1999). 

       Απφ πνιχ κηθξή ειηθία, ηα ηξαλο άηνκα βηψλνπλ έλα εζσηεξηθφ αίζζεκα ζχγρπζεο, 

ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε κηα έληνλε θαη καθξφρξνλε δπζθνξία γηα ην θχιν πνπ ηνπο 

απνδφζεθε θαηά ηελ γέλλεζε, φπσο θαη έλα αίζζεκα απνζηξνθήο γηα ηα ζσκαηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, ην νπνίν θαζίζηαηαη αθφκα πην έληνλν θαηά ην ζηάδην ηεο εθεβείαο, 

φπνπ ζπληεινχληαη ζεκαληηθέο βηνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο αιιαγέο. 

Σαπηφρξνλα, νη ηζρπξέο πηέζεηο πνπ δέρνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ, ζρνιηθφ θαη ην 

επξχηεξα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο έκθπιεο επηηαγέο, 

παξάγνπλ αηζζήκαηα εηεξφηεηαο θαη ληξνπήο ζηα άηνκα απηά, ππνλνκεχνληαο ην 

εγρείξεκα θαιιηέξγεηαο κίαο ζεηηθήο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ (Burgess, 1999; Grossman & 

D'augelli, 2006). ζν εληνλφηεξεο δε είλαη νη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη, ηφζν πεξηζζφηεξν 

επηδεηλψλεηαη ε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπο πγεία.  

       Απηέο νη εμσηεξηθέο πηέζεηο εθδειψλνληαη εληφο ελφο cisθαλνληθνπνηεηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ην νπνίν επηηάζζεη ηελ έκθπιε ζπκκφξθσζε, ζηηγκαηνπνηψληαο 

νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε ζρεηηθά. Σν ζηίγκα ζα κπνξνχζε λα νξηζζεί σο ην ζχλνιν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνδίδεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα, κε βάζε ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεηαη κηα απαμησκέλε ή απαμηψζηκε, ζε έλα δεδνκέλν πνιηηηζκηθφ πιαίζην, 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα (Goffman, 2001). χκθσλα κε ηνλ Allport (1954, φπ. αλαθ. ζην 

Williamson, 2000), ηα άηνκα πνπ θέξνπλ ζηίγκα εκπιέθνληαη ζε ακπληηθνχο κεραληζκνχο, 

νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη εμσζηξεθείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξβνιηθήο θαη 

έκκνλεο αλεζπρίαο γηα ην απαμηψζηκν ραξαθηεξηζηηθφ ή/θαη εζσζηξεθείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνηίκεζεο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο ηαχηηζεο κε ηνλ επηηηζέκελν. Οη 

ηξαλο λένη ζπρλά απνδχνληαη ζε κία ελζπλείδεηε πξνζπάζεηα «απηνξχζκηζεο» κε βάζε ηηο 

θπξίαξρεο έκθπιεο επηηαγέο θαη ζπγθάιπςεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο απφ ην ζρνιηθφ θαη 

επξχηεξα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ωζηφζν, ε πξαθηηθή απηή, σο ζηξαηεγηθή θαηεπλαζκνχ 

ηεο ζηηγκαηνπνίεζεο, ζπλεπάγεηαη κία δηαξθή εζσηεξηθή πάιε γηα ηα άηνκα απηά, 

επηθέξνληαο ελίνηε θαηάζιηςε θαη κία ζεηξά απφ ζνβαξά ελδνςπρηθά πξνβιήκαηα (Smart 

&Wegner, 1999; Mallon,1999). Σαπηφρξνλα, ε ηξαλζνθνβία ελδέρεηαη λα βησζεί απφ ηνπο 

ηξαλο καζεηέο θαη καζήηξηεο, σο έλα εζσηεξηθεπκέλν αίζζεκα ληξνπήο θαη ελνρήο, 

γεγνλφο ην νπνίν επηδεηλψλεη ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία θαη ζπλδέεηαη κε πςειά πνζνζηά 

απηνηξαπκαηηζκνχ ή/θαη απηνθηνληθψλ ηδεαζκψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (Zeeman, Aranda, 

Sherriff &Cocking, 2017).   
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       Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε απνθάιπςε ηεο ΛΟΑΣΚΙ+ ηαπηφηεηαο (coming out) 

αλαδεηθλχεηαη θξίζηκε γηα ηε δηακφξθσζε ησλ κεηαγελέζηεξσλ ζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ζέαζε θαη απνδνρή ηνπ εαπηνχ, ηδηαηηέξσο δε γηα ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο 

επεκεξίαο. Μνινλφηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε απνθάιπςε κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζεηηθή έθβαζε, απνηειεί κία ηδηαηηέξσο αγρσηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία εθζέηεη ηα άηνκα ζε 

θηλδχλνπο ζπκαηνπνίεζεο, απψιεηαο θίισλ θαη γνληθήο απφξξηςεο (Ryan, Legate 

&Weinstein, 2015). Οη ηξαλο έθεβνη/εο θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα επάισηνη ζε ηέηνηνπο 

θηλδχλνπο, δηαζέηνληαο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο θαη πφξνπο 

αληηκεηψπηζεο, ηδίσο δεδνκέλεο ηεο δηάρπηεο cisθαλνληθνπνηεηηθήο θνπιηνχξαο ησλ 

ζρνιείσλ (Burgess, 1999). Η θαζεκεξηλή έθζεζε ζε εθθνβηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζε 

κάθξν θαη κηθξνεπηζέζεηο ππξνδνηεί αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο, απνγνήηεπζεο, ζπκνχ θαη 

ζρεηίδεηαη κε ρξφλην ζηξεο θαη ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία (Nadal θ.ά., 2016; Kelleher, 

2009). Δλίνηε, ε ζπκαηνπνίεζε επηδεηλψλεηαη πεξαηηέξσ απφ ηελ έιιεηςε αζθαινχο 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλεπαξθή πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο (Grossman & 

D'augelli, 2006). 

       Ο δηάρπηνο εθθνβηζκφο θαη ην έιιεηκκα ζηήξημεο ζπλζέηνπλ κία αξλεηηθή ζρνιηθή 

εκπεηξία, ε νπνία επηδξά, κεηαμχ άιισλ, ζηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε θαη ζηελ αίζζεζε ηνπ ζρνιηθνχ «αλήθεηλ» ησλ καζεηψλ απηψλ. Έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ ηξαλο καζεη(ξη)ψλ, ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο θαη ησλ 

απεηιψλ πνπ βηψλεη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζθνιία 

ζπγθέληξσζεο, κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα, ζπζηεκαηηθέο απνπζίεο απφ ηηο 

ζρνιηθέο ηάμεηο θαη κεδακηλέο πξνζδνθίεο ζπκκεηνρήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Αξθεηνί εμ‟ απηψλ δε, εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν, κε δηαθχβεπκα ηε κειινληηθή 

αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο επηηπρία (McGuire θ.ά, 2010). Η απφξξηςε ηφζν απφ 

ην ζρνιηθφ φζν θαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ επηθέξεη ελίνηε φρη κφλν ηελ ζρνιηθή 

δηαξξνή, αιιά θαη ηελ εγθαηάιεηςε ηεο νηθνγελεηαθήο εζηίαο, γεγνλφο πνπ κε ηελ ζεηξά 

ηνπ εθζέηεη ηνπο ηξαλο λένπο ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα αζηεγία, θαηάρξεζε νπζηψλ, 

εμαλαγθαζκφ ζε εξσηηθή ζπλεχξεζε, κεηάδνζε ζεμνπαιηθψλ λνζεκάησλ θαη ζεμνπαιηθή 

εξγαζία (Burgess, 1999). 

 

3.4 Τπνζηεξηθηηθνί ζρνιηθνί παξάγνληεο πξνο ηελ ηξαλο καζεηηθή θνηλόηεηα 

       Η ζρνιηθή επηηπρία δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά  απφ ηελ πνηνηηθή δηδαζθαιία θαη 

ηνπο αθαδεκατθνχο πφξνπο, αιιά θαη απφ έλα ππνζηεξηθηηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ην 
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νπνίν θηλεηξνδνηεί ηελ αηνκηθή αλάπηπμε ησλ καζεη(ξη)ψλ. Σαπηφρξνλα ν ζρνιηθφο 

ζεζκφο φρη κφλν πξνζιακβάλεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεη(ξη)ψλ, αιιά ηαπηφρξνλα παξέρεη θαη έλα πεδίν 

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ αμηψλ.  

       Σν ζψκα έξεπλαο πνπ κειεηά ηηο ζρνιηθέο εκπεηξίεο ησλ ηξαλο καζεη(ξη)ψλ έρεη 

επηζεκάλεη ηελ χπαξμε κίαο ζεηξάο ζρνιηθψλ παξαγφλησλ πνπ δχλαληαη λα επελεξγήζνπλ 

πξνζηαηεπηηθά πξνο ηελ ηξαλο καζεηηθή θνηλφηεηα, ηζρπξνπνηψληαο ηελ ςπρνινγηθή 

επεκεξία θαη ην αίζζεκα ζρνιηθήο ζχλδεζεο απηήο. Δηδηθφηεξα, ε χπαξμε ηνπιάρηζηνλ 

ελφο ππνζηεξηθηηθνχ ελήιηθα εληφο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (έλαο ππνζηεξηθηηθφο 

εθπαηδεπηηθφο είηε ζρνιηθφο ζχκβνπινο), θαίλεηαη λα επηδξά ζεηηθά ζηελ ζρνιηθή πνξεία 

ησλ καζεη(ξη)ψλ απηψλ (McGuire θ.ά., 2010). Η ζπκβνιή άιισζηε ηδηαηηέξσο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε πξναγσγή ελφο θαηαθαηηθνχ ζπλνιηθά πξνο ηελ ΛΟΑΣΚΙ καζεηηθή 

θνηλφηεηα εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη εθηελψο ηεθκεξησκέλε ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. ην πιαίζην απηφ, ε νηθνδφκεζε κίαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κε έλαλ 

ππνζηεξηθηηθφ εθπαηδεπηηθφ, κέζσ ηεο επίδεημεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο έγθαηξεο 

παξέκβαζεο απηνχ ζε πεξηζηαηηθά ελδνζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, δχλαηαη λα ηζρπξνπνηήζεη 

ην αίζζεκα αζθάιεηαο ησλ ηξαλο καζεη(ξη)ψλ θαη  λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε 

αληίζηνηρσλ θαηλνκέλσλ ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο (McGuire θ.ά., 2010). 

       Παξάιιεια, ε ζρνιηθή δξαζηεξηνπνίεζε θαη νη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ ΛΟΑΣΚΙ 

καζεη(ξη)ψλ έρνπλ αλαδεηρζεί ζε έλαλ εμίζνπ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζπλδξνκήο πξνο ηελ 

ηξαλο καζεηηθή θνηλφηεηα, δηφηη φρη κφλν ζπληείλνπλ ζηελ έληαμε ζε κία νκάδα θαη ζηελ 

παξαγσγή ελφο αζθαινχο ρψξνπ, αιιά ηαπηφρξνλα δχλαληαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηελ πξνψζεζε ζεηηθψλ κεηαβνιψλ ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Αληίζηνηρα, ε παξνρή ελεκέξσζεο ελ ζρέζεη κε ηα ΛΟΑΣΚΙ ζέκαηα 

θαη ε ζπκπεξίιεςε ησλ δεηεκάησλ απηψλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ έρεη ζπλδεζεί κε 

ρακειφηεξα επίπεδα ζπκαηνπνίεζεο, ιηγφηεξεο ζρνιηθέο απνπζίεο θαη απμαλφκελν 

αίζζεκα ζρνιηθήο ζχλδεζεο. Τπφ ην ίδην πξίζκα, ε γεληθφηεξε θηλεηνπνίεζε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε ηεθλνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαηαπνιέκεζεο ηνπ 

εθθνβηζκνχ κε βάζε ηελ ηαπηφηεηα/έθθξαζε θχινπ θαη ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, 

αθφκα θαη αλ δελ δχλαηαη λα εμαιείςεη ξηδηθά ηελ ελδνζρνιηθή νκνθνβία/ηξαλζνθνβία, 

έρεη απνδεηρζεί φηη ελδπλακψλεη ην αίζζεκα επέλδπζεο ησλ ηξαλο καζεη(ξη)ψλ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ, ελέρνληαο ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο εμέιημε (Greytak 

θ.ά, 2013).   
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Κεθάιαην 4: Σξαλζνθνβία ζηα ειιεληθά ζρνιεία  

4.1 Σν εζληθό λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ηελ ηαπηόηεηα θύινπ 

       ηελ Διιάδα, ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ (άξζξν 2), ε 

ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ (άξζξν 4), ε πξνζηαζία ηεο δσήο, ηεο ηηκήο θαη ηεο ειεπζεξίαο 

(άξζξν 5) είλαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα (Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 2015). Δηδηθφηεξα, ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαηνρχξσζεο 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ηελ 

ηαπηφηεηα θχινπ, κνινλφηη παξνπζηάδεη πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηα ζεζκηθά πιαίζηα άιισλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ (Rainbow map, 2020), ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εκπινπηηζζεί κε 

ζεκαληηθέο πξνζζήθεο ζε κία πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηα 

αληίζηνηρα επξσπατθά πξφηππα.   

       Σν 2016 πηνζεηήζεθε ν Νφκνο 4443/2016 (ΦΔΚ Α'232/9.12.2016), ν νπνίνο 

αληηθαηέζηεζε ηνλ Ν. 3304/2005, κέζσ ηνπ νπνίνπ κεηαθέξζεθαλ ζηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία νη Οδεγίεο 2000/43/ΔΚ (πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

πξνζψπσλ αζρέησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο) θαη 2000/78/ΔΚ (πεξί 

δηακφξθσζεο γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

εξγαζία). ην άξζξν 2 παξαηίζεληαη νη νξηζκνί κίαο ζεηξάο ελλνηψλ, φπσο «άκεζε 

δηάθξηζε», «έκκεζε δηάθξηζε», «παξελφριεζε», «δηάθξηζε ιφγσ λνκηδφκελσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ», ελψ δπλάκεη ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

εθαξκφδεηαη αλεμαξηήησο, κεηαμχ άιισλ θξηηεξίσλ, ηεο ηαπηφηεηαο ή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη αθνξά φια ηα 

πξφζσπα ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν 

πξνγελέζηεξνο Ν.3304/2005, κνινλφηη εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή έλλνκε 

ηάμε ηνλ φξν «ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο», δελ παξείρε πξνζηαζία γηα ηηο δηαθξίζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ηαπηφηεηα θχινπ (ΔΔΓΑ, 2015). Παξάιιεια, ε ηαπηφηεηα θχινπ 

έρεη ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κέζσ κίαο ζεηξάο δηαηάμεσλ, ήδε απφ ην 

2013, φπσο σο ιφγνο γηα ηελ επηκέηξεζε πνηλήο ζηα εγθιήκαηα κίζνπο (Άξζξν 79, 

Πνηληθφο Κψδηθαο), σο θξηηήξην γηα ηελ ρνξήγεζε δηεζλνχο πξνζηαζίαο (Π.Γ 141/2013, 

Άξζξν 13, παξ.1), σο ιφγνο δηεξεχλεζεο πεξηζηαηηθψλ αζηπλνκηθήο απζαηξεζίαο, φηαλ 

απηά ππαγνξεχνληαη απφ ξαηζηζηηθφ θίλεηξν (Ν.4249/2014,Άξζξν 1,παξ.1) (Γαιαλνχ, 

2020). 



25 
 

       εκείν θακπήο ζηελ θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο αλαγλψξηζεο ηεο ηαπηφηεηαο 

θχινπ, σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο, απνηέιεζε ε ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 

4491/2017 (ΦΔΚ Α‟ 152/13.10.2017) «Ννκηθή αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ - 

Δζληθφο Μεραληζκφο Δθπφλεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ ρεδίσλ 

Γξάζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο». πσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 

παξ.1: «Ωο ηαπηφηεηα θχινπ λνείηαη ν εζσηεξηθφο θαη πξνζσπηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην 

ίδην ην άηνκν βηψλεη ην θχιν ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν πνπ θαηαρσξήζεθε θαηά ηελ 

γέλλεζε ηνπ, κε βάζε ηα βηνινγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Η ηαπηφηεηα θχινπ 

πεξηιακβάλεη ηελ πξνζσπηθή αίζζεζε ηνπ ζψκαηνο, θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή θαη 

εμσηεξηθή έθθξαζε ηνπ θχινπ, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηελ βνχιεζε ηνπ πξνζψπνπ. Η 

πξνζσπηθή αίζζεζε ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα ζπλδέεηαη θαη κε αιιαγέο πνπ νθείινληαη ζε 

ηαηξηθή αγσγή ή άιιεο ηαηξηθέο επεκβάζεηο πνπ επηιέρζεθαλ ειεχζεξα». ην άξζξν 4 

παξ.1 νξίδεηαη φηη ε κεηαβνιή ηνπ θαηαρσξεκέλνπ θχινπ πξαγκαηνπνηείηαη, θαηφπηλ 

δηθαζηηθήο απφθαζεο, φπνπ ζηελ αίηεζε δειψλεηαη ην επηζπκεηφ θχιν, ην επηιερζέλ 

φλνκα θαη ην αληηζηνίρσο πξνζαξκνζκέλν επψλπκν. εκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ λφκνπ είλαη 

ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα ειηθίαο 17-18 εηψλ δχλαληαη λα κεηαβάιινπλ ηα θαηαρσξεζέληα 

ζηνηρεία ηνπο κε απιή ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηνπο. Η δηαδηθαζία απηή 

δηαθνξνπνηείηαη, σζηφζν, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλειίθσλ, ειηθίαο 15-16 εηψλ, γηα ηνπο 

νπνίνπο απαηηείηαη ε ζεηηθή γλσκάηεπζε επηακεινχο δηεπηζηεκνληθήο επηηξνπήο.  

       Μέζσ ηνπ Ν. 4491/2017 επηρεηξείηαη γηα πξψηε θνξά επηζήκσο ε απνηαηξηθνπνίεζε 

ησλ ηξαλο αηφκσλ, ζην βαζκφ πνπ θαηαγξάθεηαη ξεηά ε απνζχλδεζε ηεο λνκηθήο 

αλαγλψξηζεο ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ απφ ηαηξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ςπρηαηξηθέο 

γλσκαηεχζεηο. Δληνχηνηο, παξά ηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο πξνγελέζηεξσλ 

λνκνζεηηθψλ παζνγελεηψλ, ε δηαηήξεζε ηεο δαπαλεξήο ρξνληθά θαη νηθνλνκηθά 

δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε έιιεηςε κέξηκλαο γηα ηα ίληεξζεμ άηνκα είηε γηα ηα ηξαλο 

πξφζσπα κε κεηαλαζηεπηηθή ή πξνζθπγηθή ηδηφηεηα, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε έκθαζε πνπ 

απνδίδεη ν νξηζκφο ηεο «ηαπηφηεηαο θχινπ» ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε εγείξνπλ 

εξσηήκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ λα αληηκεησπίζεη νιηζηηθά ηηο 

πνιιαπιέο παξαβηάζεηο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ πνπ πθίζηαληαη ηα άηνκα εθείλα πνπ 

ζπλδένληαη κε άκεζν ή κε έκκεζν ηξφπν κε ηε λνκηθή αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ 

ηνπο (Γαιαλνχ, 2020). Μία επηπξφζζεηε αδπλακία ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ απνηειεί ε έιιεηςε 

πξφλνηαο γηα ηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ηδηαηηέξσο εάλ ιεθζεί ππφςε ην 

γεγνλφο φηη ν Ν.4443/2016 δελ επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

ζε απηά ηα δχν πεδία.  
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       Αλαθνξηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, κνινλφηη ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε 

είλαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν θαη επηπιένλ πξνθχπηεη απφ κία ζεηξά δηεζλψλ 

ζπκβάζεσλ, ηηο νπνίεο έρεη επηθπξψζεη ε Διιάδα, φπσο ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα 

Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Μνξθσηηθά Γηθαηψκαηα, ηελ  χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ, απνπζηάδεη εηδηθή λνκηθή κέξηκλα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε φισλ εθείλσλ ησλ 

ελδνζρνιηθψλ κνξθψλ δηάθξηζεο, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηελ ηαπηφηεηα, ηελ έθθξαζε 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ ησλ καζεη(ξη)ψλ (Ηιηνπνχινπ, Νηθνιαθάθεο, Γηαθνπκάθνπ 

&  Γξακκελίδεο, 2018). 

 

4.2 Ο ηξαλο καζεηηθόο πιεζπζκόο ζηα ειιεληθά ζρνιεία 

       Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ελλνηνδνηείηαη ην θχιν ζηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη ηέηνηνο, 

πνπ θαζηζηά αλέθηθηε ηελ, ρσξίο πξνβιήκαηα, εθδήισζε έκθπισλ εθθνξψλ πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην θπξίαξρν δπαδηθφ κνληέιν, κε ζπλέπεηα νπνηαδήπνηε  

παξέθθιηζε απφ ηηο «λνκηκνπνηεκέλεο» λφξκεο λα επηζχξεη ην αίζζεκα ηεο ληξνπήο θαη λα 

ζηηγκαηνπνηείηαη. χκθσλα κε δηαθφξνπο ΛΟΑΣΚΙ αθηηβηζηηθνχο θνξείο, ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν ε ηξαλο θνηλφηεηα αληηκεησπίδεη πνηθίια θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη θαζίζηαηαη 

επάισηε ζε βίαηεο θαη παξελνριεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, θαζψο θαη 

απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο (Grigoropoulos & Kordoutis, 2015).  

       Διάρηζηα είλαη γλσζηά γηα ηηο ζρνιηθέο εκπεηξίεο ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ ζηελ Διιάδα. 

H κεησκέλε νξαηφηεηα ηεο ηξαλο θνηλφηεηαο, νη πεξηνξηζκέλεο αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ 

δηάθξηζεο θαη εθθνβηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ελφο επίζεκνπ κεραληζκνχ 

έξεπλαο θαη θαηαγξαθήο ζρεηηθψλ πεξηπηψζεσλ ζπληείλνπλ ζηελ ειιηπή πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηα ζρνιηθά βηψκαηα ησλ ηξαλο καζεη(ξη)ψλ, θαζψο θαη ηελ έθηαζε ηεο 

ηξαλζνθνβίαο ζηα ειιεληθά ζρνιεία. χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο-FRA, ε Διιάδα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ρψξεο ηεο 

Δ.Δ πνπ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ ηα ηξαλο άηνκα λα βηψζνπλ ζεηηθή αηκφζθαηξα ζην ζρνιείν 

(FRA, 2014), ελψ ν ρψξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ απνηειεί καδί κε ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ην ζπρλφηεξν πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλνπλ ρψξα πεξηζηαηηθά 

εθθνβηζκνχ θαηά ησλ ηξαλο αηφκσλ (FRA, 2020).  

       Η πξψηε έξεπλα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε νπνία επηρείξεζε λα απνηππψζεη ηηο εκπεηξίεο 

ζπλνιηθά ηεο ΛΟΑΣΚΙ θνηλφηεηαο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δηελεξγεζείζα ην 

2018 απφ ηελ θνηλφηεηα ΛΟΑΣΚΙ λέσλ Color Youth, είλαη ελδεηθηηθή ηνπ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο πνπ βηψλνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε νη ΛΟΑΣΚΙ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
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ηξαλο) καζεηέο θαη καζήηξηεο. Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ αληιήζεθαλ, ην 74,4% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ καζεη(ξη)ψλ δήισζε φηη ηξαλζνθνβηθά ζρφιηα αξζξψλνληαη ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ έζησ θαη ζπάληα, ελψ επίζεο έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ αλέθεξε φηη 

δηαηππψλνληαη κεησηηθά ζρφιηα πξνο αγφξηα (96%) θαη θνξίηζηα (86,6%) πνπ 

παξεθθιίλνπλ απφ ηα θπξίαξρα πξφηππα ηεο αξξελσπφηεηαο θαη ηεο ζειπθφηεηαο. 

Δπηπιένλ, 1 ζηα 2 ζπκκεηέρνληα άηνκα (51,1%) δήισζε φηη αξλεηηθά ζρφιηα γηα ηελ 

έθθξαζε θχινπ ησλ καζεη(ξη)ψλ εθθξάδνληαη θαη απφ θαζεγεηέο, ελψ γηα ηνλ ίδην ιφγν 

ην 19,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη βηψζεη πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο παξελφριεζεο/βίαο. 

Πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ ζα πξέπεη λα πξνθαιέζεη ην γεγνλφο φηη κεγάιν κέξνο ησλ 

δηεξσηψκελσλ αμηνιφγεζε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ σο κε αζθαιέο, απνθεχγνληαο 

ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ ή ηελ πξνζέιεπζε ζηελ ηάμε, ελψ  ε ίδηα έξεπλα 

θαηέδεημε θαη ηελ κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ ζεζκψλ λα 

αληηκεησπίζνπλ πεξηζηαηηθά νκνθνβηθνχ θαη ηξαλζνθνβηθνχ εθθνβηζκνχ ζηηο ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο πνπ απηά αλαθέξνληαη (Ηιηνπνχινπ θ.ά., 2018). πλνιηθά, ε ζπρλφηεηα 

εθδήισζεο πεξηζηαηηθψλ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ θαηά καζεη(ξη)ψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην 

δπαδηθφ έκθπιν κνληέιν ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη πςειή, κε ηηο θπξηφηεξεο πξαθηηθέο 

εθθνβηζκνχ λα πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζκφ απφ νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηαζηξνθή 

πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ, ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή βία, αλάξηεζε αξλεηηθψλ ζρνιίσλ ζην 

δηαδίθηπν, ελψ δελ παξνπζηάδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ, αιιά θαη 

απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (Ισάλλνπ, 2020).   

       Κάπνηα απφ ηα  πεξηνξηζκέλα πεξηζηαηηθά ηξαλζνθνβίαο ζε ζρνιηθά ηδξχκαηα πνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί επηζήκσο ζηε ρψξα αθνξνχλ ηελ άξλεζε εγγξαθήο ζε λπρηεξηλφ ιχθεην 

δχν ηξαλο γπλαηθψλ (Γαιαλνχ, 2014), ηνλ βηαζκφ αλήιηθνπ ηξαλο καζεηή, κε ην δηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ λα κελ πξνβαίλεη άκεζα ζηελ θαηαγγειία ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη λα αηηείηαη 

ρξφλν γηα ηηο επφκελεο ελέξγεηεο ηνπ (Γίθηπν Καηαγξαθήο Πεξηζηαηηθψλ Ραηζηζηηθήο 

Βίαο, 2019), θαζψο θαη ηελ ζρνιηθή δηαξξνή ηξαλο καζήηξηαο, θαηφπηλ απφπεηξαο 

εκπξεζκνχ πνπ ππέζηε, φηαλ ζπκκαζεηήο απηήο ηελ πεξηέινπζε κε εχθιεθην πγξφ θαη 

απείιεζε λα ηελ θάςεη δσληαλή. ηελ ηειεπηαία ππφζεζε, πνπ ππξνδφηεζε ηελ 

παξέκβαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαηεγνξήζεθε, κε 

βάζε ηνλ αληηξαηζηζηηθφ λφκν (Ν.4285/2014), φηη δηαξθψο ππέζαιπε ην θαθνπνηεηηθφ 

θιίκα πνπ πθίζηαην ε καζήηξηα θαη κνινλφηη ελ ηέιεη απαιιάρζεθε απφ ηηο θαηεγνξίεο, 

θαζφζνλ «ε πνηληθή δίσμε θξίζεθε απαξάδεθηε ιφγσ έιιεηςεο εγθιήζεσο», ήηαλ ε πξψηε 

θνξά πνπ έλα πεξηζηαηηθφ ηξαλζνθνβίαο ζηελ εθπαίδεπζε έιαβε δεκνζηφηεηα θαη 

παξαπέκθζεθε ζηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε (Δθεκεξίδα ησλ πληαθηψλ, 2020). 
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       Πην πξφζθαηα θαη εηδηθφηεξα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2022, ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο 

πξνζέιθπζε έλα λέν πεξηζηαηηθφ ηξαλζνθνβίαο ζηελ εθπαίδεπζε, φηαλ θαζεγεηήο ζε 

ζρνιείν ζην Ίιηνλ ηεο Αηηηθήο απνθάιεζε ηξαλο καζήηξηα «ληξνπή ηεο θνηλσλίαο», επεηδή 

παξνπζηάζζεθε ζην ζρνιείν κε θνχζηα. Πξνο ππνζηήξημε ηεο καζήηξηαο, ν ζχιινγνο 

γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, θαζψο θαη ε δηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ εμέδσζαλ αλαθνηλψζεηο, 

κέζσ ησλ νπνίσλ θαηαδίθαζαλ ην ζπκβάλ, ελψ ηελ επνκέλε ηνπ πεξηζηαηηθνχ νη 

ζπκκαζεηέο θαη ζπκκαζήηξηεο απηήο εκθαλίζζεθαλ ζην ζρνιείν κε ελδπκαζία θνηλσληθά 

απνδηδφκελε ζην αληίζεην απφ ην επίζεκα θαηαρσξεκέλν θχιν απηψλ, ππφ ην κήλπκα 

«Σα ξνχρα δελ έρνπλ θχιν». Σν θχκα αιιειεγγχεο πξνο ηελ καζήηξηα πξνθάιεζε ηελ 

παξέκβαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φηαλ θαηφπηλ εληνιήο ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα 

Πξσηνβάζκηαο, Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

δηεηάρζε έξεπλα επί ηνπ πεξηζηαηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνχλ νη αξκφδνπζεο επζχλεο 

(The Press Project, 2022).  

 

4.3 Δζληθέο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο θαηά ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ κε βάζε ηελ 

ηαπηόηεηα θύινπ 

       ηελ Διιάδα, ην κεησκέλν ελδηαθέξνλ ησλ εγρψξησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ αλαθνξηθά 

κε ηα δηθαηψκαηα, αιιά θαη ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαηαη ε ηξαλο θνηλφηεηα ζηα πνιιαπιά 

πεδία ηεο θνηλσληθήο δσήο νδεγεί ζε έλα έιιεηκκα παξαγσγήο εξεπλψλ, εθζέζεσλ, 

πνιηηηθψλ θαη δξάζεσλ (Grigoropoulos & Kordoutis, 2015; Ισάλλνπ, 2018). Πέξαλ ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο λνκνζεηηθνχ ειιείκκαηνο, απνπζηάδεη απφ ηελ ρψξα θάπνηα επίζεκε 

πνιηηηθή, ε νπνία λα ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ ελδνζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ κε βάζε ηελ ηαπηφηεηα θχινπ, ελψ νη φπνηεο δξάζεηο έρνπλ πινπνηεζεί πξνο 

ην ζθνπφ απηφ ήηαλ ειιηπείο θαη απνζπαζκαηηθέο.  

       Δηδηθφηεξα, θαηά ηα έηε 2015-2016, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο & 

Θξεζθεπκάησλ θαη κε ηελ ζχκπξαμε δηαθφξσλ θνξέσλ (ΟΛΚΔ, Athens Pride, 

Thessaloniki Pride, Θεηηθή Φσλή) πινπνηήζεθε ην έξγν 11528, κε αληηθείκελν ηελ 

θαηαπνιέκεζε θαη πξφιεςε ησλ δηαθξίζεσλ βάζεη ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγήζεθε ε αλνηρηή γξακκή 

ςπρνινγηθήο ζηήξημεο «11528 – ΓΙΠΛΑ ΟΤ», πνπ απεπζχλεηαη ζε ΛΟΑΣΚΙ λένπο. ζε 

γνλείο θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ. Δπηπιένλ, θαηά ηα ζρνιηθά έηε 2016-

2017 θαη 2017-2018, έιαβε ρψξα ε Θεκαηηθή Δβδνκάδα, φπνπ θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, θιήζεθαλ ηα Γπκλάζηα ηεο ρψξαο λα 
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αθηεξψζνπλ κία ζρνιηθή εβδνκάδα ζηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ, κεηαμχ άιισλ, ην πεδίν ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ. Οη έκθπιεο 

ηαπηφηεηεο πεξηειάκβαλαλ φιεο εθείλεο ηηο ζεκαηηθέο πνπ πξαγκαηεχνληαη έκθπια 

δεηήκαηα (ηαπηφηεηα θχινπ, ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, έκθπια ζηεξεφηππα, έκθπιε 

βία, ηξαλζνθνβία, νκνθνβία). Αλ θαη θαηλνηφκν εγρείξεκα γηα ηα ειιεληθά ζρνιεία, ν 

ζεκαηηθφο άμνλαο ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ ππξνδφηεζε αξλεηηθά θνξηηζκέλεο 

αληηδξάζεηο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θηλδπλνινγηθέο ηνπνζεηήζεηο (Παηεξάθε, 

Οξθαλίδνπ & θίκπαο, 2018).  

       Με βάζε ηα επξήκαηα έξεπλαο πνπ δηεμήρζε απφ ην Πνιχρξσκν ρνιείν (2018), ε 

νπνία επηρείξεζε λα απνηππψζεη ηηο ζεκαηηθέο επηινγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο Θεκαηηθήο Δβδνκάδαο, θαίλεηαη φηη 

κνινλφηη ην πεδίν ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ απαζρφιεζε ζρεδφλ ηνπο κηζνχο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο (47%), κφλν ην 16% απηψλ επέιεμε λα ζίμεη δεηήκαηα 

ηξαλζνθνβίαο, γεγνλφο πνπ εγείξεη εξσηήκαηα γηα ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί 

εθείλνη πνπ επέιεμαλ ηελ ζεκαηηθή ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ είραλ νπζηαζηηθή γλψζε ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ φξνπ (Παηεξάθε θ.ά, 2018). πλνιηθά, ε δηεξεχλεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ Θεκαηηθή Δβδνκάδα θαηέδεημε πσο ε πιεηνλφηεηα απηψλ έρεη 

ειιηπή γλψζε αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα ηαπηφηεηαο θχινπ θαη ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ελψ κέξνο απηψλ δηαηήξεζε επηθπιαθηηθφηεηα ζηα ελ ιφγσ ζέκαηα 

(Ισάλλνπ, 2020). Παξάιιεια, θάπνηνη εθ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζαλ φηη αληηκεηψπηζαλ 

πξνβιήκαηα κε κέιε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ (24%), δέρζεθαλ αληηδξάζεηο απφ ηνπο 

γνλείο (20%), θαζψο θαη απφ καζεηέο (9%) (Παηεξάθε θ.ά., 2018). 

       Η έιιεηςε απνθαζηζηηθφηεηαο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ λα αλαδείμνπλ δεηήκαηα 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηαπηφηεηαο θχινπ, ππφ ηνλ θφβν ησλ αληηδξάζεσλ 

ησλ γνλέσλ, θαζψο θαη δηαθφξσλ ζπληεξεηηθψλ θχθισλ κε κεγάιε επηξξνή ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, ε απνπζία ζπλαθνχο ζεκαηνινγίαο απφ ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 

πνπ πξννξίδνληαη γηα εθπαηδεπηηθνχο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηάρπηε άγλνηα θαη ηα 

εδξαησκέλα ζηεξεφηππα θαζηζηά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηζηαθηηθνχο 

λα αλαπηχμνπλ δξάζεηο θαηά ηνπ εθθνβηζκνχ κε βάζε ηα ζέκαηα απηά. Παξάιιεια, ε 

έιιεηςε δηαπαηδαγψγεζεο ησλ καζεηψλ ζε δεηήκαηα έκθπισλ ηαπηνηήησλ, ε απνπζία 

ζεηηθψλ αλαθνξψλ γηα ηα ΛΟΑΣΚΙ πξφζσπα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ε αλππαξμία 

ζπλεξγεηψλ κε ΜΚΟ, κε ην Κέληξν Αλάπηπμεο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηεο ΓΔΔ ή κε 

ηηο δεκνηηθέο αξρέο δπζρεξαίλεη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη κνινλφηη νξηζκέλα 

ζρνιεία εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εθθνβηζκνχ, απνπζηάδνπλ 
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ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαηά ηεο ελδνζρνιηθήο νκνθνβίαο θαη ηξαλζνθνβίαο (Ισάλλνπ, 

2018). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην πνζνζηφ ησλ ηξαλο καζεη(ξη)ψλ ηεο Διιάδαο πνπ έρεη 

αθνχζεη θάηη ζεηηθφ γηα ηελ ΛΟΑΣΚΙ θνηλφηεηα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη ην δεχηεξν 

ρακειφηεξν κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ (FRA, 2020).  

       Σν έιιεηκκα δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εθθνβηζκνχ, κε βάζε ηελ έκθπιε 

ηαπηφηεηα/έθθξαζε θαη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα παξάγεη κία θαπινθπθιηθή αλαπαξαγσγή ηεο 

άγλνηαο, ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηεο βίαο. Σαπηφρξνλα, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο ζρεηηθά 

κε ηα δεηήκαηα απηά ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε αδπλακία 

δηαρείξηζεο θαη θαηαπνιέκεζεο άιισλ κνξθψλ δηάθξηζεο πνπ ζπλαληψληαη ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ζπλζέηνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ρξήδεη κεηαξξπζκίζεσλ ηφζν ζε 

εθπαηδεπηηθφ φζν θαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν (Ισάλλνπ, 2018). Σνλ Μάξηην ηνπ 2021 κία 

ζεηηθή εμέιημε έιαβε ρψξα, κέζσ ηεο ζχζηαζεο επηηξνπήο κε αληηθείκελν ηελ ζχληαμε ηεο 

Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Ιζφηεηα ησλ ΛΟΑΣΚΙ+. Κάπνηεο εθ ησλ πξνηάζεσλ ζηηο 

νπνίεο πξνέβε ε ελ ιφγσ επηηξνπή ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο αθνξνχλ 

ελδεηθηηθά ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο αλαθνξηθά κε ζέκαηα έκθπισλ 

ζηεξενηχπσλ, ηελ ζρεηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ κε ςπρνιφγνπο, ηελ πηνζέηεζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

νκνθνβηθνχ θαη ηξαλζνθνβηθνχ εθθνβηζκνχ. Δηδηθφηεξα, γηα ηνπο δηεκθπιηθνχο καζεηέο, 

επηζεκάλζεθε πσο νη αξρέο ηνπ ζρνιείνπ νθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ εκπξάθησο ηε 

δηεκθπιηθφηεηα, σο ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Σέινο, πξνβιέθζεθε 

πσο κέρξη ην 2023 ζα πξέπεη λα έρνπλ ηεζεί νη βάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

πξνηάζεσλ (Δπηηξνπή γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Ιζφηεηαο ησλ ΛΟΑΣΚΙ+, 2021). 
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Β.ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Δξεπλεηηθόο ρεδηαζκόο  

5.1 Δξεπλεηηθόο θνπόο θαη εξσηήκαηα 

       Η παξνχζα εξγαζία επηδηψθεη λα απνηππψζεη ηα ζρνιηθά βηψκαηα ηεο ηξαλο 

λενιαίαο. Δθθηλψληαο απφ κία πξφζιεςε ηνπ θχινπ σο κία επηηειεζηηθή θαη ηαπηφρξνλα 

ζπγθξνηεηηθή θαηεγνξία, επηρεηξείηαη κία εηο βάζνο δηεξεχλεζε ηεο ηξαλο ζρνιηθήο 

εκπεηξίαο, κε ζηφρν λα αλαδεηρζνχλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη καζεηέο θαη καζήηξηεο, 

ησλ νπνίσλ ε ηαπηφηεηα θχινπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην θαηαγεγξακκέλν αλαηνκηθφ ηνπο 

θχιν, πινεγνχληαη ζε έλα εηεξνcisθαλνληθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη λνεκαηνδνηνχλ ηνλ 

έκθπιν εαπηφ ηνπο εληφο απηνχ. 

       Κηλεηνπνηψληαο ηελ βησκέλε ζρνιηθή εκπεηξία κίαο νκάδαο ηξαλο λέσλ, ηίζεηαη σο 

βαζηθφο εξεπλεηηθφο ζηφρνο ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα ζπκκεηέρνληα ζηελ 

έξεπλα άηνκα βίσζαλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπξνζζέησο, εμεηάδεηαη ε επίδξαζε πνπ 

ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ άζθεζε ζηελ έκθπιε ππνθεηκεληθνπνίεζε, ζηελ ελζψκαηε 

ππνζηαζηνπνίεζε, ζηελ αιιειεπίδξαζε απηψλ κε ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα, ζηελ ςπρηθή 

επεκεξία θαη ηέινο ζηελ ζρνιηθή ηνπο επίδνζε. 

       Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ, ε έξεπλα αξζξψλεηαη ζηα εμήο 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Με πνηφλ ηξφπν ηα ζπκκεηέρνληα ζηελ εξεπλά άηνκα ζπγθξνηνχλ θαη 

λνεκαηνδνηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο έκθπια φληα θαη πψο απηφ εθθξάδεηαη θαη 

ζσκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ; 

 Με πνην ηξφπν βηψλνληαη θαη επηδξνχλ ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο νη 

ξπζκηζηηθέο επηπηψζεηο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεζκνζεηεκέλεο εηεξνcisθαλνληθφηεηαο, θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο θνίηεζεο;  

 Με πνηφλ ηξφπν ιακβάλεη ρψξα ε αιιειεπίδξαζε απηψλ κε ηελ ππφινηπε 

καζεηηθή θνηλφηεηα θαη κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ; 

 Πψο επηδξά ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζηε ςπρηθή ηνπο επεκεξία, ζηελ 

ζρνιηθή ηνπο επίδνζε θαη ζηελ αίζζεζε ηνπ ζρνιηθνχ «αλήθεηλ»; 

 Πνηνπο αμηνινγνχλ σο ππνζηεξηθηηθνχο παξάγνληεο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη κε πνηφλ ηξφπν επέδξαζαλ ζηελ ζρνιηθή ηνπο πνξεία; 
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5.1 εκαληηθόηεηα ηεο έξεπλαο 

       Σν έλαπζκα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηέιεζε ε 

δηαπίζησζε ηεο παληεινχο έιιεηςεο εξεπλψλ κε ζπλαθή ζεκαηνινγία ζε εγρψξην επίπεδν. 

Μνινλφηη ζηελ Διιάδα ε ηξαλο θνηλφηεηα απνηειεί ζπλνιηθά κία ππνεξεπλεκέλε 

πιεζπζκηαθή νκάδα, αθφκα θαη ηα πεξηνξηζκέλα εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα πνπ εμεηάδνπλ 

πηπρέο ηεο ηξαλο εκπεηξίαο παξαιείπνπλ είηε πξνζεγγίδνπλ επηδεξκηθά ηα ζρνιηθά 

βηψκαηα ηεο ελ ιφγσ νκάδαο. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γεληθφηεξε 

ανξαηνπνίεζε πνπ πεξηβάιιεη ηελ ηξαλο θνηλφηεηα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία παξάγεη έλα 

ζεκαληηθφ έιιεηκκα γλψζεο ελ ζρέζεη ηφζν κε ηελ έθηαζε ηεο ηξαλζνθνβίαο ζηα 

ειιεληθά ζρνιεία φζν θαη κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν ηξαλο καζεηηθφο 

πιεζπζκφο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ ζπλεπάγεηαη ην αληίζηνηρν 

έιιεηκκα αλαθνξψλ, πνιηηηθψλ, δξάζεσλ θαη ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ. 

       Σελ ζηηγκή εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, δχν κφλν έξεπλεο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, νη νπνίεο εμεηάδνπλ θαηλφκελα ηξαλζνθνβίαο ζηα 

ειιεληθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Δηδηθφηεξα, ην 2018 δηελεξγήζεθε απφ ηελ Color Youth 

κία παλειιαδηθήο εκβέιεηαο πνζνηηθή έξεπλα κε αληηθείκελν ηελ δηεξεχλεζε ηνπ 

ζρνιηθνχ θιίκαηνο πνπ βηψλεη ε ΛΟΑΣΚΙ καζεηηθή θνηλφηεηα ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Ηιηνπνχινπ θ.ά., 2018). Δπηπξφζζεηα, ηελ ίδηα ρξνληά ζηα πιαίζηα ηνπ 

ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ Δ.Δ έξγνπ  HOMBAT - “Combating HOMophoBic And 

Transphobic bullying in schools” (HOMBAT) – εθπνλήζεθε εζληθή έθζεζε κε ζηφρν ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ κνξθψλ δηάθξηζεο θαη εθθνβηζκνχ πνπ εθδειψλνληαη ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία, ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηαπηφηεηαο θχινπ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

ελ ιφγσ έθζεζεο δηελεξγήζεθε έξεπλα γξαθείνπ, δηαδηθηπαθή έξεπλα θαη 3 νκάδεο 

εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο κε 10 γνλείο θαη καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπσο θαη 

κε 17 επαγγεικαηίεο ηεο εθπαίδεπζεο (Ισάλλνπ, 2018). Μνινλφηη νη δχν απηέο κειέηεο 

απνηεινχλ θαηλνηφκεο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο, ε ηξαλο 

καζεηηθή θνηλφηεηα πξνζεγγίδεηαη ζε απηέο σο κέξνο ηεο επξχηεξεο ΛΟΑΣΚΙ θνηλφηεηαο, 

κε ζπλέπεηα ηελ έιιεηςε εξκελεπηηθήο εζηίαζεο ζηηο ηδηαίηεξεο θαη κνλαδηθέο αλάγθεο 

πνπ απηή αληηκεησπίδεη ζηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Γεδνκέλνπ δε φηη ε ηξαλο 

λενιαία ζεσξείηαη δηεζλψο σο ε πιένλ επάισηε θαηεγνξία λέσλ κε πςειφηεξα πνζνζηά 

ζπκαηνπνίεζεο θαη δηαθξίζεσλ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο cisgender (Greytak θ.ά., 2013), ε 

αλάιεςε κίαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ ηξαλο ζρνιηθή εκπεηξία 

θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε νκάδα απηή βίσζε θαη αμηνδνηεί ηελ ειιεληθή 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θξίλεηαη ζεκηηή.  
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       Αλαθνξηθά κε ηελ ππάξρνπζα μελφγισζζε βηβιηνγξαθία, αλ θαη αηζζεηά 

πεξηζζφηεξε, εμαθνινπζεί λα ππνιείπεηαη ζε ζρέζε κε άιια παηδαγσγηθά ζέκαηα είηε 

άιιεο κνξθέο ελδνζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ πνπ έρνπλ ηχρεη πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθήο 

πξνζνρήο. Αλ θαη έρεη αλαπηπρζεί, ιφγνπ ράξε, ζεκαληηθφ ζψκα έξεπλαο αλαθνξηθά κε 

ηελ νκνθνβία ζηα ζρνιεία θαη ηελ αληηκεηψπηζε απηήο κέζσ ζρνιηθψλ πνιηηηθψλ, ε 

εζηίαζε ζηε ηξαλο πξνζσπηθφηεηα κφιηο πξφζθαηα άξρηζε λα θαηαιακβάλεη ηνλ 

απαξαίηεην ρψξν ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο (Martino & Cumming-Potvin, 

2018). Δπηπξνζζέησο, νη δηάθνξεο κειέηεο πνπ πξαγκαηεχνληαη δεηήκαηα ελδνζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ ζπλήζσο ηείλνπλ λα παξαγλσξίδνπλ ηελ ππνζάιπνπζα επίδξαζε ησλ 

πνιηηηζκηθψλ, αμηαθψλ θαη ζεζκηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ αλάδπζε θαη αλαπαξαγσγή ησλ 

δηαθφξσλ κνξθψλ απνθιεηζκνχ θαη αληζνηήησλ πνπ ζπλαληψληαη ζηα εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα, κε απνηέιεζκα λα γελλάηαη ε αλάγθε κίαο βαζχηεξεο δηεξεχλεζεο ηεο 

γιψζζαο, ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ξφισλ πνπ ηα ζπζηήκαηα απηά επηηεινχλ ζηνπο 

ζρνιηθνχο ρψξνπο (Meyer, 2008).  

       Δλ φςεη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ιφγσλ θαη ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ ηξαλο θαη 

θπινδηαθνξεηηθψλ αηφκσλ, δηαλνίγεηαη ινηπφλ έλαο ρψξνο γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

ελζσκαησκέλσλ εκπεηξηψλ θαη ησλ πξννπηηθψλ ησλ  transgender, genderqueer θαη non-

binary αλζξψπσλ, κε ηελ παξάιιειε δέζκεπζε λα δνζεί ε απαξαίηεηε πξνζνρή ζηα 

ζεζκνζεηεκέλα θαζεζηψηα cisnormativity θαη cisgenderism, θαζψο θαη ζηηο επηπηψζεηο 

απηψλ (Martino & Cumming-Potvin, 2018). Μνινλφηη νη εθπαηδεπηηθέο αληζφηεηεο απφ ηηο 

νπνίεο πιήηηεηαη ε ηξαλο καζεηηθή θνηλφηεηα έρνπλ απνδνζεί ζηελ θνηλσληθά θπξίαξρε 

cisθαλνληθφηεηα, κέρξη ζηηγκήο εληνπίδνληαη δηεζλψο ειάρηζηεο έξεπλεο πνπ 

θαηαπηάλνληαη κε ηα ζρνιηθά θαζεζηψηα cisθαλνληθνπνίεζεο θαη ηνλ αληίθηππν πνπ 

αζθνχλ ζηελ ηξαλο λενιαία (Martino & Cumming-Potvin, 2018, φπ. αλαθ. ζην McBride, 

2021). 

       πλεπψο, κία εμέηαζε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ε έκθπιε λφξκα θαη ε 

εηεξνcisθαλνληθφηεηα εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή ησλ έκθπισλ ππνθεηκεληθνηήησλ ζηα 

ζρνιηθά ζπγθείκελα θαη δνκνχλ ηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θαζεκεξηλφηεηαο, θαζψο θαη ηεο επίδξαζεο πνπ αζθνχλ ζηνπο ηξαλο καζεηέο θαη 

καζήηξηεο ζα κπνξέζεη λα απνηππψζεη φρη κφλν ηα θαηλφκελα ηξαλζνθνβηθνχ εθθνβηζκνχ 

ζηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα, αιιά θαη ηηο πνηθίιεο δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη 

νη καζεηέο θαη καζήηξηεο απηνί/έο, πξνθεηκέλνπ λα λνεκαηνδνηήζνπλ θαη λα 

δηαρεηξηζζνχλ ηελ έκθπιε ππφζηαζε ηνπο εληφο ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ. 
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5.2 Δξεπλεηηθή Μέζνδνο 

       Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, 

επηιέρζεθε ε αμηνπνίεζε ηεο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, σο ε πιένλ 

ελδεδεηγκέλε κέζνδνο γηα ηελ αλακφριεπζε ησλ πξνζσπηθψλ βησκάησλ θαη ησλ 

λνεκαηνδνηήζεσλ πνπ απνδίδνπλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζε απηά.  

       Η πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηείλεη λα αλαδεηά απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα, 

ζέηνληαο ππφ εμέηαζε ηα δηάθνξα θνηλσληθά πεξηβάιινληα, φπσο θαη ηα άηνκα πνπ 

ηνπνζεηνχληαη εληφο απηψλ. Θεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο είλαη ε επρέξεηα πνπ παξέρεη γηα κία ιεπηνκεξή πεξηγξαθή θαη πξνβνιή ησλ 

θαηλνκέλσλ, αθξηβψο φπσο βηψζεθαλ απφ ηνλ ππφ εμέηαζε πιεζπζκφ (Ritchie, 2003). 

Παξά ηηο φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο άιισζηε, θνηλή ζπληζηακέλε φισλ ησλ πνηνηηθψλ 

κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ γηα ηελ αλζξψπηλε 

εκπεηξία, ηελ πνηθηιία θαη ηελ πνιππινθφηεηά απηήο. Αλαδεηθλχνληαο ηελ «θσλή» ησλ 

ππνθεηκέλσλ θαη κειεηψληαο ηα θνηλσληθά πιαίζηα εληφο ησλ νπνίσλ δηαβηνχλ θαη 

ελεξγνχλ, ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα κία εηο 

βάζνο δηεξεχλεζε θαη θαηαλφεζε ησλ βησκάησλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππφ εμέηαζε 

πιεζπζκνχ ( Ίζαξε & Πνχξθνο, 2015).  

       Σαπηφρξνλα, νη πνηνηηθέο κέζνδνη έξεπλαο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά 

ζηελ δηεξεχλεζε πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ θαη δεηεκάησλ κε ηα νπνία είηε ν εξεπλεηήο 

έξρεηαη ζε επαθή γηα πξψηε θνξά είηε δελ έρνπλ κειεηεζεί επαξθψο, κε απνηέιεζκα ε 

πθηζηάκελε γλψζε λα αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί θαηάιιεια ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ππφ 

δηεξεχλεζε ζέκαηνο (Ίζαξε & Πνχξθνο, 2015). 

 

5.3 Δξεπλεηηθό Δξγαιείν 

       Σν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε ζπλέληεπμε. Οη 

ζπλεληεχμεηο απνηεινχλ έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζηηο 

πνηνηηθέο έξεπλεο, θαζψο πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα αθελφο γηα κία εθηεηακέλε θάιπςε 

ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο θαη αθεηέξνπ γηα κία ελδειερή δηεξεχλεζε ησλ αηνκηθψλ 

παξακέηξσλ θαη πιαηζίσλ εληφο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη ρψξα ην ππφ κειέηε θαηλφκελν. 

Παξάιιεια, απνηεινχλ κία ηδαληθή επηινγή ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, φπνπ επαίζζεηα είηε 

πεξίπινθα δεηήκαηα αλακέλεηαη λα εμεηαζζνχλ ιεπηνκεξψο (Lewis, 2003).  
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       Οη πνηνηηθέο ζπλεληεχμεηο δηαθξίλνληαη ζηηο εκηδνκεκέλεο, ηηο κε δνκεκέλεο θαη 

ζπαληφηεξα ηηο δνκεκέλεο. Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε ε εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε. Απηφο ν ηχπνο ζπλέληεπμεο ζπλήζσο πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ 

πξνδηακνξθσκέλσλ ζεκάησλ θαη εξσηήζεσλ, νη νπνίεο ηππηθά δηαηππψλνληαη κε ζπλεπή 

θαη ζπζηεκαηηθή ζεηξά, εληνχηνηο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

αλακέλεηαη) απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο λα εκβαζχλνπλ θαη λα επεθηαζνχλ πέξαλ ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ (Berg, 2001). Οη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πξνζθέξνπλ 

ζηνπο εξεπλεηέο ζεκαληηθφ βαζκφ επειημίαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζζήθε, αθαίξεζε, 

ηξνπνπνίεζε είηε ηελ ζεηξά δηαηχπσζεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ ( Ίζαξε & 

Πνχξθνο, 2015). 

       Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηελεξγήζεθαλ 7 εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο 

ζηελ βάζε ελφο ζεκαηηθνχ νδεγνχ, ν νπνίνο έζεηε ηηο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, 

παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ηελ δπλαηφηεηα ζηα ζπλεληεπμηαδφκελα άηνκα λα επεθηαζνχλ θαη 

λα αλαπηχμνπλ ειεχζεξα ηα βηψκαηα ηνπο. Η δηελέξγεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ έιαβε ρψξα 

θαηά ηνπο κήλεο επηέκβξην κε Οθηψβξην ηνπ 2021 ζε αλνηρηνχο ρψξνπο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Αζήλαο, πιελ κίαο, ε νπνία δηεμήρζε κέζσ εθαξκνγήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ. Πξηλ ηε δηεμαγσγή απηψλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλαιπηηθή γξαπηή θαη πξνθνξηθή ελεκέξσζε γηα ην ζθνπφ θαη ηελ 

ζεκαηνινγία ηεο έξεπλαο, φπσο θαη γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαη 

ιήθζεθε  ξεηά ε ζπγθαηάζεζε ηνπο. Οη ζπλεληεχμεηο, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ θπκαίλεηαη 

απφ 40 έσο 120 ιεπηά, ερνγξαθήζεθαλ, ελψ θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο απηψλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε  απνκαγλεηνθψλεζε ηνπο, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

ζπγθέληξσζε θαη ε αλάιπζε ησλ  δεδνκέλσλ.  

5.4 Μέζνδνο Γεηγκαηνιεςίαο/Δξεπλεηηθό Γείγκα 

       Η δεηγκαηνιεςία αθνξά ηελ κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ άληιεζε απφ έλαλ 

πιεζπζκφ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ πξνζψπσλ πνπ ζα ζπλζέζνπλ ην δείγκα κίαο 

έξεπλαο.  

       Ο ζθνπφο ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα είλαη ε ζπιινγή πεξηπηψζεσλ, 

πνπ δχλαληαη λα απνζαθελίζνπλ θαη λα εκβαζχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ εξεπλεηψλ ελ 

ζρέζεη κε ηηο δηεξγαζίεο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ηα ππνθεηκεληθά λνήκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζπγθείκελα. Η έκθαζε δελ απνδίδεηαη ζηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ελφο δείγκαηνο είηε ζε ηερληθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ θαηάξηηζε 

ελφο δείγκαηνο πηζαλνηήησλ, παξά ζηελ δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ έλα εξεπλεηηθφ 
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δείγκα ή κία κηθξή ζπγθέληξσζε πεξηπηψζεσλ λα δηαθσηηζζνχλ θαίξηα δεηήκαηα ηνπ ππφ 

δηεξεχλεζε ζέκαηνο (Neuman & Robson, 2014). Η δεηγκαηνιεςία ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο 

ραξαθηεξίδεηαη ζπλεπψο απφ έλα ζπλήζσο κηθξφ θαη ζθφπηκα επηιεγκέλν δείγκα 

πεξηπηψζεσλ, απφ ην νπνίν κπνξνχλ λα εμαρζνχλ εθηελή θαη ιεπηνκεξή δεδνκέλα, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή κία ελδειερή αλάιπζε ησλ πνηθίισλ εθθάλζεσλ ηνπ ππφ 

κειέηε θαηλνκέλνπ (Ίζαξε & Πνχξθνο, 2015).   

       Η κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ αμηνπνηήζεθε  γηα ηηο αλάγθεο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο 

είλαη ε ηερληθή ηεο ρηνλνζηηβάδαο. Η δεηγκαηνιεςία ρηνλνζηηβάδαο απνηειεί κηα 

πνιπεπίπεδε δεηγκαηνιεπηηθή ηερληθή, ε νπνία εθθηλεί κε έλα ή κεξηθά άηνκα θαη ελ 

ζπλερεία δηεπξχλεηαη κε βάζε ηνπο ζπλδέζκνπο θαη ηα δίθηπα ησλ αξρηθψλ πεξηπηψζεσλ 

(Neuman & Robson, 2014). Η ζπγθεθξηκέλε δεηγκαηνιεπηηθή ηερληθή ελδείθλπηαη γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ δηθηχσζε κε κέιε πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ κε ζπγθεθξηκέλα θαη 

αλαγθαία γηα κία κειέηε ραξαθηεξηζηηθά, ε πξφζβαζε ζηηο νπνίεο είλαη ζπλήζσο 

δχζθνιε, φπσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (Berg, 2001). Μέζσ ηεο επηζηξάηεπζεο 

πξνζσπηθψλ δηθηχσλ θαη γλσξηκηψλ, ε δηεμάγνπζα ηελ έξεπλα ήξζε πξσηαξρηθά ζε επαθή 

κε δχν άηνκα πνπ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο, ράξεο ηα νπνία 

θαηέζηε δπλαηή ε δηθηχσζε κε ηα ππφινηπα άηνκα πνπ ζπλαπνηεινχλ ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο. 

       Σα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην εξεπλεηηθφ 

δείγκα ήηαλ αθελφο απηά λα απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ηξαλο θαη αθεηέξνπ λα έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ην αξγφηεξν έσο θαη ην 2016. Μνινλφηη, ε 

αξρηθή πξφζεζε ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ ην εξεπλεηηθφ δείγκα λα απνηειείηαη απφ ηξαλο 

καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θάηη ηέηνην δελ θαηέζηε εθηθηφ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, σο ελαιιαθηηθφ θξηηήξην ηέζεθε ε επηινγή λεαξψλ ειηθηαθά 

ζπκκεηερφλησλ κε φξην ηα 24 έηε, πξνθεηκέλνπ ε εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη νη 

ζρνιηθέο εκπεηξίεο ηεο ηξαλο λενιαίαο λα απνηππσζνχλ ζε έλα θαηά ην δπλαηφλ πην 

πξφζθαην ρξνληθφ πιαίζην. Δηδηθφηεξα, ην εξεπλεηηθφ δείγκα απαξηίδεηαη ζπλνιηθά απφ 7 

ηξαλο άηνκα, 4 ηξαλο γπλαίθεο (Male to Female) θαη 3 ηξαλο άληξεο (Female to Male), ησλ 

νπνίσλ ε ειηθία θπκαίλεηαη απφ 20-24 έηε.  

 

5.5 Γενληνινγηθά δεηήκαηα 

       Κάζε επηζηεκνληθή έξεπλα, πέξαλ ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ, νθείιεη λα δηέπεηαη 

απφ κία ζεηξά θαζνιηθά ζπκθσλεκέλσλ δενληνινγηθψλ αξρψλ.  Η εζηθή, ζηελ βάζε ηεο 
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νπνίαο ζεκειηψλνληαη νη δενληνινγηθνί θαλφλεο, εκπεξηθιείεη φιεο ηηο αλεζπρίεο, ηα 

δηιήκκαηα θαη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ αλαθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν 

δηεμαγσγήο κίαο έξεπλαο θαη ζπκβάιιεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζεκηηψλ θαη κε ελεξγεηψλ 

θαηά ηελ δηελέξγεηα απηήο (Neuman & Robson, 2014). Δηδηθφηεξα, ε εζεινληηθή 

ζπκκεηνρή θαη ε πιεξνθνξεκέλε ζπγθαηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ  απνηεινχλ ίζσο ηηο 

πην ζεκειηψδεηο δενληνινγηθέο αξρέο επί ησλ νπνίσλ νθείινπλ λα εδξάδνληαη φια ηα 

εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα. Δπηπξνζζέησο, νη εξεπλεηέο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ φια ηα 

αλαγθαία κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αλσλπκίαο απηψλ, ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, αιιά θαη ηεο απνρήο απφ νπνηαδήπνηε 

ελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θίλδπλν εμαπάηεζεο θαη θπζηθήο, 

ςπρνινγηθήο είηε αθφκα θαη λνκηθνχ ραξαθηήξα δεκίαο (Berg, 2001).  

       ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία ηεξήζεθαλ απαξεγθιίησο φια ηα δενληνινγηθά 

πξσηφθνιια. Δηδηθφηεξα, ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έιαβε ρψξα ζηελ βάζε ηεο 

εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο θαη ζπγθαηάζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηφπηλ αλαιπηηθήο 

έγγξαθήο θαη πξνθνξηθήο ελεκέξσζεο απηψλ ελ ζρέζεη κε ηνλ ζθνπφ, ηελ ζεκαηνινγία, 

ηελ δνκή ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε 

απηή. Σαπηφρξνλα, ε εξεπλήηξηα δεζκεχζεθε γηα ηελ ηήξεζε έληηκεο θαη εηιηθξηλνχο 

ζηάζεο απέλαληη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο απηψλ θαη 

δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. Η 

αλαθνξά ζε απηνχο ζηελ έξεπλα γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ςεπδσλχκσλ, ελψ ε φπνηα 

πιεξνθνξία ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ ηαπηνπνίεζε ηνπο έρεη αθαηξεζεί. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ δηαζθαιίζζεθαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαη 

ιήθζεθε ξεηά ε άδεηα ερνγξάθεζεο απηψλ. Λφγσ δε ηεο πξνζσπηθήο θαη επαίζζεηεο 

θχζεο ησλ δεηεκάησλ πνπ αλέθπςαλ απφ απηέο, δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα κελ απαληήζνπλ ζε θάπνηα εξψηεζε εθφζνλ δελ ην επηζπκνχλ είηε λα 

απνρσξήζνπλ απφ ηελ ζπλέληεπμε θαη ελ γέλεη θαηεβιήζε θάζε πξνζπάζεηα απφ ηελ 

εξεπλήηξηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε φπνηα δπζθνξία πξνθιήζεθε ζε απηνχο απφ ηελ 

αλακφριεπζε ησλ ζρνιηθψλ ηνπο βησκάησλ. 

 

5.6  Γπζθνιίεο Έξεπλαο 

       ην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο αλέθπςαλ δηάθνξεο 

δπζθνιίεο, ε επίιπζε ησλ νπνίσλ θξίζεθε επηβεβιεκέλε γηα ηελ δηεμαγσγή απηήο.  
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       Σν δήηεκα ηεο πξνζβαζηκφηεηαο αλαδείρζεθε ίζσο ζηελ θπξηφηεξε δπζθνιία ηεο 

έξεπλαο. Αθελφο ε ανξαηφηεηα ηεο ηξαλο θνηλφηεηαο θαη αθεηέξνπ ε πξνυπφζεζε ηεο 

λεαξήο ειηθίαο ησλ δπλεηηθψλ ζπκκεηερφλησλ, πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δπζρέξαηλε 

πεξαηηέξσ ηηο πξννπηηθέο αλαδήηεζεο, θαηέζηεζε ηελ εμεχξεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνθεηκέλσλ έλα θνπηψδεο θαη δαπαλεξφ ρξνληθά εγρείξεκα, ην νπνίν δηήξθεζε αξθεηνχο 

κήλεο. Η εξεπλήηξηα πξσηαξρηθά απεπζχλζεθε ζε αξθεηνχο θνξείο θαη νξγαλψζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ΛΟΑΣΚΙ ή ηξαλο ζέκαηα, ρσξίο σζηφζν απνηέιεζκα, κε ζπλέπεηα 

ηελ επηζηξάηεπζε δηαθφξσλ πξνζσπηθψλ δηθηχσλ, ε νπνία ελ ηέιεη απέθεξε απνηέιεζκα 

θαη ζπλεπψο θαηέζηε δπλαηή ε θαηάξηηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο.  

       Δπηπιένλ, ε έιιεηςε ησλ πξνειαπλνπζψλ παξαζηάζεσλ  ηεο εξεπλήηξηαο ελ ζρέζεη κε 

ην ππφ κειέηε ζέκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ζρεηηθήο εγρψξηαο βηβιηνγξαθίαο, 

απνηέιεζε κία επηπξφζζεηε δπζθνιία. Δληνχηνηο, ράξεο ηελ ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε θαη 

ελαζρφιεζε ηεο εξεπλήηξηαο κε ηελ μελφγισζζε επί ηνπ ζέκαηνο βηβιηνγξαθία 

αληηζηαζκίζζεθε ην πξναλαθεξζέλ έιιεηκκα θαη επεηεχρζε ε αλαγθαία εμνηθείσζε κε ην 

ππφ δηεξεχλεζε ζέκα.  

Κεθάιαην 6: Παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ  

6.1 Άμνλεο ζπλέληεπμεο θαη αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

       Καηφπηλ ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ απηέο, κέζσ ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. 

Η ζεκαηηθή αλάιπζε απνηειεί έλα επέιηθην θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν εξκελεπηηθφ 

κνληέιν ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο, ην νπνίν ζε αδξέο γξακκέο εξείδεηαη ζηελ αλαδήηεζε απφ 

έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ επαλαιακβαλφκελσλ ελλνηνινγηθψλ κνηίβσλ (Braun & Clarke, 

2006). ε έλα πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην, ε εξεπλήηξηα πξνέβε ζε κία ζπζηεκαηηθή αλάγλσζε 

ησλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ θσδηθνπνίεζε απηψλ θαη ελ ζπλερεία ηελ ζπγθέληξσζε θαη 

νξγάλσζε ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ ζε ζέκαηα θαη ππνζέκαηα.  

 

6.2 Πξνθίι πκκεηερόλησλ 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ελ ζρέζεη κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο, φπσο ε ειηθία απηψλ, ην είδνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ 

έιαβε ρψξα ε ζρνιηθή ηνπο εθπαίδεπζε, φπσο θαη ε ειηθία πνπ πξνζδηφξηζαλ θαη 

θνηλνπνίεζαλ ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ηνπο. Δηδηθφηεξα, 
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Η Αζελά είλαη 21 εηψλ. Η ζρνιηθή ηεο θνίηεζε έιαβε ρψξα ζε κία επαξρηαθή πφιε 

ηεο Διιάδαο θαη απνθνίηεζε απφ Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην. Έθαλε επηζήκσο ην coming out 

ζηελ ειηθία ησλ 17 εηψλ, φληαο καζήηξηα ηεο γ΄ Λπθείνπ.  

Η Μαξία είλαη 24 εηψλ θαη θνίηεζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε δεκφζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζε επαξρηαθή πφιε ηεο Διιάδαο. Έθαλε ην coming out, έρνληαο 

ήδε απνθνηηήζεη απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Η Διέλε είλαη 22 εηψλ. Απνθνίηεζε απφ γεληθφ δεκφζην ιχθεην ηεο Αζήλαο. 

Μνινλφηη ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ηεο ζηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ, νπδέπνηε 

εμσηεξίθεπζε επηζήκσο ηνλ έκθπιν απηνπξνζδηνξηζκφ ηεο ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα.  

Ο Πέηξνο είλαη 22 εηψλ. Φνίηεζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε δεκφζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Αλ θαη ήδε απφ ηελ εθεβεία 

ζεκαζηνδφηεζε ηελ έκθπιε ηαπηφηεηα ηνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπ θνίηεζεο 

ζπγθάιππηε απηήλ απφ ηνλ ζρνιηθφ πεξίγπξν.  

Η Μάγδα είλαη 22 εηψλ. Η ζρνιηθή ηεο θνίηεζε έιαβε ρψξα ζε ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο. πλεηδεηνπνίεζε θαη θνηλνπνίεζε ηελ ηαπηφηεηα 

θχινπ ηεο, ιίγα ρξφληα αθφηνπ απνθνίηεζε απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Ο Παχινο είλαη 20 εηψλ. Η ζρνιηθή ηνπ εθπαίδεπζε έιαβε ρψξα ζε δεκφζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Απνθξπζηάιισζε θαη θνηλνπνίεζε ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ, κεηά ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ηνπ θνίηεζεο.  

Ο Αλδξέαο είλαη 21 εηψλ. Φνίηεζε ζε ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αζήλαο. Θεκειίσζε ηελ έκθπιε ηαπηφηεηα ηνπ, φληαο καζεηήο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη πξνέβε ζηελ θνηλνπνίεζε απηήο ζηα ηειεπηαία έηε ηεο ζρνιηθήο ηνπ 

εθπαίδεπζεο. 

 

6.3 Παξνπζίαζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ 

πγθξόηεζε θαη εμσηεξίθεπζε ηνπ έκθπινπ εαπηνύ 

Απφ ηηο απαξρέο ηεο ζπδήηεζεο, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη/εο αλέθεξαλ κία βησκέλε απφ 

πξψηκε ειηθία ηαχηηζε κε ην αληίζεην απφ απηφ πνπ ηνπο εθρσξήζεθε θαηά ηελ γέλλεζε 

θχιν, ρσξίο σζηφζν λα είλαη ηφηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ είηε λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ 

έκθπιν εαπηφ ηνπο. Απηή ε βησκέλε έκθπιε ππνθεηκεληθφηεηα, εγγεγξακκέλε ζηα 

ζψκαηα θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο, εθδειψζεθε ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

εθπαίδεπζεο. Δλδεηθηηθά ε Μαξία αλαθέξεη: «Ξεθίλεζε από πνιύ κηθξή ειηθία ην λα 

ληώζσ όηη είκαη θνπέια. Πάληα ληπλόκνπλ έηζη όπσο ήζεια θαη έπαηδα κε ηα άιια θνξίηζηα, 
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πάληα δηάιεγα θνξηηζίζηηθα παηρλίδηα, Barbie θιπ.. ην ζρνιείν από 7-8 ρξνλώλ θάλακε 

ηύπνπ ζεαηξηθά θαη ηέηνηα θαη ήκνπλ πάληα ε πξηγθίπηζζα πνπ ζα εξρόηαλ λα ηελ ζώζεη ν 

πξίγθηπαο, ζε όια ηα ζεαηξηθά  ζπκάκαη πάληα έπαηδα ην θνξίηζη θαη απηό ήηαλ νθ από όινπο 

ζην δεκνηηθό». Αληίζηνηρα ν Αλδξέαο δειψλεη πσο απφ κία λεπηαθή ειηθία πξνέβε ζε κία 

ζεηξά απφ έκθπιεο δηεξσηήζεηο. Αλαθέξεη ζρεηηθά  «Όηαλ ήκνπλ πεξίπνπ 5, 6, έπαηδα κε 

θάηη παηδηά ζην ζρνιείν θαη κε ξσηάλε πσο ζε ιέλε θαη ιέσ ‘Ιάζσλα’. Γελ είρα γελλεζεί κε 

απηό ην όλνκα θαη θάπσο έηζη μεθίλεζαλ νη εξσηήζεηο ηύπνπ γηαηί λα κελ είκαη ζαλ ηνλ 

αδειθό κνπ, γηαηί ην ζώκα κνπ λα κελ είλαη ζαλ ηνπ αδειθνύ κνπ, ηνπ μαδέιθνπ κνπ θαη 

θάπσο έηζη μεθίλεζαλ νη εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ ηί θάλσ; …αιιά ηόηε ιεο ‘Έια κσξέ παηδί 

είζαη θαη ηη μέξεηο;’… δειαδή ζην δεκνηηθό  ήκνπλ απιά γηα όινπο έλα αγνξνθόξηηζν».  

ε αληίζεζε κε ην θιίκα επειημίαο πνπ θαίλεηαη λα πιαηζηψζεθε ε έκθπιε 

εμσηεξίθεπζε ησλ αλσηέξσ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζε πεξηπηψζεηο άιισλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ, νη κε θαλνληζηηθέο έκθπιεο επηηειέζεηο ζηηο νπνίεο πξνέβαηλαλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ππξνδφηεζαλ πξαθηηθέο ελδνζρνιηθνχ 

εθθνβηζκνχ θαη ζηηγκαηνπνίεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά ν Παχινο πεξηγξάθεη «Από ηα 7 

έλησζα αγόξη. Θπκάκαη θνύξεπα ηα καιιηά από ηηο θνύθιεο θαη ηνπο δσγξάθηδα κνπζηάθη, 

ζην ζρνιείν πξνζπαζνύζα λα κπσ ζε αγνξνπαξέα, λα παίδσ πνδόζθαηξν, αιιά δελ κε 

δέρνληαλ. Φαηλόηαλ από ηόηε όηη δελ είρα ζειπθόηεηα θαη απηό ήηαλ πεξίεξγν. ην δεκνηηθό 

είρα θάεη ηξειό bullying. Με έιεγαλ θξηθηό, ηέξαο, κε θισηζνύζαλ, κνπ πέηαγαλ ηξόθηκα. 

Θπκάκαη κία θνξά κε είραλ πεξηθπθιώζεη ηα παηδηά θαη, επεηδή ε κάλα κνπ κε έληπλε κε ην 

δόξη  κε θνπζηάληα, κνπ είραλ ζεθώζεη ηε θνύζηα γηα λα δνπλ ηη ππάξρεη από θάησ…αλ 

είκαη αγόξη ή θνξίηζη». Αληηζηνίρσο ε Μάγδα αλαθέξεη: «Από ην λεπηαγσγείν ζπκάκαη όηη 

είρα κία ζπκπεξηθνξά πην εθθξαζηηθή, ήζεια λα αγθαιηάδσ ηα άιια παηδηά, ήζεια λα θηιάσ 

αγόξηα θαη θνξίηζηα. Έπεηηα, όηαλ ηα παηδηά άξρηδαλ λα γίλνληαη πην 

ζπλεηδεηνπνηεκέλα…όζν ζπλεηδεηνπνηεκέλν κπνξεί λα είλαη έλα παηδί ηνπ δεκνηηθνύ, 

άξρηζε απηή ε ζπκπεξηθνξά λα ρηππάεη, εηδηθά ζηα αγόξηα. Μνπ άξεζε ν ρνξόο, ε δσγξαθηθή 

θαη άιια πξάγκαηα πνπ δελ ηαίξηαδαλ ζηελ αξξελσπόηεηα θαη ππήξρε πνιύ θξηηηθή γηα απηό, 

δειαδή ζπκάκαη έζθηδαλ ηηο δσγξαθηέο κνπ, κε έιεγαλ θνξηηζάθη από ηηο αξρέο δεκνηηθνύ, 

αιιά ηόηε επεηδή ήμεξα όηη ηα πξάγκαηα ήηαλ έηζη, κνλόδξνκνο, ξάγεο ηξέλνπ, δελ κπνξνύζα 

λα πσ ‘Α ιεο λα είκαη απηό;’  ή λα δειώλσ όηη είκαη απηό, ελώ κνπ έρνπλ πεη 

ηόζνη…γηαηξνί, γνλείο όηη είκαη θάηη άιιν»  

Αλεμαξηήησο ηεο πνξείαο πνπ αθνινχζεζε ην θάζε άηνκν πξνο ηελ ζπγθξφηεζε θαη 

απνθξπζηάιισζε ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο ηνπ, θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζηελ εθεβεία, φινη 

νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο δηήιζαλ ζε κία πεξίνδν «έκθπιεο απηνξχζκηζεο», κε βάζε ηηο 
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θπξίαξρεο θαλνληζηηθέο πξνζδνθίεο, πεξηζηέιινληαο ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπο ζηα 

θνηλσληθά πξνζδνθψκελα πιαίζηα ζπκκφξθσζεο. Η Αζελά πεξηγξάθεη ζρεηηθά: «ην 

δεκνηηθό ήκνπλ έλα ζειππξεπέο αγνξάθη. Φόξαγα ηηο γόβεο ηεο κάλαο κνπ, βαθόκνπλ, ζην 

ζρνιείν ηα ρόκππ κνπ πνηέ δελ ήηαλ αγνξίζηηθά, αιιά ζην γπκλάζην αγξίεςα θαηά θάπνην 

ηξόπν. Όια απηά ηα θνπληζηά, ηελ θσλή θαη ηέηνηα πνπ έθαλα ηα είρα θόςεη αζπλαίζζεηα… 

κνπ είρε γίλεη παξαηήξεζε από νηθνγέλεηα, ζρνιείν, ηνπ ηύπνπ ‘Γηαηί είζαη έηζη; Γηαηί ην 

θάλεηο απηό;’…δελ θαηαιάβαηλα ηόηε ηη ελλννύζαλ…νπόηε ζην γπκλάζην ήκνπλ έλα αγόξη, 

όρη ηόζν ζειπθό, πνπ πξνζπαζνύζε λα γίλεη απνδεθηό σο…..λα γίλεη απνδεθηό 

ηεινζπάλησλ». Αληίζηνηρα, ν Αλδξέαο αλαθέξεη «ην γπκλάζην πεξλνύζα ηελ θάζε ηεο 

άξλεζεο, ε αιήζεηα είλαη, νπόηε ην gender expression ήηαλ αθξηβώο ην αληίζεην από απηό 

πνπ ήζεια θαη απηό κε έθαλε λα κελ ληώζσ ηόζν άλεηα…ην ήμεξα όηη δελ έλησζα άλεηα θαη 

ήηαλ απηό αθξηβώο πνπ δελ ήζεια λα παξαδερηώ, απηό πνπ ιέλε fake it till you make it, 

ζπκβαίλεη θαη ζε άιια άηνκα πνπ έρσ γλσξίζεη πνπ πεξλάλε ηελ θάζε πνπ αθόκα δελ 

μέξνπλε… πεξλάεη θαηξόο όπνπ θάλνπλε ην αθξηβώο αληίζεην από απηό πνπ ζέινπλ, λα είλαη 

πην cis, αιιά ζε ζεκείν θσκηθνηξαγηθό λα ην πσ έηζη…».  

Γηα θάπνηνπο/εο εθ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, απηή ε πεξίνδνο θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο επεθηάζεθε ζε φια ηα ζρνιηθά ηνπο ρξφληα, δπλάκεη ησλ ηζρπξψλ πηέζεσλ 

πνπ ππέζηεζαλ απφ ην ζρνιηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη ην επξχηεξα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, 

θαζψο θαη ελ απνπζία ελαιιαθηηθψλ έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ. Ο Παχινο αλαθέξεη 

ζρεηηθά «Δμαηηίαο ηνπ bullying πνπ έθαγα ζην δεκνηηθό, από ην γπκλάζην είπα όηη είλαη ώξα 

λα αθήζσ πίζσ απηέο ζθέςεηο θαη λα πξνζπαζήζσ λα είκαη απηό πνπ ζέιεη ε θνηλσλία. Έηζη 

ζα κε απνδερόηαλ ε θνηλσλία, έηζη κε αγαπάεη….Γελ ήμεξα θηόιαο όηη ππάξρνπλ ηξαλο 

άληξεο. Οπόηε από ην γπκλάζην κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ ζρνιείνπ πξνζπαζνύζα λα γίλσ 

θνξίηζη. Άξρηζα λα παξαηεξώ ηη θάλνπλε ηα θνξίηζηα θαη λα ην αληηγξάθσ. Έιεγα κε ηνλ 

θαηξό ζα γίλσ θαη εγώ θνξίηζη… έιεγα όηη πξέπεη λα ηαηξηάμσ». Η Μαξία παξαζέηεη ηελ 

δηθή ηεο εκπεηξία «Μέρξη ην δεκνηηθό ήκνπλ ε ραξά ηεο νηθνγέλεηαο. Μεηά όκσο άξρηζαλ 

λα κνπ ιέλε ‘ Δίζαη αγόξη, κεγαιώλεηο, ηώξα ηί θάλεηο;’.  Όινη ην ήμεξαλ ζηελ νηθνγέλεηα όηη 

θάηη ηδηαίηεξν ππάξρεη αιιά δελ ήζειαλ λα ην δερηνύλ. Κάπνπ ζηα 13, 14 ινηπόλ είρα έξζεη 

θνληά κε έλα ζπκκαζεηή κνπ θαη θαζσζήθακε. Η κεηέξα κνπ ην πήξε ρακπάξη. Φξίθαξε, 

έλησζε όηη δελ κπνξνύζε λα ην δηαρεηξηζζεί. Δγώ ηεο εμήγεζα πσο ληώζσ, κα δελ κπνξνύζε 

λα ην θαηαιάβεη. Οπόηε κνπ είπε ‘Πήγαηλε ζηνλ παηέξα ζνπ λα ζε θάλεη άληξα, δελ κπνξώ 

εγώ λα ην δηαρεηξηζζώ’.  Ο παηέξαο κνπ όηαλ ηα έκαζε όια, γύξηζε θαη κνπ είπε ‘Ννκίδεηο 

όηη ζα βγαίλεηο έμσ έηζη θαη ζα θάλεηο ηέηνηα; Σί είζαη εζύ; Σν ηξίην θύιν; Πξνηηκάσ λα 

πεζάλεηο, παξά λα βγαίλεηο έηζη έμσ. Γελ ζέισ λα έρσ ηέηνην γην!’ θαη κε πήξε καδί ηνπ εθεί 
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πνπ κέλεη θαη έκελα κε ηνλ παηέξα κνπ κέρξη ηα 18…. θνβήζεθα ηόζν πνιύ θαη ήηαλ από 

ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο πνπ είπα ‘’Oρη δελ ζα ληύλνκαη πηα, πξέπεη λα γίλσ αγόξη!’ Ήηαλ 

πνιύ ζθιεξά ρξόληα…». Αληίζηνηρα, ε Μάγδα αλαθέξεη «Τπήξραλ από πνιύ λσξίο 

δείγκαηα όηη εγώ δελ ηαίξηαδα κε ην ζρνιείν, ην θνηλσληθό ζύλνιν, έηζη όπσο ήηαλ assigned 

ηα πξάγκαηα. αιιά δελ ήμεξα, νπόηε απιά πξνζπαζνύζα λα ηαηξηάμσ. ην ζρνιείν είηε ζηελ 

πξνζσπηθή κνπ δσή δελ κνπ δόζεθε ε επθαηξία λα κάζσ γηα ηα ηξαλο άηνκα, νπόηε έπξεπε 

λα πεξάζεη έλα δηάζηεκα, λα ηειεηώζσ ην ζρνιείν θαη λα κπσ ζε θύθινπο πην queer. 

Βνήζεζε όηη ήκνπλ ελάκηζε ρξόλν ζηελ Αγγιία, γλώξηζα πνιιά ηξαλο άηνκα, άθνπζα δηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο θαη θάπσο ζπλέδεζα ην έλα κε ην άιιν… πξάγκαηα πνπ είρα βηώζεη ζην 

ζρνιείν, ζηελ δσή κνπ γεληθόηεξα θαη απνθάζηζα λα θάλσ απηήλ ηελ αιιαγή, λα αξρίζσ λα 

δείρλσ έηζη όπσο ζέισ λα είκαη θαη λα έρσ κία ηαπηόηεηα ζηελ νπνία ζα ληώζσ άλεηε». 

Η δηαδηθηπαθή ελεκέξσζε, ε ζπκβνιή «ζεκαληηθψλ άιισλ», φπσο θαη ε δηθηχσζε κε 

άιια ηξαλο θαη ΛΟΑΣΚΙ πξφζσπα αλαδείρζεθαλ ζε θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

αλαζεκαζηνδφηεζε ηνπ έκθπινπ εαπηνχ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Δληνχηνηο, ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ην θάζε άηνκν δηαρεηξίζζεθε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν 

δηαθνξνπνηείηαη. Δηδηθφηεξα, δχν εθ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, κνινλφηη  ζεκειίσζαλ ηελ 

έκθπιε απηναληίιεςε ηνπο ήδε απφ ηα ζρνιηθά ηνπο ρξφληα, επέιεμαλ, πέξαλ ηεο 

ζσκαηηθήο κνξθνπνίεζεο, λα απνθξχςνπλ απηήλ απφ ηνλ επξχηεξν ζρνιηθφ πεξίγπξν, 

δηαθαηερφκελνη απφ έλα αίζζεκα θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο γηα ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα 

επέθεξε κία ελδερφκελε απνθάιπςε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ε Διέλε 

αλαθέξεη «Δίρα μεθηλήζεη από ηα 4 λα ην ληώζσ, αιιά δελ ήμεξα ηη είλαη αθξηβώο, 

ρξεηάδεζαη έλαλ νδεγό. ηελ δηθή κνπ πεξίπησζε, ν νδεγόο ήηαλ ε θνιιεηή κνπ από ην 

ζρνιείν πνπ κε βνήζεζε λα ην αληηιεθζώ, θάπνπ ζηα 16. Ξεθίλεζα από ηόηε λα καθξαίλσ 

ηα καιιηά κνπ θαη ζηελ Σξίηε ιπθείνπ μεθίλεζα νξκόλεο θαη ζηγά ζηγά άξρηζα λα ληώζσ όηη 

έλα έλα ηα θνκκάηηα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπο. Δθηόο όκσο από ηελ θνιιεηή κνπ θαη δύν 

θαζεγήηξηεο ην έθξπβα πάξα πνιύ. Γελ ην ήμεξαλ νύηε νη γνλείο κνπ, γηαηί απηόο πνπ δελ 

ζπκθσλεί, ζα έιεγε  ηελ γλώκε ηνπ, αθόκα θαη αλ δελ ηνλ είρε ξσηήζεη θαλείο. Ήηαλ από ηηο 

ρεηξόηεξεο ρξνληέο κνπ!». Αληίζηνηρα, ν Πέηξνο δειψλεη «Σν έςαμα πξώηα θαη κεηά 

γλώξηζα θαη άιια ηξαλο άηνκα θαη κνπ εμήγεζαλ ηη είλαη θαη κε ηνλ θαηξό ζπλεηδεηνπνίεζα 

όηη λαη ίζσο είκαη θαη εγώ, θάπνπ θνληά ζηα 14,15. Όκσο, πέξα από ην ληύζηκν ή ην λα ην 

αλαθέξσ ζε πνιύ ζηελνύο κνπ θίινπο, ήμεξα πάξα πνιύ θαιά όηη αλ ηνικήζσ θαη θάλσ 

coming out ζην ζρνιείν ζα κε θάλε, νπόηε δελ είρα ηνικήζεη πνηέ λα θάλσ coming out γηα 

ηίπνηα». 
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ε αληηπαξαβνιή κε ηελ αλσηέξσ ζπλζήθε απνζηψπεζεο ηεο ηαπηφηεηαο, ππήξμαλ 

θαη πεξηπηψζεηο ζπλεληεπμηαδφκελσλ, νη νπνίνη αςεθψληαο ηηο θαλνληζηηθέο πξνζδνθίεο 

θαη ζπλέπεηεο, πξνέβεζαλ ζηελ θνηλνπνίεζε ηνπ έκθπινπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηνπο ζηνλ 

ζρνιηθφ ρψξν. Υαξαθηεξηζηηθά, ε Αζελά πεξηγξάθεη «Μέρξη ηελ εθεβεία δελ ήμεξα ηη 

είκαη. Παξίζηαλα ην αγόξη. Η ζηηγκή πνπ ιέσ είκαη γπλαίθα, ήηαλ ε ζηηγκή πνπ από εθεί πνπ 

ήκνπλ έλα αγνξάθη gay, πήγα ζην ζπίηη κίαο θίιεο θαη κε έθαλε drag queen, κε έβαςε, κνπ 

έβαιε ςεύηηθν ζηήζνο, κε έθαλε λα κνηάδσ κε γπλαίθα. Με ην πνπ κε είδα ζηνλ θαζξέθηε 

ιέσ ‘Σέινο,  είκαη γπλαίθα!’. Φνβόκνπλ όκσο λα ην παξαδερηώ γηα θαηξό, κέρξη πνπ έθηαζα 

ζε έλα ζεκείν πνπ δελ κπνξνύζα λα παξηζηάλσ άιιν θάηη πνπ δελ είκαη, νπόηε ζηε Σξίηε 

ιπθείνπ είπα ζε όιν ην ζρνιείν ‘Δίκαη ε Αζελά, είκαη απηή!’». Αληίζηνηρα, ν Αλδξέαο 

δειψλεη «Σν έςαμα ζην internet, δηάβαζα γηα ηνπο ηξαλο άληξεο θαη θάπσο έηζη θαηάιαβα ηη 

παίδεη. Σξίηε γπκλαζίνπ μεθίλεζα, θαλέξσζα ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ θπξίσο ζηνπο θνιιεηνύο 

κνπ, αιιά έβγαηλε θαη πξνο ηα έμσ κε ηνλ ηξόπν πνπ κηινύζα, πνπ ζπκπεξηθεξόκνπλ. 

Άξρηζαλ λα βγαίλνπλ νη αιιαγέο. Δθεί πνπ πάηεζα ην πόδη όκσο ήηαλ ζην ιύθεην, δελ 

κπνξνύζα άιιν λα θξύβνκαη, είπα Αλδξέαο, κπακ κπακ θαη εθεί μεθίλεζαλ νη ηζαθσκνί κε 

γνλείο, ζπκκαζεηέο θαη όια απηά ηα σξαία πξάγκαηα…». 

 

Θεζκνζεηεκέλε εηεξνcisθαλνληθόηεηα θαη έκθπιε αζηπλόκεπζε 

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο πεξηέγξαςαλ ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ζρνιηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα πιαηζησλφηαλ δηαξθψο απφ κηα 

ζεηξά θαλνληζηηθψλ απφςεσλ θαη πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ην θχιν κέζσ, κεηαμχ άιισλ, 

δπαδηθψλ θαη θπζηθνπνηεηηθψλ ιφγσλ, νη νπνίνη ζπλέηεηλαλ ζηελ δηρνηνκηθή παξαγσγή 

ησλ «δηαλνεηψλ» έκθπισλ θχζεσλ. Δλδεηθηηθά, ε Μάγδα αλαθέξεη «Γεληθά, ππήξραλ 

ζρόιηα πεξί παξάδνζεο, όηη ην αγόξη ζα κηιήζεη πξώηα ζηα θνξίηζη. Yπήξραλ δάζθαινη πνπ 

έιεγαλ όηη ε θύζε ησλ αγνξηώλ είλαη λα θπλεγνύλ ηηο θνπέιεο, γηα παξάδεηγκα ή όηη ηα 

θνξίηζηα εζηηάδνπλ πεξηζζόηεξν ζηελ εκθάληζε ηνπο, όηη ηα θνξίηζηα είλαη θαιά ζην ρ θαη ηα 

αγόξηα ζην ς, ιεο θαη ηα πξάγκαηα είλαη ηόζν δηαθνξνπνηεκέλα θαη εηεξνθαλνληζκέλα». 

ην πιαίζην απηφ, έλα ζηαζεξφ θαη επαλαιακβαλφκελν ζεκαηηθφ κνηίβν πνπ 

αλαδχζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ απνηέιεζε ε αζηπλφκεπζε ησλ 

εγεκνληθψλ παξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ, ε νπνία αλαδείρζεθε σο ελδεκηθφ ζηνηρείν ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Απηή ε «παλνπηηθνχ ηχπνπ» επηηήξεζε, επηβάιινληαο ηελ 

θαλνληθνπνίεζε ζσκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ κε βάζε ηηο πξνδηακνξθσκέλεο έκθπιεο 

αμηψζεηο, θαίλεηαη λα αζθείηαη ζηαζεξά θαη επαλαιεπηηθά, κέζσ ινγνζεηηθψλ πξαθηηθψλ, 
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νκνθνβηθψλ/ηξαλζνθνβηθψλ εθδειψζεσλ, φπσο θαη ριεπαζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ γηα ηελ 

έθθξαζε θχινπ καζεη(ξη)ψλ θαη θαζεγεη(ξη)ψλ. Υαξαθηεξηζηηθά ν Παχινο αλαθέξεη 

«Τπήξρε πνιύ θαδνύξα γηα ηελ εκθάληζε, γηα ηα ξνύρα, γηα ηα πάληα θαη όρη κόλν ζε εκέλα, 

ζε ό,ηη δελ είλαη απηό ην ζηάληαξ. Ήηαλ έλαο ζπκκαζεηήο κνπ, θάπσο ζειππξεπήο θαη ηνλ 

θξάδαλε απίζηεπηα. ‘Καιέ ηα ρεξάθηα ζνπ είλαη γπλαηθεία ραραρα’, θάηη ηέηνηα ηνπ ιέγαλε… 

Δίρακε θαη έλαλ θαζεγεηή, κάιινλ ήηαλ gay θαη ηνλ θνξόηδεπαλ θαη απηόλ  γηα ηα ξνύρα, γηα 

ηελ θσλή. Σνπ ιέγαλε ‘Ρε, ε ηζάληα ζνπ είλαη γπλαηθεία’ θαη έηζη..».  

Τπφ ην ίδην πξίζκα, ε Αζελά, θαηαδεηθλχνληαο ην είδνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο βίαο 

πνπ επηζχξνπλ νη ξπζκηζηηθνί θαλφλεο ηνπ θχινπ, πεξηγξάθεη ηηο πηέζεηο έκθπιεο 

ζπκκφξθσζεο πνπ βίσζε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κε ζπλέπεηα λα θιεζεί λα νξνζεηήζεη 

ηελ ελζψκαηε χπαξμε ηεο εληφο ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ πιαηζίσλ. Αλαθέξεη ζρεηηθά 

«Αθόκα θαη κεηά ην come out δελ γηλόηαλ… θνύζηεο, βαςίκαηα θαη ηέηνηα, δελ γηλόηαλ, δελ 

ήηαλ επηηξεπηό, νπόηε πξνζπαζνύζα λα ην πξνζαξκόζσ, λα είκαη θάπνπ ζην ελδηάκεζν. 

Έηπρα ζε κία θαζεγήηξηα, απηή είρε ζέκα πνπ εγώ βαθόκνπλ. Γπξλάεη θαη κνπ ιέεη κηα θνξά 

κπξνζηά ζε όιε ηελ ηάμε ‘Έμσ κπνξείο λα είζαη ό,ηη ζέιεηο, εδώ κέζα ζα είζαη ν ηάδε!’. 

Κάηη πνπ δελ γηλόηαλ, γηαηί δελ είρα δύν πξνζσπηθόηεηεο δπζηπρώο. Ήκνπλ έλαο άλζξσπνο. 

Γελ ήκνπλ ν Μπάκπεο ην πξσί θαη ε Αζελά ην απόγεπκα…».  

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νη δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο έκθπιεο εμσηεξίθεπζεο ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ  θαίλεηαη λα αλαγηγλψζθνληαη αβάζηκα απφ ην ζρνιηθφ πεξίγπξν σο 

ζεκαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο απηψλ. Δλδεηθηηθά, ν Παχινο δειψλεη «Τπήξραλ 

ζπλέρεηα νκνθνβηθά ζρόιηα θαη νύηε θαλ γηα εκέλα, κπνξεί λα ήηαλ γηα θάπνηνλ άθπξν, 

κπνξεί λα ηνλ είραλ δεη, λα έρεη γίλεη θάηη π.ρ θάπνηα νκνθνβηθή επίζεζε, λα ππήξρε ην pride 

εθείλε ηελ πεξίνδν θαη λα ην είραλ θάλεη ζπδήηεζε άηνκα ζηελ ηάμε κνπ θαη λα ην 

θνξόηδεπαλ είηε εκέλα πνπ ληπλόκνπλ πην αξξελσπά έιεγαλ ‘Υαρα ε ιεζβία’. Απιά επεηδή 

είρα πνιύ θνληά καιιηά θαη θόξαγα αληξηθά ξνύρα κνπ είραλ βγάιεη παξαηζνύθιη ‘Ααα ε 

ιεζβία’, ρσξίο λα έρσ πεη θάηη ή λα έρσ θάλεη νηηδήπνηε… κόλν κε απηό κνπ ηα ραλ θάλεη 

ηζνπξέθηα». Παξνκνίσο, ε Διέλε αλαθέξεη «Από Γεπηέξα ιπθείνπ θαη κεηά πνιύ απιά 

επεηδή κάθξαηλα ή έβαθα ηα καιιηά κνπ ήηαλ ιόγνο γηα λα θάλεηο bullying… Μπήθα ζηελ 

θαηεγνξία ησλ gay ρσξίο λα ην μέξσ.  Μόλνη ηνπο. Δλώ έβγαηλα κε θνξίηζηα, ππήξραλ 

άλζξσπνη πνπ κε είρα βάιεη ζηελ θαηεγνξία ησλ gay …ηνπιάρηζηνλ λα έβγαηλε θήκε πνπ 

ηζρύεη». 

Οη θαλνληζηηθέο εθθνξέο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, φρη κφλν 

θαιιηεξγνχληαη απφ ηνλ ζρνιηθφ ζεζκφ, κέζσ εηεξνθαλνληζηηθψλ ιφγσλ θαη 

αζηπλνκεπηηθψλ πξαθηηθψλ, αιιά δηαρένληαη θαη ζηηο δπλακηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη 
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κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ε έλλνηα ηεο «εγεκνληθήο 

αξξελσπφηεηαο», θαίλεηαη λα εθδειψλεηαη θαη λα λνκηκνπνηείηαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ, κε 

φξνπο επίδεημεο ζσκαηηθήο δχλακεο, ελεξγνχο ελαζρφιεζεο κε ηνλ αζιεηηζκφ, 

ηθαλφηεηαο πξνζέιθπζεο ηνπ αληίζεηνπ θχινπ, φπσο θαη ζεμηζηηθψλ θαη νκνθνβηθψλ 

εθδειψζεσλ. Η Μάγδα πεξηγξάθεη ζρεηηθά «ην ζρνιείν, ζηα αγόξηα δεκηνπξγείηαη κία 

θνπιηνύξα, ε νπνία εζηηάδεη ηόζν πνιύ ζηελ ζεμνπαιηθνπνίεζε ησλ γπλαηθώλ θαη ηηο θάλεη 

objectified, πνπ κπνξεί λα παξαζύξεη αθόκα θαη θάπνηνλ trans ή queer…δειαδή κεηαμύ 

κίαο κε formal επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ αγνξηώλ, ππήξρε πάληα πνιύ vulgarity, κπνξνύζε 

λα γίλεη ηαπεηλσηηθό, κηζνγύληθν, ηύπνπ πνηνο έρεη θάλεη πξώηνο ζεμ, πνηνο είλαη θαιύηεξνο 

ζηε κπάια, πνηόλ ζέινπλ νη πην πνιιέο θνπέιεο θαη εάλ απηόο κπνξεί λα πιαθώζεη ηα άιια 

αγόξηα μέξσ ’γώ θαη ζηνρνπνηνύζαλ ην νηηδήπνηε δηαθνξεηηθό πνπ δελ θαηαιάβαηλαλ όπσο 

gay, θνξηηζίζηηθν, αδύλακν, δειαδή ππήξρε απηή ε ζύλδεζε κεηαμύ ηεο ζειπθήο ελέξγεηαο 

θαη ηεο αδπλακίαο».  

Γπλάκεη ησλ δηάρπησλ πεηζαξρηθψλ πηέζεσλ, ηα ζπκκεηέρνληα άηνκα 

εμαλαγθάζζεθαλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ηηο ζρνιηθέο θαλνληζηηθέο λφξκεο, εγγξάθνληαο ζην 

ζψκα θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ηηο πνιηηηζκηθέο πξνζδνθίεο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

έκθπιε θαλνληθφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Μάγδα, ε νπνία πξνέβε ζε 

κία αξξελσπνηεηηθή ζσκαηνπνίεζε, σο κέζν επηβίσζεο ζην ζρνιηθφ ρψξν. Αλαθέξεη 

ζρεηηθά «Γηα πάξα πνιύ θαηξό πξνζπαζνύζα λα ηαηξηάμσ, δειαδή νηηδήπνηε, ην λα κελ 

είκαη εθθξαζηηθή, ην λα κελ ρνξεύσ ζην δηάιεηκκα κε ηα θνξίηζηα, ην λα παίδσ κπάια, ην λα 

πξνζπαζώ λα παίμσ κπάια, αιιά θαη πάιη κπνξεί λα έβγαηλε αθόκα θαη κε κία ζηάζε ηνπ 

ζώκαηνο ή αθόκα θαη κε κία δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά. ην γπκλάζην πξνζπάζεζα 

παξαπάλσ λα ηαηξηάμσ ζην αληξηθό πξόηππν θαη απνθάζηζα λα ζηακαηήζσ λα θνβάκαη 

ηόζν πνιύ ηα άιια άηνκα. Καη ζε απηό νθείιεηαη πάξα πνιύ έλαο εζηζκόο πνπ αλέπηπμα κε 

ην γπκλαζηήξην. ην γπκλάζην ήηαλ ηα ρξόληα πνπ κέρξη αξρέο ιπθείνπ πήγαηλα θάζε κέξα 

πξηλ ην ζρνιείν γπκλαζηήξην, ζε ζεκείν πνπ είρα γίλεη bodybuilder. Υξεζηκνπνηνύζα ηελ 

κπτθή κνπ κάδα γηα λα απνθηήζσ ηνλ ζεβαζκό άιισλ αηόκσλ θαη ηύπνπ άηνκα, ηα νπνία 

πξηλ κεξηθά ρξόληα ζα κε θσλάδαλε αδειθή κεηά ζηακάηεζαλ θαη άξρηδαλ λα κε θνβνύληαη 

απηνί…. γηα λα ηαηξηάμσ ζην θνηλσληθό ζύλνιν ηνπ ζρνιείνπ, εηδηθά ζην αξξελσπό, γηαηί 

ππήξρε έλαο ζεβαζκόο ζε απηό. Έβιεπα πσο θέξνληαλ ζηα παηδηά πνπ ήηαλ ζηελ νκάδα 

πνδνζθαίξνπ γηα παξάδεηγκα, μέξεηο, ήηαλ αζιεηέο θαη είραλ πάληα κία θαιή πξνζνρή γύξσ 

από απηό... Δγώ δελ ήζεια ηελ πξνζνρή αλαγθαζηηθά. Ήζεια απιά λα κελ ππάξρεη άιιε 

θαθή ζηνρνπνίεζε». ε αλάινγεο αζηπλνκεπηηθέο πξαθηηθέο ππνβιήζεθε θαη ε Μαξία, κε 

ζπλέπεηα λα θιεζεί λα ελζσκαηψζεη, ινγνζεηηθά επηβαιιφκελεο, εθδνρέο ηεο 
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θαλνληζηηθήο αξξελσπφηεηαο. Αλαθέξεη ζρεηηθά «Τπήξρε πνιύ ιεθηηθό. Έλαο θαζεγεηήο 

κηα θνξά κε είρε πηάζεη από ην κπξάηζν θαη κνπ ιέεη ‘θίμε! Άληξαο είζαη!’ ή γηα 

παξάδεηγκα κνπ έιεγαλ γηα ηελ θσλή, νπόηε δελ ζήθσλα ην ρέξη κνπ ζηελ ηάμε θαη όηαλ κε 

ξσηνύζαλ νη θαζεγεηέο αλαγθαζηηθά αγξίεπα ηελ θσλή κνπ ή ηηο θηλήζεηο κνπ». 

Σαπηφρξνλα, ην  εηεξνcisθαλνληζηηθφ πξφηαγκα δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ ζσκαηηθή 

εγγξαθή, αιιά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εηζρσξεί ζην ππνζπλείδεην θαη ππαγνξεχεη ην 

ζχλνιν ηεο δξάζεο ησλ αηφκσλ. Η Διέλε παξαζέηεη ζρεηηθά «ην γπκλάζηo εηδηθά  ππήξρε 

πνιύ απηαπάξλεζε, δειαδή νηηδήπνηε εθηόο από straight, ιεπθό πνπ λα κηιάεη ειιεληθά, δελ 

ππήξρε γηα εκέλα.  Ήκνπλ ην πην νκνθνβηθό, ξαηζηζηηθό, ζεμηζηηθό αγόξη, δειαδή απηό ην 

ζηπι ηνπ άληξα πνπ θπλεγάεη ό,ηη θηλείηαη γηα λα θάλεη θάηη, βαξάεη ηνπο gay, ππνηηκάεη ηηο 

γπλαίθεο …απηό ήκνπλ, έηζη είρα κάζεη από ην ζπίηη, ην ζρνιείν, απηό έβιεπα γύξσ κνπ. Σα 

αγόξηα πνπ έθαλα ηόηε παξέα ζην ζρνιείν ηη γηα βηαζκνύο αζηεία κηινύζαλ, ηη ηέηνηα 

πξάγκαηα… ok δελ κνπ άξεζε, κηζώ θάζε ιεπηό από απηό, αιιά ηαίξηαδα  ζε απηόλ ηνλ 

βξσκόθνζκν ησλ αγνξηώλ…». 

ε αληίζηνηρεο πξαθηηθέο αζηπλφκεπζεο ησλ εγεκνληθψλ επηηειέζεσλ ηεο 

ζειπθφηεηαο θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη θαη ηα θνξίηζηα. Υαξαθηεξηζηηθά, ν Παχινο, 

πεξηγξάθεη ηηο πηέζεηο πνπ δέρζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπ θνίηεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηνλ εγεκνληθφ ιφγν ηεο ζειπθφηεηαο, Αλαθέξεη ζρεηηθά 

«Πξνζπαζνύζα λα θάλσ ό,ηη θάλεη έλα θνξίηζη. Οη ζπκκαζήηξηεο πνπ έθαλα παξέα ηόηε κε 

πίεδαλ ζπλέρεηα λα βαθηώ, πνπ ζηραηλόκνπλ ηα βαςίκαηα, κία κόλν θνξά είρα θάηζεη λα κε 

βάςνπλ κε ην δόξη. Έιεγαλ ‘Έια θνπέια είζαη, βγάιε ιίγν ζειπθόηεηα’ ή ‘Έρεηο πνιύ κεγάιε 

κύηε γηα θνξίηζη’ ή ‘πνιύ κηθξό ζηήζνο’, είρα πάξεη ζνπηηέλ κε ελίζρπζε, θνιάλ…Τπήξραλ 

θαη θνξέο πνπ δελ άληερα θαη πήγαηλα ζην ζρνιείν κε θνύηεξ θαη θαξδηά ηδηλ. Μία θνξά ε 

κία από απηέο γύξηζε θαη κνπ είπε ‘Αλ έξζνπλ λα καο πάξνπλ ηα αγόξηα καο, θύγε, κελ ζε 

δνπλ έηζη, ζα καο θάλεηο ξεδίιη’… Πεξίκελα πσο θαη πσο λα ζρνιάζσ, κνπ άξεζε λα 

πεγαίλσ βόιηεο κόλνο κνπ, έηζη ήηαλ ν κόλνο ηξόπνο λα εθθξάζσ ηνλ εαπηό κνπ, όπνπ δελ 

κε έβιεπε θαλείο… θακπνύξηαδα γηα λα κελ θαίλεηαη ην ζηήζνο κνπ, άιιαδα ην πεξπάηεκα 

κνπ, ραλόκνπλ ζην δηθό κνπ θόζκν…». Αληίζηνηρα, ε Διέλε παξαζέηνληαο ηελ δηθή ηεο 

εκπεηξία, αλαθέξεηαη ζηελ θξηηηθή πνπ δέρζεθε απφ ζπκκαζήηξηεο ηεο, επεηδή ε 

απηνπαξνπζία ηεο δελ ελαξκνληδφηαλ πιήξσο κε ηνλ θαλνληζηηθφ ιφγν ηεο «ηδαληθήο 

γπλαηθείαο κνξθνινγίαο». Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «Πξνο ην ηέινο, όηαλ άξρηζαλ λα 

θαίλνληαη νη αιιαγέο, είραλ αξρίζεη λα κε ηξακπνπθίδνπλ ηα θνξίηζηα. Με θνξόηδεπαλ γηα ην 

καιιί κνπ, θάηη πεηάγαλε γηα ξνύρα… Μνπ έιεγαλ ‘Πεξηπνηήζνπ ιίγν πεξηζζόηεξν’ θαη 

ηέηνηα θαη ήκνπλ ζε κία θάζε ‘Ok, κέρξη εθεί θηάλσ’. Μνπ έιεγαλ πξάγκαηα πνπ ίζσο αλ ηα 
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ιέγαλε ζε άιιν θνξίηζη ζα πηάλαλε θαη ζα ην πεηξάδαλε, όπσο ‘Bάςνπ, πώο είλαη έηζη ην 

καιιί ζνπ; Πεξηπνηήζνπ ην!’» 

Αληηκέησπα κε έλα έκθπια νπζηαζηηθνπνηεκέλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ηα 

ζπκκεηέρνληα άηνκα αλέδεημαλ παξάιιεια ηελ ζπλζήθε δπζθνξίαο θαη απνκφλσζεο πνπ 

παξήγαγε ε θαζεκεξηλή πεξηήγεζε απηψλ ζε ζρνιηθέο ξνπηίλεο θαη εγθαηαζηάζεηο 

δηαρσξηζκέλεο κε βάζε ην θχιν. Ο Αλδξέαο αλαθέξεη ζρεηηθά: «Δίλαη έλα ρηύπεκα ε 

θαηάζηαζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο, δειαδή ζα κνπ άξεζε λα ππήξρε 

έλα νπδέηεξν κπάλην, αο πνύκε, όπσο έρνπλ γίλεη ζε άιιεο ρώξεο. Πόλεζα γηαηί δελ ήκνπλ κε 

ηνπο άληξεο, αιιά από ηελ άιιε ζθέςνπ έλαλ ηξαλο άληξα ζηα απνδπηήξηα ησλ αληξώλ, 

εηδηθά ζηελ Διιάδα…Γελ είρα επηρεηξήζεη πνηέ λα κπσ ζηηο ηνπαιέηεο ησλ αληξώλ. Μόλν 

ζηηο πελζήκεξεο θαη ηέηνηα δελ ζα κε έλνηαδε θαη ζα ην έδεηρλα πην θαλεξά. Οπζηαζηηθά, εγώ 

πήγαηλα ζηηο ηνπαιέηεο ησλ ΑΜΔΑ, πνπ θπξίσο εθεί πήγαηλαλ νη θαζεγεηέο. Αθόκα θαη εθεί 

ππήξρε ζέκα. Γελ κνπ άξεζε λα αθνύσ ζρόιηα ηύπνπ ‘Aπηέο νη ηνπαιέηεο είλαη ησλ 

θαζεγεηώλ’ θαη κεηά από έλα ζεκείν ζηακάηεζα λα πεγαίλσ, γηαηί αλ έβιεπα ηνπο 

θαζεγεηέο ζα κνπ έιεγαλ ‘Eίλαη ησλ θαζεγεηώλ’. Ξέξεηο απηό κε ελόριεζε… δειαδή όηαλ 

έρεηο έλα παηδί πνπ ην βιέπεηο όηη αιιάδεη, δελ γίλεηαη λα ην πηέδεηο, λα ηνπ ιεο ‘Απηέο νη 

ηνπαιέηεο είλαη ησλ θαζεγεηώλ, πήγαηλε αιινύ’. Πξέπεη λα θαηαξγεζεί ην άληξεο θαη 

γπλαίθεο… μέξεηο ην ζέκα ρηππάεη ζε απηέο ηηο νλνκαζίεο, άληξεο θαη γπλαίθεο, εηδηθά όηαλ 

είζαη ηξαλο, απηέο νη νλνκαζίεο είλαη πνπ ζε ξίρλνπλ ςπρνινγηθά. Πην πνιύ εκέλα κε 

ελόριεζε ζηελ γπκλαζηηθή πνπ δηαρσξίδνπλ άληξεο θαη θνξίηζηα. Δθεί δελ ην άληερα, νπόηε 

ζηακάηεζα λα αζρνινύκαη κε ηελ γπκλαζηηθή από έλα ζεκείν θαη κεηά».  

ηελ πεξίπησζε ηεο Αζελάο, ε δηαγξαθή ηεο ηαπηφηεηαο ηεο απφ ηνλ ζρνιηθφ 

πεξίγπξν θαίλεηαη πσο πξνβιεκαηνπνηνχζε απηφκαηα ηελ ζρνιηθή ηεο θαζεκεξηλφηεηα, 

απνθιείνληαο απηήλ απφ ηνπο έκθπια δηρνηνκεκέλνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο.  Γειψλεη ζρεηηθά «Δίρα πνιύ δύλακε γηα ην ζρνιείν. Αθνύ έθαλα ην come 

out ζην ΔΠΑΛ ππήξρε ηξειό bullying από καζεηέο θαη θαζεγεηέο. Πνιινί θαη πνιιέο δελ 

κπνξνύζαλ λα ην ρσλέςνπλ. Γηα ηα αγόξηα ήκνπλ απιά έλα αγόξη πνπ ληύλεηαη γπλαηθεία 

θαη γηα ηα θνξίηζηα έλα αγόξη πνπ πξνζπαζεί λα γίλεη γπλαίθα. Γπλαίθα δελ ήκνπλ ζίγνπξα 

γηα απηνύο. Τπήξραλ θνξίηζηα πνπ κνπ έιεγαλ ‘Γηαηί έξρεζαη ζηελ νκάδα καο; Αθνύ δελ 

είζαη γπλαίθα.’  είηε ζηηο ηνπαιέηεο γηα παξάδεηγκα, ζηηο αληξηθέο ηνπαιέηεο δελ κε άθελαλ 

ηα αγόξηα λα κπσ, γηαηί θνβόληνπζαλ κελ ηνπο ηελ πέζσ  θαη ηα θνξίηζηα κνπ ιέγαλε ‘Γελ 

είζαη γπλαίθα, γηαηί παο ζηηο γπλαηθείεο ηνπαιέηεο; Φύγε από ‘θεη!». ε άιιε πεξίπησζε, ε 

πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο θαίλεηαη λα επηζχξεη έλα αίζζεκα ακεραλίαο θαη 

ληξνπήο. Υαξαθηεξηζηηθά ε Διέλε δειψλεη «Γελ πήγαηλα ηνπαιέηεο, ιέγεηαη εμάζθεζε, 
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όινη κπνξνύκε λα ην θάλνπκε… γηαηί όιε απηή ε αιιαγή λόκηδα όηη ζα θέξεη εκέλα ή 

θάπνηνλ άιινλ ζε δύζθνιε ζέζε, ζα έπξεπε λα δώζσ εμεγήζεηο θαη δελ ήζεια λα κπσ ζε 

απηό ην θνκκάηη, νπόηε απέθεπγα γεληθά λα πάσ ζηηο ηνπαιέηεο».  

Τπφ ην ίδην πξίζκα, ε αδπλακία ζπκκφξθσζεο κε ηνπο έκθπινπο θαλφλεο 

πνιηηηζκηθήο δηαλνεηφηεηαο κνηάδεη λα θαζηζηά ηα άηνκα κε αλαγλσξίζηκα/αδηαλφεηα ζην 

ζρνιηθφ ρψξν. Δλ πξνθεηκέλσ, ε αλσηέξσ ζπκκεηέρνπζα πεξηέγξαςε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηέβαιε πξνο ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ηεο θνίηεζεο λα θαηαζηεί αλαγλσξίζηκε ζηνλ 

ζρνιηθφ ρψξν, φηαλ ε απηνπαξνπζία θαη ην θαηαγεγξακκέλν θχιν θαη φλνκα απηήο δελ 

επζπγξακκίδνληαλ κε ηνπο δηκνξθηθνχο φξνπο „αληηιεπηφηεηαο‟ ησλ θχισλ. Αλαθέξεη 

ζρεηηθά «Μία θνξά πήγα ηνπαιέηεο κόλν ζηηο παλειιήληεο. Γελ είρα αιιάμεη αθόκα 

ηαπηόηεηα, αιιά είρα θιείζεη 9 κήλεο νξκόλεο, νπόηε θαηλόληνπζαλ πάξα πνιύ νη αιιαγέο, 

δελ κπνξνύζα λα ηηο θξύβσ άιιν. Με ζπλόδεπζε θάησ ινηπόλ ν αζηπλνκηθόο θαη εθεί πνπ 

πάσ λα κπσ ζηηο αληξηθέο, γηαηί ιέσ εληάμεη θιαηλ παλειιήληεο είλαη δελ έρεη ζεκαζία ζε 

πνηεο ηνπαιέηεο ζα κπσ …έθαγα πνιύ βξίζηκν από απηόλ ηνλ αζηπλνκηθό. Μνπ ιέεη ‘Γηαηί 

κπαίλεηο ζηηο αληξηθέο;’ ιέσ ‘Γηαηί ζηηο αληξηθέο πξέπεη λα κπσ’ θαη κνπ ιέεη ‘Απαγνξεύεηαη 

λα κπεηο εθεί! Πξέπεη λα κπεηο ζηηο γπλαηθείεο’ θαη ελώ ηνπ εμεγώ  όηη δελ κπνξώ λα κπσ 

ζηηο γπλαηθείεο, κνπ ιέεη ‘Όρη! Γελ ην δέρνκαη! Θέισ λα δσ ηελ ηαπηόηεηα ησλ παλειιελίσλ 

ζνπ!’ θαη γπξίζακε πάλσ ζηελ ηάμε, είδε ηελ ηαπηόηεηα θαη ήηαλ πνιύ άβνιν όιν απηό! 

Όπσο θαη ζηελ αίζνπζα ησλ παλειιελίσλ λα ιέλε ‘Ο ηάδε’ θαη λα πεηάγνκαη εγώ θαη λα 

πεγαίλσ πξνο ηελ ζέζε θαη λα θάζνκαη θαη λα ιέεη ‘Όρη! ήθσ πάλσ! Απηή ε ζέζε είλαη γηα 

ηνλ ηάδε! Πεξηκέλνπκε αγόξη λα θάηζεη ζε απηήλ ηελ ζέζε!’  θαη θαλέλαο δελ έιεγε ηίπνηα… 

Γελ λνηάδνληαλ, ηνπο έλνηαδε κόλν ηη ιέλε ηα ραξηηά. Έπξεπε λα απνδερηνύλ ην γεγνλόο όηη 

άιιν όλνκα έγξαθαλ ηα ραξηηά, άιιν ζα βξνπλ κπξνζηά ηνπο θαη δελ πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαζαξία…θαη απηνί πνιύ καζάγαλε ηα δόληηα ηνπο γηα  θαζαξία». 

 

Πξαθηηθέο Αιιειεπίδξαζεο κε ηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα 

Η αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

παξνπζηάζζεθε ελ γέλεη σο πξνβιεκαηηθή. Σαπηφρξνλα, καζεηέο θαη θαζεγεηέο θαίλεηαη 

λα ζπκβάιινπλ, κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο δηάδξαζεο, ζηελ δηαθίλεζε θαη ελίζρπζε ησλ 

θαλνληζηηθψλ απφςεσλ πνπ δηέπνπλ ην θχιν θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ζηηγκαηνπνηψληαο 

νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε ζρεηηθά. 

Δηδηθφηεξα, νη ζρέζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ κε ηελ καζεηηθή θνηλφηεηα 

θαηαδείρζεθαλ σο παζνγελείο  θαη ελίνηε ηξαπκαηηθέο, ελψ έθδειε ήηαλ θαη ε δπζθνιία 

ηνπο λα ελαξκνληζζνχλ κε ην καζεηηθφ ζχλνιν. ην πιαίζην απηφ, ηα κνηίβα 
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ζηηγκαηηζκνχ, ιεθηηθήο θπξίσο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζσκαηηθήο παξελφριεζεο 

αληαλαθιψληαη ζηαζεξά ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ καζεηηθή 

θνηλφηεηα. Δλδεηθηηθά, ε Διέλε αλαθέξεη «Τπήξρε πνιύ bullying θαη κε πνιύ 

δεκηνπξγηθνύο ηξόπνπο, από ην λα κνπ πεηάλε πξάγκαηα ζην κάζεκα, κέρξη θαη λα πεξλάσ 

από ηηο θεξθίδεο ζην δηάιιεηκα θαη λα κε δείρλνπλ κε ην δάρηπιν θαη λα ιέλε δηάθνξα».  

Αληίζηνηρα, ε Μάγδα δειψλεη: «Σν ζρνιείν κνπ πξνθάιεζε κία αληξνθνβία.  Γελ κπνξνύζα 

λα ηαηξηάμσ, ππήξρε ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή ζε έλα ζεκείν βία, είραλ γίλεη θαη άζρεκα 

πεξηζηαηηθά, ζηηο ηνπαιέηεο γηα παξάδεηγκα, ήηαλ θέληξν γηα πξνζβνιέο, πεηξάγκαηα…. αιιά 

κπνξεί κεξηθά λα ηα έρσ κπινθάξεη. Με ηα θνξίηζηα ήηαλ πην passive ηα πξάγκαηα, αιιά 

επεηδή κέζα κνπ είρα ηαπηνπνεζεί σο αγόξη δελ κπνξνύζα λα ηαηξηάμσ απόιπηα νύηε εθεί. 

Αθόκα θαη κε  ηελ αληξηθή παξέα έλησζα ζηνρνπνηεκέλε, δελ κε ήζειαλ γηα απηό πνπ είκαη, 

μεθίλεζαλ λα κε θάλνπλ παξέα απιά γηα ην γπκλαζηήξην…ήηαλ όια guy talk θαη πξνζβνιέο. 

Μεηά ηελ θάζε ηνπ γπκλαζηεξίνπ, μεθίλεζα λα θνξάσ ζαιβάξηα, πνιύρξσκα θαλειάθηα θαη 

ην θνξόηδεπαλ πνιύ. Έλαο από απηνύο κία θνξά κνπ είπε ‘Αλ είζαη gay, δελ ζέισ λα 

θάλνπκε παξέα, γηαηί είλαη πνιύ πεξίεξγν’.  Φαληάζνπ έκαζα όηη ππήξρε ζηνίρεκα, ζηνίρεκα 

πξαγκαηηθό γηα εκέλα, γηα ην αλ ήκνπλ gay….. ».  

Μία άιιε ζπκκεηέρνπζα, αλαθέξεη πσο, κεηαμχ άιισλ, βίσζε πεξηζηαηηθφ 

ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο απφ ζπκκαζεηή ηεο. Αλαθέξεη ζρεηηθά «Γελ έλησζα άλεηα κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. Σα αγόξηα κε θνξόηδεπαλ, εξρόληνπζαλ αθόκα θαη κε ρπδαίν ηξόπν, 

ζεμνπαιηθά γηα λα κε πεηξάμνπλ. Έλαο ζπκκαζεηήο κνπ κηα θνξά κνπ είρε πεη λα έξζσ ζπίηη 

ηνπ κεηά ην ζρόιαζκα λα θάλνπκε εξγαζία θαη πάσ ζπίηη ηνπ θαη αξρίδεη λα κνπ κηιάεη γηα 

ζεμνπαιηθά πξάγκαηα θαη αλνίγεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη βάδεη ηζόληα θαη νξκάεη πάλσ κνπ 

λα κε πεηξάμεη θαη όλησο πήγε λα κε πεηξάμεη. Σνλ έζπξσμα, έθπγα ζα θπλεγεκέλε θαη 

ζύκσζε…θνβόκνπλ ηόζν πνιύ πνπ δελ ην είπα ζε θαλέλαλ. Φνβόκνπλ ηη ζα πνπλ απηνί 

ηώξα γηα εκέλα; Σί ζα πνπλ ζην ζρνιείν; Σί ζα πεη ν παηέξαο κνπ;».  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζχλαςε ιηγνζηψλ, αιιά νπζησδψλ θηιηθψλ ζρέζεσλ απφ 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηα θάπνηνπο ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη πσο αληηζηάζκηζε, έζησ θαη 

κεξηθψο, ην εθθνβηζηηθφ θιίκα πνπ πθίζηαλην. Υαξαθηεξηζηηθά ν Αληξέαο αλαθέξεη 

«Ήηαλ όια ραδά. ηελ πελζήκεξε πνπ είρα πάεη καδί κε ηελ θνπέια κνπ ήηαλ όινη ‘ηηηη θνηηά 

ήξζε κε θνπέια’. Ήηαλ αζηείν όηη θαζόληνπζαλ λα αζρνινύληαη κε απηό ην πξάγκα, κε ην ηη 

θάλσ εγώ. Σελ επόκελε κέξα πνπ είρακε πάεη λα δνύκε ηα αμηνζέαηα, πέξλαγα από παξέεο 

θαη αθόκα αζρνιηόληνπζαλ κε απηό…δειαδή πάκε θαιά; Από έλα ζεκείν θαη κεηά γεινύζα, 

ζηακάηεζα λα δίλσ ζεκαζία. Δίρα ηνπο θνιιεηνύο κνπ πνπ κε ζηήξηδαλ θαη απηό έθηαλε». 

Αληίζηνηρα, ν Πέηξνο δειψλεη «ην ζρνιείν πάληα ήκνπλ ην outcast, αιιά λα ζνπ πσ ηελ 
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αιήζεηα δελ κε πνιπελδηέθεξε θηόιαο. Οη ζπκκαζεηέο κνπ ήηαλ ηα ηππηθά παηδάθηα πνπ ηνπο 

λνηάδεη λα δεηρζνύλ, επνκέλσο δελ κνπ άξεζε ν ραξαθηήξαο ηνπο, νη απόςεηο ηνπο, νπόηε 

ιέσ δελ έρεη λόεκα, έρσ ηελ θνιιεηή κνπ, ηνπο θίινπο πνπ έρσ θαη είκαη θνκπιέ». 

Αλαθεξφκελνη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη 

ραξαθηήξηζαλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο απαζείο, εθθξάδνληαο ηαπηφρξνλα 

ηελ δπζαξέζθεηα ηνπο γηα ηελ απξνζπκία απηψλ λα παξέκβνπλ ζε πεξηζηαηηθά 

εθθνβηζκνχ, ελφζσ ήηαλ παξφληεο. Δλδεηθηηθά ν Παχινο αλαθέξεη «Πνηέ δελ ήκνπλ θνληά 

κε ηνπο θαζεγεηέο. Έξρνληαλ απιά γηα λα θάλνπλ ην κάζεκα ηνπο θαη λα πάλε ζπίηηα ηνπο. 

Γελ αζρνιηόληνπζαλ κε ηα ππόινηπα». Αληίζηνηρα, ε Μάγδα δειψλεη: «Οη θαζεγεηέο ήηαλ 

ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο παξόληεο. ηελ γπκλαζηηθή γηα παξάδεηγκα πνπ ήηαλ ην ρεηξόηεξν ζε 

όηη αθνξά ηελ ζηνρνπνίεζε… δειαδή κπνξεί λα ζε θώλαδαλ αδειθάξα, πνύζηε γηα 

παξάδεηγκα θαη ν θαζεγεηήο δελ αληηδξνύζε. Πνηέ δελ ζα έθαλε pick out θάπνηνλ πνπ ζα 

ήηαλ ζπγθεθξηκέλα θαθνπνηεηηθόο». 

Παξάιιεια, δελ απνπζηάδνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαπαξάγνπλ ηηο θνηλσληθά θπξίαξρεο ηδέεο γηα ην θχιν θαη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα, 

παζνινγηθνπνηψληαο νπνηαδήπνηε κε θαλνληθνπνηεκέλε ζεμνπαιηθή είηε έκθπιε εθθνξά. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ε Μάγδα πεξηγξάθεη πσο θαζεγεηήο απηήο εμέθξαδε δηαξθψο 

ζπγθαιπκκέλεο, κε ηελ κνξθή αζηετζκψλ, κνξθέο νκνθνβίαο/ηξαλζνθνβίαο. ρεηηθά 

δειψλεη «Δίρακε έλαλ θαζεγεηή βηνινγίαο, ν νπνίνο ήηαλ πνιύ δεκνθηιήο. Απηόο όιε ηελ 

ώξα έθαλε αζηεία ηνπ ζηπι ‘Αααα μέξσ ηη θάλεηο εζύ ζην θξεβάηη ζνπ’ ή ‘Tί είζαη εζύ, θακηά 

αδειθή;’ θαη όινη γειάγαλε. Γελ ην έθαλε θάπνπ ζπγθεθξηκέλα, δειαδή δελ ήηαλ ζηνρεπκέλν 

θάπνπ, αιιά έιεγε ζπλέρεηα ηέηνηα αζηεία…λνκίδσ θάπνηα ζηηγκή είρε ρξεζηκνπνηήζεη θαη 

ηελ ιέμε ηξαβέιη γηα πιάθα». ε άιιε πεξίπησζε, κέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

αξζξψλνληαο έλαλ ιφγν βηνινγηθνχ/ζενθξαηηθνχ ληεηεξκηληζκνχ, πξνέβε ζε κία 

νκνθνβηθή/ηξαλζνθνβηθή ξεηνξηθή ελ ψξα καζήκαηνο. Η Διέλε παξαζέηεη ζρεηηθά «Δίρε 

ζηρηεί ην ζέκα ηνπ δηεκθπιηζκνύ, γηαηί ήκνπλ εγώ κέζα ζηελ ηάμε από έλαλ καζεηή ζηελ 

δαζθάια ησλ ζξεζθεπηηθώλ. Τπήξραλ ζηηγκέο πνπ απηή κηινύζε γηα νκνθπιόθηινπο θαη 

έιεγε όηη ζα θανύλ ζηελ θόιαζε, όηη δελ είλαη πξάγκαηα απηά. Μία θνξά ηεο θάλεη έλαο 

καζεηήο ‘Κπξία, γηα ηα ηξαβέιηα’, απηό αθξηβώο είρε πεη, ‘ηί γλώκε έρεηε;’ Καη απηή γύξηζε 

θαη είπε όηη απηό δελ ππάξρεη, όηη δελ είλαη θπζηθό, όηη νπζηαζηηθά παξεκβαίλεηο ζηε θύζε, 

έηζη όπσο ζε έθηηαμε ν Θεόο, όηη απηά ηα δηαιέγεη ν Θεόο θαη λα κε θνηηάεη ε κίζε ηάμε θαη 

εγώ λα ηα αθνύσ θαη λα κελ ιέσ ηίπνηα… Γελ ππεξαζπίζζεθε θαλείο ηνπο δηεκθπιηθνύο θαη 

ππήξραλ παηδηά πνπ είπαλ άζρεκα πξάγκαηα θαη ε θαζεγήηξηα είπε άζρεκα πξάγκαηα».  
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Πέξαλ ηεο άξζξσζεο πξνθαιπκκέλα νπδέηεξσλ παζνινγηθνπνηεηηθψλ ιφγσλ, νη 

ηξαλο ηαπηφηεηεο απνλνκηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ζρνιηθφ ζεζκφ, κέζσ, κεηαμχ άιισλ, 

πξαθηηθψλ κε επηζπκεηήο νλνκαηνδνζίαο απφ κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Δηδηθφηεξα, κία ζπκκεηέρνπζα πεξηγξάθεη πσο θιήζεθε λα δηαπξαγκαηεχεηαη δηαξθψο ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο, φηαλ κέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, αξλνχκελν λα ηελ 

πξνζθσλήζεη ζην επηζπκεηφ φλνκα, θαζηζηνχζε ηελ έκθπιε χπαξμε ηεο κε αλαγλσξίζηκε 

ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν. Η Αζελά αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «Απηή ε θαζεγήηξηα πνπ είρε 

ζέκα κε ηα βαςίκαηα, ζπλέρεηα κε θώλαδε κε ην άιιν όλνκα επίηεδεο θαη πξνθιεηηθά. 

Σζαθσλόκνπλ όιε ηελ ώξα καδί ηεο. Σεο έιεγα ‘Με ιέλε Αζελά, είκαη ε Αζελά’ θαη απηή 

εθεί, δελ ήζειε λα ην θαηαιάβεη… Πέξα από απηή είρακε θαη έλα δηεπζπληά ηέξκα αλεύζπλν. 

Πξηλ ιίγν θαηξό πήγα λα κνπ δώζεη κία βεβαίσζε θαη από θάησ βάδεη ππνζεκείσζε από 

άξξελ ζε ζήιπ θαη από ηάδε όλνκα ζε ηάδε θαη απηό ελώ έρσ αιιάμεη ηαπηόηεηα θαη όια… 

Απηό κπνξεί λα δησρζεί πνηληθά μέξεηο».  

ε αληηδηαζηνιή κε ηα αλσηέξσ πεξηζηαηηθά, παξνπζηάζζεθαλ θαη ιηγνζηέο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο πιαηζηψζεθαλ κε έλα θιίκα ππνζηήξημεο θαη 

θαηαλφεζεο απφ κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Η Διέλε αλαθέξεη ζρεηηθά «Παξά ηε 

ζαπίια, ππήξραλ θαη θαινί. Μία καζεκαηηθόο πνπ ηεο είρα κηιήζεη, ήηαλ πνιύ 

ππνζηεξηθηηθή, κε βνήζεζε πνιύ… ηελ Σξίηε ιπθείνπ είρε έξζεη θαη κία πιεξνθνξηθάξηνο, 

πνιύ κηθξνύια, θαη κνπ ιέεη κία κέξα  ‘Ξέξσ όηη θάλεηο αιιαγή’ θαη είκαη εγώ ‘αλ ηη 

αιιαγή;’ θαη γπξλάεη θαη κνπ θάλεη ‘Μελ κνπ ην παίδεηο ραδή, μέξσ ηη αιιαγή θάλεηο! Να 

μέξεηο όηη είκαη εδώ, αλ ρξεηαζηείο θάηη!’ θαη κεηά θαζόκαζηαλ θαη κηινύζακε…». 

Αληίζηνηρα, ν Αλδξέαο δειψλεη «Γελ είρα ζέκα κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο θαζεγεηέο. Όηαλ ην 

θνηλνπνίεζα επίζεκα ζε απηνύο ηειεπηαία κέξα ηνπ ζρνιείνπ, κνπ ιέλε ‘Δκείο δελ έρνπκε 

θάπνην ζέκα, όπνηε ζεο, έια κε ην έγγξαθν γηα ηελ αιιαγή, γηα λα πάξεηο ην απνιπηήξην’. 

Κάπνηνη ήξζαλ θαη κνπ είπαλ ‘Διπίδνπκε ζε ιίγα ρξόληα λα ζε δνύκε ραξνύκελν!’».  

 

Φπρνινγηθή Τγεία 

Η ζηηγκαηνπνίεζε θαη νη πξαθηηθέο πεξηζσξηνπνίεζεο απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ην 

έιιεηκκα θαηαλφεζεο θαη ελίνηε ππνζηήξηθηηθψλ δηθηχσλ, φπσο θαη ε εζσηεξηθή ζχγρπζε 

αλαδείρζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε ηδηαηηέξσο ζηξεζνγφλνπο 

παξάγνληεο, πνπ επέδξαζαλ αξλεηηθά ζηνλ ςπρηζκφ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ.  

Γηαβηψληαο ζε έλα άθακπηα cisθαλνληθνπνηεηηθφ πεξηβάιινλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, πέξαλ ηεο απνζηξνθήο  πνπ αηζζάλνληαη γηα ηα ζσκαηηθά ηνπο 
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ραξαθηεξηζηηθά, αλαπηχζζνπλ απφ πνιχ λσξίο έλα αίζζεκα αξλεηηθά θνξηηζκέλεο 

εηεξφηεηαο, ην νπνίν εληείλεηαη απφ ην έιιεηκκα ζεηηθψλ αλαθνξψλ θαη ελεκέξσζεο γηα 

ελαιιαθηηθέο ηαπηφηεηεο θχινπ. Υαξαθηεξηζηηθά ν Παχινο αλαθέξεη «Από κηθξόο  

έλησζα αεδία γηα ην ζώκα κνπ, θαηαιάβαηλα όηη θάηη πάεη ιάζνο θαη πξνζπαζνύζα λα 

εμεγήζσ ζηνλ εαπηό κνπ ηη ζπκβαίλεη. Δίρα απνξίεο ….Λέσ κήπσο όια ηα αγόξηα είλαη έηζη; 

Δίρα θάλεη θνπβέληα κε ηελ κάλα κνπ θαη κνπ είρε πεη όηη νη ηξαλο είλαη θάηη άληξεο πνπ 

ληύλνληαη γπλαίθεο θαη ηνπο θνξντδεύεη ν θόζκνο θαη νη ιεζβίεο είλαη θάηη θνληέο, ρνληξέο 

θαη άζρεκεο γπλαίθεο, νπόηε θαηαιαβαίλεηο... Γελ είρα αθνύζεη όηη ππάξρνπλ ηξαλο άληξεο. 

Μεγάισζα, ληώζνληαο όηη είκαη από άιιν πιαλήηε». Αληίζηνηρα, ε Μαξία δειψλεη  «Μέρξη 

λα ηππνπνηήζσ ηη είκαη, ζεσξνύζα ηνλ εαπηό κνπ ε κόλε θαη κνλαδηθή, ε πεξίεξγε 

εμσγήηλε, δελ είρα ελαιιαθηηθή… απιά ζπκβηβάζηεθα, γηαηί απηά ήηαλ ηα δεδνκέλα ».  

πσο πξναλαθέξζεθε, ιφγσ ησλ ηζρπξψλ πηέζεσλ πνπ δέρνληαη απφ ηνλ ζρνιηθφ θαη 

ελίνηε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, φια ηα ζπκκεηέρνληα άηνκα ππνβάιινληαη θαηά ηελ 

ζρνιηθή ηνπο θνίηεζε ζε κία πξνζπάζεηα ζπκκφξθσζεο κε ηηο επηβεβιεκέλεο έκθπιεο 

επηηαγέο. Ωζηφζν, απηή ε πεξίνδνο «ξπζκηζηηθήο εκθπινπνίεζεο» επελεξγεί 

εγθισβηζηηθά γηα ηνπο/ηηο ζπλεληεπμηαδφκελνπο/εο, ραξαθηεξηδφκελε σο κία πεξίνδν 

απνζχλδεζεο απφ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Υαξαθηεξηζηηθά, ε Μαξία αλαθέξεη «Δίρα 

θηάζεη πάην. Όηαλ αξλείζαη ηόζν πνιύ απηό πνπ είζαη θαη θηηάρλεηο κία άιιε εηθόλα θαη 

παίδεηο ξόινπο, θηάλεηο λα ην πηζηεύεηο κεηά θαη απηό είλαη ην ρεηξόηεξν. Έλησζα 

θπιαθηζκέλε, ήζεια λα κε ζβήζσ, δελ ήζεια λα ππάξρσ. Ήηαλ πάξα πνιύ ζθιεξό ζηάδην, 

δελ είρα επαθή κε εκέλα. Ήζεια λα πεζάλσ… Βαζηθά  ήκνπλ ζαλ πεζακέλν παηδί, ζσκαηηθά 

θαη θνηλσληθά λεθξό». ε παξφκνην χθνο ε Αζελά αλαθέξεη « Όζν παξίζηαλα ην αγόξη θαη 

ζην ζρνιείν θαη γεληθά,  έλησζα πεξίεξγα, έλησζα όηη δελ ήκνπλ εγώ, νπόηε δελ κε ελδηέθεξε 

απνιύησο ηίπνηα… δελ κε ελδηέθεξε ην ληύζηκν κνπ, ε ζπκπεξηθνξά κνπ, ηίπνηα… Γελ 

ήκνπλ εγώ».  

Η ζπγθάιπςε ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο, κνινλφηη αγρσηηθή θαη ςπρνινγηθά επψδπλε 

ζπλζήθε, πξνβιήζεθε απφ ηελ άιιε πιεπξά σο αλαγθαηφηεηα, εδξαδφκελε ζε δηάρπηνπο 

θφβνπο πνπ εμέθξαζαλ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο ζηνπο ζρνιηθνχο 

ρψξνπο. Υαξαθηεξηζηηθά, ν Πέηξνο αλαθέξεη «Δπέιεμα λα κελ αλνηρηώ γηα ηελ δηθή κνπ 

αζθάιεηα. Ο κεγαιύηεξνο θόβνο κνπ ζην ζρνιείν ήηαλ λα κελ κάζεη θάπνηνο θάηη.  

Γλσξίδνληαο ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο κνπ, δε ζα ζνπ πσ ςέκαηα, ήμεξα πάξα 

πνιύ θαιά όηη απηό κόλν θνξντδία ζα έθεξλε, παξαπάλσ από όηη είρα. Γλώξηδα ηη ζα 

γηλόηαλ, είρα δεη ηνλ θόζκν γύξσ κνπ, νπόηε ιέσ θαιύηεξα λα πεξηκέλσ λα ηειεηώζεη ην 

ζρνιείν θαη λα δήζσ ηε δσή κνπ κεηά όπσο ζέισ, γηαηί λα ξηζθάξσ θαη λα δήζσ ηα επόκελα 
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ζρνιηθά ρξόληα έλα ζπλερέο καξηύξην δελ έιεγε». Παξνκνίσο ε Μαξία αλαθέξεη 

«πκβηβάζηεθα απιά γηα λα γιηηώζσ, δελ κπνξνύζα λα είκαη απηή πνπ είκαη… γιίησζα 

όκσο από πνιιά πξάγκαηα, πνπ ίζσο ήηαλ επηθίλδπλα. Αλ εγώ εθθξαδόκνπλ, κπνξεί λα 

πάζαηλα ην νηηδήπνηε, λα κε ρηππνύζαλ ή νηηδήπνηε άιιν».  

Σαπηφρξνλα, ην δπζκελέο ζρνιηθφ θιίκα θαη ε επαθφινπζε αλαζθάιεηα γηα κία 

επηθείκελε ζπκαηνπνίεζε ελέρεη θαη καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο γηα ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

αηφκσλ.  Υαξαθηεξηζηηθά, ν Παχινο δειψλεη «Όιε απηή ε  πίεζε γηα ην ηη ζα πνπλ, αλ ζα 

κε ζρνιηάζνπλ, πσο ζα θαλεί ην έλα, ην άιιν κνπ έβγαηλε ζε θαηάζιηςε. Αθόκα θαη ηώξα 

όηαλ γλσξίδσ άηνκα, θνβάκαη όηη ζα κε θνξντδέςνπλ, όηη ζα πνπλ θάηη θαθό γηα εκέλα». 

Αληίζηνηρα, ε Μάγδα αλαθέξεη «Υξεζηκνπνηώ θαξκαθεπηηθή θάλλαβε από ηα 17 κνπ θαη 

πηζηεύσ όηη ην ζρνιείν έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζε απηό. Γειαδή…όιε απηή ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαζθάιεηα πνπ βίσζα ζην ζρνιείν, απηό ην άγρνο πνπ κνπ δεκηνπξγνύζε 

όηη πξέπεη λα ηαηξηάμσ, όηη πξέπεη λα απνθύγσ ηελ ζηνρνπνίεζε…έπξεπε κε θάπνην ηξόπν 

λα ην δηαρεηξηζζώ».  

Γηάρπηνο είλαη θαη ν εζσηεξηθεπκέλνο ζηηγκαηηζκφο ησλ αηφκσλ, ν νπνίνο επηδξψληαο 

ζηελ ζέαζε ηνπ εαπηνχ, ηξνθνδνηεί αηζζήκαηα ρακειήο απηνεθηίκεζεο, πξνζσπηθήο 

αλεπάξθεηαο θαη ελνρψλ. Η Mαξηά αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «Φνβόκνπλ ζπλερώο…Αθόκα 

θαη κεηά ην πεξηζηαηηθό πνπ είρε πάεη ν ζπκκαζεηήο κνπ λα κε πεηξάμεη ζεμνπαιηθά, έλησζα 

ηύςεηο. Έιεγα ηη έρσ εγώ ιάζνο πάλσ κνπ πνπ ην παίξλνπλ ρακπάξη θαη ηη πξέπεη λα 

αιιάμσ, γηα λα θάλσ fit in ζηελ θνηλσλία θαη λα κελ κνπ ζπκβαίλνπλ ηέηνηα πξάγκαηα». Σν 

εζσηεξηθεπκέλν ζηίγκα θαη ε ζπλαθφινπζε ςπρνινγηθή επηβάξπλζε γηα θάπνηνπο εθ ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ εμσηεξηθεχζεθε κέζσ απηνηξαπκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη 

απηνθηνληθψλ ηδεαζκψλ. Ο Παχινο δειψλεη ζρεηηθά «ε όια ηα ζρνιηθά ρξόληα είρα 

θαηάζιηςε θαη  ηάζεηο απηνθηνλίαο. Όζεο θνξέο πξνζπαζνύζα λα εθθξάζσ ζειπθόηεηα, 

ηόζν πην πνιύ ζθεθηόκνπλ ηελ απηνθηνλία, σο ηξόπν δηαθπγήο. Κάζε θνξά πνπ έθαλα θάηη 

ζειπθό, όηαλ έκελα κόλνο κνπ πξνζπαζνύζα λα θάλσ θαθό ζηνλ εαπηό κνπ,  

ραξαθσλόκνπλ, γηαηί πίζηεπα όηη κνπ άμηδε λα πνλάσ. Γελ κπνξνύζα λα θαηαιάβσ πόζν 

ζεκαληηθό ξόιν έπαηδε ε ηαπηόηεηα θύινπ. Έλησζα ζε θπιαθή….ην λα κελ απνδέρνκαη εγώ 

ν ίδηνο ηελ ηαπηόηεηα θύινπ κνπ ήηαλ ε κεγαιύηεξε θπιαθή». Αληίζηνηρα, ν Αλδξέαο 

αλαθέξεη «Όηαλ πξσηνμεθίλεζαλ ηα σξαία ρξόληα ηνπ bullying πνπ ηξώλε άηνκα ζαλ θαη 

εκέλα, είρα ζθεθηεί λα κηιήζσ ζηνπο θαζεγεηέο. Σν ίδην απόγεπκα  

ραξαθσλόκνπλ…γηαηί…απηό…ην όηη δελ κνπ αξέζεη ην ζώκα κνπ, απηή ε δπζθνξία, 

ζθεθηόκνπλ όηη αλ δελ είρα γελλεζεί έηζη, δελ ζα ππήξραλ απηά ηα πξνβιήκαηα, άξα δελ ζα 

ήκνπλ ζε απηή ηε ζέζε».  
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ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε ελδνβνιή ησλ εηεξνcisθαλνληθψλ πξνβνιψλ θαη ε 

ζπλαθφινπζε ππνηίκεζε ηνπ εαπηνχ εθδειψλνληαη κε ηελ κνξθή 

νκνθνβηθψλ/ηξαλζνθνβηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηα ίδηα ηα ζπκκεηέρνληα άηνκα. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ν Παχινο αλαθέξεη «Τπήξραλ θνξέο πνπ όηαλ ζπκκαζεηέο κνπ 

θνξόηδεπαλ ηνπο gay ή γεληθά θάηη πνπ είρε ζρέζε κε ΛΟΑΣΚΙ, θνξόηδεπα θαη εγώ καδί 

ηνπο…έηζη πξνζπαζνύζα λα απνξξίςσ ηνλ εαπηό κνπ, όηη θαη θαιά δελ αλήθσ εθεί». 

Αληίζηνηρα, ε Διέλε δειψλεη «Ήκνπλ θνπι νκνθνβηθή… έρσ θάλεη γεξό bullying ζε gay 

άηνκν, ην έρσ ρηππήζεη, ζε ζεκείν λα καδεπηνύκε παηδηά από ην ζρνιείν θαη λα ην 

ρηππήζνπκε  θαη όια απηά γηαηί θνβόκνπλ εγώ λα δερηώ ηνλ εαπηό κνπ». 

ε αληηδηαζηνιή κε ηελ ςπρνινγηθή δπζιεηηνπξγία πνπ επηζχξεη ε απηνθαηαζηνιή 

ηεο έκθπιεο θχζεο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ν ελαγθαιηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο αλαδεηθλχεηαη 

θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επίηεπμε εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη ελδπλάκσζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ε 

Αζελά αλαθέξεη πσο ε αλαλνεκαηνδφηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο θαη ε θνηλνπνίεζε απηήο 

ζηνλ ζρνιηθφ πεξίγπξν εδξαίσζε ηελ εζσηεξηθή ηεο απηναληίιεςε, εμνπιίδνληαο ηελ 

ηαπηφρξνλα κε αλζεθηηθφηεηα απέλαληη ζε πξαθηηθέο ελδνζρνιηθήο ζπκαηνπνίεζεο. 

Γειψλεη ζρεηηθά «Σν πξνεγνύκελν δηάζηεκα θνβόκνπλ ηελ κεηέξα κνπ, ην πσο ζα ην 

πάξνπλ, ηε γηαγηά κνπ, αλ ζα ζηελαρσξήζσ θάπνηνλ, πην πνιύ από όινπο θνβόκνπλ ηνλ 

εαπηό κνπ, κέρξη πνπ θζάλσ ζε έλα ζεκείν θαη ιέσ μέξεηο θάηη ν ηειεπηαίνο πνπ πξέπεη λα 

ζηελαρσξείο είλαη ν εαπηόο ζνπ. Γελ άληερα λα θαηαπηέδνκαη άιιν… Όηαλ κπήθα ινηπόλ  

ζηελ ηάμε θαη ιέσ ‘Δίκαη ε Αζελά, έηζη ζέισ λα κε θσλάδεηε, είκαη θνξίηζη!’, ληξεπόκνπλ 

πάξα πνιύ, αιιά βξήθα ην ζάξξνο θαη ην έθαλα, γηα ηνλ εαπηό κνπ πξώηα από όια! Όηαλ 

έθαλα ην coming out ινηπόλ, απνδέρζεθα ηνλ εαπηό κνπ. Η ζηηγκή εθείλε πνπ άξρηζα λα 

ληώζσ θαιά κε ηνλ εαπηό κνπ ήηαλ αθόηνπ έθαλα ην coming out. Γελ κε έλνηαδε ηη έιεγαλ, 

πσο ζα κε ραξαθηήξηδαλ. Έλησζα αλίθεηε». Αληίζηνηρα, θαη άιινη/εο 

ζπλεληεπμηαδφκελνη/εο ππνγξακκίδνπλ ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηεο απνδνρήο ηνπ 

εαπηνχ θαη ηεο απαγθίζηξσζεο απφ ην ζηίγκα γηα ηελ εζσηεξηθή ηνπο επκάξεηα. 

Δλδεηθηηθά, ν Αλδξέαο δειψλεη «Η θπξηόηεξε δπζθνιία ζην ζρνιείν ήηαλ ε εζσηεξηθή 

απνδνρή. Γελ κε έλνηαδε ηόζν ην ηη ιέγαλε ή ην αλ θνξόηδεπαλ, γηαηί έπξεπε πξώηα εγώ λα 

εζπράζσ κέζα κνπ, δειαδή όηη απηή ε δπζθνξία πνπ ληώζσ είλαη θάηη θπζηνινγηθό. Όζν 

ππήξρε απηόο ν πόιεκνο κέζα κνπ όηη δελ είλαη θπζηνινγηθό, όηη δελ ζα έπξεπε λα είκαη έηζη, 

δελ ήκνπλ θνκπιέ κε ηνλ εαπηό κνπ, νπόηε ηα ππόινηπα δελ κε έλνηαδαλ θαη ηόζν».  

Τπφ ην ίδην πξίζκα, ε Μαξία, πξνβάιιεη κία έθθαλζε ηνπ ηξαλο βηψκαηνο, ε νπνία 

εζηηάδεη ζηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ εαπηνχ, ακθηζβεηψληαο ηελ θπξηαξρία ηεο 

κνλνδηάζηαηεο ηξαλο αθήγεζεο πεξί δπηζηηθήο απφθιηζεο κπαινχ/ζψκαηνο. 
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Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «Όηαλ επηηέινπο ζπλεηδεηνπνίεζα πνηά είκαη, μαλαγελλήζεθα. 

Απηό πνπ ιέεη ην ηξαλο θνκκάηη όηη γελληέζαη ζην ιάζνο ζώκα, εγώ δελ ην έλησζα θαλ απηό 

ηόηε ζην ζρνιείν. Γελ έλησζα ην ζώκα κνπ. Γελ είκαζηε κόλν ην ζώκα καο, είλαη θαη ην 

κπαιό, ην πσο ληώζεηο κέζα ζνπ. Να είζαη ν εαπηόο ζνπ, απηή πνπ είζαη, λα είζαη εζύ κέζα 

ζνπ θαιά. Καη ηώξα ζα ήζεια λα έρσ άιιν ζώκα, αιιά ηώξα ην ληώζσ, είλαη ην ζώκα κνπ, 

ην δηθό κνπ ζώκα!».  

 

ρνιηθή Δπίδνζε θαη αίζζεζε ηνπ ζρνιηθνύ «αλήθεηλ» 

Η επηβεβαξπκκέλε ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην αξλεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα, έρεη αληίθηππν, 

κεηαμχ άιισλ, θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο απφδνζε. Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο 

πεξηέγξαςαλ ηελ αθαδεκατθή ηνπο επίδνζε σο κε ηθαλνπνηεηηθή, ελψ αλέθεξαλ κεησκέλν 

ελδηαθέξνλ θαη θίλεηξα γηα κάζεζε. Δλδεηθηηθά, ν Πέηξνο αλαθέξεη «Γελ ήκνπλ θαη πνιύ 

παξώλ ζην ζρνιείν, κόλν ζσκαηηθά, νύηε κε ελδηέθεξε ηδηαίηεξα ην δηάβαζκα ή ηα 

καζήκαηα». 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, έθδειν είλαη θαη έλα αίζζεκα αθαδεκατθήο κεηνλεμίαο, ην 

νπνίν απνξξέεη ηφζν απφ ην ζηίγκα πνπ θέξνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα φζν θαη απφ ηελ απνπζία 

ελφο θαηαθαηηθνχ ζρνιηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ο Παχινο αλαθέξεη 

ζρεηηθά «Δίρα θαηάζιηςε, δελ κε ελδηέθεξε ν εαπηόο κνπ, νπόηε δελ κε ελδηέθεξαλ ηα 

καζήκαηα. Γελ κπνξνύζα λα ζπγθεληξσζώ …Έλησζα άρξεζηνο, ραδόο, αξγόο». Αληίζηνηρα, 

ε Αζελά πεξηγξάθεη ««Ήκνπλ ε ρεηξόηεξε καζήηξηα. Δίρα δπζθνιίεο θαη ε νηθνγέλεηα κνπ 

θεξόηαλ ζαλ λα είρα πξόβιεκα. ε αληίζεζε κε ηνλ αδειθό κνπ, ήκνπλ πνιύ ήξεκε γηα 

αγόξη, πνιύ ζπλαηζζεκαηηθή, ρακειώλ ηόλσλ…πνιύ αγαζή γηα αγόξη θαη κε αληηκεηώπηδαλ 

ζαλ ραδό, κνπ έξηρλαλ μύιν, κε κείσλαλ όιε ηελ ώξα γηα ηε λνεκνζύλε κνπ. Αθόκα θαη 

ηώξα ππάξρνπλ θνξέο πνπ αηζζάλνκαη ραδή, αιιά  κεηαληώλσ πνπ δελ έβαια ηνλ εαπηό κνπ 

θάησ λα κάζσ αγγιηθά,  πξάγκαηα πνπ ζα κε βνεζνύζαλ απηή ηελ ζηηγκή, ζηελ δνπιεηά κνπ, 

γεληθά… Θα ήζεια λα ζπνπδάζσ θάηη ζην κέιινλ θαη λα κάζσ πξάγκαηα πνπ ίζσο κνπ είλαη 

ρξήζηκα». Η επηζπκία εθπαηδεπηηθήο επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο εθθξάζζεθε αληίζηνηρα θαη 

απφ ηελ Μαξία. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «Δίρα ράζεη ην λόεκα ηεο δσήο, νπόηε δελ κε 

ελδηέθεξε. Γηάβαδα απιά γηα λα πεξλάσ ηηο ηάμεηο. Πιένλ ζέισ λα ζπνπδάζσ, βξίζθσ ην 

θνπξάγην λα ζπνπδάζσ, λα αζρνιεζώ κε ηελ ηέρλε, λα ρνξέςσ, λα δήζσ». 

ην ίδην πιαίζην, αζζελήο παξνπζηάζζεθε θαη ε αίζζεζε ηνπ ζρνιηθνχ αλήθεηλ ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Η δηαξθήο επαγξχπλεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηα άηνκα ζηνλ ζρνιηθφ 

ρψξν δεκηνπξγεί κία επηζπκία ζπλεηδεηήο ανξαηνπνίεζεο θαη απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηα 
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ζρνιηθά δξψκελα. Δλδεηθηηθά, ε Διέλε αλαθέξεη «Ήζεια λα είκαη ην παηδί θάληαζκα. Η 

πξνζνρή ζα έθεξλε θαη πξνβιήκαηα θαη δελ ήκνπλ έηνηκε γηα απηά». Παξνκνίσο, ε Μάγδα 

δειψλεη «Γελ αηζζαλόκνπλ safe. Απέθεπγα parties, activities, events ή λα πεξλάσ από 

παξέεο ηελ ώξα πνπ κηιάλε. Πξνζπαζνύζα λα είκαη αόξαηε, γηα λα κελ θάσ ςπρνινγηθή 

βία».  

Η απεκπινθή απφ ηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ε εκβχζηζε ζε θαληαζηαθνχο 

θφζκνπο παξνπζηάζζεθε ηαπηφρξνλα σο κέζν δηαθπγήο απφ κία αλειεχζεξε 

θαζεκεξηλφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά ν Παχινο αλαθέξεη «Ήκνπλ ζηελ αθξνύια κνπ, 

θιεηζκέλνο. Γελ κίιαγα, νύηε κπνξνύζα λα ζπγθεληξσζώ ζηελ ηάμε. Υαλόκνπλ ζε ζθέςεηο, 

θαληαδόκνπλ  έλαλ δηθό κνπ θόζκν, όπνπ κπνξνύζα λα είκαη όπσο ζέισ.  Ήηαλ έλαο ηξόπνο 

δηαθπγήο». Αληίζηνηρα, ε Μάγδα δειψλεη «Η δσγξαθηθή ήηαλ θνκκάηη ηεο απνζπκπίεζεο 

κνπ. Έθηηαρλα ηνπο δηθνύο κνπ θόζκνπο θαη ραλόκνπλ κέζα δσγξαθηθά. Μνπ παξείρε κία 

απνκόλσζε από όινπο, ηηο θνπβέληεο κέζα ζην κάζεκα, γεληθά…».   

Τπνζηεξηθηηθνί Παξάγνληεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

πλνιηθά απφ ηηο ζπλεληεχμεηο αλαδχζεθε ην έιιεηκκα ζπλδξνκήο πνπ βίσζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο/νπζεο, θαηά ηα ζρνιηθά ηνπο ρξφληα. Τπφ απηφ ην πξίζκα, θάπνηνη/εο εθ 

ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ αμηνδνηνχλ σο κνλαδηθφ ζεηηθφ παξάγνληα ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

θνίηεζεο ηελ ππνζηήξημε πνπ έιαβαλ απφ κεκνλσκέλα κέιε ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ν Πέηξνο αλαθέξεη «Σν κόλν ζεηηθό ζην ζρνιείν ήηαλ ε παξνπζία ησλ 

θνιιεηώλ κνπ πνπ κε ππνζηήξηδαλ θαη κε δέρνληαλ γηα απηό πνπ είκαη». Αληίζηνηρα, ε 

Αζελά αλαθέξεη «Παξαδόμσο ηελ δύλακε ζην ζρνιείν ηελ βξήθα από κία θνπέια πνπ κε 

ππεξαζπηδόηαλ. Υάξεο απηή βξήθα ην ζάξξνο θαη εγώ λα ππεξαζπηζηώ ηνλ εαπηό κνπ, ιέσ 

αθνύ ην θάλεη απηή γηα εκέλα γηαηί λα κελ ην θάλσ εγώ γηα ηνλ εαπηό κνπ;». Ωζηφζν, ε 

παληειή απνπζία ππνζηήξημεο θαη θαηαλφεζεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα 

θαηαδείρζεθε ζε άιιεο πεξηπηψζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά ε Μαξία αλαθέξεη «Μέρξη ηα 18 δελ 

είρα θακία βνήζεηα. Γελ είρα κνηξαζηεί ηίπνηα πνπζελά». Αληίζηνηρα, ν Παχινο «Ήκνπλ 

κόλνο κνπ. Μία άπεηξε κνλαμηά θαη θακία ππνζηήξημε». 

ην πιαίζην απηφ, δεισηηθφ ηνπ δπζκελνχο ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο 

ζπκαηνπνίεζεο πνπ βίσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο, απνηειεί, κεηαμχ άιισλ,  ε 

απξνζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζίμνπλ δεηήκαηα ηαπηφηεηαο θχινπ θαη 

ζεμνπαιηθφηεηαο εληφο ηεο ηάμεο, θαζψο θαη ε κεδακηλή απφθξηζε ζπλνιηθά ηνπ 

ζρνιηθνχ ζεζκνχ ζηελ δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ πνπ ππαγνξεχεηαη 

απφ νκνθνβηθά θαη ηξαλζνθνβηθά ζχλδξνκα. Υαξαθηεξηζηηθά, ν Αλδξέαο αλαθέξεη 
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«Πήγαηλα ζε ηδησηηθό, νπόηε γίλνληαλ θάζε ρξόλν νκηιίεο γηα ην bullying, πνηέ όκσο γηα 

ηέηνηα ζέκαηα». Αληίζηνηρα, ν Πέηξνο «Πνηέ δελ είρε γίλεη θάπνηα δξάζε. Γεληθά απηό ην 

ζέκα ην απόθεπγαλ όινη, ήηαλ θαη θάπνηνη θαζεγεηέο πνπ δελ ηνπο άξεζε ην ζέκα ζπδήηεζεο 

πεξί ηαπηόηεηαο θύινπ θαη ζεμνπαιηθόηεηαο θαη απηό θαηλόηαλ».  

Σέινο, ζε ζπλάξηεζε κε ηα αλσηέξσ, ε Μάγδα δειψλεη  «Δίλαη δύζθνιν λα γλσξίδεηο 

όηη κπνξνύλ λα γίλνπλ ηόζα πξάγκαηα θαη λα καζεπηνύλ θαη λα γίλνπλ θαηαλνεηά, αιιά ην 

ζρνιείν δελ θάλεη ηίπνηα γηα απηά. Σα πξάγκαηα είλαη απιά γηα λα ζε βάινπλ ζε κία 

θνύζθα…». 
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Κεθάιαην 7: πκπεξάζκαηα/πξνηάζεηο 

 
Η παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηα ζρνιηθά βηψκαηα ηεο 

ηξαλο λενιαίαο. Θέηνληαο ζην επίθεληξν ηελ βησκέλε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία κίαο νκάδαο 

ηξαλο λέσλ, επηδηψρζεθε ε απνηχπσζε ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, κε βάζε ηνλ ηξφπν 

πνπ βηψζεθε θαη επέδξαζε ζηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο. Μνινλφηη ην εξεπλεηηθφ δείγκα 

θξίλεηαη κε αληηπξνζσπεπηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα, 

ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ απνηειεί ε γελίθεπζε, αιιά ε εκβάζπλζε ζηελ 

βησκέλε εκπεηξία. Παξά άιισζηε ηηο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο εκπεηξίεο 

ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα νθείινληαη, κεηαμχ άιισλ, ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ, θαζψο θαη ζηελ δηαθνξεηηθή επίδξαζε 

πνπ άζθεζαλ ζε απηά άιια θνηλσληθά ζπζηήκαηα, φπσο ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ είηε 

νη νκάδεο ζπλνκειίθσλ, εμήρζεζαλ αξθεηά θνηλά ζεκαηηθά κνηίβα, ηα νπνία ζε κεγάιν 

βαζκφ ζπγθιίλνπλ κε ηα δεδνκέλα ηεο ππάξρνπζαο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη 

παξαηίζεληαη παξαθάησ.  

πλνιηθά απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, αλαδχζεθε ην ζπκαηνπνηεηηθφ θαη αλειεχζεξν 

ζρνιηθφ θιίκα πνπ βίσζαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη/εο, θαζψο θαη ε θαηαζηαιηηθή επίδξαζε 

απηνχ ζηελ έκθπιε ππνθεηκεληθνπνίεζε θαη ελζσκάησζε, ζηελ θαηαθαηηθή 

αιιειεπίδξαζε κε ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ζηελ ςπρνινγηθή επεμία θαη ζηελ 

ζρνιηθή επίδνζε απηψλ. Σαπηφρξνλα, ζηελ πνξεία ησλ ζπλεληεχμεσλ, αλαδείρζεθε 

πνηθηινηξφπσο ν θαλνληζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θχινπ, ν νπνίνο αθελφο ζπγθξνηείηαη, 

θπζηθνπνηείηαη θαη αλαπαξάγεηαη απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κέζσ ηνπ ρψξνπ, ησλ 

δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, ηνπ ιφγνπ θαη ηεο ζησπήο, ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο 

θαζεκεξηλήο αιιειεπίδξαζεο θαη αθεηέξνπ επηβάιιεηαη ζε φια αλεμαηξέησο ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, κέζσ «παλνπηηθνχ ηχπνπ» αζηπλνκεπηηθψλ πξαθηηθψλ.  

Δκπνηίδνληαο ηελ ζρνιηθή θνπιηνχξα θαη ζπληειψληαο ζηελ ππνθεηκεληθνπνίεζε 

φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ε έκθπιε λφξκα θαίλεηαη ζπλεπψο λα 

επελεξγεί ζηνλ ζρνιηθφ ζεζκφ σο άξξεηε πξνυπφζεζε θαλνληθνπνίεζεο (Butler, 2004). 

ην πιαίζην απηφ, θνηλή ζπληζηακέλε ηεο ζρνιηθήο εκπεηξίαο φισλ ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ αλαδεηθλχεηαη ε αζηπλφκεπζε ηνπ θχινπ, ε νπνία ζέηνληαο ην 

ζχλνιν ηεο απηνπαξνπζίαο καζεη(ξη)ψλ θαη θαζεγεη(ξη)ψλ ππφ δηαξθή επηηήξεζε θαη 
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αμηνιφγεζε, κε βάζε ηηο εγεκνληθέο παξαζηάζεηο ηεο αξξελσπφηεηαο-ζειπθφηεηαο, 

νξνζεηεί ηηο απνδεθηέο κνξθέο ζπγθξφηεζεο, ελζάξθσζεο θαη επηηέιεζεο ζηνπο 

ζρνιηθνχο ρψξνπο. Καινχκελα λα ζπγθξνηήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο εληφο ελφο ζρνιηθνχ θαη 

επξχηεξα θνηλσληθνχ πιαηζίνπ παλνπηηθψλ πηέζεσλ, ηα ζπκκεηέρνληα άηνκα 

αλαπηχζζνπλ απφ λσξίο επίγλσζε ηνπ δπαδηθνχ ιφγνπ ησλ παξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ θαη 

βηψλνπλ εθηελψο ηηο ξπζκηζηηθέο επηπηψζεηο θαη ηελ θαλνληζηηθή βία πνπ επηζχξνπλ νη 

«ηδαληθέο κνξθνινγίεο ηνπ βηνινγηθνχ θχινπ» (Butler, 2009), ππφ ηελ κνξθή 

ινγνζεηηθψλ εληνιψλ, ριεπαζηηθψλ ζρνιίσλ, εθθνβηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, είηε αθφκα 

θαη θαηλνκεληθά νπδέηεξσλ αζηετζκψλ θαη ιφγσλ.  

Μνινλφηη ζηα πξψηα ρξφληα ηεο ζρνιηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο εμσηεξηθεχνπλ 

αζπλείδεηα ην βησκέλν θχιν ηνπο ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο, ζηελ πνξεία ηεο ζρνιηθήο 

ηνπο θνίηεζεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηξηψλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ κέρξη θαη ην ηέινο απηήο 

θαηαζηέιινπλ ηελ έκθπιε θχζε ηνπο θαη ζε κία πξνζπάζεηα θαηεπλαζκνχ ησλ πηέζεσλ 

θαη ελαξκφληζεο κε ην καζεηηθφ ζχλνιν ππνβάιινληαη ζε κία θαηαλαγθαζηηθή 

ππνζηαζηνπνίεζε, κε βάζε ηηο θπξίαξρεο έκθπιεο θαη εηεξνθαλνληζηηθέο αμηψζεηο, 

απνηππψλνληαο απηέο ζηα ζψκαηα, ζηελ θηλεζηνινγία, ζηελ ελδπκαζία, ζηελ νκηιία, είηε 

αθφκα θαη ζηνπο αμηαθνχο θαη ζπκπεξηθνξηθνχο θψδηθεο πνπ αλαπηχζζνπλ. Αληηζηνίρσο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ θάπνηνη/εο εθ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ επηρείξεζαλ λα 

αληηζηαζνχλ ζηελ έκθπιε θαλνληθφηεηα, ελζαξθψλνληαο είηε/θαη θνηλνπνηψληαο ηνλ 

έκθπιν εαπηφ ηνπο ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν, ηνπνζεηήζεθαλ σο εθηξνπέο απφ ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη βίσζαλ αθφκα πην δπζκελψο ηελ πεηζαξρηθή θαηαπίεζε θαη ηνλ 

απνθιεηζκφ (Mc Bride, 2021).   

Σαπηφρξνλα, ε θαζεκεξηλή ζπκπίεζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζε έκθπια 

δηρνηνκεκέλνπο ρψξνπο θαη πξαθηηθέο ζηνηρεηνζεηεί κία επηπξφζζεηε ζπλζήθε 

ζπλαηζζεκαηηθήο δπζθνξίαο θαη απνκφλσζεο. Η ζεζκνζεηεκέλε έκθπιε δπαδνπνίεζε 

ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, ησλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ, ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ 

εμαξηά κε ηελ ζεηξά ηεο ηελ αλαγθαία ζηνλ ζρνιηθφ ζεζκφ αλαγλψξηζε απφ ηελ 

θαλνληζηηθή  αλαγλσζηκφηεηα ησλ ζσκάησλ κε βάζε ηνπο έκθπινπο θαλφλεο 

πνιηηηζκηθήο δηαλνεηφηεηαο. Η δηάξξεμε ησλ θαλφλσλ απηψλ θαίλεηαη λα θαζηζηά ηα 

άηνκα αδηαλφεηα ζην ζρνιηθφ ζπγθείκελν (Bender-Baird, 2016), κε ραξαθηεξηζηηθέο ηηο 

πεξηπηψζεηο δχν ζπκκεηερνπζψλ πνπ θιήζεθαλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα ηνπο ζε έλα εηεξνκνξθηθά νπζηαζηηθνπνηεκέλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

πνπ ζηεξείηαη αλαπαξαζηάζεσλ θαη επηβεβαίσζεο δηαθνξνπνηεκέλα εκθπινπνηεκέλσλ 

πξνζψπσλ.  
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Η έκθπιε λφξκα θαη ε εηεξνθαλνληθφηεηα δηεηζδχνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζπγθξνηνχλ ην 

θνηλσληθφ πεδίν επί ηνπ νπνίνπ δηαληηδξνχλ ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Τπφ απηφ 

ην πξίζκα, νη πξαθηηθέο ηεο έκθπια ζεκαζηνδνηεκέλεο απφθιηζεο θαη ζπλαθφινπζα ηνπ 

ζηηγκαηηζκνχ θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο πξνζιακβάλνπλ ζπζηεκηθφ ραξαθηήξα (Cabezas 

θ.ά, 2013) θαη εγγξάθνληαη ζηαζεξά ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηελ 

ππφινηπε ζρνιηθή θνηλφηεηα, κε ηελ νκνθνβία θαη ηελ ηξαλζνθνβία λα δηαπιέθνληαη θαη 

ελίνηε λα αιιειεπηθαιχπηνληαη. ια ηα ζπκκεηέρνληα άηνκα θαηέζηεζαλ δέθηεο 

παξελνριεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απφ κέιε ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο, κε ηελ κνξθή θπξίσο 

ηεο ιεθηηθήο βίαο, ρσξίο λα απνπζηάδνπλ σζηφζν θαη πεξηζηαηηθά ζσκαηηθήο θαη ζε κία 

πεξίπησζε ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο. Δμίζνπ δπζιεηηνπξγηθέο παξνπζηάζζεθαλ θαη νη 

ζρέζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ, ελψ έθδειε είλαη 

θαη απάζεηα κε ηελ νπνία ηα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

παξνπζηάζζεθαλ λα δηαρεηξίδνληαη πεξηζηαηηθά εθθνβηζκνχ, ζηα νπνία ήηαλ παξφληεο 

(Meyer, 2008). Πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ πξνθαινχλ νη πεξηπηψζεηο αλαπαξαγσγήο 

ιαλζάλνληνο θαζψο θαη άκεζνπ νκνθνβηθνχ/ηξαλζνθνβηθνχ ιφγνπ απφ κέιε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ελψ δελ απνπζηάδεη θαη πεξηζηαηηθφ άκεζεο ζηνρνπνίεζεο 

ζπκκεηέρνπζαο απφ εθπαηδεπηηθφ, κέζσ εζθεκκέλσλ θαη επαλαιεπηηθψλ πξαθηηθψλ κε 

επηζπκεηήο νλνκαηνδνζίαο. Παξά ην γεληθεπκέλν θιίκα εθθνβηζκνχ, αλαθέξζεθαλ 

σζηφζν θαη ιηγνζηέο πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο κέξνο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ 

πιαηζηψζεθε κε έλα θιίκα ππνζηήξημεο απφ κεκνλσκέλα κέιε ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο 

είηε/θαη ηνπ θαζεγεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Η πεξηραξάθσζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζηα θαλνληζηηθά πιαίζηα ηνπ θχινπ 

επηδξά ηδηαίηεξα επηδήκηα ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία (Burgess, 1999). Η αδπλακία λα 

κεηνπζηψζνπλ ην βησκέλν θχιν ηνπο ζε πξαγκαηηθφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εζσηεξηθή 

ζχγρπζε πνπ βηψλνπλ θαη ην έιιεηκκα ελεκέξσζεο, εγθισβίδνπλ ηα άηνκα ζε κία 

άθακπηε θαη κε επηζπκεηή ηαπηφηεηα, γεγνλφο πνπ ππξνδνηεί αηζζήκαηα δπζθνξίαο θαη 

απνμέλσζεο απφ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Σαπηφρξνλα, ε θαζεκεξηλή αλαζθάιεηα θαη 

πίεζε πνπ πθίζηαληαη εληφο ελφο ζπκαηνπνηεηηθνχ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζπλζέηoπλ κία 

επηπιένλ ζηξεζνγφλν θαη ζπλαηζζεκαηηθά εμνπζελσηηθή ζπλζήθε, ππεχζπλε γηα ηελ, θαηά 

πεξηπηψζεηο, καθξνρξφληα ζπζζψξεπζε άγρνπο (Kelleher, 2009). ηα αλσηέξσ πξέπεη λα 

πξνζηεζεί ε, δηαθαηλφκελε απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζπλεληεχμεσλ, εζσηεξίθεπζε ηνπ 

ζηίγκαηνο πνπ εκπεξηθιείεη ηηο αληηθαλνληζηηθέο έκθπιεο εθδνρέο, ε νπνία επηθνξηίδνληαο 

ηα άηνκα κε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ζπκπιέγκαηα ελνρψλ, ελίνηε εμσηεξηθεχεηαη κε 

απηνηξαπκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, απηνθηνληθνχο ηδεαζκνχο (Zeeman θ.ά, 2017), είηε 
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αθφκα θαη κε ηελ κνξθή νκνθνβηθψλ/ηξαλζνθνβηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. ην 

ίδην πιαίζην άιισζηε θαη αλεμαξηήησο ησλ ππφινηπσλ παξαγφλησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ 

ζρνιηθή θαη φρη κφλν θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, ε θπξηφηεξε ηξνρνπέδε 

γηα ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία, ηελ βηψζηκε απηνζπγθξφηεζε θαη ηελ γεληθφηεξε επδσία 

απηψλ αλαδείρζεθε ε κε απνδνρή ηνπ εαπηνχ θαη ε πιαηζίσζε ηεο απηνεηθφλαο κε 

αηζζήκαηα ληξνπήο θαη ελνρψλ. 

Δμίζνπ αξλεηηθή παξνπζηάζζεθε θαη ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, κε 

ηελ πιεηνλφηεηα απηψλ λα αλαθέξνπλ κεησκέλα καζεζηαθά θίλεηξα θαη δπζθνιία 

ζπγθέληξσζεο (McGuire θ.ά, 2010). Δλίνηε δε ην επψδπλν ζρνιηθφ θιίκα θαη ην 

εζσηεξηθεπκέλν ζηίγκα ζπκπαξαζχξνπλ θαη ηελ αθαδεκατθή απηναληίιεςε θάπνησλ εθ 

ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, κε δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο εμέιημε. 

Γηάρπηε εκθαλίζζεθε θαη ε απξνζπκία ελεξγνχο ελαζρφιεζεο κε ηα ζρνιηθά δξψκελα, κε 

ην ζχλνιν ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ λα ππνγξακκίδεη κία επηζπκία ανξαηνπνίεζεο θαη 

απνζηαζηνπνίεζεο απφ ηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Απηή ε ηάζε απνμέλσζεο απφ ην 

ζρνιηθφ γίγλεζζαη εληείλεηαη πεξαηηέξσ απφ ην γεληθφηεξν έιιεηκκα ζπλδξνκεηηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ ραξαθηήξηδε ηελ ζρνιηθή δηαδξνκή ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ (Sausa, 

2005). Δμαηξνπκέλεο ηεο ππνζηήξημεο πνπ έιαβαλ απφ κεκνλσκέλα κέιε ηεο καζεηηθήο 

θνηλφηεηαο, ην θπξίαξρν ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν έιιεηκκα απνδνρήο ζπκπνξεχεηαη θαη 

εληζρχεηαη απφ ην έιιεηκκα ελεκέξσζεο ελ ζρέζεη κε δεηήκαηα ηαπηφηεηαο θχινπ θαη  

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θαζψο θαη απφ ηελ γεληθφηεξε απνπζία εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ελδνζρνιηθήο νκνθνβίαο/ηξαλζνθνβίαο θαη ζε κία γεληθφηεξε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ 

θπξίαξρσλ εηεξνcisθαλνληθψλ ζπκβάζεσλ. 

Δλ θαηαθιείδεη, ε ηνπνζέηεζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζε ζρνιηθά ζπκθξαδφκελα, 

φπνπ ε εηεξνθαλνληθφηεηα θαη ν έκθπινο νπζηαζηηζκφο ζεζπίδνπλ (ηππηθά θαη άηππα) 

ηνπο κνλαδηθά απνδεθηνχο/θπζηθνχο ηξφπνπο χπαξμεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην έιιεηκκα 

ελεκέξσζεο, δξάζεσλ θαη εθπξνζψπεζεο νηθνδφκεζαλ κία έκθπια πνισηηθή ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία, κέζσ ηεο παζνινγηθνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ έκθπιεο 

ζπγθξφηεζεο θαη ελζσκάησζεο θαη ζπλαθφινπζα δηά ηεο θαλνληθνπνίεζεο ηνπ 

εθθνβηζκνχ, επελέξγεζε ππνλνκεπηηθά ζηελ απζεληηθή ππνθεηκεληθνπνίεζε θαη 

απηνπξνζψπεπζε, ζηελ πγηή ελδνζρνιηθή αιιειεπίδξαζε, ζηελ ςπρνινγηθή επεκεξία θαη 

ζηελ ζρνιηθή επίδνζε απηψλ. Με βάζε ηα πξνιερζέληα θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν δνκείηαη ελ ζπλφισ ν ζρνιηθφο ζεζκφο θαη ε παξερφκελε εθπαίδεπζε ρξήδεη 

ελφο γεληθφηεξνπ αλαζηνραζκνχ, ζην επίθεληξν ηνπ νπνίνπ δχλαληαη λα ηεζνχλ νη 
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ζρνιηθέο εκπεηξίεο ηεο ηξαλο καζεηηθήο θνηλφηεηαο. Μνινλφηη, ην ζψκα έξεπλαο πνπ 

κειεηά ηα θαηλφκελα ηξαλζνθνβίαο ζηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα είλαη πξφζθαηα 

αλαδπφκελν θαη σο εθ ηνχηνπ πεξηνξηζκέλν (Martino & Cumming-Potvin, 2018), είλαη 

εθηελψο πηζηνπνηεκέλν φηη έλα ππνζηεξηθηηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζπλδέεηαη κε 

ρακειφηεξα επίπεδα ζπκαηνπνίεζεο θαη απμεκέλα επίπεδα ζρνιηθήο ζχλδεζεο. πλεπψο, 

ε δηάρπζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ε αλάπηπμε παηδαγσγηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ παξαγσγή ελφο ζπκπεξηιεπηηθνχ πξνο ηελ ηξαλο καζεηηθή θνηλφηεηα ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο θξίλνληαη απαξαίηεηεο. Άιισζηε, φπσο δηαθάλεθε θαη απφ ηελ παξνχζα 

εξγαζία, ε πξφζβαζε ζηελ ελεκέξσζε ππήξμε θαζνξηζηηθή θαη γηα ηελ νλνκαηνδφηεζε 

ηεο έκθπιεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βίσλαλ ηα ζπλεληεπμηαδφκελα άηνκα. 

Κνκβηθήο ζεκαζίαο αλαδεηθλχεηαη ζην πιαίζην απηφ ε επηκφξθσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πάλσ ζε ζέκαηα έκθπινπ πινπξαιηζκνχ. H δηελέξγεηα ζε 

ηαθηηθή βάζε ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αλαθνξηθά κε 

δεηήκαηα έκθπισλ θαη ζεμνπαιηθψλ ηαπηνηήησλ θαη ε ελζσκάησζε ησλ ζεκάησλ απηψλ 

ζηνπο πξννξηδφκελνπο ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ νδεγνχο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ απνηειεί έλα βαζηθφ ελέξγεκα, νχησο ψζηε αθελφο 

νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί λα θιεζνχλ λα επαλαδηαπξαγκαηεπζνχλ ηηο φπνηεο ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο θέξνπλ ζρεηηθά θαη αθεηέξνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη θαη λα 

απνηξέπνπλ πεξηζηαηηθά ηξαλζνθνβίαο/νκνθνβίαο ζηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Πξνο 

ηνλ ζθνπφ απηφ, ελδείθλπηαη ε ζηφρεπζε ηέηνησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, πέξαλ ηεο 

κνλνζήκαληεο πξνβνιήο ηνπ νκνθνβηθνχ/ηξαλζνθνβηθνχ εθθνβηζκνχ θαη ησλ ζπλεπεηψλ 

ηνπ, λα εθηείλεηαη ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη ζεζκηθψλ 

κεραληζκψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ηέηνηα θαηλφκελα ζπληεξνχληαη θαη αλαπαξάγνληαη απφ 

ηνλ ζρνιηθφ ζεζκφ, αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. 

Παξάιιεια, ε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ ηεο θαηάιιειεο επηκφξθσζεο 

απηψλ, ζηελ εκπέδσζε ελφο θαηαθαηηθνχ πξνο ηελ ηξαλο καζεηηθή θνηλφηεηα ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο αλαδεηθλχεηαη ζεκαληηθή (McGuire θ.ά, 2010), θαζψο, πέξαλ ηεο έκπξαθηεο 

επίδεημεο ζεβαζκνχ απέλαληη ζηελ ελζψκαηε ππνθεηκεληθφηεηα ησλ ηξαλο καζεη(ξη)ψλ, 

δχλαληαη αθελφο λα πιαηζηψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο απέλαληη ζε ζέκαηα έκθπιεο πνιππινθφηεηαο θαη αθεηέξνπ λα 

απέρνπλ απφ ηελ άξζξσζε, φρη κφλν ιφγσλ παζνινγηθνπνίεζεο ελαιιαθηηθψλ έκθπισλ 

εθδνρψλ, αιιά θαη αζπλείδεηεο αλαπαξαγσγήο παγησκέλσλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ. 

Γεδνκέλνπ δε φηη νη αμηψζεηο ηoπ θχινπ θαη ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο δελ εληζρχνληαη 

απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ ιφγνπ, αιιά θαη κέζσ ηεο ζησπήο, ε έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη 
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παξέκβαζε είηε απνηξνπή πεξηζηαηηθψλ ελδνζρνιηθήο ηξαλζνθνβίαο απφ ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ δχλαηαη λα επελεξγήζεη εμίζνπ ππνζηεξηθηηθά πξνο ηελ ηξαλο καζεηηθή 

θνηλφηεηα θαη λα ζπλδξάκεη ζε έλαλ βαζκφ ζηελ πξφιεςε ηεο εθδήισζεο ηέηνησλ 

θαηλνκέλσλ ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο. 

Αληίζηνηρα ζεκαληηθή κε ηελ επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απνηειεί ε 

ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο. ην πιαίζην άιισζηε ηεο 

παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ε ππνζηήξημε απφ κεκνλσκέλα κέιε ηεο καζεηηθήο 

θνηλφηεηαο θαη θπξίσο ε εχξεζε απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο κέζα απφ ηελ ζχλαςε 

ιηγνζηψλ θηιηθψλ ζρέζεσλ αμηνδνηήζεθε απφ κέξνο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ σο ν ίζσο 

κνλαδηθφο ζεηηθφο παξάγνληαο ηεο ζρνιηθήο ηνπο θνίηεζεο, πνπ ηνπο εμφπιηζε 

ηαπηφρξνλα κε κεγαιχηεξν βαζκφ αλζεθηηθφηεηαο απέλαληη ζε πξαθηηθέο εθθνβηζκνχ, ζε 

ζρέζε κε άιια άηνκα πνπ δελ έηπραλ αλάινγεο ππνζηήξημεο. Η εκπινθή ησλ καζεη(ξη)ψλ 

ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πξνυπνζέηεη σζηφζν, πέξαλ ηεο 

κνλνκεξνχο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηελ γεληθφηεξε 

θηλεηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ. Η εθπφλεζε ζε ζπρλή βάζε δξάζεσλ, φπσο εκεξίδεο 

ή βησκαηηθά εξγαζηήξηα, νη ζπλέξγεηεο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ κε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο 

θαη θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ζπλνιηθά ε εθθίλεζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ 

καζεη(ξη)ψλ, θαζεγεη(ξη)ψλ θαη γνλέσλ, πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, λα ηεζνχλ 

ππφ εμέηαζε νη θπξίαξρεο εηεξνcisθαλνληθέο ηδέεο απνηεινχλ βαζηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ πξνσζεί ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο πνηθηινκνξθίαο σο πξνο ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο, έθθξαζεο θαη 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ πξνζψπσλ.  

Σαπηφρξνλα, ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ 

καζεη(ξη)ψλ ζεσξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθή, ψζηε λα κπνξνχλ ζην πιαίζην ηνπ 

ελδννηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο λα θαιιηεξγνχλ ζηα παηδηά ηνπο ην αίζζεκα ηνπ 

ζεβαζκνχ απέλαληη ζηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε πξνζψπνπ. Η ελζάξξπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο, ε αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ απφ θνηλνχ κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ε παξψζεζε ηεο ζρεηηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ απνηεινχλ πξνηάζεηο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε ελφο ζρνιηθνχ θιίκαηνο θαζνιηθήο απνδνρήο 

θαη ζπλεξγαζίαο. Η επηκφξθσζε παξάιιεια ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ ηξαλο 

καζεη(ξη)ψλ, σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ελδείθλπηαη λα πξνζεγγίδνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη ε 

ζηελή ζπλεξγαζία απηψλ κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ςπρνιφγνπο είλαη επίζεο απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε 
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ζπκπεξηθνξά ή ζηάζε ζα κπνξνχζε λα απνβεί επηδήκηα γηα ηελ απηναληίιεςε θαη ηνλ 

ςπρηζκφ ησλ ηέθλσλ ηνπο. 

Πέξαλ ηεο δηάρπζεο ηεο ελεκέξσζεο, ε θαηαπνιέκεζε ηεο ηξαλζνθνβίαο ζηα 

ζρνιηθά ηδξχκαηα πξνυπνζέηεη ηελ πξναγσγή ηεο δηαλνεηφηεηαο ησλ ηξαλο ηαπηνηήησλ, 

κέζσ ηεο ζπγθξφηεζεο ελφο πεδίνπ αλαπαξάζηαζεο ηξαλο θαη πνηθηιφκνξθα 

εκθπινπνηεκέλσλ ππνθεηκεληθνηήησλ (Martino, Kassen, & Omercajic, 2020). Η 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη δεηήκαηα 

έκθπιεο πνηθηινκνξθίαο θαη ε ελζσκάησζε ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αλαθνξψλ, ππφ ηελ 

κνξθή θεηκέλσλ είηε εηθνλνγξαθήζεσλ, ζε ελαιιαθηηθέο έκθπιεο ππνθεηκεληθφηεηεο, ήδε 

απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ έθζεζε ησλ κειψλ 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζε λέα πιαίζηα έκθπιεο ζεκαζηνδφηεζεο, πξνζθέξνληαο ζεκεία 

αλαθνξάο πξνο ηνπο θπινδηαθνξεηηθνχο/έο καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη δεκηνπξγψληαο 

ηαπηφρξνλα έλα έδαθνο επαλεμέηαζεο ηεο θπζηθφηεηαο ησλ δπηζηηθψλ ινγηθψλ ηνπ 

θχινπ. Αληίζηνηρα, ε ρνξήγεζε θσλήο ζηα κέιε ηεο ηξαλο καζεηηθήο θνηλφηεηαο θαη ε 

ελεξγφ εκπινθή απηψλ ζηελ ράξαμε ησλ παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ θαηά ηνπ εθθνβηζκνχ, 

αθελφο δχλαηαη λα ελδπλακψζεη ην αίζζεκα ζρνιηθήο ζχλδεζεο ησλ καζεη(ξη)ψλ απηψλ 

θαη αθεηέξνπ λα δξνκνινγήζεη ηελ πξνβνιή λέσλ έκθπισλ αλαγλψζεσλ ζηα ζρνιηθά 

ζπγθείκελα(Mc Bride & Neary, 2021). 

Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε 

ηξαλο καζεηηθή θνηλφηεηα πξνυπνζέηεη παξάιιεια κία ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ εξεπλψλ 

επί ηνπ ηξαλο καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ ζρνιηθψλ εκπεηξηψλ απηνχ. Η παξνχζα 

εξγαζία απνηέιεζε κία πξνζπάζεηα ζθηαγξάθεζεο ηεο ηξαλο ζρνιηθήο εκπεηξίαο ζηελ 

Διιάδα θαη πεξαηηέξσ εμέηαζεο ζεκαληηθψλ εθθάλζεσλ απηήο. Αληηζηνίρσο, λέα 

κειεηεηηθά εγρεηξήκαηα, ελδερνκέλσο κεγαιχηεξνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο, ζα κπνξνχζαλ 

λα πινπνηεζνχλ κειινληηθά πνπ λα δηεξεπλνχλ ελ ζπλφισ ηηο εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο ηεο 

ηξαλο καζεηηθήο θνηλφηεηαο είηε λα εζηηάδνπλ ζε επηκέξνπο δηαζηάζεηο απηήο, ι.ρ. νη 

εκπεηξίεο ησλ ηξαλο καζεη(ξη)ψλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ ζρνιηθφ αζιεηηζκφ. Έλα 

επηπξφζζεην αθαλζψδεο δήηεκα, πνπ αλαδχζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

απνηέιεζε ε γνληθή απφξξηςε, θαζψο θαη ε, θαηά πεξηπηψζεηο, αλαζηαιηηθή επίδξαζε πνπ 

άζθεζε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζηελ ζπγθξφηεζε θαη απνδνρή ηεο ηαπηφηεηαο ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Μνινλφηη νη ζρέζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ κε ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ δελ απνηέιεζαλ εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζπλεπψο δελ 

ππήξμαλ εθηεηακέλεο αλαθνξέο ζε απηφ, ζα κπνξνχζαλ κειινληηθά λα αλαιεθζνχλ 

εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα, πνπ λα ελζσκαηψλνπλ ηελ δηάζηαζε ηεο γνληθήο 
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απφξξηςεο/ππνζηήξημεο θαη λα εμεηάδνπλ ηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ επίδξαζε 

πνπ αζθείηαη ζηελ ηξαλο καζεηηθή θνηλφηεηα απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 

Αληίζηνηρα, κία κειινληηθή δηεξεχλεζε ελδερφκελσλ κνξθψλ αθηηβηζηηθήο θηλεηνπνίεζεο 

ηεο ηξαλο καζεηηθήο θνηλφηεηαο ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο, θαζψο θαη κία απνηχπσζε ησλ 

απφςεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ ίδησλ ησλ ηξαλο καζεη(ξη)ψλ, αλαθνξηθά κε ηνπο 

ηξφπνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ε ζρνιηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα, δχλαηαη λα 

εκπινπηίζεη ηελ ζρεηηθή παηδαγσγηθή γλψζε, ζπκβάιινληαο ζηελ ηεθλνζέηεζε λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ είηε ζε κία αλαπξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ.   

Δπηπξνζζέησο, κία κεηαζηξνθή σο πξνο ην εξεπλεηηθφ δείγκα θαη ηελ εξκελεπηηθή 

εζηίαζε ζα ήηαλ εμίζνπ δφθηκν εγρείξεκα. Η δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελ ζρέζεη κε ζέκαηα έκθπιεο θαη ζεμνπαιηθήο 

πνηθηινκνξθίαο, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηφζν πνηνηηθψλ φζν θαη πνζνηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

κεζφδσλ, θαζψο θαη ε εμέηαζε ησλ δηδαθηηθψλ είηε/θαη ησλ ινγνζεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

εθαξκφδνπλ εληφο θαη εθηφο ηεο ηάμεο, κέζσ ι.ρ. ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, ζα 

κπνξνχζε λα δηαθσηίζεη ηνπο ηξφπνπο θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη έκθπιεο θαη 

εηεξνθαλνληζηηθέο ηδέεο δηαθηλνχληαη (ζπλεηδεηά είηε αζπλείδεηα) ζηνπο ζρνιηθνχο 

ρψξνπο απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη εθπαηδεπηηθνί αγλννχλ (είηε δελ αληηιακβάλνληαη) ηα πεξηζηαηηθά 

νκνθνβίαο/ηξαλζνθνβίαο πνπ εθδειψλνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Αληίζηνηρα, 

ε δηεξεχλεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε ηξαλο καζεηέο 

θαη καζήηξηεο, ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη πξφζζεηεο γλψζεηο επί ηνπ ζέκαηνο θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ άξζξσζε λέσλ παηδαγσγηθψλ πξνηάζεσλ. 

Δξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ λα ζέηνπλ ζην επίθεληξν ην ζχλνιν ηεο καζεηηθήο 

θνηλφηεηαο ζα κπνξνχζαλ παξάιιεια λα αλαιεθζνχλ κειινληηθά. Η εμέηαζε ησλ 

απφςεσλ θαη ηεο πξνζέγγηζεο πνπ πηνζεηεί ε καζεηηθή θνηλφηεηα απέλαληη ζε 

δηαθνξνπνηεκέλεο έκθπιεο θαη ζεμνπαιηθέο ηνπνζεηήζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο πνπ αζθνχλ νη έκθπιεο θαη εηεξνθαλνληθέο αμηψζεηο ζηα κέιε 

ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ζηελ κεηαμχ ηνπο θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε ζα κπνξνχζε 

ελδερνκέλσο λα πξνζθέξεη πξφζζεηα εξγαιεία θαηαλφεζεο ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο 

νη κεραληζκνί ηεο βίαο θαη ηνπ ζηηγκαηηζκνχ ππνθηλνχληαη θαη επελεξγνχλ εληφο ηνπ 

ζρνιηθνχ ζεζκνχ, θηλεηξνδνηψληαο λέα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα ηνπ εθθνβηζκνχ, κε βάζε 

ην θχιν θαη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα.   

πσο πξναλαθέξζεθε, ζηηο ειάρηζηεο ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν, ν ηξαλο καζεηηθφο πιεζπζκφο πξνζεγγίδεηαη θαη δηεξεπλάηαη σο κέξνο ηεο 
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επξχηεξεο ΛΟΑΣΚΙ+ καζεηηθήο θνηλφηεηαο. Μνινλφηη, ε νκνθνβία θαη ε ηξαλζνθνβία 

απνξξένπλ απφ ηελ ίδηα βάζε, κε ζπλέπεηα, φπσο αλαδείρζεθε θαη απφ ηελ παξνχζα 

εξγαζία, νη έλλνηεο ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο, έθθξαζεο θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζπρλά λα 

ζπγρένληαη, ε παξάιιειε εθπφλεζε ζηνρεπκέλσλ πξνο ηελ θάζε επηκέξνπο νκάδα 

εξεπλψλ ζα κπνξνχζε λα αλαδείμεη, πέξαλ ησλ θνηλψλ δεηεκάησλ, ηηο ηδηαίηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο πξνθιήζεηο πνπ ε θάζε κία αληηκεησπίδεη. Τπφ απηφ ην πξίζκα, εμίζνπ 

ππνεξεπλεκέλε (ίζσο θαη πεξηζζφηεξν) κε ηελ ηξαλο θνηλφηεηα ΛΟΑΣΚΙ+ νκάδα 

απνηειεί ε θνηλφηεηα non-binary (φξνο νκπξέια πνπ παξαπέκπεη ζε ππνθεηκεληθφηεηεο 

πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην έκθπιν δίπνιν, αιιά ηνπνζεηνχληαη εθηφο ή 

ελδηάκεζα απηνχ). Μειινληηθέο εξεπλεηηθέο απφπεηξεο πνπ λα εγθχπηνπλ ζηα ζρνιηθά 

βηψκαηα ηεο νκάδαο απηήο ζα κπνξνχζαλ λα αλαδείμνπλ λέεο πηπρέο ηεο ζρνιηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βηψλνπλ κέιε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ησλ νπνίσλ νη ηαπηφηεηεο 

θαη κνξθέο έθθξαζεο δελ εκπίπηνπλ ζε έλα απφιπηα δηρνηνκηθφ έκθπιν ζχζηεκα. 

Σέινο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ πξνηάζεσλ, κία βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ηξαλο ζρνιηθήο 

εκπεηξίαο, θαζψο θαη ηεο ηξαλζνθνβίαο ζηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πξνυπνζέηεη, κία 

παξάιιειε εμέηαζε ηνπ θχινπ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ απηφ ζέηεη φρη κφλν ζε ηξαλο 

καζεηέο θαη καζήηξηεο, αιιά ζε φια αλεμαηξέησο ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, θαζψο 

θαη ελ ζπλφισ ζηνλ ηξφπν πνπ δνκείηαη ν ζρνιηθφο ζεζκφο (ζηηο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, 

ζηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ρψξνπ, ζηηο παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, 

ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θ.α). Τπφ απηφ ην πξίζκα, γελλάηαη ε αλάγθε ηαπηφρξνλεο  

δηεξεχλεζεο ησλ έκθπισλ ζπλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ ζεζκνζεηείηαη ε εθπαίδεπζε, θαζψο 

θαη ησλ θπζηθνπνηεκέλσλ πιεγκάησλ πνπ νη ζπλζήθεο απηέο νξνζεηνχλ, σο πξνο ηνπο 

ηξφπνπο λνεκαηνδφηεζεο θαη δηαλνεηφηεηαο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.  

Γεδνκέλνπ φηη ηα ζρνιηθά ηδξχκαηα απνηεινχλ ηνλ θαηεμνρήλ θνηλσληθφ ζεζκφ 

πνπ δχλαηαη λα λνκηκνπνηήζεη λέεο κνξθέο έκθπιεο χπαξμεο (Martino & Cumming-

Potvin, 2018), κία ξηδηθή αλαπξνζαξκνγή απηψλ, πέξαλ ηεο δηάρπζεο ηεο ελεκέξσζεο θαη 

ηεο πινπνίεζεο παηδαγσγηθψλ δξάζεσλ θαηά ηεο ελδνζρνιηθήο ηξαλζνθνβίαο, 

ζπλεπάγεηαη κία γεληθφηεξε επαλαμηνιφγεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη αμηαθψλ ζπζηεκάησλ 

πνπ δηέπνπλ ηνλ ζρνιηθφ ζεζκφ θαη δνκνχλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη αληίιεςεο ζρεηηθά κε 

ην θχιν. Η θαζνξηζηηθή άιισζηε ηφζν γηα ηελ βηψζηκε απηνζπγθξφηεζε ησλ ηξαλο 

καζεη(ξη)ψλ φζν θαη γηα ηελ εμάιεηςε ηεο ηξαλζνθνβίαο ζηα ζρνιηθά (θαη άιια) 

πεξηβάιινληα, απνπαζνινγηθνπνίεζε ησλ ηξαλο ηαπηνηήησλ, δίρσο λα επηηάζζεη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θχινπ, πξνυπνζέηεη ηελ παξαγσγή πξφζθνξνπ εδάθνπο, πξνθεηκέλνπ νη 
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θξαγκνί πνπ απηφ ζέηεη σο πξνο ηελ ζπγθξφηεζε θαη θαηαιεπηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ λα 

θαηαζηνχλ νξαηνί θαη απνξξίςηκνη.    
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Παξάξηεκα  I 

 

 

«Έληππν ζπλαίλεζεο ζπκκεηερόλησλ» 

Έρεηε πξνζθιεζεί λα ζπκκεηάζρεηε ζε κία έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη  απφ ηελ Νηνχζε 

Υξηζηίλα, κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην ηκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο 

δηπισκαηηθήο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν «ρνιηθέο βηψκαηα ηεο ηξαλο λενιαίαο» θαη κε 

επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνλ θν. Δκκαλνπήι ππξηδάθε. 

Ο ζθνπφο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο έγθεηηαη ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

βηψλεηαη θαη επηδξά ε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ ηξαλο καζεηηθφ πιεζπζκφ, κέζσ ηεο 

αλακφριεπζεο θαη εμέηαζεο ησλ ζρνιηθψλ εκπεηξηψλαπηνχ. ηελ έξεπλα απηή 

πξνβιέπεηαη λα ζπκκεηάζρνπλ πξφζσπα, ηα νπνία αθελφο απηνπξνζδηνξίδνληαη σο ηξαλο 

θαη αθεηέξνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έσο θαη ην 2016. Η 

έξεπλα ζα δηεμαρζεί κέζσ ζπλεληεχμεσλ κε εξσηήκαηα αλνηρηνχ ηχπνπ, ηα νπνία ζέηνπλ 

ηηο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηα νπνία κπνξνχλ, αλάινγα κε ηε πνξεία ηεο 

ζπλέληεπμεο, λα ηξνπνπνηεζνχλ, λα παξαιεηθζνχλ είηε, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, λα 

ππάξμνπλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο. Οη  ζπλεληεχμεηο, θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο απηψλ, 

ζα καγλεηνθσλεζνχλ νχησο ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπγθέληξσζε θαη ε επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηέο.  

Η εξεπλήηξηα δεζκεχεηαη απφιπηα γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δενληνινγηθψλ 

αξρψλ.  Δηδηθφηεξα, δεζκεχεηαη σο πξνο ηελ ηήξεζε έληηκεο ζηάζεο, ζεβαζκνχ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Η ζπκκεηνρή  ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή θαη  ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί, θαηφπηλ ξεηήο ζπγθαηάζεζεο απηψλ. Σα άηνκα πνπ πξνηίζεληαη λα  

ζπκκεηάζρνπλ κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή θαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο έξεπλαο  λα 

αλαθαιέζνπλ θαη λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ έξεπλα ρσξίο θακία αηηηνινγία. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ δηαγξαθή ησλ φπνησλ δεδνκέλσλ έρνπλ 

ζπιιερζεί.  

Δπηπιένλ, αλακέλεηαη λα ηεξεζεί  πιήξεο εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αλσλπκία γηα ην 

ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλακέλεηαη λα απνθηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο. Οη φπνηεο πιεξνθνξίεο ελδέρεηαη  λα νδεγήζνπλ ζηελ ηαπηνπνίεζή ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζα αθαηξεζνχλ, ελψ ε αλαθνξά ζηα ζπκκεηέρνληα άηνκα ζην 
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πιαίζην ηεο έξεπλαο ζα γίλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ςεπδσλχκσλ. Δπηπιένλ, ε επεμεξγαζία 

ησλ φπνησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ππφθεηηαη ζε θαηάιιειεο εγγπήζεηο. 

Απνθιεηζηηθά θαη κφλν ε εξεπλήηξηα ζα έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα απηά , θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη κεηά ην πέξαο απηήο ζα δηαγξαθζνχλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζα ιάβνπλ γλψζε εθ ησλ πξνηέξσλ ηα εξσηήκαηα, βάζεη ησλ 

νπνίσλ έρεη δνκεζεί ε ζπλέληεπμε.  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, κπνξoχλ αλά πάζα 

ζηηγκή  λα απνρσξήζνπλ  θαη λα δεηήζνπλ δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, ελψ δηαηεξνχλ 

ην δηθαίσκα λα κελ απαληήζνπλ  ζε θάπνηα εξψηεζε, εθφζνλ δελ ην επηζπκνχλ.  

Παξάιιεια,  κπνξνχλ νπνηεδήπνηε επηζπκνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε  ζηα δεδνκέλα  πνπ 

ηνπο αθνξνχλ θαη λα αηηεζνχλ δηφξζσζε/ηξνπνπνίεζε απηψλ. Σέινο, δχλαληαη λα 

επηθνηλσλνχλ κε ηελ δηεμάγνπζα ηελ έξεπλα, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηε 

πνξεία ηεο εξγαζίαο, ελψ θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο απηήο, αλακέλεηαη λα ηνπο απνζηαιεί 

ζρεηηθφ αληίγξαθν. 

 

../../2021 

Με εθηίκεζε,  

Νηνχζε Υξηζηίλα 

 

Τπνγξαθή εξεπλήηξηαο                                    Τπνγξαθή πκκεηερφληνο/ρνπζαο 
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Παξαθάησ παξαηίζεληαη κία ζεηξά απφ ελδεηθηηθά εξσηήκαηα, βάζεη ησλ νπνίσλ ηίζεληαη 

νη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ζπλέληεπμεο. 

πγθξόηεζε-Δμσηεξίθεπζε έκθπινπ εαπηνύ 

ε πνηα ειηθία θαη κε πνηφλ ηξφπν άξρηζεο  λα βηψλεηο ην θχιν ζνπ; 

Με πνην ηξφπν εμέθξαζεο θαη ζσκαηνπνίεζεο απηφ ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο θαζ‟ φιε ηελ 

πνξεία ηεο ζρνιηθήο ζνπ θνίηεζεο; 

ε πνηα ειηθία ζεκειίσζεο θαη θνηλνπνίεζεο ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ζνπ; 

ε πνην βαζκφ έλησζεο ειεχζεξνο/ε θαη αζθαιήο λα εθθξάζεηο απηήλ ζηνπο ζρνιηθνχο 

ρψξνπο; 

Θεζκνζεηεκέλε εηεξνcisθαλνληθόηεηα 

Πψο ζα πεξηέγξαθεο ηελ ζρνιηθή ζνπ θαζεκεξηλφηεηα;  

ε πνηφλ βαζκφ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ζεσξείο φηη ν ζρνιηθφο ζεζκφο ζπλέβαιε ζηελ 

παξαγσγή ησλ θπξίαξρσλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ θαη πψο πηζηεχεηο φηη απηφ επέδξαζε ζηελ 

ζχλζεζε ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο;   

Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πψο επέδξαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εζχ αληηιακβαλφζνπλ θαη 

εμέθξαδεο ηνλ εαπηφ ζνπ; 

Με πνηφλ ηξφπν βίσζεο ηνλ έκθπιν δηαρσξηζκφ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (ρψξνη, 

δξαζηεξηφηεηεο θ.α);  

Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα 

Πψο ζα πεξηέγξαθεο ηελ ζρέζε ζνπ κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο; Πνηα ήηαλ 

ε γεληθφηεξε αληηκεηψπηζε πνπ έιαβεο  απφ απηνχο/έο θαη κε πνηνλ ηξφπν ζε επεξέαζε; 

Τπήξμαλ θνξέο πνπ θαηέζηεζεο δέθηεο/δέθηξηα εθθνβηζκνχ απφ κέιε ηεο καζεηηθήο 

θνηλφηεηαο; Δάλ λαη κε πνηφλ ηξφπν; 

Πψο ζα πεξηέγξαθεο ηελ ζρέζε  ζνπ κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ; Πνηα ε αληηκεηψπηζε 

πνπ έιαβεο απφ ηα κέιε ηνπ θαζεγεηηθνχ πξνζσπηθνχ; 
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Τπήξμαλ θνξέο πνπ νη θαζεγεηέο παξίζηαλην ζε πεξηζηαηηθά ελδνζρνιηθνχ εθθνβζηκνχ; 

Δάλ λαη πνηα ήηαλ ε ζηάζε ηνπο; 

Τπήξμαλ θνξέο πνπ θαηέζηεζεο δέθηεο/δέθηξηα εθθνβηζκνχ απφ κέιε ηνπ θαζεγεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ; Δάλ λαη κε πνηφλ ηξφπν; 

Ψπρνινγηθή επεκεξία/ ρνιηθή επίδνζε θαη αίζζεζε ηνπ ζρνιηθνύ αλήθεηλ 

Πψο ζα πεξηέγξαθεο ηελ ςπρνινγηθή ζνπ θαηάζηαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ζνπ 

θνίηεζεο; Με πνηφλ ηξφπν πηζηεχεηο φηη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ επέδξαζε ζε απηήλ;  

Πψο ζα πεξηέγξαθεο  ηελ ζρνιηθή ζνπ επίδνζε;  

Ήζνπλ ελεξγφ κέινο ζην ζρνιείν; πκκεηείρεο ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο; 

Τπνζηεξηθηηθνί παξάγνληεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

Πνηνπο ζα ραξαθηήξηδεο σο  ππνζηεξηθηηθνχο/ζεηηθνχο  παξάγνληεο  ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη κε πνηφλ ηξφπν ζεσξείο φηη επέδξαζαλ ζηελ  ζρνιηθή ζνπ θνίηεζε; 

Έιαβεο πνηέ ππφςε ζνπ  θάπνηα ζρνιηθή δξάζε (επίζεκε ή αλεπίζεκε) θαηά ηνπ 

ηξαλζνθνβηθνχ/νκνθνβηθνχ εθθνβηζκνχ; Δάλ λαη, κε πνηα κνξθή θαη κε πνηφλ ηξφπν 

έγηλε δεθηή απφ ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; 


