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Κακοποίηση	  ανδρών	  από	  γυναίκες	  
	  
Το	  φαινόμενο	  της	  άσκησης	  βίας	  στις	  σχέσεις	  ανάμεσα	  στα	  δύο	  φύλα	  φαίνεται	  ότι	  τελικά	  
είναι	  πιο	  σύνθετο	  από	  ό,τι	  νομίζουμε.	  Διάφορες	  έρευνες,	  ρίχνοντας	  φως	  και	  στην	  άλλη	  
πλευρά	  του	  φαινομένου,	  διαπιστώνουν	  ότι	  συχνά	  κάποιοι	  άντρες	  υφίστανται	  σωματική	  ή	  
ψυχολογική	  βία	  από	  γυναίκες.	  Για	  ποιους	  λόγους,	  νομίζετε	  ότι	  	  αυτή	  η	  διάσταση	  του	  
φαινομένου	  αγνοείται	  από	  την	  πλειοψηφία	  	  του	  κόσμου;	  	  Ποιον	  ρόλο	  θεωρείτε	  ότι	  
παίζουν	  τα	  στερεότυπα	  για	  τα	  δύο	  φύλα	  στην	  προκειμένη	  περίπτωση;	  Συζητήστε	  το	  
θέμα,	  λαμβάνοντας	  υπόψη	  και	  τα	  παρακάτω	  άρθρα:	  
Κακοποίηση	  ανδρών	  απο	  γυναίκες	  –	  Η	  κατάρριψη	  ενός	  ακόμα	  μύθου,	  του	  Σ.	  Ν.	  Σαλπιστή	  
Κακοποίηση	  ανδρών:	  συμβαίνει	  και	  στη	  χώρα	  μας,	  της	  Σ.	  Νέτα	  
	  
Ασκήσεις	  
	  

• Nα	  γράψετε	  ένα	  άρθρο	  για	  την	  ιστοσελίδα	  του	  σχολείου	  σας	  με	  
θέμα	  τον	  αλληλοσεβασμό	  	  των	  δύο	  φύλων,	  λαμβάνοντας	  υπόψη	  
την	  εμπειρία	  σας	  καθώς	  και	  τις	  παρακάτω	  ερωτήσεις:	  Πώς	  αντιλαμβάνεστε	  
την	  έννοια	  του	  σεβασμού	  γενικώς	  και	  ειδικότερα	  προς	  το	  άλλο	  φύλο;	  Ποιες	  
συμπεριφορές,	  δείχνουν,	  κατά	  τη	  γνώμη	  σας,	  σεβασμό;	  Νομίζετε	  ότι	  οι	  
περισσότεροι	  νέοι	  αναπτύσσουν	  σχέσεις	  αλληλοσεβασμού;	  Πιστεύετε	  ότι	  ο	  
σεβασμός	  απέναντι	  στο	  άλλο	  φύλο	  αποτελεί	  σημαντική	  αξία;	  Με	  ποιους	  
τρόπους	  νομίζετε	  ότι	  μπορεί	  να	  καλλιεργηθεί;	  Διαβάστε	  και	  την	  άποψη	  του	  
Σ.Ν.	  Σαλπιστή:	  Ένας	  από	  τους	  βασικούς	  στόχους	  για	  μια	  κοινωνία	  δικαίου,	  
ισοτιμίας,	  αλληλεγγύης	  και	  αρμονικής	  συνύπαρξης	  θα	  πρέπει	  να	  είναι	  η	  
αυθεντική	  ισοτιμία,	  η	  προστασία	  των	  δικαιωμάτων	  και	  ο	  αλληλοσεβασμός	  των	  
δύο	  φύλων.	  	  	  

• Να	  δημιουργήσετε	  μια	  αφίσα	  για	  τον	  αλληλοσεβασμό	  
των	  δύο	  φύλων,	  συνδυάζοντας	  λόγο	  και	  εικόνα.	  	  Αν	  
θέλετε,	  δημιουργήστε	  ηλεκτρονική	  αφίσα	  εργαζόμενοι	  σε	  περιβάλλον	  όπως	  
το	  Glogster*	  ή	  κάποιο	  ανάλογο.	  	  	  

	  
	  

	  
*	  Διαδικτυακή	  εφαρμογή	  για	  τη	  δημιουργία	  πολυμεσικών	  αφισών,	  οι	  οποίες	  μπορούν	  να	  
περιλαμβάνουν	  κείμενο,	  φωτογραφίες,	  βίντεο	  (από	  το	  διαδίκτυο),	  γραφικά,	  ήχους,	  
συνημμένα	  αρχεία	  κ.ά.	  Απαιτείται	  η	  δωρεάν	  εγγραφή	  	  χρηστών.	  
	  


