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Η ΣΕΦΑΑ ως πανεπιστημιακός θεσμός πέραν της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της παραγωγής
νέας γνώσης, αποτελεί μεταξύ άλλων χώρο καλλιέργειας και υποστήριξης των ατομικών
δικαιωμάτων και ελεύθερης έκφρασης της διαφορετικότητας αναφορικά με τον σεξουαλικό
προσανατολισμό. Οι φοιτητές/τριες της εν λόγω σχολής πέραν των οποιονδήποτε
πανεπιστημιακών εκπαιδευτικών υποχρεώσεων, έχουν μια ποικίλη και συστηματική ενασχόληση
με τον αθλητισμό. Ωστόσο, στις προοπτικές πολλών μελετών η αθλητική δραστηριότητα
εμφανίζεται ως μια δραστηριότητα που κατά κανόνα οργανώνεται και λειτουργεί στη βάση της
ετεροσεξουαλικής και ηγεμονικής αρρενωπότητας. Τα αποτελέσματα πολλών ερευνών δείχνουν
επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται η αρρενωπότητα σε ένα κοινωνικό πεδίο, έχει
μια ουσιώδη επίδραση αναφορικά με την καλλιέργεια και έκφραση ομοφοβικών στάσεων και
συμπεριφορών. Ερευνητικά δεδομένα επισημαίνουν ότι οι σημαντικοί παράγοντες διαμόρφωσης
συμπεριφορών απέναντι σε ομοφυλόφιλα άτομα στο αθλητικό πεδίο, είναι μεταξύ άλλων, το φύλο,
η θρησκευτικότητα, οι πολιτικές πεποιθήσεις και η ενασχόληση με συγκεκριμένα αθλήματα. Στις
προοπτικές αυτές σκοπός της έρευνάς μας ήταν η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των
προαναφερθέντων παραγόντων, στη βάση των οποίων ενδεχομένως διαμορφώνονται οι στάσεις
των ετεροφυλόφιλων, φοιτητών/τριών της Σ.Ε.Φ.Α.Α./Ε.Κ.Π.Α. απέναντι στην ομοφυλοφιλία. Το
δείγμα αποτέλεσαν (Ν=552) φοιτητές/τριες που αυτοπροσδιορίστηκαν ως ετεροφυλόφιλοι/-ες. Ως
όργανο μέτρησης των στάσεων των ετεροφυλόφιλων φοιτητών/τριών έναντι της αντρικής και
γυναικείας ομοφυλοφιλίας αντίστοιχα, χρησιμοποιήθηκε η μεταφρασμένη, σταθμισμένη και
προσαρμοσμένη στην Ελληνική γλώσσα και κουλτούρα κλίμακα ATLG του Herek (1994).
Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ένα δημογραφικό ερωτηματολόγιο που αφορούσε στους παράγοντες
που πιθανά σχετίζονται με την εμφάνιση αρνητικών στάσεων έναντι της ομοφυλοφιλίας. Τη
θεωρητική βάση της έρευνας αποτέλεσαν η θεωρία περί Κοινωνικού Φύλου και η θεωρία της
Αρρενωπότητας. Τα αποτελέσματα μεταξύ άλλων έδειξαν ότι, τα ετεροφυλόφιλα άτομα που έχουν
επαφή με ομοφυλόφιλο άτομο σημείωσαν χαμηλότερο μέσο όρο αρνητικών στάσεων προς την
ανδρική ομοφυλοφιλία, όσο αυξάνεται ο βαθμός θρησκευτικότητας, τόσο αυξάνονται και οι
αρνητικές στάσεις προς την ανδρική και γυναικεία ομοφυλοφιλία, με αναφορά στις πολιτικές
πεποιθήσεις, οι προσκείμενοι/ες φοιτητές/τριες σε πιο συντηρητικούς πολιτικά χώρους,
εμφανίζουν πιο αρνητικές στάσεις, ενώ όσο οι πεποιθήσεις κινούνται προς προοδευτικούς
πολιτικά χώρους οι στάσεις γίνονται πιο θετικές. Τέλος, δεν προέκυψε σχέση των στάσεων με τις
μεταβλητές που αντιστοιχούν στην ενασχόληση με τον αθλητισμό. Το επίπεδο ενασχόλησης
καθώς και ο ατομικός ή ο ομαδικός χαρακτήρας του αθλήματος δεν φαίνεται να διαδραματίζει
κάποιο ρόλο αναφορικά με τη διαμόρφωση των στάσεων των φοιτητών/τριών της ΣΕΦΑΑ για την
ομοφυλοφιλία.
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