
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ 

ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ: ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

Σίηινο: 

«Υαξηνγξαθώληαο κεραληζκνύο  

θνηλσληθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θύινπ» 

 

ηνπ 

Υακπίδε Θεόδσξνπ 

 

 

Σξηκειήο Δπηηξνπή 

Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα: 

Ηθηγέλεηα Βακβαθίδνπ, θαζεγήηξηα Νεφηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηεο Φιψξηλαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

 

Μέιε: 

 Κσλζηαληίλνο Σζηνχκεο, θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Α.Π.Θ. 

 Νηθφιανο Φσηφπνπινο, επίθνπξνο θαζεγεηή Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 

 

 

Φιψξηλα, Φεβξνπάξηνο 2019 



[2] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Υακπίδεο Θεφδσξνο, 2019. 

Με επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. All rights reserved. 

Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εμ 

νινθιήξνπ ή ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, 

απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπφ κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο 

θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην 

παξφλ κήλπκα. Δξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο εξγαζίαο γηα θεξδνζθνπηθφ 

ζθνπφ πξέπεη λα απεπζχλνληαη πξνο ηνλ ζπγγξαθέα. Οη απφςεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν εθθξάδνπλ ηνλ ζπγγξαθέα θαη 

κφλν. 



[3] 
 

Δπραξηζηίεο 

 

Ζ πνξεία πξνο ηελ νινθιήξσζε κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη επίπνλε αιιά 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία ζπληζηά ηε «Γηπισκαηηθή Δξγαζία», ε νπνία 

εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα παξαθνινχζεζεο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δηδίθεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηίηιν «Πνιηηηζκηθέο πνπδέο: εκεησηηθή 

θαη Δπηθνηλσλία». Σν αληηθείκελφ ηεο εζηηάδεηαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ  

κεραληζκψλ ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ θαη, άξα, ζηηο δηαδηθαζίεο 

κέζσ ησλ νπνίσλ επηρεηξείηαη ε αλαπαξαγσγή ησλ έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε 

πνηθίιεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο. Χο πξνο ην επξχηεξφ ηεο πεδίν 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εληάζζεηαη ζηνλ εξεπλεηηθφ ρψξν ησλ πνπδψλ Φχινπ, φπσο 

εμειίζζνληαη θαηά ηελ θαζηέξσζή ηνπο κεηά ηε κεηνλνκαζία ηνπο απφ ηνλ 

πξνγελέζηεξν φξν «Γπλαηθείεο πνπδέο», ψζηε σο γλσζηηθφ αληηθείκελν λα 

πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζε δεηήκαηα έκθπισλ ηαπηνηήησλ, 

αλαπαξαγσγήο ηνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο θπξίαξρεο εγεκνληθήο 

θνπιηνχξαο. Μεζνδνινγηθά ε έξεπλα βαζίδεηαη ζε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ελψ 

κέζσ απηήο επηδηψθεηαη ε εξεπλεηηθή αλαζεψξεζε ελφο πεδίνπ αηρκήο ηφζν απφ 

άπνςε θνηλσληθή φζν θαη νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, ηδενινγηθή θ.ιπ.. Απηφ πνπ αμίδεη λα 

ηνληζηεί θαη λα πξνβιεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ είλαη φηη, φπσο άιισζηε ζπλάγεηαη θαη 

απφ ηελ έξεπλα ζην ζχλνιφ ηεο, ε αλαπαξαγσγή ηνπ έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ είλαη 

κηα δηαδηθαζία πνπ αλακθίβνια αλαζηέιιεη ηελ θνηλσληθή πξφνδν ζπληζηψληαο 

ηξνρνπέδε ζηελ πνξεία πξνο ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηε ζπιινγηθή εμέιημε. Ζ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζεκεξηλήο επνρήο είλαη απηή πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ 

ηάζε πξνο κηα θαη‘ επίθαζε πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο, εθφζνλ 

ε παξείζθξεζε ησλ κηθξναληζνηήησλ ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ είλαη κηα πξαθηηθή 

πνπ έσο θαη ζήκεξα δελ έρεη απνθξππηνγξαθεζεί επαξθψο. Μέζσ ηεο παξνχζαο, 

ινηπφλ, έξεπλαο απηφ πνπ επηρεηξείηαη είλαη αθξηβψο λα «θσηηζηεί» έζησ θαη 

επηκέξνπο απηή ε πνιππνίθηιε πξαθηηθή.   

 

Λέμεηο – θιεηδηά 

Φχιν, έκθπινο ζηεξενηππηζκφο, θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο θχινπ, κεραληζκνί 

αλαπαξαγσγήο αλαπαξαζηάζεσλ. 
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Abstract 

 

This research constitutes the "Thesis", which is being developed as part of the follow-

up of the Master's Degree Program in the Department of Early Childhood Education 

of the University of Western Macedonia entitled "Cultural Studies: Semiotics and 

Communication". The subject matter focuses on decoding the mechanisms of social 

representations of gender and thus on the processes through which the reproduction of 

the gender representations is attempted in a variety of social and cultural practices. As 

far as its broader scope is concerned, the thesis can be considered as a part in the 

research field of Gender Studies. This may be perceived as evolve in the 

establishment of Gender Studies after renaming them (previous term 'Women's 

Studies'), so as discipline to adapt to new circumstances relating to issues gendered 

identities, reproduction of cultural capital and the dominant hegemonic culture. 

Methodologically, the research is based on a literature review, aiming to a cutting-

edge field in social, economic, political, ideological etc. terms. What is worth 

highlighting generally and in advance is that, as it could be shown by research as a 

whole, the reproduction of gender stereotyping is a process that undoubtedly inhibits 

social progress by hindering progress towards personal development and collective 

evolution. The social reality of the present era is an evidence of the tendency towards 

an emphatically endorsement of the principles of equal treatment, since the intrusion 

of gender inequalities is a practice that has so far not been sufficiently deciphered. 

Through this research, what is being attempted is precisely to "illuminate" even this 

diverse practice. 

  

 

Key Words 

 

Gender / Sex, gender stereotyping, social representations of gender, reproduction 

mechanisms of representations. 
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Α. Πξόινγνο 

Ζ  παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηε ραξηνγξάθεζε κεραληζκψλ αλαπαξαγσγήο 

ησλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ. Άξα, απηφ πνπ κειεηάηαη είλαη θάπνηεο 

απφ ηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη πνηθίιεο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

θχινπ δηακνξθψλνληαη θαη ζπληεξνχληαη θαη φρη θαζαπηέο θαη κφλν νη θνηλσληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, αλ θαη ε αλαθνξά ζε απηέο είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

θαηαλνεηή θαη ε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ. 

Άιισζηε, νη ελ ιφγσ θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο επηκέξνπο έρνπλ έσο ζήκεξα 

εμεηαζηεί θαη ζπλερίδνπλ λα εμεηάδνληαη εξεπλεηηθά θαιχπηνληαο δηάθνξνπο ηνκείο 

ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ε ινγνηερλία, ε δηαθήκηζε, νη ηέρλεο θιπ..  

Ζ ζπγθεθξηκέλε, ινηπφλ, εξεπλεηηθή απφπεηξα είλαη κέξνο ηεο καθξάο 

παξάδνζεο ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πνπδέο Φχινπ. κσο, σο πξνο ην 

αληηθείκελφ ηεο ζπληζηά έλα πξντφλ πνπ αθνινπζεί ηε λεφηεξε παξαγσγή, φπσο 

δηακνξθψλεηαη ζηε ζχγρξνλε κεηαλεσηεξηθή επνρή ηνπ αηηήκαηνο γηα θαηνρχξσζε 

ησλ πνιιαπιψλ ηαπηνηήησλ ηνπ αηφκνπ σο θνηλσληθήο νληφηεηαο. Χο ζθνπφο ηεο 

έξεπλαο ζεσξείηαη ελ γέλεη ε θαηαγξαθή, θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζπληήξεζεο ησλ ζηεξενηχπσλ ηνπ θχινπ φπσο απηά πξνβάιινληαη κέζσ δηαθφξσλ 

θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Μεζνδνινγηθά ε έξεπλα βαζίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε. Αμίδεη, σζηφζν, λα ηνληζηεί πσο επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε κε άμνλεο 

ηα πην πξφζθαηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα θαη δεδνκέλα φπσο απηά έρνπλ αλαδεηρζεί 

ζηνλ ρψξν ηεο ζπλαθνχο εθδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θπξίσο ησλ δηεζλψλ 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη φρη κφλν. 

Έλα εγγελέο πξφβιεκα ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζηεξενηχπσλ ηνπ θχινπ θαη ηεο 

αλαπαξαγσγήο ηνπο είλαη ην γεγνλφο φηη ε θνηλσληθή εμέιημε είλαη αδήξηηε. 

Παξάιιεια, φκσο δελ είλαη πάληα εθηθηή ε αλαγθαία απνζηαζηνπνίεζε απφ ηηο 

θνηλσληθέο ζπληζηψζεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη πεξαηηέξσ ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο. Με δεδνκέλν 

απηφ ε φπνηα εξεπλεηηθή απφπεηξα ζεκαηνδνηείηαη απφ ην ρσξνρξνληθφ πιαίζην ζην 

νπνίν δηεμάγεηαη θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη αλεπεξέαζηε απφ ηα 

εθάζηνηε θνηλσληθνπνιηηηθά δεδνκέλα δξάζεο ηφζν ηνπ εξεπλεηή φζν θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζην θχιν σο παξάγνληα θνηλσληθήο ηαμηλφκεζεο, ίζσο 

κάιηζηα ηνλ ζεκαληηθφηεξν ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ηνπο ρξφλνπο.  
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Οη αλσηέξσ δηαπηζηψζεηο δελ κπνξεί λα απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 

ζηε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο ζεηηθνχ ζηελ εθδήισζε ησλ πξνζέζεσλ δηεξεχλεζεο 

ηνπ θχινπ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζηε ζεκεξηλή επνρή. Αληηζέησο, ε επξχηεξα δηαδνκέλε 

δηάζηαζε κεηαμχ ηεο ξεηνξηθήο ηεο απνδνρήο ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

επηθξάηεζεο ησλ κηθξνδηαδηθαζηψλ αλαπαξαγσγήο ηνπ ζηεξενηππηζκνχ ηνπ θχινπ 

επηβάιινπλ φζν πνηέ άιινηε ηελ αλάγθε κηαο εηο βάζνο αλάιπζεο θαη ίζσο «κεηα-

αλάγλσζεο» ησλ δηαδηθαζηψλ αλαπαξαγσγήο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ έκθπινπ 

ζηεξενηππηζκνχ. 

Αλ, εμάιινπ, πξέπεη λα δηαηππσζνχλ έζησ επηγξακκαηηθά ηα ζπλαθή 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πάλσ ζηα νπνία ζα κπνξνχζε λα θηλεζεί ζηελ πνξεία ηεο ε 

έξεπλα ζα πξέπεη λα ελδεηθηηθά αλαθεξζνχλ ηα εμήο: 

1. Ση ζεκαίλεη ν φξνο «κεραληζκφο αλαπαξαγσγήο ησλ θνηλσληθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ»; 

2. Πνηνο ή πνηνη είλαη νη κεραληζκνί αλαπαξαγσγήο ησλ θνηλσληθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ;  

3. Πνηα είλαη ε επίδξαζή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο;   

Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηεο ε εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε νξηζκέλα θεθάιαηα, ησλ 

νπνίσλ ην πεξηερφκελν επηγξακκαηηθά έρεη σο εμήο: 

ην πξψην θεθάιαην ηίζεληαη νη απαξαίηεηεο βάζεηο, ψζηε λα πξνζεγγηζηεί ην 

εξεπλεηηθφ δεηνχκελν ζην αλαγθαίν πιαίζην. Γηα ην ιφγν απηφ θαη επηκεξίδεηαη ζε: 

 έλαλ Πξφινγν, κέζσ ηνπ νπνίνπ ηίζεηαη ν εξεπλεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο ζηνλ 

νπνίν επηθεληξψλεηαη ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, 

 κηα εμέηαζε ηνπ ρσξν-ρξνληθνχ πιαηζίνπ, εληφο ηνπ νπνίνπ επηρεηξείηαη ε 

δηεξεχλεζε ηνπ δεηνχκελνπ, θάηη πνπ ζεσξείηαη αλαγθαίν, ψζηε λα δηαθαλεί ν ξφινο 

ησλ ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο δηακνξθψλνληαη νη δηάθνξεο αληηιήςεηο, 

 κηα απφπεηξα ελλνηνινγηθήο απνθαηάζηαζεο ηεο θχξηαο ππφ εμέηαζε έλλνηαο, 

δειαδή ηνπ θύινπ, 

 κηα απφπεηξα δηαγξαθήο ηεο έλλνηαο ηεο αλαπαξάζηαζεο γεληθά θαη εηδηθά 

αλαθνξηθά κε ην θχιν σο κίαο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο θαη 
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 κηα εηζαγσγηθή ελλνηνινγηθή απνθαηάζηαζε ησλ κεραληζκώλ σο 

ζπληειεζηψλ αλαπαξαγσγήο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ αιιά θαη πεξαηηέξσ 

ηνπ έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ κέζσ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε Μεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, φπνπ 

θαη απνδίδνληαη εηζαγσγηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζθνπφ θαη ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη ηε κέζνδν. 

ην ηξίην θεθάιαην, πνπ απνηειεί θαη ηνλ βαζηθφ θνξκφ ηεο έξεπλαο, …. 

 αξρηθά πξνζεγγίδεηαη ην θχιν σο έλα ζχκβνιν ζην θνηλσληθφ πεδίν, αιιά θαη 

σο ζηνηρείν πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ πνηθηιφηξνπα, 

 ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα ελδεηθηηθή θαηαγξαθή νξηζκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ηνπ θχινπ ζε νξηζκέλα πεδία δξάζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα, φπσο ε νηθνγέλεηα, ε 

εξγαζία, ηα Μ.Μ.Δ. θ.ά., 

 αθνινχζσο δηεξεπλψληαη νη κεραληζκνί αλαπαξαγσγήο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ηνπ ζηεξενηππηθά δνκεκέλνπ θχινπ, 

 έπεηηα πξνβάιιεηαη ε αληίιεςε ηνπ θχινπ ζηε λεφηεξε επνρή 

 θαη, ηέινο, γίλεηαη κηα απφπεηξα ζθηαγξάθεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ αλαζηνιήο 

ησλ κεραληζκψλ αλαπαξαγσγήο ησλ έκθπισλ ζηεξενηππηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ε πδήηεζε, φπνπ 

ζπλάγνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ φιε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, θαη 

θαηαγξάθνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο ζπλαθείο πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ην ππφ εμέηαζε 

δήηεκα. 
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Β. Σν ρσξνρξνληθό πιαίζην εμέηαζεο ηνπ θύινπ 

Οη φπνηεο λνεηηθέο πξνζιήςεηο αιιάδνπλ κε βάζε ηελ εμέιημε ηνπ ρξφλνπ. Ζ 

απφπεηξα, επνκέλσο, ζχλζεζεο, θσδηθνπνίεζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ θαη ησλ ζπλαθψλ κεραληζκψλ αλαπαξαγσγήο ηνπο 

πξνυπνζέηνπλ ηελ έληαμε κηαο εξεπλεηηθήο απφπεηξαο ζε απζηεξά νξηνζεηεκέλα 

ρσξνρξνληθά πιαίζηα. Γηα παξάδεηγκα ζηηο κέξεο καο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ησλ 

ιεγφκελσλ «έμππλσλ ηειεθψλσλ» φπσο ην Grindr ή ην  Tinder, ράξε ζηηο νπνίεο έρεη 

επηρεηξεζεί ε δηακφξθσζε ηεο έθθξαζεο κηαο λέαο έκθπιεο θαλνληθφηεηαο (Mark et 

al., 2017). 

Άξα, θηλείηαη ζην επίπεδν ηνπ απηνλφεηνπ, αλ θαη ζα πξέπεη λα δειψλεηαη, πσο 

ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα εθδνρή 

ελφο ρξφλνπ θαη ελφο ρψξνπ ζηνλ νπνίν κπνξεί λα επηρεηξεζεί ε εξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ. Με δεδνκέλν απηφ δελ απαηηείηαη 

ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο ζπλαθείο ζπζηάζεηο. Ενχκε ζε κηα 

δπηηθή θνηλσλία ηεο ζχγρξνλεο επνρήο. Πνηεο βεβαηφηεηεο παξακέλνπλ νξζσκέλεο 

αθφκε, σζηφζν, ζε κηα επνρή κεηάβαζεο κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο πξνο ηε 

κεηαλεσηεξηθφηεηα θαη ηη ζπλεπάγεηαη απηφ;  

Πξηλ απφ νηηδήπνηε άιιν αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο θαηά ηελ Butler (2009) 

δνχκε ζε έλα πιαίζην εηεξνθαλνληθφηεηαο θαη επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ θχινπ, δειαδή 

ζε έλα ζχζηεκα ππνρξεσηηθήο εηεξνθπινθηιίαο θαη εηεξνθπινθηιηθήο εγεκνλίαο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, άιισζηε, θαη απηφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ 

θχινπ είλαη πξσηίζησο ε απνθπζηθνπνίεζή ηνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε απαιιαγή απφ 

ηα πξντφληα ππνρξεσηηθήο εηεξνζεμνπαιηθφηεηαο θαη θαιινγνθεληξηζκνχ (Butler, 

2009).  

Αλαιπηηθφηεξα, αλ μεθηλήζνπκε απφ ηνλ ρψξν ζα πξέπεη λα πιαηζηψζνπκε ηελ 

φπνηα ζπδήηεζε γηα ην θχιν ζηε βάζε ηνπ δπτζκνχ Αλαηνιήο – Γχζεο. Άιισζηε, ε 

ελλνηνιφγεζε ηεο ίδηαο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ελφο αηφκνπ, αλ πξέπεη ελδεηθηηθά κφλν 

λα εζηηάζεη θαλείο ζε απηή ηελ πξνζνρή ηνπ, δηαθέξεη αλά θνηλσλία. Γηα παξάδεηγκα 

ζην αιβαδφξ ηεο Βξαδηιίαο ε ελεξγεηηθή ή παζεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη απηή πνπ 

θαζνξίδεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ έκθπιε  ηαπηφηεηα (Πνιίηεο, 2006). Καλείο δε 
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ζα κπνξνχζε θπζηθά λα ακθηζβεηήζεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο πξνβνιήο ηεο δηαθνξάο 

ελφο ηέηνηνπ πιαηζίνπ. Πνηνο, φκσο, δε ζα έκελε – ίζσο – έθπιεθηφο απφ ην γεγνλφο 

φηη εθηφο Γχζεο ε ππέξβαζε ηεο δηπνιηθφηεηαο ηνπ θχινπ είλαη πην αλακελφκελε, 

φπσο ζπρλά δηαπηζηψλεηαη; Ζ δπηηθή πξννδεπηηθή ζθέςε ζα έιεγε θάπνηνο φηη δελ 

κπνξεί ή ηνπιάρηζηνλ δε ζα έπξεπε λα ζπκπιέεη κε αλαρξνληζηηθέο αληηιήςεηο πνπ 

επλννχλ ηελ θαηνρχξσζε ηεο κε επηζπκεηήο θαη απνθεπθηέαο αληζφηεηαο, θαζψο 

απηή ζα απνηεινχζε ηεθκήξην άκεζεο δηάςεπζεο ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Χζηφζν, αλ 

δερηνχκε πσο θαηαξράο ε γιψζζα ζπληζηά ην θπξίαξρν κέζν δφκεζεο θαη έλδπζεο 

ηνπ λνήκαηνο, ζηε Γχζε ε θαηάζρεζε θαη ν απνθιεηζκφο ηνπ γπλαηθείνπ επηβάιιεηαη 

πξσηαξρηθά κέζσ ηεο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο αιιά θαη απηήο αθφκε 

ηεο γξακκαηηθήο. Αξθεί γηα απηφ λα ππελζπκίζεη θαλείο πσο κηα ηέηνηνπ είδνπο 

κεξνιεςία παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο θπξίαξρεο κεηαθνξέο ηνπ ηχπνπ «ην ηζρπξό 

θύιν» (Κνιχξε, 2017).  

Ση ηζρχεη φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν, φκσο; Ζ επνρή ζηελ νπνία δνχκε είλαη – 

φλησο! - απηή ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο. ε απηή θχξηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε θξίζε 

ησλ αμίσλ θαη δηαθφξσλ βεβαηνηήησλ. Παξάιιεια, φκσο, είλαη έθδειε ε έμαξζε ηνπ 

αηνκηθηζκνχ, αιιά θαη ε ζπξξίθλσζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο αλεθηηθφηεηαο, ηεο 

αιιειεγγχεο, πνπ απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

σζηφζν θαη φπσο είλαη δηαθξίλεηαη εχθνια, κέζα ζε έλα ηέηνην θιίκα 

νπηζζνδξφκεζεο εμπκλείηαη θαη πάιη ν θαηαλαισηηζκφο θαη επηθξνηείηαη σο πξνο ηηο 

ηερληθέο ηνπ ν επηηήδεηνο θαη ν άπιεζηνο άλζξσπνο. Καηά ηνλ Bauman, εμάιινπ, ε 

«ξεπζηή» λεσηεξηθφηεηα δελ ππήξμε ηίπνηε άιιν πέξα απφ ηελ εηθφλα ελφο 

λενθηιειεπζεξηζκνχ ζε αθκή θάησ απφ ην πξίζκα κηαο θαη‘ επίθαζε κφλν πξνφδνπ. 

Σν κεηακνληέξλν ηδενιφγεκα είλαη επνκέλσο ην ερέγγπν γηα ηε δηαζηξνθή ηεο 

δεκηνπξγίαο ζε θαηαζηξνθή (Bauman & Bordoni, 2016). 

Απφ ηελ άιιε, θαηά ηνλ Bordoni φρη κφλν ε λεσηεξηθφηεηα ζηε ζεκεξηλή 

επνρή θαιείηαη λα αλαθαιέζεη ηηο επαγγειίεο ηεο, αιιά, αληηζέησο, είλαη ε 

κεηαλεσηεξηθφηεηα απηή ε ίδηα πνπ ηηο ππνηηκά θαη ηηο ριεπάδεη. Ζ ππφζρεζε ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ γηα θπξηαξρία ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε καηαηψλεηαη κπξνζηά ζηηο 

«εζηθέο θαηαζηξνθέο», κε απνηέιεζκα ηε ζθιεξή δηάςεπζε ηεο αληηζηξνθήο ηεο 

κνηξνιαηξίαο θαη ηνπ ζθνηαδηζκνχ ζε ηζρχ θαη επηβνιή. Σεθκήξηα φισλ απηψλ πνπ 

πηζηνπνηνχλ ελ κέξεη κηα παγθφζκηαο δηάζηαζεο θξίζε είλαη πνιιά θαη δηάθνξα: 
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αλεπαξθή ζπζηήκαηα πγείαο, αλεξγία, αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ζπληαμηνδφηεζεο, γεξνθνκηθήο κέξηκλαο. ε πνηνλ ρψξν φια απηά 

επδνθηκνχλ; Μα ζε έλα θξάηνο πξφλνηαο ζε δηάιπζε, θάηη πνπ παξαηεξείηαη φρη κφλν 

ζηελ Διιάδα ή ζηελ Δπξψπε αιιά παγθφζκηα, κπξνζηά ζε κηα λενθηιειεχζεξε 

πεπνίζεζε, βάζεη ηεο νπνίαο φινη νθείινπλ λα πξνλννχλ γηα ηελ ηχρε ηνπο ρσξίο λα 

επελδχνπλ ζηελ ππνζηήξημε άιισλ. 

Άιισζηε, ν λενθηιειεπζεξηζκφο επέβαιε σο αλαγθαία ηελ αληίιεςε πεξί 

απζηεξήο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ σο κφλσλ κέζσλ απαιιαγήο απφ ην νγθψδεο 

δεκφζην ρξένο. Χζηφζν, νη θξίζεηο θάζε άιιν παξά παξνδηθέο κπνξνχλ λα 

ζεσξνχληαη, κηαο θαη ζηνλ ξεπζηφ καο θφζκν ε έιιεηςε νηθνλνκηθήο θαη ππαξμηαθήο 

ζηαζεξφηεηαο ζπληζηνχλ ελδεκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ θαηά ηνλ 

Bordoni «Γελ ππάξρεη θακία δηέμνδνο από ηελ θξίζε.» (Bauman & Bordoni, 2016: 

15). 

Ζ αλαζεψξεζε ησλ παξαδεδνκέλσλ ζπληζησζψλ εληφο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 

απνηηκάηαη ε φπνηα κνξθή εθδήισζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ 

επηβάιιεη κηα λέαο κνξθήο πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ. ε απηή ηε λέα 

πξνζέγγηζε αλαληίξξεηα απαηηείηαη κηα  ζχγρξνλε εμέηαζε ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ εξεπλεηηθά. Οη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ φζν πνηέ άιινηε ηε ζπλεμέηαζε 

απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ε αλάγθε ζπγρξνληζκνχ ηνπ βήκαηνο ηνπ εξεπλεηή κε πνηθίια 

πεδία δξάζεο ζπιινγηθνηήησλ, φπσο ηα πνιππνιηηηζκηθά ηεο κεηαλεσηεξηθήο επνρήο 

(Κνιχξε, 2017).  

Αμίδεη δε λα ηνληζηεί, γηα λα επαλέιζνπκε ζην κχζεπκα ηεο λεσηεξηθήο επνρήο 

πσο απηφ «γνληκφηαηα» εγθαηαιείθζεθε. Απφδεημε απηνχ είλαη φηη πιένλ δελ 

αζρνινχληαη παξά ειάρηζηνη κε ηε δφκεζε κηαο «ζσζηήο θνηλσλίαο». πσο πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη, άιισζηε, ν Σδσλ Γθξαίπ «Ο θηιειεύζεξνο πνιηηηζκόο 

ζηεξίδεηαη πάλσ ζ‟ έλα όλεηξν.», κηαο θαη ε ειεπζεξία καδί κε ηελ αζθάιεηα ζα είλαη 

απηφ πνπ πάληα ζα ζέιγεη ηνπο πάληεο. Ζ θησρνπνίεζε ησλ ιατθψλ καδψλ απιά θαη 

κφλν δηαθφπηεηαη θαη ζα δηαθφπηεηαη απφ δηαιείκκαηα ζξηάκβνπ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ 

φζν ην έλα ηνηο εθαηφ ζπλερίδεη λα θαηέρεη ην ελελήληα θαη πεξηζζφηεξν ηνπ εζληθνχ 

πινχηνπ. Έηζη, ηη είλαη ε ειεπζεξία γηα ηηο ιατθέο κάδεο παξά ε αζθαιήο βάζε γηα ηε 

δηφγθσζε ηνπ πινχηνπ ηνπ πινπζίνπ θαη ηελ πεξαηηέξσ θησρνπνίεζε ηνπ ήδε 

θησρνχ (Bauman & Bordoni, 2016);  
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ήκεξα ν ιφγνο πνπ δνκείηαη γχξσ απφ ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα 

γηα κηα πνιππφζεηε ηζφηεηα πιαηζηψλεηαη κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο απνζχλζεζεο 

ηνπ θξάηνπο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηεο επηβνιήο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, θάηη 

πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο λνζηαιγίαο 

ηεο «παιαηάο» θαηάζηαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ε επηθξάηεζε ζπληεξεηηθψλ 

ζρεκάησλ θνηλσληθήο ζχλζεζεο ήηαλ, επνκέλσο, αλαπφθεπθηε (Liinason & Meijer, 

2018).  

Πνηνο, ινηπφλ, κπνξεί λα είλαη ν ιφγνο πνπ κπνξεί λα αξζξψλεηαη ζήκεξα 

ζρεηηθά κε ην θχιν ζηε κεηαλεσηεξηθή επνρή ηεο Γχζεο; Πνηεο έκθπιεο βεβαηφηεηεο 

ηεο λεσηεξηθφηεηαο είλαη ζήκεξα βηψζηκεο; Ήδε ε λεσηεξηθφηεηα ζπλεηέιεζε 

αλακθίβνια ζηελ απνζεμνπαιηθνπνίεζε ηεο νληνινγίαο ηνπ ζεμ σο πεδίνπ έθθξαζεο 

ηνπ θχινπ. Ζ απνδφκεζή ηνπ σο ηεθκεξίνπ ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη ζπκπεξηθνξάο 

ην έρεη πιένλ θαηαζηήζεη σο κέζν πνπ δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη ν ζπλεθηηθφο ηζηφο 

ησλ πάλησλ, άξα θαη ηεο θνηλσλίαο. Άξα, πηα ην ζεμ κπνξεί απφ ηε λεσηεξηθή επνρή 

θαη κεηά λα πξνζιακβάλεηαη σο εκπεηξηθφ, κε άιια ιφγηα λα βαζίδεηαη κφλν ζηηο 

αηζζήζεηο. Απηφ, βέβαηα, δε ζεκαίλεη πσο ην ζεμ θαη ε εθδήισζε ηνπ θχινπ έρεη 

ζπξξηθλσζεί. Αληηζέησο ζηνλ ζχγρξνλν θαπηηαιηζκφ εηδηθά ην ζεμ έρεη κεγεζπλζεί ζε 

φιεο ηνπ ηηο εθθάλζεηο (Κνιχξε, 2017), θάηη πνπ θαηά ηνλ Bauman ζπλάδεη κε ην 

επξχηαηα δηαδεδνκέλν πλεχκα ηεο κεηαλεσηεξηθήο επνρήο ηνπ ππεξθαηαλαισηηζκνχ, 

ηεο επηηεδεηφηεηαο θαη ηεο απιεζηίαο. Ζ ζπκβνιή ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο ζηε 

ζεκεξηλή επνρή είλαη ε απνθήξπμε ησλ δεζκψλ ηεο θαηαλαγθαζηηθήο ηαπηνπνίεζεο, 

θάηη πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζχγρξνλν αίηεκα γηα ηελ θαηνρχξσζε θαη ηελ πξνψζεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ πνιιαπιψλ ηαπηνηήησλ ηνπ αηφκνπ (Bauman & Bordoni, 

2016).  
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Γ. Σν θύιν: κηα απόπεηξα ελλνηνινγηθήο απνθαηάζηαζήο ηνπ 

Δίλαη ζεκαληηθφ θαη πξέπεη λα γίλεηαη πάληα ζαθέο φηη ε ελλνηνινγηθή 

απνθαηάζηαζε ζπληζηά ην βαζηθφ πξνζηάδην γηα ηελ φπνηα απφπεηξα 

δηαπξαγκάηεπζεο ελφο δεηήκαηνο θαηά ηελ επηζηεκνληθή ηνπ πξνζέγγηζε. Σν 

γεγνλφο δε φηη σο φξνο ην «θχιν» απνηειεί έλλνηα κε δηαζηάζεηο πνηθίιεο επηβάιιεη 

ίζσο πνιχ πεξηζζφηεξν ηε ζαθή νξηνζέηεζή ηνπ, κηαο θαη άπηεηαη ζπληζησζψλ 

θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιιψλ άιισλ. Ζ 

πνιππινθφηεηα, εμάιινπ, ησλ νξηζκψλ ηνπ θχινπ νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο 

εθάζηνηε θνπιηνχξαο ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη έλαο ηέηνηνο νξηζκφο, 

εθφζνλ ην θχιν απνηειεί κέζν αληηθαηνπηξηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη 

πνιηηηζηηθφ ζχκβνιν θαη φρη έλα «δεδνκέλν ηεο θχζεο» (Φξεηδεξίθνπ, 1995).  

Ση ζεκαίλεη, ινηπφλ, ν φξνο θχιν; Πνηεο είλαη νη κνξθέο ηνπ; Πνηεο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο επηβάιινληαη κέζσ απηνχ θαη ιφγσ απηνχ; Ση ζεκαίλεη ν φξνο 

«ηαπηφηεηα» ή πην ζσζηά «ηαπηφηεηεο» ηνπ θχινπ; Πνηα είλαη ε θπξίαξρε εγεκνληθή 

θνπιηνχξα ηνπ θχινπ; Πψο απηή ε θνπιηνχξα κπνξεί λα επηδξά ζηε δηακφξθσζε 

ελφο θαζεζηψηνο έκθπιεο δηαζηξσκάησζεο; Ση ζεκαίλεη θαη ηη ζπλεπάγεηαη ν 

έκθπινο ζηεξενηππηζκφο;  Δληέιεη ζηε ζεκεξηλή επνρή, επνρή ηεο λνκνζεηηθά 

θαηνρπξσκέλεο έκθπιεο ηζφηεηαο ζε πνιιά θξάηε θαη δε ηα δπηηθά, πψο είλαη 

δπλαηφ λα γίλεηαη ιφγνο γηα αθχξσζε ηεο ηζφηεηαο αλάκεζα ζηα δχν θχια; Καη 

ηειηθά, γηαηί ην θχιν παξακέλεη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο θνηλσληθήο 

ηαμηλνκίαο; 

Οη πνπδέο Φχινπ, σο δηεπξπκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν, εζηηάδνληαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ δηαπξαγκάηεπζεο πνιιψλ απφ ηα παξαπάλσ 

εξσηεκάησλ. Χζηφζν, ε θάζε απφπεηξα είλαη ζεκαηνδνηεκέλε κεηαμχ άιισλ θαη απφ 

ην θνηλσληθν-πνιηηηθφ πιαίζην θαη ηηο ζπλαθείο ζπλζήθεο αλάδπζεο ησλ θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ. Ζ απνζηαζηνπνίεζε απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ψζηε λα είλαη επαξθήο ε 

απφζηαζε αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή θαη ην εξεπλψκελν αληηθείκελν ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε. Άιισζηε, κηα πεξηγξαθηθή πξνζέγγηζε ηνπ θχινπ επηβάιιεη 

σο αλαγθαία ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ κεηάπιαζεο ηνπ θχινπ ζε δηαλνεηφ 

ζηνηρείν (Butler, 2009). Ξεθηλψληαο, ινηπφλ, απφ κηα ηέηνηα απφζηαζε αζθαιείαο, ζα 

πξέπεη λα επηρεηξεζεί ε ελλνηνινγηθή απνθαηάζηαζε ηνπ φξνπ «θχιν». 
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Πξσηίζησο, σζηφζν, ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο ε ηζηνξηθή – θνηλσληθή 

– πνιηηηζκηθή πνηθηιία ηεο έλλνηαο ηνπ θχινπ επηβάιιεη κηα πςεινχ επηπέδνπ 

ζεσξεηηθή αλάιπζε φπνηα θαη αλ είλαη ε ηδενινγηθή ή πνιηηηθή ζεσξία πξνζέγγηζεο 

ηνπ σο θνηλσληθνχ φξνπ. ε ηέηνηνπ είδνπο αλαιχζεηο, φκσο, είλαη αλαγθαία ε 

ζεψξεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ θχινπ κε άιιεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο, φπσο 

ηάμε, εζληθή θαη πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, γεσγξαθηθή πξνέιεπζε θιπ. Απνηέιεζκα 

απηήο ηεο επίδξαζεο είλαη φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ θχινπ δελ είλαη δπλαηφ λα 

δηαθξίλεηαη ζε πξντφλ θνηλσληθψλ θαη βηνινγηθψλ επηδξάζεσλ. Άιισζηε, ε 

παξαπνκπή ζε θνηλσληθά ζηεξεφηππα δελ είλαη ζπλήζεο κφλν ζηελ θνηλσληνινγία, 

εθφζνλ ε πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ βάζεη ηνπ ςπρνινγηθνχ 

βηψκαηνο ηεο βηνινγηθήο δηαθνξάο ραξαθηεξίδεη αξθεηέο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο 

(Καηή, 2002). 

Λακβάλνληαο ππφςε, φια ηα παξαπάλσ ζα ήηαλ θαιφ λα ηνληζηεί φηη 

γεληθφηεξα ζηελ αγγινζαμνληθή βηβιηνγξαθία, απφ ηνλ ππξήλα ηεο νπνίαο 

ηξνθνδνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε ζπλαθήο έξεπλα, ην θχιν ζεσξήζεθε πσο ζπληζηά 

έλα είδνο θνηλσληθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αλδξψλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ. Απφ ηελ άιιε, ην θχιν κπνξεί λα πξνζιακβάλεηαη σο θνηλσληθφ 

δεδνκέλν, δειαδή ππφ ηελ νπηηθή ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, κε γλψκνλα 

ηε δνκν-καξμηζηηθή θαη ηε ζπκβνιηθή αλζξσπνινγία ηνπ θχινπ (Stathern, 1987 ζην 

Παπαηαμηάξρεο, 2006).   

Έηζη, κε βάζε ηε θεκηληζηηθή θνηλσληνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο 

νπνίαο δηακνξθψλεηαη έλα αζθαιέο πιαίζην δηεξεχλεζήο ηνπ ην θχιν νξίδεηαη σο «…  

κηα δνκή θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά πξνζδηνξηζκέλε, αθνύ πξνθύπηεη σο απνηέιεζκα 

πξνζδνθηώλ, ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξώλ πνπ απνδίδνληαη από ηελ θνηλσλία 

ζην αγόξη ή ην θνξίηζη από ηε γέλλεζή ηνπ» (Φξφζε, Κνπηκηδή & Παπαδήκνπ, 2001:  

6). Με άμνλα, ινηπφλ, έλαλ ηέηνην νξηζκφ ην θχιν  σο κέζν θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο νξγάλσζεο ζα πξέπεη λα κειεηάηαη ζε θάπνην επίπεδν αθαίξεζεο, αιιά 

θαη ζε έλα ελδηάκεζν επίπεδν (νχηε πνιχ γεληθφ νχηε πνιχ εηδηθφ) φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν εξκελείαο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο πνηθηιίαο (Παπαηαμηάξρεο, 

2006). 
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Γ. Η αλαπαξάζηαζε:  κηα απόπεηξα ελλνηνινγηθήο 

απνθαηάζηαζεο 

ην Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο ηνπ Ηδξχκαηνο Μαλψιε 

Σξηαληαθπιιίδε (1998) δειψλεηαη πσο κε ηνλ φξν «αλαπαξάζηαζε» ελλνείηαη είηε ε 

ελέξγεηα είηε ην απνηέιεζκα ηνπ ξήκαηνο «αλαπαξηζηάλσ». Ζ ζχλδεζε ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ κε ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο αιιά θαη ην ζέαηξν ή ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν είλαη δεδνκέλε, φπσο θαη κε ηελ Φπρνινγία, ηελ Παηδαγσγηθή ή ηα 

Μαζεκαηηθά. πλήζσο ζηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο έλαο πίλαθαο «αλαπαξηζηά» θάηη, 

φπσο κηα θηγνχξα, έλα πξφζσπν, θάπνηα θαηάζηαζε. Αμίδεη, φκσο, λα ηνληζηεί πσο ε 

αλαπαξάζηαζε θαζαπηήλ σο δηαδηθαζία κπνξεί λα αθνξά γεγνλφο ή θαηαζθεπή «πνπ 

δελ ππάξρεη ή πνπ δελ έρεη πιένλ ηε κνξθή πνπ είρε» (Λ.Κ.Ν.Δ., 1998: 102). Ζ 

επαισηφηεηα ηνπ αλαπαξηζηψκελνπ αληηθεηκέλνπ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ είλαη 

πξνθαλήο, θάηη πνπ θαηαθάζθεη ζηε δηάγλσζε πεξί ζπκβάζεσλ πνπ κπνξεί λα 

αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία θαη ηνπο κεραληζκνχο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ. Πέξα, φκσο, 

απφ ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο πψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο «αλαπαξάζηαζε» 

ζηηο Αλζξσπηζηηθέο πνπδέο θαη ζε πνηεο απφ απηέο θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη;  

H αλαπαξάζηαζε είλαη απηή κέζσ ηεο νπνίαο ζπκβνιίδεηαη θάηη άιιν, ελψ 

θαηά ηνλ Kaput (1987) είλαη έλα λνεηηθφ ζχκβνιν ή κηα έλλνηα πνπ εκπεξηέρεη έλα 

ζχλνιν απφ λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή πξαθηηθέο. Δλ κέξεη απηφ πνπ ππνβάιιεηαη 

είλαη φηη κηα αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη αιινησζεί απφ θάπνην 

άηνκν. Ζ δπζθνιία ζηηο αλαπαξαζηάζεηο έγθεηηαη ζην φηη κέζσ απηψλ εθθξάδνληαη 

νη εζσηεξηθέο εηθφλεο, ρεηξνλνκίεο θαη ιέμεηο, ελψ ζπγρξφλσο ε αλαθνξά απηή δε 

ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη αθνξά άκεζα θαη κφλν ηα αλαπαξηζηψκελα αληηθείκελα 

(Λνπκάθνπ, 2010).  

Με ηε δηάθξηζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε θαηεγνξίεο έρνπλ αζρνιεζεί νη Kaput 

(1987), Lesh, Behr θαη Post (1987b), Goldin θαη Janvier (1998) θ.ά.. Χζηφζν, κηα 

βαζηθή δηάθξηζή ηνπο είλαη απηή ζε «εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο», φηαλ αθνξνχλ ζε 

λνεηηθέο εηθφλεο, ζθέςεηο θαη εθθξάζεηο θαη «εμσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο» φηαλ 

ζρεηίδνληαη κε φινπο ηνπο εμσηεξηθνχο θνξείο πνπ αλαπαξηζηάλνπλ κηα 

«πξαγκαηηθφηεηα», φπσο ηα ζχκβνια, ηα ζρήκαηα θιπ..  



[19] 
 

Καηαξράο ε γλσζηαθή επηζηήκε πξνβάιιεη ηηο «αλαπαξαζηάζεηο» σο κηα απφ 

ηηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ, κέζσ ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη 

ε αλάιπζε θαη ε ππνινγηζηηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ.  Ζ επεμεξγαζία απηή 

γηα ηελ νπνία γίλεηαη εδψ ιφγνο αθνξά ζε πιεξνθνξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο πξέπεη λα θσδηθνπνηεζνχλ. Δπνκέλσο, ε 

αλαπαξάζηαζε είλαη κηα ππνζεηηθή νληφηεηα θαη κάιηζηα θσδηθνπνηεκέλε, δειαδή 

κηα αθεξεκέλε λνεηηθή ζχιιεςε, γηα λα εξκελεπηεί θαη λα γίλεη αληηιεπηφο ν ίδηνο ν 

θφζκνο. Καηά ηε γλσζηαθή επηζηήκε νη αλαπαξαζηάζεηο ζπλδένληαη κε ην θαηλφκελν 

ηεο κλήκεο, απνηειψληαο έλαλ θεληξηθφ κεραληζκφ ησλ ζπλεθηηθψλ δηθηχσλ ηνπ 

εγθεθάινπ. Ζ ππφζηαζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ζηε κλήκε έγθεηηαη ζε φ,ηη κπνξεί λα 

απνζεθεχεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο θαη θσδηθνπνίεζεο κίαο 

πιεξνθνξίαο, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε έλα κλεκνληθφ απνηχπσκα ελ ηέιεη. Ζ 

αλάθηεζε ελφο ηέηνηνπ απνηππψκαηνο θαη ε επαλαελεξγνπνίεζή ηνπ είλαη κηα 

δηαδηθαζία δπλακηθή κε πνιχ ζεκαληηθέο ηερληθέο εθαξκνγήο ηεο (von der Malsburg 

& Singer, 2010).  

Αλακθίβνια ζε θάζε αλαπαξάζηαζε απαηηείηαη λα «ζπλ-ηαρζεί» έλα ζχλνιν 

πξαγκάησλ. Αληίζεηα, φκσο, θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε κφλν ε ίδηα ε δσή δελ 

πξνυπνζέηεη θάπνηα δηεπζέηεζε ησλ γεγνλφησλ, εθφζνλ ζε απηήλ δελ ππάξρεη αξρή, 

κέζε θαη ηέινο, αιιά ζπλέρεηα. Δπεηδή, σζηφζν, ε αξρή ηεο δσήο καο είλαη ε αξρή 

ηεο κλήκεο καο, εχινγα ζα αλαξσηηφηαλ θαλείο απφ πφηε κπνξεί λα ζπκφκαζηε. Απφ 

ηελ άιιε, ε αλαπαξάζηαζε  αθνξά ζηελ «αλάθιεζε» απηνχ πνπ αλαθαινχκε θαη 

επηρεηξνχκε λα μαλαπαξνπζηάζνπκε. Ο Derrida (1974) ελ πξνθεηκέλσ ζίγνληαο ην 

κνληέιν ηεο δπηηθήο ζθέςεο εηζάγεη ηε «κεηαθπζηθή ηεο παξνπζίαο», πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηήζεη θαηαλνεηφ πσο ν ιφγνο είλαη ε εμσηεξίθεπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηδεαηνχ 

δηαιφγνπ.  

Μέζσ ηεο επηηέιεζεο πξσηφηππν θαη αληίγξαθν θαηά ηελ αλάθιεζε ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζπλππάξρνπλ. Γηα παξάδεηγκα ζην ζέαηξν ε κίκεζε ζηα πιαίζηα 

ηεο αλαπαξάζηαζεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο «παξνύζαο ύπαξμεο», παξά ην 

φηη πξφθεηηαη γηα ηεθκήξην ηεο «αλαμηνπηζηίαο» ηεο κίκεζεο θαζεαπηήλ, εθφζνλ ν 

εζνπνηφο θαιείηαη λα κηκεζεί κηαλ άιιε πξαγκαηηθφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ζηε 

δπηηθή ζθέςε κφλν ην ζψκα είλαη απηφ κε ην νπνίν κπνξεί λα ζπλδέεηαη ε ηαπηφηεηα 

ηνπ αηφκνπ, δειαδή ε ππνθεηκεληθφηεηά ηνπ. Άιισζηε, ράξε ζην ζψκα ην άηνκν 
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κπνξεί λα έρεη θπιή, θχιν, ζξεζθεία, θίινπο, πξνζσπηθφηεηα, νηθνγέλεηα, θνηλσληθή 

ηάμε θ.ά.. Δμάιινπ, κφλν ν εζνπνηφο κε ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ πξάμεσλ κπνξεί λα 

θαηαιχεη ηε δηάζηαζε ζεκαίλνληνο-ζεκαηλνκέλνπ (Μπξηβήιε, 2006).  

Ο Schopenhauer (1989) θαηά πξνέθηαζε ησλ παξαπάλσ δηαηείλεηαη πσο ε ίδηα 

ε γλψζε είλαη αλαπαξάζηαζε, ελψ αθφκε θαη ε αλζξψπηλε δξάζε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί αλαπαξάζηαζε θαη παξνχζα χπαξμε ζπγρξφλσο. ,ηη θάλνπκε ή ιέκε, κε 

άιια ιφγηα, είλαη αλαπαξάζηαζε. Καηά δε ηνλ Goffman (1959) ζηελ θαζεκεξηλφηεηά 

καο ε ηαπηφηεηά καο ζπλεπάγεηαη πσο ππνδπφκαζηε πάληα θάπνηνπο ξφινπο. Άξα, 

επηηέιεζε είλαη ε αλαπαξάζηαζε ε νπνία ελέρεη αθελφο ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

αθεηέξνπ ηελ «παξνύζα ύπαξμε» ηνπ δσληαλνχ καο ζψκαηνο. ιν απηφ είλαη ε 

δηάδξαζε αλάκεζα ζηε «ιέμε» θαη ην «ζώκα», ηε «ζεσξία» θαη ηελ «πξαθηηθή», ηελ 

«παξνπζία» θαη ηελ «απνπζία».  
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Δ. Δλλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ησλ κεραληζκώλ αλαπαξαγσγήο 

ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θύινπ σο κίαο δηαδηθαζίαο 

Καηά ηελ Butler (2009: xvii) «…ην ζεκαίλεηλ δελ είλαη ηδξπηηθή πξάμε αιιά 

κάιινλ κηα ξπζκηζκέλε δηαδηθαζία επαλάιεςεο». Σν θχιν σο θνηλσληθνπνιηηηθφ 

δεδνκέλν ζπληήξεζεο ηνπ ζηεξενηππηζκνχ αιιά θαη ηνπ status ηεο εθάζηνηε 

θνηλσληθήο ζπγθπξίαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε έλα ζχλνιν κεραληζκψλ πνπ νδεγνχλ ζηε 

ζπληήξεζε  ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ ζηηο νπνίεο θαη γίλεηαη ε φπνηα ζπλαθήο 

επηζηεκνληθή παξαηήξεζε. Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πξφθεηηαη γηα έλα πνιπζρηδέο ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ έκθπινπ 

ζηεξενηππηζκνχ. Οη ηερληθέο ζπληήξεζήο ηνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

ζηεξενηππνίεζε σο κηα άιιε εθδνρή ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, κηαο θαη απηέο νη 

ηερληθέο δηαπεξλνχλ φιν ην θάζκα ηεο κεηάπιαζήο καο ζε θνηλσληθέο νληφηεηεο. Με 

άιια ιφγηα θαη πην απιά ζηελ νπζία ηνπο νη κεραληζκνί ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ δελ είλαη ηίπνηα ιηγφηεξν  ή πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

ηερληθέο ελεξγνπνίεζεο, δηάδνζεο θαη έθζεζήο καο ζηηο επηξξνέο ησλ πνηθίισλ 

θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ.  

Πξνθεηκέλνπ λα επηθεληξσζνχκε ζηελ αλάδεημε ησλ κεραληζκψλ 

αλαπαξαγσγήο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ, πξνυπνηίζεηαη ε εμνηθείσζή καο κε 

ηε δηαδηθαζία θαζαπηήλ ηεο έκπξαθηεο θαζεκεξηλήο απνδνρήο, αλάδεημεο, 

δηακφξθσζεο, θαηαγξαθήο ηνπ θχινπ. Δλ πξνθεηκέλσ, ινηπφλ, απαηηείηαη ε 

θαηαλφεζε ηνπ φξνπ «επηηειεζηηθόηεηα» ηνπ θχινπ φπσο ηνλ δηέγξαςε ε Judith 

Butler (2009), κηαο θαη ν φξνο απνδίδεη κε κεγάιε πηζηφηεηα ηελ επαλαιεπηηθφηεηα 

κηαο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο ε νπνία κπνξεί λα εθηηκεζεί σο κεραληζκφο.  

Γηα λα γίλεη ε θαηαλνεηή ε ζχλδεζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ κε ηελ επηηέιεζε σο 

ελέξγεηα ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε Butler (1990) εθηηκά πσο ν ιφγνο (discourse) 

είλαη απηφο πνπ κέζσ ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ξπζκίδεη ην ηη είλαη θαλνληθφ, θαζψο 

είλαη κηα πξαθηηθή πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαζηέξσζε ελφο θνηλσληθνχ πξνηχπνπ. 

Μάιηζηα ζε θάπνηα πεξίπησζε ζεσξείηαη πσο έλα ζεκείν κπνξεί αθφκε θαη λα 

ππνθαζηζηά ηελ ίδηα ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή. Ζ παξαπνίεζε, ε παξαλφεζε ή αθφκε 

θαη ε αιιαγή είλαη ζπρλά ζε θάζε πεξίπησζε πηζαλή, ελψ πάληα ε επηηέιεζε κπνξεί 
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λα ζπκκεηέρεη ζηελ άξζξσζε ή ηελ απνδηάξζξσζε ηεο φπνηαο αλαπαξάζηαζεο 

(Μπξηβήιε, 2006).  

Ζ αλαπαξάζηαζε ππξνδνηείηαη απφ ηελ αλζξψπηλε επηζπκία γηα κηα ρσξίο 

δηακεζνιάβεζε πξφζβαζε ζηα λνήκαηα, αλ θαη ε κίκεζε δελ επηηξέπεη πνηέ λα 

θηάλνπκε ζηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, νη αλαπαξαζηάζεηο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ θνηλσληθέο πξαθηηθέο, αθνχ κέζσ απηψλ θαηαλννχκε ηνλ ίδην ηνλ θφζκν. 

Αξθεί λα ζθεθηεί θαλείο πσο ην «νκηιηαθφ ελέξγεκα» (speech act) κπνξεί λα 

ζπκβάιεη ζηε κεηάπιαζε ηνπ θφζκνπ άξδελ. Ζ επηηέιεζε, επνκέλσο, ζπλδέεηαη κε 

ηηο αλαπαξαζηάζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαηαζθεπάδνπλ ηνλ θφζκν. Γηα παξάδεηγκα 

ε γιψζζα ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα ζεσξεζεί πέξα απφ ζχλνιν δνκψλ θαη 

λνεκάησλ θαη πιαίζην δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ (Μπξηβήιε, 2006) .  

Δηδηθφηεξα, ινηπφλ, έλα απφ ηα θαίξηα εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ Butler 

(2009)  είλαη φρη κφλν ην ηη είλαη ην θχιν, αιιά θαη ην πψο παξάγεηαη θαη 

αλαπαξάγεηαη απηφ. ήκεξα είλαη ζε ηζρχ νξηζκέλνη  θψδηθεο θαζαξφηεηαο θαη 

ηακπνχ. ην πιαίζην ηεο ζεκεξηλήο πνιιαπιά θαη πνιπεπίπεδα επηβεβιεκέλεο 

εηεξνθαλνληθφηεηαο απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε ζηηιηζηηθή επηηέιεζε νξηζκέλσλ 

πξάμεσλ. Απηφ εθηηκάηαη σο αλαγθαίν  ιφγσ ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ππνρξεσηηθήο εηεξνθπινθηιίαο θαη πηνζέηεζεο ηεο εηεξνθπινθηιηθήο εγεκνλίαο πνπ 

νδήγεζαλ ζηε ζέζπηζε θαη έκθπισλ ηαπηνηήησλ κέζσ ησλ αληηζεηηθψλ επηζπκηψλ. 

πληέζεθε έηζη έλα θαλνληζηηθφ ηδεψδεο βαζηζκέλν ζηελ αλαπαξαγσγηθή 

εηεξεζεμνπαιηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ ην θχιν θαη δε ην βηνινγηθφ σο πνιηηηθή 

θαηεγνξία λα δξα σο κέζν ζηφρεπζεο ηεο αλαπαξαγσγηθήο θαλνληζηηθήο 

ζεμνπαιηθφηεηαο. πλαθή εξσηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ εχινγα κπνξεί λα 

είλαη αλ θάπνηεο κε θαλνληζηηθέο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο αθπξψλνπλ ηε ζηαζεξφηεηα 

ηνπ θχινπ ή πψο νξηζκέλεο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο νξηνζεηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ θχινπ.  

Απηφ πνπ δηαπηζηψλεηαη είλαη πσο κφλν κέζσ ελεξγεηηθψλ ξεκάησλ κπνξεί λα 

πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα θχινπ, κηαο θαη ην θνηλσληθφ θχιν ζπληζηά ζπρλά κηα 

παγησκέλε κνξθή ζεμνπαιηθνπνηεκέλεο αληζφηεηαο ησλ θχισλ. Με άιια ιφγηα ε 

επηηειεζηηθφηεηα ηνπ θχινπ ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία ζεζκνζέηεζεο ελφο ζπλφινπ 

πξάμεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ην έκθπιν ζηηιηδάξηζκα ησλ ζσκάησλ. Ζ 

«θαηαζθεπή» απηνχ ηνπ είδνπο πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο: 
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 θαηά ηελ πξψηε ε πξφβιεςε ηνπ έκθπινπ πιηθνχ ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή 

απηνχ πνπ ζεσξείηαη εμσηεξηθφ 

 θαηά ηε δεχηεξε κέζσ ηεο επαλάιεςεο θαη ελφο ηειεηνπξγηθνχ  επηηπγράλεηαη 

ε θπζηθνπνίεζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ πνπ ζπληείλνπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θχινπ (Butler, 2009).  

Δίηε πξφθεηηαη γηα κεραληζκφ θνηλσληνπνίεζεο είηε γηα θπζηνπνίεζε, ην θχιν 

ζπκπιέθεηαη κε έλα νπζηνθξαηηθφ πιαίζην αληίιεςήο ηνπ. Καηά ηνλ Μπνπξληηέ 

(1999: 31)  «Ο ζεμηζκόο είλαη κηα νπζηνθξαηία (essentialisme)».  πσο γίλεηαη κε ην 

ξαηζηζκφ πνπ ηζηνξηθά ζεζπηζκέλεο θνηλσληθέο δηαθνξέο αλάγνληαη ζε βηνινγηθέο, 

παξφκνηα κε ηνλ ζεμηζκφ άηεγθηα επεξεάδνληαη φια ηα ελεξγήκαηα ηεο χπαξμεο. Ζ 

δηαθνξά είλαη φηη απηά ηα ηδενινγήκαηα πνπ αθνξνχλ ην θχιν αίξνληαη κε 

κεγαιχηεξε δπζθνιία. πσο ζπκβαίλεη κε ηα απζαίξεηα πξντφληα ηεο ηζηνξίαο, έηζη 

θαη φζνλ αθνξά ηηο θαηλνκεληθέο βάζεηο ηεο εκθάληζεο ηνπ ζψκαηνο κε ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνχ ή ηε βηνινγηθνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ αλαηξέπνληαη 

νη ζρέζεηο αηηίνπ-απνηειέζκαηνο θαη θπζηνπνηνχληαη θνηλσληθέο θαηαζθεπέο. 

ηαδηαθά απηφ πνπ επηηπγράλεηαη είλαη ε κεηάπιαζε ηεο ηαπηφηεηαο ζε θνηλσληθή 

νπζία θαη πεξαηηέξσ ζε amor fati. Ο λφκνο ζπκβάιιεη ζηε ζπλερή απνδνρή ησλ 

θνηλσληθψλ έκθπισλ δηαζέζεσλ, αιιά θαη ζηε ζσκαηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ θπξηαξρίαο, ελψ κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε νη έμεηο ζπληζηνχλ ηελ ελζάξθσζε 

ησλ δηαθξηηηθψλ ηαπηνηήησλ (Μπνπξληηέ, 1999). 

Ζ θαηαλφεζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θχινπ σο πξντφληνο κηαο επηηειεζηηθήο 

δξάζεο, φπσο δηαγξάθεθε παξαπάλσ επηηξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην 

ζχζηεκα θηλεηνπνίεζεο ησλ κεραληζκψλ αλαπαξαγσγήο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ 

θχινπ. Πξέπεη, φκσο, πξσηαξρηθά λα επηζεκαλζεί πσο, επεηδή ε θνηλσληθνπνίεζε 

ζην ξφιν ηνπ θχινπ είλαη απφ κφλνο ηνπ έλαο πνιπζρηδήο κεραληζκφο, απηφ πνπ ζα 

επηρεηξεζεί αθνινχζσο είλαη ε αλάδεημε ηεο δηαδηθαζίαο κεηάπιαζεο ηνπ θπζηθνχ ζε 

θνηλσληθφ θαη αληηζηξφθσο, δειαδή «θνηλσληνπνίεζεο» θαη «θπζηνπνίεζεο» ησλ 

έκθπισλ κνλάδσλ. 
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Α. Μεζνδνινγία 

1. θνπφο θαη ζπνπδαηφηεηα ηεο έξεπλαο 

Καλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα 

ησλ πνπδψλ Φχινπ ζηε ζεκεξηλή επνρή, επεηδή είλαη πιένλ επξχηεξα απνδεθηφο ν 

ξφινο ηνπ θχινπ σο παξάγνληα δηακφξθσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο 

δνκήο θαη ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ ζηε κεηακνληέξλα καο επνρή. Σν λα εληξπθήζεη 

θαλείο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα επηβάιιεη φζν πνηέ άιινηε ηελ εμέηαζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαζθεπή ελφο πιαηζίνπ πνιιαπιά δπλακηθνχ 

αιιά θαη δπζεξκήλεπηνπ, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

ζηεξενηππηζκνχ, αιιά θαη ηελ ηάζε παιηλδξφκεζεο ζε ζπληεξεηηθφηεξα ζρήκαηα 

ζθέςεο θαη δξάζεο, φπνηε ηα ζπκπηψκαηα ηεο θξίζεο δηεπξχλνληαη, φπσο θαη ζηε 

ζεκεξηλή επνρή. Έλαο ηέηνηνο δπζεξκήλεπηνο αιιά πάληα ζε ιεηηνπξγία κεραληζκφο 

είλαη θαη απηφο πνπ αθνξά ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα.  

ηελ παξνχζα έξεπλα, ινηπφλ, απηφ πνπ επηρεηξείηαη αθξηβψο είλαη ε 

δηεξεχλεζε θαη ε αλάδεημε ηνπ κεραληζκνχ αλαπαξαγσγήο ησλ έκθπισλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζε νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο ελδεηθηηθφηεξεο δπλαηέο εθθάλζεηο ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν αληηθείκελν ηεο κειέηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ φηη πξφθεηηαη γηα κεραληζκφ 

εθαξκφζηκν ζε πνηθίια θνηλσληθά πεδία δξάζεο ηνπ ζεκεξηλνχ αλζξψπνπ. 

Παξάιιεια δε αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ζήκεξα ηα θνηλσληθνπνιηηηθά δεδνκέλα 

ζπλζέηνπλ έλα πνιπδχλακν πιαίζην ζην νπνίν ε δηαπίζησζε ηεο θαη‘ επίθαζε κφλν 

επηθξάηεζεο ηεο ηζφηεηαο επηθπξψλεηαη απφ ηελ ηάζε επηθξάηεζεο ησλ πνηθίισλ 

κηθξναληζφηεησλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Γηα ην ιφγν απηφ, 

άιισζηε, θαη ε εηζρψξεζε ζην εξεπλεηηθφ πεδίν ζε κηθξνεπίπεδν φζνλ αθνξά ηηο 

αληηιήςεηο θαη ηηο ζπλαθείο πξαθηηθέο θαζηζηά φρη κφλν δχζθνιε αιιά θαη 

πξνθιεηηθή ηε δηάλνημε λέσλ εξεπλεηηθψλ νξηδφλησλ φπσο απηφο πνπ αθνξά ζηε 

ραξηνγξάθεζε ησλ κεραληζκψλ αλαπαξαγσγήο ησλ έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ.  

Πξηλ, σζηφζν, γίλεη αλαθνξά ζε ηερληθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

κεζνδνινγία πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θάηη πνπ 

επίζεο ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί είλαη νη επηδξάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ππήξμε θαη 
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πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ε παξνχζα εξεπλεηηθή απφπεηξα. Δλδεηθηηθά, ινηπφλ, 

νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο επηδξάζεηο είλαη νη εμήο: 

 Μία βαζηθή επίδξαζε ππφ ηελ νπνία δηακνξθψζεθε ν αξρηθφο εξεπλεηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ήηαλ φιν ην γλσζηηθφ ππφβαζξν πνπ ζπληέζεθε απφ 

πξνγελέζηεξεο θάζεηο ζπνπδψλ θαη έξεπλαο ηνπ ππνγξάθνληνο ηελ παξνχζα εξγαζία 

σο εξεπλεηηθνχ δξψληνο ππνθεηκέλνπ, φπσο ε επηζηήκε ηεο Φηινινγίαο, κέζσ ηεο 

νπνίαο αλαδείρζεθε ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ιφγνπ σο κέζνπ θαηαζθεπήο ησλ 

θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ, νη κεηέπεηηα ζπνπδέο α‘ κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζηε ζεκαηηθή 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ε έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο κίαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα ηελ επίδξαζε ηνπ 

θχινπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Σν πεξηερφκελν, εμάιινπ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Πνιηηηζκηθέο πνπδέο: εκεησηηθή θαη Δπηθνηλσλία», ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ 

εθπνλείηαη θαη ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, αλέδεημε ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο 

δηακφξθσζεο ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ δηαλνίγνληαο λέα πεδία δηεξεχλεζήο ηνπο 

κέζσ ηεο ζεκεησηηθήο αλάιπζεο θαη ησλ ζπλαθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. 

 εκαληηθφ εξέζηζκα ππήξμε ε ηξηβή κε ηελ δηδαθηηθή θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

ίδηνπ ηνπ ππνγξάθνληνο ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία. Υάξε ζε απηή ηελ 

εκπεηξία δηακνξθψζεθε ην πιαίζην αλάδεημεο ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη 

αλαπαξαγσγήο ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ. 

 Σέινο, σο ζεκαληηθφο εμίζνπ παξάγνληαο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ηφζν ην 

πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα δεηήκαηα θχινπ θαη έκθπισλ ηαπηνηήησλ φζν θαη ηα 

πεδία πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα έληαμεο. 

ην ζχλνιφ ηνπο αξθεηά απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε 

δηακφξθσζε ελφο εξεπλεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ελψ ζπγρξφλσο ε ζπλεξγαζία κε 

ηα κέιε ηεο επηηξνπήο επίβιεςεο ηεο εξγαζίαο απνηέιεζε ηελ αθεηεξία γηα ηε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ ζπλαθνχο εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ.  
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2. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα – Τπνζέζεηο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε αλάδεημε ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο 

νπνίαο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ε ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθθφιαςεο θαη 

δηαηήξεζεο ησλ θνηλσληθψλ έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ, ηηο νπνίεο θέξνπλ ζπρλά 

θάπνηνη άλζξσπνη. Δπεηδή, σζηφζν, έρεη έσο ζήκεξα πξνθχςεη κεγάινο φγθνο 

δεδνκέλσλ απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαπαξαζηάζεσλ απηψλ θαζαπηέο, δε ζα πξέπεη 

λα ελλνεζεί φηη σο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε εμέηαζε ησλ έκθπισλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαζαπηέο. Δλδεηθηηθά ελ πξνθεηκέλσ θαιφ είλαη λα αλαθεξζεί φηη 

ζπρλά ζε δηάθνξεο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο εηδίθεπζεο ε έξεπλα ησλ έκθπισλ 

αλαπαξαζηάζεσλ έρεη απνηειέζεη ην επίθεληξν ηεο. Σνκείο ζηνπο νπνίνπο θαηεμνρήλ 

έρνπλ θαηαγξαθεί ηέηνηεο απφπεηξεο είλαη ε ινγνηερλία, ε εξγαζία, ε γιψζζα, ε 

νηθνγέλεηα, ε πνιηηηθή θιπ.. Άξα, ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ πσο ζηνλ ππξήλα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο δε βξίζθνληαη σο πξνο ην ζέκα νη ίδηεο νη αλαπαξαζηάζεηο αιιά 

θάπνηνη κφλν απφ ηνπο κεραληζκνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο 

αλαπαξαγσγήο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ θαη επηγξακκαηηθά σο θχξην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί ην εμήο: 

ΔΔ1: Πνηνο είλαη ν κεραληζκφο ή νη κεραληζκνί αλαπαξαγσγήο ησλ έκθπισλ 

αλαπαξαζηάζεσλ; 

Ζ ζπλαθήο εξεπλεηηθή ππφζεζε είλαη απηή πνπ επηγξακκαηηθά έγθεηηαη ζηελ 

εμήο δηαηχπσζε: 

ΔΤ1: Οη θχξηνη κεραληζκνί αλαπαξαγσγήο ησλ έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ 

είλαη απηνί πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ζηνλ ξφιν ηνπ θχινπ θαη ζηελ 

επηηέιεζε ηνπ θχινπ. 

Πεξαηηέξσ, φκσο σο επηκέξνπο εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

ην αθφινπζν: 

ΔΔ2: Πνην είλαη ην πξνθίι ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο πνπ αλαπαξάγεηαη κέζσ 

ησλ κεραληζκψλ ησλ έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ; 

Ζ ζπλαθήο εξεπλεηηθή ππφζεζε είλαη : 
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ΔΤ2: Σν πξνθίι ησλ δχν θχισλ πνπ αλαπαξάγεηαη κέζσ ησλ έκθπισλ 

αλαπαξαζηάζεσλ είλαη ην ζηεξενηππηθφ. 

Έλα άιιν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ηέινο, κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηηο πξννπηηθέο 

ζπξξίθλσζεο ηνπ έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ, φπσο απηφο αλαπαξάγεηαη κέζσ ησλ 

κεραληζκψλ δηάδνζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ θαη είλαη ην εμήο: 

ΔΔ3: Δίλαη δπλαηή ε αλαραίηηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ 

αλαπαξαγσγήο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ; 

Ζ ζρεηηθή εξεπλεηηθή ππφζεζε είλαη ε …. 

ΔΤ3: Ζ αλαραίηηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ αλαπαξαγσγήο ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ είλαη εθηθηή ππφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. 

 

3. Ζ κέζνδνο 

Ζ παξνχζα έξεπλα είλαη πνηνηηθνχ θαηά θχξην ιφγν ραξαθηήξα θαη φρη 

πνζνηηθνχ. Απηφ νθείιεηαη αθελφο ζην γεγνλφο φηη εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ πνπ αθνξνχλ ζην δήηεκα θαη φρη ζε κηα επηηφπηα έξεπλα, 

αιιά θαη ζην φηη ζηφρνο ππήξμε εμαξρήο ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ ζρεηηθά 

πην πξφζθαησλ ζπλαθψλ πεγψλ.  

Οξηζκέλεο, φπσο ελδεηθηηθά θαη κφλν αλαθέξνληαη, απφ ηηο βαζηθέο 

ειεθηξνληθέο θαη άιιεο πεγέο, ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε παξνχζα έξεπλα είλαη: 

 ε βάζε δεδνκέλσλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ, φπσο απηή ηεο Heal Link,  

 ε βάζε δεδνκέλσλ επηζηεκνληθψλ έξγσλ, φπσο απηή ηεο Academia.edu,  

 ην απνζεηήξην δηδαθηνξηθψλ θαη άιισλ δηαηξηβψλ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Σεθκεξίσζεο, 

 ηα απνζεηήξηα επηζηεκνληθψλ έξγσλ νξηζκέλσλ παλεπηζηεκίσλ, φπσο απηφ 

πνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, 

 ην ειεθηξνληθφ απνζεηήξην ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ Θεκάησλ Ηζφηεηαο, 

 βηβιία πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην θιπ. 
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Καηά θχξην ιφγν ην βαζηθφ ζψκα ησλ πεγψλ πξνέθπςε απφ αγγινζαμνληθή 

βηβιηνγξαθία θαη αθνξά ζηελ πην πξφζθαηε πεξίνδν φπσο απηή δηακνξθψζεθε θαηά 

ηα ηειεπηαία πεξίπνπ είθνζη έηε (Cohen & Manion, 2004). 
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Β.1. Σν θύιν σο ζύκβνιν 

Ζ ζπκβνιηθή κνξθή ηνπ θχινπ ζπληζηά ηελ πξψηε θαη βαζηθή δηάζηαζή ηνπ, 

απφ ηελ νπνία ζα κπνξνχζε θαλείο λα αληηιεθζεί ην θχιν σο παξάγνληα 

δηαθνξνπνίεζεο. Ήδε απφ ηε κπζνινγία ν θφζκνο νιφθιεξνο ζπγθξνηείηαη κέζσ ηεο 

ζπλχπαξμεο ησλ αληηζέησλ: θσο-ζθνηάδη, νπξαλφο-γε, γηλ-γελ. Λνγηθή, επνκέλσο, ε 

επηθξάηεζε ηνπ δηκνξθηζκνχ ηνπ θχινπ!  χκθσλα, φκσο, κε πνηα ζεσξεηηθή 

αθεηεξία πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη ην θχιν σο δεδνκέλν; Απφ ηνλ καξμηζκφ κέρξη ηνλ 

ζηξνπθηνπξαιηζκφ θαη απφ ηνλ θνξκαιηζκφ κέρξη ηνλ ηδεαιηζκφ σο θπξίαξρν 

πξνβάιιεηαη ην ζηεξεφηππν ηνπ ιεπθνχ αζηνχ άλδξα κε παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε 

(Κνιχξε, 2017). Άξα, κέζσ ηεο θπξίαξρεο εγεκνληθήο θνπιηνχξαο είλαη ν άλδξαο 

απηφο πνπ αλάγεηαη ζε αληαγσληζηηθή αμία θαζαπηφλ. κσο θαη δηαρξνληθά 

δηαπηζηψλεηαη πσο, φπσο επηζεκαίλεη ν Levi – Strauss, εθ γελεηήο ηεο ε αλζξψπηλε 

θνηλσλία βαζίζηεθε ζηελ παζεηηθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ σο ζπκάησλ ηεο 

ζεμνπαιηθήο επηζεηηθφηεηαο ησλ αλδξψλ (Burk – Leacock, 2010 ζην Vamvakidou et 

al., 2010).  

Σν θχιν είηε πξνζεγγίδεηαη σο δεδνκέλν βηνινγηθφ είηε σο παξάγνληαο 

θνηλσληθήο δηάθξηζεο ζπληζηά αλακθίβνια ηνλ θαηεμνρήλ παξάγνληα ηαμηλφκεζεο 

φινπ ηνπ θφζκνπ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν επίζεο κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη σο ην βαζηθφ 

θξηηήξην ησλ πξαθηηθψλ δηάθξηζεο ησλ αλζξψπσλ ζε δχν νκάδεο. Χο βηνινγηθφ 

δεδνκέλν, ινηπφλ, ην θχιν έρεη κηα νξηζκέλε ζπκβνιηθή δηάζηαζε. Δπξχηαηα 

δηαδεδνκέλε ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο είλαη ε θνηλσληθή ζεσξία πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αληίιεςε φηη ην θχιν είλαη δεδνκέλν ηεο θχζεο (sex). Πξνζεγγίδνληαο ην θχιν σο 

βηνινγηθφ δεδνκέλν δηαπηζηψλεηαη φηη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο: 

1. Στοιτείο της υύσης: Οη θιεξνλνκηθέο δηαθνξέο κεηαθξάδνληαη ζε 

ςπρνινγηθέο ηδηφηεηεο, δεμηφηεηεο, θιίζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο, θαζψο 

εθηηκάηαη πσο ν έκθπηνο θπζηθφο εμνπιηζκφο ηνπ αηφκνπ πξνυπάξρεη ηεο 

θνηλσληθφηεηαο. Έηζη ε αλαηνκία «παξαγγέιιεη» ξφινπο πνπ ηα άηνκα θαινχληαη λα 

δηαδξακαηίζνπλ. 

2. Κριτήριο «κανονικής» σσμπεριυοράς: Ο θαηά θχιν δηαρσξηζκφο ηεο 

«θαλνληθήο» ζπκπεξηθνξάο ζπλδέεηαη κε ηηο έκθπηεο ηδηφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

«θαλνληθφηεηα» πνπ κε θξηηήξην ην θχιν ηίζεληαη φξηα ζηε ζπκπεξηθνξά είηε είλαη 
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«θπζηθή», φπσο ε ζεμνπαιηθφηεηα πνπ επηδέρεηαη δηαπξαγκάηεπζε, είηε 

«θνηλσληθή», φπσο ε πνιηηηθή εθπξνζψπεζε.  

3. Ηθικός γνώμονας: Ζ πεξάησζε ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ έκθπινπ αηφκνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ εζηθή ηνπ ηειείσζε, θάηη πνπ πξνυπνηίζεηαη γηα ηελ θνηλσληθή 

επηαμία θαη επεκεξία θαη ζπλεπάγεηαη ηελ ηεξαξρηθή αμηνιφγεζε ησλ ηνκέσλ δξάζεο 

ησλ δχν θχισλ (Παπαηαμηάξρεο, 2006). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην θχιν σο θνηλσληθφ δεδνκέλν ζχκθσλα κε ηελ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα πξνζεγγίδεηαη σο: 

1. Σύμβολο γενικά: Σν θχιν κπνξεί λα ζεσξείηαη ζχκβνιν, άξα κηα 

θαηεγνξία δηαθνξνπνίεζεο θαη ζρέζεο ή έλα ζηεξεφηππν θαζνξηζκέλν πνιηηηζκηθά, 

άξα έλα πνιηηηζηηθφ θαηαζθεχαζκα, ηνπ νπνίνπ ε ζπκβνιηθή ζεκαζία 

δηαθνξνπνηείηαη απφ πνιηηηζκφ ζε πνιηηηζκφ.  

2. Φσσικό σύμβολο: Ζ ελλνηνιφγεζε ηνπ θχινπ παξαπέκπεη ζηελ 

νηθνινγηθή βάζε ηνπ είδνπο καο σο κηα αληαλάθιαζε ηεο αλαηνκίαο. Έηζη ην θχιν 

ζεσξείηαη κηα παλίζρπξε θπζηθή γιψζζα, κέζσ ηεο νπνίαο ε αλζξψπηλε δξάζε 

κπνξεί λα εδξαηψλεηαη ζηε θχζε.  

3. Αστόνομο σύμβολο: Οη ζρέζεηο ηνπ θχινπ κε ηηο θνηλσληθέο 

ζπκβάζεηο δελ κπνξεί λα δηέπνληαη απφ φξνπο αηηηφηεηαο, εθφζνλ δελ αλαπαξηζηάλεη 

ηηο ζπλαθείο κε απηφ θνηλσληθέο ζρέζεηο.  

4. Μέσο οργάνωσης των κοινωνικών στέσεων: Σν θχιν είλαη κηα 

κνξθή θνηλσληθήο ηαμηλφκεζεο, άξα κηα πξνυπφζεζε ή έλα απνηέιεζκα ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. ηελ απηφλνκή ηνπ δηάζηαζε ην θχιν κπνξεί λα νξίδεη ηα φξηα, 

ηνπο θαλφλεο επηθνηλσλίαο θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζρέζεσλ, αιιά θαη λα δηαλέκεη 

θνηλσληθνχο ξφινπο. Οη ζρέζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ έρνπλ σο βάζε ηηο 

πνιηηηζκηθέο ζεκαζίεο ηνπ αξζεληθνχ θαη ηνπ ζειπθνχ, ελψ γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο 

πξνυπνηίζεηαη ε θαηαλφεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζεκαζηψλ. 

5. Μέσο νομιμοποίησης ιεραρτιών: ηε θπζηθή ηνπ δηάζηαζε ην θχιν 

λνκηκνπνηεί ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ θαιείηαη λα νξγαλψζεη απνηειψληαο ηε 
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ινγηθή θαη ην αίηην ηεο ηεξαξρηθήο νξγάλσζεο ησλ έκθπισλ ξφισλ (Παπαηαμηάξρεο, 

2006). 

Ζ δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δηαθνξνπνηεκέλε πξφζιεςή ηνπ. κσο, ε θαηαλφεζε ηνπ σο 

θνηλσληθνχ παξάγνληα ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη αλάινγα κε ηελ αθεηεξία δφκεζήο ηνπ 

θαη αλάινγα κε ην ηειηθφ πξντφλ πνπ δελ είλαη άιιν απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

αλαπαξάζηαζε. Χο θξηηήξην θνηλσληθήο ηαμηλφκεζεο ζε θάζε πεξίπησζε ην θχιν ζε 

γεληθέο γξακκέο ζηηο κέξεο καο κπνξεί λα είλαη αληηιεπηφ ζε ηξεηο άμνλεο: 

1. σο άμνλαο έθθξαζεο κε αλαπφθεπθην ην δίιεκκα αλ ην θχιν έρεη 

νληνινγηθφ πεξηερφκελν 

2. σο άμνλαο θαηαζθεπήο, κηαο θαη ε ζεμνπαιηθή δηαθνξνπνίεζε είλαη 

θνηλσληθν-πνιηηηζηηθφ πξντφλ 

3. ζαλ «πόιεκνο» αλάκεζα ζηα δχν θχια (Κνιχξε, 2017).  

Γεληθφηεξα δε ζα ήηαλ λα ιάζνο λα ζεσξεζεί φηη ην θχιν ζπληζηά ην απφιπην 

κέζν θαηαλφεζεο ηεο θνηλσληθήο δσήο, εθφζνλ είλαη ε ζεκειηψδεο πνιηηηζηηθή 

θαηεγνξία θαη ν θαλφλαο ησλ ζρέζεσλ.  

Αληίζεηα κε φ,ηη ζπκβαίλεη ζηηο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ βνξξά, ζηηο κεζνγεηαθέο 

επξσπατθέο ρψξεο ην θχιν θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη έλλνηεο πεξίπινθεο, 

θνξηηζκέλεο θαη πνιπιεηηνπξγηθέο. Απηή ε δηαθνξά δηαπηζηψλεηαη κεηαπνιεκηθά 

ζηνλ ηνκέα ηνπ αμηαθνχ θψδηθα ηεο «ηηκήο» θαη ηεο «ληξνπήο», έλλνηεο πνπ 

ζπλδένπλ ηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ θαη ηελ 

νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή δσή σο ην δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ηεο Μεζνγείνπ. 

πγθεθξηκέλα ε «ηηκή» είλαη ην ηεθκήξην ηεο θνηλσληθήο ζέζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ηνπ εζηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ θνηλσλία. Σηκή δηαζέηνπλ θαη ηα 

δχν θχια, αξθεί λα δξνπλ ζχκθσλα κε φ,ηη ππαγνξεχεηαη απφ ηε θχζε ηνπο, άξα κε 

βάζε ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα.  

Σν θχιν απνηειεί πεδίν δηαπξαγκάηεπζεο, θξηηήξην θαη πξίζκα γηα ηε ζεψξεζε 

ελφο πνιηηηζκνχ θαη δε ηνπ λενειιεληθνχ. ηελ ειιεληθή εζλνγξαθία απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ‘70 θαη κεηά θπξηαξρεί ε αληίιεςε ζρεηηθά κε ηε «ζέζε» θαη ηε 

«δχλακε» ησλ γπλαηθψλ ζην ζπίηη. ην επίθεληξν ηεο έξεπλαο βξίζθνληαη δεηήκαηα 

φπσο φηη ην ζπίηη ζπληζηά πεγή ηεο γπλαηθείαο δχλακεο, φηη φζν κεγαιψλεη ν 
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δηαρσξηζκφο ησλ θχισλ ηφζν εδξαηψλεηαη ε νηθηαθή δχλακε ησλ γπλαηθψλ θαη ν 

ζεζκφο ηεο πξνίθαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζην επίθεληξν ηεο αλζξσπνινγηθήο 

πξνβιεκαηηθήο ζρεηηθά κε ηελ Διιάδα  βξίζθεηαη ην δίιεκκα κεηαμχ ηεο 

«ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο» θαη ηεο «αληζφηεηαο». Άιισζηε, ζην «δεχηεξν θχκα» ηνπ 

θεκηληζκνχ ε παηξηαξρία θαη ε νηθνπκεληθά ηδσκέλε αληζφηεηα πξνζεγγίδεηαη κέζα 

απφ ηα ειιεληθά εζλνγξαθηθά δεδνκέλα. ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ε 

γπλαηθεία ζθνπηά γίλεηαη ζέκα ζπδήηεζεο: ε απηφλνκε δξάζε ηνπο, νη ζηξαηεγηθέο 

ηνπο πξνυπνζέηνπλ έλα ιφγν ηφζν απηφλνκν φζν θαη απηφλ ηεο παηξηαξρίαο, ε 

χπαξμε ηνπ νπνίνπ ακθηζβεηείηαη ζηα ειιεληθά δεδνκέλα (Παπαηαμηάξρεο, 2006). 

Ζ πνηθηιία ησλ πξνζεγγίζεσλ ηεο έκθπιεο δηάζηαζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην βαζκφ ηνπ πνιηηηζκηθνχ επηκεξηζκνχ ηεο θνηλσλίαο καο. 

ηελ αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ γπλαηθψλ επηθξαηεί κηα δπτζηηθή αληίιεςε, 

θαζψο είηε πξνβάιινληαη δχν ιφγνη ζε έλαλ πνιηηηζκφ είηε δχν θφζκνη πνπ ν έλαο, ελ 

πξνθεηκέλσ ν γπλαηθείνο, ππφθεηηαη ζηνλ άιιν. Ο πνιπθσληθφο πξνβιεκαηηζκφο πνπ 

έρεη επηθξαηήζεη ζήκεξα ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή θνηλσλία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

πινπξαιηζηηθή αληίιεςε γηα απηφλ. Οη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο ηαπηφηεηαο 

ζπλδηακνξθψλνληαη απφ ηελ επίδξαζε ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, ηεο ειηθίαο, ηεο 

εληνπηφηεηαο, ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ θαη ηεο ζπγγέλεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα 

ζπλαθή εξεπλεηηθά πνξίζκαηα ησλ du Boulay (1986) θαη Dubisch (1986), 

δηαπηζηψλεηαη πσο παξάιιεια κε ηνλ ιφγν ηεο Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο 

αληίζηνηρα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη αληρλεχζηκνο θαη έλαο «πξν-ρξηζηηαληθφο» 

ιφγνο εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αλάιπζε ηνπ θχινπ ζηελ ηειεηνπξγηθή δσή θαη ηελ 

θνζκνινγία.  

Ζ ελζηάιαμε απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνλ δπηηθφ θαη δε ηνλ ειιεληθφ θφζκν 

ζπκπίπηεη κε κηαλ άιιε δηαδηθαζία, δειαδή ηε κεηάπιαζε ηνπ ιφγνπ ζε 

ζηεξενηππηθφ απελνρνπνηεκέλν ζρήκα έκθπιεο αληζφηεηαο. ηελ Διιάδα εηδηθφηεξα 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘80 ηδέεο ρσξίο ηζηνξηθή βάζε έρνπλ αλακθηζβήηεην θνηλσληθφ 

βάξνο. Ζ πεγή ησλ ηδεψλ απηψλ είλαη νη δπηηθνί κε ηνπο νπνίνπο νη Έιιελεο έξρνληαη 

φιν θαη πην ζπρλά ζε επαθή, νη ξεπζηνπνηεκέλεο πνιηηηθέο ηδέεο («ιατθηζκφο») θαη νη 

κεηαζρεκαηηζκνί ησλ έκθπισλ ξφισλ ιφγσ ηνπ θεκηληζκνχ θαη ησλ αιιαγψλ ζηηο 

ζεμνπαιηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο. Τπάξρνπλ θαη εηεξφδνμεο ζέζεηο πνπ κάιηζηα 

ζε απηέο δηαθξίλεηαη κηα πην κφληκε αλαγλψξηζε. Μηα πξνζέγγηζε πνπ ζα είλαη ζε 
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ζέζε λα ιακβάλεη ππφςε φια ηα παξαπάλσ επηηξέπεη ηελ αλάιπζε ησλ πνιηηηζκηθψλ 

εθδνρψλ ηνπ θχινπ ζε πνηθίιεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζε κηα 

πινπξαιηζηηθή ζεψξεζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Χζηφζν, σο ζήκεξα νη αιήζεηεο 

πνπ αλαδεηθλχεη ε λέα κεξηθή εζλνγξαθία ηεο Διιάδαο είλαη απνζπαζκαηηθέο, 

ζπληζηψληαο ηε βάζε ηεο θνηλήο ελαζρφιεζεο κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ 

θχινπ (Παπαηαμηάξρεο, 2006). 
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Β.2. Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θύινπ ζε θνηλσληθέο δξάζεηο 

Γηα λα πξνθχςνπλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ην εχξνο ησλ 

ζηεξενηππηθψλ έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη θάπνηα επηζήκαλζε: ν 

δηαρσξηζκφο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ απηψλ αθνξά ζε αηνκηθφ ή ζε ζπιινγηθφ πεδίν 

δξάζεο; Με άιια ιφγηα νη ίδηεο απηέο αλαπαξαζηάζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ 

αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο άξαγε; Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ εξεπλεηηθή ζηφρεπζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο. Έηζη, ζήκεξα πιένλ είλαη γλσζηφ 

πσο απηφ πνπ αλαδεηνχκε θαηά θαλφλα δελ κπνξεί λα είλαη ε αλάπιαζε ηεο ηζηνξίαο 

ηνπ Κξάηνπο, αιιά ηεο πνιηηηθήο δσήο, ζηνρεχνληαο, φκσο, ζηηο κνξθέο ηεο 

εκθάληζεο ησλ ίδησλ ησλ ππνθεηκέλσλ. Άξα, απηφ πνπ πηα ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη 

είλαη φρη νη απεηθνλίζεηο θαζαπηέο, αιιά ην θνηλφ νξαηφ θαη πεξαηηέξσ ην βιέκκα 

απηνχ πνπ παξαηεξεί  (Ραζληέξ, 1995 ζην Σζαθηξίδνπ θ.ά., 2011). Παξάιιεια, φκσο, 

απηφ πνπ ζαθέζηαηα επίζεο πξέπεη λα επηδηψθεηαη είλαη ε αλάδεημε ηεο αηνκηθήο 

αιήζεηαο κέζσ ηεο αηνκηθήο ηζηνξηθήο αθήγεζεο, θαζψο ζε απηήλ ν ππνθεηκεληθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ ιφγνπ είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα απνθαιχπηεη κχζνπο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ ζε δηάθνξεο επνρέο (Vamvakidou et al., 2011).  

Απφ ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία έσο θαη ηηο κέξεο καο ε γπλαηθεία θσλή 

αλαπαξαζηάζεθε σο αληη-πνιηηηθή. Σν κφλν πνιηηηθφ ήζνο είλαη ην αλδξηθφ, ην 

γπλαηθείν ηδίσκα ζπλδέεη ηηο γπλαίθεο πάληα κε ηελ νηθηαθή ζθαίξα, ελψ θαη ζε 

επίπεδν αηζζεηηθήο ε ςειή ηνληθφηεηα ζηε θσλή κπνξεί λα είλαη δεισηηθή κφλν ηεο 

δεηιίαο, πνπ είλαη έλα ζηεξενηππηθφ ίδηνλ ηεο γπλαίθαο. Άιισζηε, ελ πξνθεηκέλσ δελ 

κπνξεί λα μερλά θαλείο αθφκε θαη ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ «ηξνιαξίζκαηνο» ησλ 

γπλαηθψλ ζην δηαδίθηπν ή θαη γεληθφηεξα, φηαλ απηέο αξζξψλνπλ πνιηηηθφ ιφγν. Ζ 

αλαπαξάζηαζε ηεο γπλαηθείαο θσλήο ζηελ πνιηηηθή κφλν ηελ πεξίπησζε ηεο 

«αλδξφγπλεο» θσλήο ζε κία γπλαίθα κπνξεί λα είλαη αλακελφκελε ή αλεθηή. Ζ 

θιαζηθή παηδεία ππήξμε ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζηεξενηππηθψλ 

πξνζβιεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ γπλαηθψλ θαζηζηψληαο ηε ζησπή ζαλ ην κφλν 

αξκφδνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ζηνλ δεκφζην ρψξν (Beard, 2018).  

Ζ ελαζρφιεζε κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ δχν θχισλ αλαδεηθλχεη κηα 

αλαληίξξεηε αιήζεηα, φηη δειαδή έσο ζήκεξα ε αιήζεηα πνπ έρεη απνηππσζεί ζε 

απηέο είλαη πξντφλ ηεο ηζηνξίαο ελφο πνιηηηζκνχ πνπ απνηέιεζε αλδξηθφ πξντφλ 

(Κνιχξε, 2017). Πξνζπαζψληαο λα απεκπιαθνχκε απφ ηε δηάζηαζε θνηλσληθνχ – 
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βηνινγηθνχ αιιά ηαπηφρξνλα ιακβάλνληάο ηελ ππφςε ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

εηζαγσγηθά φηη ην έκθπιν ζψκα ζηε ζχγρξνλε επνρή σο κλεκφλην ζπλδέεηαη κε 

νξηζκέλεο ζηεξενηππηθέο πξνβνιέο. Καηά ηνπο Cossins θαη Plummer (2018) έσο 

ζήκεξα έρεη βηβιηνγξαθηθά θαηαγξαθεί κεγαιχηεξε πνηθηιία ζηηο ζεμνπαιηθέο 

εκπεηξίεο ησλ αγνξηψλ ζε ζρέζε κε ησλ θνξηηζηψλ ζην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο. ηα παηδηθά ζψκαηα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε 

δηαβξσηηθά λνήκαηα ηφζν ιφγσ ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο ζην δηαδίθηπν φζν θαη 

ιφγσ ησλ ζεμνπαιηθνπνηεκέλσλ εηθφλσλ ησλ παηδηψλ ζηηο δηαθεκίζεηο, φπσο 

αλαπαξηζηψληαη εθεί. Έηζη απφ ηε κηα απνθεξχζζεηαη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, 

ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή δηαθξίλεηαη κηα θάπνηα αλνρή απέλαληη ζηε ζεμνπαιηθνπνίεζε 

ησλ παηδηθψλ ζσκάησλ. 

Αιήζεηα είλαη βέβαηα πσο ε ζεμνπαιηθή δηαζεζηκφηεηα είλαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ αλαθνξηθά κε ηα παηδηά, θάηη πνπ βέβαηα ηζρχεη ζρεδφλ δηαρξνληθά 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηα θνξίηζηα θαη ηηο ζπλαθείο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο θαη θπξίσο 

φηαλ αλαθέξεηαη θαλείο ζε απηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Έηζη, δηθαηνινγεκέλα 

ζεσξείηαη πσο έρεη δηακνξθσζεί κηα παξαδνζηαθή ηάζε ζεμνπαιηθνπνηκέλσλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ θνξηηζηψλ. Ζ ζεμνπαιηθνπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε ηνπ 

αγνξηνχ, φκσο, επηθεληξψλεηαη ζε έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα, δειαδή ηνλ 

αλδξηθφ εδνληζκφ. Γηαπηζηψλεηαη, εμάιινπ, πσο γεληθφηεξα απφ ηε κηα ν αλδξηθφο 

εδνληζκφο  θαη απφ ηελ άιιε ν ζειπθφο εθζεζηαζκφο είλαη πιένλ αλακελφκελα 

θαηλφκελα ηφζν γηα ηνπο/ηηο εθήβνπο φζν θαη γηα ηα παηδηά (Cossins & Plummer, 

2018). 

Ζ ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Λαθάλ βνεζά ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ 

έκθπισλ ζηεξενηππηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Ο Λαθάλ, ινηπφλ, νλνκάδεη «ζθνηεηλή 

ήπεηξν» ηε γπλαίθα ιφγσ ησλ ζεκαηλφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ, φπσο ζθνηάδη, 

απφθξπςε, κπζηήξην, απνπζία ινγηθήο, παξνξκεηηθφηεηα θιπ.. Οη άλδξεο 

δηαζέηνληαο ηνλ Φαιιφ θηλνχληαη εληφο Λφγνπ θαη είλαη δηαπγείο, ερέθξνλεο, 

ακεηάβιεηνη, ελψ νη γπλαίθεο, φληαο εθηφο Λφγνπ, είλαη άπηαζηεο, άπηζηεο, 

κπζηεξηψδεηο θιπ. Έηζη, απηή ε ζπλεθδνρή ηνπ θαιινχ έρεη ζπκβνιηθή ηζρχ, κε 

απνηέιεζκα λα ζεκειηψλεηαη ε παηξηαξρία (Κνιχξε, 2017). Πνηνη είλαη, επνκέλσο, νη 

δχν απηνί θφζκνη, ν ππνηηζέκελνο «θσηεηλφο» θφζκνο ησλ αλδξψλ θαη εθείλνο πνπ 

απνθαιείηαη «ζθνηεηλή ήπεηξνο» κηιψληαο γηα ηηο γπλαίθεο έηζη φπσο 
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αλαπαξηζηψληαη ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο δξάζεηο; Αμίδεη εηζαγσγηθά λα δεισζεί 

πσο ε πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ πξνζθξνχεη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο απφδνζήο ηνπ κε βάζε ηνλ ρξφλν θαη ηηο δπλακηθέο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε απηφλ. Γεληθά, σζηφζν ην θχιν σο κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή είλαη 

δπλαηφ λα κειεηεζεί ζε φια ηα επίπεδα δξάζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη αλαθνξηθά κε ηηο 

θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ.  

Χζηφζν, δχν παξαηεξήζεηο ζηελ πξνθεηκέλε θάζε είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

γίλεη αληηιεπηφ φηη ε έξεπλα ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ κεραληζκψλ 

αλαπαξαγσγήο ηνπο πξέπεη λα πιεξνί νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, θάηη πνπ ελ κέξεη δελ 

ηζρχεη ζήκεξα. 

Καηαξράο ζα πξέπεη ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν λα εθηηκάηαη σο 

επηβεβιεκέλε ζε θάζε πεξίπησζε ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 

θχινπ, φηαλ απηφ γεληθφηεξα ηίζεηαη ζην εξεπλεηηθφ επίθεληξν. Καηά ηνπο Jones θαη 

Day (2018 ζην McMahon & Kahn, 2018) απηνχ ηνπ είδνπο ε πξνζέγγηζε είλαη 

επηβεβιεκέλε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη δηάθνξεο δπζεξκελείεο κε δεδνκέλεο 

πιένλ ζηηο κέξεο καο ηηο πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο ησλ αηφκσλ. Γηα παξάδεηγκα ν 

έιεγρνο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ καχξσλ αλδξψλ σο θαθψλ απέλαληη ζηηο ιεπθέο 

γπλαίθεο ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη α) ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή νζφλε (Dines, 2006, 

Guerrero, 1993 ζην McMahon & Kahn, 2018) θαη β) ζηηο αθίζεο ηεο θαζηζηηθήο 

πξνπαγάλδαο (Difendila, 1944, United States Holocaust Memorial Museum, 2016 ζην 

McMahon & Kahn, 2018). Δπίζεο νη Άξαβεο άλδξεο σο επί ην πιείζηνλ 

αλαπαξηζηψληαη ζηα Μ.Μ.Δ. ηεο Γχζεο είηε ζε ξφιν απαγσγέα είηε ζε ξφιν βηαζηή 

ιεπθψλ γπλαηθψλ (Arab American National Museum, 2011, Michalak, 1988 ζην 

McMahon & Kahn, 2018), κε παξάιιειε ηελ έμαξζε ηεο αληηπξνζθπγηθήο ξεηνξείαο 

(Angerer, 2016, Yardley, 2016 ζην McMahon & Kahn, 2018). Άξα, γίλεηαη 

θαηαλνεηφ πσο θχξηνη άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη αλαιπηηθφηεξα λα 

εθαξκφδεηαη κηα νπνηαδήπνηε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα είλαη ε 

εζλνθπιεηηθή νκάδα, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

ζηάηνπο, ε θπζηθή αξηηκέιεηα θ.ά..  

Ση ζπκβαίλεη, φκσο, ζήκεξα φζνλ αθνξά ηελ πξνβνιή ησλ κεηνλνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ζπλαθείο εξεπλεηηθέο ραξηνγξαθήζεηο; Δλδεηθηηθή ζα πξέπεη 

λα αλαθεξζεί φηη κηα απφ ηηο λεφηεξεο ηάζεηο ζηνλ ρψξν ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ 
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πνπδψλ Φχινπ αθνξά ζηε ζπλεηζθνξά ησλ κεηααπνηθηαθψλ εξεπλεηψλ θαη 

εξεπλεηξηψλ. χκθσλα κε απηνχο θαη απηέο, ινηπφλ, ε έκθπιε δηάζηαζε ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ελ γέλεη ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε 

κε ηελ εζληθφηεηα (Liinason & Meijer, 2017). Χζηφζν, ζηηο πεξηζζφηεξεο απφπεηξεο  

απνθσδηθνπνίεζεο εηδηθά ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ αηφκσλ παξαηεξείηαη κία ηάζε 

απφθξπςεο ηεο νληφηεηαο ησλ έγρξσκσλ αηφκσλ ηεο κεηνλφηεηαο θαη πεξηνξηζκνχ 

ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε κεηνλνηηθέο εζλνθπιεηηθέο νκάδεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο 

θαη νη εξεπλεηέο ζπρλά ηείλνπλ λα νκαδνπνηνχλ ηηο εζλνθπιεηηθέο νκάδεο ζε «Με 

Λεπθνχο» θαη «Λεπθνχο», θάηη πνπ ζπγθαιχπηεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ αλαθνξάο. Πην αλαιπηηθά κε δεδνκέλε βέβαηα ηελ παξνχζα πνιηηηθή 

θαηάζηαζε ζηηο αθφινπζεο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο εζλνθπιεηηθέο νκάδεο πνπ θαηά 

θαλφλα αλαπαξηζηψληαη είλαη απηέο ησλ καχξσλ Αθξν-Ακεξηθαλψλ, ησλ 

Ηζπαλφθσλσλ Λαηηλνακεξηθαλψλ, ησλ Αζηαηψλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, ησλ γεγελψλ Ακεξηθαλν-Αβνξηγίλσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Δηξεληθνχ Χθεαλνχ (Huang et al., 2010 ζην Ghabrial & Ross, 2018). Αληηζέησο 

νκάδεο πνπ δελ αληηπξνζσπεχνληαη ζηηο έξεπλεο είλαη νη κεηνλνηηθέο ησλ Αξάβσλ 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο. Γηα λα γίλεη, φκσο, απηφ θαηαλνεηφ 

ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε παξνχζα πνιηηηθή θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηηο αλσηέξσ 

πεξηνρέο (Ghabrial & Ross, 2018).  

Μηα δεχηεξε παξάκεηξνο πνπ επίζεο ζα φθεηιε έλαο ζχγρξνλνο εξεπλεηήο λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ αθνξά ζην ίδην ην εξεπλεηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη ηελ έθηαζή 

ηνπ. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην κνηίβν ηεο ακθηζεμνπαιηθφηεηαο, φπσο 

αλαπαξηζηάλεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ηεο ςπραλάιπζεο θαη ηεο ηέρλεο 

παίξλνληαο ζπλήζσο ηε κηα «απειπηζκέλε» κνξθή, δειαδή ηε κνξθή ηεο κεηάβαζεο 

πξνο ηελ ψξηκε ζεμνπαιηθφηεηα (Ronan, 2018). Καηά ηνπο Dodge, Jeffie θαη 

Sandfort (2008 ζην Ghabrial & Ross, 2018) ζπρλά ηα ακθηθπιφθηια άηνκα θαίλεηαη 

πσο έρνπλ ηελ ηάζε λα κελ απνδέρνληαη ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ψζηε λα 

πεηπραίλνπλ ηελ απνδνρή ηεο εηεξνθαλνληθήο νκάδαο αηφκσλ (Ghabrial & Ross, 

2018). πσο επηζεκαίλεηαη, επνκέλσο, αθελφο εξεπλεηηθά ζαθέζηαηα θαη 

απαηηνχληαη πεξαηηέξσ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο ζεμνπαιηθέο ηαπηφηεηεο θαη ηελ 

θνηλσληθή ζέζε ησλ αηφκσλ ηεο ΛΟΑΣΚΗ
1
 θνηλφηεηαο (Mark et al., 2017). Με απηφ 

                                                           
1
 Με τα αρχικά ΛΟΑΤΚΙ δηλώνεται το ςωματείο που αφορά ςτην υποςτήριξη των δικαιωμάτων των 

λεςβιών, των ομοφυλοφίλων, των  αμφιςεξουαλικών, των τρανσ, των κουήρ και των ίντερςεξ. 
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ην δεδνκέλν αθεηέξνπ έρεη παξαηεξεζεί φηη πνιιαπιέο πεξηζσξηνπνηήζεηο, πνπ πέξα 

απφ ηε ζεμνπιηθφηεηα κπνξεί λα αθνξνχλ ζηελ εζληθφηεηα έρνπλ αγλνεζεί 

ζπζηεκαηηθά σο ζήκεξα. Άξα, ελ πξνθεηκέλσ ε έξεπλα ζα πξέπεη κε αθφκε 

κεγαιχηεξε πξνζνρή λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε άηνκα κε πνιιαπιέο 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο ηαπηφηεηεο, εθφζνλ απηά παξαηεξείηαη πσο πνιχ πην 

ζπζηεκαηηθά εθηίζεληαη ζε θηλδχλνπο πλεπκαηηθήο ή ζσκαηηθήο πγείαο (Ghabrial & 

Ross, 2018).  

Δπεηδή, φκσο, ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ νη ίδηεο νη αλαπαξαζηάζεηο ηε βάζε 

γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε, ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα απφπεηξα λα απνδνζνχλ 

ελδεηθηηθά νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ ζε 

θάπνηα πεδία δξάζεο, κε δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ζπρλά νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ δηέπνληαη απφ ακθηζπκία ησλ ζσκαηνπνηήζεσλ, ησλ 

βηνινγηθψλ θαζνξηζκψλ, ησλ αθεγήζεσλ θαη ηεο ίδηαο ηεο γιψζζαο. Άιισζηε, 

ζθνπφο είλαη ελ ζπλερεία λα πεξηγξαθνχλ αδξά κεξηθνί απφ ηνπο κεραληζκνχο  

αλαπαξαγσγήο απηψλ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ.  

 

α. Η αλαπαξάζηαζε ηνπ θύινπ ζηνλ ρώξν ηεο νηθνγέλεηαο 

Απνηέιεζκα ηεο «θπζηθνπνίεζεο» ησλ ηάζεσλ απφδνζεο παξαδνζηαθψλ 

ξφισλ ζηα δχν θχια εληφο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ε επηθξάηεζε δηαθφξσλ 

ηδενινγεκάησλ. Μηα απφ ηηο ζπλέπεηεο ζε απηφ ην επίπεδν ήηαλ ε ππνβάζκηζε ηεο 

θξνληίδαο θάησ απφ ηελ θπξηαξρία ηεο δεκφζηαο δξάζεο θαη ε αλεπίζεκε αλάζεζή 

ηεο ζηε γπλαίθα. Απηή ε εξγαζία, φκσο, δελ αλαγλσξίδεηαη θνηλσληθά, κνινλφηη 

ζεσξείηαη κηα δξαζηεξηφηεηα αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζε ησλ αλζξψπσλ. Αληίζεηα ε 

κηζζσηή εξγαζία ππήξμε ην θαηεμνρήλ κέζν ρεηξαθέηεζεο ηεο γπλαίθαο, ελψ εηδηθά 

ζηε λφηηα Δπξψπε ην ζηεξεφηππν ηνπ «άλδξα-θνπβαιεηή» είλαη θπξίαξρν ζηελ 

πνιηηηζκηθή ηεο παξάδνζε θαη ηε λνκνζεζία (Κπξηαθίδνπ, 2006).  

Πνιιέο θνξέο ην πξνζσπηθφ κε ην θνηλσληθφ δηαπιέθνληαη εληνλφηαηα ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηεο νηθνγέλεηαο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα. Ζ 

νηθνγέλεηα ζηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα ζπληζηά ην ηδεψδεο ηεο Γχζεο. ηελ ππξεληθή 
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ηεο δνκή νξηζκέλα απφ ηα ππνηηζέκελα «θπζηνινγηθά» ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη ε απνρή ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ εξγαζηαθή δξάζε θαη ε νηθνλνκηθή 

εμάξηεζή ηνπο απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο. ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‘60 θαη ηνπ ‘70 μεθίλεζε 

ε δηαδηθαζία ηεο απνθπζηθνπνίεζεο, δειαδή ηεο θξηηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο 

αληίιεςεο ζρεηηθά κε ηνλ εθ θχζεσο πξνθαζνξηζκέλν θνηλσληθφ ξφιν ησλ θχισλ. 

Σα πξψηα πιήγκαηα ζηε ζέζε απηή επήιζαλ απφ ηηο θεκηλίζηξηεο πνπ θαηεγφξεζαλ 

ηνπο θνηλσληνιφγνπο γηα ζπληήξεζε παηξηαξρηθψλ αληηιήςεσλ (Evans, 2004).  

Σν εξψηεκα πνπ δηθαηνινγεκέλα ηίζεηαη ελ πξνθεηκέλσ είλαη ζαθέο: 

ηεθκεξηψλεηαη κε θάπνηνλ ηξφπν κηα πηζαλή αιιαγή ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

νηθηαθψλ ξφισλ ησλ δχν θχισλ; Μηιψληαο γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ ηα δχν θχια 

γηα ηελ νηθηαθή εξγαζία ηα δεδνκέλα είλαη μεθάζαξα. Έρνπλ φλησο θαηαγξαθεί 

ζεκαληηθέο αιιαγέο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηνπο άλδξεο λα πηνζεηνχλ πιένλ 

έλαλ ελεξγεηηθφ ξφιν. Χζηφζν, απηφ δε ζεκαίλεη πσο νη γπλαίθεο δελ παξακέλνπλ νη 

θαηεμνρήλ ελεξγέο ζηνλ ρψξν ηνπ λνηθνθπξηνχ. Χζηφζν, γηα λα είλαη πην 

νινθιεξσκέλε ε εηθφλα πνπ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη θαλείο απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ νηθηαθψλ ξφισλ ησλ δχν θχισλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε φηη παξάγνληεο, φπσο ην ρξήκα θαη ν ρξφλνο, δξνπλ θαζνξηζηηθά ζηε 

δηακφξθσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ (Horne et al., 2018).  

 

β. Η αλαπαξάζηαζε ηνπ θύινπ ζηνλ ρώξν ηεο εξγαζίαο 

ηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο νη ζηάζεηο θαη νη ηδέεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηα 

ρξφληα ηεο εθβηνκεράληζεο (αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ζηελ Αγγιία θαη αξγφηεξα ζηηο 

Ζ.Π.Α.) θαίλεηαη λα επηβηψλνπλ σο ζήκεξα εμαηηίαο δχν παξαγφλησλ:  

1. ιφγσ ηεο αληίιεςεο ηνπ «νηθνγελεηαθνχ κηζζνχ», βάζεη ηεο νπνίαο ν 

άληξαο είλαη ν ζπληεξεηήο ηεο νηθνγέλεηαο θαη  

2. ιφγσ ηεο πεπνίζεζεο ηεο αθαηαιιειφηεηαο ηεο γπλαίθαο ζε κεξηθνχο 

επαγγεικαηηθνχο ηνκείο εμαηηίαο ησλ δεμηνηήησλ ή ησλ δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ 

πνπ πξνυπνζέηνπλ.  

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο εμέιημεο ζήκεξα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξψηε 

αληίιεςε έρεη ακθηζβεηεζεί, αιιά φρη θαη ε δεχηεξε. Έηζη κεηαπνιεκηθά 
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δηαπηζηψλεηαη πσο νη γπλαίθεο εληάρζεθαλ ζηε κηζζσηή εξγαζία πνπ αθνινπζνχζε 

ηα πξφηππα ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Ήδε απφ ηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ ζηε 

Βξεηαλία, ηηο Ζ.Π.Α., ηελ Ηηαιία, ηε Γεξκαλία θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε αξρίδεη λα 

δηαρέεηαη ε ηδέα ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα πξνψζεζεο θνηλψλ αμηψλ γηα ηνπο άλδξεο 

θαη ηηο γπλαίθεο. Άιισζηε, θνηλφ ζεκείν ησλ πεξηζζφηεξσλ δπηηθψλ θνηλσληψλ – 

παξά ηηο έληνλεο δηαθνξέο ηνπο –είλαη νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλε αξξελσπφηεηα θαη ζειπθφηεηα. 

ηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθέο δνκηθέο αιιαγέο 

ζηνλ ρψξν ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηαπηφρξνλα κε ηελ ζηαδηαθή εμάιεηςε 

παξαδνζηαθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ βηνκεραληψλ θαη ηηο λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο κε 

ηελ είζνδν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ επξχηεξν εξγαζηαθφ ρψξν. Οη λέεο δπλακηθέο 

πνπ επηθξαηνχλ πηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαηέζηεζαλ επηζθαιέζηεξε σο πξνο ηηο 

θξαηηθέο ξπζκίζεηο ηε κηζζσηή εξγαζία. ηε λέα δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη πάιη 

νη γπλαίθεο δελ θαηέρνπλ πςειή ζέζε σο πξνο ηελ εμνπζία θαη ηηο πιηθέο αληακνηβέο. 

ηνλ 21ν αηψλα πηα νη επαγγεικαηηθνί ηνκείο πνπ ζεσξνχληαη αλδξηθνί θαη γπλαηθείνη 

κεηψλνληαη ζηαδηαθά φιν θαη πεξηζζφηεξν. Χζηφζν, απηφ πνπ δηαηεξείηαη είλαη ε 

ζχλδεζε ηνπ θχινπ κε νξηζκέλεο δεμηφηεηεο, κε απνηέιεζκα ηηο εηζνδεκαηηθέο 

δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ. ήκεξα νη γπλαίθεο απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ 

εξγαηηθνχ ζψκαηνο ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο. Χζηφζν, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

απαζρνινχληαη ζε ζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο ή κε ρακειέο απνδνρέο, ελψ 

παξάιιεια έρεη απμεζεί ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ απέρνπλ απφ ηνλ εξγαζηαθφ 

ζηίβν κεηά ηελ ηεθλνπνηία. Κνκβηθφο παξάγνληαο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε απνηειεί ε 

θξαηηθή αδηαθνξία γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ησλ εξγαδφκελσλ κεηέξσλ (Evans, 

2004). 

 

γ. Η αλαπαξάζηαζε ηνπ θύινπ ζηνλ ρώξν ηεο πνιηηηθήο 

Καηά ηε θεκηληζηηθή έξεπλα ηα πεδία δηαθπβέξλεζεο είλαη νπδέηεξα σο πξνο ην 

θχιν ππνζεηηθά, αιιά ζηελ πξάμε αλδξνθεληξηθά. ηνλ πνιηηηθφ ρψξν ε δηάθξηζε 

ησλ θχισλ είλαη νξγαλσηηθή θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ππναληηπξνζψπεπζε ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή ζθελή. Οη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ απηή ηελ θαηάζηαζε είλαη 

δνκηθνί, θαηαζηαηηθνί θαη αηνκηθνί. Απφ ηελ άιιε, ε εκπινθή ησλ γπλαηθψλ ζηελ 
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πνιηηηθή δξάζε πξνβιήζεθε σο κέζν εμπγίαλζεο ηεο πνιηηηθήο δσήο. Ζ βάζε ζηελ 

νπνία ζηεξίρζεθε απηή ε αληίιεςε είλαη ε επαλαζχλδεζε ηεο πνιηηηθήο κε ην ήζνο 

θαη ηηο αξρέο. Χζηφζν, έλλνηεο φπσο «ηηκή» θαη «ήζνο», «δεκνθξαηία» θαη «πνιίηεο» 

απαηηνχλ ζήκεξα επαλαπξνζδηνξηζκφ, εθφζνλ πάληα εγθπκνλεί ν θίλδπλνο 

δηείζδπζεο λέσλ ηδενινγεκάησλ (Chicharo, 2018).  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηή ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηηο αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπ ζηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο, εθείλν πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη φηη 

ζήκεξα, ζηνλ 21
ν
 αηψλα νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά δεδνκέλα, δειαδή ηα 

θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα ησλ δχν θχισλ, έρνπλ ακθηζβεηεζεί. Αλάκεζα ζε απηά 

είλαη ε θεκηληζηηθή θαη ηαμηθή ζθέςε θαη δξάζε, αιιά θαη νξηζκέλα απφ ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηεο Γχζεο θαη ηεο Αλαηνιήο. Σελ 

ίδηα ζηηγκή είλαη, φκσο, αλαληίξξεηε αιήζεηα πσο ηφζν ηα ζηεξεφηππα ηεο 

βηνινγηθήο θαη έκθπιεο εηεξφηεηαο φζν θαη ηα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά 

ζπκθξαδφκελα είλαη αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ πξφνδν θαη ηελ πηζαλή άξζε ηνπ 

έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ (Βακβαθίδνπ & Μάζηνξε, 2009). 

πδεηψληαο ηε ζρέζε ηνπ ζεμνπαιηζκνχ κε ηελ πνιηηηθή δηαθξίλεη θαλείο εμ 

αξρήο φηη θνηλφ πεδίν δξάζεο ηνπο είλαη ε αθαίξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ ιφγνπ πνπ 

δίλεηαη ζηελ εμνπζία ηνπ λφκνπ θαη ηεο γιψζζαο (Κνιχξε, 2017). Οη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο δηακνξθψζεθε θαηά ηελ πξφζθαηε επνρή ην πνιηηηθφ ήζνο ησλ γπλαηθψλ γηα 

παξάδεηγκα βαζίζηεθε ιφγσ νξηζκέλσλ αλαγθαηνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 

θαη ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο είηε ζηελ πνιηηηθή αλαζεψξεζε θαη ηε ζπλαθή παξέκβαζε 

πνπ ζπιινγηθά εθηηκήζεθε σο αλαγθαία.  

Αθελφο, ινηπφλ, ν Β‘ παγθφζκηνο πφιεκνο επέβαιε σο αλαγθαία ηελ αλάπηπμε 

ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηθνχ αθηηβηζκνχ. Κάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο νη 

γπλαίθεο είραλ ηηο επθαηξίεο λα βειηηψζνπλ ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη λνκηθή ηνπο 

ζέζε. Παξ‘ φια απηά δελ κπφξεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ην θαηλφκελν ηεο «γπάιηλεο 

νξνθήο» (sic) ζε πεδία δξάζεο, φπσο ε θπβέξλεζε, ηα εκπνξηθά ζπλδηθάηα, νη 

νξγαληζκνί πνιηηηθήο θνηλφηεηαο. παλίσο έπαηξλαλ ζέζεηο ζε ππνπξγεία ή έζησ 

εηζρσξνχζαλ ζε νξγαλψζεηο ιεπθψλ κεζναζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηα επίπεδα εγξήγνξζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο ζαθέζηαηα απμήζεθε, ελψ, παξάιιεια θαηαγξάθεθε θαη 
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δηαηξαλψζεθε ην αίηεκα γηα θαηνρχξσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ γπλαηθψλ (Chicharo, 

2018). 

Αθεηέξνπ, κε ζηφρν ηελ άκβιπλζε ηνπ παηξηαξρηθνχ θαη αλδξνθξαηνχκελνπ 

κνληέινπ απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 ππήξμε κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ πνιηηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Απνηέιεζκα ηνπ «θξαηηθνχ θεκηληζκνχ» 

είλαη ε  πνιηηηθή απφθαζε ηεο πνζφζησζεο ησλ θχισλ. Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα 

απηνχ ηνπ ζεζκνχ ή λφκνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

επηθπιαθηηθφηεηα ησλ θεκηληζηξηψλ απέλαληη ζηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο θαη ηελ 

απνγνήηεπζε απφ ηελ επίζεκε πνιηηηθή. Χζηφζν, απφ ηε κηα ε πξνζέγγηζε ησλ 

γπλαηθψλ σο κηαο ακηγνχο νκάδαο ζπληζηά κηα ηδενινγηθή παγίδα γηα ηε γπλαηθεία 

ρεηξαθέηεζε, εθφζνλ νη ζρέζεηο εμνπζίαο εληείλνληαη ιφγσ ηεο αληίιεςεο ηνπ 

«θχινπ» σο κηαο πνιηηηθήο θαηεγνξίαο. Απφ ηελ άιιε, εμεηάδνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ δηαπηζηψλνπκε φηη πνζνηηθά, αλ κε ηη άιιν, έρεη 

εληζρπζεί ε γπλαηθεία παξνπζία ζηελ πνιηηηθή ζθελή (Κπξηαθίδνπ, 2006).  

Ζ εμέιημε πνπ παξαηεξείηαη επξχηεξα κεηαπνιεκηθά  έγθεηηαη ζηελ αληίιεςε 

φηη νη γπλαίθεο δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο θαη αληηιήςεηο ζηα πιαίζηα κηαο 

θαλνληζηηθήο δνκήο ηεο θνηλσλίαο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο. Οη δεκνθξαηηθέο αμίεο 

πνπ αζπάδνληαη είλαη νη ίδηεο, ελψ δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηηο κνξθέο ζπκκεηνρήο 

ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θφζκν. Απηέο νη δηαθσλίεο ζην ζχγρξνλν πνιηηηθφ 

ράξηε ιακβάλνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ «ράζκαηνο ησλ θχισλ». ήκεξα ε ζηάζε ησλ 

γπλαηθψλ απέλαληη ζην θξάηνο θξχβεη κηα πην θξηηηθή καηηά ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ. Ζ αλφξζσζε ηνπ θξάηνπο ζε παξάγνληα ζχκκαρφ ηνπο νθείιεηαη ζηελ 

θαηάξξεπζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ αζθαινχο αληξηθήο απαζρφιεζεο, ζηελ επηζπκία 

ηνπο λα εληαρζνχλ ζηε κηζζσηή εξγαζία θαη ζηνλ πνιηηηζκφ πνπ απνδέρεηαη ηελ αξρή 

ηεο απηνδηάζεζήο ηνπο ζε δεηήκαηα φπσο ε ηεθλνπνηία θ.ά. (Evans, 2004).  

ήκεξα ιεπηή θαη κηθξή, αιιά ππαξθηή, παξακέλεη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηε 

ζεζκηθή εμνπζία πνπ δηαζέηνπλ νχησο ή άιισο ζε κηθξφ πνζνζηφ νη άλδξεο θαη ζε 

αθφκε κηθξφηεξν πνζνζηφ νη γπλαίθεο. Χζηφζν, ε εκκνλή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

επηβάιιεη κηα έκθπιε ζχιιεςε ηεο αηνκηθφηεηαο θαη κηα έκθπιε βάζε ηεο πνιηηείαο 

(Arnot, 2006).  
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δ. Η αλαπαξάζηαζε ηνπ θύινπ κέζσ ηεο γιώζζαο 

Ζ γιψζζα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ‘70 έλα εηδηθφ πεδίν πνπ ζπζηεκαηηθά κειεηάηαη  ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επίδξαζε ηεο γιψζζαο ζηε δηαηήξεζε ηεο θαηψηεξεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ. Ζ 

γιψζζα, σο αλδξηθφ δεκηνχξγεκα, αληαλαθιά θαη ζπληεξεί ηελ αληζφηεηα ησλ 

θχισλ, εθφζνλ νη έλλνηέο ηεο ζηνρεχνπλ ζηελ άζθεζε ειέγρνπ ζηηο γπλαίθεο 

(Φξφζε, 2005).  Απφ ηελ άιιε, νη θνηλσληθέο αιιαγέο κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξννπηηθή γηα ζεηηθή εμέιημε κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλαηξνπή ησλ αδηθηψλ ζε 

βάξνο ησλ γπλαηθψλ. πλεπψο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εηζάγνληαη έλλνηεο θαη 

αληηιήςεηο κέζσ ηεο γιψζζαο επεξεάδεη αλαληίξξεηα ηε δφκεζε ηνπ αθεγήκαηνο 

ζρεηηθά κε ην θχιν. Δμάιινπ, ζήκεξα γλσξίδνπκε πνιχ θαιά πσο ε γιψζζα ζπληζηά 

παξάγνληα θαζνξηζηηθφ θαηά ηελ θνηλσληθή δφκεζε ηεο δηάζηαζεο ησλ δχν θχισλ 

(Κνιχξε, 2017).  

Απφ ηελ εθεβεία σο ηελ ελειηθίσζε δηαπηζηψλεηαη νκνηφηεηα ηνπ ιφγνπ ησλ 

αηφκσλ ηνπ ίδηνπ θχινπ, ελψ αθφκε θαη ζε πξνγελέζηεξα ειηθηαθά ζηάδηα 

επηζεκαίλνληαη βαζηθά ηεθκήξηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ιφγνπ ηνπ δχν θχισλ. Γχν 

είλαη νη βαζηθέο ζεκαηηθέο κειέηεο ηεο ζρέζεο ηνπ θχινπ κε ηε γιψζζα:  

1. ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιφγνπ ησλ δχν θχισλ θαη νη δηαθνξέο ηνπο θαη  

2. ε ζεμηζηηθή νξνινγία θαη ε έκθαζε ζηε ρξήζε ηνπ αξζεληθνχ γέλνπο.  

πρλά νη δχν απηέο ζεκαηηθέο αλαιχνληαη θαη εμεηάδνληαη παξάιιεια.  

Κχξηα ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ιφγνπ σο νκηιηαθνχ ελεξγήκαηνο ησλ δχν 

θχισλ φπσο δηαπηζηψλεηαη εξεπλεηηθά είλαη: 

1. ην είδνο ηνπ ιεμηινγίνπ 

2. ν ζηφρνο ησλ εξσηήζεσλ 

3. ην χθνο ηνπ ιφγνπ θαη 

4. νη δηαθνπέο ησλ ζπλδηαιεγφκελσλ θαηά ηε ιεθηηθή αιιειεπίδξαζε. 

(Φξφζε, 2005). 

Απφ ηελ άιιε, εμεηάδνληαο ηνλ ιφγν φρη κφλν σο ιεθηηθφ θψδηθα επηθνηλσλίαο 

αιιά καδί κε άιινπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο σο έλα πνιπηξνπηθφ κέζν απφδνζεο ηεο 
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πξαγκαηηθφηεηαο φπσο δηαθαίλεηαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δηαπηζηψλνληαη ηα 

αθφινπζα: ν ζεμηζκφο θαη ε έκθπιε αληζφηεηα είλαη ηα πξντφληα ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

θαη ηεο παηξηαξρίαο ελφο απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Πξάγκαηη, γηα 

παξάδεηγκα ε δηάθξηζε ησλ εξγαζηαθψλ ξφισλ θαη ε ζχγθξνπζε ησλ δχν θχισλ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία επηθξάηεζεο ηεο ηζφηεηαο, θάηη πνπ 

δηαπηζηψλεηαη θαη γεσγξαθηθά ζε δηάθνξα κέξε αιιά θαη ηζηνξηθά (Vamvakidou et 

al., 2016 ζην  Karintzaidis et al., 2016). Κάπνηνο εχθνια παξαηεξεί ζπρλά ίζσο φηη ε 

γπλαηθεία θαησηεξφηεηα θαη ε αλδξηθή αλσηεξφηεηα αλαπαξηζηάλεηαη εδηθά κέζσ 

ηνπ πνιπηξνπηθνχ ιφγνπ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ πνηθηιφηξνπα νδεγψληαο ζε 

ζηεξεφηππα, φπσο φηη νη άλδξεο είλαη δπλαηνί, ελεξγεηηθνί, γελλαίνη, έμππλνη, 

δεκηνπξγηθνί, ελψ νη γπλαίθεο φηη είλαη δξαζηήξηεο ζηνλ ρψξν ηνπ ζπηηηνχ 

αλαιακβάλνληαο, φκσο, θαη λένπο ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο (Karintzaidis et al., 

2016).  

 

ε. Η αλαπαξάζηαζε ηνπ θύινπ κέζσ ησλ Μ.Μ.Δ. 

Καηά ηνπο Gillig θ.ά. (2018) ρσξίο ακθηβνιία ε επηξξνή ηνπ ιφγνπ ησλ κέζσλ 

ςπραγσγίαο είλαη θαηαιπηηθή ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ κέζσ ηεο 

αλαπαξαγσγήο έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ. Δηδηθφηεξα ε αλαπαξάζηαζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο δσήο θαη ησλ ζρέζεσλ ζε απηήλ απνηειεί έλα απφ ηα δεκνθηιή 

ηειενπηηθά ζέκαηα. Καη ζην εμσηεξηθφ θαη ζηελ Διιάδα πνιιά δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζίαζε ζεκάησλ πνπ απνδίδνπλ ηηο λέεο κνξθέο νηθνγέλεηαο 

πξνεγνχληαη αθφκε θαη ησλ εηδηθψλ. Σηο ηειενπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ λέσλ 

νηθνγελεηαθψλ κνξθψλ εθκεηαιιεχνληαη αθφκε θαη νη πνιηηηθνί ζηνπο ιφγνπο ηνπο, 

ελψ ηα θείκελα ησλ Μ.Μ.Δ. ζπληζηνχλ έλα είδνο «πνιηηηζηηθνχ δείθηε». Χζηφζν, ε 

δεκηνπξγία απηψλ ησλ εηθφλσλ θαη ε «αλάγλσζή» ηνπο απνηειεί κηα ηδενινγηθή 

δηαδηθαζία, εθφζνλ ν ηειεζεαηήο, έλα ππνθείκελν ελ ηδενινγία, αλαιακβάλεη ηελ 

«αλάγλσζε» απηή, κηα δξαζηεξηφηεηα ηδενινγηθή θαη θνηλσληθά θαζνξηζκέλε 

(Κνχξηε, 2007).   

Ο ηειενπηηθφο ιφγνο γηα ηνπο γνλείο, φπσο θαη θάζε άιινο θνηλσληθφο ιφγνο 

ελέρεη θνηλσληθέο αμίεο θαη πξνβάιιεη θνηλσληθά ζπκθέξνληα. Οη ηειενπηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζχγρξνλσλ νηθνγελεηαθψλ κνξθψλ θαη νη αλαγλψζεηο ηνπο 
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παξέρνπλ κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εξκελεία ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ ηειεφξαζε εηδηθά, άιισζηε, κεηαθέξεη έηζη κελχκαηα πνπ 

«θαηνηθνχλ» ζηε ζπιινγηθή κλήκε ζπκβάιινληαο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε. Έηζη, ε 

ηειενπηηθή εζνγξαθία ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ζπλάκα απνηειεί δείθηε θνηλσληθψλ ζηάζεσλ (Bandura, 1977, Angenot, 1988, 

Cantor, 1991, Κνχξηε, 2007).   

Καηά ηε δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεραληζκνχ ζεμνπαιηθνπνίεζεο ησλ 

αηφκσλ ζηα Μ.Μ.Δ. νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο κεηαπιάζνληαη ζε ζεμνπαιηθά 

αληηθείκελα, δειαδή αληηθεηκελνπνηνχληαη. Με δφισκα ηελ νκνξθηά, αιιά θαη ηε 

ζεμνπαιηθή εηνηκφηεηα ν ζηφρνο δελ είλαη άιινο απφ ηελ πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο 

ηνπ ελ δπλάκεη αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ έκθπισλ πξνηχπσλ πιένλ ζηηο κέξεο καο αθνξνχλ θαη ζηνπο 

άλδξεο σο ζεμνπαιηθά αληηθείκελα. Δλψ, φκσο, γηα ηηο γπλαίθεο ε ζεμνπαιηθνπνίεζή 

ηνπο ζπλπθαίλεηαη κε  ην  καθηγηάδ, ηα απνθαιππηηθά ξνχρα, ηα ςειά ηαθνχληα θιπ., 

γηα ηνπο άλδξεο ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην λα είλαη θαζαξνί, 

θαινληπκέλνη, ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε θαη κπψδεηο (Fasoili et al., 2018). 

Μηιψληαο, φκσο, θαη πάιη εηδηθά γηα ηηο γπλαίθεο έηζη φπσο απνδίδνληαη ζηα 

Μ.Μ.Δ. δελ είλαη ηπραία ε ζχλδεζή ηνπο κε ην νηθηαθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 

Οη ξφινη πνπ θαηά θαλφλα απνδίδνληαη ζε απηέο ζηηο αληίζηνηρεο αλαπαξαζηάζεηο 

είλαη ζρεδφλ πάληα απηφο ηεο κεηέξαο – ζπδχγνπ ή αθφκε θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ – 

πξφθιεζεο εηδηθά ζε ζθελέο κε επδηάθξηην ηνλ αηζζεζηαζκφ, φηαλ κάιηζηα 

πξνζπαζνχλ λα αζθήζνπλ έιμε, πξνθεηκέλνπ λα θεληξίζνπλ ηνπο άλδξεο ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπο (Σζαθηδίξνπ θ.ά., 2011).  

Πέξαλ, σζηφζν, ηνπ ηειενπηηθνχ ιφγνπ ν έληππνο ηχπνο ζπληζηά 

αδηακθηζβήηεηα κέζν πξνψζεζεο αλαπαξαζηάζεσλ κηαο ζπλαθνχο έκθπιεο 

θνπιηνχξαο. Δλ πξνθεηκέλσ είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ησλ 

Κνπβαλψλ αλδξψλ ηεο πεξηφδνπ 1959 – 2010 ηνπ πεξηνδηθνχ Time θαη Newsweek, 

φπσο απηνί αλαπαξηζηψληαη πξνβάιινληαο δχν θπξίαξρνπο ηχπνπο αλδξψλ: απηφλ 

ηνπ ππεξ-αξξελσπνχ κε ραξαθηεξηζηηθά ηνλ ζπκφ, ηε βία θαη ηνλ ηδεαιηζκφ θαη 

απηφλ ηνπ ππν-αξξελσπνχ κε ραξαθηεξηζηηθά ηηο αλεπάξθεηεο ηφζν ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν φζν θαη ζσκαηηθά. Πξφθεηηαη γηα αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

πξνθαλψο δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε άιισλ κε ιεπθψλ αλδξψλ. ην ζχλνιφ ηνπο, 
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σζηφζν, κπνξνχλ λα ζεκαηνδνηνχλ ηελ εηζαγσγή παξαιιαγψλ ησλ πνξηξαίησλ ηεο 

«αλαπνηειεζκαηηθήο» θαη ηεο εγεκνληθήο αξξελσπφηεηαο (Palmer, 2018). 

 

ζη. Η αλαπαξάζηαζε ηνπ θύινπ κέζσ ηεο ινγνηερλίαο 

Ζ ινγνηερλία απνηέιεζε θαηεμνρήλ ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν επδνθίκεζε ε 

αλαπαξαγσγή ησλ έκθπισλ ζηεξενηππηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. ε έλα πξψην επίπεδν, 

ινηπφλ, δηαπηζηψλεηαη κηα ζπζηεκαηηθή ηάζε απφδνζεο ηεο γπλαίθαο ζαλ κηαο 

αλεπαξθνχο νληφηεηαο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ θνηλσληθή ηεο θαησηεξφηεηα. 

Σα ζπλαθή παξαδείγκαηα είλαη πνιιά θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ αξραία ειιεληθή 

αιιά θαη ηελ παγθφζκηα γξακκαηνινγία. Δλδεηθηηθά ζηε δχζε ίζσο απνηειεί κηα απφ 

ηηο πξψηεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο ηεο γπλαηθείαο «θαησηεξφηεηαο» ε πεξίπησζε ηεο 

Πελειφπεο, φηαλ ν Σειέκαρνο ηεο δεηά λα απνζπξζεί ζηελ θάκαξά ηεο θαη λα 

αζρνιεζεί κε φζα πξέπνπλ ζε γπλαίθεο, ξφθα, αξγαιεηφ θιπ., κηαο θαη ν ίδηνο πιένλ 

θαιείηαη λα δηνηθήζεη ην ζπίηη ηνπ («Μῦζνο δ‟ἄλδξεζζη κέιεζεη πᾶζη, κάιηζηα δ‟ ἐκνί: 

ηνῦ γάξ θξάηνο ἔζη‟ ἐλί νἴθσ»). Αιιά θαη ε Κιπηαηκλήζηα ζηνλ Αγακέκλνλα ηνπ 

Αηζρχινπ (458 π.Υ.) ραξαθηεξίδεηαη γηα ηηο πξάμεηο θαη ην ήζνο ηεο «ἀλδξόβνπινο» 

θαη γη‘ απηφ θαη ηα παηδηά ηεο ζπλσκνηνχλ θαη ηε ζθνηψλνπλ, ψζηε λα 

απνθαηαζηαζεί ε παηξηαξρηθή ηάμε («Ὧδε γάξ θξαηεῖ γπλαηθόο ἀλδξόβνπινλ ἑιπίδνλ 

θέαξ.»). ηε Λπζηζηξάηε, επίζεο, ηνπ Αξηζηνθάλε ε δχλακε ησλ γπλαηθψλ είλαη 

απηή πνπ αθνξά ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα δηαηεζνχλ εξσηηθά ζηνπο άλδξεο πνπ 

εμνξηζκνχ θπβεξλνχλ θαη παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ηνλ πφιεκν. 

Μεηαγελέζηεξα, άιισζηε, ζηηο «Μεηακνξθψζεηο» ηνπ Οβηδίνπ, φηαλ νη 

γπλαίθεο κεηακνξθψλνληαη, ηνχο επηβάιιεηαη ζησπή, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θιχαξεο λχκθεο Ζρνχο πνπ αληί θσλήο έρεη έλα φξγαλν πνπ επαλαιακβάλεη ηηο 

ιέμεηο ησλ άιισλ. Άιια θαη θαηά ηνλ Ησάλλε ηνλ Υξπζφζηνκν (2νο αη. κ.Υ.) «Μηα 

νιόθιεξε θνηλόηεηα είρε πξνζβιεζεί από ηελ αθόινπζε παξάμελε αζζέλεηα: Όινη νη 

άληξεο μαθληθά απνθηνύζαλ γπλαηθεία θσλή, θαη θαλέλαο αξζεληθόο – παηδί ή ελήιηθαο 

– δελ κπνξνύζε λα πεη ην νηηδήπνηε κε αξξελσπό ηξόπν. Γελ ζα ήηαλ ηξνκεξό, πην 

αλππόθνξν θαη από παλνύθια θάηη ηέηνην; Δίκαη ζίγνπξνο όηη ζα έζηειλαλ 

αληηπξνζσπεία ζε θάπνην ηεξό λα ζπκβνπιεπηνύλ ηνπο ζενύο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

εμεπκελίζνπλ ηηο ζετθέο δπλάκεηο κε πνιιέο πξνζθνξέο». Ή επίζεο ζηε ζχγρξνλε 
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επνρή ζηηο «Βηζηνλέδεο» ηνπ Υέλξη Σδέηκο ε ζησπή επηβάιιεηαη ζηε θεκηλίζηξηα, 

αθηηβίζηξηα θαη δεκφζηα νκηιήηξηα Βεξίλα Σάξαλη, ελψ ν Σδέηκο ιέεη «Σην όλνκα 

ησλ ζπηηηώλ καο, ησλ παηδηώλ καο, ηνπ κέιινληνο καο, ηεο εζληθήο καο ηηκήο αο κελ 

επηηξέςνπκε λα έρνπκε γπλαίθεο ζαλ θη απηέο!». Αιιά θαη αλαηξεπηηθά, ην 1915 ε 

άξινη Πέξθηλο Γθίικαλ ζην βηβιίν ηεο Herland νη γπλαίθεο θαη κφλν απηέο 

νπηνπηθά απαξηίδνπλ έλα νιφθιεξν έζλνο απνδίδνληαο κφλν κε γθξνηέζθν χθνο ηελ 

πηζαλφηεηα λα κπνξνχλ νη γπλαίθεο λα δηαρεηξίδνληαη κφλεο ηνπο ηε δσή ηνπο 

εληζρχνληαο, φκσο έηζη ηελ αμηνζχλε, ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο ησλ αλδξψλ, εθφζνλ 

ν θπξίαξρνο πθέξπσλ ζπιινγηζκφο είλαη φηη φπνηνο εμνπζηάδεη είλαη ζε δηαλνεηηθφ 

θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν πάληα άλδξαο. Ζ αδπλακία, επνκέλσο, παξακέλεη γέλνπο 

ζειπθνχ (Beard, 2018). 

Απφ ηελ άιιε, θαη πάιη ε ινγνηερλία ππήξμε αλέθαζελ έδαθνο δηακφξθσζεο 

ζεμνπαιηθψλ νληνηήησλ πνπ θηλνχληαη ζην επίπεδν ηεο ζηεξενηππηθήο «απφθιηζεο». 

ε φιεο ηηο κπζνινγίεο ησλ ιαψλ θαηαγξάθνληαη ζρέζεηο ζεψλ κε λεαξνχο 

επλννχκελνπο ηνπο (π.ρ. Γίαο, Ζξαθιήο). ην έξγν ηνπ Οκήξνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή 

ε ζρέζε Αρηιιέα-Παηξφθινπ, ε νπνία κάιηζηα ζηνπο Μπξκηδφλεο ηνπ Αηζρχινπ 

γίλεηαη θαη ζαξθηθή: «… θαί ζύ κνί δπζράξηζηνο ηῶλ ππθλῶλ θηιεκάησλ […] ηῆο 

εὐζεβνῦο ηῶλ κεξῶλ ἐλώζεσο …». ην πκπφζην ηνπ Πιάησλα ν Φαίδξνο δηαηείλεηαη 

ππέξ ηνπ ρσξηζκνχ ηνπ ελφο αξρηθνχ ληνο, ελψ ζηνλ Αξηζηνθάλε ν Παπζαλίαο 

εμπκλεί ηνλ έξσηα κεηαμχ ησλ αλδξψλ ζην κάρε θαη ηνλ πφιεκν.  

Αιιά θαη ζηνλ 20
ν
 αηψλα ε νκφθπιε ινγνηερλία εηζρσξεί ζην θχξην ξεχκα ηεο 

ινγνηερληθήο παξαγσγήο. Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα είλαη ηα:  «Ο αλεζηθνιόγνο» ηνπ 

Andre Zide, «Ο Θάλαηνο ζηε Βελεηία» ηνπ Thomas Mann θαη ην «Αλαδεηώληαο ηνλ 

ρακέλν ρξόλν» ηνπ Marcel Proust ή «Οη Δμνκνινγήζεηο κηαο κάζθαο» ηνπ Mishima, 

«Η Παλαγία ησλ ινπινπδηώλ» ηνπ Jean Genet θαη «Ο Καπγαηδήο ηεο Βξέζηεο» 

(Κνιχξε, 2017). 

Δίλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ, επίζεο, απηφ πνπ ζπκβαίλεη κε ηελ αλαπαξάζηαζε 

ηνπ θχινπ ζηελ ακθηζεμνπαιηθή ηνπ δηάζηαζε ζηνλ ρψξν ηεο ινγνηερλίαο. Χο επί ην 

πιείζηνλ ακθηζεμνπαιηθφηεηα ζηε ινγνηερλία έρεη απνδνζεί σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

αλψξηκεο θάζεο ελφο αλζξψπνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζηε ινγνηερλία έρεη πξνβιεζεί σο 

κηα πεξίνδνο ξχζκηζεο πξνο ηελ επίηεπμε ηεο κνλνζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο. Έηζη, 

απηνχ ηνπ είδνπο ε αλσξηκφηεηα ζηε ινγνηερλία κπνξεί λα ζπληζηά κέζν αληίζηαζεο 
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ζηε κνλνζεμνπαιηθφηεηα κέζσ ηεο πξνβνιήο ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο 

ακθηζεμνπαιηθφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη εηζάγεηαη ν φξνο ―bitextual‖ θαη‘ 

αλαινγία πξνο ηνλ φξν ―bisexual‖ (Ronan, 2018). 

Πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

κε ηηο BL (Boy‘s love) ηζηνξίεο νκνθπιφθηισλ αλδξψλ πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδνκέλεο ζηελ θηλεδηθή θνηλσλία. ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο δηαθαίλεηαη 

ε ηάζε αλαπαξαγσγήο ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο ζηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ, θαζψο 

επηθξαηεί ην δίπνιν ―seme-uke‖, φπνπ ―seme‖ ζεκαίλεη επηηηζέκελνο, ελψ ―uke‖ 

ζεκαίλεη δέθηεο (Woldge, 2005, Akatsuka, 2010 ζην Zhou et al., 2018). Γηα ην ιφγν 

απηφ, άιισζηε, θαη φζνη θαη φζεο αζρνινχληαη κε ηε ζπγγξαθή BL ηζηνξηψλ έρνπλ 

δειψζεη θαηά ην παξειζφλ απνγνήηεπζε απφ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο ζηεξενηχπνπ, ελψ δειψλνπλ σο πιαίζην δφκεζεο ελφο θαιχηεξνπ 

θφζκνπ απηφ ησλ «αλδξφγπλσλ» ραξαθηήξσλ θαη ησλ ηζφηηκσλ ζρέζεσλ 

(Pagliassotti, 2008, 2010,  Li, 2009, Tan, 2010,  Zhang, 2014 ζην Zhou et al., 2018). 

Ζ αλαγθαηφηεηα επαλαλάγλσζεο ηεο ινγνηερλίαο ππφ ην πξίζκα ηεο έκθπιεο 

νπηηθήο έρεη δηαηππσζεί μεθάζαξα ζηηο κέξεο καο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν 

ηξφπνο απφδνζεο ηνπ θφζκνπ απφ έλαλ ζπγγξαθέα κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή 

ςπραλαιπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ςπρηθνχ θφζκνπ πνπ ζθηαγξαθείηαη, αιιά θαη κέζν 

αλάθιεζεο βησκέλσλ εκπεηξηψλ ηνπ καθξηλνχ παξειζφληνο. Μέζσ ηεο ινγνηερλίαο 

πξνζεγγίδεηαη ην θχιν ζηα πιαίζηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ, ησλ 

ηδενινγηθψλ δπκψζεσλ θαη άιισλ παξακέηξσλ πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο ζπληζηνχλ έλαλ 

απηφλνκν θφζκν. Μέζα απφ απηφ ηνλ θφζκν ν ζπγγξαθέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απειεπζεξσζεί απφ ηα πεξηνξηζηηθά ζρήκαηα ηεο ηζηνξηθήο επνρήο ζηελ αλαδήηεζή 

ηνπ γηα δηέμνδν κε ζηφρν ηελ έθθξαζε επηζπκηψλ, ηδεψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ 

(Μεζεκέξε, 1997). 

 

δ. Η αλαπαξάζηαζε ηνπ θύινπ ζηνλ ρώξν ηνπ αζιεηηζκνύ 

Ζ επηθξάηεζε ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί θαη ζηνλ 

ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ παξά ηηο φπνηεο αιιαγέο έρνπλ θαηαγξαθεί ζην ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν δξάζεο. Καηά ηνπο Acosta θαη Carpenter (2014) απηή ε παξαηήξεζε είλαη 
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δπλαηή ηφζν ζηνλ επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζηνλ εξαζηηερληθφ αζιεηηθφ ρψξν. 

Παξάιιεια δε νη ίδηεο παξαηεξήζεηο είλαη δπλαηφ λα γίλνπλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνπνλεηηθήο αιιά θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ αζιεηηζκνχ, αλ θαη νκνινγνπκέλσο 

έρνπλ ζεκεησζεί ηάζεηο άξζεο επηθξάηεζεο ηνπ έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ. Καηά ηνπο 

Reid θ.ά. (2009) κεηαμχ ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ έκθπισλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ θηλνχληαη ζε εγεηηθέο ζέζεηο, ελδεηθηηθέο ηνπ 

θπξηαξρηθνχ αληαγσληζηηθνχ πξνθίι, είλαη πσο νη άλδξεο πξνβάιινληαη ζηαζεξά σο 

πην πξαθηηθνί, δπλακηθνί θαη ζίγνπξνη. Αληηζέησο, νη γπλαίθεο αλαδεηθλχνληαη σο πην 

επηθνηλσληαθέο, επράξηζηεο θαη αμηφπηζηεο. Ζ απφδνζε ησλ πιένλ απνδεθηψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελ πξνθεηκέλσ επηβεβαηψλεη κηα ηάζε κέζσ ηεο νπνίαο 

επηηπγράλεηαη γηα άιιε κηα θνξά ν κεραληζκφο αλαπαξαγσγήο ησλ ζπλαθψλ 

έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ (Darvin et al., 2018).  

Απηφ πνπ ηνλίδεηαη σο πξνο ηε ζσκαηηθή δηάπιαζε ησλ αζιεηψλ είλαη έλα 

ζηεξεφηππν πνπ νδεγεί ζηε δηακφξθσζε κηαο αλαπαξάζηαζεο ελφο ζψκαηνο κε 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά εζσηεξηθά αιιά θαη κε επδηάθξηηε ηελ ηάζε 

ζεμνπαιηθνπνίεζεο. Σφζν ην αλδξηθφ φζν θαη ην γπλαηθείν ζψκα ζηνλ αζιεηηθφ 

ρψξν αλαπαξηζηάλεηαη σο επί ην πιείζηνλ σο κπψδεο, θάηη πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

απνηέιεζκα ζθιεξήο δνπιεηάο, πεηζαξρίαο θαη δχλακεο. Αληίζεηα, κηιψληαο γηα ην 

ζειπθφ πξφηππν ζψκαηνο ε θπξίαξρε ζηεξενηππηθή αλαπαξάζηαζή ηνπ είλαη απηή 

ηεο αζιήηξηαο κε ην ιεπηφ ζψκα πνπ πεηπραίλεηαη κε πγηεηλά κέζα, αιιά θαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηξνθηθέο επηινγέο (Fitzsimmons-Craft et al., 2011, Kim & Sagas, 

2014, Redgers et al., 2018).  

 

ε. Γεληθέο δηαπηζηώζεηο όζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο ησλ δύν θύισλ 

ζηνπο δηάθνξνπο ρώξνπο δξάζεο ζύκθσλα κε ηηο θπξίαξρεο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπο 

Ζ ζθηαγξάθεζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε νξηζκέλνπο – ελδεηθηηθά θαη κφλν – 

ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο επηηξέπεη ηελ εμαγσγή νξηζκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ βάζεη ηεο δηάθξηζεο ησλ 

δχν θχισλ. Σάζε ηεο εθάζηνηε θαζεζηεθπίαο ηάμεο είλαη ε αλαπαξαγσγή ηεο κέζσ 

ηεο ζπκβνιηθήο επίδξαζεο ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ αλαπαξαζηάζεψλ ηεο. ηηο 
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πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο ππάξρνπλ θνηλέο αξρέο θξίζεο θαη δηάθξηζεο φζνλ αθνξά ηελ 

αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Σν θξάηνο, απφ ηελ άιιε, δηαζέηεη ηα εξγαιεία 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο θνηλσληθήο καο πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ δηαθφξσλ ζσκαηηθψλ 

θαη λνεηηθψλ πεηζαξρηψλ θαη θαηαλαγθαζκψλ πνπ δξνπλ νκνγελνπνηεηηθά 

(Παλαγησηφπνπινο, 1994).  

 

Η. Ζ ζέζε ησλ αλδξψλ ζην ρψξν δξάζεο 

ηα ζεκαληηθά πεδία δξάζεο ζε φιεο ηηο αληαιιαγέο ηεο ηηκήο εθαξκφδεηαη ε 

αξρή ηεο ηζνηηκίαο, δειαδή ε ηζφηεηα ηεο ηηκήο. Ζ πξφθιεζε ηεθκεξίσζεο απηήο ηεο 

ηηκήο απεπζχλεηαη κφλν ζε έληηκνπο άλδξεο. Άιισζηε, ηηκά κφλν ε αλαγλψξηζε πνπ 

απνδίδεηαη ζε άλδξεο έληηκνπο, άξα ζηνπο απνδεθηνχο σο αληαγσληζηέο ζηελ 

αληηπαξάζεζε γηα ηελ ηηκή. Ο πινχηνο ηνπ ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

επηδησθφκελε αλαγλψξηζε ησλ αλδξψλ ζηα παηρλίδηα φπνπ επελδχεηαη ην ζπκβνιηθφ 

θεθάιαην (Μπνπξληηέ, 1999). 

Οη άλδξεο είλαη αηρκάισηνη ηεο θπξίαξρεο αλαπαξάζηαζήο ηνπο. Ζ κπζνπνίεζε 

ησλ αλδξηθψλ αμηψλ έρεη σο απνηέιεζκα κηα πιεζψξα αγσληψλ πνπ πξνθαινχληαη 

απφ ηε ζειπθφηεηα ιφγσ ηεο θαρππνςίαο ησλ γπλαηθψλ. Ο άλδξαο νθείιεη λα 

επηβεβαηψλεη ηνλ αλδξηζκφ ηνπ κέζα ζηηο ζπλζήθεο ηεο κφληκεο έληαζεο θαη έξηδαο 

πνπ θηάλνπλ ζηα φξηα ηνπ παξαιφγνπ. Ο άλδξαο επαηλείηαη φηαλ ιέγεηαη φηη «είλαη 

άλδξαο», φηαλ είλαη «όπσο πξέπεη λα είλαη». Ζ ηδηφηεηα ηνπ άλδξα ζπλεπάγεηαη 

εμνπζίεο, πξνλφκηα, θαζήθνληα, ππνρξεψζεηο πνπ εγγξάθνληαη ζηελ αλδξηθφηεηα σο 

αξηζηνθξαηηθφηεηα. Γηα λα είλαη αιεζηλφο άλδξαο πξέπεη λα δηαζέηεη αλδξηζκφ, ηελ 

αίζζεζε ηεο ηηκήο (manliness), έλα θίλεηξν ησλ νθεηιφκελσλ πξάμεσλ πνπ 

πξνυπνηίζεληαη γηα λα είλαη εληάμεη κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αληάμηνο ζηελ πεξί αλδξφο 

ηδέα. Ζ θνηλσληθή ζπγθξφηεζε ησλ αλδξψλ ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα λα παζηάδνληαη 

ζαλ ηα παηδηά ζηα παηρλίδηα, γηα ηα νπνία έρνπλ ην δηηηφ πξνλφκην λα έρνπλ ην 

κνλνπψιην ηεο θπξηαξρίαο σο πξννξηζκέλνη γηα απηήλ απφ πνιχ λσξίο θαη ηε libido 

dominandi ράξε ζηηο ζεζκηθέο ηειεηνπξγίεο (Μπνπξληηέ, 1999). 
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II. Ζ ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ρψξν δξάζεο 

Αληίζεηα κε φ,ηη ηζρχεη γηα ηνπο άλδξεο ην απφιπην αξλεηηθφ πξνλφκην ησλ 

γπλαηθψλ είλαη ν εγθισβηζκφο ηνπο ζηε ζέζε ηνπ ζεαηή ηνπ παηρληδηνχ πνπ θαιείηαη 

λα παίμεη ην «κεγάιν παηδί», δειαδή ν άλδξαο. Χο απφκαθξνη ζεαηέο πξνβάιινληαη 

σο επηπφιαηεο θαη αλίθαλεο γηα ηα ζνβαξά πεδία δξάζεο, φπσο ε πνιηηηθή, ρξένο ησλ 

νπνίσλ είλαη θαη‘ εμνπζηνδφηεζε κφλν ε ζπλαηζζεκαηηθή αιιειεγγχε κε ηνπο 

παίρηεο ρσξίο θάπνηα αιεζηλή δηαλνεηηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή. Οη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαζέζεηο ηεο γπλαίθαο εδξάδνληαη ζηε ζέζε ηεο ζηελ 

θαηακεξηζκέλε εξγαζία ηεο θπξηαξρίαο.  Ο απνθιεηζκφο ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ 

θνηλσληθή libido θαη ηα κεγάια αλδξηθά παηρλίδηα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

απνζηαζηνπνίεζή ηνπο απφ απηά κε κφλν αληάιιαγκα ηνλ απαηειφ ραξαθηήξα ηεο 

illusio (Μπνπξληηέ, 1999).  

Αλαληίξξεηα, ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα άιιαμε κε 

δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή 

δχλακε θαη ν εμνπζηαζηηθφο ηνπο ξφινο ήηαλ δηαθνξεηηθνί. Άιισζηε, κνινλφηη ζην 

ζχγρξνλν θφζκν ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεη πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ 

ηδενινγία κηαο θνηλσληθήο νκάδαο, ε νηθνλνκηθή δχλακε κηαο γπλαίθαο δελ αξθεί γηα 

ηελ αληηζηξνθή ησλ θνηλσληθψλ ηεξαξρήζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ θαηακεξηζκνχ 

(Αλησλνπνχινπ, 1999). Καηά ηηο Σζαθηξίδνπ θ.ά. (2011) ε γπλαίθα παξακέλεη ην 

«αηψλην ζειπθφ» ζην νπνίν απνδίδνληαη αμίεο, φπσο ε άζπηιε αγλφηεηα, ε αξεηή, ε 

νξκή, ε αραιίλσηε ζεμνπαιηθφηεηα, ε παξζέλνο, ε ζεά, ε αγία, ε κάγηζζα θιπ. 

Παξάιιεια, φκσο νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ γπλαηθψλ θαηά θαλφλα παξαπέκπνπλ ζε 

ζεμνπαιηθά αληηθείκελα, λνηθνθπξέο, κεηέξεο, επαγγεικαηίεο ή αζιεηηθνχο ηχπνπο 

Σζαθηξίδνπ θ.ά., 2011). 
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Β.3. Μεραληζκνί αλαπαξαγσγήο ησλ έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ  

ήκεξα γλσξίδνπκε πιένλ πνιχ θαιά πσο ε δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο 

ζρεηηθά κε ην θχιν, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο εμεηάδνληαη θαη νη ζπλζήθεο 

δηακφξθσζεο ελφο έκθπινπ πξνθίι αιιά θαη νη ζπλαθείο έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο, 

είλαη κηα πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία. Απφ ηε δηαδηθαζία δφκεζεο ηνπ θχινπ θαη ησλ 

αλαπαξαζηάζεψλ ηνπ έρνπλ πξνθχςεη δχν θπξίαξρα κνληέια σο πιαίζηα θαηαζθεπήο 

ηνπο. Απηά είλαη ην επηηειεζηηθφ θαη ην θπζηθφ (Κνιχξε, 2017). Πέξα απφ ηα 

πιαίζηα απηψλ ησλ δχν θπξίαξρσλ κνληέισλ ζε θνηλσληθφ επίπεδν ην θχιν ζπληζηά 

πξντφλ θνηλσληθήο παξέκβαζεο κε πνηθίιεο εξκελείεο θαη κε δεδνκέλα πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη αλά επνρή θαη πεξηνρή. Γεληθά, φκσο, ε επηηειεζηηθφηεηα ηνπ 

θχινπ, φπσο αλαδείρζεθε απφ ηελ Butler ζηε λεφηεξε επνρή είλαη αζθαιέο πεδίν 

δηεξεχλεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δφκεζεο ησλ έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ 

κεραληζκψλ αλαπαξαγσγήο ηνπο (Σζαθηξίδνπ θ.ά., 2011). 

Καηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ ζαθέζηαηα επηδξνχλ δηάθνξνη 

παξάγνληεο. Αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζπγθαηαιέγνληαη νη έκθπιεο θαη νη 

πνιηηηζηηθέο λφξκεο, νη δηαπξνζσπηθνί, φπσο ε ζεμνπαιηθή ζχλδεζε ή ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν κε θάπνην άηνκν, ή δηάθνξνη ελδνπξνζσπηθνί, φπσο ε 

ρακειή απηνεθηίκεζε, ε κνλαμηά ή ε κνηξνιαηξηθή ζηάζε ελφο αηφκνπ (Lima et al., 

2018). Ζ βάζε, άιισζηε, γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ αλαπαξαγσγήο ησλ 

έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ ήηαλ θαη παξακέλνπλ νη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζε «εκάο» 

θαη «απηνχο/έο» ζηα πιαίζηα κηαο πξνζπάζεηαο νκνγελνπνίεζεο ζπλήζσο (Liinason 

& Meijer,, 2018). 

Καηά ηνπο Gllick θαη Fiske (1996) ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

πξνζηαηεπηηθνχ παηεξλαιηζκνχ ζηηο παηξηαξρηθέο θνηλσλίεο, πνπ απνηέιεζε ην 

πξνθάιπκκα γηα ηνλ απελνρνπνηεκέλν ζεμηζκφ, θαη ησλ ξαηζηζηηθψλ ζηάζεσλ. ηνλ 

πξναλαθεξφκελν ζεμηζκφ θαη ηε ζπλαθή ζεσξία κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη ηε 

δηπνιηθφηεηα ηνπ ζεμηζκνχ πίζσ απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο πθέξπνπζαο ερζξηθφηεηαο 

θαη θηιηθφηεηαο κε αθεηεξία θαη ηε ζρέζε ησλ αλδξψλ κε ηηο κεηέξεο ηνπο. Ζ 

έκθπιε θαη ζπλάκα θπιεηηθή αληζφηεηα ζπρλά είλαη πνιιέο θνξέο ην πεδίν 

εθδήισζεο ελφο ζπγθαιπκκέλνπ θαη λνκηκνπνηεκέλνπ «θηιηθνχ» ζεμηζκνχ, ηνπ 

νπνίνπ νη δηάθνξνη κεραληζκνί δηακφξθσζεο ζε έλαλ θφζκν αλαπφθεπθησλ απεηιψλ 

είλαη δπλαηφ λα δηεξεπλεζνχλ (McMahon & Kahn, 2018). 
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Μηα πξφθιεζε πνπ πξνθαλψο έρεη ζήκεξα λα αληηκεησπίζεη θαλείο θαηά ηελ 

έξεπλα ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ θαη ησλ κεραληζκψλ αλαπαξαγσγήο ηνπο 

είλαη ην ζεζκνπνηεκέλν δίπνιν ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο εληφο ηεο νπνίαο έσο ζήκεξα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηαηήξεζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ. Χζηφζν, ην αίηεκα γηα 

πξνψζεζε ηεο πξνβνιήο ησλ πνιιαπιψλ ηαπηνηήησλ ζηε ζχγρξνλε κεηαλεσηεξηθή 

επνρή, αιιά θαη ην δηθαίσκα απηνπξνζδηνξηζκνχ θαζηζηά πιένλ απαξαίηεηε ηελ 

εθηίκεζε ηνπ θχινπ σο πνιιαπινχ πεδίνπ έληαμεο, θάηη πνπ εξεπλεηηθά ζήκεξα 

θαίλεηαη φηη πιένλ πξνβάιιεηαη σο αδήξηηε αλαγθαηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ πνπδψλ 

Φχινπ (Broussard et al., 2018).   

Καηά ηνπο Liinason θαη Meijer (2018) ν κεραληζκφο ν ίδηνο ηεο αλαπαξαγσγήο 

ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα άιιε εθδνρή 

«θνιεθηηβνπνίεζεο» ησλ αηφκσλ. ηφρνο είλαη πάληα ε δηακφξθσζε θάπνησλ 

λνξκψλ θαη αμηψλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσλία, ηε ζηηγκή πνπ ηαπηφρξνλα θάπνηα 

αηζζήκαηα ηνπ «αλήθεηλ» δηακνξθψλνληαη θαη αλαπαξάγνληαη θαζεκεξηλά. Σν θχιν, 

φκσο, είλαη «εμνπζηαζηηθφ θαη θαηαπηεζηηθφ», εθφζνλ ε δηαδηθαζία ηνπ 

εθθνηλσληζκνχ ζπλπθαίλεηαη κε λνκηκνπνηεηηθέο ηερληθέο, ησλ νπνίσλ νη ηζηνξηθέο 

επηπηψζεηο είλαη νξαηέο πνιιαπιά (Πνιίηεο, 2006).   

ε κηα ηέηνηα πνιππαξαγνληηθή θαη πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία ζαθέζηαηα νη 

αλαιχζεηο επηδέρνληαη πνιιαπιέο εξκελείεο θαη πξνζεγγίζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ κφλν 

ελδεηθηηθά είλαη δπλαηφ λα θαηαγξαθνχλ νξηζκέλνη απφ ηνπο κεραληζκνχο κέζσ ησλ 

νπνίσλ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ε εκθπινπνηεηηθή δηαδηθαζία ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ 

ζπλαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ δχν θχισλ. 

 

α. Η εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνύ 

από ην βηνινγηθό θύιν 

Απηφ πνπ αμίδεη λα αλαξσηεζεί θαλείο είλαη αλ ην θχιν είλαη κία θίλεζε θαη φρη 

κηα παγησκέλε θαηάζηαζε αλάκεζα ζην ζεκέιην θαη ηελ θαηαζθεπή, ην βηνινγηθφ θαη 

ην νπζηνθξαηηθφ, ην ζπκβνιηθφ θαη ην θνλζηξνπθηηβηζηηθφ. Ίζσο, άιισζηε, ηειηθά ην 

θαηλνηππηθφ θχιν πνπ καο ζπλνδεχεη κε ηε γέλλεζή καο είλαη πξντφλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ηεο βηνινγίαο θαη ηνπ ςπρηζκνχ, φπνπ θαη δνκνχληαη νη 
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επηηειεζηηθέο θαηαζθεπέο ηεο εθάζηνηε θνπιηνχξαο θαη ηεο θνηλσλίαο (Κνιχξε, 

2017). Ζ δηαδηθαζία κεηάπιαζεο ελφο δεδνκέλνπ θνηλσληθήο ζχκβαζεο ζε 

απηνλφεην θαη ηππηθφ ή άηππν ζεζκφ είλαη βαζχηαηα ξηδσκέλε ζπρλά ζε ζπλήζεηεο 

θαζεκεξηλέο. Οη έκθπιεο λφξκεο ζπλδένληαη κε παξαδφζεηο, πξαθηηθέο, ζπλήζεηεο θαη 

ηδενινγίεο πνπ δχζθνια αιιάδνπλ (Robnett et al., 2018). Γηα ην ιφγν απηφ, άιισζηε, 

θαη ζήκεξα ην πξφβιεκα δελ κπνξεί λα είλαη ε πξσηαξρηθφηεηα αλάκεζα ζηε 

βηνινγηθή ή ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο έκθπιεο δηαθνξάο. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη 

είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξίδνληαη νη δχν έλλνηεο θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε ζε 

ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα. Άιισζηε, ην ίδην ην θχιν ζήκεξα δελ κπνξεί 

λα νξίδεηαη κνλνδηάζηαηα, εθφζνλ ππάξρνπλ πνιπεπίπεδεο δηαζπλδέζεηο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηε ζσκαηηθή θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηνπ δηάζηαζε 

(Μαξθέηνπ, 2003). 

Καηά ηνλ Laquer (2003 ζην Γηαλλαθφπνπινο, 2003: 167) «… ε θύζε ηνπ 

γελεηήζηνπ θύινπ δελ πξνθύπηεη από ηε βηνινγία αιιά από ηηο αλάγθεο πνπ έρνπκε 

θαζώο κηιάκε γη‟ απηό.». Απφ ην Γηαθσηηζκφ σο ζήκεξα ν Λφγνο πεξί θχζεο επέβαιε 

ζηε Γχζε ηε βηνινγία σο ην κέζν ζχζηαζεο ησλ ηεξαξρηθψλ θαηεγνξηνπνίεζεσλ θαη 

«δηαθνξψλ». Με ηε θπζηθνπνίεζή ηνπο νη ζρέζεηο εμνπζίαο απνηέιεζαλ ηα 

«βηνινγηθά δεδνκέλα», πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ ζρέζεσλ ησλ θχισλ δελ ζηάζεθε 

δπλαηφ λα αλαηξαπνχλ παξά ηηο αληίζεηεο πξνζπάζεηεο ζηνλ ρψξν ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ. Ο Laquer (2003 ζην Γηαλλαθφπνπινο, 2003) πξνζπαζεί λα αλαηξέςεη ηελ 

επξχηαηα δηαδεδνκέλε δπηηθή αληίιεςε ηεο «βηνινγίαο» σο θξηηεξίνπ ηαμηλφκεζεο 

ζεσξψληαο ην έκθπιν ζψκα κέζν θνηλσληθήο, πνιηηηζκηθήο θαη πνιηηηθήο 

ρεηξαγψγεζεο. Απηφ πνπ αληηπξνηείλεηαη είλαη έλα ζπλερέο πνπ ηα δχν άθξα ηνπ 

είλαη ην απφιπην αξζεληθφ θαη ην απφιπην ζειπθφ κε δηάθνξεο δηαβαζκίζεηο. 

Καηά ηελ Oakley (1972 ζην Γηαλλαθφπνπινο, 2003) ην «βηνινγηθφ θχιν» (sex) 

παξαπέκπεη ζηε δηαθνξά ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηε δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπο θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία, ελψ ην «θνηλσληθφ θχιν» (gender) 

αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ «αλδξηθνχ» θαη ηνπ «γπλαηθείνπ». 

Σν «βηνινγηθφ θχιν» σο φξνο παξαπέκπεη ζηηο βηνινγηθέο θαηεγνξίεο «άλδξαο» θαη 

«γπλαίθα», ελψ ην «θνηλσληθφ θχιν» ζηηο θνηλσληθέο «αξξελσπφηεηα» ή 

«αλδξηζκφο» θαη «ζειπθφηεηα», ελλνψληαο έηζη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Turner, 1998). Ζ δηάθξηζε ηνπ «θνηλσληθνχ» απφ ην «βηνινγηθφ» 
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θχιν είλαη εκπεδσκέλε ζηελ αγγινζαμνληθή βηβιηνγξαθία, εθφζνλ ζε απηήλ 

ππάξρνπλ νη φξνη gender θαη sex. Σν θελφ απηφ ζηελ ειιεληθή γιψζζα δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα θαιπθζεί θαη γη‘ απηφ νη φξνη απνδίδνληαη πεξηθξαζηηθά σο θνηλσληθφ θαη  

βηνινγηθφ θχιν αληίζηνηρα (Φξφζε, Κνπηκηδή & Παπαδήκνπ, 2001).  

Ζ δηρνηνκία πνπ απνξξέεη απφ ηηο αλαηνκηθέο δηαθνξέο ησλ θχισλ ζπλέβαιε 

απιά ζηελ ελλνηνιφγεζε, δειαδή ζηελ πξνψζεζε ελφο «κνληέινπ ησλ δχν θχισλ». 

Απηφ ην κνληέιν ηζρχεη ζηε Γχζε απφ ηα ρξφληα Γηαθσηηζκνχ. Ήδε, φκσο, απφ ηα 

αξραία ρξφληα σο ηνλ 18ν αηψλα ην κνληέιν πνπ επηθξαηνχζε ήηαλ απηφ ηνπ εληαίνπ 

θχινπ, φηη δειαδή  δχν θχια έρνπλ ηελ ίδηα αλαηνκία κε κφλε ηε δηαθνξά φηη ηα 

εμσηεξηθά θαη εκθαλή γελλεηηθά φξγαλα ηνπ άλδξα είλαη αθξηβψο ηα ίδηα αιιά 

εζσηεξηθά ζηε γπλαίθα. Ζ αιιαγή απηήο ηεο αληίιεςεο ζπλέπεζε κε αιιαγέο 

θνηλσληθέο, φηαλ πηα απφ ην 18ν αηψλα θαη κεηά αλαδχνληαη αληηιήςεηο βάζεη ησλ 

νπνίσλ ε βηνινγηθή δηαθνξνπνίεζε εξκελεχεηαη σο δηαθνξνπνίεζε ηνπ εξσηηθνχ 

ζψκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηνπ πξνηχπνπ ηνπ «ελεξγεηηθνχ» άλδξα θαη 

ηεο «παζεηηθήο» γπλαίθαο (Γηαλλαθφπνπινο, 2003).  

Δίλαη αιήζεηα πσο ζηηο λεφηεξεο δπηηθέο θνηλσλίεο ε εηεξνθπινθηιία βαζίδεηαη 

ζηνλ απφιπην εηεξνκνξθηζκφ θαη ηελ απφιπηε βηνινγηθή δηάθξηζε. Αληίζεηα ζε 

πξνγελέζηεξα ζηάδηα απφ ηα ρξφληα ηνπ Γηαθσηηζκνχ ε αληίιεςε ηνπ εληαίνπ θχινπ 

ζεκαίλεη πσο ζηελ εηεξφθπιε ζεμνπαιηθφηεηα εκπεξηέρνληαη νκνθπιφθηιεο 

δηαζηάζεηο. Άιισζηε, ε ίδηα ε αλαπαξαγσγή ζεσξήζεθε ην απνηέιεζκα ηεο 

πξφζκημεο δχν ζπεξκάησλ, ηνπ αλδξηθνχ θαη ηνπ γπλαηθείνπ. Με άιια ιφγηα σο ην 

18ν αηψλα ην ζψκα δελ ήηαλ κηα νληνινγηθή αιιά κηα θνηλσληνινγηθή θαηεγνξία, 

δειαδή δελ απνηεινχζε ην θξηηήξην ηεο έκθπιεο δηαθνξάο. Σν θχιν πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηελ θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε φρη κφλν ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, εθφζνλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ε ηεξάξρεζε ησλ θχισλ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα 

παξάιιεια κε ηε δηακφξθσζε ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο. Δμάιινπ, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

θνηλσλίεο ε αλαγσγή ηεο εμνπζίαο ζε κηα «αξζεληθή» ηδηφηεηα βαζίδεηαη ζηε 

βηνινγηθή δηαθνξά (Γηαλλαθφπνπινο, 2003). 
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β. Η αλαγσγή ηεο ζεώξεζεο ηνπ βηνινγηθνύ ζε θνηλσληθό θαη 

αληίζηξνθα ε θπζη(θ)νπνίεζε ηνπ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλνπ 

θύινπ 

Ζ θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε ησλ θχισλ εξκελεχεηαη σο θνηλσληθή ηεξάξρεζή 

ηνπο, θάηη πνπ απνηππψλεηαη ζε γλσκηθά, παξνηκίεο, αηλίγκαηα, ηξαγνχδηα, πνηήκαηα, 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο θ.ά.. ην ζχλνιφ ηνπο νη εθθξάζεηο ησλ ζρέζεσλ θπξηαξρίαο 

είλαη ηερληθέο θαη ηειεηνπξγίεο, κηα απφ ηηο νπνίεο είλαη απηή πνπ αθνξά ην ζψκα, 

κηα δηαίξεζε νξαηή ζηελ αληηθεηκελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ 

θαη ελζσκαησκέλε ζηηο έμεηο. ηηο έμεηο δξα ε δηαίξεζε σο κηα ζπζηεκαηηθή 

θαηεγνξηνπνίεζε αληίιεςεο, ζθέςεο θαη δξάζεο. Μεηαμχ, φκσο, ησλ εζσηεξηθψλ 

πξνζδνθηψλ θαη ηεο εμσηεξηθήο ξνήο ηνπ θφζκνπ δηακνξθψλεηαη ε δνμαζηαθή 

εκπεηξία, πνπ απνηειεί ηελ θαηεμνρήλ κνξθή αλαγλσξηζκέλεο λνκηκφηεηαο. Με ηε 

δνμαζηαθή εκπεηξία ηνπ γίλεηαη αληηιεπηφο ν θνηλσληθφο θφζκνο σο έλα πιαίζην 

θαηαζθεπαζκέλεο δηάθξηζεο ησλ θχισλ (Μπνπξληηέ, 1999). 

Σφηε κε πνηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε κεηάπιαζε ηνπ βηνινγηθνχ ζε θνηλσληθφ; 

Ση ζπληζηνχλ ηα θπιεηηθά ρξσκνζψκαηα θαη πψο απηά κπνξνχλ λα εθηηκψληαη ζαλ 

παξάγνληεο θνηλσληθήο δηαθνξνπνίεζεο; Ζ βηνινγηθή κνίξα ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο 

είλαη πξνδηαγεγξακκέλε θαη κνηξαζκέλε ζε δχν νκάδεο; Τπάξρεη ηειηθά θάπνηα 

δηάζηαζε αλάκεζα ζην θχιν θαη ηνλ ζεμνπαιηζκφ; Ζ απάληεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο 

εξσηήκαηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ νξηζκφ ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηεο δηαθνξάο 

ησλ δχν θχισλ. Καηά ηελ Κνιχξε (2017) ηα θπιεηηθά ρξσκνζψκαηα δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν παξά ράξηεο πιεχζεο θαη φρη παγησκέλε έθθξαζε ζπκπεξηθνξάο. 

Οη βηνινγηζκνί ή αληίζηνηρα νη θνηλσληζκνί ηνπ θχινπ ζπληζηνχλ ηε βαζηθή 

ηερληθή ηνπ αλαγσγηζκνχ, ελφο κεραληζκνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ δηακνξθψλνληαη 

καδηθέο θνπιηνχξεο. Σν δηθαηαθφ ζχζηεκα θαη ε ζπλεπαθφινπζε θνηλσληθή 

αληζφηεηα ελ πξνθεηκέλσ δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην πξνβιεκαηηθφ, ζην νπνίν ε 

έκθπιε δίπνιε ηεξαξρία είλαη ε απελνρνπνηεκέλε βάζε εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεραληζκνχ αλαπαξαγσγήο ησλ έκθπισλ ζηεξενηππηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Απηφ 

πνπ, σζηφζν, αμίδεη λα επηζεκαλζεί είλαη πσο ν αλαγσγηζκφο σο κεραληζκφο 

κεηάπιαζεο ηνπ βηνινγηθνχ ζε θνηλσληθφ θαη αληηζηξφθσο ζπλεπάγεηαη φηη κηα 
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ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά δελ έρεη σο απνηέιεζκα κηα ζεμνπαιηθή αιιά κηα έκθπιε 

«ηαπηφηεηα».  

Μηα δηάζηαζε ηεο θπξηαξρίαο ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ είλαη ε ζπκβνιηθή 

βία. Πξφθεηηαη γηα κηα δξάζε πνπ επηηειείηαη κέζσ ελφο ζπκβνιηθά δνκεκέλνπ 

θφζκνπ ή κηαο ζπιινγηθήο εξγαζίαο εγράξαμεο θπξίσο άξξεηεο. Λακβάλεη ρψξα ζηα 

κεγάια ζπιινγηθά ηειεηνπξγηθά, κέζσ ησλ νπνίσλ επηηειείηαη ε δηαξθήο 

κεηακφξθσζε ησλ ζσκάησλ θαη ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπο. Ζ έμε είλαη ππεχζπλε γηα 

ηηο θνηλσληθά έκθπιεο θαηαζθεπέο ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ ζψκαηνο. Απηέο νη 

θαηαζθεπέο δελ είλαη δηαλνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Βέβαηα νη άλζξσπνη 

κεηαρεηξίδνληαη ην ζψκα σο κλεκφλην. Ζ θνηλσληθνπνίεζε είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

θχζεο κε δεδνκέλε ηε ζεψξεζε ηεο ζησπεξήο ππνηαγήο ηνπ ζψκαηνο. Έηζη ζην ίδην 

ην ζψκα δίλεηαη ε επθαηξία λα ζθέθηεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Χζηφζν, ε εληχπσζε ζην 

ζψκα ελφο πξνγξάκκαηνο αληίιεςεο, εθηίκεζεο θαη δξάζεο γίλεηαη 

πξαμηθνπεκαηηθά, ζηα πιαίζηα ηεο έκθπιεο θαη εκθπινπνηνχζαο δηάζηαζήο ηνπ. Ζ 

δηαθνξά θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε κηα κπζηθή θνζκνζεψξεζε ζαλ λα επξφθεηην 

γηα κηα ζεκειηψδε δνκή ηεο θνηλσληθήο ηάμεο (Μπνπξληηέ, 1999). 

Μηιψληαο θαλείο γηα ηε βία δελ κπνξεί λα παξαθάκςεη ηνλ ξφιν ηεο σο 

ζηνηρείνπ ηαχηηζήο ηεο κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη πεξαηηέξσ κε ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ 

ζηνλ ρψξν δξάζεο. Με άιια ιφγηα, ε πηνζέηεζε ηεο βίαο σο πξαθηηθήο ζπληζηά 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ. Άξα ε θηλεηνπνίεζε ηνπ 

κεραληζκνχ απηνχ δελ κπνξεί παξά λα ζρεηίδεηαη κε ηε βία θαη ελίνηε κε ηε 

ζεμνπαιηθή βία. ηαλ θάπνηα άηνκα ζπκαηνπνηνχληαη ζεμνπαιηθά, κπνξεί λα 

πηνζεηήζνπλ κηα ζεμνπαιηθφηεηα βαζηζκέλε ζηε δχλακε, ηνλ έιεγρν, ηελ θπξηαξρία 

θαη ηελ αδπλακία πνπ απηά ηα άηνκα βίσζαλ, πξνθεηκέλνπ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε 

άηνκα ηνπ νκφθπινπ κε απηά ζπλφινπ γηα λα γίλνπλ απνδεθηά. Σφζν νη ζχηεο φζν 

θαη ηα ζχκαηα ηνπ άξξελνο πιεζπζκνχ πηνζεηνχλ ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο βαζηζκέλεο 

ζηε βία σο απάληεζε ζηελ απεηιή, ηε θπζηθή βία, ηελ ζεμνπαιηθή επίζεζε.  

Γηα λα εξκελεπηεί θαη λα γίλεη αληηιεπηή ε κεηαηξνπή ελφο αηφκνπ απφ ζχκα 

ζε ζχηε φηαλ πηνζεηεί ηηο ίδηεο ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο ζα πξέπεη λα γίλεη κηα 

πξνζέγγηζε ηεο φπνηαο ζσκαηνπνίεζεο ζην εθάζηνηε πνιηηηζηηθφ πιαίζην. ε γεληθέο 

γξακκέο, σζηφζν, ε εηεξνζεμνπαιηθή ζεκπεξηθνξά ζπλδέεηαη σο κεραληζκφο κε ηελ 

αλαπαξαγσγή αλαπαξαζηάζεσλ ζεμνπαιηθνπνηεκέλεο αδπλακίαο, θάηη πνπ ζε 
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νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πηνζεηείηαη απφ άηνκα πνπ επηρεηξνχλ λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο έληαμήο ηνπο ζε ζχλνια νκνίσλ θαη λα δνκήζνπλ δηαθνξεηηθέο 

ζεμνπαιηθέο ηαπηφηεηεο (Kia-Keating et al., 2005 ζην Cossins & Plummer, 2018). 

 

γ. Η θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

Μηα απφ ηηο βηνινγηθέο αθεηεξίεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε πξνζπάζεηα 

εδξαίσζεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ θφζκνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα. 

χκθσλα κε ηε βηνινγία ε δηαθνξά ησλ θχισλ ζπληζηά ηελ ultima ratio ησλ 

πεπξσκέλσλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αλζξψπσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαθνξνπνίεζε πνπ 

πξνσζείηαη ζπζηεκαηηθά θαη πνηθηιφηξνπα. Οη φξνη ηεο γελεηηθήο θιεξνλνκηθφηεηαο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ λεπξψλσλ θαζνξίδνπλ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Οη πξνζπάζεηεο 

πξνψζεζεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ θχισλ πξνβάιινπλ ηα εμσηεξηθά ζεκάδηα θαη 

ηηο αληίζηνηρεο πξαθηηθέο πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα ην άηνκν. Σα θχια 

ζεσξείηαη πσο δελ είλαη πξννξηζκέλα γηα λα ζπκθσλήζνπλ αιιά λα αλαπαξαρζνχλ 

ιφγσ ησλ έκθπησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Ο ζηφρνο είλαη ε θαηαζθεπή κέζσ κηαο 

ςπρνζσκαηηθήο δξάζεο ησλ δηαζέζεσλ θαη ησλ ζρεκάησλ πνπ νξγαλψλνπλ ηηο 

ζηάζεηο θαη αθφκε θαη ηηο πην αλεμέιεγθηεο πηπρέο ηεο ζσκαηηθήο έμεο θαη ηηο πιένλ 

θξπθέο νξκέο ηνπ αζπλεηδήηνπ (Badinter, 1994, Μπνπξληηέ, 1999). 

Οη νπαδνί ηνπ θεκηληζηηθνχ δηαθνξνπνηηζκνχ (καμηκαιίζηξηεο ή εζληθίζηξηεο)  

πξνβάιινπλ ηηο ζσκαηηθέο δηαθνξέο θαη ην γπλαηθείν ππνζπλείδεην κε αθεηεξία ην 

βηνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ σο αληίδξαζε ζηνλ νηθνινγηθφ θεκηληζκφ ηεο Simone de 

Beauvoir. Κνηλφο ηφπνο γηα ην βηνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ, ηελ θνηλσληνβηνινγία θαη ην 

θεκηληζκφ ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη φηη ην έλα θχιν επλνείηαη πάληα ζε ζρέζε κε ην 

άιιν. Οη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο είλαη αλαγθαζκέλνη λα δηαδξακαηίδνπλ έλα ξφιν 

ρσξίο λα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη άιιν. Άξα, είλαη φρη απιψο 

πξνθαζνξηζκέλνη αιιά ππεξθαζνξηζκέλνη (Badinter, 1994). 

Ο ππεξθαζνξηζκφο ησλ ξφισλ ησλ δχν θχισλ βαζίδεηαη ζηελ απφδνζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ κφλν ζηνλ άλδξα. Vir bonus dicendi, δειαδή 

«άλδξαο αγαζόο, επηδέμηνο ζηνλ ιόγν». Δίλαη άπεηξα ηα παξαδείγκαηα θίκσζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ιφγνπ ησλ γπλαηθψλ. Ζ ζησπή ηαηξηάδεη ζην ζειπθφ γέλνο. Eίλαη 
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δηαρξνληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνηλσληψλ καο ε θίκσζε ησλ γπλαηθψλ, θάηη πνπ δε 

ζα πξέπεη λα νξηνζεηείηαη σο κηα απιή δηάγλσζε κηζνγπληζκνχ. Παξάιιεια, δε ην 

ηίκεκα ηνπ λα αθνπζηνχλ νη γπλαηθείεο θσλέο δεκφζηα ήηαλ θαη παξακέλεη ηδηαίηεξα 

πςειφ. Αθφκε, φκσο, θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παίξλνπλ ηνλ ιφγν, ην δηθαίσκα θαηά 

παξάβαζε κπνξεί λα εθρσξείηαη ζε απηέο κφλνλ φηαλ πξέπεη λα ππεξαζπηζηνχλ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ θχινπ ηνπο θαη φρη γηα λα κηιήζνπλ εμ νλφκαηνο ηεο θνηλφηεηαο. 

Καηά θαλφλα ε λνκηθή θαη ε νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ησλ γπλαηθψλ είλαη 

αλχπαξθηεο φζν ν δεκφζηνο ιφγνο παξακέλεη απνθιεηζηηθή δεμηφηεηα ησλ αλδξψλ 

(Beard, 2018). 

Ζ εγεκνληθή πνιηηηθν-πνιηηηζκηθή εηεξενζεμνπαιηθή πξαθηηθή είλαη πάγηα 

απηή κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα γίλεη ε αλάγλσζε ηνπ κεραληζκνχ δηακφξθσζεο ηνπ 

θνηλσληθνχ θχινπ θαη πεξαηηέξσ ησλ ζπλαθψλ ηνπ αλαπαξαζηάζεσλ. Καηά ηελ 

Butler (1990) ην πιαίζην απηφ είλαη ην εηεξεζεμνπαιηθφ πιέγκα (heterosexual matrix) 

ή ε εηεξνζεμνπαιηθή εγεκνλία (heterosexual hegemony), θαηά ηελ Wittig (1992) 

είλαη ε εμεηεξνζεμνπαιηθή ζχκβαζε (heterosexual contract), θαηά ηελ Rich (1980) 

είλαη ε εμαλαγθαζηηθή εηεξνζεμνπαιηθφηεηα. ε θάζε πεξίπησζε θαη ππφ ην πξίζκα 

ηεο φπνηαο δηαθνξεηηθήο ζεψξεζεο είλαη ην πιαίζην ζχληαμεο ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο αλαπαξαγσγήο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ.  

Δθείλν πνπ, φκσο, αμίδεη επίζεο λα επηζεκαλζεί θαη λα πξνβιεζεί φζνλ αθνξά 

ηνπο κεραληζκνχο αλαπαξαγσγήο ησλ έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ είλαη ν ξφινο ηεο 

εζληθφηεηαο κε δεδνκέλε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ έζλνπο σο πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ 

αλαπαξάγνληαη έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο θαη κάιηζηα αιινεζλψλ. Σα ζπλαθή 

παξαδείγκαηα απφ ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο είλαη ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθά. Έηζη, νη 

ζπλαθείο αλαπαξαζηάζεηο ζηε Γαλία ππνδειψλνπλ κηα ηάζε ζπκβηβαζκνχ ησλ 

κεηαλαζηξηψλ κε ηνλ δαλέδηθν ηξφπν δσήο πηνζεηψληαο ηνπηθέο αμίεο. ηε Ννξβεγία, 

απφ ηελ άιιε, ε ηζφηεηα ησλ θχισλ αληηηίζεηαη ζηνπο πνιηηηζκνχο ησλ κεηαλαζηψλ, 

ελψ ζηε νπεδία ην ράζκα δηεπξχλεηαη ζηε ζπδήηεζε γηα πξφζβαζε ζε ίζα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο άληζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Έηζη, δηαπηζηψλεηαη πσο ζην ζχλνιφ 

ηνπο νη αλαπαξαζηάζεηο απηέο θαιιηεξγνχλ εκκέζσο κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ 

κεραληζκψλ αλαπαξαγσγήο ηνπο ηελ επηθξάηεζε ηεο εγεκνληθήο θπξίαξρεο 

θνπιηνχξαο ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο. 
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Οη αλαπαξαζηάζεηο πνπ πξνσζνχληαη κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία σο δεδνκέλα 

ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζπρλά βαζίδνληαη ζηελ επηθξάηεζε ηνπ πλεχκαηνο 

νκνγελνπνίεζεο, άξα δηάθξηζεο αλάκεζα ζε «εκάο» θαη «απηνχο/έο» εζλνπνηψληαο ή 

εζληθνπνηψληαο ηηο δηαθνξέο. Οη εθηφο λφξκαο θαη αμηψλ δελ κπνξνχλ λα 

θαιιηεξγνχλ αηζζήκαηα «αλήθεηλ» ή έζησ λα κπνχληαη ζε απηά κε πνιιαπιά θφζηε, 

φπσο ε θνηλσληθή απνβνιή. Ζ ραξάμε κηαο άιιεο πνιηηηθήο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

απινχ αλζξψπνπ είλαη αξθεηά απιή: κφλν κε ηελ επηθξάηεζε ησλ εγεκνληθψλ 

θπξίαξρσλ έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ κεραληζκψλ 

αλαπαξαγσγήο ηνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε έληαμε γεληθά θαη εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη 

γηα πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε άηνκα κε πνιιαπιέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ 

θαζηεξσκέλε θαλνληθφηεηα (Liinason & Meijer, 2018). 

 

δ. Η δηακόξθσζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηηο θνηλσλίεο παιαηφηεξσλ επνρψλ ε δηαπίζησζε ηεο νκνηφηεηαο ή ηεο 

δηαθνξάο ησλ θχισλ δελ ήηαλ δεδνκέλε. Χζηφζν, ζηε λεφηεξε επνρή έρεη 

παξαηεξεζεί κηα ηάζε «θνιεθηηβνπνίεζεο» ηεο νκάδαο ησλ γπλαηθψλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο σο ζχλνιν απνδίδνληαη σο κηα «νκνγελνπνηεκέλε 

πεξηνρή» κε θξηηήξην φρη κφλν ην θχιν, αιιά θαη ηε θπιή, ηελ εζληθφηεηα ή ηελ 

ειηθία (Liinason & Meijer, 2018). 

Ζ επηβεβιεκέλε «θνιεθηηβνπνίεζε» ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζαλ 

νκνγελψλ θαη αδηαθνξνπνίεησλ νκάδσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 

θαηά ηελ νπνία απηφ πνπ επηρεηξείηαη είλαη ε κεηάπιαζε ηνπ βηνινγηθνχ θαη 

θνηλσληθφ. Μεηαμχ ησλ κέζσλ ηεο εκθπινπνηεηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο είλαη θαη ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα. ε απηά θαηά θαλφλα δηαπηζηψλεηαη πσο ηα δχν θχια 

αλαπαξηζηψληαη αλαθφινπζα πξνο ηηο ζπλαθείο θνηλσληθέο αιιαγέο, ελψ νη δηαθνξέο 

είλαη νξαηέο θαη φζνλ αθνξά ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα επαγγέικαηα θαη ηηο 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, παξαηεξείηαη κηα απνζηψπεζε ηεο θνηλσληθήο 

αιιαγήο πνπ ιακβάλεη ρψξα αλαθνξηθά κε ηνπο ξφινπο ζε θνηλσληθφ επίπεδν 

(Karintzaidis et al., 2016).  
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Καηά ην παξειζφλ ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο θάζεηο ην ζψκα θαη άξα ην θχιν 

ήηαλ δπλαηφ λα εξκελεχεηαη δηαθνξεηηθά κε βάζε ηα πνιηηηζκηθά θαη πνιηηηθά 

δεδνκέλα ηεο επνρήο. Ζ αλαγσγή ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ θχισλ ζε κηα θπζηθή 

εθδήισζε βηνινγηθήο πξνέιεπζεο ζπζθνηίδεη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο. 

Οη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηεο ησλ δχν θχισλ δνκνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά 

πιαίζηα θαη, ζπλεπψο, δελ είλαη θπζηθέο, αιιά θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

θαηεγνξίεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ζεσξείηαη πσο ην βηνινγηθφ ζψκα σο δηάζηαζε 

πξνέθπςε ζηα πιαίζηα κηαο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο (Μαξθέηνπ, 2003). 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ καο πξνυπνζέηεη ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλψλ 

ζηνηρείσλ καο κε ηνπο άιινπο, αλ θαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο καο ζηφρνο καο 

είλαη ε ελαζρφιεζή καο κε ηνλ εαπηφ καο, δειαδή ηε κνλαδηθφηεηα θαη ηελ 

αηνκηθφηεηά καο. Παξ‘ φια απηά, φηαλ θαηαλννχκε φηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο θνηλέο 

ζπλζήθεο ηεο χπαξμήο καο, ηφηε είηε αλαθνπθηδφκαζηε είηε αηζζαλφκαζηε έληνλε 

αλαζηάησζε θαη δπζθνξία. Άιισζηε, είκαζηε ίζσο θάπνηε εκείο πνπ ζπλήζσο δε 

ζέινπκε λα απνδερηνχκε ηνλ ξφιν πνπ πηζαλφλ δηαδξακαηίδνπκε ζε δνκέο εμνπζίαο 

θαη πξνλνκηαθψλ ζρέζεσλ, αιιά νχηε θαη λα απνδερηνχκε ηε ζπκπεξηθνξά καο πνπ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνλ πξνζσπηθφ ή ηνλ θνηλσληθφ θφζκν. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ 

λα έρνπκε κηα εηιηθξηλή ζηάζε απέλαληη ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, νθείινπκε λα 

απνδερηνχκε πσο «νη αλάγθεο, νη επηζπκίεο θαη νη πξνδηαζέζεηο πνπ ζεσξνύκε 

«θπζηθέο» απνηεινύλ ζπληζηώζεο ελόο θνηλσληθά δνκεκέλνπ θόζκνπ.» (Evans, 2004: 

12).  

Ο αθαδεκατθφο θεκηληζκφο ζπλέβαιε ζηελ πξνβνιή ηεο αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ 

σο κηαο αξζεληθνχ γέλνπο νληφηεηαο, θάηη πνπ δελ ακθηζβεηήζεθε. Σν ίδην ην 

θνηλσληθφ ζπκβφιαην ζηε Γχζε έρεη έλαλ βαζχηαηα έκθπιν ραξαθηήξα. Απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ΄70 ζηφρνο ππήξμε ε θξηηηθή αλάιπζε ηεο ππφξξεηεο έκθπιεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ ππνθεηκέλνπ πνπ σζεί ζηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ξφισλ (Evans, 2004). αθψο θαη ππάξρνπλ ξφινη γηα ηνπο αλζξψπνπο. Ο θίλδπλνο, 

φκσο, ζε ζρέζε κε ηνπο ξφινπο είλαη ε πξνζπάζεηα επηβνιήο ηνπο ζε κηα πνξεία 

επηβεβαίσζεο ηεξαξρήζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ππνλνείηαη ε θχζεη θαησηεξφηεηα 

νξηζκέλσλ αηφκσλ. Σέηνηνπ είδνπο επηβηψζεηο ζήκεξα είλαη ζπλδεδεκέλεο κε 

λννηξνπίεο ζπληεξεηηθέο, αληηδεκνθξαηηθέο, απηαξρηθέο πνπ αληηηίζεληαη ζηελ 

θνηλσληθή θαη ηερλνινγηθή εμέιημε θαη αλαζηέιινπλ ηελ πξφνδν ηεο αλνηρηήο 
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ζπκκεηνρηθήο θνηλσλίαο. Παξάιιεια, φκσο, ν θνηλσληθφο ή βηνινγηθφο 

πξνθαζνξηζκφο ησλ αλζξψπσλ βάζεη ησλ ξφισλ ηνπο ηείλεη λα αλαηξαπεί. Ζ 

πνιιαπιφηεηα ησλ ξφισλ ζηελ εληφο ή εθηφο νηθνγέλεηαο δσή ησλ δχν θχισλ 

πηζηνπνηεί, παξά ηε βξαδχηαηε εμέιημε, ηελ πνξεία ηεο θνηλσλίαο πξνο ηελ 

αλακφξθσζε. «Τν αλζξώπηλν είδνο είλαη εληαίν. Αιιά ην θάζε άηνκν είλαη 

δηαθνξεηηθό. Δίλαη κνλαδηθό. Αλάκεζα ζε απηνύο ηνπο δύν πόινπο (ην εληαίν ηνπ 

αλζξώπνπ – είηε είλαη άληξαο ή γπλαίθα, καύξνο ή άζπξνο, δνιηρνθέθαινο ή 

βξαρπθέθαινο, ςειόο ή θνληόο – θαη ηελ άπεηξε δηαθνξνπνίεζε ησλ αλζξώπσλ 

κεηαμύ ηνπο), ε δπλακηθή ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ είλαη ηόζν πεξηζζόηεξν 

δεκνθξαηηθή όζν πεξηζζόηεξν γίλνληαη ζεβαζηνί απηνί νη δύν όξνη: ν άλζξσπνο θαη νη 

άλζξσπνη.» (Ζιηνχ, 1999: 440). 

Ζ αλαγσγή ηνπ βηνινγηθνχ δεδνκέλνπ ζε θνηλσληθφ κέζν θνηλσληθήο 

εδξαίσζεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζπληήξεζε ησλ 

ζρέζεσλ θπξηαξρίαο. Σα θαηλφκελα ηεο θπξηαξρίαο, φκσο, εξκελεχνληαη κέζσ ηεο 

έλλνηαο ηεο ζπκβνιηθήο βίαο. ηφρνο ηεο ζχιιεςεο ηεο έλλνηαο ηεο ζπκβνιηθήο βίαο 

είλαη ε εξκελεία ηεο δηαδηθαζίαο απνδνρήο ηεο θπξηαξρίαο απφ ηνπο 

θπξηαξρνχκελνπο σο δεδνκέλν κηαο θαζεζηεθπίαο ηάμεο ρσξίο λα ππάξρεη ε αίζζεζε 

άζθεζεο ηεο πίεζήο ηεο. Ο θπξηαξρνχκελνο πθίζηαηαη ηνλ εμαλαγθαζκφ ηεο 

ζπκβνιηθήο βίαο ρσξίο ηελ ελζπλείδεηε θαη νηθεηνζειή ζπγθαηάζεζή ηνπ. ηε 

δηακφξθσζε απηνχ ηνπ θιίκαηνο ζησπεξνχ εμαλαγθαζκνχ ζπληειεί θαίξηα ε 

ζπλάληεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ κε ηηο λνεηηθέο δνκέο. Κπξίαξρνη θαη θπξηαξρνχκελνη 

σο θνηλσληθά ππνθείκελα βέβαηα ππνβάιινληαη ζε ελεξγήκαηα δηακφξθσζεο, άξα ζε 

δνκεκέλεο ζθαίξεο δπαδηθήο δνκήο ζηηο νπνίεο επηθξαηνχλ αληαγσληζηηθέο αξρέο. Οη 

αξρέο απηέο παίξλνπλ ηε κνξθή αληηζέζεσλ (π.ρ. αξηζηεξά-δεμηά, άλδξαο-γπλαίθα, 

θαιιηεξγεκέλνο-αθαιιηέξγεηνο θιπ.). Ζ δφκεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ βαζίδεηαη 

ζηε ζεκειίσζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, άξα ησλ ζεζκψλ 

ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ λνπ παίξλνληαο ηε κνξθή ησλ έμεσλ (habitus). Γηα ηελ 

αληίιεςε ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ πξνυπνηίζεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο ζθέςεο, ηεο 

απνηίκεζεο, ηεο δξάζεο θαη ηεο αίζζεζεο (Παλαγησηφπνπινο, 1994). 
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ε. Η εζελζηαιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ αηνκηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ 

Ζ ζχγρξνλε αληίιεςε φζνλ αθνξά ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά βαζίδεηαη ζηελ 

πεπνίζεζε ζρεηηθά κε ηελ πεξηνξηζκέλε εμεγεηηθή αμία ηεο βηνινγίαο γηα ηελ 

εξκελεία ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Απηή ε λέα απνηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο 

βηνινγίαο ζηα θνηλσληθά θαηλφκελα εληζρχεηαη θαη απφ ηελ θαηάδεημε ηεο ηζηνξίαο 

ησλ δπηηθψλ εθδνρψλ ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηε βηνινγία. Ζ θχζε ζχκθσλα κε ηελ 

ηειεπηαία ζρεηηθή νπηηθή ζπληζηά κηα πνιχζεκε αξρή λνκηκνπνίεζεο πνηθίισλ 

κνξθψλ εμνπζίαο. ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Rousseau 

επηθξαηεί κηα αληηθαηηθή δηαιεθηηθή, θαζψο ε «θπζηθή» ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ 

βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο «θπζηθήο» αληζφηεηαο ησλ θχισλ. Άιισζηε, γηα ην 

ιφγν απηφ ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ ζηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο αληηιήςεηο 

θπξηαξρεί έλα ζχλνιν δηρνηνκήζεσλ, φπσο άλδξαο-γπλαίθα, πνιηηηζκφο-θχζε, 

δεκφζην-ηδησηηθφ, θνηλσλία-νηθνγέλεηα (Παπαηαμηάξρεο, 2006).  Δηδηθά ε νηθνγέλεηα, 

φκσο, δξα θαηαιπηηθά ζηε δηαδηθαζία θηλεηνπνίεζεο ησλ κεραληζκψλ 

ελεξγνπνίεζεο θαη ξχζκηζεο ησλ δεηεκάησλ ηνπ θχινπ. Μάιηζηα είλαη ν παηέξαο 

απηφο πνπ εληέιιεηαη λα απνδψζεη ην θπζηθφ θαη ζπκβνιηθφ θχιν θαη ε κεηέξα απηή 

πνπ θαιείηαη λα ζπλδεζεί κε ηε γλψζε «ηνπ κπζηηθνύ» ηνπ πξαγκαηηθνχ θχινπ ηνπ 

παηδηνχ (Κνιχξε, 2017).  

Σν αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηθαλφηεηεο σο θνηλσληθφ θεθάιαην 

θαζφξηδαλ απφ παιηά ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία. Καηά ην 19ν αηψλα ε 

βαζηθή ηδενινγία ηεο αζηηθήο ηάμεο ππήξμε ε αμηνθξαηία, βάζεη ηεο νπνίαο  νη 

θνηλσληθέο αληζφηεηεο πιένλ ζεσξνχληαλ φρη έξγν Θενχ αιιά απφξξνηα ησλ 

αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απηά ηα ηδενινγήκαηα επηζηξαηεχηεθαλ γηα λα 

εμεγήζνπλ θνηλσληθά θαηλφκελα κε βάζε ηηο ςπρν-ζσκαηηθέο ηδηφηεηεο. ην ζχλνιφ 

ηνπο απηά ηα ηδενινγήκαηα ζπληζηνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ εζελζηαιηζκνχ, 

επηζηέγαζκα ηνπ νπνίνπ ππήξμε ν θνηλσληθφο δαξβηληζκφο. Ζ πξφζβαζε ηεο αζηηθήο 

ηάμεο ζηελ εμνπζία βαζίζηεθε σο αίηεκα ζηηο αληίζηνηρεο αμηψζεηο βάζεη ησλ 

αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ. Απηέο νη ηθαλφηεηεο ζεσξήζεθαλ πξντφλ εθπαίδεπζεο θαη 

πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηδέεο ησλ άγγισλ εκπεηξηνθξαηψλ 

θηινζφθσλ. Οη ηδέεο γηα πξνδεδνκέλα ακεηάβιεηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 19νπ 
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αηψλα βξίζθνληαλ ζηνλ αληίπνδα ηεο παιαηφηεξεο ηδενινγίαο ησλ θιεξνλνκηθψλ 

δηθαησκάησλ (Καηή, 2002).  

Ζ πην πξφζθαηε απφπεηξα αλαβίσζεο ηνπ θνηλσληθνχ δαξβηληζκνχ είλαη ε 

«βηνινγηθνπνίεζε» ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή εληάζζεηαη ζην 

γεληθφ θιίκα ηνπ αγψλα εδξαίσζεο ηεο δπηηθήο αληίιεςεο βάζεη ηεο νπνίαο ε 

ζχγρξνλε αλζξψπηλε θνηλσλία κπνξεί λα εξκελεπηεί κε αθεηεξία ηε δσηθή θχζε ηνπ 

αλζξψπνπ. Οη θνηλσληνβηνιφγνη ππεξεηνχλ έλα «βηνινγηθφ ληεηεξκηληζκφ» αθελφο 

κέζσ ηεο αληηπαξάζεζήο ηνπο κε ηε δηαιεθηηθή ζρέζε ηεο βηνινγίαο κε ηνλ πνιηηηζκφ 

παξαβιέπνληαο ην «δηαδξαζηηθφ» ξφιν ηεο θπζηνινγίαο κε ηνπο θνηλσληθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο θαη αθεηέξνπ κέζσ ηεο ππνζηήξημεο ηνπ αλαγσγηζκνχ ηεο 

βηνινγίαο ζε φξνπο πνιηηηζηηθνχο (Παπαηαμηάξρεο, 2006). 

 

ζη. Η αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θύινπ 

Ζ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θχινπ ζπλεπάγεηαη ην 

κνίξαζκα ησλ ζέζεσλ ηνπ νπξαγνχ θαη ηνπ ηαγνχ ζηνλ ίδην ρψξν δξάζεο. Οη ζέζεηο 

σο πξνο ην νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ θεθάιαην ιακβάλνπλ δχν κνξθέο, 

ηελ αληηθεηκεληθή, δειαδή ηελ αλεπεξέαζηε απφ ηνπο θνξείο, θαη ηελ ππνθεηκεληθή, 

ηε ζπκβνιηθή δειαδή. ηαλ νη κνξθέο ηνπ θεθαιαίνπ γίλνληαη αληηιεπηέο θαη 

λφκηκεο, ηφηε ν ιφγνο γίλεηαη γηα ην ζπκβνιηθφ θεθάιαην. Ζ λνκηκνπνίεζε ηεο 

θπξηαξρίαο ζεκαίλεη απφδνζε φιεο ηεο δχλακεο ηνπ ιφγνπ ζην ιφγν ηνπ 

ηζρπξνηέξνπ. Σν ζπκβνιηθφ θεθάιαην κε απηή ηε λνκηκνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

κέζσ ησλ θνξέσλ θαη ησλ ζεζκψλ πνπ επλννχλ ηελ παξαγσγή δηθαηνινγεηηθψλ 

ηδενινγηψλ, ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο θνηλσληθήο ηάμεο. Οη θπξηαξρνχκελνη, 

πθηζηάκελνη ηε ζπλερή λνκηκνπνηεηηθή πίεζε, είλαη ηα ζχκαηα ηεο σκήο βίαο πνπ 

ππνθαζηζηά ηε ζπκβνιηθή βία, ελψ ε πνιηηηζκηθή απζαηξεζία είλαη κηα εμνπζία πνπ 

βηάδεη ζπκβνιηθά θαηά ηνλ Μπνπξληηέ (1999). 

ε δεκφζην, επνκέλσο, επίπεδν έλαο απφ ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο 

επηηπγράλεηαη ε αλαπαξαγσγή ησλ έκθπισλ ζηεξενηππηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ είλαη 

απηφο πνπ αθνξά ζηε βία. πγθεθξηκέλα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν κεραληζκφο απηφο 

ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία είλαη ε κεηάπιαζε ηεο ζπκβνιηθήο βίαο ζε σκή βία. Ζ βία απηή 
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ζε απηή ηεο ηε κνξθή κπνξεί λα εθδειψλεηαη πνηθηιφηξνπα. Ο ηξφπνο, φκσο, κε ηνλ 

νπνίν πιένλ ε ζηεξενηππηθή έκθπιε αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ είλαη κέζσ ηεο θαλνληθνπνίεζεο ηεο 

έκθπιεο βίαο. Μέζσ απηήο ηεο θαλνληθνπνίεζεο επηηπγράλεηαη ε λνκηκνπνίεζε ηεο 

ππνηίκεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ δεκφζην βίν (Beard, 2018).  

Ζ ρεηξαγψγεζε κέζσ ηεο ζπκβνιηθήο βίαο κπνξεί λα έρεη πνηθίιεο κνξθέο. 

Γείγκα ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ρεηξαγψγεζεο είλαη φ,ηη ζπκβαίλεη επί 

παξαδείγκαηη ζηνλ ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ θαη κάιηζηα ζηελ πξνπνλεηηθή. ηνλ ηνκέα 

απηφ ε αλδξηθή ηαπηφηεηα ζπλπθαίλεηαη κε ηε δηακφξθσζε ελφο ζηεξενηχπνπ πνπ 

παξά ηηο φπνηεο εμειίμεηο παξακέλεη πην ζπκβαηφ κε ηε ζέζε ηεο εγεζίαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ θαη λνκηκνπνηνχληαη σο πιένλ απνδεθηά ηα ζπλαθή εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ελψ νη γπλαίθεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έσο θαη ζήκεξα αξθεηέο πξνθαηαιήςεηο 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αλαιάβνπλ θαη λα δηεθπεξαηψζνπλ ξφινπο αξρεγηθνχο 

(Darvin et. al., 2018).  

Πξάγκαηη, παξά ηηο φπνηεο αιιαγέο ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ην άηνκν 

κεηαπιάζεηαη ζε θνηλσληθή νληφηεηα θαη κάιηζηα έκθπιε, δειαδή κέζσ ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ πηνζέηεζε θνηλσληθψλ αμηψλ απφ άιινπο 

αλζξψπνπο (γνλείο, ζπλνκήιηθνη, εθπαηδεπηηθνί θαη Μ.Μ.Δ.) ράξε ζε γεγνλφηα πνπ 

ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ αίζζεζή ηνπ γηα ηνλ θφζκν. ηηο ζχγρξνλεο 

βηνκεραλνπνηεκέλεο δπηηθέο θνηλσλίεο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζηεξενηχπνπ ηνπ θχινπ δηαδξακαηίδεη ν γνλέαο θαη ν εθπαηδεπηηθφο κέζσ ηεο 

κίκεζεο, ηεο αλαπαξαγσγήο πξνηχπσλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ εθδειψζεσλ θαη δξάζεο 

(Πνιεκηθφο, 1994). Παξάιιεια, αλέθαζελ ε θπξηαξρία ησλ αηφκσλ πνπ θαηέρνπλ 

εγεηηθέο ζέζεηο ζηελ θνηλσληθή δνκή παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ 

θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θχινπ, θαζψο ζηφρνο απηψλ πάληα είλαη ε 

δηαηψληζε ηεο αληζφηεηαο, ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ κχζσλ (Askew 

& Ross, 1994). 

ε πνιιέο πξνζεγγίζεηο ζήκεξα επηδηψθεηαη ε εχξεζε ζεκειησδψλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ θχισλ, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζνχλ νξηζκέλεο πνιηηηζκηθέο θαη 

ςπρηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο. χκθσλα κε έλαλ 

θαζνιηθφ ζπκβνιηθφ ζπλεηξκφ ε γπλαίθα ζπλδέεηαη κε ηε θχζε θαη ν άλδξαο κε ηνλ 
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πνιηηηζκφ, ελψ ζε αξθεηέο πξνζεγγίζεηο σο βαζηθή δηαθνξά πξνβάιιεηαη ε βηνινγηθή 

σο πξνο ηελ αλαηνκία θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα (Καηή, 2002). 

Αθνινπζψληαο ην θαηλφκελν ηεο «ρηνλνζηηβάδαο» ε «αλδξηθφηεηα» 

επηζπζζσξεχεηαη ζηελ «αλδξηθφηεηα» θαη αληίζηνηρα ε «ζειπθφηεηα». Σν «πξέπνλ» 

γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα, αλ θαη δηαθξηηφ ζε θάζε επνρή θαη πνιηηηζκφ, 

παξαπέκπεη ζε θνηλά ζηνηρεία θπξίσο ζε παιαηφηεξνπο ηερληθνχο πνιηηηζκνχο 

(Πνιεκηθφο, 1994).  

 

δ. Η θαηαιπηηθή επίδξαζε ησλ Μ.Μ.Δ. 

Ζ επίδξαζε ησλ θπξίαξρσλ έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ Μ.Μ.Δ. ζπληζηνχλ 

έλα εξεπλεηηθφ δεδνκέλν πνιιαπιά ηεθκεξηψζηκν. Ζ ζχλδεζε ησλ ζπλαθψλ 

κεραληζκψλ αλαπαξαγσγήο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ απηψλ κε ηελ θνηλσληθνπνίεζε 

θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ είλαη πξνθαλήο. Σξεηο ζεσξνχληαη νη 

κεραληζκνί δηακφξθσζεο ηεο ζηάζεο ελφο αηφκνπ θαηά ηελ έθζεζή ηνπ ζηελ επηξξνή 

ησλ Μ.Μ.Δ.: 

 ε ηαπηνπνίεζε, δειαδή ε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάγλσζε ελφο 

ραξαθηήξα ηεο κπζνπιαζίαο 

 ε κεηαθνξά, δειαδή απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζην θνηλφ φηαλ αηζζάλεηαη κέξνο ηεο 

κπζνπιαζίαο θαη 

 νη ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο, κε άιια ιφγηα ε επίδξαζε ελφο έξγνπ  ζηηο 

ζηάζεηο ηνπ θνηλνχ, θάηη ην νπνίν επεξεάδεη άκεζα ηδίσο ηνπο λένπο φζνλ αθνξά ηελ 

πξφζιεςε ηνπ θφζκνπ (Oatley, 2002, Green & Brock, 2000 ζην Gillig et al., 2018). 

Δθείλν πνπ, φκσο, αμίδεη λα ηνληζηεί ηδηαηηέξσο είλαη ν θαηαιπηηθφο 

θαζνδεγεηηθφο θαη ζπρλά λνκηκνπνηεηηθφο ξφινο ησλ Μ.Μ.Δ. σο κνριψλ 

αλαπαξαγσγήο ησλ ζηεξενηχπσλ ηνπ θχινπ. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε αθνξά ζηελ 

είδεζε ηεο παηδνθηνλίαο ηεο May Brownhill ε νπνία ην 1930 ζηελ Αγγιία δηέπξαμε 

ηνλ θφλν ηνπ ρξνλίσο πάζρνληα γηνπ ηεο φηαλ ε ίδηα δηαγλψζηεθε κε αλίαηε αζζέλεηα 

θαη πξνζδφθηκν δσήο φρη πέξαλ ησλ έμη κελψλ. Ζ επηείθεηα, ε ζπκπάζεηα θαη ε 

ελζπλαίζζεζε πνπ εθδειψζεθε απφ ηνλ ηχπν ηεο επνρήο θαηέζηεζαλ ηε May έλα 

ζπκπαζέο ιατθφ είδσιν κεηξφηεηαο. 
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Αθφκε θαη απηή ε «θαλνληθή εμαίξεζε» κηαο πξνζέγγηζεο ζε κηθξντζηνξηθφ 

επίπεδν, φκσο, δελ θαηάθεξε λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ εηζαγσγή θακηάο κνξθήο λέσλ 

δπλακηθψλ ζηνπο φξνπο ηνπ θχινπ. Παξά ηελ πνιπδηαζηαηηθφηεηα ηνπ θχινπ σο 

πξνο ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ, επνκέλσο, απηφ πνπ εληέιεη αλαπαξήρζε δελ ήηαλ 

ηίπνηα άιιν πέξα απφ ηελ θπξίαξρε εγεκνληθή έκθπιε θνπιηνχξα. Αληηζέησο, 

κάιηζηα ίζσο ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπλέβαιε ζηε ζχλδεζε ηεο κεηξφηεηαο κε 

ηε ιχπε, θάηη πνπ ηδηαίηεξα κεηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν δηαδίδεηαη 

πνηθηιφηξνπα θαη απνηειεζκαηηθά κέζσ ηνπ ηχπνπ ηεο επνρήο (Seal., 2018).  

ε γεληθέο γξακκέο ηα Μ.Μ.Δ. έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζέηνπλ ζε εθαξκνγή 

έλα κεραληζκφ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ. Απηφο είλαη ε ζεμνπαιηθνπνίεζε ηνπ 

αηφκνπ, δειαδή ε ζεμνπαιηθή αληηθεηκελνπνίεζή ηνπ. ηε ζεκεξηλή επνρή κάιηζηα 

γίλεηαη πιένλ ιφγνο γηα «ππεξζεμνπαιηθνπνίεζε» ηνπ αηφκνπ, θάηη πνπ θαηά θχξην 

ιφγν αθνξά ζηε γπλαίθα. Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ αλδξψλ σο ζεμνπαιηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, φκσο, ζπλπθαίλεηαη θαηά θχξην ιφγν κε κηα ρακειφηεξε αληίιεςε 

αλδξηζκνχ, ζπληεξψληαο έηζη κηα ζηεξενηππηθή πξνβνιή ηεο αξξελσπφηεηαο, ελψ 

ζηηο γπλαίθεο ε ζεμνπαιηθνπνηεκέλε αλαπαξάζηαζή ηνπο ζηα Μ.Μ.Δ. παξακέλεη 

παξαδνζηαθή (Fasoli et al., 2018). Απηνχ ηνπ είδνπο νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ ηείλνπλ 

πξνο ηελ επηθξάηεζε ηνπ αλδξηθνχ εδνληζκνχ θαη ηνπ ζειπθνχ εθζεζηαζκνχ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο φξνπο θνηλσληθήο δφκεζεο αλαδεηθλχνληαο θνηλσληθέο αμίεο, 

θαζψο ζηα θνξίηζηα-ζχκαηα εηδηθά απνδίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά θαηψηεξεο 

θνηλσληθήο ηάμεο. ήκεξα ε ίδηα ζεμνπαιηθνπνίεζε ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο σο κηαο 

κνξθήο ζεζκνζεηεκέλεο ελδπλάκσζεο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα ςεπδαίζζεζε. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, φκσο, ηα αγφξηα εζίδνληαη ζην φηη ε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ε 

αξξελσπφηεηα ζπλεπάγνληαη ηελ έθθξαζε ηζρχνο θαη ηελ άζθεζε ειέγρνπ πάλσ ζε 

ιηγφηεξν δπλακηθά αληηθείκελα επηζπκίαο (Cossins & Plummer, 2018). 

Ο ξφινο ησλ Μ.Μ.Δ. σο ελφο ζεμνπαιηθνπνηεηηθνχ κεραληζκνχ θαη άξα σο 

κεραληζκνχ αλαπαξαγσγήο ησλ έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ είλαη επδηάθξηηνο 

κεηαμχ άιισλ θαη ζηνλ ρψξν ηνπ αζιεηηζκνχ. ε απηφ ηνλ ρψξν, πξάγκαηη, ν φξνο 

―fitspiration‖ απνδίδεη κε κεγάιε αθξίβεηα ηελ απφπεηξα απφδνζεο ελφο 

ελαιιαθηηθνχ πξνηχπνπ ζψκαηνο κε εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε πεηζαξρία 

θαη ε δχλακε, αιιά θαη κε εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ξψκε, δειαδή νη κχεο. 

Με ηνλ ζπλδπαζκφ απηφ, φκσο, έρεη θαηαγξαθεί κηα παξάιιειε ηάζε ζπζρέηηζεο 
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απηψλ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ κε δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, ζπκπεξηθνξηθέο πηέζεηο θαη 

κεζφδνπο απψιεηαο βάξνπο. ε θάζε πεξίπησζε ν κεραληζκφο αλαπαξαγσγήο ησλ 

έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ ζηα Μ.Μ.Δ. κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κέζν πνπ θαη απηφ δξα θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ γεληθφηεξνπ 

πιαηζίνπ ηνπ έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ (Holland & Tiggemann, 2017, Simpson & 

Mazzeo, 2017 ζην Rodgers et al., 2018). 

Έλαο άιινο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ζπκπιέθνληαη ε πνιηηηθή θαη ν έκθπινο 

ζηεξενηππηζκφο ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θχινπ ζηα Μ.Μ.Δ. αθνξά ζηηο 

αξξελσπφηεηεο έηζη φπσο απηέο απνηππψλνληαη αλαθνξηθά κε ηα εγεηηθά πξφηππα. 

Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, πσο ν ζπλαθήο κεραληζκφο αλαπαξαγσγήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηεξενηππηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ αληηπαξαζέηεη πνηθηιφηξνπα ηελ 

θπξίαξρε δπηηθή ζηεξενηππηθή αλαπαξαζηάζε ηεο αξξελσπφηεηαο σο ην αληίπαινλ 

δένο εθείλεο ηνπ ―macho‖ ή ―latino‖, εμππεξεηψληαο έηζη παξαδεδνκέλεο θνηλσληθέο 

λφξκεο. ηφρνο έηζη δελ είλαη άιινο απφ ηελ αλαγσγή ηεο ακεξηθαληθήο 

αλσηεξφηεηαο ηεο αξξελσπφηεηαο ζε πςειφηεξν επίπεδν, θάησ απφ ηελ νπνία 

πθέξπεη ε αίζζεζε ηεο απεηιήο ηεο θπιήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θπιψλ. Οη 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θχινπ ηνπ εγεηηθνχ πξνηχπνπ βαζίδνληαη ζηε δηάζηαζε ηεο 

ππεξ-αξξσλνπφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ππν-αξξελσπφηεηα. Ζ ελλνηνινγηθή αληίζεζε 

απηή, φκσο, ελ πξνθεηκέλσ ζπκπιέθεηαη κε ηηο ηαμηλνκήζεηο ηεο έκθπιεο ηεξαξρίαο, 

ελψ ζην ππφβαζξν απηήο ηεο δηάζηαζεο βξίζθεηαη ε αληίζεζε αλάκεζα ζηελ 

αληηπαξάζεζε κηαο πηζαλήο επαλαζηαηηθήο ππεξαξξσλνπφηεηαο πξνο κηα αλεπαξθή 

ππναξξελσπφηεηα (Palmer, 2018).  

Απφ ηελ άιιε, εξεπλεηηθά έρεη ήδε επηζεκαλζεί πσο νη ηειεζεαηέο θαη 

αλαγλψζηεο ζρεκαηίδνπλ πεπνηζήζεηο θαη αληηιήςεηο κέζσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζηα 

δηάθνξα κέζα. Καηά ηνπο Green θαη Brock (2000 ζην Gillig et al., 2018) εηδηθφηεξα 

νη ηζηνξίεο κπζνπιαζίαο ζπκβάιινπλ ζην λα ειθχζνπλ ηελ πξνζνρή θαη ζηε 

δηακφξθσζε γλσζηηθψλ πεγψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα ηεξήζνπλ κηα 

θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα κελχκαηα πνπ δέρνληαη (Moyer-Guse, 2008, 

Niederdeppe et al., 2011 ζην Gillig et al., 2018).  

Ζ εηεξνθαλνληθφηεηα είλαη ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ν 

κεραληζκφο αλαπαξαγσγήο ησλ έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ. Έλα απφ ηα πιένλ 

δηαδεδνκέλα ζέκαηα πνπ πξνβάιινληαη ζηα Μ.Μ.Δ. θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή  είλαη ε 
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νκνθπινθηιία. Καηά ηνπο Salmon θαη Symons (2004 ζην Zhou et al., 2018) θαη ηνλ 

Blair (2010 ζην Zhou et al., 2018) νη ζπγθεθξηκέλεο εθδνρέο ππάγνληαη ζηηο κνξθέο 

αλαπαξαγσγήο ησλ ζηεξενηχπσλ ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο ηεο παηξηαξρηθά 

δνκεκέλεο θνηλσλίαο καο. Γηα ηελ αθξίβεηα αλάκεζα ζηνπο ξφινπο πνπ κνηξάδνληαη 

αθφκε ζηα νκνθπιφθηια δεπγάξηα δηαθξίλνληαη θπξηαξρηθά θαη ππνηαθηηθά άηνκα κε 

ραξαθηεξηζηηθά θαη‘ αληηζηνηρία, φπσο ε αξξελσπή ζπκπεξηθνξά, ε εξγαζία γηα ηε 

ζπληήξεζε ηεο νηθνγέλεηαο, ε ιήςε ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ θαη ε πξνζηαζία ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ ζην ππνηαθηηθφ άηνκν ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη ε ρξφληα παξακνλή ζην ζπίηη, ην λνηθνθπξηφ θαη ε ππνηαγή ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Οξηζκέλα απφ απηά ηα ηειενπηηθά ζίξηαι ζηα νπνία αλαπαξηζηψληαη κε 

εηεξνθαλνληθά ραξαθηεξηζηηθά νη ζρέζεηο ησλ νκνθπινθίισλ είλαη ηα Will and 

Grace, Queer as Folk, The L World, Modern Family (Ivory et al., 2009, Kellogg, 

2014, Moroni, 2014, Zhou et al., 2018). 

Αλ, επνκέλσο, επηρεηξήζεη θαλείο λα δψζεη κηα εξκελεία ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ελ πξνθεηκέλσ ν κεραληζκφο αλαπαξαγσγήο 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ ζηα Μ.Μ.Δ. είλαη ην φηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

αλαπαξαζηάζεηο παξά ην φηη αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθά άηνκα-ζηφρνπο, ε πξνζέγγηζε 

παξακέλεη ζηεξενηππηθή αλαπαξάγνληαο ηηο παξαδεδνκέλεο δπλακηθέο ηεο 

παηξηαξρηθά δνκεκέλεο θνηλσλίαο (Feng, 2009, Li, 2009, Pagliassotti, 2008, Zhang, 

2014 ζην Zhou et al., 2018). 

Δπηπξφζζεηα, φκσο, ζηηο δπηηθέο εηεξνζεμνπαιηθέο ηζηνξίεο νη ήξσεο θαη νη 

εξσίδεο έρνπλ πάληα αλάκηθηα ραξαθηεξηζηηθά, ελψ σο θπξίαξρε πξνβάιιεηαη ε 

ηάζε εμηδαλίθεπζεο ησλ εηεξνζεμνπαιηθψλ ζπληξφθσλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα νη 

εξσίδεο έρνπλ ζειπθφηεηα, είλαη αλεμάξηεηεο, αξλνχληαη λα δέρνληαη ηνλ έιεγρν, 

αιιά ηαπηφρξνλα είλαη θαη παξαδνζηαθέο, φκνξθεο, αζψεο, ζπκπνλεηηθέο θιπ. Οη 

ήξσεο είλαη δπλακηθνί, αξξελσπνί, απηφλνκνη, αιιά θαη ηξπθεξνί θαη δηαζέζηκνη λα 

παξάζρνπλ θξνληίδα, ελψ δελ θνβνχληαη λα γίλνληαη βίαηνη θιπ.. Άξα, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη πην εχπιαζηα (Radway, 1984 ζην Zhou et al., 2018).  

Αλακθίβνια ηα Μ.Μ.Δ. επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε επίδξαζε θαη ζηηο ζπλαθείο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ ε πξνβνιή αληίζηνηρσλ ηχπσλ εξψσλ ζηα κέζα ςπραγσγίαο επζχλεηαη γηα 

ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ δεηεκάησλ αιιά θαη ζηάζεσλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ. 
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Άιισζηε, είλαη δεδνκέλν πσο ην δήηεκα απηφ αθνξά ζε κηα κεγάιε έθηαζε, θαζψο 

επεξεάδεη δηακνξθψλνληαο αληηιήςεηο θαη επηθέξνληαο ηελ πφισζε ζε ζπλαθή 

πνιηηηθά δεηήκαηα ζηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ εππαζψλ νκάδσλ (Gillig et al., 2018). 
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Β.4.Η αληίιεςε ηνπ θύινπ ζηε λεόηεξε επνρή  

Ζ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο ζεκαηνδφηεζε κηα παξφκνηα αιιαγή ζηηο θνηλσληθέο 

αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην θχιν: ε κφξθσζε ζπλεπάγεηαη πιένλ κείσζε ηεο 

δηπνιηθφηεηαο ησλ αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ ζηεξενηχπσλ. Ζ πνιηηηθν-θνηλσληθή 

απηή εμέιημε, ηζηνξηθά καξηπξεκέλε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘70, ηαπηίζηεθε κε ην 

ξεχκα γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζην εξγαζηαθφ θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπίν. Ζ 

ςήθηζε, σζηφζν, ζρεηηθψλ λφκσλ δελ ππήξμε ηθαλή ψζηε λα επηηεπρζεί ε άξζε ησλ 

ζεμηζηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ. Έηζη, ζήκεξα γίλεηαη πηα ζπλείδεζε φηη απαηηείηαη 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ζπλνιηθά θαη ίζσο φρη κνλφπιεπξα, φπσο κέρξη 

πξφζθαηα γηλφηαλ κέζσ ελφο θεκηληζηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, κε ζηφρν ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αληζφηεηαο ζε βάξνο ησλ θνξηηζηψλ (Πνιεκηθφο, 1994). 

Ζ ζχγρξνλε κεηαδνκηθή θεκηληζηηθή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή, 

πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο βηνινγηθήο έκθπιεο δηαθνξάο 

βαζίζηεθε ζηε ζεσξία ηνπ Λφγνπ ηνπ Foucault. χκθσλα κε απηήλ ην θνηλσληθφ 

θχιν είλαη ην πξντφλ ηνπ Λφγνπ, ελψ ην βηνινγηθφ θχιν ην απνηέιεζκα ηνπ 

θνηλσληθνχ θχινπ. Ακθηζβεηψληαο ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ βηνινγηθνχ θχινπ, ηε 

δηάθξηζή ηνπ απφ ην θνηλσληθφ, ηε ζπλάθεηα ηνπ βηνινγηθνχ, ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ 

θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο δίλεηαη ε εληχπσζε κηαο ςεπδαίζζεζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα 

κέζσ κηαο πξαθηηθήο ηνπ Λφγνπ. Ζ δηαθνξά βαζίδεηαη ζηελ ηεξαξρία, αληίζεηα κε 

φ,ηη πξεζβεχεηαη ζχκθσλα κε ηελ πιηζηηθή ζεσξεηηθή αληίιεςε. Έηζη, θαηά ηε 

κεηαδνκηζηηθή αληίιεςε ε «θπζηθφηεηα» ηεο δηαθνξάο κπνξεί λα δηέπεηαη απφ 

αζπλέρεηεο, ξσγκέο θαη δπλαηφηεηεο αληίζηαζεο (Γηαλλαθφπνπινο, 2003). 

ήκεξα ηίζεηαη ππφ θξίζε ε αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο ελφο 

ζηαηηθνχ κνληέινπ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ, εθφζνλ ην άηνκν δξα ελεξγά ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζπλείδεζεο θαη ησλ πξάμεψλ ηνπ. Αληίζεηα ε ςπρνινγία απνδίδεη 

πην ζηαηηθά ηελ εηθφλα ηεο ζειπθφηεηαο θαη ηεο αξζεληθφηεηαο, ελψ ε θνηλσληνινγία 

απνδέρεηαη ην ζχλζεην ραξαθηήξα ησλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ αηνκηθψλ 

επηινγψλ. Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ κνλνζήκαληεο ηδενινγίεο γηα ηνπο ξφινπο ησλ 

θχισλ ζηηο θνηλσλίεο, ηα άηνκα δνκνχλ δηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θχινπ, ελψ 

ππάξρνπλ ζεσξίεο πνπ απνξξίπηνπλ ηελ ηδέα ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ κε ζηφρν ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ επηινγψλ κηαο ζπκπεξηθνξάο (Καηή, 2002).  
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Μηα ζηαηηζηηθή αληίιεςε ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ πξνζεγγίδεη ην άηνκν σο 

παζεηηθφ αληηθείκελν θνηλσληθψλ ηδενινγηψλ θαη ηε γπλαίθα σο ζχκα κηαο 

θνηλσληθήο ηάμεο. ήκεξα, φκσο, ππάξρεη ε πξννπηηθή αλαηξνπήο ησλ ζρέζεσλ 

εμνπζίαο ππέξ ησλ γπλαηθψλ, κνινλφηη ηα ζηεξεφηππα κε φιν ην ςπρνινγηθφ θαη 

θνηλσληθφ ηνπο θνξηίν δξνπλ θαζνξηζηηθά ζηηο επηινγέο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηάζεσλ. 

Οη αηνκηθέο επηινγέο ζπκβάιινπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνηχπσλ, φπσο 

ζπκβαίλεη π.ρ. ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ «αλδξηθψλ» ζπκπεξηθνξψλ πνπ πηνζεηνχλ 

γπλαίθεο ζε γισζζηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαμησζνχλ ζε αλδξηθά 

επαγγέικαηα. Δπνκέλσο, ε επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηε δηακφξθσζε θνηλσληθψλ θαη 

ςπρηθψλ πξαγκαηηθνηήησλ δελ είλαη δπλαηφ λα απνκνλψλεηαη απφ άιιεο θνηλσληθέο 

κεηαβιεηέο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ βησκάησλ ηεο αξζεληθήο θαη 

ηεο ζειπθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ (Καηή, 2002). 

Ζ δηάθξηζε ηνπ βηνινγηθνχ απφ ην θνηλσληθφ θχιν απαζρνιεί αθφκε θαη 

ζήκεξα ηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη ηελ θνηλσλία. Απηφ 

δηαθαίλεηαη απφ ηα λνκηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζρεηηθά. ην 

επηζηεκνληθφ επίπεδν κηα απφ ηηο αληηπαξαζέζεηο πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

αληηπξνζσπεπηηθή είλαη ε δηακάρε κεηαμχ ηεο ζεσξίαο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ ή ηεο 

θνηλσληθήο θαηαζθεπήο θαη ηνπ νπζηνινγηζκνχ. χκθσλα κε ηελ νπζηνθξαηηθή 

αληίιεςε «… ην ζώκα θαηαιακβάλεη έλαλ θαζαξό, πξν-θνηλσληθό, πξν-Λνγηθό ρώξν. 

Τν ζώκα είλαη „‟πξαγκαηηθό‟‟, πξνζβάζηκν, νξαηό, δηάθαλν… είλαη πάληα εθεί θαη 

γίλεηαη άκεζα αλαγλσξίζηκν/αληηιεπηό κέζσ ησλ αηζζήζεσλ.» Αληίζεηα 

θνπλζηξνπθηηβηζηηθά «ην ζώκα δελ πνηέ απιώο εθεί, αιιά κάιινλ ζπληίζεηαη από έλα 

ζύλνιν αηηηώλ νη νπνίεο ππόθεηληαη ζπλερώο ζε θνηλσληθνπνιηηηθό πξνζδηνξηζκό.» 

(Γηαλλαθφπνπινο, 2003: 19). Οη εθπξφζσπνη ηνπ κεηαδνκηζκνχ ζθνπφ είραλ ηελ απφ-

νπζηνθξαηηθνπνίεζε ηνπ νπζηνινγηζκνχ θαη ηελ απνδφκεζε ηνπ δηπνιηζκνχ 

θνλζηξνπθηηβηζκφο – νπζηνινγηζκφο. Άιισζηε, ζεσξείηαη πσο ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα εθθάλζεηο ηνπ νπζηνινγηζκνχ, φπσο θαη φηη ζηηο 

θνλζηξνπθηηβηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ελππάξρνπλ νπζηνινγηθέο φςεηο. Γηα ην ιφγν απηφ 

δε ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη ν ζπληεξεηηζκφο κε ηνλ νπζηνθξαηηζκφ (Γηαλλαθφπνπινο, 

2003). 

Ενχκε ζε έλαλ πνιηηηζκφ πνπ εληζρχεη πνηθηιφηξνπα ηηο δηαθξίζεηο βάζεη ηνπ 

θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο αλαπαξάγνληαο ηηο λφξκεο ηεο εηεξνθπινθηιίαο. 
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Απνηέιεζκα απηήο ηεο ηαθηηθήο είλαη φηη ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ 

πιήηηνληαη. ηηο πεξηζζφηεξεο ζπδεηήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο ζεσξίαο ην 

δήηεκα ησλ ζρέζεσλ ηνπ θχινπ θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν. Ζ 

ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ βίν θαζνξίδεηαη απφ ηε κεηξφηεηα 

ζε κεγάιν βαζκφ. Δμάιινπ, ζε θάζε πεξίπησζε ην θχιν, αθφκε θαη σο κε θνηλσληθφ 

δεδνκέλν, δηακνξθψλεηαη πάληα κε θνηλσληθνχο φξνπο, δειαδή πνιηηηζκηθνχο θαη 

πιηθνχο. Ο θφζκνο καο είλαη έλαο θφζκνο ζχλζεηνπ θαη λεσηεξηθνχ πνιηηηζκνχ, αιιά 

θαη πιηθήο αληζφηεηαο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθνχ απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ ζηνλ χζηεξν 

θαπηηαιηζκφ είλαη ε θαηλνκεληθή «αηαμηθφηεηα». Χζηφζν, ε θνηλσληθή ηάμε ζε φιεο 

ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο επηβηψλεη σο πξνο ηηο «πξννπηηθέο δσήο» ζε ηνκείο φπσο ε 

πγεία, ην πξνζδφθηκν ηεο δσήο, ε εηζαγσγή ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε. ε απηφ ην 

λέν πιαίζην ε λεσηεξηθφηεηα θαη ν εθζπγρξνληζκφο ζπλδένληαη κε ην ζειπθφ, θαζψο 

ζεσξεηηθά δηαλνίγνληαη λένη νξίδνληεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, αθαηξνχληαη 

αξθεηέο άιιεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο (Evans, 2004). 

H δνκή ηνπ θφζκνπ καο είλαη ηέηνηα πνπ νη αμίεο καο δελ καο επηηξέπνπλ λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ άιιν θαη λα επηδείμνπκε αλεθηηθφηεηα απέλαληί ηνπ, αιιά 

απηαξρηζκφ ζε κηα πνξεία πξνο ηε ζπζηεκαηηθή εμάιεηςε ηεο δηαθνξάο. ζνλ αθνξά 

ηνλ πνιηηηζκφ γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη απηή ε παξαηήξεζε, ην δηθφ καο πνιηηηζκφ, ζπρλά 

γίλεηαη ιφγνο γηα ην άξξεθην δέζηκν ηεο λεσηεξηθφηεηάο ηνπ κε ην ζειπθφ ζηνηρείν, 

άξα γηα ηε «ζειπθνπνίεζή» ηνπ. Ζ ζειπθνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ζπλδέζεθε άκεζα 

κε ηε δηαδηθαζία απνθπζηθνπνίεζεο ηνπ θχινπ, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα ηέιε ηνπ 

19νπ αηψλα θαη ζηηο ζεσξεηηθέο επηξξνέο ηεο ςπραλάιπζεο θαη ηνπ Freud. Ζ 

αλζξψπηλε εκπεηξία ζηαδηαθά απνζπλδέζεθε απφ ηνλ έιεγρν ηεο θχζεο, κε 

απνηέιεζκα λα ακθηζβεηεζνχλ νξηζκέλεο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ηελ 

αξξελσπφηεηα θαη ηε ζειπθφηεηα. 

ηελ εκπινπηηζκέλε κνξθή ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ δηαθξίλεη θαλείο ηελ 

απνδνρή θαη θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

δσήο. Απηή ε «ζπλαηζζεκαηηθή θαιιηέξγεηα» ζπλδέεηαη κε ηελ επηθξάηεζε ηεο 

αληίιεςεο ηεο «ζειπθνπνίεζεο» ηνπ ζχγρξνλνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ. Καηά ην Weber 

ε ζηαδηαθή εμνξζνινγηθνπνίεζή καο καο εμσζεί ζε αλαδήηεζε δηεμφδσλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ιφγσ ηεο ζπζηεκαηηθήο θαηαπίεζεο πνπ πθηζηάκεζα 

θαζεκεξηλά (Evans, 2004). 
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Παξάιιεια δε, ζπρλά ζήκεξα επηθξαηεί ε ηάζε ηεο αλαπαξάζηαζεο – 

θαξηθαηνχξαο δηαθξηηνχ θχινπ, φπσο απηφ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηα ζπκπηψκαηα 

λεπξηθήο αλνξεμίαο ή βνπιηκίαο ησλ γπλαηθψλ θαη ππνγελλεηηζκνχ ησλ αλδξψλ 

ππεξαζιεηψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε αλαβνιηθψλ (Κνιχξε, 2017). Γελ ππάξρεη βέβαηα 

ακθηβνιία φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηδξνχκε αλαδεηψληαο δηεμφδνπο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο δηαθέξεη αλά θχιν: Οη άληξεο απηνθηνλνχλ ζπρλφηεξα 

θαη νη γπλαίθεο εθδειψλνπλ δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε 

επηζεηηθφηεηα ησλ αληξψλ ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή 

απνκφλσζε πνπ βηψλνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πίεζε ησλ θνηλσληθψλ πξνζδνθηψλ 

γηα επηηπρία. Οη γπλαίθεο απφ ηελ άιιε απφ έλαλ αλεμέιεγθην θφβν γηα ην ζψκα ηνπο 

ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηνπ ιφγσ ηνπ θαξηεζηαλνχ δπτζκνχ ησλ αμηψλ ηεο Γχζεο 

αλάκεζα ζηελ εμνπζία θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ έιεγρν ή ην θχιν θαη ηελ εμνπζία. Ο 

θφζκνο καο δελ εμαζθαιίδεη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, αιιά αλαζθάιεηα θαη 

αλεζπρία. Ζ λνκηκνπνίεζε ηεο έθθξαζεο ηνπ «γπλαηθείνπ» ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ δελ 

ζπλεπάγεηαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θνηλσληθψλ δηαρσξηζκψλ βάζεη ηνπ θχινπ. 

Άιισζηε, «…ε αλζξώπηλε δπζηπρία δελ θάλεη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα θύια», ελψ «… 

νη κνξθέο έθθξαζεο ηεο δπζηπρίαο θάλνπλ ηέηνηεο δηαθξίζεηο.» (Evans, 2004: 154). 
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Β.5. Πξνϋπνζέζεηο αλαζηνιήο ησλ κεραληζκώλ αλαπαξαγσγήο 

ησλ έκθπισλ ζηεξενηππηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ  

Καηά ηελ Beard (2018) ε αλαζηνιή ησλ κεραληζκψλ αλαπαξαγσγήο ησλ 

έκθπισλ ζηεξενηππηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν θάησ απφ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. ην επίθεληξν απηψλ ησλ πξνυπνζέζεσλ βξίζθεηαη ε 

αλάγθε αλαηξνπήο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ εηδηθά νη γπλαίθεο 

ζπλερίδνπλ λα πξνβάιινληαη ζαλ απνθπήκαηα ή πξντφληα ελφο αλδξηθνχ πξνηχπνπ. 

Ζ δηαπίζησζε απηή κπνξεί λα αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηνλ ρψξν ηεο εμνπζίαο. Χζηφζν, 

θαλείο δελ ζα κπνξνχζε λα ακθηβάιεη φηη νη ίδηεο δηαπηζηψζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ην 

επξχηεξν πιαίζην δξάζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή (Beard, 2018).  

ιεο νη πνιηηηζηηθέο δνκέο απνθξπζηαιιψλνληαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο 

ζπλήζεηαο, ηνπ εζηθνχ λφκνπ θαη ησλ αληηιήςεσλ ρηιηάδσλ ρξφλσλ. Οη αιιαγέο, 

φκσο, αιιά θαη νη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο δελ είλαη εθηθηέο πάληα. Σν ζπλεζέζηεξν 

πξφβιεκα είλαη ε πάιε απηνχ πνπ πεξηζσξηνπνηείηαη, κε ζηφρν ηελ ηειηθή 

αλαθαηαλνκή θαη εμηζνξξφπεζε. Σν ηζηνξηθφ βάζνο ησλ αληηιήςεσλ δελ θινλίδεηαη 

απφ ηνπο παξεκβαηηθνχο ζεζκνχο. Ζ ζχγθξνπζε ηνπ λένπ κε ην παιηφ δηαξθεί πνιιά 

ρξφληα, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε αιιαγή (Αλησλνπνχινπ, 1999). Καηά ηνλ 

Μπνπξληηέ (1999) νη αγψλεο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο θαηάζηαζεο είλαη δχν εηδψλ:  

αληηθεηκεληθήο πιεπξάο φηαλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δξάζεο κέζσ πξάμεσλ αηνκηθψλ 

ή ζπιινγηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, θαη ππνθεηκεληθήο πιεπξάο θαηά ηελ πξνζπάζεηα 

αιιαγήο ησλ θαηεγνξηψλ αληίιεςεο θαη εθηίκεζεο ηνπ θφζκνπ, ησλ γλσζηηθψλ θαη 

απνηηκεηηθψλ δνκψλ. Ζ αιιαγή ηνπ θφζκνπ πξνυπνζέηεη ηελ αιιαγή ησλ ηξφπσλ 

δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, άξα ηεο ζεψξεζεο ηνπ θφζκνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ 

δηεξγαζηψλ παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο (Παλαγησηφπνπινο, 1994). 

ε επίπεδν πξαθηηθήο θαη πξνψζεζεο ησλ αιιαγψλ ζηηο ζρέζεηο θπξηαξρίαο νη 

ζεσξεηηθνί ηνπ επηζηεκνληθνχ ζνζηαιηζκνχ, Marx θαη Engels, πξνηείλνπλ ηε 

κεηάβαζε ζηελ αηαμηθή θνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα αλαραηηηζζεί ε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ηνλ άλζξσπν. Ο καξμηζκφο είλαη ε ηδενινγία ηεο λέαο εζηθήο θαη ηνπ 

λένπ αλζξψπνπ ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ. ηα πιαίζηα δηακφξθσζεο ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο ε ζεμνπαιηθή εζηθή πνπ επηβιήζεθε απνηέιεζε ηε ξίδα ηεο 

θαηαπίεζεο, ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο αιινηξίσζεο, ελψ θνηλφ 
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ραξαθηεξηζηηθφ φισλ ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ είλαη ε ππνηέιεηα ησλ γπλαηθψλ, 

φπσο δηαησλίδεηαη κέζσ ηεο θιαζηθήο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο 

(Αλησλνπνχινπ, 1999). 

ήκεξα παξά ηηο δηαθεξχμεηο νξγαληζκψλ (ΟΖΔ, UNESCO θιπ.), ηηο 

ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο ε αληζφηεηα ησλ θχισλ έρεη απιά ακβιπλζεί. Ζ 

πεξηζσξηνπνηεκέλε θαη θαηψηεξε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε φ,ηη νξίδεη ν λφκνο 

αθνινπζψληαο άιιεο επηηαγέο, απηέο πνπ νξηνζεηνχληαη απφ ηηο παξαδνζηαθέο 

θνηλσληθέο αληηιήςεηο αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηνπο 

ξφινπο, άξα ηα ζηεξεφηππα ησλ θχισλ (Μαξαγθνπδάθε, 2005). Βέβαηα ζήκεξα 

θαλείο δελ πξνβάιιεη μεθάζαξα κηα ζηάζε απφξξηςεο απέλαληη ζην αίηεκα ηεο 

ηζφηεηαο, κηαο θαη ηα δεδνκέλα ηεο λεσηεξηθφηεηαο έρνπλ εηζβάιεη ζηελ θπξίαξρε 

εγεκνληθή ηδενινγία. Χζηφζν, ε ζπληήξεζε ηεο παηξηαξρηθήο δνκήο ηεο θνηλσλίαο 

παξακέλεη έλα δεδνκέλν επίζεο. Καη κνινλφηη ε πξνβνιή ηνπ αηηήκαηνο γηα ηζφηεηα 

ζεσξήζεθε σο έλα επλντθφ βήκα γηα ηηο γπλαίθεο, ε νπζηαζηηθή επηθξάηεζή ηνπ αλά 

ηνλ θφζκν δελ είλαη δεδνκέλε. Οη κεραληζκνί πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο 

ζπλπθαίλνληαη κε ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο ππεξβαίλνληαο ηελ αλάγθε εληνπηζκνχ 

απιά θαη κφλν ησλ δηαθνξψλ (Soltanpanah et al., 2018). 

ην κέιινλ θαη φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ ππάξρεη ε πξννπηηθή 

επζπγξάκκηζεο ησλ γπλαηθψλ κε ην αλδξηθφ πξφηππν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ειινρεχεη ν 

θίλδπλνο νη γπλαίθεο λα νηθεηνπνηεζνχλ ηηο αξρέο ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη 

θπξίσο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα δξάζεο, πεξηνξίδνληαο έηζη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 

θαη επελδχνληαο ιηγφηεξν ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Παξάιιεια, απηή ε πξννπηηθή ζα 

πξνυπέζεηε ηελ πηνζέηεζε ελφο πξνκεζετθνχ κνληέινπ βάζεη ηνπ νπνίνπ κε ζηφρν 

ηελ επηηπρία νη γπλαίθεο ζα έπξεπε λα πηνζεηήζνπλ κνξθέο βίαο κεηψλνληαο ην 

ζπλαίζζεκα  θαη πξνζεγγίδνληαο ζεμνπαιηθά πεξηζζφηεξν ηνπο άλδξεο. Κάηη ηέηνην 

ζα ζήκαηλε ππνβάζκηζε ησλ αμηψλ ηεο ηδησηηθήο δσήο, κεγαιχηεξε 

ππνγελλεηηθφηεηα θαη γεληθά πεξηζζφηεξε αληαγσληζηηθφηεηα. Σα πξφηππα απηά έρεη 

απνδεηρζεί φηη είλαη πξνζεγγίζηκα θαη γηα ηηο γπλαίθεο. Σν παξάδεηγκα ηεο 

Μάξγθαξεη Θάηζεξ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ απηψλ ησλ πξνηχπσλ. ηελ επνρή καο, 

άιισζηε, ν θίλδπλνο επέθηαζήο ηνπο είλαη πην νξαηφο, θαζψο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο φινη θαινχκαζηε λα είκαζηε φζν πην απνδνηηθνί θαη αληαγσληζηηθνί γίλεηαη. 
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ε έλα ηέηνην πιαίζην άθξαηνπ αηνκηθηζκνχ, ν αιηξνπηζκφο, θαηεμνρήλ γπλαηθείν 

ραξαθηεξηζηηθφ, ζα ήηαλ κεδεληθφο.  

ήκεξα πξάγκαηη ππάξρεη ε πξννπηηθή δφκεζεο κηαο θνηλσλίαο «αλδξψλ δχν 

θχισλ». Αθφκε θαη έηζη, φκσο, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα εκπινπηηζκνχ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ κε ηε δεθηηθφηεηα ζηελ επηθνηλσλία θαη ιηγφηεξε βία, σο 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο. ήκεξα δελ απνθιείεηαη γεληθφηεξα ν 

ηξφπνο δσήο καο λα γίλεη πην «γπλαηθείνο», αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ε αλάγθε γηα 

έθθξαζε είλαη νξαηή εδψ θαη πνιιά ρξφληα. ε απηφ ζπλδξάκνπλ ε ςπραλάιπζε, ε 

ςπρνινγία θαη ε «ηειεφξαζε ηεο νηθεηφηεηαο». Οη γπλαίθεο είλαη ζε ζέζε λα 

επεξεάζνπλ ηηο γεληθέο εμειίμεηο θαη λα δηαδψζνπλ αμίεο πνπ δελ είλαη θαηάινηπα ηεο 

παξάδνζεο, αιιά ελεξγά θαη εθκεηαιιεχζηκα ζηνηρεία-βάζεηο γηα ηε κειινληηθή 

θνηλσλία. Απφ κηα ηέηνηα πξννπηηθή ε γπλαίθα δε ζα κπνξνχζε λα κείλεη 

αλεπεξέαζηε (Λαβψ & Κεξβαληνπέ, 2000). 

Ζ αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ αλαπαξαγσγήο ησλ 

ζηεξενηππηθψλ έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ πξνυπνζέηεη φηη ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ 

νη γπλαίθεο σο αλεμάξηεηεο θαη αληαγσληζηηθέο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζηαζεξά θαη 

πάγηα ζηνπο άλδξεο αζθείηαη πίεζε λα είλαη θηιφδνμνη θαη λα πξνζπαζνχλ λα 

πξαγκαηψλνπλ ηα ζρέδηα ηνπο. Ζ δηάθξηζε ησλ αλζξψπσλ κε θξηηήξην ην θχιν απηψλ 

ησλ ζηεξενηππηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα πάςεη, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έλα 

βήκα γηα ηελ άξζε ηεο αληζφηεηαο ησλ δχν θχισλ (Karitzaidis et al., 2016). 

Άιισζηε, κφλν θάησ απφ απηή ηελ πξνυπφζεζε είλαη δπλαηφ λα αξζεί ε πιαζκαηηθή 

εηθφλα ηεο αλζξσπφηεηαο ηεο ίδηαο ζαλ κηαο «αξζεληθήο θνηλσλίαο», φπσο 

επηζεκαίλεη ν Levi – Strauss (Vamvakidou et al., 2010). 

Οη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ θαη ν ζπλαθήο κεραληζκφο 

αλαπαξαγσγήο ηνπο ζπληζηνχλ ζεκέιην ιίζν θξαηαίσζεο ελφο νηθνδνκήκαηνο πνπ 

δνκήζεθε κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Ζ απφξξηςε απηψλ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ, ε 

κνξθνπνίεζή ηνπο, ε αλάπιαζή ηνπο είλαη δήηεκα αηνκηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ. ηελ 

παξνχζα θάζε αλακθίβνια  πνιινί βξίζθνπλ εχθνια ηνλ εαπηφ ηνπο ζην πιαίζην ηεο 

δπτζηηθήο ζπγθξφηεζεο ηνπ θχινπ. Άιινηε πάιη κηα δπζθνξία είλαη νξαηή. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα, απηή πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηηο ζπληζηψζεο ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο, είλαη ε πηνζέηεζε ηνπ πλεχκαηνο ηεο 

απνδνρήο ηνπ Άιινπ. Άιισζηε, ν θφζκνο κπνξεί λα έρεη ελδηαθέξνλ κφλν αλ 



[79] 
 

ιεηηνπξγήζεη ειεχζεξα κέζα απφ ην ζηελφ κνλνπάηη ηεο επηινγήο θαη ηνπ ξίζθνπ 

(Κνιχξε, 2017). 
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Γ. πδήηεζε   

Ζ έξεπλα ζην πεδίν ησλ πνπδψλ ηνπ Φχινπ ζπληζηά έλαλ ηνκέα αηρκήο. Σα 

δεδνκέλα πνπ εμεηάδνληαη βξίζθνληαη ππφ αδήξηηε εμέιημε, θαζψο νη ζεζκνί, νη 

λφξκεο, νη ξφινη αιιάδνπλ ζπλερψο. Ζ αιιαγή απηνχ ηνπ είδνπο επηβάιιεη ηελ 

εγξήγνξζε ηνπ εξεπλεηή, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζεί ηε ζπεηξνεηδή πνξεία 

ηεο κεηάβαζεο πξνο φ,ηη νξηνζεηείηαη σο λέν. Δπηγξακκαηηθά απηή ε αιιαγή ζεκαίλεη 

κεηαθίλεζε απφ ηε λεσηεξηθή επνρή ζηε κεηαλεσηεξηθή, απφ ηηο βεβαηφηεηεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο γηα πξφνδν ζην αίηεκα γηα θαηνρχξσζε ησλ πνιιαπιψλ ηαπηνηήησλ θαη 

ζηηο αβεβαηφηεηεο κηαο θξίζεο παγθφζκηαο. 

Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην ν ξφινο ηνπ θχινπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο 

ε επίθαζε ηεο θαηνρχξσζεο δηθαησκάησλ πηζηνπνηεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηεο νξζφηεηαο ησλ φπνησλ απνθάζεσλ ηφζν ζε ζπιινγηθφ 

επίπεδν φζν θαη ζε ηδησηηθφ. Ο ξνπο ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζπλπθαίλεηαη κε 

ηελ εμέιημε ησλ ζεζκψλ θαη έηζη ε κεηάπιαζε ησλ αηφκσλ ζε θνηλσληθέο νληφηεηεο 

ηειεί ππφ ζπλερή αιιαγή. Ζ αλαπαξαγσγή ηνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ ζηηο φπνηεο 

εθθάλζεηο ηνπ ιακβάλεη ρψξα κέζσ κεραληζκψλ πνπ ζηεξίδνπλ ην ζχζηεκα θαη 

ζηεξίδνληαη απφ απηφ. πληζηψζεο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, αιιά θαη 

εζηθέο ζπλζέηνπλ ην εθάζηνηε ιεηηνπξγηθφ πιαίζην αλαθνξάο απηψλ ησλ 

κεραληζκψλ.  

Ζ επαλααλάγλσζε ησλ κεραληζκψλ ζπληήξεζεο ηνπ έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ 

πξνβάιιεηαη σο επηηαθηηθή αλάγθε. ηφρνο είλαη ε απνθσδηθνπνίεζε θαη φρη ε 

δηάιπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δξάζεο, ψζηε λα επηρεηξεζεί αξρηθά ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε θαη κεηέπεηηα ε αιιαγή. Ζ αιιαγή, φκσο, φπνηαο κνξθήο, έληαζεο, 

πνηφηεηαο ή ζηφρεπζεο θη αλ είλαη δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη εγγπεκέλε κέζσ άλσζελ 

παξεκβάζεσλ. Οη ζπλαθείο πνιηηηθέο gender mainstreaming κέζσ ησλ νπνίσλ 

επηρεηξήζεθε έσο θαη ζήκεξα λα δηαπλέεηαη θαη λα δηαηξέρεηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην 

δξάζεο απφ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο δελ αλέζηεηιαλ ηειηθά ηελ παξείζθξπζε ησλ 

κηθξναληζνηήησλ. Έηζη, πέξα απφ ην καθξνεπίπεδν ε αλάιπζε ησλ κεραληζκψλ 

αλαπαξαγσγήο ηνπ έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ είλαη απαξαίηεην λα εζηηάδεηαη θαη ζην 

κηθξνεπίπεδν. Άιισζηε, ν αλδξνθεληξηζκφο, ε παηξηαξρία, ν ζεμηζκφο έρεη σο 

εξείζκαηα κεηαμχ άιισλ φρη κφλν ην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ ή φπνην άιιν 
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ζχζηεκα, αιιά θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθή αθεηεξία, ηηο 

ηδενινγίεο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο αληηιήςεηο θιπ. 

Οη έκθπιεο ζηεξενηππηθέο αλαπαξαζηάζεηο είλαη κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο θξαηαίσζεο ηεο έκθπιεο ζπκβνιηθήο θαη σκήο βίαο σο κέξνπο ελφο 

επξχηεξνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ θαινχκαζηε λα αλαπαξάμνπκε. Οη 

κεραληζκνί αλαπαξαγσγήο απηψλ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ είλαη ζπρλά δπζδηάθξηηνη. 

Δξεπλεηηθά δε απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηνλ εξεπλεηή θαη ηελ εξεπλήηξηα ζηε 

κεηαλεσηεξηθή επνρή. Με δεδνκέλν φηη ε φπνηα εξεπλεηηθή απφπεηξα ζα πξέπεη λα 

έρεη σο αθεηεξία ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ρσξνρξνληθνχ πεδίνπ αλάιπζεο αιιά θαη ηελ 

απνθφξηηζε ηνπ εξεπλεηή/ηεο εξεπλήηξηαο απφ ηα πξνζσπηθά ηνπ/ηεο ηδενινγηθά 

ζρήκαηα, ζήκεξα είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε πσο ε ζχγρξνλε ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην πιαίζην γηα αλάιπζε, θαζψο νχηε ε ξεηνξεία ππέξ ηεο 

ηζφηεηαο νχηε ε δπηηθνθεξκέλε ειπίδα ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαηάθεξαλ λα 

θαηαζηήζνπλ ηνλ άλζξσπν κηα ειεχζεξε νληφηεηα κε θαηνρπξσκέλν επί ηεο νπζίαο 

ην δηθαίσκα ηεο απηνδηάζεζήο ηνπ. 

Οη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ είλαη πνηθίιεο θαη κπνξεί λα 

αθνξνχλ ζε δηάθνξα πεδία. πληζηνχλ ζπλάκα έλα πνιχ γφληκν πιαίζην απφ ην νπνίν 

κπνξεί λα αλαζπξζεί πνηθίιν πξσηνγελέο πιηθφ γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ηψξα θαη ζην 

κέιινλ. Ο φγθνο ησλ έσο θαη ζήκεξα ζπζζσξεπκέλσλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, 

σζηφζν, δελ επηηξέπεη ελ πξνθεηκέλσ παξά ηε δεηγκαηηθή κφλν αλαθνξά ζε νξηζκέλα 

πεδία δφκεζεο απηψλ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ, ησλ έκθπισλ ζηεξενηππηθψλ. Ζ 

νηθνγέλεηα, ε εξγαζία, ε πνιηηηθή, ε γιψζζα, ηα Μ.Μ.Δ.,  ε ινγνηερλία, ν 

αζιεηηζκφο είλαη ειάρηζηνη κφλν απφ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί θαλείο λα 

θαηαγξάςεη ηελ ηάζε επδνθίκεζεο ησλ έκθπισλ ζηεξενηππηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ.  

Χο δηαδηθαζία ε θαηαγξαθή θαη απνθσδηθνπνίεζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ 

πξνζθξνχεη ζηελ αλάιπζε ησλ κεραληζκψλ αλαπαξαγσγήο ησλ έκθπισλ 

ζηεξενηχπσλ. Πνηνη είλαη απηνί νη κεραληζκνί, φκσο; Δίλαη απηνί πνπ ζηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζεζκνπνηνχληαη, ζεζκνζεηνχληαη, λνκνζεηνχληαη θαη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο λνκηκνπνηνχληαη άιινηε άηππα θαη άιινηε αθφκε θαη ηππηθά.  

Ζ επηηειεζηηθόηεηα ηνπ θχινπ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ν βαζηθφο απηφο 

κεραληζκφο αλαπαξαγσγήο ησλ έκθπισλ ζηεξενηππηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Σν θχιν 
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είλαη ξήκα θαη ζαλ ηέηνην δηαπεξλά ζπλήζεηεο, αμίεο, ήζε ζε φια ηα επίπεδα ησλ 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη, νη ζπλαθείο θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ζπλζέηνπλ ηνλ ηδεφηππν ηεο επνρήο επηηξέπνληαο ηελ επηθξάηεζε ηεο αλνκίαο ηεο 

αληζφηεηαο. 

Μηα άιιε δηαδηθαζία, έλαο κεραληζκφο παξφκνηνο, είλαη θαη ε νκνγελνπνίεζε 

ησλ ππνθεηκέλσλ δξάζεο. Σν πξνηεζηαληηθφ παηεξλαιηζηηθφ πξφηππν επηηξέπεη ηε 

δηακφξθσζε ελφο εξγαιεηαθνχ ιφγνπ απελνρνπνίεζεο ησλ άληζσλ κεηαρεηξίζεσλ 

ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Νφξκεο εηεξνθαλνληθφηεηαο ραξάζζνπλ ηνλ δξφκν πάλσ 

ζηελ αξρή ηεο δηπνιηθφηεηαο ηνπ ζεμηζκνχ θαη κηαο πθέξπνπζαο απαμίσζεο ζηελ 

ελλννχκελε σο «ζπκπιεξσκαηηθή» ζειπθφηεηα ή αλεπαξθή αξξελσπφηεηα πξνο ηελ 

«θπξίαξρε» εγεκνληθή αληαγσληζηηθή αξξελσπφηεηα. 

Ζ νκνγελνπνίεζε σο κεραληζκφο αλαπαξαγσγήο ησλ ζηεξενηππηθψλ έκθπισλ 

αλαπαξαζηάζεσλ κεηαπιάζεηαη ζε θνιεθηηβνπνίεζε ησλ αηφκσλ, θάηη πνπ ζπληζηά 

κηα παξεκθεξή εθδνρή ηεο νκνγελνπνηεηηθήο ηάζεο ησλ ππνθεηκέλσλ κε έκθπιε 

ηαπηφηεηα. Ο ξφινο ηνπ εθθνηλσληζκνχ ησλ αηφκσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

είλαη απηφο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ πηνζέηεζε θαη ηε ζπληήξεζε παξεκθεξψλ 

έκθπισλ αλαπαξαζηάζεσλ, ψζηε ηα άηνκα λα απνηειέζνπλ καδηθά παξάγνληεο – 

θνξείο έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ κε φξνπο πιένλ βηνκεραληθήο θαη ηππνπνηεκέλεο 

παξαγσγήο. 

Μηα άιιε κνξθή κεραληζκνχ αλαπαξαζηάζεσλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ είλαη ν 

αλαγσγηζκόο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηάζε κεηάπιαζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζε βηνινγηθφ θαη 

αληηζηξφθσο, δειαδή γηα ηνπο δηάθνξνπο βηνινγηζκνχο θαη ηνπο θνηλσληζκνχο ή γηα 

ηηο πνηθίιεο βηνινγηθνπνηήζεηο ή θνηλσλη(θ)νπνηήζεηο, έλαο θαχινο θχθινο, ρσξίο 

αξρή, κέζε θαη ηέινο, θαηά ηνλ νπνίν νη ζπλζήθεο δηάπιαζεο κεηαηξέπνληαη ζε 

ζπληζηψζεο κεηνπζίσζεο ηνπ πιηθνχ ζε άπιν θαη ηνπ ζπκβαηηθνχ ζε θαζηεξσκέλν. 

Αγφξηα θαη θνξίηζηα πνπ κεηνπζηψλνληαη αληίζηνηρα ζε ζηεξενηππηθά θαη 

κνλνδηάζηαηα αξξελσπέο ή ζειπθέο νληφηεηεο, πξνθεηκέλνπ έλα νιφθιεξν ζχζηεκα 

λα ζπληεξείηαη γηα ιφγνπο ηάμεο.  

Ζ θπζηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο είλαη θαη απηή έλαο παξφκνηνο 

κεραληζκφο. Ζ ζπκβνιηθή βία θαη ε δηαδηθαζία κεηάθξαζήο ηεο ζε έζνο θαη πξαθηηθή 

είλαη θαηαιχηεο ζηε ζχλζεζε ησλ πξαθηηθψλ εκθπινπνηεκέλεο βίαο. Θεζκνί, 



[83] 
 

πξαθηηθέο, ζπλήζεηεο ή θαη έζηκα είλαη ιίγα κφλν απφ ηα κέζα κε ηα νπνία ε απάζεηα 

απέλαληη ζηελ άδηθε κεηαρείξηζε επηηξέπεη ηελ πηνζέηεζε άλνκσλ αλαπαξαζηάζεσλ 

έκθπιεο αληζφηεηαο, κε ηηο νπνίεο θαηά θαλφλα αλαηξεθφκαζηε.  

Αιιά θαη ν δηαθνξνπνηηζκόο είλαη κεραληζκφο πνπ ζπληεξεί αλαπαξάγνληαο 

ηηο έκθπιεο ζηεξενηππηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Μέζσ απηνχ πξνβάιιεηαη ζαλ 

ππεξθαζνξηζκέλνο ν ξφινο ησλ αηφκσλ ζπλζέηνληαο έηζη έλαλ ηδεφηππν πνπ 

βαζίδεηαη ζε ζπλαθείο αλεξκάηηζηεο ινγηθά έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο. Ζ 

κηζνγπληζκφο θαη ε ππνηίκεζε ησλ γπλαηθψλ σο ηζηνξηθψλ πξνζσπηθνηήησλ, 

άιισζηε, ζεκειηψλεηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο αλαπαξαζηάζεηο κε ζηφρν ηελ 

αλαπαξαγσγή ελφο κνληέινπ δχν ηαρπηήησλ, δχν νκάδσλ. 

Δπίζεο, ε ππεξζεμνπαιηθνπνίεζε είλαη έλαο αθφκε κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν 

αλαπαξάγνληαη ζηεξενηππηθέο έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο. Πνιιά είλαη ηα πξντφληα 

καδηθήο θνπιηνχξαο πνπ πηζηνπνηνχλ απηφ. Σα Μ.Μ.Δ., ε δηαθήκηζε, ν ζπλαθήο 

ιφγνο ηνπο θαη ε αηζζεηηθή ηνπο θαηέγξαςαλ σο βαζηθά ζηνηρεία γηα ηνλ 

αξξελσπφηεηα θαη ηε ζειπθφηεηα αληίζηνηρα ηνλ εδνληζκφ θαη ηνλ εθζεζηαζκφ. 

Άιισζηε, ε ζεμνπαιηθνπνηήζε ησλ αηφκσλ ίζσο είλαη ν θαηεμνρήλ ηξφπνο 

κεηάδνζεο κηαο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο βηνινγηθφηεηαο.   

Ζ ζχκπιεμε ησλ πξντφλησλ ησλ κεραληζκψλ αλαπαξαγσγήο αλαπαξαζηάζεσλ 

ηνπ έκθπινπ ζηεξενηππηζκνχ κε φξνπο εζληθφηεηαο, νηθνλνκίαο, ζξεζθεχκαηνο είλαη 

απφιπηα δεδνκέλε ζήκεξα. Δμάιινπ, δελ κπνξεί θαλείο αθειψο λα πξνζιακβάλεη 

έλα ζχζηεκα σο απνηέιεζκα κφλν εγθάξζησλ ηνκψλ. Οη δηρνηφκνη είλαη απηέο πνπ 

επέηξεςαλ ηε δηακφξθσζε ελφο αξξαγνχο νηθνδνκήκαηνο. Άξα, ε ράξαμε ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο δελ κπνξεί παξά λα ζπλάπηεηαη κε πνιπεπίπεδεο 

δηαδηθαζίεο θαη πξνζεγγίζεηο, αλ δεηνχκελν παξακέλεη ε απνθπγή ηεο θελάθεο ηεο 

θνηλσληθήο εηεξνθαλνληθφηεηαο ησλ αξξελσπνηήησλ θαη ησλ ζειπθνηήησλ ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο θαη ε αλάδεημε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ πέξα απφ 

ζηεγαλά πνπ εγθιψβηζαλ θαη αλέζηεηιαλ κφλν ηελ εμέιημε.  

Δλ πξνθεηκέλσ θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζχλδεζε ησλ Δξεπλεηηθψλ 

Δξσηεκάησλ ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο απφπεηξαο κε ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, δηαπηζηψλνληαη, ινηπφλ, ηα εμήο: 
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 ην ζχλνιφ ηνπο νη κεραληζκνί αλαπαξαγσγήο ησλ έκθπισλ ζηεξενηππηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ ζην ξφιν ηνπ θχινπ θαη κε ηελ ίδηα ηελ επηηέιεζε ηνπ 

θχινπ (βι. ΔΔ1 ζηε Μεζνδνινγία). Σν θνλζηξνπθηηβηζηηθφ πιαίζην ζπληζηά έλα 

ηέηνην πεδίν εληφο ηνπ νπνίνπ ιακβάλεη ρψξα ε δηαδηθαζία ηνπ θχινπ ζαλ κηα 

ιεηηνπξγία κχεζεο ή ίζσο αθφκε θαη ζαλ έλα ηειεηνπξγηθφ. 

 Μέζσ ησλ κεραληζκψλ αλαπαξαγσγήο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ φπσο 

απνδίδεηαη ζηεξενηππηθά, ην πξνθίι ησλ δχν θχισλ βξίζθεηαη ζε αληίζηημε κε ηα 

έκθπια ζηεξεφηππα πνπ ζπλαπνηεινχλ ηε βαζηθή θαη θπξίαξρε ζπλζήθε εμέιημεο 

ησλ πνιηηηζκψλ (βι. ΔΔ2 ζηε Μεζνδνινγία). Αλαπαξαζηάζεηο πνηθίιεο απφ πνηθίια 

πεδία δξάζεο πηζηνπνηνχλ ηελ ηάζε πξνζθφιιεζεο ησλ έκθπισλ ζηεξενηππηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζηηο έκθπιεο θνπιηνχξεο θαη ηηο θπξίαξρεο ηαπηφηεηεο ηεο 

εγεκνληθήο θνπιηνχξαο. 

 Ζ αλαραίηηζε ησλ κεραληζκψλ αλαπαξαγσγήο ησλ ζηεξενηππηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ θχινπ είλαη εθηθηή (βι. ΔΔ3 ζηε Μεζνδνινγία). Ζ 

απεκπφιεζε ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ πξαγκάησζεο ηεο αξρήο ηεο 

απηνδηάζεζεο, φκσο, πξνυπνζέηεη ηελ εμαζθάιηζε πνιηηηθψλ αμηψλ πνπ δε ζα 

θαιχπηνληαη απφ άλσζελ παξεκβάζεηο. Άιισζηε, νη άλσζελ παξεκβάζεηο ζαθέζηαηα 

θαη δελ κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηα ήζε φζν πθίζηαληαη κνρινί αλαπαξαγσγήο ηνπ 

ζηεξενηππηθά δνκεκέλνπ θχινπ. Ζ ζηεξενηππηθή εκθπινπνίεζε ηνπ αηφκνπ εληφο 

δπζιεηηνπξγηθψλ ζηεγαλψλ δελ επηηξέπεη ηελ πξαγκάησζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

απηνπξνζδηνξηζκνχ αιιά νχηε θαη ηελ απηνπξαγκάησζε, άιισζηε. 

Ζ επηηειεζηηθφηεηα, ε νκνγελνπνίεζε, ε θνιεθηηβνπνίεζε, ν αλαγσγηζκφο, ε 

θπζηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, ν δηαθνξνπνηηζκφο θαη ε 

ππεξζεμνπαιηθνπνίεζε είλαη κεραληζκνί αιιά θαη κέζα. Με ηα κέζα απηά απηφ πνπ 

επηηπγράλεηαη είλαη κεηαμχ άιισλ ε δηακφξθσζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο θπξίαξρεο 

εγεκνληθήο θνπιηνχξαο πεξί ελφο «ιεπθνχ αζηνχ άλδξα». Ζ κεηάπιαζε απηήο ηεο 

θνπιηνχξαο ζε καδηθή έρεη σο απφηνθν ηε καδηθή, επίζεο, παξαγσγή πξντφλησλ θαη 

ππνπξντφλησλ. Αθφκε θαη φηαλ αξθεηά απφ απηά ηα πξντφληα δελ αλήθνπλ ζηελ 

θπξίαξρε θνπιηνχξα αιιά ζε πνηθίιεο ζπλαθείο ππνθνπιηνχξεο, ην θπξίαξρν 

ηδενινγηθφ ζρήκα δελ επηηξέπεη ηελ αλαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

Έηζη, ν ηδεφηππνο ν νπνίνο ζπληίζεηαη απφ ηηο δηάθνξεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θχινπ 
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παξακέλεη ζηεξενηππηθφο, φζν ζε θάζε έλα απφ ηα θνηλσληθά ππνθείκελα ν 

εξγαιεηαθφο ιφγνο ηεο αληζφηεηαο επηηξέπεη ηε ζπληήξεζε ηεο έκθπιεο αληζφηεηαο.  
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