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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η διερεύνηση της κατασκευής του φύλου στα γραπτά κείμενα μαθητών/τριών 

δημοτικού σχολείου στην Ελλάδα και στην Κύπρο αποτελεί το αντικείμενο της 

παρούσας μελέτης, στηριζόμενη στη οπτική και μεθοδολογική σκοπιά της κριτικής  

ανάλυσης λόγου. Βασική παραδοχή της προσέγγισης αυτής είναι ο ενεργητικός ρόλος 

του λόγου στη συγκρότηση της κοινωνίας, αφού ακόμη και όταν επηρεάζεται από τις 

υφιστάμενες κοινωνικές δομές δεν τις αντικατοπτρίζει απλώς, αλλά τις παγιώνει ή τις 

αναπαράγει. Ο λόγος (γραπτός ή προφορικός) οικοδομεί αναπαραστάσεις της 

κοινωνικής πραγματικότητας οι οποίες παγιώνουν, συντηρούν ή μετασχηματίζουν 

σχέσεις ιδεολογικής κυριαρχίας και κοινωνικής ανισότητας που σχετίζονται με το 

φύλο. Για την ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε η ανάλυση κατηγοριοποίησης 

μέλους (Membership Categorization Analysis), η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες 

μαθητές και μαθήτριες ως ένα τυποποιημένο ζευγάρι και εστιάζει στην κατασκευή της 

έμφυλης ταυτότητάς τους όπως αυτή αναδεικνύεται από τα κριτήρια επιλογής του 

μελλοντικού τους επαγγέλματός. Τα κριτήρια των μαθητών/τριών του δημοτικού όπως 

αυτά εντοπίζονται μέσα από το γραπτό μαθητικό τους λόγο, επιβεβαιώνουν την 

κατασκευή των έμφυλων διαφορών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. 

 

Λέξεις κλειδιά: Κατασκευή φύλου, μαθητικός λόγος, κριτική ανάλυση λόγου, 

Μηχανισμός κατηγοριοποίησης μέλους, επιλογή επαγγέλματος.  

 

Abstract  

 

The topic of this study is to explore the construction of gender in students’ 

written discourse in elementary school in Greece and Cyprus based on the 

methodological perspective of critical discourse analysis. A fundamental assumption of 

this approach is the active role of discourse in the formation of society, since even when 

influenced by existing social structures not only does it simply reflect them, but it 

consolidates or reproduces them. Discourse (written or spoken) builds representations 

of social reality which consolidate, retain or transform relations of ideological 

domination and social inequality related to gender. Membership Categorization 

Analysis was applied for the data analysis, which includes the categories of male 

/female students as a standardized pair and focuses on the construction of gender 

identity as it emerges from the selection criteria of students’ future profession. The 

criteria of male /female students in elementary school as emerging from the written 

school discourse confirm the construction of gender differences both in Greece and in 

Cyprus. 

Keywords: gender construction, pupil ratio, critical discourse analysis, membership 

categorization mechanism, choice of occupation.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Με τη γέννηση ενός καινούργιου μέλους μιας κοινωνίας το φύλο του 

εμφανίζεται ως βιολογικά προσδιορισμένο, μοιάζει αυθύπαρκτο, πολύ συγκεκριμένο 

και οπωσδήποτε  προσδιορισμένο ιστορικά. Η κοινωνία στην οποία θα ενταχθεί, έτσι 

όπως θα την γνωρίσει, δεν μπορεί παρά να είναι μια κατασκευή των προηγούμενων 

από αυτό γενεών όπως υποστήριξαν οι Berger και Luckmann (1967, όπ. αναφ. στο  

Blackledge και Hunt, 2000, σελ.,131). Έτσι το νέο άτομο για να καταλάβει ποιο είναι 

και τι αναμένεται από αυτό, πρέπει να μάθει να μιλάει τη γλώσσα που μιλούν τα άτομα 

του κοινωνικού του περιβάλλοντος. Όμως το νέο μέλος της κοινωνίας επειδή το ίδιο 

δεν είναι φορέας κάποιων παγιωμένων προτύπων, αποδέχεται και αφομοιώνει εύκολα, 

αξίες, στερεότυπα, ιδέες και νόρμες που φέρει  η γλώσσα  και που έχουν γίνει αποδεχτεί 

τα παλαιότερα μέλη. 

Τα στερεότυπα που σχετίζονται με το φύλο, αποτελούν ένα μέρος της 

κυρίαρχης ιδεολογίας και κατά συνέπεια  μεταβιβάζονται κι αυτά με τη γλώσσα.  

Στη κατασκευαστική οπτική  της γλώσσας που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια 

κατατάσσεται και η κριτική ανάλυση λόγου για την οποία «οι ιδεολογίες, κοινωνικές 

σχέσεις και ταυτότητες συγκρούονται, αναπαράγονται και μετασχηματίζονται στο 

λόγο» (Fairclaugh,1992, σελ., 238) στη βάση της αρχικής ρήσης του Foucault (1972, 

σελ., 49) ότι ο λόγος ως κοινωνική πρακτική κατασκευάζει τα ίδια του τα αντικείμενα. 

Σήμερα είναι πια ευρύτατα παραδεκτό ότι οι τρόποι συμπεριφοράς των φύλων και τα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και κατά συνέπεια και οι διαφορετικοί 

ρόλοι που στο κάθε φύλο αποδίδονται, είναι κοινωνικά και όχι βιολογικά 

προκαθορισμένοι. Η έννοια «φύλο» (gender) αναφέρεται στην κοινωνική κατασκευή 

της έμφυλης διαφοράς και των σχέσεων ανισότητας. Αυτή η κοινωνική κατασκευή 

προσδίδει στον/στην καθένα/μία την ταυτότητα του φύλου του: οι άνθρωποι 

αναπτύσσουν ανάλογα χαρακτηριστικά επηρεαζόμενοι από την ταυτότητα του φύλου 

τους, κοινωνικοποιούνται και συμπεριφέρονται ανάλογα με τον ρόλο που του 

προσδίδουν. 

  Η κοινωνικοποίηση των ρόλων των δύο φυλών που συμβαίνει κυρίως μέσα  

στην οικογένεια και στο εκπαιδευτικό σύστημα (επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι η 

οικογένεια και το σχολείο αποτελούν φορείς πολιτισμικής διατήρησης και διανομής)   

δημιουργεί  στις συνειδήσεις των ανθρώπων ιδέες  και αντιλήψεις που επιτρέπουν τη 
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διατήρηση του κοινωνικού ελέγχου, χωρίς οι κυρίαρχες ομάδες (εδώ των αντρών) να 

αναγκαστούν να καταφύγουν σε φανερούς μηχανισμούς κυριαρχίας (Apple, χ.η.). 

Η εικόνα σχετικά με το ρόλο και τα χαρακτηριστικά του κάθε φύλου αρχίζει να 

γίνεται   σαφής και διακριτή από πολύ μικρή ηλικία. Τα παιδιά γνωρίζουν το φύλο τους 

και το φύλο των άλλων γύρω τους και ταυτόχρονα είναι σε θέση να κατηγοριοποιούν 

τις δραστηριότητες, τα επαγγέλματα και τα αντικείμενα που στερεότυπα θεωρούνται 

ότι χρησιμοποιούνται από άνδρες ή από γυναίκες.  

Τα κοινωνικά στερεότυπα έχουν αρχίσει να εγκαθίστανται στους μικρούς 

μαθητές   και είναι αυτά που θα επηρεάσουν τις μελλοντικές εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές τους επιλογές. Σε σχέση µε τον εαυτό τους έχει διαπιστωθεί ότι τα 

παιδιά ήδη από τα 3 τους χρόνια αξιολογούν θετικότερα ό,τι αποδίδεται στο φύλο τους 

και γενικά ότι έχουν την τάση να παρατηρούν και να µιµούνται τους τρόπους 

συμπεριφοράς και τις αντιδράσεις ομόφυλων προς αυτά μοντέλων (Markus, Overton, 

1978). Επίσης, κατά την ηλικία αυτή τα παιδιά έχουν ήδη εσωτερικεύσει έναν μεγάλο 

αριθμό κοινωνικών αντιλήψεων και προσδοκιών σχετικών µε το φύλο τους, από τις 

οποίες είναι δύσκολο να απαλλαγούν (Hampson, 1965).  

Η ανάπτυξη των πεδίων της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και της 

κοινωνιογλωσσολογίας από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 και μετά οδήγησαν στην 

ανάδειξη της γλώσσας ως κεντρικού μηχανισμού αναπαραγωγής των κοινωνικών 

ανισοτήτων. Η μελέτη της γλώσσας και του φύλου ξεκίνησε σχεδόν μαζί με το 

φεμινιστικό κίνημα και συνδέθηκε με την πρόθεση να αναδειχθούν τα δικαιώματα των 

γυναικών. Επειδή ο φεμινισμός αποτελεί πολιτική έκφραση και έχει χειραφετικό 

χαρακτήρα κρίθηκε απαραίτητη μια κριτική ανάλυση των σχέσεων εξουσίας μεταξύ 

των δύο φύλων. Η παραδοχή ότι ο τρόπος και το ύφος γραφής των μαθητών/τριών στο 

χώρο του σχολείου είναι σημαντικά τόσο από κοινωνική όσο και από εκπαιδευτική 

σκοπιά, οδήγησε τις τελευταίες δεκαετίες σε μια σειρά ερευνών που αφορούν διάφορες 

πτυχές του κοινωνικού γίγνεσθαι, μία από αυτές είναι και το φύλο. 

Η κριτική ανάλυση λόγου που αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονές προσεγγίσεις 

στον τομέα της κοινωνιογλωσσολογίας, στοχεύει στην μελέτη του τρόπου με τον οποίο 

η γλώσσα συμβάλλει στην αναπαραγωγή και στη διατήρηση των κυρίαρχων διαφορών 

και ανισοτήτων ανάμεσα στα δυο φύλα.   

Στην παρούσα έρευνα που αφορά την κατασκευή φύλου σε μαθητικό πληθυσμό 

του δημοτικού σχολείου,  στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στις διάφορες θεωρίες 

για το φύλο, τη σχέση της γλώσσας με το φύλο και ειδικότερα τη σχέση του μαθητικού 
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λόγου με την κατασκευή έμφυλων ταυτοτήτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ακολουθήσει 

η παρουσίαση του δείγματος και των δεδομένων, ο ορισμός του σκοπού και η  

μεθοδολογία της έρευνας. Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει η ανάλυση των 

δεδομένων από τη σκοπιά της κριτικής ανάλυσης του γραπτού λόγου των μαθητών και 

μαθητριών, χρησιμοποιώντας ως μεθοδολογικό εργαλείο το μηχανισμό 

κατηγοριοποίησης μέλους, καθώς και η σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάμεσα στους 

μαθητές και μαθήτριες της Ελλάδας και της Κύπρου και η σύγκριση ανάμεσα στα 

αποτελέσματα του ιδίου φύλου. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρατεθούν τα 

συμπεράσματα της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΜΕΡΟΣ-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

 

1.1.1 Βιολογικό φύλο και κοινωνικό φύλο  

 

Ο όρος βιολογικό φύλο (sex, sesso, Geschlecht) χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει τις βιολογικές κατηγορίες του «άνδρα» και της «γυναίκας» (Turner, 1998). 

Καθορίζεται από τα χρωματοσώματα και τα ανατομικά χαρακτηριστικά του φύλου. 

Το κοινωνικό φύλο (gender) αναφέρεται σε συμπεριφορές και ενδιαφέροντα και 

υποχρεώσεις που ορίζονται από την κοινωνία ως αρμόζοντα για κάθε φύλο. Αποτελεί 

την κοινωνική και πολιτισμική μετάφραση του βιολογικού φύλου, δηλαδή καθορίζεται 

από κοινωνικούς παράγοντες σε μια δεδομένη κοινωνία σε μια δεδομένη χρονική 

στιγμή.  

Υπάρχουν επομένως δύο βιολογικά φύλα (το αρσενικό και το θηλυκό) που είναι 

γενετικά προκαθορισμένα και δύο κοινωνικά φύλα (το ανδρικό και το γυναικείο) που 

είναι πολιτισμικά και κοινωνικά κατασκευασμένα. 

  Η διάκριση «βιολογικού» και «κοινωνικού φύλου» εισάγεται ως θεωρητικό 

εργαλείο στη φεμινιστική ανάλυση στη δεκαετία του ’70 και έχει μια συγκεκριμένη 

πολιτική σκοπιμότητα. 0ι φεμινιστικές θεωρίες δεν αντιτίθενται στην βιολογική 

διαφορετικότητα αλλά απορρίπτουν τον προσδιορισμό του κοινωνικού φύλου από το 

βιολογικό φύλο. 

  Η ίδια η Beauvoir (1949) δε χρησιμοποιεί τον όρο «κοινωνικό φύλο», αλλά η  

θέση της είναι ότι ένα ‘βιολογικά’ καθορισμένο σώμα με συγκεκριμένα ‘ανατομικά’ 

χαρακτηριστικά (αυτό το οποίο «γεννιέσαι») σταδιακά εξελίσσεται και διαμορφώνεται 

σε έμφυλο υποκείμενο (αυτό το οποίο «γίνεσαι»): από θηλυκό σε γυναίκα. Αναφέρεται 

επομένως στην κοινωνική κατασκευή της έμφυλης διαφοράς και των σχέσεων 

ανισότητας. Αυτή η κοινωνική κατασκευή προσδίδει στον/στην καθένα/μια την 

ταυτότητα του φύλου του: οι άνθρωποι αναπτύσσουν ανάλογα χαρακτηριστικά 

επηρεαζόμενοι από την ταυτότητα του φύλου τους κοινωνικοποιούνται και 

συμπεριφέρονται ανάλογα με τον ρόλο που του προσδίδουν. Η έννοια του κοινωνικού 

φύλου χρησιμοποιείται για να σημασιοδοτήσει όλα αυτά που ένα πρόσωπο λέει ή κάνει 
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για να δηλώσει ότι είναι αγόρι ή κορίτσι, άνδρας ή γυναίκα (να περιγράψει τις 

κοινωνικές κατηγορίες της «αρρενωπότητας» και της «θηλυκότητας»)  

 

1.1.2 Ταυτότητα  φύλου και θεωρητικές προσεγγίσεις 

 

Με τον όρο «ταυτότητα του κοινωνικού φύλου/έμφυλη ταυτότητα» (gender 

identity) εννοούμε την αυτοαντίληψη που διαμορφώνει ένα άτομο σχετικά με τον 

έμφυλο γυναικείο ή ανδρικό κοινωνικό ρόλο (gender role) που επιλέγει να ασκεί και ο 

οποίος μπορεί να είναι διαφορετικός από το βιολογικό φύλο. 

Κοινωνικοί έμφυλοι ρόλοι είναι οι συμπεριφορές που αναμένει μια κοινωνία 

από τους άνδρες και τις γυναίκες μέσα σε αυτήν. Οι γνώσεις ενός παιδιού για το φύλο 

του αλλά και οι προεκτάσεις που αυτή η έννοια έχει είναι η ταυτότητα του φύλου. Η 

ίδια η ανάπτυξη της έννοιας του φύλου είναι μία από τα πιο σημαντικά σημεία της 

ανθρώπινης ανάπτυξης καθώς το αν κάποιος είναι άνδρας ή γυναίκα είναι 

σημαντικότατο στοιχείο του χαρακτήρα του σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

Στις  πρώτες μελέτες που αφορούσαν στην ανάπτυξη της ταυτότητας των 

ανδρών και των γυναικών, ο Freud (1925) συσχέτισε τις διαφορές ανάμεσα στους 

άνδρες και τις γυναίκες με βιολογικά αίτια, ο Kohlberg  (1976) παρουσιάζει τη γυναίκα 

κατώτερη από τον άνδρα, θεωρώντας ότι υστερεί σε λογική, νοημοσύνη και ικανότητα 

για ηθική εξέλιξη σε ανώτερα επίπεδα, ενώ ο French (1985) υποστηρίζει ότι οι 

διαφορές στην ταυτότητα των δύο φύλων οφείλονται σε συμπεριφορά που την κατακτά 

το άτομο μέσα από μαθησιακές διαδικασίες.  

Μεταγενέστερες έρευνες υποστήριξαν, ότι η ταυτότητα του ανθρώπου, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  του,  διαμορφώνονται  στο  πλαίσιο  της  αναπτυξιακής  του 

πορείας,  η οποία ακολουθεί ορισμένα αναπτυξιακά στάδια που είναι ακριβώς τα ίδια 

για τον άνδρα και τη γυναίκα. Αυτό, όμως, που διαφέρει είναι η αντιμετώπιση των 

αναπτυξιακών σταδίων  από  τις  γυναίκες  και  τους  άνδρες. Η συγκρότηση επομένως 

της ταυτότητάς ενός ατόμου επηρεάζεται από κοινωνικούς, πολιτισμικούς και 

ψυχολογικούς παράγοντες. Κάτω από την επίδραση των  παραπάνω παραγόντων, 

προβάλλονται  ως  ανδρικά  χαρακτηριστικά  η  δύναμη,  η  λογική,  η  αυτονομία,  η 

δραστηριοποίηση, η ανεξαρτησία, η αυτοπεποίθηση και η άσκηση ελέγχου στο 

περιβάλλον. Ως γυναικείες ιδιότητες προβάλλονται η συναισθηματικότητα, η  

συντροφικότητα, η διάθεση συνύπαρξης, αλληλοβοήθειας και επικοινωνίας με τους 

άλλους. 
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Ο Pierre  Bourdieu (1996), θεωρεί ότι μέσα από μια διαδικασία 

κοινωνικοποίησης εγγράφονται στο μυαλό ανδρών και γυναικών κάποιοι τρόποι 

αντίληψης, εκτίμησης και δράσης, οι οποίοι εκδηλώνονται ως καθημερινές πρακτικές 

και οι οποίοι αφομοιώνονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να λειτουργούν πλέον ως φύση, με 

αποτέλεσμα να εμφανίζεται η βιολογική διαφορά ως δικαιολόγηση της κοινωνικά 

κατασκευασμένης διαφοράς των φύλων.  

Η κοινωνική ταυτότητα του φύλου συγκροτείται από πολύ νωρίς με τη 

διαδικασία της κοινωνικοποίησης μέσα από την οποία το άτομο διαμορφώνει τη 

συμπεριφορά του, μαθαίνει και υιοθετεί τους τρόπους ζωής που η κοινωνική ομάδα 

στην οποία ανήκει του μεταβιβάζει. Φορείς της κοινωνικοποίησης είναι πρωταρχικά η 

οικογένεια και το σχολείο. Η διαδικασία κοινωνικοποίησης του παιδιού ξεκινά μέσα 

στην οικογένειά του από την αρχή της γέννησής του. Οι γονείς και τα άλλα μέλη της 

οικογένειας από πολύ νωρίς δίνουν διαφορετικά παιχνίδια στα αγόρια και στα κορίτσια 

και ενθαρρύνουν την ενασχόληση με διαφορετικές δραστηριότητες στα δύο φύλα. 

Καλλιεργούν διαφορετικά συναισθήματα, προσδοκίες και μεταβιβάζουν 

διαφορετικούς ρόλους. Τα παιδιά πιθανόν να κωδικοποιούν και να θυμούνται 

πληροφορίες που συμφωνούν με τα σχήματα των φύλων που έχουν στο μυαλό τους και 

να ξεχνούν πληροφορίες που δεν συμφωνούν με τα σχήματα τους  ή να τις αλλοιώνουν 

ώστε να γίνουν πιο σύμφωνες με τα στερεότυπά τους. Καθώς τα παιδιά αποκτούν αυτές 

τις ταυτότητες του φύλου, αποκτούν ταυτόχρονα και στερεοτυπικές ιδέες για το τι 

σημαίνει να είσαι αγόρι και τι κορίτσι.  

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν την έννοια της ταυτότητας και της 

πραγματικότητας πιο δυναμικά, συνδέοντας το άτομο με την κοινωνία. Δεν θεωρούν  

τα άτομα παθητικούς δέκτες της κοινωνικής πραγματικότητας αλλά πώς οι ίδιοι 

κατασκευάζουν τις ταυτότητές τους δημιουργικά και απρόβλεπτα κατά τη διάρκεια της 

διεπίδρασης ( Antaki &Widdicombe 1998, στο Λαμπροπούλου, 2014, σελ., 410).  

 

 

 

 

 

 

 



[13] 
 

1.1.3. Έμφυλα στερεότυπα 

 

Τα στερεότυπα είναι  πολιτισμικές  κατασκευές  για  κάποιες  κοινωνικές ομάδες 

και δημιουργούν προσδοκίες για το ποια είναι η αναμενόμενη συμπεριφορά του άλλου, 

οδηγώντας στο φαινόμενο της «αυτοεκπληρούµενης προφητείας» (self-fulfilling 

prophecy). Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία είναι η τάση ενός ατόμου να φέρεται κατά 

τον τρόπο που οι άλλοι έχουν προεξοφλήσει γι’ αυτό (Clifton et al., 1986). 

Τα στερεότυπα αποτελούν γνωστικές αναπαραστάσεις που αφορούν µία οποιαδήποτε 

κοινωνική ομάδα και τα µέλη της. Πρόκειται για µία γενίκευση που κατασκευάζουμε 

και την αποδίδουμε σε όλα τα µέλη μιας ανθρώπινης ομάδας. Επηρεάζουν τις 

πληροφορίες τις οποίες δεχόμαστε από το περιβάλλον, τις οργανώνουν µε ορισμένο 

τρόπο και καθοδηγούν τη σκέψη. Αποτελούν τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι 

εφαρμόζουν την ίδια επαναλαμβανόμενη εικόνα στην εντύπωση που σχηματίζουν για 

µια κοινωνική ομάδα και τα µέλη της. Tα στερεότυπα αντλούν τη μορφή και το 

περιεχόμενό τους από το κοινωνικό πλαίσιο το οποίο µας περιβάλλει και η εφαρμογή 

τους οδηγεί σε κοινωνικές αδικίες. 

Ως έμφυλα στερεότυπα ορίζονται οι πεποιθήσεις και οι προσδοκίες της 

κοινωνίας για τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τις ικανότητες τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις δραστηριότητες και τους ρόλους ( Turner, 

1998, σελ., 73). 

Αποτελούν κοινωνικές αντιλήψεις με τις οποίες ορισμένα χαρακτηριστικά και 

μορφές συμπεριφοράς αποδίδονται στα άτομα ανάλογα με το φύλο τους. Είναι το 

σύνολο των προσχηματισμένων και υπεραπλουστευμένων κοινωνικών αντιλήψεων 

αναφορικά με τους τρόπους συμπεριφοράς, τις ικανότητες, τους ρόλους, τα 

επαγγέλματα των ατόμων απλώς και μόνο με βάση το φύλο τους ( Brike, 1983).  

Οι στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα και οι διακρίσεις και 

ανισότητες που προκύπτουν σε βάρος των γυναικών ελάχιστα οφείλονται ή 

δικαιολογούνται από τις βιολογικές διαφορές των δύο φύλων. Αντίθετα πρόκειται για 

μία κοινωνικοπολιτισµική κατασκευή που διαιωνίζει και αναπαράγει τις στερεότυπες 

κοινωνικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα µέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης 

των ατόµων.  
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Στη σύγχρονη κοινωνία βασικοί φορείς κοινωνικοποίησης είναι η οικογένεια 

και το σχολείο, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς 

και στην κατασκευή της έμφυλης ταυτότητας των παιδιών.  

Στο οικογενειακό περιβάλλον η υποστήριξη και η καθοδήγηση διαφέρουν 

ανάλογα το φύλο του παιδιού και είναι  υπεύθυνες για τη μετάδοση της ιδεολογίας για 

τον διαφορετικό κοινωνικό προορισμό των φύλων. Τα κοινωνικά έμφυλα στερεότυπα 

επηρεάζουν λοιπόν το πώς τα παιδιά βλέπουν ακόμη και τον ίδιο τους τον εαυτό, αλλά 

και τις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους τους. Η γλώσσα πολλές φορές 

χρησιμοποιείται ως μέσο για να διατηρηθούν τα σεξιστικά στερεότυπα μέσα σε μια 

κοινωνία. Με την συχνή χρήση στερεότυπων εκφράσεων ή λέξεων για τα δύο φύλα 

είναι αναπόφευκτο να μην κληροδοτηθούν οι ανισότητες, οι προκαταλήψεις και τα 

στερεότυπα από την μια γενιά στην άλλη.  
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1.2. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 
                                             

Η σχέση γλώσσας και φύλου έχει καθιερωθεί ως ανεξάρτητος τομέας της 

σύγχρονης γλωσσολογίας εδώ και δεκαετίες. Έχουν γίνει πολλές μελέτες για τις  

διαφορές στη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους άνδρες και τις γυναίκες.  

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι αντίστοιχες έρευνες που ξεκίνησαν από 

αυτές διακρίνονται σε ουσιοκρατικές (essentialist) και κατασκευαστικές 

(constructionist). Στις ουσιοκρατικές προσεγγίσεις όπου το φύλο θεωρήθηκε ως 

σταθερή και προκαθορισμένη κοινωνική μεταβλητή που ευθυνόταν για τη γλωσσική 

ποικιλότητα διακρίνουμε την προσέγγιση της κυριαρχίας (dominance approach) και 

την προσέγγιση της διαφοράς (difference approach).   

 

1.2.1. Θεωρητικές προσεγγίσεις  

 

1.2.1.1 Προσέγγιση της κυριαρχίας (dominance approach).  

 

Αρκετές κοινωνιογλωσσολογίες έρευνες, με αντικείμενο μελέτης τη σχέση 

γλώσσας και φύλου, προσέγγισαν το φύλο ως μία από τις ανεξάρτητες κοινωνικές 

μεταβλητές που ευθύνεται για τη γλωσσική ποικιλότητα και με βάση τις έμφυλες 

διαφορές που παρουσιάζονται μπορούν  να προβλέψουν συγκεκριμένη γλωσσική 

συμπεριφορά. Αντιπροσωπευτικές είναι οι  έρευνες του Labov (1966, 1972) και του 

Trudgill (1974, 1975) που διερευνούν τη σχέση της γλωσσικής επικοινωνίας με την 

κοινωνική διαστρωμάτωση. Ως εξαρτημένες μεταβλητές θεώρησαν συγκεκριμένους 

φωνολογικούς και μορφολογικούς τύπους.  

Επίσης η έρευνα της Lakoff (1975) επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό το 

φεμινιστικό κίνημα, καθώς έθετε για πρώτη φορά το ζήτημα της άνισης γλωσσικής 

αναπαράστασης των φύλων και την «ανάλογη, κατά φύλα, χρήση στης γλώσσας» 

(Μακρή-Τσιλιπάκου, 2003). H Lakoff αναφέρεται στη «γλώσσα των γυναικών» 

(women’s language), ένα είδος λόγου που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με την έλλειψη αυτοπεποίθησης εκ μέρους τους, κάτι που οφείλεται σε 

κοινωνικούς και πολιτισμικούς λόγους. Η ίδια ταύτισε τη γλώσσα των γυναικών με την 

υπερβολική ευγένεια και έλλειψη αυτοπεποίθησης και απέδωσε αυτή τη γλωσσική 

συμπεριφορά στην καταπίεση που δέχονται οι γυναίκες από τους άνδρες, δηλαδή της 

κυριαρχίας των ανδρών.  
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Μεταγενέστερες έρευνες αμφισβήτησαν τα συμπεράσματά και τις μεθόδους 

της Lakoff και της άσκησαν κριτική θεωρώντας πως στην προσπάθεια της να αποδώσει 

τις γλωσσικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην καταπίεση, στο τέλος 

κατάφερε να οδήγησε στην αναπαραγωγή προκαταλήψεων και στην ενίσχυση των 

στερεοτύπων (Pavlidou, 2010, σελ., 417). 

 

1.2.1.2.  Προσέγγιση της διαφοράς (difference approach)   

 

Μεταγενέστερες έρευνες όπως αυτές των Maltz & Borker (1982), της Tannen 

(1986, 1990, 1995), της Holmes (1995) και της Coates (1996) ακολουθώντας μια άλλη 

προσέγγιση, υποστήριξαν πως οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν διαφορετική γλωσσική 

συμπεριφορά, όχι διότι οι γυναίκες καταπιέζονται από τους άνδρες, αλλά γιατί τα δύο 

φύλα κοινωνικοποιούνται διαφορετικά ήδη από την παιδική τους ηλικία. Τα φύλα 

λοιπόν αποτελούν δύο διαφορετικές κουλτούρες άρα και η αξιολόγηση της γλώσσας  

και των δύο πρέπει να είναι θετική. Η Tannen (1990) υποστηρίζει ότι οι άνδρες και οι 

γυναίκες ήδη από την παιδική τους ηλικία μαθαίνουν τους κανόνες επικοινωνίας και 

διεπίδρασης μέσα  σε ομάδες που είναι οριοθετημένες με βάση το φύλο. 

Η Cameron (1995, σελ. 35, 1996) θεωρεί ότι η προσέγγιση της κυριαρχίας 

αντιστοιχεί στα πρώιμα βήματα του φεμινιστικού κινήματος και εκφράζει την ανάγκη 

για καταγγελία της κυριαρχίας των ανδρών σε όλους τους τομείς της ζωής, ενώ  η 

Talbot  (2010, σελ. 99) ότι η προσέγγιση της διαφοράς ταυτίζεται με την εδραίωση του 

φεμινιστικού κινήματος, τη στιγμή που επανεξετάζει και προωθεί τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των γυναικών (στο Λαμπροπούλου 2014, σελ, 405-406). 

Η δημοτικότητα που απέκτησε η προσέγγιση της διαφοράς ταυτίζεται με τη 

φυσική τάση των ανθρώπων να κατηγοριοποιούν σε δίπολα/αντιπαραθετικά ζευγάρια 

τις εμπειρίες τους προκειμένου να τις κατανοήσουν ( Bergvall κ.ά, 1996).  

Βασικά σημεία για τα οποία έχει ασκηθεί κριτική και στις δύο προσεγγίσεις 

είναι ότι αγνοούν τους παράγοντες όπως το περικείμενο, τη θέση και την κοινωνική 

τοποθέτηση των ομιλητών/τριών, τη μεταξύ τους σχέση καθώς επίσης και ότι 

υπεργενικεύουν τις όποιες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ παράλληλα 

εννοούν το φύλο ως μια παγιωμένη κατηγορία με βάση την οποία διαφοροποιείται η 

γλώσσα. 
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1.2.1.3. Θεωρία κοινωνικής κατασκευής (social construction) 

 

Η κατασκευαστική προσέγγιση που αποτελεί τη σύγχρονη δυναμική θεώρηση 

(από τα-μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά) θεωρεί ότι πολλοί ρόλοι που 

αναφέρονται στο φύλο είναι κοινωνικά προσδιορισμένοι και δεν μπορούν να 

καθοριστούν με καθαρά βιολογικά κριτήρια και εισάγουν την έννοια του κοινωνικού 

φύλου, το οποίο κατασκευάζεται ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση και τους 

στόχους των ομιλητών/τριών. Οι ομιλήτριες τοποθετούνται ως αρσενικά  ή θηλυκά  

άτομα μέσω του λόγου. Δεν αποτελεί λοιπόν το φύλο μια παγιωμένη κατηγορία που 

προβλέπει συγκεκριμένη γλωσσική (αντρική ή γυναικεία) συμπεριφορά. Για την 

ανάλυση του κοινωνικού φύλου χρησιμοποιούνται δυναμικά μεθοδολογικά εργαλεία 

που στοχεύουν να εντοπίσουν και να αναλύσουν την κατασκευή του φύλου τοπικά 

(locally) μέσα από τις εκάστοτε γλωσσικές επιλογές των ομιλητών-ομιλητριών 

(Λαμπροπούλου, 2014 σελ.400).  

Η κριτική ανάλυση λόγου αποτελεί μια από τις σύγχρονες και επίκαιρες 

προσεγγίσεις για το φύλο. «Επιχειρεί να αποκαλύψει τον τρόπο με το οποίο συνδέεται 

η γλώσσα, η κοινωνία και η ιδεολογία, και με αυτή την έννοια συνδυάζει τη 

μικροανάλυση των κειμένων με τη μακρο-ανάλυση των κοινωνικών δομών και των 

σχέσεων εξουσίας με τις οποίες εμπλέκεται τα κείμενα» (Στάμου, 2014, σελ. 149). 

Μέσω των γλωσσικών και επικοινωνιακών τους επιλογών, τα άτομα  τοποθετούν τους 

εαυτούς τους απέναντι στις κυρίαρχες αξίες και απόψεις που κυκλοφορούν στην 

κοινωνία. Αυτές οι επιλογές συμβάλλουν  σε διάφορες περιπτώσεις στον σχηματισμό 

των ταυτοτήτων τους (Bucholtz και Hall, 2005,σελ., 591-593).  
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1.3. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  

 

Στη δεκαετία του 1960 η συγκρότηση των πεδίων της κοινωνιολογίας της 

εκπαίδευσης και της κοινωνιογλωσσολογίας έστρεψαν το ενδιαφέρον της έρευνας  

στον ρόλο της  σχολικής γλώσσας. Η γραφή αποτελεί μια μορφή της ανθρώπινης 

έκφρασης που συγκεντρώνει σύνθετες γνωστικές λειτουργίες σε μια ενιαία εργασία. 

Μία περίπλοκη διαδικασία από μια ποικιλία διαδικασιών και δεξιοτήτων. Ο τρόπος και 

το ύφος γραφής των μαθητών και ιδιαίτερα στο χώρο του σχολείου είναι σημαντικά 

τόσο από κοινωνική όσο και από εκπαιδευτική σκοπιά. Μέσα από τα κείμενα είναι 

έκδηλη  η κατασκευή της ταυτότητας του φύλου, γιατί τα κείμενα αποτελούν μέρος 

των κοινωνικών διαστάσεων και της πραγματικότητας (Freedman και Medway, 1994) 

Τα παιδιά  με την είσοδό τους στο σχολείο καλούνται να κατακτήσουν τον 

γραπτό λόγο όχι μόνο για λόγους επικοινωνίας και πρόσβασης σε κείμενα του γραπτού 

πολιτισμού, αλλά και να κατασκευάσουν με διαφορετικό τρόπο το νόημα των 

πραγμάτων. Ο Bernstein (1990), θεωρεί  τη γραπτή γλώσσα του σχολείου έναν 

«επεξεργασμένο» (elaborated) κώδικα, σε αντίθεση με τον «περιορισμένο» (restricted) 

κώδικα στον οποίο εκτίθενται τα παιδιά στο σπίτι. Επίσης ο Halliday (1999) 

υποστηρίζει πως οι μαθητές/τριες καλούνται  να  αναμορφώσουν  τη  γλωσσική  τους  

εμπειρία  από «πλαισιωμένους» (contextualized) σε «αποπλαισιωμένους» 

(decontextualized) πόρους κατασκευής νοήματος (Στάμου, κ.ά., 2014).  

Οι Barrs και Pidgeon, (1998)και ο Moss (1999) έδειξαν ότι τα αγόρια προτιμούν 

είδη γραφής και ανάγνωσης μη φανταστικά. Επίσης τα κορίτσια είναι καλύτερα στη 

γραφή από τα αγόρια (Graham, Berninger, Weintraub και Schafer, 1998) και τα αγόρια 

αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα στο γράψιμο (Hamstra-Bletz και Blöte, 

1990). Ο Peterson (2002) ανέφερε ότι τα παιδιά αποκαλύπτουν βαθιά ριζωμένες 

ταυτότητες φύλου μέσα από την σύνθεση κειμένων και υποστήριξε ότι τα κορίτσια 

γράφουν πιο σύνθετα κείμενα που περιέχουν ευρύ φάσμα επιθέτων. Επίσης ο ίδιος 

(2002), υπογράμμισε την ιεραρχία των δύο φύλων μέσα από τα γραπτά των μαθητών, 

του «ισχυρού» αρσενικού και του «αδύναμου-συναισθηματικού» θηλυκού. Τα 

κορίτσια αποδίδουν καλύτερα στις γλωσσικές δραστηριότητες σε σύγκριση με τα 

αγόρια (Collins, Kenway και Mcleod, 2000). Στον κόσμο των αγοριών η δράση είναι 

προσανατολισμένη σε στερεοτυπικές «αρσενικές» δραστηριότητες και χόμπι και στα 

κορίτσια ανάλογα σε «θηλυκές» (Tillery, 2005). Επίσης τα κορίτσια παρουσίασαν 
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καλύτερη συνολική εικόνα των γραπτών τους και γραφικού χαρακτήρα (Hamstra-Bletz 

& Blöte, 1990).  

Η αναγνώριση του σημαντικού  ρόλου  της σχολικής γλώσσας στην 

αναπαραγωγή των κοινωνικών διαφορών μεταξύ των μαθητών/τριών έχει οδηγήσει σε 

μια σειρά ερευνών στα γραπτά ελλήνων/ίδων μαθητών/τριών τόσο της πρωτοβάθμιας 

όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα στην Κύπρο. Οι έρευνες αυτές 

έχουν δείξει εκτός των άλλων ότι, η παραγωγή του σχολικού γραπτού λόγου δεν 

φαίνεται να επηρεάζεται μόνο από την κοινωνική προέλευση των μαθητών/τριών 

(εργατική εν. μεσοαστική τάξη) αλλά και από το φύλο.  

Η έρευνα των Griva, κ.ά (2009) έδειξε ότι τα κορίτσια γράφουν μεγαλύτερα 

κείμενα και η θεματική επιλογή διαιωνίζει τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Τα 

κορίτσια έχουν την τάση να γράφουν περισσότερα για καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

(π.χ. χορό, μουσική). Αντίθετα, τα αγόρια παρουσιάζουν τους εαυτούς τους να 

ασχολούνται δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη σωματική δύναμη, επιθέσεις, 

αθλητισμό (π.χ. ποδόσφαιρο, μπάσκετ). Επίσης, τα αγόρια που προέρχονται από τις 

χαμηλές εργατικές τάξεις εμφανίζουν στα γραπτά τους στοιχεία προφορικότητας 

(Archakis & Papazachariou, 2000). 

Σε άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές/τριες των δύο τελευταίων 

τάξεων του δημοτικού στο σχολικό πλαίσιο της Κύπρου διαπιστώθηκε πως στα γραπτά 

των μαθητών/τριών κυριάρχησαν τα στοιχεία προφορικότητας, ενώ αναδείχθηκαν και 

έμφυλες διαφορές στην παραγωγή του γραπτού σχολικού λόγου, με τις μαθήτριες  να 

ανταποκρίνονται ικανοποιητικότερα από τους μαθητές στις γλωσσικές απαιτήσεις του 

σχολείου (Στάμου και Γρίβα, 2011).  

Επίσης σε πορίσματα έρευνας που αφορούσε το μήκος, το περιεχόμενο, την 

οργάνωση και τα γραφολογικά χαρακτηριστικά του κειμένου  έδειξαν ότι τα κορίτσια 

γράφουν μεγαλύτερα κείμενα, προσανατολίζονται σε ιστορίες με συναίσθημα-

συμμετοχή, διακοσμούν και  οργανώνουν καλύτερα τα γραπτά τους, κάτι που 

χαρακτηρίζει «θηλυκό» στυλ ομιλίας. Αντίθετα, τα αγόρια έδειξαν λιγότερη 

εξοικείωση με τις γραπτές συμβάσεις και χρησιμοποίησαν στοιχεία της χαμηλού 

κύρους γλωσσικής διαλέκτου κάτι που συνδράμει με το «αρσενικό» στυλ ομιλίας 

(Στάμου και Γρίβα, 2012) και συγκριτική έρευνα του γραπτού λόγου ελλαδιτών και 

κύπριων μαθητών/τριών των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού, ανέδειξε έμφυλες 

διαφοροποιήσεις ως προς την ανταπόκρισή τους στις κειμενικές απαιτήσεις του 

σχολείου για γραπτότητα (Στάμου, κ.ά., 2014).  
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Όσο αναφορά την κοινωνική κατασκευή ταυτοτήτων όπως αυτή αναδεικνύεται 

μέσα από το σχολικό λόγο, η μελέτη των Ηρακλείδου & Δελληγιάννη-Κουϊμτζή (2001) 

για τη δόμηση των έμφυλων ταυτοτήτων μέσα από την προσέγγιση του «λόγου» 

εφήβων μαθητών/τριών (ερευνητικό πρόγραμμα «Αριάδνη» του Α.Π.Θ), ανέδειξε 

εικόνες που δομούν οι ίδιοι οι μαθητές, όπου τα αγόρια και τα κορίτσια τοποθετούνται 

σε δύο ακραίες θέσεις επιβεβαιώνοντας ότι οι παραδοσιακές αντιλήψεις για τις έμφυλες 

ταυτότητες εξακολουθούν να κυριαρχούν στο ελληνικό κοινωνικό γίγνεσθαι και να 

επηρεάζουν τη διαμόρφωση των ταυτοτήτων στην εφηβεία. Αποκαλύφθηκε η 

κατασκευή έμφυλων ταυτοτήτων απόλυτα διακριτών μεταξύ τους και η ύπαρξη 

διαφορετικών απόψεων, προτεραιοτήτων, αντιλήψεων και επιδιώξεων για τα αγόρια 

και τα κορίτσια, γεγονός που επηρεάζει τις επαγγελματικές προσδοκίες και αποφάσεις 

τους. Επιβεβαίωσε επίσης την ύπαρξη πολλών απλών ανδρικών και γυναικείων 

ταυτοτήτων στο σχολικό πλαίσιο, οι οποίες επισκιάζονται όμως από τις ηγεμονικές 

εκφάνσεις του ανδρισμού και της θηλυκότητας. Σε όλες τις έρευνες διαπιστώθηκε 

μεγαλύτερη διεύρυνση των γυναικείων ταυτοτήτων, οι οποίες συνδέονται έτσι με αξίες, 

συμπεριφορές και ρόλους που αποτελούσαν στοιχεία της ανδρικής ταυτότητας. 

Αντίθετα,  οι ανδρικές ταυτότητες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό προσκολλημένες σε 

παραδοσιακά στοιχεία και χαρακτηριστικά (∆ελληγιάννη, κ.ά., 2000).  
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1.4. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

 

Τα στερεότυπα φύλου, δηλαδή οι κυρίαρχες κοινωνικές και πολιτισμικές 

απόψεις σχετικά με τις δεξιότητες που το κάθε φύλο διαθέτει, επηρεάζουν τις 

επαγγελματικές επιλογές και την εκτίμηση αλλά και αυτοεκτίμηση, σχετικά με τις 

διαθέσιμες απαραίτητες δεξιότητες για την ανάπτυξη μιας επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας. 

Η επιλογή επαγγέλματος αναφέρεται στην προτίμηση ενός μεταξύ πολλών 

επαγγελμάτων, που ταιριάζει περισσότερο στις ικανότητες και κλίσεις του ατόμου.  

Ωστόσο τόσο στη διεθνή όσο και ελληνική βιβλιογραφία έχει καταγράφει η υπέροχη 

των κοινωνικών παραγόντων και θεσμών (οικογένεια, σχολείο ) (Blau κ.ά., 1956)  

έναντι των εσωτερικών παραγόντων (ευφυΐα, κλίσεις) (Δημητρόπουλος 1994) στη 

διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές 

των εφήβων.  

Οι επιλογές κτίζονται πάνω στην αντίληψη ότι υπάρχουν θηλυκές αξίες μέσα 

στα διάφορα πεδία, π.χ. ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες, και αρσενικές αξίες όπως 

επιχειρήσεις, θετικές επιστήμες, μαθηματικά, μηχανική (Bradley, 2000).  

Επίσης σύμφωνα με τον Burke (2007), οι επιλογές του μαθητικού πληθυσμού 

για τις σπουδές και κατά συνέπεια και του μελλοντικού επαγγέλματος τους ίσως να 

οφείλονται στις απόψεις των μαθητών και των μαθητριών για τις ικανότητές τους στα 

διάφορα επιστημονικά αντικείμενα. 

Στη σύγχρονη κοινωνία βασικοί φορείς κοινωνικοποίησης είναι η οικογένεια 

και το σχολείο, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της προσωπικότητάς 

και στην κατασκευή της έμφυλης ταυτότητας των παιδιών.  

Στο οικογενειακό περιβάλλον η υποστήριξη και η καθοδήγηση διαφέρουν 

ανάλογα το φύλο του παιδιού και είναι υπεύθυνες για τη μετάδοση της ιδεολογίας για 

τον διαφορετικό κοινωνικό προορισμό των φύλων. Καθορίζουν και διαμορφώνουν την 

εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από την προβολή 

διαφορετικών προσδοκιών υποθάλπεται  η αντίληψη της υπεροχής του ανδρικού 

φύλου. Τα αγόρια και τα κορίτσια καλούνται να συμπεριφέρονται και να ασχολούνται 

με πράγματα που ταιριάζουν στο φύλο τους σε σημείο που το ίδιο το φύλο να αποτελεί 

κριτήριο κανονικής συμπεριφοράς.  
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Τα αγόρια ενθαρρύνονται να επιλέξουν επαγγελματική καριέρα με καλό 

εισόδημα (η χρηματοδότηση της οικογένειας αποτελεί ανδρικό καθήκον) και υψηλή 

κοινωνική θέση.  

Τα κορίτσια αποθαρρύνονται να ακολουθήσουν απαιτητικά επαγγέλματα και 

προσανατολίζονται  σε εκείνα που έχουν σχέση με τη φροντίδα και την ενασχόληση με 

τα παιδιά. Έτσι λοιπόν τα αγόρια παρουσιάζουν συχνά ανταγωνισμό ενώ τα κορίτσια 

συνεργασία και υποστήριξη μεταξύ τους. Τα παιχνίδια και τα αθλήματα που 

επιτρέπουν σωματικό ανταγωνισμό και επιθετικότητα ενισχύουν το ανταγωνιστικό 

στοιχείο στα αγόρια. Τα κορίτσια αντιθέτως αναμένεται να είναι λιγότερο 

ανταγωνιστικά και αυτό στέκεται εμπόδιο όταν επιθυμούν να εισέλθουν σε 

παραδοσιακά ανδροκρατούμενες περιοχές όπως οι επιχειρήσεις, η πολιτική και η 

δικηγορία.  

Μια άµεση συνέπεια των στερεότυπων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 

που αποδίδονται στα δύο φύλα, αφορά στο διαχωρισμό των επαγγελμάτων και των 

θέσεων εργασίας βάση το φύλο. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται µε βάση τα στερεότυπα 

χαρακτηριστικά που αποδίδονται στα δύο φύλα δηλαδή τους τρόπους συμπεριφοράς, 

τις ικανότητες και τις επιδεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση κάποιου 

επαγγέλματος.  

Επομένως τα επαγγέλματα που θεωρούνται τυπικά «γυναικεία» προϋποθέτουν 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας που στερεότυπα αποδίδονται στις γυναίκες και που 

εμπεριέχονται στο ρόλο της συζύγου, της νοικοκυράς και της μητέρας. Από την άλλη 

τα επαγγέλματα που θεωρούνται τυπικά «αντρικά» προϋποθέτουν χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας που στερεότυπα αποδίδονται στους άντρες.  

Τα στερεότυπα γυναικεία επαγγέλματα χαρακτηρίζονται ως επαγγέλματα 

προσφοράς υπηρεσιών και παροχής φροντίδας προς τους άλλους και βασίζονται στην 

εκ φύσεως ανάγκη, σύμφωνα πάντα µε τα στερεότυπα, της γυναίκας να προσφέρει 

στους άλλους φροντίδα από την ευαισθησία της για τις ανάγκες των άλλων.  

Αντίθετα τα στερεότυπα αντρικά επαγγέλματα χαρακτηρίζονται από το  κύρος  

που  προσδίδουν,  την  κοινωνική  αναγνώριση  αλλά  και  τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  

που  πρέπει  να  διαθέτει  κάποιος  για  να  τα  ασκήσει  όπως  είναι  η ευστροφία, η 

δημιουργικότητα, -η έμφυτη κλίση στις επιστήμες, η μυϊκή δύναμη και γενικά όλα τα 

στερεότυπα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους άντρες.  

Το σχολείο στη συνέχεια ενισχύει και με αυτό τον τρόπο συντελείται 

πληρέστερη κοινωνικοποίηση και διαμόρφωση (Χατζηαργυρίου, 2005). Μελέτες που 
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αφορούν την εκπαιδευτική κατάσταση σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρόλες τις 

θετικές αλλαγές που έχουν γίνει σε θέματα ισότητας των δύο φύλων) έδειξαν πως οι 

μαθητές προβαίνουν σε επαγγελματικές επιλογές που συμφωνούν και αναπαράγουν τα 

έμφυλα στερεότυπα. Συγκεκριμένα, το γυναικείο φύλο υπερτερεί και στον τομέα των 

Ανθρωπιστικών σπουδών και Τεχνών, στις Κοινωνικές, Οικονομικές και Νομικές 

σχολές, ενώ στα τμήματά των Θετικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της 

Πληροφορικής παρατηρείται υπεροχή του ανδρικού φύλου. Τέλος στον τομέα της 

μηχανολογίας, της μεταποίησης και των κατασκευών η επικράτηση των ανδρών είναι 

εντυπωσιακή (Education Audiovisual and Culture Executive Agency, 2010). 

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στους περισσότερους τομείς της 

επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, γεγονός που σημαίνει ότι 

εξακολουθούν να επιβιώνουν και να αναπαράγονται οι πατριαρχικές αντιλήψεις, 

σύμφωνα µε τις οποίες υπάρχουν βιολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων που 

προσδιορίζουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες αντρών και γυναικών, επομένως και 

τους ρόλους τους. 

Έτσι, οι εκπαιδευτικές επιλογές των κοριτσιών υπαγορεύονται από το φύλο 

τους και τις στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με τους διαφορετικούς επαγγελματικού 

ρόλους   αγοριών και κοριτσιών (Κορωναίου, Δημητρούλη & Τικταπανίδου, 2002). 

 

 

1.4.1. Φύλο και επάγγελμα εκπαιδευτικού 

 

Αποτελεί παραδοσιακή αντίληψη ότι το επάγγελµα του/της εκπαιδευτικού (και 

ειδικότερα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δασκάλων και 

νηπιαγωγών) αποτελεί µία «γυναικεία  δουλειά» και ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα 

παραδοσιακά γυναικείο πεδίο εργασίας, γι’ αυτό και το προτιμούν οι γυναίκες. Η 

αντίληψη αυτή ξεκίνησε και επικράτησε από τότε που πρωτοξεκίνησε η δημόσια 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς η εκπαίδευση των μικρών σε ηλικία παιδιών 

θεωρήθηκε ως εργασία των γυναικών διότι ταιριάζει στην ικανότητα τους να 

εκπαιδεύουν μικρά σε ηλικία παιδιά (Addi-Raccah, 2002). Η ιδέα αυτή αποθαρρύνει 

τους άντρες να εισέλθουν στο επάγγελμα και το κύρος του επαγγέλματος μαζί με το 

χαμηλό μισθό το καθιστούν επίσης µη ελκυστικό στον αντρικό πληθυσμό. Εξάλλου οι 

τομείς της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων αποτελούν πιο ελκυστικά πεδία 

εργασίας, µε περισσότερο κύρος (Addi-Raccah, 2002).  
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Οι γυναίκες λοιπόν, θεωρούνται ικανές να μετατρέπουν τις δεξιότητες φροντίδας της 

ιδιωτικής σφαίρας σε επαγγελματική δύναμη στην αγορά εργασίας (Weiner, 2005). 

Αυτό οφείλεται στην κουλτούρα που δίνει έμφαση στο  ρόλο της γυναίκας στο 

μεγάλωμα των παιδιών (nurturing role), και που ενθαρρύνει  τα  κορίτσια και τις 

γυναίκες να κάνουν εκπαιδευτικές επιλογές που οδηγούν σε επαγγέλματα παροχής 

φροντίδας, παρόλο που αυτά τα επαγγέλματα δεν είναι υψηλόμισθα (Bradley, 2000). 

Αυτές οι ιδεολογίες της μητρότητας έχουν σαν αποτέλεσμα το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού να θεωρείται ως «φυσικό» για τις γυναίκες. Οι δασκάλες θεωρούνται 

«mothers made conscious», δηλαδή η μητρότητα, παρά η πατρότητα, γίνεται αντιληπτή 

ως µία «φυσική» προετοιμασία στη διδασκαλία των μικρών  παιδιών (Weiner, 2005, 

σελ.4).  

 

1.4.2.  Φύλο και θετικές επιστήμες-τεχνολογία 

 

Για δραστηριότητες που συνδέονται με τις Θετικές Επιστήμες, τις Νέες 

Τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους, τα αγόρια παροτρύνονται να καταπιάνονται με 

αυτές πολύ περισσότερο σε σχέση με τα κορίτσια. Αν ληφθεί υπόψη ότι η ενασχόληση 

με τους Η/Υ συμβάλλει στην ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, τότε επιβεβαιώνονται οι 

πεποιθήσεις των ατόμων και ενισχύονται οι προκαταλήψεις για υπεροχή των ανδρών 

στο συγκεκριμένο τομέα (Burke, 2007). Ο ίδιος υποστηρίζει πως η περιορισμένη 

συμμετοχή των γυναικών στους επιστημονικούς κλάδους των Φυσικών Επιστημών, 

των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και της Μηχανικής συνδέεται με μια σειρά 

«εμποδίων» που αποθαρρύνουν τις γυναίκες από το να ασχοληθούν με τους 

συγκεκριμένους κλάδους.  

Η Ρεντετζή (2006) ερμηνεύει τον αποκλεισμό των γυναικών από τις θετικές 

επιστήμες στο γεγονός ότι η κουλτούρα των Φυσικών Επιστημών είναι «ανδρική»  και 

χαρακτηρίζεται από την έντονη φιλοδοξία για επαγγελματική ανέλιξη, υψηλές αμοιβές 

και κύρος. Οι Θετικές και οι Φυσικές Επιστήμες είναι «ανδρικές» στην επιστημολογική 

τους βάση, δηλαδή οι έννοιες του ορθολογισμού, του θετικισμού και της 

αντικειμενικότητας, που τις διαπερνούν δεν είναι ουδέτερες, αλλά έχουν φύλο, 

σχετίζονται με τον «άνδρα» και τον «ανδρισμό» και αποκλείουν το «γυναικείο» και 

ό,τι αυτό συμβολίζει. Επίσης η ίδια η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών είναι 

«ανδρική», αφού ενισχύει περισσότερο τη συμμετοχή και την υψηλή επίδοση των 
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αγοριών από ό,τι των κοριτσιών, με αποτέλεσμα τα κορίτσια να έχουν συχνά χαμηλή 

αυτοπεποίθηση σε ό,τι αφορά τις ικανότητές τους.  

Επίσης η χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στους κλάδους της Μηχανικής 

σχετίζεται με τη σύνδεση των συγκεκριμένων κλάδων με τη βιομηχανική παραγωγή, η 

οποία, όπως προαναφέρθηκε ανδροκρατείται σταθερά σχεδόν από την εμφάνισή της. 

Εξάλλου, όπως υποστηρίζει η Schiebinger  (2006), οι γυναίκες αποκλείστηκαν 

από την άσκηση της επιστήμης, όταν αυτή άρχισε να θεσμοθετείται και μαζί με τις 

γυναίκες και καθετί το «γυναικείο».  

Επίσης οι Επιστήμες της Υγείας, όπως είναι η Ιατρική και η Νοσηλευτική, 

παραδοσιακά προσείλκυαν ένα σημαντικό αριθμό γυναικών γιατί πολιτισμικά 

συνδέονται με τη «γυναικεία» ταυτότητα, της οποίας δομικές ιδιότητες είναι η 

«φροντίδα» και η «προσφορά». Έτσι εξηγείται ως ένα βαθμό και το μεγάλο ποσοστό 

των μαθητριών που επιλέγει τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.  

 

1.4.3. Φύλο και μόδα-ομορφιά 

 

Οι γυναίκες είναι κοινωνικά κατασκευασμένες να μεταχειρίζονται τον εαυτό 

τους σαν αισθητικό αντικείμενο προορισμένο να προκαλεί την επιθυμία και το 

θαυμασμό και να δείχνουν προσοχή σε κάθε τι που έχει σχέση με  την αισθητική του 

σώματος. Η ομορφιά είναι μια σημαντική έννοια διότι συνήθως θεωρείται κριτήριο και 

πρότυπο το οποίο οι γυναίκες από μικρή ηλικία παροτρύνονται να πληρούν. Οι 

προσπάθειες των γυναικών να δείχνουν όμορφες και να αρέσουν εκλαμβάνονται ως 

ένδειξη ανοησίας ή ματαιοδοξίας ακριβώς γιατί συνδέονται με τη θηλυκότητα. Η 

επιθυμία της γυναίκας να είναι όμορφη, να αρέσει, να ευχαριστεί τους άλλους, να 

δείχνει αυταπάρνηση, να είναι ευγενική, να επιθυμεί να φτιάξει σπίτι και νοικοκυριό, 

αναφέρονται στις πλευρές του χαρακτήρα μιας γυναίκας και αποτελούν στοιχεία της 

θηλυκότητάς της.  

Άνδρες μελετητές είτε έβλεπαν την ομορφιά ως αφηρημένη έννοια (π.χ. ο 

Immanuel Kant) ή την προσδιόριζαν ως γένους θηλυκού και αδύναμη, σε αντίθεση με 

το αρσενικό και αρρενωπό «υψηλό» (τρομερή δύναμη ή θέα, που προκαλεί δέος, 

Edmund Burke). Η μόδα επίσης πολύ συχνά θεωρείται ως ένα από τα «ασήμαντα» 

θέματα που αφορούν τις γυναίκες  
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Αυτή η κοινωνικά κατασκευασμένη στάση και προδιάθεση της γυναίκας 

επεκτείνεται και στο χώρο της εργασίας της γι’ αυτό και σε μεγάλη συχνότητα οι 

επαγγελματικές επιλογές σχετίζονται με το χώρο της μόδας και της ομορφιάς. 

 

1.4.4. Λόγοι επιλογής επαγγέλματος 

 

Οι λόγοι που επικαλούνται συνήθως τα δύο φύλα για την επιλογή του 

μελλοντικού τους επαγγέλματος εκτός τους προσωπικούς (μου αρέσει, το όνειρό μου 

είναι, είμαι καλός/καλή σε κάτι) διαφέρουν. Τα αγόρια προσβλέπουν μέσω του 

επαγγέλματός τους να αποκτήσουν χρήματα και να επιτύχουν κοινωνική ανέλιξη, τα 

κορίτσια επιζητούν την προσφορά στο συνάνθρωπο και στο κοινωνικό σύνολο 

ευρύτερα (Finley et al., 1993, Beutel and Marini, 1992, Brown, 2002). 

Σε έρευνα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (2006), η επιλογή 

επαγγέλματος και η αιτιολόγηση αυτής της επιλογής αποκάλυψαν αναπαραγωγή των 

παραδοσιακών ρόλους των φύλων. Οι λόγοι που οι μαθήτριες επικαλούνται λιγότερο 

είναι οι οικονομικοί, η περιπέτεια, η αγάπη για τις μηχανές, στους οποίους αντίθετα 

συγκεντρώνονται οι προτιμήσεις των αγοριών. Επιλέγοντας ένα επάγγελμα υψηλού  

κύρους (π.χ.  γιατρός,  δικηγόρος) ή  ένα επάγγελμά τυπικά  ανδρικό (π.χ.  αστυνομικός) 

οι μαθήτριες δηλώνουν ότι το  προτιμούν επειδή επιθυμούν να προσφέρουν στην 

ανθρωπότητα, να βοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο. Οι μαθητές, αντίθετα επιλέγουν τα 

ίδια επαγγέλματα µε γνώμονα τις υψηλές αποδοχές, τις προοπτικές καριέρας που 

προσφέρουν, το υψηλό κέρδος και την καλή αποκατάσταση (Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1. ΔΕΙΓΜΑ 

 

Τον πληθυσμό της έρευνας τον αποτέλεσαν μαθητές και μαθήτριες δημοτικών 

σχολείων από την αστική περιοχή του Δήμου Φλώρινας και του Δήμου Δερύνειας της 

Επαρχίας Αμμοχώστου (Κύπρος). Συμμετείχαν 100 μαθητές και μαθήτριες από ένα 

σύνολο 250 μαθητών/τριών (βλ. και Στάμου κ.ά. 2014), η κατανομή τους ήταν 25 για 

κάθε φύλο από Ελλάδα και Κύπρο.  

 

2.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της κατασκευής έμφυλων ταυτοτήτων 

ελλαδιτών και κυπρίων μαθητών και μαθητριών των τελευταίων τάξεων του δημοτικού 

και πιθανών διαφοροποιήσεων από μία συγκριτική προοπτική του γραπτού  τους 

λόγου, στο πλαίσιο της κριτικής ανάλυσης λόγου και συγκεκριμένα της ανάλυσης 

κατηγοριοποίησης μέλους.  

Στόχοι της έρευνας είναι να καταγραφούν και να αναλυθούν: 

α) οι λόγοι- κίνητρα των επαγγελματικών επιλογών των μαθητών και μαθητριών όπως 

οι ίδιοι/ες τα εκφράζουν,  

β) τυχόν διαφορές που να αναδεικνύουν την κατασκευή της έμφυλης ταυτότητάς τους, 

και  

γ) διαφοροποιήσεις στον τρόπο δόμησης της έμφυλης ταυτότητάς μεταξύ των 

μαθητών/τριών από Ελλάδα και Κύπρο. 

 

2.3.  ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Για τους σκοπούς της  έρευνας, ζητήθηκε από τους/τις μαθητές/τριες να 

συνθέσουν ένα σύντομο κείμενο 60-120 λέξεων με θέμα: «Γράψε ένα μικρό άρθρο 

στην εφημερίδα του σχολείου στη στήλη του επαγγελματικού προσανατολισμού για το 

ποιο επάγγελμα θα επέλεγες μελλοντικά και γιατί».  
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Η ανάλυση του μαθητικού γραπτού λόγου βασίζεται στη νεότερη αντίληψη που 

αφορά τη σχέση μεταξύ μακρο-επιπέδου, που αφορά τις κυρίαρχες αξίες και απόψεις 

και μικρό επίπεδου που περιλαμβάνει στρατηγικές Λόγου και κείμενα που παράγονται 

από άτομα (στην περίπτωση της ερευνάς μας, των μαθητών και μαθητριών), που 

αποτελεί μια από τις σημαντικές αρχές της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (van Dijk 2008, 

σελ. 85-89). 

Μεθοδολογικό εργαλείο στην έρευνα μας, η ανάλυση κατηγοριοποίησης 

μέλους που πρότεινε ο Sacks (1972, 1992), ο οποίος ενδιαφέρθηκε αρχικά για τον 

τρόπο με τον οποίο οι κατηγοριοποιήσεις βασίζονται σε κοινωνικές κατηγορίες και για 

τον τρόπο που αυτές οι  σχετιζόμενες μεταξύ τους κοινωνικές κατηγορίες είναι δυνατό 

να οργανώνονται σε σύνολα γνωστά ως Μηχανισμοί Κατηγοριοποίησης Mέλους 

(Membership Categorization Devices). Οι κατηγορίες αυτές φέρουν η κάθε μία ένα 

σύνολο από τυπικές, συμβατικές δραστηριότητες και χαρακτηριστικά, γνωστά ως 

δεσμευμένα από την κατηγορία κατηγορήματα (category-bound predicates), που 

αποτελούν τις συμβατικές προσδοκίες σχετικά με το ποια είναι η αποδεκτή ή 

‘φυσιολογική’ συμπεριφορά τους. Υπάρχουν, δηλαδή, συγκεκριμένες προσδοκίες για 

συγκεκριμένου τύπου  συμπεριφορές εκ μέρους των ομιλητών που ανήκουν σε 

ορισμένη κατηγορία.  

Η διαδικασία κατηγοριοποίησης, σύμφωνα με τους West & Zimmerman 

(1975), σε μια πρώιμη μελέτη τους, θεωρήθηκε ως θεμελιακό στοιχείο στην 

καθημερινή παραγωγή του φύλου και τα μέλη πρέπει να διαχειριστούν τη συμπεριφορά 

τους σύμφωνα με τους πολιτισμικούς κανόνες που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο. 

Αργότερα, οι ίδιοι (2002) υποστηρίζουν ότι, όταν οι άνθρωποι εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες, μπορούν να θεωρηθούν υπόλογοι για τους όρους του πότε είναι κάτι 

αυθεντικό, επαρκές ή κατάλληλο για τους συμμετέχοντες στη μία ή στην άλλη 

κατηγορία φύλου. Επιπλέον, οι γυναίκες και οι άντρες ρισκάρουν την αξιολόγηση του 

φύλου τους, αν δεν ζουν με κανονιστικές έννοιες αρρενωπότητας ή θηλυκότητας. Αυτό 

σημαίνει ότι τα μέλη πρέπει να διαχειριστούν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τους 

πολιτισμικούς κανόνες που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο. Τα μέλη υιοθετούν 

συγκεκριμένες δράσεις και οι αξιολογήσεις ή περιγραφές κάποιου χαρακτηρίζονται σε 

σχέση με το θεωρούμενο μέλος σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. 

Η παρούσα μελέτη διεξάγεται γύρω από τους τρόπους με τους οποίους οι 

μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από το γραπτό τους λόγο τοποθετούν τους εαυτούς τους 

απέναντι στις κυρίαρχες αξίες και απόψεις που κυκλοφορούν στην κοινωνία για το 
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φύλο και τον επαγγελματικό προσανατολισμό και καταμερισμό εργασίας κατά φύλα. 

Υποθέτουμε λοιπόν ότι η ταυτότητα δεν είναι ένα σύνολο σταθερών  και εσωτερικών 

χαρακτηριστικών των ατόμων, αλλά μια κατασκευή που διαμορφώνεται από τις 

επιλογές Λόγου τους (Αρχάκης και Τσάκωνας, 2012, σελ. 20-34, Archakis, 2015). 

Τα υποκείμενα της έρευνας, οι μαθητές-αγόρια και οι μαθήτριες-κορίτσια 

γίνονται αντιληπτά ως μέλη κατηγοριών (άνδρας-γυναίκα), του μηχανισμού 

κατηγοριοποίησης μέλους «φύλο», οι δραστηριότητες των οποίων προβλέπονται από 

την νόρμα ως αρμόζουσες για το συγκεκριμένο ζεύγος δράσεων. Κάθε μία από τις 

κατηγορίες μεταφέρει ένα σύνολο κατηγορημάτων, που είναι, τα τυπικά 

χαρακτηριστικά και οι δραστηριότητές της. 

Στην περίπτωσή μας, η κατηγοριοποίηση γίνεται με βάση τα δεσμευμένα 

κατηγορήματα (category-bound predicates)-τους λόγους επιλογής του μελλοντικού 

επαγγέλματος των μαθητών και μαθητριών. Οι μαθήτριες ως γυναίκες «οφείλουν» να 

είναι προστατευτικές, να διδάσκουν, να ασχολούνται με την ομορφιά και την τέχνη και 

γι’ αυτό οι επαγγελματικές τους επιλογές πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές τις 

ισχύουσες κοινωνικές παραδοχές. Οι μαθητές ως άνδρες «οφείλουν» να είναι 

δυναμικοί, οικονομικά ανεξάρτητοι, να ασχολούνται με σωματική άσκηση και δράση 

να είναι κοινωνικοί και ανάλογα να αποφασίζουν για το επαγγελματικό τους μέλλον.  

Στην ανάλυση των δεδομένων ξεκινάμε με κατάταξη των επαγγελμάτων σε κατηγορίες 

και την καταγραφή της συχνότητας επιλογών των υποκειμένων της έρευνας ανά 

κατηγορία.  

Στην πορεία της ποιοτικής ανάλυσης, για τα υποκείμενα της έρευνας (μαθητές και 

μαθήτριες από Ελλάδα και Κύπρο), γίνεται : 

 ξεχωριστή καταγραφή της συχνότητας και σχολιασμός των εμφανίσεων κάθε 

κατηγορήματος-λόγου επιλογής επαγγέλματος 

 παράθεση διαγραμμάτων με τα αποτελέσματα κάθε κατηγορίας  

 εκτενής παρουσίαση, κάποιων γραπτών όπου τα δεσμευτικά κατηγορήματα 

συνδέονται στο κείμενο 

  και σύνοψη αποτελεσμάτων  για κάθε κατηγορία 

Στη συνέχεια παρουσίαση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων ανάμεσα στους 

Έλληνες μαθητές και μαθήτριες, στους Κύπριους μαθητές και μαθήτριες και στο τέλος 

σύγκριση μεταξύ των μαθητών της Ελλάδα και της Κύπρου και των μαθητριών 

αντίστοιχα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στον παρακάτω πίνακα διακρίνονται εφτά κατηγορίες επαγγελμάτων και ο 

αριθμός των επαγγελμάτων ανά κατηγορία που επιλέχτηκαν από τους 

μαθητές/μαθήτριες στην Ελλάδα και στην Κύπρο (στην πλειοψηφία των εκθέσεων 

υπήρξαν επιλογές περισσοτέρων του ενός).  

Συγκεντρώνουν τις υψηλότερες τιμές: 

Μαθήτριες: 2η κατηγορία,  3η  κατηγορία,  και 1η κατηγορία  

Μαθητές   : 6η  κατηγορία, 5η κατηγορία, 3η  κατηγορία και 4η κατηγορία 

Πίνακας: Οι εφτά κατηγορίες επαγγελμάτων στις εκθέσεις μαθητών και μαθητριών από Ελλάδα και Κύπρο 

 1η κατηγορία 

 

Επαγγέλματα 

που 

συνδέονται  

με 

εκπαίδευση 

2η κατηγορία 

 

Επαγγέλματα 

που 

συνδέονται  

με, 

τέχνες, 

θέαμα, 

ομορφιά 
 

3η  κατηγορία 

 

Επαγγέλματα 

που 

συνδέονται  

με 

προσφορά, 

βοήθεια 

4η κατηγορία 

 

Επαγγέλματα 

που  

συνδέονται  

με 

επιχειρηματικ

ότητα, 

οικονομία 

5η κατηγορία 

 

Επαγγέλματα που  

συνδέονται  

με  

 

τεχνολογία, 

επιστήμες  

6η  κατηγορία 

 

Επαγγέλματα 

που συνδέονται 

με  

 

αθλητισμό, 

δράση 

7η  κατηγορία 

 

Επαγγέλματα 

που 

συνδέονται  

με 

χειρωνακτική 

εργασία 

 Δάσκαλος-α 
Νηπιαγωγός 

Καθηγήτρια 

 

Ηθοποιός 

Ζωγράφος 

Διακοσμήτρια 

Αισθητικός 

Κομμώτρια 

Χορεύτης-ια  

Τραγουδιστής- 

Μουσικός 

Σχεδιάστρια 

Συγγραφέας 

Φωτογράφος 

Μοντέλο 

Γιατρός 

Χειρούργος 

Κτηνίατρος 

Παιδίατρος 

Οδοντίατρος  

Φαρμακοποιός 

Δικηγόρος 

Εθελόντρια 

Πλαστικός 

χειρούργος 

Νοσοκόμος/α 

Γεωπόνος  
 

Επιχειρηματία 

Καταστη/ρχης  

Έμπορος 

Λογιστής-ια 

Τραπεζίτης  

Τραπεζικός  

υπάλληλος 

Αρχιτέκτονας 

Ηλεκτρολόγο 

Μηχανικός Η/Υ 

Μηχανικός 

αυτοκινήτων 

Εξερευνητής 

Αστροναύτης 

Φυσικός 

επιστήμονας 

Μαθηματικός 

Μοριακός 

βιολόγος 

Αρχαιολόγος 

Ιστορικός 

Πολικός 

μηχανικός 

Αστρολόγος 

 

Αθλητής-α 

Ποδοσφ/ριστής 

Προπονητής 

Αστυνομικός 

Στρατιωτικός 

Πυροσβέστης 

Αεροπόρος 

Ναυτικός 

Πλοίαρχος 

Αναβάτης 

αλόγων 

Εργάτης 

Αλουμινάς 

Αγρότης 

Αρτοποιός 

Μάγειρας-α 
Ψήστης 

Πωλήτρια  

Περιπτεράς  

 

Ελλάδα  

μαθητές 

5 2 13 6 14 22 4 

Ελλάδα 

μαθήτριες 
21 24 23 0 4 2 1 

Κύπρος  

μαθητές 

1 1 12 9 10 16 1 

Κύπρος 

μαθήτριες 
15 15 12 3 4 5 4 
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Η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων έδειξε διαφορές των δύο φύλων στην 

επιλογή επαγγέλματος. Οι μαθητές προτίμησαν επαγγέλματα που έχουν σχέση με την 

προσφορά, την τεχνολογία, τις επιστήμες, τον αθλητισμό-δράση και την οικονομία-

επιχειρηματικότητα. 

Οι μαθήτριες επέλεξαν επαγγέλματα που συνδέονται με την προσφορά τις 

τέχνες-ομορφιά-μόδα και την εκπαίδευση. Υψηλά ποσοστά παρουσίασαν στην 3η 

κατηγορία και οι μαθητές και οι μαθήτριες. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται 

πολλά επαγγέλματα , κυρίως ιατρικά που συνδυάζουν την προσφορά, τις υψηλές 

οικονομικές απολαβές και το κοινωνικό κύρος.   

Για την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων εστιάσαμε στο μικρό-επίπεδο και 

στις συγκεκριμένες τοποθετήσεις των μαθητών και των μαθητριών στην Ελλάδα και 

στην Κύπρο. Χρησιμοποιούμε τον μηχανισμό κατηγοριοποίησης μελών που 

προτάθηκε από τον Sacks (1992). Στις εκθέσεις που εξετάστηκαν, οι μαθητές και 

μαθήτριες ακολουθώντας τις οδηγίες του θέματος, τοποθετήθηκαν ως προς τους 

λόγους επιλογής του μελλοντικού τους επαγγέλματος. Οι απαντήσεις τους ήταν της 

μορφής «Όταν μεγαλώσω θέλω/θα ήθελα να γίνω…γιατί/για …». Μέσα  από το γραπτό 

λόγο των μαθητών και των μαθητριών της έρευνας  αναδείχθηκαν τα παρακάτω 

δεσμευμένα κατηγορήματα (category-bound predicates) που εκφράζουν τους λόγους-

κίνητρα επιλογής μελλοντικού επαγγέλματος: 

 

 Χρήματα 

 Εξουσία-κοινωνική δύναμη  

 Δημοσιότητα                                    

 Προσφορά και φροντίδα  

 Διδασκαλία-εκπαίδευση                              

 Σωματική άσκηση και δράση                        

 Ίνδαλμα- πρότυπο                                                  

 Τεχνολογία-πολυτεχνικές δραστηριότητες     

 Επιστημονική έρευνα-εξερεύνηση                  

 Τέχνη-μόδα-ομορφιά 

 Συνθήκες εργασίας  

 Κοινωνικές επαφές-γνωριμίες       
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3.1. ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

3.1.1 Παρουσίαση κατηγορημάτων  

 

Στο διάγραμμα 1 παρουσιάζονται σε ποσοτική μορφή τα αποτελέσματα για τα 

κατηγορήματα-λόγους επιλογής επαγγέλματος στα οποία φαίνονται καθαρά οι στάσεις 

των μαθητών από Ελλάδα. 

 

Αναλυτικά οι τιμές του κάθε Κατηγορήματος σε σύνολο 86 εμφανίσεων: 

 

3.1.1.1. Κατηγόρημα χρήματα (21 εμφανίσεις) 

Νο 2 «…Θα γίνω ελεύθερος επαγγελματίας για να πάρω τα χωράφια του πατέρα μου και 

να τα καλλιεργήσω. Και θα δώσω την περιουσία μου στα παιδιά μου…».  

Νο 4: «..Πλαστικος χειρουργος επειδη θα βγαζω λευτα και θα φτιαχνω  τα σωματα και 

τα πρωσωπα τον ανθρωπων ..Ποδοσφαιριστης για να βγαζω λευτα…». 

Νο 6: «…πυροζβέστης… Και βασικά πρέπει να βολεύουν οι ώρες και ο μισθός για να 

τρέφω τα παιδιά μου και την οικογένειά μου…να γίνω αστηνομος… Αλλά πρέπει να με 

βολέβει ο μησθός και οι ώρες για να μπορώ να δουλεύω και να επειζώ μαι τα λευτα που 

θα μου δίνουν».  

Νο 7: «…λογιστής γιατί παίρνει πολύ χρήμα" 
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από Ελλάδα
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Νο 8: «…γιατρός… Θα παίρνω μεγάλο μισθό… θα γινόμουν επιστήμονας…Θα με 

βόλευαν τα χρήματα για να βοηθώ την οικογένεια μου…» 

Νο 9: «…είναι κτηνίατρος… θέλω να βγάζω πολλά λεφτά και με το επάγγελμα αυτό 

πιστεύω πως θα βγάλω αρκετά» 

Νο 15: «… ή να ανοίξω μαγαζί φάρσας με ψεύτικες αράχνες εκρικτικές τσίχλες και 

αώρατο spray…) 

Νο 16: «…ζωγράφος …να πουλάω πίνακες 1.000.000.000 €... Επίσεις θέλω να ανίξω 

δικό μου κατάστιμα ζωγραφικής και να πουλάω πίνακες μου …»  

Νο 17: «…μηχανικός, επειδή θέλω να φτιάχνω αμάξια, για να παίρνω λεφτά,… να γίνω 

ποδοσφαιριστής... Αυτή η δουλειά θα μου προσφέρει πολλά χρήματα…) 

Νο 18: «…ποδοσφαιριστής…, παίρνεις πολλά λεφτά…» 

Νο 19: «…Το επάγκελμα του γιατρού το διάλεξα επειδή έχει αρκετά λεφτά το μήνα. 

Σκοπεύω να ανοίξω δικό μου ιατρίο όταν θα μάσω αρκετά λεφτά…» 

Νο 20:  «…επιχειρηματίας για να ανοίξω αίθουσα υπολογιστών…»  

Νο 21: «…επιχειρηματίας με δικία μου εταιρία υπολογιστών...» 

Νο 22: «γιατρός… Θα έχω μια καλή δουλειά, θα παίρνω έναν αρκετά καλό μισθό, θα 

μπορώ να θρέψω την οικογένειά μου… φυσικός επιστήμονας στη ΝΑSA… Θα έχω 

οικονομική άνεση, θα μπορώ να θρέψω την οικογένειά μου».  

Νο 25: «…και εμπορας μαρεσει η πολη δουλεια… θελω να εχω ένα κατάστημα μεγαλο 

με παιδικά ρούχα…». 

   

Το Κατηγόρημα χρήματα, παρουσιάζει την υψηλότερη συχνότητα στα γραπτά 

των μαθητών οι οποίοι επιλέγουν σε υψηλό ποσοστό  επαγγέλματα µε γνώμονα τις 

υψηλές αποδοχές, το  υψηλό κέρδος, την οικονομική αποκατάσταση. Αρκετά από αυτά 

τα επαγγέλματα είναι συνήθως υψηλού κοινωνικού κύρους (γιατρός, επιχειρηματίας, 

επιστήμονας) και η πλειοψηφία τους υπάγονται στα παραδοσιακά «ανδρικά 

επαγγέλματα».  

Η επιχειρηματική δραστηριότητα με απώτερο σκοπό την οικονομική  άνεση-

εξασφάλιση αφορά  τομείς προτίμησης συνήθως του αντρικού πληθυσμού: 

οικογενειακή επιχείρηση-εργασία (Νο 2), τεχνολογία (Νο 20, Νο 21) εμπόριο τέχνης 

(Νο 16) εμπόριο περίεργων εφευρέσεων (Νο 15). 

 Αρκετοί συνδυάζουν την απόκτηση οικονομικής δύναμης με το επάγγελμα του 

ποδοσφαιριστή (κατεξοχήν αντρικό άθλημα-επάγγελμα) που συνδέεται με την 

ανταγωνιστικότητα, τον δυναμισμό και τη σωματική άσκηση, χαρακτηριστικά της 
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αντρικής ταυτότητας. Κάποιοι άλλοι με το ιατρικό επάγγελμα επιλέγοντας τις 

ειδικότητες του χειρούργου, οφθαλμίατρου και του κτηνιάτρου και τις συνδέουν με την 

πρόθεσή τους να προσφέρουν στους συνάνθρωπους τους και στα ζώα (Νο 4). 

Θεωρούν ότι η οικονομική εξασφάλιση και η κάλυψη των μελλοντικών 

βιοποριστικών αναγκών τους και της οικογένειάς τους αποτελεί  προσωπική τους 

ευθύνη (Νο 6, Νο 8, Νο 22)κάτι που συνδράμει με την στερεότυπη αντίληψη για το 

ρόλο του άντρα-κουβαλητή. 

 

3.1.1.2. Κατηγόρημα δημοσιότητα (7 εμφανίσεις)  

Νο 2: «...μπασκετμπολίστας για να είμαι διάσημος να βγω στη τηλεόραση και τα λειπά…» 

Νο 6: «…πυροζβέστης… να σώζω τους ανθρώπους να μπορώ να γίνω ο πιο διάσημος 

πυροσβέστης…».    

Νο 10 : «…τερματοφυλακας σε μια Μεγαλη ομαδα π.χ. Μπαρτσελονα, Ρεαλ Μαδριτης, 

Μιλαν, Αγιαξ.» 

Νο16: «ζωγράφος γιατί … να πουλάω πίνακες …τους θαυμάζουν όλοι, θα γίνω 

διάσημος..»   

Νο 17 : «..ποδοσφαιριστής, …Αυτή η δουλειά θα μου προσφέρει πολλά χρήματα και έτσι 

θα γινώ διάσημος, ....και θα έχω πολλούς  θαυμαστές…ηθοποιός … και θα έχω δόξα, θα 

γινόμουνα διάσημος σε όλο τον κόσμο, θα συναναστρεφομαι με ηθοποιούς που θέλω να 

γνωρίσω…»  

Νο 18: «…ποδοσφαιριστής γιατί γίνεσαι γνωστός σε όλο τον κόσμο, παίρνεις πολλά 

λεφτά και μπορείς να γίνεις ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου»  

 

Η δημοσιότητα προβάλλεται ως έναν από τους λόγους επιλογής του 

μελλοντικού τους επαγγέλματος σε συνδυασμό με αλλά κατηγορήματα. Για να 

επιτύχουν την αναγνώριση επιλέγουν αντρικά αθλητικά επαγγέλματα, κυρίως αυτό του 

ποδοσφαιριστή και του μπασκετμπολίστα, που δεν απαιτούν πανεπιστημιακές σπουδές 

και στηρίζονται στη σωματική δύναμη και ανταγωνιστικότητα (Νο 2,10,17,18).  

Ο ρόλος του διάσημου σούπερ ήρωα-πυροσβέστη που σώζει από τις φλόγες της 

φωτιάς τους ανθρώπους, τα ζώα και τη φύση, έχει κατασκευαστεί μέσα στο μυαλό, 

συνδράμει με την στερεότυπη ταυτότητα του δυναμικού άντρα σωτήρα και πετυχαίνει 

την δημοσιότητα μέσω της δύναμης της προσφοράς (Νο 6)    
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Μαζί με τα αθλητικά επαγγέλματα επιλέγονται επίσης και  επαγγέλματα που 

σχετίζονται με το θέαμα και τη τέχνη(θέατρο, ζωγραφική) που προσβλέπουν στην 

προβολή  μέσω των ΜΜΕ και κυρίως της τηλεόρασης (Νο 17, Νο 16).   

 

3.1.1.3. Κατηγόρημα προσφορά και φροντίδα (20 εμφανίσεις) 

 

Νο 3: «…Μοριακός Βιολόγος(Μ.Β.)γιατί θέλω να προοδέψω την ανθρωπότιτα. 

…Ελπίζω να ανακαλίψω χρήσιμα πράγματα». 

Νο 4 «…Ορθοπαδικος επειδη θα μπορω να βοηθω τους ανθρωπους…Πλαστικος 

χειρουργος επειδη θα βγαζω λευτα και θα φτιαχνω  τα σωματα και τα πρωσωπα τον 

ανθρωπων» 

Νο 5 «…αξιοματικός στην Ομάδα Υποβρύχιων Καταστροφών και να υπηρετήσω στον 

ελληνικό στρατό για πολλά χρόνια, για να προσφέρω προστασία στην Ελλάδα. …» 

Νο 6 «…πυροζβέστης.…να μπορώ να σώζω τα ζώα και τα δάση. Να βοηθάω τους 

ανθρώπους όταν είναι κλεισμένοι στο ασανσέρ. Και βασικά πρέπει να βολεύουν οι ώρες 

και ο μισθός για να τρέφω τα παιδιά μου και την οικογένειά μου.... …να γίνω αστηνομος 

επειδή δεν θα ήθελα να γίνονται κλοπές στην πόλη ...και να βάζω στη φηλακή αυτούς 

που κλέβουν για το καλό των ανθρώπων. Αλλά πρέπει να με βολέβει ο μησθός και οι 

ώρες για να μπορώ να δουλεύω και να επειζώ μαι τα λευτα που θα μου δίνουν»    

Νο 8 «…γιατρός. …Μου αρέσει να βοηθάω τα άστεγα και πεινασμένα παιδιά…Μπορώ 

να βρω εύκολα δουλειά…Θα παίρνω μεγάλο μισθό» 

Νο 9 «…είναι κτηνίατρος… μου αρέσει να βοηθώ τα ζώα. …»  

Νο 10 «…πυροσβεστη για να βοηθαω τον κοσμο όταν περνουν φωτια η όταν έχουν 

πρόβλημα με κατι που εχει σχεση με την φωτια… Αθλητικός γιατρος για να βοηθο τους 

ποδοσφαιριστες όταν τραυματιζονται.»  

Νο 11 «…κτινίατρος για να μπωρω να γιατρευω τα ζωα. Γιατι μα ‘ρεσεί να τα βλέπω να 

ζουνε καλα όχι να τα βλεπω να υποφερουν...» 

Νο 13 «…αστυνομος να πιανω τους κλεφτες,… Η αστυνομια υπάρχει για να σοζει των 

κοσμος.… γιατρος για να βοηθαω των κοσμο που είναι αρωστος που εχει σπασει το χερι 

του να του το δεσο το χερι να δωσο στους ανθρωπους που χρειαζονται χαπια» 

Νο 14 «…χειρούργος γιατί μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους αν έχουν πάθει 

κάτι…» 

Νο 17 «…μηχανικός, επειδή θέλω να φτιάχνω αμάξια,…να προσφέρω βοήθεια στους 

συνανθρώπους μου…»  
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Νο 18 «…πυροσβέστης γιατί…σβήνεις φωτιές και σώζεις ανθρώπους…Όταν μεγαλώσω 

θα ήθελα να γίνω ηλεκτρικός γιατί μπορείς να βοηθάς τους ανθρώπους στα ηλεκτρικά…» 

Νο 21: «…οδοντίατρος επειδη μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους με προβλήματα 

στα δόντια» 

Νο 22: «…να γίνω γιατρός με την ειδικότητα του οδοντίατρου…Θα ήθελα παρα πολύ 

όλοι να έχουν ένα αστραφτερό χαμόγελο…» 

Νο 50: «... γιατρος …για να θώζω ανθρωπους ..».                                   

 

Οι μαθητές επιθυμούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και στην 

ανθρωπότητα. Είναι όμως φανερό μέσα από την ανάλυση των δεδομένων, ότι τα 

επαγγέλματα που επιλέγουν οι μαθητές για να προσφέρουν βοήθεια, φροντίδα, 

υποστήριξη (χαρακτηριστικά που τυπικά και στερεοτυπικά αποδίδονται στις 

γυναίκες)εκτός από την συμβολή στην πρόοδο-επιστήμη (ανδρικό χαρακτηριστικό), 

υπάγονται είτε στα παραδοσιακά αντρικά επαγγέλματα υψηλού κοινωνικού κύρους 

(γιατρός, μοριακός βιολόγος, στρατιωτικός) είτε στα παραδοσιακά αντρικά 

επαγγέλματα (σώματα ασφαλείας) που στηρίζονται στη σωματική δύναμη, στη δράση 

και στον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, (αστυνόμος, πυροσβέστης, στρατιωτικός).  

Συνήθως η πρόθεση προσφοράς και βοήθειας συνυπάρχει με την προσδοκία της 

οικονομικής ανταμοιβής, του βιοπορισμού και της επαγγελματικής αποκατάστασης 

(Νο 4, Νο 6, Νο 8, Νο 9, Νο 22).  

Επομένως παρόλο που αρχικά το κατηγόρημα για προσφορά και φροντίδα 

εμφανίζεται σε υψηλό ποσοστό και φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

κατασκευή της μελλοντικής επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών, από την 

περεταίρω ανάγνωση και ανάλυση προκύπτει ότι η κατασκευή αυτή επηρεάζεται και   

καθορίζεται από τις παραδοσιακές αντιλήψεις και τα ιδεολογήματα που συντηρούν τα 

στερεότυπα των φύλων. Παράλληλα όμως πρέπει να επισημάνουμε και το γεγονός ότι 

σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθητές εμφανίζονται να λειτουργούν πιο  αλτρουιστικά 

δίνοντας  έμφαση στην κοινωνική προσφορά.  
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3.1.1.4.  Κατηγόρημα διδασκαλία-εκπαίδευση (3 εμφανίσεις) 

Νο 5: «…δάσκαλος 1) γιατί θα ήθελα να διδάξω την ελληνική γλώσσα 2)για να μάθουν 

οι μαθητές την ιστορία του έθνους και του γένους. Επίσης θα ήθελα να κάνω τους μαθητές 

μου πανέξυπνους άμα γίνω δάσκαλος. Θα έχω το συμφέρον. Όταν είναι αργίες και θα 

μπορώ επίσης να κάνω ιδιαίτερα μαθήματα άμα δεν δουλεύω στο σχολείο. Ο δάσκαλος 

δεν δουλεύει το καλοκαίρι και πληρώνεται. …Επειδή αγαπώ τα παιδάκια θα ήθελα να 

βοηθήσω να μάθουν και να χαρούν τα παιδικά τους χρόνια στο δημοτικό».  

Νο 18: «…δάσκαλος γιατί διδάσκεις στα παιδιά γράμματα και γιατί έχεις περισσότερες 

διακοπές από όλα τα άλλα επαγγέλματα…» 

Νο 20: «…ΔΑΣΚΑΛΟΣ γιατί μου αρέσει να φυλάω τα παιδιά… επιχειρηματίας για να 

ανοίξω αίθουσα υπολογιστών…να μαθαίνω στους άλλους ανθρώπους να μαθαίνουν 

υπολογιστές.»  

 

Λιγοστές είναι οι αναφορές των μαθητών στην επιθυμία τους να διδάξουν, ως 

λόγο  επιλογής  επαγγέλματος. Επιλέγουν την εκπαίδευση και τη διδασκαλία σε 

συνδυασμό με άλλα κατηγορήματα. Η πρόθεση για διδασκαλία είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα με το προσωπικό όφελος και οικονομικό συμφέρον τους, είτε αυτά 

ερμηνεύονται ως επαγγελματικές ευκαιρίες και συμφέρουσες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες είτε ως ευνοϊκές συνθήκες εργασίας.  

Επίσης το αντικείμενο διδασκαλίας είναι η τεχνολογία Η/Υ που αποτελεί τομέα 

που επικεντρώνει συνήθως το ενδιαφέρον και αποτελεί επιλογή του αντρικού 

πληθυσμού στο (Νο 20).  

Επομένως, οι μαθητές επιλέγουν σε πολύ χαμηλό ποσοστό επάγγελμα με βάση 

την επιθυμία τους να διδάξουν και να εκπαιδεύσουν (χαρακτηριστικό άλλωστε που 

συνδέεται με τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την γυναικεία φύση). Ακόμα και σε 

αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις στόχος τους είναι η οικονομική εξασφάλιση, βασική 

επιδίωξη που εμφανίζει συνήθως  ο αντρικός πληθυσμός, με αποτέλεσμα να χτίζουν 

μια ταυτότητα φύλου που συνδράμει περισσότερο με τα αντρικά κοινωνικά πρότυπα.  
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3.1.1.5. Κατηγόρημα σωματική άσκηση και δράση (14 εμφανίσεις) 

Νο 1 «…προπονητης της κολύμβησης γιατί έχω μια μίκρη εμπειρία στην κολύμβηση γιατί 

με αυτό ασχουλουμε 3,5 χρόνια…». 

Νο 2 «…μου αρέσει το μπάσκετ και για αυτό σκέφτομαι πολύ σοβαρά για να γίνω 

μπασκετμπολίστας». 

Νο 4 «…Αεροπόρος για να δω τον κοσμο, να γνωρισω ανθρωπους και για να κανω 

ταξιδια…Ποδοσφαιριστης …, να αθλουμε, κανω ταξιδια…»  

Νο 9 «…αστυνομικός γιατί μου αρέσει να κυνηγάω τους κακούς και τους κλέφτες….»  

Νο 10 «…τερματοφυλακας σε μια Μεγαλη ομαδα π.χ. Μπαρτσελονα, Ρεαλ Μαδριτης, 

Μιλαν, Αγιαξ…» 

Νο 12 «…ποδοσφαιρηστις στην ομάδα της Μπαρτσελόνας της Ρεαλ Μαδριτης ή στον 

Παναθηναϊκό. Εγώ πάω να μαθένω μπάλα στην Αγια Παρασκευη…»  

Νο 13 «…αστυνομος να πιανω τους κλεφτες,..» 

Νο 14 «…σκιέρ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και απολαμβάνω τη φύση. Μου αρέσει πολύ 

να κατεβαίνω τις πολλές πίστες που έχει εκεί και μου αρέσουν οι βόλτες με τα λίφτ…». 

Νο 17 «…γίνω ποδοσφαιριστής… θα αθλούμε …»  

Νο 18 «…πυροσβέστης γιατί γυμνάζεσαι μαθαίνεις να χειρίζεσαι μια μάνικα, να οδηγας 

πυροσβεστικό όχημα,…» 

Νο 25«…Ποδοσφαιριστης …θελω να βαζω γκολ …και επισης …πιλοτος για να ταξιδευο 

σε ολο το κοσμο σε ολη τη γη …*και επισης παο σε γιαυτο θελω να γινω ποδοσφαιριστης»     

 

Την επιθυμία τους να γυμναστούν ή να συμμετέχουν σε τομείς που υπόσχονται 

δράση και περιπέτεια προβάλλουν ως λόγο επιλογής του μελλοντικού τους 

επαγγέλματος αρκετοί μαθητές από Ελλάδα της παρούσας έρευνας.  

Επιλέγουν επαγγέλματα και αθλήματα που σχετίζονται με σωματική δύναμη, 

αντοχή, δυναμισμό, αποφασιστικότητα και επιθετικότητα (Νο4, Νο 09, Νο 18, Νο 25), 

χαρακτηριστικά βάση των οποίων δομείται η αντρική ταυτότητα. 

Επομένως στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει έκδηλη κατασκευή έμφυλων 

(ανδρικών) ταυτοτήτων.  

 

3.1.1.6.  Κατηγόρημα τέχνη-μόδα- ομορφιά (2 εμφανίσεις) 

Νο 16: «…ζωγράφος γιατί μαρέσει πάρα πολύ να ζωγραφίζω και να πουλάω πίνακες 

1.000.000.000 € και θα τους θαυμάζουν όλοι, θα γίνω διάσημος… …»   
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Νο 17: «…ηθοποιός για να συμμετέχω σε πολλές ταινίες και στο θέατρο. Θα πηγαίνω σε 

διάφορες πόλεις και θα ψυχαγωγώ τον κόσμο και θα έχω δόξα, θα γινόμουνα διάσημος 

σε όλο τον κόσμο…»  

 

Η τέχνη (ζωγραφική και υποκριτική) ως κατηγόρημα (λόγος επιλογής του 

μελλοντικό τους επαγγέλματος) εμφανίζεται σε πολύ χαμηλό ποσοστό, δύο φορές σε 

σύνολο εικοσιπέντε εκθέσεων. 

Εκφράζουν την επιθυμία τους να ασχοληθούν με την τέχνη  γιατί τους αρέσει 

αλλά στην συνέχεια εξηγούν πολύ καθαρά πώς η επιλογή τους αυτή είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την επιθυμία τους για οικονομικές απολαβές και δημοσιότητα (Νο 16, 

Νο 17). Η τέχνη αντιμετωπίζεται ως μέσο βιοπορισμού που στοχεύει στην οικονομική 

και επαγγελματική εξασφάλιση όσον αφορά την έννοια της επιτυχίας και κοινωνικής 

καταξίωσης, στοιχείο που συνδέεται με τις παραδοσιακές αντρικές αξίες και 

συμπεριφορές.  

Επομένως οι μαθητές και στην περίπτωση αυτή μέσα από το λόγο φαίνεται να 

αντικατοπτρίζουν τη δόμηση μιας αντρικής ταυτότητας. 

 

3.1.1.7. Κατηγόρημα επιστημονική έρευνα ή εξερεύνηση (3 εμφανίσεις) 

 

Νο 15: «…εξερευτιτής γιατί πάντα ήθελα να πάω σε έναν ναό των νίνκας και να 

σηναντίσω τον Indiana jones…» 

Νο 24: «…ιστορικός γιατί μελετώ πολύ την Αρχαία Ιστορία… Για να μελετώ αρχαία 

μνημεία. Και να μαθαίνω περισσότερα για τους πολιτισμούς και την  ιστορία τους. 

Νο 22: «…επιστήμονας αλλά ειδικότητα φυσικός επιστήμονας στη ΝΑSA…Είναι ένα από 

τα αγαπημένα μου επαγγέλματα.» 

 

Μόνο δύο μαθητές επιλέγουν το μελλοντικό τους επάγγελμα γιατί θέλουν να 

ασχοληθούν με την επιστημονική έρευνα και εξερεύνηση, ποσοστό πολύ χαμηλό. 

Μέσα από το γραπτό τους λόγο διαφαίνεται η επιθυμία για επιστημονική μελέτη -

έρευνα, ακαδημαϊκή γνώση και το ενδιαφέρον για εξερεύνηση και περιπέτεια .Η 

επιθυμία για εξερεύνηση συνδέεται με έναν κινηματογραφικό ήρωα, σύμβολο των 

εξερευνήσεων και των ιστοριών μυστηρίου αρχαίων πολιτισμών Indiana jones (Νο 15) 

και με μια κορυφαία και ξεχωριστή ενασχόληση, αυτή του επιστήμονα στην καλύτερη 
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διαστημική ομάδα του κόσμου, στη ΝΑSΑ (Νο 22)και με ανώτερες ακαδημαϊκές 

σπουδές στην επιστήμη της ιστορίας και της αρχαιολογίας (Νο 24). Οι μαθητές 

κατασκευάζουν φυλετική ταυτότητα που στηρίζεται σε παραδοσιακά αντρικά 

χαρακτηριστικά.  

 

3.1.1.8. Κατηγόρημα τεχνολογία και πολυτεχνικές δραστηριότητες (6 εμφανίσεις) 

 

Νο 14: «…μηχανικός αεροσκαφών γιατί μου αρέσουν τα αεροπλάνα…Ακόμα 

…μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών γιατί μου αρέσουν οι υπολογιστές και συχνά 

πάω …και κάνω διάφορα πράγματα όπως format και προγραμματισμούς…» 

Νο 15: «… μηχανικός διαστημόπλοιων γιατί πάντα ήθελα να φτιάξω ένα διαστημόπλοιο 

που να ονομάζεται Jim No1 ή μηχανικός όπλων του μέλλοντος γιατί πολύ μου αρέσουν 

οι ακτίνες laser,  τα σπαθιά laser και ρομ με αποθήκευση διαφόρων κωδικών…» 

Νο 18: «…ηλεκτρικός γιατί μπορείς … να παίζεις με το ρεύμα…» 

Νο 20: «…επιχειρηματίας για να ανοίξω αίθουσα υπολογιστών. Γιατί μου αρέσει να 

δουλεύω υπολογιστές…» 

 

Οι μαθητές μέσα από το γραπτό τους λόγο προβάλλουν ως λόγο επιλογής του 

μελλοντικού τους επαγγέλματος την αγάπη τους για την τεχνολογία και την μηχανική.  

Συνδέουν το συγκεκριμένο Κατηγόρημα με επαγγέλματα που έχουν ως αντικείμενό 

τους την κατασκευή και το χειρισμό μηχανήματων και συσκευών υψηλής τεχνολογίας. 

Ο δημοφιλέστερος κλάδος είναι της μηχανικής και των νέων τεχνολογιών. Ήδη είναι 

ενημερωμένοι για το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει και σε κάποιες περιπτώσεις είναι 

εξοικειωμένοι με αυτό (Νο 14). Επιλέγουν λοιπόν με  βάση αξίες που συνδέονται 

στερεοτυπικά με την αντρική προσωπικότητα και τρόπο σκέψης. 

 

3.1.1.9.  Κατηγόρημα Ίνδαλμα ή μίμηση προτύπου (7 εμφανίσεις) 

Νο 4: «…να μιασω στου Κασιλιας στον, στον Μπουφον, στον Πουγιολ στον Νεστα, στον 

Μαικον, στον Καρστον Ντι Μαρια, στον Κακα στον Χριστιανο Ροναλντο, στον Μεσσι 

στον Βίλια και στον Ιμπραίμοβιτσς…» 

Νο 6: «… να γίνω πυροζβέστης… γιατί η γιαγιά μου  μου είχε πει πως ο παπούς μου 

εσβεινε φωτιές…» 
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Νο 11: «…να δουλευω σε ορυχειο όπως ο πατερας μου…» 

Νο 14: «…να συνεχίσω την δουλειά του μπαμπά μου, δηλαδή μηχανικός ηλεκτρονικών 

υπολογιστών…» 

Νο 15: «…ή αρτοποιός γιατί αυτό το επάγγελμα είναι οι γονείς μου.» 

Νο 17«…ποδοσφαιριστής… να μοιάσω το «Messi»…ηθοποιός …θα ήθελα να μοιάσω 

στον Τζειμς Μποντ»  

Νο 19: «…οφθαλμίατρος γιατί το θέλει πολύ η μητέρα μου». 

 

Αρκετοί μαθητές προβάλλουν ως λόγο επιλογής επαγγέλματος την θέλησή τους 

να ακολουθήσουν το επάγγελμα της οικογενείας τους ή κάποιου ινδάλματος τους. Το 

Κατηγόρημα αυτό το συνδέουν με επαγγέλματα που ασκούν οι γονείς ή οι συγγενείς 

τους και τα οποία συγκαταλέγονται στα παραδοσιακά «αντρικά» επαγγέλματα 

(Πυροσβέστης, εργάτης σε ορυχείο, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

αρτοποιός) και συνδέονται με χαρακτηριστικά όπως σωματική δύναμη, γνώσεις 

μηχανικής και τεχνολογίας, χειρωνακτική εργασίας. 

Επίσης όταν επιλέγουν τα ινδάλματα τους από το χώρο του θεάματος 

(υποκριτική, ποδόσφαιρο)πάλι ακολουθούν αντρικά πρότυπα που συμβολίζουν την 

δράση και την περιπέτεια (Νο 17, τον κινηματογραφικό ήρωα Τζειμς Μποντ) και τον 

ανταγωνισμό, τη σωματική δύναμη και την επιθετικότητα τους διάσημους 

ποδοσφαιριστές (Νο 4).  

Δομούν την ταυτότητα του εαυτού  τους με ανδρικά χαρακτηριστικά, που 

αντιπροσωπεύονται και εκφράζονται με τον καλύτερο τρόπο στα πρόσωπα των 

αστέρων του ποδοσφαίρου καθώς αποτελεί το κατεξοχήν «αντρικό» άθλημα  

Η επιθυμία τους να ακολουθήσουν τα συγκεκριμένα επαγγέλματα φανερώνει 

την πρόθεση υιοθέτησης ανδρικών συμπεριφορών και ρόλων και άρα την κατασκευή 

μιας παραδοσιακής ανδρικής ταυτότητας. 

 

3.1.1.10.  Κατηγόρημα συνθήκες εργασίας (2 εμφανίσεις) 

Νο 5: «…δάσκαλος …Θα έχω το συμφέρον. Όταν είναι αργίες και θα μπορώ επίσης να 

κάνω ιδιαίτερα μαθήματα άμα δεν δουλεύω στο σχολείο. Ο δάσκαλος δεν δουλεύει το 

καλοκαίρι και πληρώνεται…» 

Νο 18: «…δάσκαλος… γιατί έχεις περισσότερες διακοπές από όλα τα άλλα 

επαγγέλματα…» 
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Οι μαθητές προβάλλουν το Κατηγόρημα, για τις συνθήκες εργασίας ως λόγω 

επιλογής κυρίως του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, εστιάζοντας στις αργίες και στις 

καλοκαιρινές διακοπές σε συνδυασμό πάντα με τις οικονομικές απολαβές και την 

προοπτική παράλληλης εργασίας λόγω ακριβώς αυτών των όρων και συνθηκών  

εργασίας. Κατασκευάζουν  έτσι «αντρικές ταυτότητες» που στηρίζονται στην 

οικονομική και επαγγελματική εξασφάλιση. 

 

3.1.1.11.  Κατηγόρημα κοινωνικές επαφές –γνωριμίες (1 εμφάνιση)  

Νο 4: «…Αεροπόρος για να δω τον κοσμο, να γνωρισω ανθρωπους και για να κανω 

ταξιδια…» 

Κατασκευή ανδρικής ταυτότητας(η εξωστρεφής συμπεριφορά και ή κοινωνικές 

επαφές αποτελούν στοιχεία της δημόσιας σφαίρας και μαζί με την μηχανική και την 

περιπέτεια ερίζουν και ταιριάζουν σε ανδρικά πρότυπα και συμπεριφορά). 
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3.1.2. Παραδείγματα εκθέσεων 

 

Επιλέχθηκαν 2 εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

μέσα στις οποίες υπάρχουν διαφορετικά κατηγορούμενα- λόγοι επιλογής 

επαγγέλματος. Παρατίθενται αυτούσιες. 

 

Έκθεση Νο 18: 

1. «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω πυροσβέστης γιατί γυμνάζεσαι μαθαίνεις να 

χειρίζεσαι μια μάνικα, να οδηγας πυροσβεστικό όχημα, τις λειτουργίες του, γιατί 

σβήνεις φωτιές και σώζεις ανθρώπους. 

2. Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω δάσκαλος γιατί διδάσκεις στα παιδιά γράμματα 

και γιατί έχεις περισσότερες διακοπές από όλα τα άλλα επαγγέλματα. 

3. Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω αστυνομικός γιατί γυμνάζεσαι, μαθαίνεις πως 

λειτουργούν διάφορα όπλα και για να τα χειρίζεσαι. 

4. Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω ηλεκτρικός γιατί μπορείς να βοηθάς τους 

ανθρώπους στα ηλεκτρικά και να παίζεις με το ρεύμα. 

5. Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής γιατί γίνεσαι γνωστός σε όλο 

τον κόσμο, παίρνεις πολλά λεφτά και μπορείς να γίνεις ο καλύτερος 

ποδοσφαιριστής του κόσμου.» 

Στην έκθεση του, ο μαθητής αναφέρει τα εξής κατηγορήματα: 

 Σωματική άσκηση-δράση (3 φορές) 

 Τεχνολογία-χειρισμός και λειτουργία μηχανημάτων (2 φορές) 

 Προσφορά και φροντίδα (2 φορές) 

 Χρήματα (1φορά) 

 Διδασκαλία-εκπαίδευση (1φορά) 

 Συνθήκες εργασίας (1φορά) 

 Δημοσιότητα (1φορά) 

Και τα συνδέει με πέντε παραδοσιακά «ανδρικά» επαγγέλματα :  

 πυροσβέστη 

 δάσκαλου  

 αστυνομικού  
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 ηλεκτρικού  

 ποδοσφαιριστή 

Επιλέγει με συγκεκριμένα κατηγορήματα τα επαγγέλματα που προτιμάει. 

Προηγείται σε συχνότητα εμφανίσεων το Κατηγόρημα για σωματική άσκηση-δράση 

και τα υπόλοιπα που έπονται, τα περισσότερα σχετίζονται με παραδοσιακές ανδρικές 

αξίες και  χαρακτηριστικά (ενδιαφέρον για την τεχνολογία, οικονομική και 

επαγγελματική καταξίωση). Επομένως κατασκευάζει για τον εαυτό του έμφυλη 

ταυτότητα του δυναμικού άνδρα που προσφέρει ασφάλεια και προστασία, με τη 

σωματική δύναμη, την γνώση της τεχνολογίας και την διάθεση της προσφοράς. Επίσης 

την ταυτότητα του διάσημου και επιτυχημένου οικονομικά και επαγγελματικά αθλητή 

(ποδοσφαίρου, του δημοφιλέστερου «ανδρικού αθλήματος).  

 

Έκθεση Νο 22  

«Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω γιατρός. Αυτό το επάγγελμα το προτιμώ ιδιαίτερα 

γιατί ήταν πάντα το ονειρό μου για να γίνω γιατρός με την ειδικότητα του οδοντίατρου.  

1ο. Μου αρέσει να ασχολούμαι με τα δόντια 

2ο. Θα ήθελα παρα πολύ όλοι να έχουν ένα αστραφτερό χαμόγελο 

3ο. Θα έχω μια καλή δουλειά 

4ο. Θα παίρνω έναν αρκετά καλό μισθό 

5ο. Θα μπορώ να θρέψω την οικογένειά μου 

Αλλά αν δεν πετύχω σε αυτό το επάγγελμα θα ήθελα να γίνω επιστήμονας αλλά ειδικότητα 

φυσικός επιστήμονας στη ΝΑSA. 

1ο. Θα ταξιδεύω σε διάφορα μέρη του κόσμου 

2ο. Θα έχω οικονομική άνεση 

3ο. Θα μπορώ να θρέψω την οικογένειά μου 

4ο. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου επαγγέλματα.» 

Στην έκθεση του, ο μαθητής αναφέρει τα εξής κατηγορήματα: 

 Χρήματα(4 φορές)  

 Συνθήκες εργασίας(1φορά) 

 Δράση (1 φορά) 

 Προσφορά και φροντίδα(1 φορά) 
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και τα συνδέει με δύο παραδοσιακά «ανδρικά» επαγγέλματα :  

 Οδοντίατρος 

 Φυσικός επιστήμονας στη ΝΑΣΑ 

Στο κείμενο της έκθεσης, το  Κατηγόρημα χρήματα  παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη συχνότητα, γεγονός που φανερώνει ότι ο συγκεκριμένος μαθητής θεωρεί 

τα χρήματα πολύ σημαντικά για τον ίδιο και της επιλογές του. Επιλέγει λοιπόν με βάση 

την οικονομική, επαγγελματική εξασφάλιση, την επαγγελματική επιτυχία και διατηρεί 

το ρόλο του κουβαλητή στην οικογένεια.   

Κατασκευάζει για τον εαυτό του την ταυτότητα του επαγγελματία- επιστήμονα 

οδοντίατρου, επιτυχημένου οικονομικά (έναν αρκετά καλό μισθό), που προσφέρει στο 

κοινωνικό σύνολο (όλοι να έχουν ένα αστραφτερό χαμόγελο), και του άνδρα 

κουβαλητή που είναι υπεύθυνος  για να εξασφαλίσει  την οικονομική επιβίωση της 

οικογένειας του. Επίσης του φυσικού επιστήμονα στη ΝΑSΑ σχεδόν για τους ίδιους 

λόγους και επιπλέον γιατί επιθυμεί δράση-ταξίδια. Επιθυμεί να ασχοληθεί με την 

επιστημονική έρευνα και στοχεύει στην μέγιστη επαγγελματική επιτυχία, αυτή του 

επιστήμονα στην καλύτερη διαστημική υπηρεσία στον κόσμου. Τα επαγγέλματα που 

επιλέγει συγκαταλέγονται στα  υψηλού κύρους «ανδρικά» επαγγέλματα και η αντρική 

ταυτότητα δομείται με βάση χαρακτηριστικά που παραδοσιακά αποδίδονται στο 

αντρικό φύλο (οικονομική ανεξαρτησία και ευθύνη για το βιοπορισμό της οικογένειας, 

ανώτερες ακαδημαϊκές σπουδές, καριέρα, κοινωνική καταξίωση).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[46] 
 

3.1.3 Σύνοψη αποτελεσμάτων για μαθητές από Ελλάδα 

 

Από τα γραπτά των μαθητών από Ελλάδα προκύπτουν τα εξής: οι Έλληνες 

μαθητές σχεδιάζουν το μέλλον τους έχοντας στο μυαλό τους την οικονομική και 

επαγγελματική τους εξασφάλιση, στόχοι οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τον ρόλο του 

άντρα που έχει την ευθύνη για την προστασία και το βιοπορισμό της οικογένειας. Ο 

ρόλος αυτός αποτελεί αδιαμφισβήτητο συστατικό της ανδρικής ταυτότητας. 

Ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα με απώτερο σκοπό την 

οικονομική  άνεση-εξασφάλιση σε τομείς προτίμησης συνήθως του αντρικού 

πληθυσμού τεχνολογία και εμπόριο. 

Η διάθεση για προσφορά και φροντίδα (αξίες που δομούν τη γυναικεία 

ταυτότητα) παρόλο που παρουσιάζει μεγάλο αριθμό  εμφανίσεων, στην 

πραγματικότητα συνδέεται πολλές φορές μαζί με την επιθυμία για απόκτηση χρημάτων 

(αξία που χαρακτηρίζει την ανδρική ταυτότητα). Επίσης μέσα από την ανάλυση του 

γραπτού τους λόγου αποκαλύπτονται παράλληλα με τη διάθεσή τους για προσφορά και 

άλλες συνιστώσες που σχετίζονται με άλλα κατηγορήματα. Σε πολλές περιπτώσεις οι 

μαθητές δηλώνουν φανερά πως προτίθενται  να προσφέρουν, αλλά ταυτόχρονα 

αναμένουν αναγνώριση-δημοσιότητα και την επιτυχία. 

Προβάλλουν ως λόγο επιλογής επαγγέλματος την θέλησή τους να μιμηθούν 

κάποιο μέλος της οικογενείας τους ή κάποιου ινδάλματος τους από το χώρο του 

θεάματος (υποκριτική, ποδόσφαιρο) ακολουθώντας αντρικά πρότυπα που συμβολίζουν 

τη σωματική δύναμη, τη δράση και την περιπέτεια καθώς και με την κοινωνική 

πατριαρχική  πρακτική-συνήθεια να κληρονομούν ή να συνεχίζουν τα αγόρια το 

επάγγελμα του πατέρα ή την οικογενειακή επιχείρηση. 

Η επιθυμία τους για ενασχόληση με την τεχνολογία και τις θετικές επιστήμες 

συναντάται σε αρκετές εκθέσεις των μαθητών και συνήθως συνδέεται με την 

επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική αποκατάσταση (που παραδοσιακά 

θεωρούνται χώροι ανδρικής ενασχόλησης και εργασίας).  

Οι μαθητές επιλέγουν σε πολύ χαμηλό ποσοστό επάγγελμα για να διδάξουν και 

να εκπαιδεύσουν (χαρακτηριστικό άλλωστε που συνδέεται με τις παραδοσιακές 

αντιλήψεις για την γυναικεία φύση). Ακόμα και σε αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις η 

επιλογή εμμέσως γίνεται για οικονομικούς λόγους, βασική επιδίωξη που εμφανίζει 
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συνήθως  ο αντρικός πληθυσμός, με αποτέλεσμα να κτίζουν μια ταυτότητα φύλου που 

συνδράμει περισσότερο με τα αντρικά κοινωνικά πρότυπα. 

Λίγοι μαθητές επιλέγουν το επάγγελμά τους γιατί θέλουν να ασχοληθούν με 

την εξερεύνηση και την επιστημονική έρευνα. Στις εκθέσεις τους όμως εντοπίστηκαν 

χαρακτηριστικά που στοιχειοθετούν και αντιπροσωπεύουν έμφυλα στερεότυπα  που 

σχετίζονται με ρόλους, ικανότητες και αξίες του «αντρικού» φύλου (οι άντρες είναι 

εκείνοι που αποζητούν την περιπέτεια, την εξερεύνηση, μπορούν να ασχοληθούν με 

επιστημονικές μελέτες σε σημαντικούς τομείς όπως της ιστορίας, πολιτισμού, υψηλής 

τεχνολογίας και προσβλέπουν στις ανώτερες θέσεις στην εκπαίδευση και στους 

κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς). 

Η ενασχόληση με την τέχνη, αντιμετωπίζεται ως μέσο βιοπορισμού που 

στοχεύει στην οικονομική και επαγγελματική εξασφάλιση όσον αφορά την έννοια της 

επιτυχίας και κοινωνικής καταξίωσης, στοιχείο που συνδέεται με τις παραδοσιακές 

αντρικές αξίες και συμπεριφορές. Ο τομέας της ομορφιάς και της μόδας αφήνει 

αδιάφορους τους Έλληνες μαθητές.  

Οι συνθήκες εργασίας, ως κατηγόρημα επιλέγεται από ελάχιστους μαθητές και 

σχετίζεται με το επάγγελμα του δασκάλου, ίσως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 

εργασίας του επαγγέλματος και των επιπλέον οικονομικών προοπτικών που μπορεί να 

προσφέρει (ιδιαίτερα μαθήματα-φροντιστήρια, φαινόμενο ιδιαίτερα διαδεδομένο στην 

Ελλάδα). 

Το  Κατηγόρημα για συναναστροφή και γνωριμίες εκφράστηκε στο γραπτό 

ενός μόνου μαθητή, αλλά τα περισσότερα επαγγέλματα που επιλέχθηκαν συνδέονται 

με τη δημόσια σφαίρα, την εξωστρέφεια και την κοινωνικότητα, χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της ανδρικής ταυτότητας. 

Συνοπτικά οι μαθητές από την Ελλάδα επιλέγουν το μελλοντικό τους 

επάγγελμα περισσότερο με γνώμονα τα χρήματα (και στις περιπτώσεις ακόμη που 

προβάλλουν την επιθυμία τους για προσφορά και φροντίδα) την σωματική άσκηση 

(αθλητισμό)-   δράση, την τεχνολογία και τη  δημοσιότητα. 
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3.2 ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

3.2.1 Παρουσίαση κατηγορημάτων 

 

Στο διάγραμμα 2 παρουσιάζονται σε ποσοτική μορφή τα αποτελέσματα για τα 

κατηγορήματα-λόγους επιλογής επαγγέλματος στα οποία φαίνονται καθαρά οι στάσεις 

των μαθητριών από Ελλάδα. 

 

 

 

Αναλυτικά οι τιμές εμφάνισης του κάθε Κατηγορήματος σε σύνολο 86 

εμφανίσεων 

 

3.2.1.1. Κατηγόρημα χρήματα (7 εμφανίσεις)   

Νο 31: «…αρχαιολόγος επειδή … θα μου δώσουν άπειρα χρήματα…» 

Νο 34: «…ηθοπιός για να παίζω …για να παίρνω πολλά λεφτά... δικιγός γιατί πάλλει 

περνεις πολλά λεφτά» 

Νο 35: «…κτηνίατρος γιατί μου αρέσει πολύ να φροντίζω τα ζώα... μεγαλώσω αν γίνω 

κτηνίατρος θα ανοίξω δικό μου μαγαζί…» 

Νο 39: «…ηθοπειός γιατί μου αρέσει να παίζω σε θέατρα και γιατί μου αρέσει επίσεις το 

χρηματικό ποσό…»  
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Νο 44 : «… μοντέλο γιατί είμαι πανέμορφη έχω φωτογένια βγάζω πολλά χρήματα…»  

Νο 46 : «… να γίνω και νοσοκόμα γιατί: Για να βοηθάω τους ανθρώπους. Μου αρέσει 

να καρφώνω ενέσεις στους γέρους. Θα παίρνω πολλά λεφτά…» 

Το  Κατηγόρημα για χρήματα εμφανίζεται λίγες φορές(7) στα γραπτά των μαθητριών 

και συνδέεται συνήθως με τυπικά γυναικεία χαρακτηριστικά γνωρίσματα(προσφορά: 

Νο 35,46 και φιλαρέσκεια Νο 34, 39,44) και είδη απασχόλησης(ηθοποιός, μοντέλο, 

νοσοκόμα).  

Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις παρόλο που επιλέγονται επαγγέλματα υψηλού 

κοινωνικού κύρους (κτηνίατρος, αρχαιολόγος και δικηγόρος) η απόκτηση χρημάτων 

συνδυάζεται με την γυναικεία διάθεση για προσφορά-βοήθεια. Οι μαθήτριες είναι 

πρόθυμες να υιοθετήσουν παραδοσιακούς ρόλους  που εστιάζουν στην εξυπηρέτηση 

και φροντίδα των άλλων και με αυτό τον τρόπο αναπτύσσουν έμφυλη «γυναικεία 

ταυτότητα», που συνδέεται με τις αναμενόμενες  για το γυναικείο φύλο προσδοκίες 

απαλλαγμένες από την υποχρέωση της ενασχόλησης με την οικονομική 

πραγματικότητα που αποτελεί αντρικό προνόμιο- στερεότυπο. 

Οι μαθήτριες αντιμετωπίζουν το μελλοντικό επάγγελμα με ρομαντική και 

ιδεαλιστική αντίληψη συνδυάζοντας περισσότερο τις χρηματικές απολαβές  με την 

προσφορά  στην ανθρωπότητα και με την προσωπική τους ευχαρίστηση και όχι σαν 

άμεση ανάγκη και υποχρέωση για βιοποριστικούς λόγους.  

 

3.2.1.2. Κατηγόρημα δημοσιότητα (4 εμφανίσεις)   

 

Νο 27: «…τραγουδίστρια …Θα είμαι διάσημη…» 

Νο 31: «…αρχαιολόγος … Θα γίνω διάσημη σε όλο τον κόσμο…» 

Νο 44: « …να βγαίνω φωτογραφίες και να βλέπω το προσωπό μου σε περιοδικά…»   

Νο 47: «…να φωτογραφίσω διάφορα ωραία πράγματα να τα σχεδιάσω και να τα 

φωτογραφίζω για να μπουν σε διάφορα περιοδικά…» 

 

Το Κατηγόρημα για δημοσιότητα, εμφανίζεται λίγες φορές(4) γεγονός που 

φανερώνει πως οι μαθήτριες  ελάχιστα επιλέγουν το μελλοντικό τους επάγγελμα 

αποβλέποντας στη δημοσιότητα. Στις περιπτώσεις που επιθυμούν την αναγνώριση, την 

συνδυάζουν με  άλλα κατηγορήματα, της ενασχόλησης με την ομορφιά τη μόδα και 

την καλλιτεχνία.  
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3.2.1.3. Κατηγόρημα προσφορά και φροντίδα (22 εμφανίσεις)    

 

Νο 26: «…κτηνίατρος για να βοηθάω τα ζωάκια … που θα έχουν τραβματιστεί...»  

Νο 28: «…παιδίατρος γιατί μου αρέσουν τα παιδιά. Θέλω να τα βλέπω υγιή και 

χαρούμενα να τα βλέπω κάθε πρωί που ξυπνάω… να τα προσέχω και να τα φροντίζω… 

δικηγόρος για να μπορώ να υπερασπίζομαι τους πελάτες όταν έχουν δίκιο. Θέλω να είμαι 

δίκαια με όλους και όλα να είναι τα πάντα γύρω μου ρόδινα και δίκαια. Γιατί θέλω 

παντού να υπάρχει δικεωσίνη. Θέλω να γίνω … να κάνω την πόλη μου πολύχρωμη»  

Νο 29: «…δασκάλα…συμπαθώ πολύ τα παιδιά και θέλω να τα υπερασπίζομαι όταν 

αδικούνται … Μ’ αρέσει να γιατρεύω τους ανθρώπους γιατί με αυτόν τον τρόπο θα τους 

δίνω χαρά και θα τους ενθαρρύνω να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους με όση 

περισσότερη θέληση γίνεται...»  

Νο 30: «… θέλω να βοηθάω τα παιδιά του 3ου κόσμου. Θέλω να ανοίξω ένα μεγάλο 

σύλλογο όπου όλος ο κόσμος θα δίνει λεφτά και θα τα στέλνουμε σε εκείνες τις χώρες...»  

Νο 32: «…δικηγόρος. Αν και λένε ότι οι νόμοι είναι πάρα πολλοί και σπουδάζεις για 

πολλά χρόνια, εγώ πιστεύω ότι μπορώ να γίνω, για να βοηθάω τον κόσμο. Θα βοηθάω 

τους ανθρώπους λέγοντάς τους λύσεις για να λύσουν τα προβλήματά τους…»  

Νο 34: «Φαρμακοπιός …για να βοηθάω τος ανθρώπους με φάρμακα....» 

Νο 35: «…κτηνίατρος γιατί μου αρέσει πολύ να φροντίζω τα ζώα…να τους δίνω 

φάρμακα για να γίνουν καλά και χαίρεσαι πολύ όταν το κάνεις αυτό…» 

Νο 38: «…παιδίατρος για να γιατρεύω τα μικρά παιδάκια όταν αρωστένουν … Δικιγόρος 

για να αθοώνω τους αθώους ανθρώπους…»  

Νο 37: «…νειπιαγωγός … γιατί τα παιδιά θα χρηάζονται λίγη φροντίδα..»  

Νο 40: « … δικηγόρος. Αυτό μου αρέσει γιατί θέλω να δίνω το δίκιο σε κάποιους 

ανθρώπους γιατί κατηγορούνται χωρίς να έχουν κάνει τίποτα. Όσες οικογένειες 

διαλύονται θέλω να είναι αγαπημένες ειδικά όταν έχουν μικρά παιδιά. Όταν η μαμά και 

ο μπαμπάς χωρίζουν , στα παιδιά δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα και χάνουν 

τις ελπίδες τους να κάνουν και αυτά μια ευτυχισμένη οικογένεια.»  

Νο 41: «…Φαρμακοποιός για να βοηθάω τους ανθρόπους με τα καταλιλα φάρμακα. 

Κτινίατρος για να κάνω ενέσης και να βοηθάω τα ζώα. … που βοηθάει τος ανθρόπους 

να βρίσκουν φάρμακα ότι ώρα θέλουν». 

Νο 43: «…κτινίατρος για να βοηθάω τα άρρωστα ζώα γιατί αγαπάω τα ζώα και μου 

αρέσουν…» 

Νο 45: «…δικηγόρος…γιατί επεμβαίνω στη δικαιοσύνη μεταξύ των ανθρώπων… » 
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Νο 46: «…νοσοκόμα γιατί: Για να βοηθάω τους ανθρώπους… » 

Νο 48: «…Παιδίατρος/γιατί μου αρέσει να εξετάζω τα παιδιά…γιατί μου αρέσει να 

βοηθάω τους ανθρώπους … κτηνίατρος γιατί μου αρέσει να φροντίζω τα ζώα/γιατί μου 

αρέσει να τα βοηθάω» 

Νο 50: «… Οδοντίατρος …για να βοηθάω τα δοντάκια των παιδιών και των μεγάλων 

γιατί μου αρέσει πολύ να βοηθάω τους ανθρώπους. Παιδίατρος …να γιατρεύω καλά τους 

ανθρώπους και να είναι όλοι καλά. Να μαγιρεύω μου αρέσει πολύ γιατί θα ξέρω να 

φτιάχνω πολλά και διάφορα φαγιτά και θα τα στέλνω σε φτοχά παιδάκια. Μου αρέσει να 

δουλεύω και στο σπίτι μου βοηθάω και την Μαμά μου γιατί δουλεύει και κουράζεται για 

μένα και την Αδελφή μου. Αυτά τα επαγγέλματα μου αρέσουν γιατί βοηθάω σε όλα τους 

ανθρώπους και μου αρέσουν…»    

  

Από την ανάλυση των δεδομένων, το Κατηγόρημα για προσφορά-φροντίδα 

συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό εμφανίσεων, προκύπτει ότι στην περίπτωση των 

μαθητριών το ποσοστό που επιλέγουν επάγγελμα με απώτερο σκοπό τη προσφορά 

βοήθειας, φροντίδας και αλληλεγγύης στους συνανθρώπους, στη φύση και στην 

κοινωνία γενικότερα, είναι πολύ μεγάλο. Παρατηρείται σε μερικά γραπτά έντονη 

αίσθηση του δικαίου, ιδεαλισμός, πίστη σε μια ουμανιστική κοινωνία (Νο 28), 

ανθρωπιστικά ιδεώδη και διάθεση για προσφορά και βοήθεια προς το συνάνθρωπο (Νο 

29, Νο 30, Νο 50 ). 

Επίσης η κοινωνική ευαισθησία, ο προβληματισμός και το ενδιαφέρον για τα 

οικογενειακά και τα κοινωνικά προβλήματα εκφράζονται μέσα από τα γραπτά των 

μαθητριών (Νο 40). 

Στις εκθέσεις των μαθητριών ορισμένα επαγγέλματα καταγράφτηκαν σε πολύ 

μεγάλη συχνότητα. Πρόκειται για επαγγέλματα υψηλού επαγγελματικού 

κύρους(γιατρός, δικηγόρος, φαρμακοποιός) που μαζί  με το επάγγελμα της 

εκπαιδευτικού (δασκάλα, νηπιαγωγός) απαιτούν πανεπιστημιακή μόρφωση. Τα πρώτα 

προτιμώνται, παρόλο που αποτελούν τυπικά αντρικά επαγγέλματα, γιατί οι μαθήτριες 

εξακολουθούν να αποφασίζουν για τις επιλογές τους µε κριτήρια την προσφορά και τη 

φροντίδα. 

  Άξιο αναφοράς είναι το κείμενο (Νο 32) όπου παρατηρείται διεύρυνση της 

γυναικείας ταυτότητας, η οποία συνδυάζει αξίες που συνδέονται με το γυναικείο φύλο 

και με συμπεριφορές και ρόλους που αποτελούν στοιχεία αντρικής ταυτότητας 

(δικηγορικό επάγγελμα, δυναμισμός, αντοχή, ακαδημαϊκές ικανότητες). Η 
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αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει την μαθήτρια να ακολουθήσει το επάγγελμα της 

δικηγόρου, παρόλο που η ίδια έχει γίνει αποδέκτης αρνητικών σχολίων και απόψεων 

όσο αναφορά τη δυσκολία του αντικειμένου(οι νόμοι είναι πάρα πολλοί) και τη μεγάλη 

διάρκεια σπουδών (σπουδάζεις για πολλά χρόνια), και η πεποίθησή της ότι θα τα 

καταφέρει γιατί ο σκοπός της συνδέεται με την αλληλεγγύη και την προσφορά 

βοήθειας (Θα βοηθάω τους ανθρώπους λέγοντάς τους λύσεις για να λύσουν τα 

προβληματά τους).  

 

3.2.1.4 Κατηγόρημα διδασκαλία-εκπαίδευση (19 εμφανίσεις)    

 

Νο26: «…νηπιαγωγός. Νηπιαγωγός θέλω να γίνω γιατί μου αρέσει πολύ, αυτό το 

επάγγελμα και θα βοηθάω τα μικρά παιδιά να μαθαίνουν γράμματα. Θα διαβάζω 

παραμύθια στα παιδιά που θα πηγαίνουν νηπιαγωγίο...» 

Νο 27: «…δασκάλα αγγλικών γιατί μου αρέσουν τα αγγλικά …Μου αρέσει να γίνω 

δασκάλα για να μαθαίνω τα μικρά τα παιδάκια και τα μεγάλα.» 

Νο 29: «…δασκάλα… συμπαθώ πολύ τα παιδιά και θέλω να τα υπερασπίζομαι όταν 

αδικούνται. Θα τους διδάσκω και θα προσπαθώ να τα βοηθήσω να κατανοήσουν τη 

σχολική ύλη, έτσι ώστε να γίνουν στο μέλλον σωστοί και μορφωμένοι πολίτες»  

Νο 30: «…νηπιαγογός γιατί μου αρέσει να προσέχω τα μικρά τα παιδάκια, να λύνω όλες 

τις απορίες τους, να τους διαβάζω παραμύθια και γενικά όσο περνά από το χέρι μου να 

τα κάνω όσο πιο χαρούμενα γίνεται» 

Νο33 : «…νιπιαγωγός γιατί αγαπώ πολύ τα μικρά παιδιά και τα φροντίζω σα να είναι 

αδελφάκια μου. …να γίνω και δασκάλα γιατί θα μαθαίνω στα παιδιά αυτά που πρέπει να 

μάθουν. Θα μάθαινα επίσης και να έχουν  καλή αγωγή και να σέυονται τους μεγαλήτερους 

τους και να μιλάνε στοον πληθυντικό στους μεγάλους να έχουν ευγενικούς καλούς 

τρόπους και να μην μαλώνουν ο ένας με τον άλλο». 

Νο 34: «…δασκάλα στο διματικό σχολείο γιατί αγαπώ πολύ τα μικρά παιδιά της πρώτης 

και της δευτέρας τάξης, και γιατί θέλω να τα βοηθάω να είναι πιο έξιπνα όπως κάνουν 

όλες οι κυρίες…» 

Νο 36: «…δασκάλα…να μαθαίνω στα παιδιά πολλά πράγματα…Θέλω τα παιδιά που θα 

έχω να είναι φρόνιμα και στο διάλειμμα να μην μαλώνουν. Όταν θα είμαι υπηρεσία θα 

μπορώ να τους βλέπω και να τους προσέχω…» 
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Νο 38: «…δασκάλα. Μαρέσουν τα μαθηματικά, η γλώσσα. Η φυσική, η γεωγραφία και 

η ιστορία…»  

Νο 37: «…νειπιαγωγός…να προσέχω τα μικρά παιδιά να τα κάνω να διασκεδάζουν και 

να περνάνε ωραία. Θέλω επείσης να γίνω γιατί τα παιδιά θα χρηάζονται λίγη 

φροντίδα…να γίνω είναι δασκάλα! Νομίζω πως είναι λίγο δύσκολο αλλά θα τα 

καταφέρω! Γιατί είναι λίγο μεγαλύτερα και έτσι θα τα καταφέρω! Ελπίζω να με θέλουν 

και να περνάω και εγώ και αυτά ωραία! Το τρίτο και τελευταίο επάγγελμα που θέλω να 

κάνω είναι να είμαι δασκάλα στο πανεπιστήμιο. Είναι πολύ δύσκολο αλλά το πείρα 

απόφαση. Γιατί θέλω να έχω μεγάλα παιδιά.»  

Νο 39: «…Νειπιαγωγός γιατί μου αρέσουν τα παιδιά και ιδίος τα μικρά...» 

Νο 40: «…δασκάλα.…αγαπάω τα παιδιά και θέλω να τα βοηθάω να μαθαίνουν 

πράγματα για όλο τον κόσμο, κυρίως την Ελλάδα…»  

Νο 43: «…δασκάλα γιατί θέλω να εμπλουτίζω γνώσεις τα παιδιά…» 

Νο 45: «…θα ακολουθήσω το επάγγελμα των γονιών μου δηλαδή δασκάλα… Το επέλεξα 

γιατί αγαπάω τα παιδιά και μ’ αρέσει να τους μεταφέρω γνώσεις και να γίνουν καλοί 

μαθητές…» 

Νο 46: «…νηπιαγωγός, γιατί: Μου αρέσουν πολύ τα παιδιά Μου αρέσει να κάνω 

δραστηριότητες με μικρά παιδιά. Μου αρέσει να συζητάω με τα μικρά παιδιά…» 

Νο 47: «…Δασκάλα για να μάθω στα παιδιά ότι έμαθα εγώ όταν είμουν μικρή…» 

Νο 48: «…νηπιαγωγός/ γιατί πιστεύω ότι είναι ένα ευχάριστο επάγγελμα/ γιατί μου 

αρέσει να ασχολούμαι με τα παιδιά και να τους μαθαίνω διάφορα/ γιατί μου αρέσει να 

κάνω κατασκευές, να διοργανώνω γιορτές…».  

 

Στα γραπτά των μαθητριών συναντάμε σε πολύ υψηλή συχνότητα το 

Κατηγόρημα για διδασκαλία-εκπαίδευση. Οι μαθήτριες θέλουν να διδάξουν, γιατί 

αγαπούν τα παιδιά και επιθυμούν την απασχόληση μαζί τους γι’ αυτό και επιλέγουν να 

ασχοληθούν στο μέλλον με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και κυρίως, νηπιαγωγός, 

δασκάλα και δασκάλα ξένων γλωσσών.  

Η επιθυμία της διδασκαλίας έτσι όπως εμπλέκεται με την έννοια της φροντίδας, 

οδηγεί στην προέκταση του οικογενειακού ρόλου μητέρας- μεγάλης αδελφής (Νο 33: 

σα να είναι αδελφάκια μου). Έτσι λοιπόν παρουσιάζεται μια εμπλοκή του δημόσιου και 

ιδιωτικού χώρου.  

Επομένως το Κατηγόρημα της διδασκαλίας συνυπάρχει  με άλλα 

κατηγορήματα. Οι μαθήτριες της ερευνάς μας επιλέγουν το επάγγελμά τους για να 
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διδάξουν (μόρφωση-σωστή διαπαιδαγώγηση, Νο 40,  Νο 36, Νο 34, Νο 45, Νο 47, Νο 

40, Νο 36,Νο 43, Νο 33) ενώ παράλληλα επιθυμούν, τη φροντίδα (Νο 33) και την 

ψυχολογική υποστήριξη των μικρότερων κυρίως σε ηλικία μαθητών (Νο 30, Νο 37)   

Τα οφέλη από την επαγγελματική τους δράση προορίζονται για το κοινωνικό 

σύνολο(Νο 29: έτσι ώστε να γίνουν στο μέλλον σωστοί και μορφωμένοι πολίτες) και η 

αποκόμιση ωφελειών από την άσκηση της σε προσωπικό επίπεδο δεν υφίσταται.  

Άξιο αναφοράς το κείμενο Νο 37, «Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω… Γιατί θέλω 

να έχω μεγάλα παιδιά», η μαθήτρια-συγγραφέας επιθυμεί να διδάξει σχεδόν σε κάθε 

βαθμίδας ξεκινώντας από νηπιαγωγός για τα μικρά παιδιά συνεχίζοντας σαν δασκάλα 

και καταλήγοντας ως δασκάλα στο πανεπιστήμιο. Πρωτίστως να προσφέρει φροντίδα 

στα μικρά παιδιά και συνεργασία, αλληλοαποδοχή και ευχάριστη συνύπαρξη με τους 

μεγαλύτερους μαθητές. Επίσης θεωρεί το επάγγελμα της νηπιαγωγού πιο εύκολο και 

κοινωνικά προσδοκώμενο γιατί απευθύνεται σε μικρά παιδιά και συνδέεται 

περισσότερο με την φροντίδα τους ενώ για τα μεγαλύτερα παιδιά θεωρεί την άσκηση 

του επαγγέλματος πιο δύσκολη λόγω της μεγαλύτερης ηλικίας των παιδιών και των 

διαφορετικών απαιτήσεων στην επικοινωνία μαζί τους(είναι λίγο μεγαλύτερα, Ελπίζω 

να με θέλουν). Παρόλες τις δυσκολίες είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει και το 

επάγγελμα της καθηγήτριας πανεπιστημίου, διευρύνοντας την γυναικεία της ταυτότητα 

ως εργαζόμενης γυναίκας, συνδέοντάς με ένα επάγγελμα υψηλού κοινωνικού κύρους 

και αντρικής κυριαρχίας. 

       

3.2.1.5.  Κατηγόρημα σωματική άσκηση και δράση (2 εμφανίσεις) 

 

Νο 43: «…θα ήθελα να γίνω και αστυνομικός γιατί έχει πολύ δράση». 

Νο 33: «αθλήτρια γιατί μου αρέσει να γυμνάζομαι και πιστεύω πως είμαι αρκετά 

καλή…». 

Οι μαθήτριες ως λόγο επιλογής επαγγέλματος, σε πολύ μικρή συχνότητα (2 

φορές) προβάλουν την επιθυμία τους να γυμναστούν ή να αναλάβουν δράση. 

Η ελάχιστη ένδειξη ενδιαφέροντος από μέρους των κοριτσιών αποκαλύπτει 

έμφυλες αντιλήψεις γιατί  οι αθλητικές δραστηριότητες(κυρίως αυτές που 

προϋποθέτουν σωματική δύναμη και επιθετικότητα και ανταγωνισμό), η δράση και η  

περιπέτεια θεωρούνται στερεοτυπικές αρσενικές δραστηριότητες γι’ αυτό και δεν είναι 

δημοφιλείς στο γυναικείο πληθυσμό.  
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3.2.1.6.  Κατηγόρημα τέχνη-μόδα- ομορφιά (22 εμφανίσεις) 

 

Νο 28: «…ζωγράφος μαρέσει να ζωγραφίζω και οι άνθρωποι να ενθουσιάζονται απ’ τις 

ζωγραφιές μου. Θέλω ζωγραφίζω παντού στους τοίχους, στους σταθμούς των τρένων και 

στα σπίτια να κάνω την πόλη μου πολύχρωμη.» 

Νο 30: «…σχεδιάστρια μόδας γιατί μου αρέσει πολύ η μόδα και στον ελεύθερο μου χρόνο 

σχεδιάζω ρούχα.… διακοσμήτρια γιατί μου αρέσει πολύ να διακοσμώ σπίτια, κτήρια αλλά 

και κήπους…»  

Νο 32: «…και σχεδιάστρια μόδας! Μ’ αρέσει να σχεδιάζω ρούχα και αξεσουάρ! 

Συνήθως στολίζω τις μπλούζες μου, φτιάχνω δικές μου ζώνες…»  

Νο 34: «…ηθοπειός γιατί μου αρέσει να παίζω σε θέατρα και γιατί μου αρέσει επίσεις 

το χρηματικό ποσό… αισθιτικός γιατί έχω κόλιμα με τα καλυντικά.» 

Νο 41: «…Μπαλαρίνα γιατί μου αρέση πολύ ο χορός. Κομότρια για να φτιάχνω τα 

μαλλιά των αλονών…» 

Νο 42: «…σχεδιαστρια μόδας μου αρεσει να ραβω και να σχεδιαζω χρωματα και να 

παω στο Παρισι να φτιαχνω φορεματα, φούστες, παντελονια, μπλούζες και καπέλα κάθε 

τρις εβδομας περνω την ραπτομηχανη από την θεια μου και μου μαθαίνει…» 

Νο 43: «…κομμώτρια γιατί μου αρέσουν να ασχολούμαι με τα μαλλιά ή αισθητικός για 

να βάφω κοπέλες… μουσικός γιατί μου αρέσει να τραγουδάω και να ασχολιέμαι με τα 

μουσικά όργανα…».  

Νο 44: «…μοντέλο γιατί είμαι πανέμορφη έχω φωτογένια βγάζω πολλά χρήματα. Θα 

μου άρεσε πάρα πολύ να βγαίνω φωτογραφίες και να βλέπω το προσωπό μου σε 

περιοδικά, να είμαι στην εκπομπή του NEXT TOP MODEL …Mου αρέσει η μόδα να 

ντύνομαι με επώνυμα ρούχα (αγαπημένος μου σχεδιαστής DOLCE & GABBANA) και να 

έχω επώνυμα καλληντικά …Επίσης έχω πολύ ίσιο βήμα και θα είμαι τέλεια με ένα μίνι 

φόρεμα σε πασαρέλα στο Μιλάνο ή στο Παρίσι…..»   

Νο 45: «…μουσικός, γιατί πηγαίνω στο ωδείο 8 χρόνια που μαθαίνω τα όργανα, 

πηγαίνω στη χορωδία και έχω ένα προνόμιο παραπάνω…» 

Νο 46: «…τραγουδίστρια γιατί: Έχω καλή φωνή. Θα είμαι διάσημη. Θέλω να μιάσω στη 

SAKIRA.» 
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Νο 47: «…χορεύτρια γιατί μου αρέσει να χορεύω μπροστά σε κόσμο…να φωτογραφίσω 

διάφορα ωραία πράγματα να τα σχεδιάσω και να τα φωτογραφίζω για να μπουν σε 

διάφορα περιοδικά… να σχεδιάζω και ωραία ρούχα…» 

Νο 48: «…διακοσμήτρια…να σχεδιάζω/ …να διακοσμώ» 

Νο 49:  «…σχεδιάστρια ρούχων επειδή μου αρέσει να σχεδιάζω ρούχα, με κορδέλες, με 

γκλίτερ…να παίξω ένα ρόλο σε μια περιπετειώδης ταινία. … επιτυχημένος συγγραφέας 

επειδή μου αρέσει πολύ να διαβάζω και θα ήθελα να δημιουργήσω μια σειρά βιβλίων 

σαν του Σέρλοκ Χολμς…» 

 

Το Κατηγόρημα για τέχνη-μόδα- ομορφιά παρουσιάζει υψηλή συχνότητα 

εμφανίσεων στα κείμενα των μαθητριών. Είναι εμφανές λοιπόν ότι επιλέγουν πολύ 

συχνά το μελλοντικό τους επάγγελμα για να ασχοληθούν με τη μόδα, την τέχνη και την 

ομορφιά. Επιθυμούν να ασκήσουν ένα επάγγελμα καλλιτεχνικό γιατί τους αρέσει, το 

βρίσκουν ενδιαφέρον, θεωρούν ότι έχουν τις ικανότητες και τις περισσότερες φορές 

ήδη ασχολούνται κατά κάποιο τρόπο με αυτό.  

Κατασκευάζουν για τον εαυτό τους λοιπόν μια γυναικεία ταυτότητα, του 

ωραίου φύλου, που ταυτίζεται με την παραδοσιακή εικόνα της γυναίκας που 

ενδιαφέρεται  για τη μόδα (ένδυση, διακόσμηση), τον καλλωπισμό-ομορφιά 

(καλλυντικά, κόμμωση) και τις τέχνες(υποκριτική, μουσική, τραγούδι) ακολουθώντας 

και υιοθετώντας και διαιωνίζοντας στερεότυπα για το ρόλο και τη συμπεριφορά των 

γυναικών. 

 

3.2.1.7.  Κατηγόρημα τεχνολογία και πολυτεχνικές δραστηριότητες (2 εμφανίσεις) 

 

Νο 29: «…αρχιτέκτονας…μου αρέσει πολύ να σχεδιάζω σπίτια και επιπλέον μου αρέσει 

να τα διακοσμώ. Θέλω να ζωγραφίζω στον ελεύθερο χρόνο μου …να ακολουθήσω τη 

θετική κατεύθυνση…» 

Νο 42 : «…καθηγιτρια πληροφορικης μαθαινω διαφορα πραγματα από το θειο μου και 

μιλαμε μεσω msn και εχω μαθει πολλά πραγματα…» 

 

Όσο αναφορά το Κατηγόρημα για τεχνολογία και πολυτεχνικές 

δραστηριότητες, το ενδιαφέρον των Ελληνίδων μαθητριών είναι πολύ χαμηλό και 

περιορίζεται σε καταγραφή μόνο 2 περιπτώσεων. Μέσα από τον λόγο τους 
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διαφαίνονται καθαρά και άλλοι παράμετροι που συνυπάρχουν και συν διαμορφώνουν 

τις τελικές αποφάσεις.  

Στο Νο 29, η μαθήτρια επιλέγει να  γίνει μηχανικός-αρχιτέκτονας για να 

σχεδιάζει σπίτια παράλληλα με τη διακόσμηση. Επομένως, ο λόγος επιλογής ενός 

«ανδρικού» επαγγέλματος δεν έχει σαν αφετηρία το ενδιαφέρον για την μηχανική 

επιστήμη αλλά κυρίως την καλλιτεχνία σε διάφορες μορφές (σχέδιο-ζωγραφική. 

Διακόσμηση-συνδυασμός χρωμάτων). Τα παραπάνω εντάσσονται στα γυναικεία 

ενδιαφέροντα και αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία των παραδοσιακών αντιλήψεων 

για το γυναικείο φύλο.  

Επίσης, στο Νο 42, η μαθήτρια επιλέγει να  γίνει καθηγήτρια πληροφορικής 

επηρεασμένη και υποβοηθούμενη από την διαδικτυακή επικοινωνία με το θείο της, 

άτομο του συγγενικού περιβάλλοντος της. Διαφαίνεται μια εξοικείωση με την 

τεχνολογία της πληροφορικής και βεβαιότητα από μέρους της ότι έχει αποκτήσει 

κάποιες γνώσεις που προφανώς επιλέγοντας το συγκεκριμένο επάγγελμα θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν το μελλοντικό αντικείμενο εργασίας της. Παρόλο που η 

συγκεκριμένη μαθήτρια επιλέγει ένα «αντρικό» αντικείμενο εργασίας (τεχνολογία-

Η/Υ), περιορίζεται σε έναν παραδοσιακό ρόλο αυτόν του εκπαιδευτικού που συνδέεται 

με γυναικεία στοιχεία προσωπικότητας και συμπεριφοράς. 

 

3.2.1.8.  Κατηγόρημα Ίνδαλμα ή  πρότυπο (7 εμφανίσεις) 

 

Νο27: «…δασκάλα αγγλικών γιατί η γιαγιά μου ήταν δασκάλα αγγλικών όταν ήταν μικρή 

και θέλω να γίνω όπως αυτήν… να γίνω γιατρός γιατί επίσης ο προπάππους μου ήταν 

γιατρός…θα ήθελα να γίνω όπως ήταν η μαμά μου μικρός δηλαδή δασκάλα…»  

Νο 34: «…φαρμακοπιός γιατί είναι η γυναίκα ενός ξαδέλφου μου και θαυμάζω τη 

δουλειά της…» 

Νο 42: «…ηθοπιος θελω να μιασω την ντπου μπαριμορ μου αρέσει πολύ.» 

Νο 44: «…στην θέση της Βίκη Καγιά …»   

Νο 46: «…τραγουδίστρια γιατί… να μιάσω στη SAKIRA.» 

 

Οι μαθήτριες προβάλουν ως λόγο επιλογής του μελλοντικού τους επαγγέλματος 

την επιθυμία τους να ακολουθήσουν την εργασία ενός προσώπου από το άμεσο ή 

έμμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον και από τον χώρο του θεάματος και της τέχνης. 
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Στην πρώτη περίπτωση επιλέγουν οικεία πρόσωπα, όπως στο Νο 27 (μαμά, γιαγιά,  

παππού, φαρμακοποιό γυναίκα του ξαδέλφου), έχοντας ήδη έρθει σε επαφή ή 

εξοικειωθεί με κάποιες παραμέτρους της εργασίας τους.  

Στην περίπτωση του ινδάλματος, οι επιλογές αφορούν διάσημες ηθοποιούς (Νο 

42), μοντέλα τηλεπαρουσιάστριες (Νο 44) και αστέρες της μουσικής σκηνής (Νο 46). 

Επομένως η μόδα και οι τέχνες (υποκριτική και τραγούδι) αποτελούν πηγή έμπνευσης 

και θαυμασμού για τις μαθήτριες, χώροι στους οποίους ενεργοποιούνται  οι γυναίκες.  
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3.2.2.  Παραδείγματα εκθέσεων 

 

Επιλέχθηκαν 2 εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

μέσα στις οποίες υπάρχουν διαφορετικά κατηγορούμενα. Παρατίθενται αυτούσιες. 

 

Έκθεση Νο 30: 

«Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω νηπιαγογός γιατί μου αρέσει να προσέχω τα μικρά τα 

παιδάκια, να λύνω όλες τις απορίες τους, να τους διαβάζω παραμύθια και γενικά όσο 

περνά από το χέρι μου να τα κάνω όσο πιο χαρούμενα γίνεται. Επίσης θέλω να βοηθάω 

τα παιδιά του 3ου κόσμου. Θέλω να ανοίξω ένα μεγάλο σύλλογο όπου όλος ο κόσμος θα 

δίνει λεφτά και θα τα στέλνουμε σε εκείνες τις χώρες. Ένα άλλο μου όνειρο είναι να γίνω 

σχεδιάστρια μόδας γιατί μου αρέσει πολύ η μόδα και στον ελεύθερο μου χρόνο σχεδιάζω 

ρούχα. Τέλος θέλω να γίνω διακοσμήτρια γιατί μου αρέσει πολύ να διακοσμώ σπίτια, 

κτήρια αλλά και κήπους. Όλα αυτά είναι τα παιδικά μου όνειρα και ελπίζω να τα 

εκπληρώσω».  

Στην έκθεση της, η μαθήτρια αναφέρει τα εξής κατηγορήματα (λόγους επιλογής 

μελλοντικού επαγγέλματος): 

 Προσφορά και φροντίδα (2 φορές) 

 Τέχνη-μόδα-ομορφιά (2 φορές) 

και τα συνδέει με τέσσερα παραδοσιακά «γυναικεία » επαγγέλματα :  

 νηπιαγωγού  

 σχεδιάστρια μόδας  

 διακοσμήτρια 

 εθελόντρια 

Η συγκεκριμένη  μαθήτρια επιλέγει να γίνει νηπιαγωγός γιατί θέλει να 

ασχολείται με τα παιδιά, να προσφέρει με σκοπό να τα κάνει ευτυχισμένα (να τα κάνω 

όσο πιο χαρούμενα γίνεται). Θέλει να ασχοληθεί επίσης με τον εθελοντισμό και να 

προσφέρει βοήθεια εκεί που υπάρχει ανάγκη (λεφτά και θα τα στέλνουμε σε εκείνες τις 

χώρες). Αγαπάει τη μόδα και ειδικότερα την ένδυση και την διακόσμηση γι’ αυτό και 

επιλέγει να γίνει σχεδιάστρια μόδας και διακοσμήτρια. Ήδη έχει μια εμπειρία στη 

σχεδίαση ρούχων (στον ελεύθερο μου χρόνο σχεδιάζω ρούχα) και κάποιες πληροφορίες 
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για το εθελοντισμό (τα παιδιά του 3ου κόσμου. Θέλω να ανοίξω ένα μεγάλο σύλλογο όπου 

όλος ο κόσμος θα δίνει λεφτά).  

Επιλέγει με συγκεκριμένα κατηγορήματα τα επαγγέλματα που προτιμάει. 

Αναφέρονται εξίσου και τα δύο και σχετίζονται με παραδοσιακές γυναικείες αξίες και  

χαρακτηριστικά (φροντίδα ως συνέχεια της μητρότητας , εν συναίσθηση, αισθητική, 

ομορφιά). Επομένως κατασκευάζει για τον εαυτό της, την ταυτότητα της 

αλτρουίστριας- ευαίσθητης γυναίκας που ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των άλλων, της 

εθελόντριας που θα παρέχει βοήθεια σε  αυτούς που την έχουν ανάγκη και της 

καλλιτέχνιδας-δημιουργού που ασχολείται με την μόδα και τον διακόσμηση.  

 

 

Έκθεση Νο 38: 

«Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω παιδίατρος για να γιατρεύω τα μικρά παιδάκια όταν 

αρωστένουν. Σαν χόμπι έχω την ριθμική γυμναστική και την ζωγραφική. Μπορεί  και να 

γίνω Δικιγόρος για να αθοώνω τους αθώους ανθρώπους. Επίσης θέλω να γίνω δασκάλα. 

Μαρέσουν τα μαθηματικά, η γλώσσα. Η φυσική, η γεωγραφία και η ιστορία. Μαρέσει 

όμως και να σχεδιάζω σπίτια και να συνδιάζω χρώματα. Δηλαδή να γίνω αρχιτέκτονας».  

 

Στην έκθεση της, η μαθήτρια αναφέρει τα εξής κατηγορήματα(λόγους επιλογής 

μελλοντικού επαγγέλματος): 

  

4ο Προσφορά και φροντίδα (2 φορές) 

5ο διδασκαλία-εκπαίδευση (1φορά) 

9ο  Τεχνολογία-πολυτεχνικές δραστηριότητες (1 φορά) 

 

και τα συνδέει με τέσσερα  επαγγέλματα :  

 παιδιάτρου 

 δικηγόρου 

 δασκάλας 

 αρχιτέκτονα 

Η συγκεκριμένη  μαθήτρια θέλει να γίνει παιδίατρος για να προσφέρει βοήθεια  

στα άρρωστα παιδιά και δικηγόρος για να προσφέρει βοήθεια σε αυτούς που 
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κατηγορούνται άδικα (αθοώνω τους αθώους ανθρώπους). Επίσης της αρέσουν τα 

μαθήματα του σχολείου γι’ αυτό και θέλει να διδάξει. 

Παρόλο που επιλέγει τρία «ανδρικά» επαγγέλματα υψηλού κύρους(παιδίατρος, 

δικηγόρος, αρχιτέκτονας) ο λόγος επιλογής είναι να προσφέρει ιατρική βοήθεια στα 

παιδιά και νομική βοήθεια στους ανθρώπους που αδικούνται. Επίσης εκφράζει την 

επιθυμία να γίνει αρχιτέκτονας(μηχανικός) γιατί της αρέσει να σχεδιάζει σπίτια και 

συνδυάζει χρώματα  συνδυάζοντας το επάγγελμα αυτό περισσότερο με τον χώρο της 

ιδιωτικής ζωής (να σχεδιάζω σπίτια)και τον τομέα της τέχνης (να συνδιάζω χρώματα). 

Κατασκευάζει λοιπόν για το εαυτό της, την ταυτότητα, της επαγγελματία-

επιστήμονα εργαζόμενης γυναίκας, με όλες τις αξίες και ευαισθησίες που αποδίδονται 

στο γυναικείο φύλο, προσπαθώντας να συνδυάσει παραδοσιακά στοιχεία με νέα 

στοιχεία, διευρύνοντας έτσι τη γυναικεία της ταυτότητα.  
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3.2.3. Σύνοψη αποτελεσμάτων μαθητριών από Ελλάδα 

 

Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων διαφαίνεται ότι οι Ελληνίδες μαθήτριες 

πρωτίστως επιλέγουν τα επαγγέλματά τους με γνώμονα την προσφορά, τη βοήθεια 

προς τους συνανθρώπους και τη φύση, με έμφαση στη φροντίδα του μικρού παιδιού. 

Αποφασίζουν να γίνουν εκπαιδευτικοί (νηπιαγωγοί δασκάλες), νοσοκόμες, παιδίατροι, 

και φαρμακοποιοί  προκειμένου να βοηθήσουν και να φροντίσουν αυτούς που έχουν 

ανάγκη. Επίσης οι μαθήτριες επιλέγουν ένα επάγγελμα γιατί τους αρέσει ή αγαπούν το 

αντικείμενο απασχόλησης και αυτό συνήθως συμβαίνει για τομείς που σχετίζονται με 

την μόδα την αισθητική και την τέχνη. 

Η επιθυμία τους να διδάξουν, συναντάται σε πολύ υψηλό αριθμό εμφανίσεων 

(19 φορές) και συνδέεται συνήθως με την προσωπική ικανοποίηση της προσφοράς.  

Οι οικονομικές απολαβές και η επιχειρηματικότητα, που αναφέρουν σε αρκετά γραπτά 

τους (7 φορές) συνδέεται συνήθως και με άλλα κατηγορήματα, την τέχνη και τη 

δημοσιότητα. 

Αναφέρουν τη δημοσιότητα ελάχιστα, μόνο τρείς (3) φορές και επιλέγουν ως 

πρότυπα προς μίμηση άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος ή διάσημες 

καλλιτέχνιδες συνήθως από το χώρο του θεάματος (ηθοποιούς, τραγουδίστριες).  

Η σωματική άσκηση και ο αθλητισμός δεν τις ενδιαφέρουν γι’ αυτό και δεν 

αποτελούν για εκείνες κίνητρο, για να επιλέξουν κάποιο σχετικό επάγγελμα. Στις 

περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται, συνήθως αποβλέπουν στην αισθητική εικόνα. 

Επίσης η δράση και η περιπέτεια τις αφήνουν αδιάφορες γι’ αυτό και δεν τις λαμβάνουν 

υπόψη τους και δεν επιλέγουν επαγγέλματα που να έχουν αυτά τα στοιχεία. 

Ακόμη η τεχνολογία και η πολυτεχνικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα οι νέες 

τεχνολογίες (Η/Υ,Internet) αποτελούν κίνητρο για ενασχόληση σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις λόγω εξοικείωσης  μέσω της συχνής χρήσης τους για επικοινωνία. Όμως 

και σ' αυτή την περίπτωση δεν γίνεται η υπέρβαση τον παγιωμένων αντιλήψεων που 

αφορούν την υπεροχή των ανδρών σ’ αυτούς τους τομείς και η επιλογή περιορίζεται  

μόνο στην πρόθεση για διδασκαλία στην εκπαίδευση και όχι επέκταση σε περεταίρω 

έρευνα.  

Σε γενικές γραμμές, οι Ελληνίδες μαθήτριες στην πλειοψηφία τους μέσα από 

τον λόγο τους κατασκευάζουν για τον εαυτό τους καθαρά γυναικείες ταυτότητες που 

ανταποκρίνονται και συμφωνούν με τις υπάρχουσες κοινωνικές αντιλήψεις, ότι η μόδα, 
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η ομορφιά, η εκπαίδευση και η φροντίδα των παιδιών κυρίως των μικρότερων ηλικιών 

ταιριάζει και αποτελεί «γυναικεία» υπόθεση. για το φυλετικό καταμερισμό εργασίας. 

Επιλέγουν μορφές απασχόλησης με κριτήρια τα οποία δεν ξεφεύγουν από τα φυλετικά 

στερεότυπα υιοθετώντας μια ιδεαλιστική και ουμανιστική άποψη για τη σχέση τους με 

την εργασία και την κοινωνία. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν έστω και ελάχιστες 

περιπτώσεις μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται μια πρόθεση για διεύρυνση της 

γυναικείας ταυτότητας. 
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3.3. ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ 

 

3.3.1 Παρουσίαση Κατηγορημάτων 

 

Στο διάγραμμα 3 παρουσιάζονται σε ποσοτική μορφή τα αποτελέσματα για τα 

κατηγορήματα-λόγους επιλογής επαγγέλματος στα οποία φαίνονται καθαρά οι στάσεις 

των μαθητών από Κύπρο.  

 

  

Αναλυτικά οι τιμές εμφάνισης του κάθε Κατηγορήματος σε σύνολο 70 

εμφανίσεων: 

 

3.3.1.1 Κατηγόρημα  χρήματα (22 εμφανίσεις) 

Νο 52: «…Στο ποδόσφαιρο πιάνεις και χρήματα. Επίσης θέλω να ανοίξω PET SHOP 

γιατί μου αρέσουν τα πουλιά, τα σκυλάκια, οι χελώνες…» 

Νο 53: «…τέλειος ποδοσφαιριστής…και πλούσιος να έχω μεγάλο σπίτι και Lamborghini 

Gallardo…» 

Νο 54: «…επιχειρηματίας γιατί όταν έχεις μια επιχείρηση  παίρνεις πολλά…Όταν γίνω 

επιχειρηματίας θα αγοράσω ένα Bucodi Veyron γιατί είναι πολύ όμορφο αυτοκίνητο… 
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Νο 55: «…πλαστικός χηρούργος γιατί …παίρνεις πολλά λευτά και με αυτά τα λευτά 

παίρνεις και ωραίο αυτοκίνητο και μεγάλο σπίτι…» 

Νο 56: «…καλίτερο είναι μια επιχηριση με πόρσε…».  

Νο 57: «…πολεμικί/αερωπορία…Πιανει πολλα λευτα. 

…ηλεκτρονικος υπαλληλος θα πιανω πολλα λευτά την ημέρα …»  

Νο 58: «…τερματοφύλακας γιατί μπορεί να γίνω πλούσιος σαν τον Casilias….». 

Νο 41: «…ποδοσφαιριστής για τη μου αρέσι πάρα πολύ…και παίνης πολα λευτά…» 

Νο 60: «…ηλεκτρολόγος μηχανικός…γιατί νομίζω ότι αυτό το επάγγελμα θα μου δώσει 

πολλά λέφτα και θα μπορέσο να ζήσω καλά τη ζωή μου…». 

Νο 61: «…να ζωγραφίζω αεροπλάνα...γιατί μου αρέσει και ο μισθός μου θα είναι 

καλός». 

Νο 62: «…αρχιτέκτονας … γιατί έχει καλό μισθό.» 

Νο 64: «…αρχιτέκτονας…Επίσης θα είμαι χαρούμενος με το μισθό που θα πέρνω για τις 

ανάγκες μου στο μέλλον.» 

Νο 67: «…ο πολιτικός Μηχανικός… Αυτή η δουλειά παίρνει πολύ καλό μισθό…»                                 

Νο 69: «…ποδοσφαιριστής…Επίσης γιατί πιάνις πολλά λεφτά … άλλο επάγγελμα που 

θέλω να γίνω είναι PET SHOP…γιατί πιάνις πολλά λεφτά.»  

Νο 70: «…Δικηγόρος…να δουλεύω για να παίρνω χρήματα… …»  

Νο 71: «ποδοσφεριστίς …Νομίζω θα παίρνω πολλά λεφτά…». 

Νο 73: «κτινίατρος…Ο κτινίατρος παίρνει πολυ καλα λευτα…» 

Νο 74: «…να έχω ενά δίκο μου εστιατοριό να είμαι ιδιοκτήτης του …και να εχώ 

φροντηστίριο». 

 

Οι μαθητές από την Κύπρο σε πολύ υψηλό ποσοστό επιλέγουν το μελλοντικό 

τους επάγγελμα με γνώμονα τις οικονομικές απολαβές. Εστιάζουν: 

 στην άνετη ζωή (Νο 60) 

 στα πλούσια υλικά αγαθά (Νο 53, Νο 54, Νο 55) 

 στην οικονομική εξασφάλιση (Νο 64)  

Κατασκευάζουν για τον εαυτό τους την ταυτότητα του επιτυχημένου άνδρα 

επιχειρηματία (διοίκηση επιχειρήσεων, χρήση νέων τεχνολογιών, πολυτελή 

αυτοκίνητα), αθλητή (αποκλειστικά ποδοσφαιριστή), γιατρού (πλαστικού χειρουργού), 

μηχανικού, δικηγόρου, πιλότου. 
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3.3.1.2  Κατηγόρημα εξουσία- κοινωνική δύναμη (1 εμφάνιση) 

Νο 54: «…επιχειρηματίας γιατί όταν έχεις μια επιχείρηση  παίρνεις πολλά και έχεις 

εξουσία…Μου αρέσει να έχω και να πληρώνω τους υπαλλήλους,…» 

 

Ο συγκεκριμένος μαθητής αναφέρεται καθαρά ότι ένα από το βασικά κριτήρια 

βάση των οποίων επιλέγει το μελλοντικό του επάγγελμα είναι η απόκτηση εξουσίας. 

Κατασκευάζει λοιπόν μια καθαρά ανδρική ταυτότητα που εκφράζει παραδοσιακά 

ανδρικά χαρακτηριστικά όπως, επιχειρηματικότητα, δυναμισμό και οικονομικό έλεγχο.  

 

3.3.1.3  Κατηγόρημα δημοσιότητα (3 εμφανίσεις)  

 

Νο 53: «…τέλειος ποδοσφαιριστής όπως ο Lionel Messi για να είμαι διάσημος …και  να 

πηγαίνω σε διάφορες διάσημες ομάδες και να …τριπλάρω διάσημους παίχτες…» 

Νο 55: «…ο μεγάλος ποδοσφαιριστίς και …». 

Νο 59: «…ποδοσφαιριστής …και θα γείνο διάσιμος…» 

 

Οι μαθητές από την Κύπρο σε πολύ χαμηλό ποσοστό επιλέγουν  το μελλοντικό 

τους επάγγελμα επειδή θέλουν να αποκτήσουν δημοσιότητα. Στις περιπτώσεις που 

αυτό συμβαίνει, το επάγγελμα που κατά την γνώμη θα τους την εξασφαλίσει, είναι αυτό 

του ποδοσφαιριστή που συγκεντρώνει τα κατεξοχήν ανδρικά χαρακτηριστικά 

(αρρενωπότητα, σωματική δύναμη, επιθετικότητα, ανταγωνισμό).  

 

3.3.1.4.  Κατηγόρημα  προσφορά και φροντίδα (7 εμφανίσεις) 

 

Νο 57: «…να ηπηρετισω στο στρατό είναι ωραιο να ηπηρετας την κοινωνία. Πιανει 

πολλα λευτα … ηλεκτρονικος υπαλληλος …γιατί είναι ωραίο να βοηθας τον κόσμο…» 

Νο 66: «…ποδοσφαιριστής … επειδή θέλω να ανεβάσω προστά και τες δύο ομάδες.» 

Νο 68: «…προγραμματιστής και να βοηθάω τους ανθρώπους όταν με χρειάζονται.» 

Νο 70: … αεροσυνοδός διότι μπορί ενας ανθρώπος να κριώνι και να τον προσφέρο 

κουβέρτα να βοηθώ να σερβηρηστω και να καλοσορίζω τον κόσμο…» 

Νο 72: «...παιδίατρος για να βοηθό τα μικρά παιδιά. … να καταφέρο να το κάνω να πάει 

η ομάδα του Αποέλ στο Champion Ling και να καταφέρει να νικήσει πολύ μεγάλες ομάδες 

όπως την Inter και την ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ.» 

Νο 73: «…κτινίατρος για να μπορώ να γιατρεύω τα ζώα των ανθρώπων…». 
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Το Κατηγόρημα για προσφορά και φροντίδα εμφανίζεται 7 φορές γεγονός που 

φανερώνει αρκετό ενδιαφέρον και ευαισθησία για τους τομείς αυτούς. Παράλληλα 

όμως όταν το επιλέγεται συνδέεται με τα χρήματα (Νο 57), με την επιθυμία για 

ενασχόληση με την τεχνολογία (Νο 68, Νο 57). 

Επίσης κάποιες φορές συνυπάρχει με την επιθυμία για σωματική άσκηση, 

κυρίως στις περιπτώσεις που η συνεισφορά βοήθειας αποβλέπει στην επικράτηση και 

την πρόκριση μέσω ανταγωνισμό κάποιων ομάδων που ενεργοποιούνται στο χώρο του 

αθλητισμού, κυρίως στο χώρο του ποδοσφαίρου (Νο 72). 

Επομένως στην πλειοψηφία τους κατασκευάζουν αντρικές ταυτότητες που 

συμφωνούν με τα στοιχεία και τις παραδοσιακές αντιλήψεις για το αντρικό 

φύλο(σωματική δύναμη, ιδιαίτερες ικανότητες στην τεχνολογία, θετικές επιστήμες 

ιατρική επιστήμη).  

 

3.3.1.5.  Κατηγόρημα διδασκαλία-εκπαίδευση (2 εμφανίσεις) 

 

Νο 51: «…Σπουδαστής επειδή είμαι έξυπνος και θα μάθω τα παιδιά γράμματα…» 

Νο 70: «…δάσκαλος γιατί αυτήν την δουλειά την έχω στην καρδία μου από 4 χρονών…» 

 

Οι Κύπριοι μαθητές της ερευνάς στα γραπτά τους εκφράζουν πολύ μικρό 

ενδιαφέρον για την διδασκαλία γι’ αυτό και δεν επιλέγουν επαγγέλματα για να την 

εξασκήσουν.  

 

3.3.1.6.  Κατηγόρημα σωματική άσκηση και δράση (13 εμφανίσεις) 

 

Νο 52: «…ποδοσφαιριστής γιατί μου αρέσει αυτό το άθλημα…» 

Νο 54: «…αθλητής γιατί μου αρέσουν τα αθλήματα(Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ…) Νιώθεις 

πολύ ωραία όταν πχ κερδίσεις το πρωτάθλημα ή το κύπελο(θεός βοηθός)» 

Νο 55: «…ποδοσφαιριστίς και κάπια φορά προπονιτίς. και να παίζω και σμάκταουν…» 

Νο 56; «…να παο στρατιοτική ακαδημία να οδηγό αεροπλάνα πολεμικά στην Ελλάδα η 

Αμερική. Μου αρέση γιατί μου αρέσουν τα ψηλά…»  

Νο 57: «πολεμικί/αερωπορία για τη είναι οραίο να πετάς με υπεριχιτικό μαχητικό 

αεροσκάφος…» 



[68] 
 

Νο 58: «…είμαι τερματοφύλακας στη Δερύνεια αλλά όταν μεγαλώσω θέλω να πάω σε 

μια Σουηδική ομάδα που έπαιζε όταν ήταν μικρός ο Ιμπραίμοβιτς…» 

Νο 59: «…ποδοσφαιριστής …γιατί γυμναζομε και παίνης πολα λευτά και θα γείνο 

διάσιμος. Κανω προπόνηση απο 5 χρονό. Θέλω να γείνω και παίχτης του βολεη για τη 

ειμαι παρα πολύ καλός και σε αυτό»  

Νο  63: «…πιλότος γιατί μου αρέσι να πετό με ελικοπτερο η με αεροπλανο στον ουρανό 

και θα γνωρισο άλλες πόλεις και νέα μέρη…» 

Νο 66: «…ποδοσφαιριστής …Θα θέλω να παίζω εκεί γιατί μου αρέσει πολύ το 

ποδόσφαιρο…» 

Νο 69: «…ποδοσφαιριστής γιατί από μικρός μου άρεσε να πέζω ποδόσφαιρο και ακόμη 

το αγαπώ…» 

Νο 71: «…ποδοσφεριστίς αυτό το επάγγελμα μου αρέσει με κάνει ευτιχισμόνο και με 

ευχαριστά μου αρέσει που θα πιγένο ταξίδι με τους άλους φίλους μου… θα 

γυμνάζωμε…». 

Νο 53: «…να πηγαίνω σε διάφορες διάσημες ομάδες και να ταξιδεύω σε διάφορες χώρες 

και να τριπλάρω διάσημους παίχτες. Επίσης …αστυνομικός για να πυροβολώ τους 

κλέφτες και να έχω αστυνομική μοτορόλα και να τη στυλώνω.» 

Νο 75: «…πλήαρχος γιατί …να διασχίζω της θάλασες και να πηγένω σε άλλες χόρες 

…μου αρέσει …ποδοσφαιριστής… γιατί θέλω να το αθλούμε κι άλλα χρώνια. Έχει 7 

χρώνια που το αθλούμε». 

 

Οι μαθητές σε αρκετά μεγάλο ποσοστό επιλέγουν το μελλοντικό τους 

επάγγελμα για να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και την δράση (περιπέτεια). 

Κατασκευάζουν για τον εαυτό τους αντρικές ταυτότητες, κυρίως του άνδρα αθλητή 

που ασχολείται με ανδρικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, Smack Down,) του επαγγελματία 

πιλότου ή πλοιάρχου ή αστυνομικού (αγάπη για αεροπλάνα, μηχανές, ταξίδια, δράση). 

Παράλληλα όμως συνδέουν την επιλογή τους και με άλλα κατηγορήματα, για χρήματα, 

για δημοσιότητα.      

 

3.3.1.7.  Κατηγόρημα τέχνη-μόδα- ομορφιά (1 εμφάνιση) 

Νο 57: «…ηθοποιος. Θα παιζω την αγαπημενη μου κωμοδια, της ορνιθες του 

Αριστοφάνη…» 
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Ο συγκεκριμένος μαθητής κατασκευάζει για τον εαυτό του την ταυτότητα του 

άνδρα ηθοποιού που ασχολείται με την τέχνη και μάλιστα στην υψηλή της μορφή 

(αρχαία τραγωδία).  

 

3.3.1.8.  Κατηγόρημα επιστημονική έρευνα ή εξερεύνηση (2 εμφανίσεις) 

Νο 57: «…παλεοντολογος γιατι είναι ωραιο να ανακαλήπτις καινουργια πραγματα. …». 

Νο 65: «…αστρολόγος ή αστροφυσικός θέλω να πάω στη Ν.A.S.A. Νομίζω μου αρέσει 

πολύ η μελέτη της φύσης και ειδικά του διαστήματος και των άστρων…να πάω στη 

Ν.A.S.A. γιατί είναι το καλύτερο αστρολογικό πανεπιστήμιο με την πιο εξελιγμένη 

τεχνολογία.» 

 

Στο κείμενο (Νο 65) ο μαθητής εκφράζει την επιθυμία να γίνει αστρολόγος ή 

αστροφυσικός γιατί του αρέσει η μελέτη της φύσης και του διαστήματος (Διάβασα 

πολλά για τη φύση και το διάστημα). Χρησιμοποιεί λέξεις σχετικές με της επιστήμες της 

αστρολογίας και της αστροφυσικής (Ν.A.S.A, διάστημα, άστρων, μελέτη του 

περιβάλλοντος, αστρολογικό πανεπιστήμιο, εξελιγμένη τεχνολογία). Θέλει να ασχοληθεί 

με έναν τομέα των θετικών επιστημών που αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα 

τεχνολογικής ανάπτυξης και μάλιστα προσβλέπει στη ΝΑΣΑ γνωρίζοντας την 

ποιότητα και την αξία της. Επίσης να ασχοληθεί με την παλαιοντολογία. 

Κατασκευάζουν λοιπόν την ταυτότητα του άνδρα επιστήμονα-εξερευνητή που 

αγαπά την έρευνα και την ανακάλυψη πραγμάτων, είτε αυτά αποτελούν κομμάτια του 

μέλλοντος είτε του παρελθόντος, στοιχεία που παραδοσιακά εκφράζουν αντρικά 

πρότυπα συμπεριφοράς.   

 

3.3.1.9.  Κατηγόρημα τεχνολογία και πολυτεχνικές δραστηριότητες (6 εμφανίσεις) 

 

Νο 60: «…ηλεκτρολόγος μηχανικός και να σάζω αυτοκίνητα. …αυτό το επάγγελμα θα 

μου δώσει πολλά λέφτα και θα μπορέσο να ζήσω καλά τη ζωή μου. Θα μπορέσω να σάζω 

αυτοκίνητα και θα ξέρω από ηλεκτρονικά και μηχανικά» 

Νο 61: «…να ζωγραφίζω αεροπλάνα επειδή έχω ταλέντο γι’ αυτό οι κατασκευαστές θα 

μπορούν όταν βλέπουν και αυτά τα αεροπλάνα θα γίνονται πραγματικότητα… ο μισθός 

μου θα είναι καλός» 
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Νο 62: «…αρχιτέκτονας …Αυτήν την δουλειά την κάνει η μητέρα μου και είναι πολύ 

ενδιαφέρον επάγγελμα.… να ζωγραφίζω σχέδια. …γιατί έχει καλό μισθό»  

Νο 64: «…αρχιτέκτονας… μου αρέσει η ζωγραφική και τα μαθηματικά, …Επίσης …με 

το μισθό που θα πέρνω για τις ανάγκες μου στο μέλλο.» 

Νο 67: «…πολιτικός Μηχανικός…γιατί μου αρέσει να κάνω σπίτια. Αυτή η δουλειά 

παίρνει πολύ καλό μισθό…»    

Νο 68: «…προγραμματιστής… μου αρέσει να είμαι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή γιατί 

τις παραπάνω ώρες τις περνάω εκεί. Στον Η/ Υ μπαίνω σε διάφορες ιστοσελίδες. 

Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έμαθα για το υπολογιστή. Αυτά τα πράγματα θα ήθελα 

πολύ να τα μάθω αυτά τα πράγματα. Ο Η/Υ είναι ένα πράγμα της εποχής μας και σίγουρα 

τα παραπάνω παιδιά έχουν σπίτι τους. Επίσης αποτελείται από πολλά και διάφορα 

πράγματα. Μακάρι να γίνω προγραμματιστής και να βοηθάω τους ανθρώπους όταν με 

χρειάζονται.»  

Οι μαθητές σαν λόγο επιλογής του μελλοντικού τους επαγγέλματος σε μεγάλο 

ποσοστό προβάλλουν την επιθυμία τους να ασχοληθούν με την τεχνολογία και τη 

μηχανική (θετικές επιστήμες). Βέβαια συνδέουν παράλληλα και άλλα κατηγορήματα, 

τα χρήματα-εξασφάλιση, κοινωνικές σχέσεις, μίμηση προτύπου. Οικοδομούν 

ταυτότητες ανδρικές με βάση στοιχεία που αποδίδονται στο ανδρικό φύλο (ενδιαφέρον 

για οικονομική εξασφάλιση, τις θετικές επιστήμες, τους Η/Υ, την μηχανική). 

 

3.3.1.10.  Κατηγόρημα ίνδαλμα-πρότυπο (7 εμφανίσεις)   

Νο 53: «…τέλειος ποδοσφαιριστής όπως ο Lionel Messi … και να τριπλάρω διάσημους 

παίχτες…» 

Νο 58: «…να ήμε τερματοφύλακας …σαν τον Casilias…». 

Νο 62: «…αρχιτέκτονας γιατί …Αυτήν την δουλειά την κάνει η μητέρα μου και είναι πολύ 

ενδιαφέρον επάγγελμα… έχει καλό μισθό» 

Νο 66: «…να παίζω και στην Real Madrid την ομάδα που παίζει ο αγαπημένος μου 

παίχτης ο Cristino Ronaldo…» 

Νο 72: «…να μοιάσω του προπονητή μου και να κάνω προπόνηση στην Αποέλ …» 

Νο 74: «…να σπουδάσο γεωπονία … επειδή ο πατέρας μου είναι περβολάρης και ο 

παππούς μου και ο θειο μου…» 

Νο 75: «…έμπορος γιατί αυτή η δουλιά …την ξέρω γιατί είναι ο πατέρας μου και κάθε 

καλοκέρι τον βοηθό στη δουλειά…» 
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Στα κείμενα των εκθέσεών οι μαθητές προβάλλουν την επιθυμία τους να 

μιμηθούν δημοσιότητες από το χώρο του αθλητισμού (Νο 53, Νο 58, Νο 66) και πολλές 

φορές του ποδοσφαίρου ή ανθρώπων του οικογενειακού και άμεσου κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος (Νο 62, Νο 72, Νο 91, Νο 96). Κατασκευάζουν λοιπόν ταυτότητες, του 

επιτυχημένου άνδρα ποδοσφαιριστή ή προπονητή μιμούμενοι το ίνδαλμά τους από τον 

χώρο του αθλητισμού και του επαγγελματία που θα ακολουθήσει την ίδια ή σχετική με 

την εργασία ή επιχείρηση των γονιών του, συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο την 

παράδοση των πατριαρχικών κοινωνιών για τα άρρενα μέλη της οικογένειας. 

 

3.3.1.11. Κατηγόρημα συνθήκες εργασίας (1 εμφάνιση) 

 

Νο 51: «…τραπεζίτης για να είμαι μέσα στο αιρκοντίσιον» 

 

Ο μαθητής κατασκευάζει μία ανδρική ταυτότητα, του εργαζόμενου σε θέση 

υψηλού κύρους και οικονομικού ενδιαφέροντος που θα του παρέχει και ένα άνετο 

εργασιακό περιβάλλον. 

 

3.3.1.12.  Κατηγόρημα κοινωνικές επαφές–γνωριμίες (5 εμφανίσεις) 

 

Νο 52: «…θα είμαι συμπέχτης με άλλους και που θα έχει οπαδούς να υποστιρίζουν την 

ομάδα. …» 

Νο 57: «…μαθενεις να συνεργάζεσαι με αλλους ανθροπους. 

… να γυρίζω ντισκάβερι με αλους ανθροπους». 

Νο 63 :«… πιλότος …να κάνω νεους φίλους…»  

Νο 71: «…ποδοσφεριστίς …μου αρέσει που θα πιγένο ταξίδι με τους άλους φίλους 

μου…». 

Νο 73: «… Οτα γίνω κτινίατρος θα κάνω πολλούς φίλους…». 

 

Οι μαθητές επιλέγουν διάφορα επαγγέλματα για λόγους κοινωνικής επαφής 

συνεργασίας και νέων γνωριμιών. Κατασκευάζουν αντρικές ταυτότητες 

επαγγελματιών με βάση στοιχεία όπως η εξωστρέφεια,  η κοινωνικότητα, οι 

οικονομικές συνδιαλλαγές, η δραστηριοποίηση στη δημόσια σφαίρα που συνδέονται 

με αντρικές αξίες και πρότυπα συμπεριφοράς. 
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3.3.2. Παραδείγματα εκθέσεων 

Επιλέχθηκαν 2 εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

μέσα στις οποίες υπάρχουν διαφορετικά κατηγορούμενα,. Παρατίθενται αυτούσιες. 

Έκθεση Νο 54: 

«Θέλω να γίνω επιχειρηματίας γιατί όταν έχεις μια επιχείρηση  παίρνεις πολλά και έχεις 

εξουσία. Όταν γίνω επιχειρηματίας θα αγοράσω ένα Bucodi Veyron γιατί είναι πολύ 

όμορφο αυτοκίνητο. (Παρένθεση: Αν υπάρχουν αυτοκίνητα με τροχούς που κυλούν). Μου 

αρέσει να έχω και να πληρώνω τους υπαλλήλους, να τους κάνω πλούσιους, να δίνω σε 

φιλανθρωπίες(Δεν μιλούμε για εκατομμύρια).Όταν μεγαλώσω στο σπίτι μου θα κάνω ένα 

μεγάλο και πολύ όμορφο κήπο. Θα αγοράσω πολλά κατοικίδια γιατί μου αρέσουν πολύ 

τα ζώα. Θα κτίσω διαμερίσματα και θα τα ονομάσω “Νίκος Flats”. To όνομα του πατέρα 

μου (συγκινητικό σημείο).Θα βάλω στο κήπο μου πολλά δέντρα και πολύ χορτάρι. 

Μπορεί να γίνω αθλητής γιατί μου αρέσουν τα αθλήματα (Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ…) 

Νιώθεις πολύ ωραία όταν πχ κερδίσεις το πρωτάθλημα ή το κύπελο(θεός βοηθός)». 

Στην παραπάνω έκθεση ο μαθητής ξεκάθαρα εκφράζει την πεποίθηση του ότι 

ο κόσμος των επιχειρήσεων συνδέεται με δύναμη –εξουσία και με πολλά λεφτά. Θα 

επιθυμούσε να γίνει επιχειρηματίας να έχει υπαλλήλους που θα δουλεύουν για εκείνον 

και να τους πληρώνει, να κάνει φιλανθρωπίες αλλά με μέτρο (Δεν μιλούμε για 

εκατομμύρια), να έχει αυτοκίνητο συγκεκριμένης μάρκας (Bugatti Veyron, πολύ 

ακριβό και δημοφιλές για την ταχύτητα του), μεγάλο σπίτι με όμορφο-πλούσιο κήπο 

και πολλά κατοικίδια ζώα. Επίσης η δημιουργία μιας επιχείρησης πολλών 

διαμερισμάτων που θα αποτελέσει ευκαιρία χρήσης και συνέχισης του οικογενειακού 

(πατρικού) ονόματος (Θα κτίσω διαμερίσματα και θα τα ονομάσω “Νίκος Flats”. To 

όνομα του πατέρα μου). Στο σημείο αυτό είναι έκδηλη η συνειδητοποίηση από μέρους 

του μαθητή της συναισθηματικής φόρτισης που συνοδεύει τέτοιου είδους ενέργειες 

αναγνώρισης και συνέχισης της πατριαρχικής οργάνωσης του άμεσου και έμμεσου 

κοινωνικού περιβάλλοντος (συγκινητικό σημείο).  

Επίσης μέσα από τις παρενθέσεις που χρησιμοποιεί διαφαίνεται μια 

χιουμοριστική διάθεση (συγκινητικό σημείο, θεός βοηθός), χαρακτηριστικό του 

ανδρικού τρόπου ομιλίας και ταυτόχρονα γνώση της αλήθειας για την συνεχή εξέλιξη 

και αλλαγή της τεχνολογίας ( Αν υπάρχουν αυτοκίνητα με τροχούς που κυλούν).  
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Το επάγγελμα του αθλητή το συνδέει με τα αθλήματα του ποδόσφαιρου και του 

μπάσκετ γιατί τα θεωρεί ως ευκαιρία για επιτυχία- αναγνώριση που θα επέλθει από την 

κατάκτηση ενός πρωταθλήματος ή ενός  κύπελου (Νιώθεις πολύ ωραία όταν πχ 

κερδίσεις το πρωτάθλημα ή το κύπελο).  

Στο κείμενο αξίζει να σημειωθεί ότι, γίνεται χρήση οικονομικού λεξιλογίου 

(επιχείρηση, λεφτά, εξουσία, επιχειρηματίας, πληρώνω τους υπαλλήλους  φιλανθρωπίες, 

εκατομμύρια). 

Επομένως ο συγκεκριμένος μαθητής  επιλέγει επάγγελμα κύρους και δύναμης, 

αποβλέποντας σε πλούτο, εξουσία και στην απόκτηση ακριβών υλικών αγαθών 

συνήθως με επάγγελμα που έχει σχέση με τον αθλητισμό (χαρακτηριστικά της 

παραδοσιακής αντρικής συμπεριφοράς). Από τις εκφράσεις του φαίνεται ολοκάθαρα 

ότι είναι γνώστης της δύναμης και της εξουσίας που επιφέρει το επάγγελμα το οποίο 

διάλεξε (Μου αρέσει να έχω και να πληρώνω τους υπαλλήλους, να τους κάνω 

πλούσιους,… Δεν μιλούμε για εκατομμύρια). Κατασκευάζει για τον εαυτό του μια 

ταυτότητα φύλου που εμπεριέχει χαρακτηριστικά που εκφράζουν καθαρά την 

παραδοσιακή εικόνα του άντρα. 

 

Έκθεση Νο 53: 

«Θέλω να γίνω τέλειος ποδοσφαιριστής όπως ο Lionel Messi για να είμαι διάσημος και 

πλούσιος να έχω μεγάλο σπίτι και Lamborghini Gallardo και  να πηγαίνω σε διάφορες 

διάσημες ομάδες και να ταξιδεύω σε διάφορες χώρες και να τριπλάρω διάσημους 

παίχτες. Επίσης θέλω να γίνω αστυνομικός για να πυροβολώ τους κλέφτες και να έχω 

αστυνομική μοτορόλα και να τη στυλώνω.» 

Ο μαθητής στο παραπάνω κείμενο φαίνεται να επιλέγει ως μελλοντικό 

επάγγελμα αυτό του ποδοσφαιριστή, συγκεκριμένα του τέλειου ποδοσφαιριστή-

ταλέντο (αναφέρει ως παράδειγμα τον Lionel Messi). Επιθυμεί να γίνει ένας πολύ 

καλός ποδοσφαιριστής γιατί πιστεύει πως μόνο έτσι θα μπορέσει να αποκτήσει 

αναγνώριση-φήμη και πολλά χρήματα. Ακολουθώντας αυτό το επάγγελμα και αν 

όντως είναι πολύ καλός σε αυτό,  θεωρεί ότι θα παίζει σε μεγάλες ομάδες, θα έχει 

ακριβά υλικά αγαθά (μεγάλο σπίτι και Lamborghini Gallardo), ταξίδια και 

συναναστροφή με διασημότητες. Χρησιμοποιεί αθλητικούς όρους (τριπλάρω), έχει 

γνώσεις σχετικά με το άθλημα του ποδοσφαίρου, όνομα διάσημου παίχτη (Lionel 
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Messi) και πληροφορίες για κατασκευαστές και μοντέλα αυτοκινήτων (Lamborghini 

Gallardo). Εκφράζει την επιθυμία για δράση (άθληση, ταξίδια) σε συνδυασμό με 

αναγνώριση-φήμη και πλούτο.  

Επίσης επιλέγει το επάγγελμα του αστυνομικού για να μπορεί να χρησιμοποιεί 

όπλα,  να κυνηγά τους κλέφτες και να οδηγεί αστυνομική μηχανή με δυναμικό τρόπο 

(να έχω αστυνομική μοτορόλα και να τη στυλώνω). Επιλέγει επαγγέλματα που έχουν 

σχέση με τον αθλητισμό (το ποδόσφαιρο)και έντονη δράση (καταδίωξη, πολεμικές 

τέχνες, ταχύτητα) κτίζοντας έτσι μια φυλετική ταυτότητα σύμφωνη με τα ανδρικά 

πρότυπα.  
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3.3.3. Σύνοψη  αποτελεσμάτων μαθητών από Κύπρο 

 

Με βάση τα παραπάνω οι Κύπριοι μαθητές θεωρούν τις οικονομικές απολαβές 

και την απόκτηση πλούτου βασικό κριτήριο για την επιλογή του μελλοντικού τους 

επαγγέλματος. 

Επίσης προσβλέπουν στην οικονομική τους ανεξαρτησία και εξασφάλιση μέσα 

από επαγγέλματα που συνδέονται με στερεότυπα σχετικά με την υπεροχή του ανδρικού 

φύλου: στη σωματική δύναμη, στις ιδιαίτερες ικανότητες στις νέες τεχνολογίες, στη 

μηχανική, στις θετικές επιστήμες, στην επιστήμη της ιατρικής και της νομικής. Επίσης 

σε αρκετά μεγάλο ποσοστό επιλέγουν το μελλοντικό τους επάγγελμα για να 

ασχοληθούν με τον αθλητισμό και την δράση (περιπέτεια).  

Κατασκευάζουν για τον εαυτό τους αντρικές ταυτότητες, κυρίως του άνδρα 

αθλητή που ασχολείται με ανδρικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, σμάκταουν), του 

επαγγελματία πιλότου ή πλοιάρχου ή αστυνομικού (αγάπη για αεροπλάνα, μηχανές, 

ταξίδια, δράση). Παράλληλα όμως συνδέουν την επιλογή τους και με άλλα 

κατηγορήματα, για χρήματα, για δημοσιότητα. Η δημοσιότητα αποτελεί λόγο για την 

επιλογή του επαγγέλματος του ποδοσφαιριστή. Κατασκευάζουν λοιπόν για τους 

εαυτούς τους την ανδρική ταυτότητα του παραδοσιακού άνδρα αθλητή που ασχολείται 

με το άθλημα του ποδοσφαίρου, που συμβολίζει όλα τα στοιχεία του παραδοσιακά 

αποδίδονται στο ανδρικό φύλο, την αρρενωπότητα, την σωματική δύναμη, την 

επιθετικότητα και τον ανταγωνισμό.  

Οι μαθητές από την Κύπρο δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον για την προσφορά –

φροντίδα. Παράλληλα όμως όταν το επιλέγουν το συνδέουν με τα χρήματα και με 

τεχνολογία. Επίσης σε καλό ποσοστό προβάλλουν την επιθυμία τους να ασχοληθούν 

με την τεχνολογία και τη μηχανική (θετικές επιστήμες).  

Εκφράζουν πολύ μικρό ενδιαφέρον για την διδασκαλία γι’ αυτό και δεν 

επιλέγουν επαγγέλματα για να την εξασκήσουν. Σχεδόν μηδαμινό ενδιαφέρον για την 

τέχνη –μόδα-ομορφιά.   

Στα κείμενα των εκθέσεών οι μαθητές προβάλλουν την επιθυμία τους να 

μιμηθούν δημοσιότητες από το χώρο του αθλητισμού και πολλές φορές του 

ποδοσφαίρου ή ανθρώπων του οικογενειακού και άμεσου κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος.  
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Οι κοινωνικές επαφές και γνωριμίες είναι σημαντικές γι’ αυτό και αποτελούν 

λόγους για να επιλέξουν το μελλοντικό τους επάγγελμα. 

Οι μαθητές οικοδομούν ταυτότητες ανδρικές με βάση στοιχεία που αποδίδονται 

στο ανδρικό φύλο (ενδιαφέρον για οικονομική εξασφάλιση, τις θετικές επιστήμες, τους 

Η/Υ, την μηχανική).  
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3.4. ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ 

 

3.4.1. Παρουσίαση κατηγορημάτων 

 

Στο διάγραμμα 4 παρουσιάζονται σε ποσοτική μορφή τα αποτελέσματα για τα 

κατηγορήματα-λόγους επιλογής επαγγέλματος στα οποία φαίνονται καθαρά οι 

στάσεις των μαθητριών από Κύπρο. 

 

 

Αναλυτικά οι τιμές εμφάνισης του κάθε Κατηγορήματος σε σύνολο 78 

εμφανίσεων:     

                          

3.4.1.1.  Κατηγόρημα χρήματα (16 εμφανίσεις) 

Νο 77: «…γυμνάστρια- χορεύτρια. … δίνει ακόμη αρκετά λεφτα»  

Νο 80: «…θα ανοίξω ένα δικό μου νυπιαγογειο … πέρνεις πολλά λευτά …Θα κάνω μια 

μεγάλη σχολή χορού και θα διδάσκω χορό»  

Νο 81: «…καταστηματάρχης …παίρνω πολλά χρήματα…» 

Νο 82: «…νηπιαγογος γιατί λατρεύω πολύ τα μικρά παιδιά …Ο μισθός του είναι 

ικανοποιητικός…» 

Νο 83:  «…παιδίατρος γιατι μου αρεση να εξεταζω  παιδια και να τους δινω διαφορες  

σιμβουλες για τιν ηγια τους. Ακομη περνης πολλα χριματα και είναι τελεια δουλεια….» 

Νο 84: «…κομμώτρια γιατί θα ήξερα πολλές κομμώσεις και θα έπερνα καλό μισθό…»  
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Νο 86: «…τραπεζικός υπάλληλος…θα πέρνω λεφτά… να γίνω πολιτικός μηχανικός 

...Πιστεύω είναι χρήσιμη αυτή η δουλειά γιατί ο κόσμος κτίζει συνέχεια σπίτια και θα 

είναι προς το μέρος μου» 

Νο 87: «…γιατρός με ιδηκότητα χειρούργος. Θέλω αυτό το επάγγελμα για το λόγο ότι θα 

παίρνω αρκετά λεφτά. Θα βοηθώ ανθρώπους, θα σώζω ανθρώπους… θα ήθελα να γίνω 

αθλητής στίβου στο τρέξιμο…Αυτό το επάγγελμα σου προσφέρει εμπειρίες, αρκετά λεφτά 

και δυνατό σώμα…»  

Νο 88: «…χυρουργός γιατί πέρνις πολλά λεφτά και βλέπεις τα οργανα του αλου.»  

Νο 91: «…αστυνομικός γιατί θα πέρνω πολα λεφτά…Επίσης θέλω να σπουδάσω 

δικηγόρος γιατί μου αρέσει να ειπογραφω και επιδι θα πέρνω πολα λευτα…» 

Νο 93: «…αρχιτέκτονας… παίρνεις πολύ μισθό»  

 

Στα γραπτά των μαθητριών από Κύπρο το κατηγόρημα για χρήματα 

εμφανίζεται πολύ συχνά και συνδυάζεται με όλα τα επαγγέλματα. Αρκετές φορές 

εκφράζεται η επιθυμία για υψηλές οικονομικές απολαβές που προέρχονται από 

επιχειρηματικές δραστηριότητες (κατάστημα, σχολή χορού), από απασχόληση στον 

τραπεζικό τομέα,  από κερδοφόρες ιατρικές ειδικότητες (χειρούργος) και από την 

άσκηση της δικηγορίας. Επίσης βασικός λόγος για την επιλογή επαγγελμάτων που 

σχετίζονται με τις πολυτεχνικές επιστήμες, αποτελεί η προσδοκία υψηλών 

οικονομικών απολαβών. Επαγγέλματα τέχνης και γενικότερα αυτά που σχετίζονται με 

την αισθητική-ομορφιά επιλέγονται γιατί μπορούν να αποφέρουν χρήματα (χορός, 

γυμναστική για όμορφο σώμα, κομμώσεις). Συνδυάζουν το ενδιαφέρον τους για τα 

μικρά παιδιά, την επιθυμία τους να προσφέρουν, και να διδάξουν με μια καλή  

οικονομική ανταμοιβή. 

Η απόκτηση χρημάτων επηρεάζει σε πολλές περιπτώσεις την επαγγελματικές 

τους επιλογές που σε μεγάλο ποσοστό αφορούν επαγγέλματα κυρίως «ανδρικά»  

υψηλού κύρους (χειρούργος, δικηγόρος, πολιτικός μηχανικός, τραπεζικός υπάλληλος, 

επιχειρηματίας, αστυνομικός). 

Οι μαθήτριες από Κύπρο υπολογίζουν τα χρήματα και στις επαγγελματικές τους 

επιλογές παίζουν σημαντικό ρόλο, κάτι που χαρακτηρίζει συνήθως τον ανδρικό τρόπο 

σκέψης. Κατασκευάζουν λοιπόν  διευρυμένες γυναικείες ταυτότητες που συνδυάζουν 

παραδοσιακά γυναικεία χαρακτηριστικά αλλά και νέα στοιχεία που αποτελούσαν 

αποκλειστικότητα της ανδρικής ταυτότητας. 
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3.4.1.2.  Κατηγόρημα δημοσιότητα (1 εμφάνιση) 

Νο 94: «…να γίνω ηθοποιός …Το πιο καλήτερο είναι ότι σε παίρνουν και σε άλλες χώρες 

για να κάνεις το έργο και σε δίχνουν και πολλές φορες  στην τηλεώραση…» 

 

Η δημοσιότητα αποτελεί κίνητρο για την επιλογή του επαγγέλματος του 

καλλιτέχνη και συγκεκριμένα της ηθοποιού. 

 

3.4.1.3.  Κατηγόρημα προσφορά και φροντίδα (14 εμφανίσεις) 

Νο 76: «Και να βοηθώ τα παιδιά από τες άλλες χώρες όταν δεν έχουν να φάνε να πίνουν, 

όταν είναι άρρωστα έχουν πρόβλημα, φροντίδα και αγάπη. Να τους δίνω λεφτά να 

πιάνουν να τρώνε στα μαγαζιά.» 

Νο 82: «…νηπιαγογος γιατί λατρεύω πολύ τα μικρά παιδιά. Μου αρέσει να τα φροντίζω, 

να τους λέω ιστοριούλες κ.λ.π…» 

Νο 83: «…παιδίατρος γιατι μου αρεση να εξεταζω  παιδια και να τους δινω διαφορες  

σιμβουλες για τιν ηγια τους…» 

Νο 84: «…πωλήτρια ρούχων γιατί μου αρέσει να εξυπηρετώ τους πελάτες να τους 

βρίσκω αυτό που θέλουν…» 

Νο 85: «…κτηνίατρος …Μου αρέσει να τα γιατρεύω(ζώα) και να τα περιπιούμε 

…νηπιαγογός …τα μικρά παιδιά …να τα προσέχω…παιδίατρος γιατί μου αρέσει να 

γιατρεύω τα παιδιά…» 

Νο 87: «…γιατρός με ιδηκότητα χειρούργος. Θέλω αυτό το επάγγελμα για το λόγο ότι θα 

παίρνω αρκετά λεφτά. Θα βοηθώ ανθρώπους, θα σώζω ανθρώπους…»  

Νο 88: «…ο χτυνήατρος μου αρέσει γιατί θα γιατρέυο τα ζώα…»  

Νο 89: «…γιατρός γιατί θέλω να προ προσφέρω την φροντίδα και την υγεία στους 

ανθρώπους που είναι πολύ βαριά άρωστη…» 

Νο 91: «…χειρούργος για να γιατρευω ολον τον κόσμο…» 

Νο 92: «…η αστυνομικός … θα κάνω το καλό και αυτό μόνο μου αρκεί…» 

Νο 94: «…ηθοποιός …μου αρεσει να κανω τον κοσμο να γελάει συνεχως…» 

Νο 95: «…χειρούργος γιατί θέλω να σώζω ανθρώπους από δύσκολες αρρώστιες 

…παιδίατρος γιατί θα γιατρεύω τα παιδιά και θα τα έχω υγιείς…»  
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Οι μαθήτριες από Κύπρο επιλέγουν σε με πολύ μεγάλο ποσοστό το επάγγελμά 

τους για να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους και κυρίως στα μικρά παιδιά και 

στα ζώα. Επιθυμούν να ασχοληθούν με ιατρικά επαγγέλματα για να παράσχουν τη 

βοήθειά τους στους συνανθρώπους τους, κυρίως όμως στα παιδιά και στα ζώα. 

 Κατασκευάζουν για τον εαυτό τους την ταυτότητα της εργαζόμενης 

επιστήμονα, καλλιτέχνιδας, εκπαιδευτικού που νοιάζεται και επιθυμεί να προσφέρει σε 

αυτούς που το έχουν ανάγκη. Η ταυτότητα αυτή συμφωνεί με τις καθιερωμένες 

αντιλήψεις για το ρόλο γυναίκας και τη θέση της στον καταμερισμό εργασίας. 

 

3.4.1.4.  Κατηγόρημα διδασκαλία-εκπαίδευση (10 εμφανίσεις) 

Νο 76: «…δασκάλα μουσικής και να εξηγώ καλά για να καταλαβαίνουν, όταν δεν θα 

καταλαβαίνουν να μου το πουν για να τους εξηγείσω ώστε να καταλάβουν καλύτερα…» 

Νο 78: «…δασκάλα, γιατί  μου αρέσει να ασχολούμε με τη μόρφωση των 

παιδιών…Επίσης θα ήθελα να γίνω δασκάλα για να μαθαίνω πράγματα και γνώσεις στα 

μικρά παιδιά κι όταν μεγαλώσουν να έχουν πολλές γνώσεις…» 

Νο 80: «…νυπιαγογός…Ενας άλλος λόγος που θέλω να γίνω αυτό το επάγγελμα είναι 

ότι πέρνεις πολλά λευτά. Θα μαθένω στα παιδια να γραφουν να διαβαζουν λεξούλες να 

τους μαθαίνω τραγούδια. …δασκάλα χορού. Να μαθένω στα παιδιά να χορέυουν…» 

Νο 88: «θέλω να μάθω σαξοφονο και να ανίξο σχολείο…»  

Νο 95: «…δασκάλα για να μορφώνω τα παιδιά. …νηπιαγογός για να απασχολώ τα 

παιδιά, να τους δίνω χαρά και να ασχολούμαι μαζί τους…»  

Νο 97: «…νιπιαγωγος αλλά όχι πιο μεγάλης τάξης γιατί ηστερα οι δασκάλες τις 

μεγαλίτερης τάξης έχει και μαθήματα που πηγαίνουν σπίτι τους γιαυτό προτιμό 

νιπιαγογός …θα παίζουμε θα κανουμε λιγες μικρες εξησωσης σαν 1+1 2+2 …κτλ …».  

Νο 100: «…μαθηματικός επειδή μου αρέσει να διδάσκω σε άλλους… θέλω να διδάσκω 

κιθάρα τώρα που άρχισα να μαθαίνω να παίζω…» 

 

Στα γραπτά των μαθητριών εμφανίζεται αρκετές φορές ως κίνητρο για 

επιλέξουν το μελλοντικό τους επάγγελμα η επιθυμία τους να διδάξουν. Συνδέουν την 

πρόθεσή τους να διδάξουν με τις με τις μικρότερης  ηλικίας μαθητές του νηπιαγωγείου 

ή του δημοτικού και με αντικείμενα διδασκαλίας που σχετίζονται με την τέχνη 

(μουσική, χορό, τραγούδι). Εκτός από την προσφορά τους στην μόρφωση των παιδιών 
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αποβλέπουν σε επιχειρηματικές κινήσεις (να ανίξο σχολείο) σχετικές με την 

εκπαίδευση και σε οικονομικές απολαβές.  

Οι ταυτότητες που κατασκευάζουν συνδράμουν με την παραδοσιακή εικόνα και 

το ρόλο της γυναίκας ως της καταλληλότερης για τη μητρική φροντίδα και 

διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών.  

 

3.4.1.5.  Κατηγόρημα σωματική άσκηση και δράση (4 εμφανίσεις) 

Νο 96: «…γυμνάστρια- χορεύτρια…μου αρέσει να χορεύω και να γυμνάζομαι… θα είμαι 

μια γυμνασμένη κοπέλα…δίνει ακόμη αρκετά λεφτά»  

Νο 57:   «…γιμναστρια επειδι θέλω να γυμναζομε εγω και να γυμναζω τους αλλους» 

Νο 105:  «…να γίνω αθλητής στίβου στο τρέξιμο. Θα ήθελα γιατί τώρα είμαι πολύ 

γρήγορη Είμαι η δεύτερη πιο γρήγορη της Κύπρου. Αυτό το επάγγελμα σου προσφέρει 

εμπειρίες, αρκετά λεφτά και δυνατό σώμα…»  

Νο 58: «…η αστυνομικός. Μου αρέσει αυτή η δουλειά γιατί ασχολίσε με παραξενες 

υποθέσεις. Επίσης θα κάνω το καλό και αυτό μόνο μου αρκεί. Ακόμα θέλω να γίνω 

Αστυνομικός γιατί πιστεύω ότι η δουλειά μου θα έχει δράση»  

 

Οι μαθήτριες λίγες φορές επιλέγουν το επάγγελμα τους επειδή θα ήθελαν να 

ασχοληθούν με τη σωματική άσκηση και δράση. Επιθυμούν να ασχοληθούν με τον 

αθλητισμό επαγγελματικά, σε «γυναικεία» αθλήματα (στίβος). Τη γυμναστική την 

επιλέγουν ταυτόχρονα  με άλλα κατηγορήματα  της ομορφιάς (θα είμαι μια γυμνασμένη 

κοπέλα, δυνατό σώμα) και για χρήματα.  

Δομούν μια γυναικεία ταυτότητα της εργαζόμενης και καλά αμειβόμενης 

γυμνάστριας ή χορεύτριας ή αθλήτριας με το γυμνασμένο σώμα ή της δραστήριας 

αστυνομικού που θα προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.  

 

3.4.1.6.  Κατηγόρημα τέχνη-μόδα- ομορφιά (17 εμφανίσεις) 

Νο 77:  «…γυμνάστρια- χορεύτρια.…γιατί μου αρέσει να χορεύω…»  

Νο 79: «…αισθιτικός. να βάφω νύχια, να βάφω κοπέλες να τους κάνω τα αποτριχοση. 

Οι πελατησες μου θα γινουν όμορφες και θα νιοθο και εγώ ομορφα…» 

Νο 82: «…ζωγράφος γιατί μου αρέσει να ζωγραφίζω και να παρουσιάζω τις ζωγραφιές 

μου. Είναι διασκεδαστικό επάγγελμα.» 
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Νο 84: «…μουσικός …γιατί μου αρέσει πολύ να παίζω διάφορα όργανα και να 

τραγουδώ, να ακούω μουσική που μου αρέσει πολύ… κομμώτρια γιατί θα ήξερα πολλές 

κομμώσεις και θα έπερνα καλό μισθό. …αισθητικός γιατί θα ήθελα να βάφομαι να κάνω 

τα νύχια μου και είναι μια δουλειά που μου αρέσει.»  

Νο 88: «θέλω να μάθω σαξοφονο …Το σαξοφονο μου αρέσει πάρα πολύ είναι το 

αγαπημενο μου μουσικό όργανω…»  

Νο 89: «…τραγουδίστρια γιατί τραγουδάω πολύ καλά …Αλλά να κάνω διάφορες 

χειροτεχνίες.» 

Νο 90: «…Ζωγράφος, γιατί μου αρέσει να ζωγραφίζω πάρα πολύ. Θέλω να κάνω χορούς 

γιατί μου αρέσει να χορεύω…» 

Νο 91: «…διακοσμιτρια χορου γιατί ειμε πολύ καλη στο να διακοσμο. …Θέλω να 

σπουδάσω επίσης ζωγραφω γιατί μου αρεσει να ζωγραφισω…» 

Νο 93: «…αρχιτέκτονας…Θέλω να κάνω αυτό το επάγγελμα γιατί ζωγραφίζεις διάφορα 

πράγματα όπως: δρόμους, σπίτια, πάρκα για τα παιδιά και άλλα πολλά…»  

Νο 94: «…Το επάγγελμα ηθοποιός μου αρέσει γιατί σε βάφουνε σου δίνουν λογια να τα 

μαθαίνεις και το πιο καλό που μου αρέσει είναι τα παραλειπόμενα…» 

Νο 96: «…Μου αρέσει η Ζωγραφική δεν πιγαίνω αλλά μου αρέσει πολύ να ζωγραφίζω 

και να κάνω πίνακες. Επίσης μου αρέσει να πογιατίζω με μπογιά…» 

Νο 99: «…Ο χορός μου άρεσε από πολύ μικρή και πιστεύω πως είμαι πολύ καλή σ’ αυτό. 

Επίσης μου αρέσει πολύ και η διακόσμηση χώρων.… Είναι πολύ ωραία να βάζεις 

πράγματα χρώματα τον τρόπο που θα τα βάλεις να τον διαλέγεις εσύ! Και ακόμη έχει και 

καλά λεφτά…»  

Νο 100: «…μουσικός .επειδη ειδη αρχισα να πηγαίνω σε σχολή μουσικής. Μου αρέσει 

πολύ η μουσική γιατί όταν παίζεις το όργανο που επίλεξες να μάθεις σου αρέσει πάρα 

πολύ…» 

 

Το κατηγόρημα για την τέχνη-ομορφιά-μόδα  συγκεντρώνει το υψηλότερο 

αριθμό εμφανίσεων. Οι μαθήτριες επιλέγουν επαγγέλματα γιατί τους αρέσει και θέλουν 

να ασχοληθούν με το χορό, τη μουσική, τη ζωγραφική, τον καλλωπισμό(κομμώσεις 

αισθητική)και τη διακόσμηση. Τα παραπάνω τα συνδυάζουν κάποιες φορές με τα 

χρήματα αλλά και με την προσφορά προς την αισθητική του περιβάλλοντος και των 

καλλωπισμό των άλλων γυναικών (Οι πελατησες μου θα γινουν όμορφες και θα νιοθο 

και εγώ ομορφα). Κατασκευάζουν καθαρά γυναικείες ταυτότητες που συμφωνούν με 
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τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τα χαρακτηριστικά της γυναικείας προσωπικότητας 

(καλλιτεχνία, ομορφιά). 

 

 

3.4.1.7.  Κατηγόρημα τεχνολογία και πολυτεχνικές δραστηριότητες (3 εμφανίσεις) 

Νο 83:  «…ο αρχιτεκτονας γιατί είναι μια δουλεια που σχεδιαζεις ενα σπιτι ενός 

ανθροπου…» 

Νο 86:  «…πολιτικός μηχανικός γιατί μ’ αρέσει να σχεδιάζω σπίτια, να πηγαίνω και να 

βλέπω καινούργια σπίτια, να έχω δικό μου γραφείο. Πιστεύω είναι χρήσιμη αυτή η 

δουλειά γιατί ο κόσμος κτίζει συνέχεια σπίτια και θα είναι προς το μέρος μου.» 

Νο 93: «…αρχιτέκτονας. Γιατί μ’αρέσει η ζωγραφική και μα μαθηματικά και με αυτά τα 

δύο μαθήματα χρειάζεσαι για να γίνεις αρχιτέχτονας…ζωγραφίζεις διάφορα πράγματα 

όπως: δρόμους, σπίτια, πάρκα για τα παιδιά και άλλα πολλά.… παίρνεις πολύ μισθό» 

 

Οι πολυτεχνικές δραστηριότητες δεν ενδιαφέρουν τις μαθήτριες γι’ αυτό και σε 

ελάχιστές περιπτώσεις επιλέγουν επαγγέλματα που να μπορούν να ασχολούνται με 

αυτές. Τις αρέσουν να σχεδιάζουν σπίτια και να συνδέουν τη μηχανική με την τέχνη 

(ζωγραφική) και τα χρήματα. Στην έκθεση Νο 86, η επιλογή συνδυάζει την επιθυμία 

για σχεδιασμό-κατασκευή  με τον υπολογισμό και εκτίμηση των συνθηκών της αγοράς 

(ο κόσμος κτίζει συνέχεια σπίτια και θα είναι προς το μέρος μου) και την φιλοδοξία  μιας 

επιτυχημένης καριέρας (δικό μου γραφείο), στοιχεία που ταιριάζουν σε παραδοσιακά 

αντρικά πρότυπα, κάτι που φανερώνει διεύρυνση της γυναικείας ταυτότητας.   

 

3.4.1.8.  Κατηγόρημα Ίνδαλμα ή πρότυπο (5 εμφανίσεις) 

Νο77: «…γυμνάστρια- χορεύτρια …Αυτό το επάγγελμα άρχισε να μου αρέσει από μικρή 

όταν έβλεπα στην τηλεόραση τες κοπέλες και τα αγόρια που χόρευαν τόσο ωραία και μου 

άρεσαν πολύ…»  

Νο 89: «…τραγουδίστρια γιατί τραγουδάω πολύ καλά και να μιάσω στην Έλενα 

Παπαρίζου… ή ζωγράφος σαν κάπιους από τους πολλούς καλλιτέχνες…»  

Νο 95: «…Ένα πρώτιπο που έχω για την δουλειά του παιδιατρου είναι η μητέρα μου. 

Για την δουλειά του χειρούργου έχω πρώτιπο τον νονό μου…»  

 



[84] 
 

Οι μαθήτριες προβάλουν ως λόγο επιλογής του μελλοντικού τους επαγγέλματος 

την επιθυμία τους να ακολουθήσουν την εργασία ενός προσώπου από το άμεσο ή 

έμμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον (μαμά, νονός), και από τον χώρο του θεάματος 

και της τέχνης (τραγούδι, ζωγραφική, τηλεοπτικοί αστέρες). 

Έτσι λοιπόν οι μαθήτριες δομούν μια γυναικεία ταυτότητα που αντανακλά τα 

παραδοσιακά κλασσικά γυναικεία  χαρακτηριστικά.         

 

3.4.1.9.  Κατηγόρημα συνθήκες εργασίας (2 εμφανίσεις) 

Νο 82: «…νηπιαγογος … οι ώρες που δουλεύεις δεν είναι πολλές ούτε λίγες. Ο μισθός 

του είναι ικανοποιητικός…» 

Νο 86: «…τραπεζικός υπάλληλου …θα σχολάνω γρήγορα…» 

 

Οι μαθήτριες πολύ σπάνια επιλέγουν ένα επάγγελμα για τις ευνοϊκές συνθήκες 

εργασίας. Οι ώρες εργασίας επηρεάζουν την επιλογή του επαγγέλματος σε συνδυασμό 

με τις οικονομικές απολαβές. Γίνεται αναφορά σε «γυναικεία» επάγγελμα, της 

νηπιαγωγού και της υπαλλήλου.   

Κατασκευάζουν γυναικείες ταυτότητες που εμπεριέχουν χαρακτηριστικά που 

αποδίδονται στον γυναικείο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. 

 

3.4.1.10.  Κατηγόρημα κοινωνικές επαφές–γνωριμίες (6 εμφανίσεις) 

Νο 82:  «…νηπιαγογος …γιατί γνωρίζω καινούργιους ανθρώπους καινούργιους 

χαρακτήρες…» 

Νο 81:  «…καταστηματάρχης …να βλέπω κόσμο και παίρνω πολλά χρήματα… να είμουν 

σουβλητζήνα …να βλέπω γνωστους και μου αρέσει να σερβίρω πελάτες…» 

Νο 84: «…πωλήτρια ρούχων γιατί μου αρέσει να εξυπηρετώ τους πελάτες να τους βρίσκω 

αυτό που θέλουν και θα ήμουν πιο κοινωνική….» 

Νο 86: «…τραπεζικός υπάλληλου μου αρέσει αυτή η δουλειά γιατί θα κάνω δάνεια ,θα 

κουβεντιάζω με κόσμο…» 

Νο 98: «…δασκαλα των αγγλικων …Μου αρεσει να μιλω με ξενους και να ξερω να 

συνενοουμε». 
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Αρκετές φορές οι μαθήτριες από την Κύπρο επιλέγουν επάγγελμα για να 

μπορούν να έρχονται σε επαφή με κόσμο, να μιλάνε και να κάνουν καινούργιες 

γνωριμίες. Θέλουν να είναι κοινωνικές και εξυπηρετικές. Όμως και σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις οι επιλογές τους συνδέονται και με άλλα κατηγορήματα, όπως αυτά της 

διδασκαλίας και της μόδας αλλά και των χρημάτων. 
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3.4.2.  Παραδείγματα εκθέσεων 

 

Επιλέχθηκαν 2 εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

μέσα στις οποίες υπάρχουν διαφορετικά κατηγορούμενα. Παρατίθενται αυτούσιες. 

 

Έκθεση Νο 84: 

«Θελω να γινω μουσικός όταν μεγαλώσω γιατί μου αρέσει πολύ να παίζω διάφορα 

όργανα και να τραγουδώ, να ακούω μουσική που μου αρέσει πολύ. Μια άλλη δουλεια 

που μου αρέσει και θα ήθελα να γίνω είναι πωλήτρια ρούχων γιατί μου αρέσει να 

εξυπηρετώ τους πελάτες να τους βρίσκω αυτό που θέλουν και θα ήμουν πιο κοινωνική. 

Ακόμα θα ήθελα να γίνω κομμώτρια γιατί θα ήξερα πολλές κομμώσεις και θα έπερνα 

καλό μισθό. Μια άλλη δουλεια είναι να γίνω αισθητικός γιατί θα ήθελα να βάφομαι να 

κάνω τα νύχια μου και είναι μια δουλειά που μου αρέσει.» 

 

Στην έκθεση της, η μαθήτρια αναφέρει τα εξής κατηγορήματα (λόγους επιλογής 

μελλοντικού επαγγέλματος): 

 Τέχνη-μόδα- ομορφιά                (4 φορές) 

 Προσφορά και φροντίδα             (1 φορά) 

 Κοινωνικές επαφές- γνωριμίες   (1 φορά) 

 Χρήματα                                     (1 φορά) 

και τα συνδέει με τέσσερα «γυναικεία»  επαγγέλματα :  

 Μουσικός 

 Πωλήτρια 

 Κομμώτρια 

 Αισθητικός 

Η συγκεκριμένη μαθήτρια επιθυμεί να γίνει μουσικός γιατί της αρέσει πολύ η 

μουσική (μου αρέσει πολύ να παίζω διάφορα όργανα και να τραγουδώ, να ακούω 

μουσική που μου αρέσει). Επιλέγει επίσης το επάγγελμα της πωλήτριας για να 

εξυπηρετεί τους πελάτες και να επικοινωνεί με τους ανθρώπους (μου αρέσει να 

εξυπηρετώ τους πελάτες να τους βρίσκω αυτό που θέλουν και θα ήμουν πιο κοινωνική). 

Θέλει να ασχοληθεί και με την κομμωτική γιατί  της αρέσει και για τα χρήματα (γιατί 

θα ήξερα πολλές κομμώσεις και θα έπερνα καλό μισθό). Εκφράζει την επιθυμία να γίνει 
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και αισθητικός γιατί της αρέσει να ασχολείται με την γυναικεία ομορφιά (θα ήθελα να 

βάφομαι να κάνω τα νύχια μου και είναι μια δουλειά που μου αρέσει).  

Κατασκευάζει λοιπόν μια ταυτότητα φύλου που συμφωνεί  με τις αντιλήψεις 

που ισχύουν για την «γυναικεία ταυτότητα». Το ενδιαφέρον για την τέχνη και ιδιαίτερα 

για τη μουσική και το τραγούδι, ο τομέας της μόδας (ένδυση)και η επιθυμία για 

ομορφιά και καλλωπισμό (κομμώσεις, μακιγιάζ) είναι στοιχεία που αποδίδονται στην 

γυναικεία προσωπικότητα. Όλα τα παραπάνω συνοδευόμενα από τη διάθεση για 

προσφορά βοήθειας προς τους άλλους, την επιθυμία για κοινωνική επαφή και τα 

χρήματα. 

 

 

Έκθεση Νο 86:  

«Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω τραπεζικός υπάλληλου μου αρέσει αυτή η δουλειά γιατί 

θα κάνω δάνεια ,θα κουβεντιάζω με κόσμο, θα σχολάνω γρήγορα θα κτιπώ τα λεφτά στο 

compute, θα πέρνω λεφτά θέλω να αλοκουθήσω αυτό το επάγγελμα γιατί είμαι καλή στα 

μαθηματικά. Επίσης σκέφτομαι και να γίνω πολιτικός μηχανικός γιατί μ’ αρέσει να 

σχεδιάζω σπίτια, να πηγαίνω και να βλέπω καινούργια σπίτια, να έχω δικό μου γραφείο. 

Πιστεύω είναι χρήσιμη αυτή η δουλειά γιατί ο κόσμος κτίζει συνέχεια σπίτια και θα είναι 

προς το μέρος μου.» 

 

Στην έκθεση της, η μαθήτρια αναφέρει τα εξής κατηγορήματα (λόγους επιλογής 

μελλοντικού επαγγέλματος): 

 Χρήματα                                                         (2) 

 Κοινωνικές επαφές- γνωριμίες                       (1)  

 Τεχνολογία- πολυτεχνικές δραστηριότητες    (2) 

 Συνθήκες εργασίας                                          (1) 

και τα συνδέει με δύο  επαγγέλματα :  

Τραπεζικός υπάλληλος 

Πολιτικός μηχανικός 

Η συγκεκριμένη μαθήτρια επιθυμεί να γίνει τραπεζικός υπάλληλος γιατί θεωρεί 

ότι  είναι καλή στα μαθηματικά, ότι θα έχει καλές οικονομικές απολαβές (θα πέρνω 

λεφτά) και ότι το ωράριο εργασίας θα είναι βολικό (θα σχολάνω γρήγορα). 

Χρησιμοποιεί λέξεις που δείχνουν ότι γνωρίζει αρκετά στοιχεία για το συγκεκριμένο 



[88] 
 

επάγγελμα (θα κάνω δάνεια, θα κουβεντιάζω με κόσμο, θα κτιπώ τα λεφτά στο 

computer). Επιλέγει επίσης να γίνει πολιτικός μηχανικός με δικό της γραφείο (να έχω 

δικό μου γραφείο),  να σχεδιάζει και να χτίζει σπίτια (να σχεδιάζω σπίτια, να πηγαίνω 

και να βλέπω καινούργια σπίτια) γιατί η κατασκευή σπιτιών έχει μεγάλη ζήτηση (ο 

κόσμος κτίζει συνέχεια σπίτια) κάτι που το θεωρεί ευνοϊκή συγκυρία για το δικό της 

επαγγελματικό και οικονομικό συμφέρον (και θα είναι προς το μέρος μου).  

Η συγκεκριμένη  μαθήτρια κατασκευάζει για τον εαυτό της μια δυναμική 

γυναικεία ταυτότητα με αρκετά στοιχεία που αποδίδονται συνήθως στο ανδρικό φύλο. 

Η υπαλληλική ιδιότητα και η εργασία γραφείου σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινωνικές 

αντιλήψεις ταιριάζουν στην γυναικεία φύση κάτι που το υιοθετείται από την ίδια, η 

οποία όμως το συνδυάζει με αντικείμενο εργασίας που παραδοσιακά ασχολούνται 

άνδρες(οικονομικές δραστηριότητες), με ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και με χρήματα. 

 Επίσης η ίδια προορίζει για τον εαυτό της, την ταυτότητα της επιχειρηματία- 

επιστήμονα που ασχολείται με το κλάδο των κατασκευών και με μία επιστήμη που 

αποτελεί καθαρά ανδρικό τομέα δράση, πιστεύοντας στις ικανότητες της στα 

μαθηματικά και στην εκτίμησή οικονομικών παραγόντων που ισχύουν στην αγορά 

εργασίας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα πιστεύω και την συμπεριφορά του ανδρικού 

φύλου. 

Επομένως στην περίπτωση της συγκεκριμένης μαθήτριας παρατηρείται διεύρυνση της 

γυναικείας ταυτότητας με  συνύπαρξη παραδοσιακών και νέων στοιχείων. 
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3.4.3. Σύνοψη αποτελεσμάτων μαθητριών από Κύπρο 

 

Από την ανάλυση των δεδομένων διαφαίνεται ότι οι μαθήτριες από την Κύπρο  

επιλέγουν τα επαγγέλματά τους με γνώμονα τις δυνατότητες για απασχόληση με την 

τέχνη (ζωγραφική, χορός μουσική), την ομορφιά (αισθητική, κομμώσεις) και τη μόδα 

(ένδυση). Επιθυμούν να αποκτήσουν χρήματα και να αναπτύξουν επιχειρηματική 

δραστηριότητα σε συνδυασμό τις περισσότερες φορές με την διάθεσή τους να 

προσφέρουν, να βοηθήσουν τους συνανθρώπους, με έμφαση στη φροντίδα του μικρού 

παιδιού. Θα ήθελαν να γίνουν εκπαιδευτικοί (κυρίως νηπιαγωγοί) και παιδίατροι, 

προκειμένου να βοηθήσουν και να φροντίσουν αυτούς που έχουν ανάγκη. Επίσης τα 

κορίτσια κατευθύνονται σε κάποια επαγγέλματα γιατί θεωρούν ότι θα έχουν 

προοπτικές για κοινωνικές επαφές και νέες γνωριμίες. 

Αναφέρουν τη δημοσιότητα ελάχιστα, μόνο 1 φορά και επιλέγουν ως πρότυπα 

προς μίμηση άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος ή διάσημες καλλιτέχνιδες 

συνήθως από το χώρο του θεάματος (τραγουδίστριες).  

Η σωματική άσκηση και ο αθλητισμός τις ενδιαφέρουν ελάχιστα και αποτελούν 

κίνητρο που συνδέεται με την καλαισθησία. Επίσης η δράση και η περιπέτεια τις 

αφήνουν αδιάφορες γι’ αυτό και δεν τις λαμβάνουν υπόψη τους και δεν επιλέγουν 

επαγγέλματα που να έχουν αυτά τα στοιχεία. 

Ακόμη η τεχνολογία και η πολυτεχνικές δραστηριότητες αποτελούν κίνητρο για 

ενασχόληση κυρίως όταν σχετίζονται με την τέχνη (αρχιτεκτονική, σχέδιο, ζωγραφική) 

και με υψηλές οικονομικές προσδοκίες. Σε αυτό τον τομέα σε κάποια περίπτωση  

υπήρξε υπέρβαση τον παγιωμένων αντιλήψεων που αφορούν την υπεροχή των ανδρών 

σ’ αυτούς τους τομείς και διεύρυνση της γυναικείας ταυτότητας. 

Οι Κύπριες μαθήτριες κατασκευάζουν γυναικείες ταυτότητες που συμφωνούν 

με τι παραδοσιακές αντιλήψεις  για το καταμερισμό της εργασίας ανάμεσα στα δύο 

φύλα αλλά ταυτόχρονα εμφανίζουν μια δυναμική και μια διάθεση αλλαγής.  
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3.5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

 

Στο διάγραμμα 5 είναι εμφανείς οι διαφορές ανάμεσα στους μαθητές και στις 

μαθήτριες από την Ελλάδα ως προς τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν το 

μελλοντικό τους επάγγελμα. 

Οι μαθήτριες από Ελλάδα αποφασίζουν να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα για 

να προσφέρουν στους συνανθρώπους και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο. Θεωρούν 

εξίσου σημαντικές την τέχνη, τη μόδα και την ομορφιά και αυτό αποτελεί κίνητρο για 

την επαγγελματική τους επιλογή. Επίσης η επιθυμία τους για διδασκαλία, ανατροφή, 

και υποστήριξη των μικρών κυρίως μαθητών, αναδεικνύονται ισχυρά κίνητρα για να 

αποφασίσουν για την μελλοντική τους απασχόληση. 

Αντιθέτως οι μαθητές από ΄Ελλάδα επικαλούνται περισσότερο τα χρήματα 

(οικονομική εξασφάλιση), τις δυνατότητες για κοινωνική προσφορά, την σωματική 

άσκηση και δράση. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε πως στην πλειοψηφία 

των περιπτώσεων η διάθεση των μαθητών για προσφορά συνοδεύεται και με 

οικονομικούς λόγους.  

Επίσης, η δημοσιότητα, η μίμηση προτύπου, και η τεχνολογία, σε μικρό αριθμό 

περιπτώσεων, αποτελούν κίνητρα για τις επαγγελματικές τους αποφάσεις εξίσου και 

για τα δύο φύλα, με προβάδισμα συνήθως των μαθητών. Η επιστήμη, οι συνθήκες 

εργασίας και οι κοινωνικές επαφές ενώ παρουσιάζουν ελάχιστες εμφανίσεις ως λόγοι 

επιλογής επαγγέλματος στα γραπτά των μαθητών, στις μαθήτριες ήταν μηδαμινές. 
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3.6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 

ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ 

 

 

Στο διάγραμμα 6 είναι εμφανείς οι διαφορές ανάμεσα στους μαθητές και στις 

μαθήτριες ως προς τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν το μελλοντικό τους 

επάγγελμα. 

Οι μαθήτριες αποφασίζουν να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα πρωτίστως για να 

μπορούν να ασχοληθούν με την τέχνη-ομορφιά-μόδα. Θεωρούν την οικονομικές 

προοπτικές  ενός επαγγέλματος πολύ σημαντικές και γι’ αυτό  επηρεάζει σε μεγάλο 

ποσοστό τις αποφάσεις τους. Επίσης επιλέγουν επάγγελμα για να προσφέρουν στους 

συνανθρώπους και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο. Η επιθυμία τους να διδάξουν 

αποτελεί το τέταρτο σε σειρά εμφανίσεων κριτήριο για τις επαγγελματικές τους 

αποφάσεις.  

Οι μαθητές επιλέγουν το μελλοντικό τους επάγγελμα για τα χρήματα, για την 

δυνατότητα σωματικής άσκησης ή δράσης, για προσφορά βοήθειας και φροντίδας. Η 

διδασκαλία δεν αποτελεί για αυτούς κίνητρο για να επιλέξουν το επάγγελμα τους σε 

αντίθεση με τις μαθήτριες. Η επιθυμία για ενασχόληση με την τεχνολογία των μαθητών 

παρουσιάζει διπλάσιο αριθμό εμφανίσεων σε σχέση με εκείνο των μαθητριών.  

Η δημοσιότητα, η μίμηση προτύπου, η σύναψη κοινωνικών σχέσεων, οι 

συνθήκες εργασίας αποτελούν λόγους επιλογής επαγγέλματος και για τους μαθητές και 

για τις μαθήτριες αλλά η συχνότητα των εμφανίσεων τους είναι χαμηλή, με ένα μικρό 

προβάδισμα  των μαθητών. Τέλος οι μαθητές προβάλλουν την απόκτηση εξουσίας και 

την ενασχόλησή τους με την επιστήμη ως κριτήριο επιλογής σε πολύ λίγες περιπτώσεις 

ενώ οι μαθήτριες δεν το αναφέρουν καθόλου. 
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3.7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 

ΚΥΠΡΟ 

 

 

 

Στο διάγραμμα 7 μέσα από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων φαίνεται καθαρά 

ότι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ τους εντοπίζεται στο κατηγόρημα προσφορά και 

φροντίδα, με τους  μαθητές από την Ελλάδα να παρουσιάζουν σχεδόν τριπλάσιο αριθμό 

εμφανίσεων από εκείνο των μαθητών από την Κύπρο.  

Οι μαθητές από την Κύπρο συνδέουν και εκείνοι την προσφορά  με οικονομικές 

απολαβές αλλά εκφράζουν πιο άμεσα και ξεκάθαρα ότι στοχεύουν σε οικονομικές και 

επιχειρηματικές δραστηριότητες (τραπεζικές, τουριστικές) γεγονός, που πιθανώς 

αντανακλά τις ιδιαίτερες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην 

κυπριακή κοινωνία. 

Οι κοινωνικές επαφές-γνωριμίες, ως κριτήριο για να επιλέξουν το μελλοντικό 

τους επάγγελμα οι μαθητές από την Κύπρο, παρουσιάζουν έναν αριθμό εμφανίσεων (5 

εμφανίσεις) αρκετά υψηλό σε αντίθεση με τους μαθητές από την Ελλάδα όπου το 

ποσοστό είναι σχεδόν μηδαμινό (1 μόνο εμφάνιση). 
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Διάγραμμα 7 : Κατηγορήματα επιλογής επαγγέλματος μαθητών από Ελλάδα και 
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3.8. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 

 

 

Στο διάγραμμα 8 μέσα από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων φαίνεται καθαρά 

ότι οι μαθήτριες από την Ελλάδα και την Κύπρο συμφωνούν για τους λόγους για τους 

οποίους επιλέγουν το μελλοντικό τους επάγγελμα. Προβάλλουν τα ίδια κατηγορήματα 

(προσφορά, τέχνη-μόδα-ομορφιά, διδασκαλία, χρήματα) σε μεγαλύτερη συχνότητα 

από τα υπόλοιπα. 

Οι μαθήτριες από την Κύπρο θεωρούν σημαντικούς λόγους επιλογής με σειρά 

προτεραιότητας, την τέχνη-μόδα- ομορφιά, τα χρήματα, προσφορά-φροντίδα. 

Παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά (16 εμφανίσεις), στο ποσοστό  του κατηγορήματος που 

αφορά τα χρήματα (οικονομικές απολαβές και την επιχειρηματικότητα) με τις 

μαθήτριες από την Ελλάδα (7 εμφανίσεις) γεγονός που πιθανό να συνδέεται με τις 

κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες της Κύπρου και εκφράζει μια διεύρυνση της 

γυναικείας ταυτότητας όσο αναφορά την αντίληψη της οικονομικής ανεξαρτησίας που 

στερεοτυπικά αποτελεί στοιχείο της ανδρικής ταυτότητας.   

Οι μαθήτριες από την Ελλάδα αποφασίζουν για το μελλοντικό τους επάγγελμα 

με κριτήρια που παραδοσιακά αποδίδονται στη γυναικεία ταυτότητα (προσφορά, τέχνη 

διδασκαλία) συγκεντρώνοντας σ’ αυτά τα κατηγορήματα υψηλότερα ποσοστά 

εμφανίσεων από εκείνα των μαθητριών από την Κύπρο. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δεδομένων της έρευνάς μας 

για την κατασκευή έμφυλων ταυτοτήτων μαθητών και μαθητριών από Ελλάδα και 

Κύπρο, μέσα από την ανάλυση κατηγοριοποίησης μέλους γίνεται αντιληπτό ότι 

διαφέρουν οι λόγοι επιλογής επαγγέλματος ανάμεσα στους μαθητές και στις μαθήτριες.  

Οι κυριότεροι λόγοι για να επιλέξουν οι μαθητές το μελλοντικό τους  

επάγγελμα. είναι:  

 Η απόκτηση χρημάτων,  

 Η διάθεση προσφοράς 

 Η επιθυμία για σωματική άσκηση και δράση.  

Η απόκτηση χρημάτων αποτελεί τον  κορυφαίο λόγο που καθορίζει τις 

επαγγελματικές αποφάσεις του συνόλου των μαθητών της ερευνάς γεγονός που 

συνδέεται με την παραδοσιακή αντίληψη για την οικονομική ανεξαρτησία που 

αποτελεί στοιχείο της ανδρικής ταυτότητας. 

Μέσα από την ποιοτική  έρευνα, παρόλο που προέκυψε για τους μαθητές της 

Ελλάδας και της Κύπρου μεγάλος αριθμός εμφανίσεων του κατηγορήματος-λόγος 

επιλογής επαγγέλματος για προσφορά-φροντίδα, συνήθως οι εμφανίσεις αυτές  

συνδέονταν με τα χρήματα. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι μαθητές 

από την Κύπρο, ενώ παρουσίασαν χαμηλό αριθμό εμφανίσεων του συγκεκριμένου 

κατηγορήματος για προστασία-φροντίδα από εκείνο των μαθητών από την Ελλάδα, 

εξέφρασαν πιο άμεσα και ξεκάθαρα ότι στοχεύουν σε οικονομικές και επιχειρηματικές 

δραστηριότητες (τραπεζικές, τουριστικές) γεγονός, που πιθανώς αντανακλά τις 

ιδιαίτερες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην κυπριακή κοινωνία.  

Επίσης η επιθυμία για έντονη σωματική άσκηση , δράση και περιπέτεια επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό τις επιλογές τους. 

Εμφανώς οι μαθητές από την Ελλάδα και την Κύπρο συμμορφώνονται με τις 

ισχύουσες κοινωνικές επιταγές για τον καταμερισμό εργασίας ανάμεσα στα δύο φύλα 

και επιλέγουν το μελλοντικό τους επάγγελμα με κριτήρια που συμφωνούν με τα 

ανδρικά πρότυπα. 

Έτσι λοιπόν μέσα από το γραπτό τους λόγο αναδεικνύεται καθαρά πως 

κατασκευάζουν για τον εαυτό τους παραδοσιακές ανδρικές ταυτότητες σύμφωνες με 
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τα στερεότυπα και τις αντιλήψεις που επικρατούν στην κοινωνία για το ανδρικό φύλο 

(ενδιαφέρον για οικονομική εξασφάλιση, για σωματική άσκηση και δράση, ιδιαίτερες 

ικανότητες στην τεχνολογία και στις θετικές επιστήμες, κοινωνικότητα-εξωστρέφεια).  

Επομένως οι μαθητές και των δύο χωρών κατασκευάζουν ταυτότητες φύλου που 

αντανακλούν όλα τα κλασσικά παραδοσιακά ανδρικά χαρακτηριστικά. 

Οι λόγοι-κατηγορήματα που επικαλούνται οι μαθήτριες από την Ελλάδα και 

την Κύπρο στα γραπτά τους κείμενα, με το μεγαλύτερο αριθμό εμφανίσεων, είναι:  

 Η προσφορά βοήθειας-φροντίδας, 

 Η απασχόληση με την τέχνη-μόδα-ομορφιά 

 Η διδασκαλία  

με τις Κύπριες μαθήτριες να διαφοροποιούνται ως προς το κατηγόρημα-λόγος χρήματα 

που προηγείται της επιθυμίας για διδασκαλία.  

Γίνεται  επομένως αντιληπτό πως οι μαθήτριες της παρούσας  έρευνας τις 

περισσότερες φορές επιλέγουν το μελλοντικό τους επάγγελμα με κριτήρια που 

συμφωνούν με τις παραδοσιακές στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους του 

γυναικείου φύλου και κατασκευάζουν για τους εαυτούς τους «γυναικείες ταυτότητες». 

Σχεδιάζουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές με ρομαντική και ιδεαλιστική διάθεση 

όπου η εν συναίσθηση, η αλληλεγγύη, η αναζήτηση της ομορφιάς και της αισθητικής  

διατηρούν την πρώτη θέση.   

Καταγράφτηκαν βέβαια και κάποιες δυναμικές και ίσως ανανεωτικές απόψεις 

μαθητριών που προσβλέπουν σε ρόλους που ξεφεύγουν από τους παραδοσιακούς και 

ίσως αυτό να αποτελέσει και μια ευκαιρία για αλλαγή ή διεύρυνση των γυναικείων 

ταυτοτήτων.  

Η  παρούσα εργασία  φαίνεται να επιβεβαιώνει τα βασικότερα σημεία 

προγενέστερων ερευνών σε μαθητικά γραπτά που ανέδειξαν ότι, η επιλογή 

μελλοντικού επαγγέλματος και η αιτιολόγηση αυτής της επιλογής οδηγεί στην 

αναπαραγωγή των παραδοσιακών ρόλων των φύλων, (π.χ. Δελληγιάννη ( 2000), 

Ηρακλείδου & Δελληγιάννη-Κουϊμτζή ( 2001), έρευνα του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ( 2006). Συμφωνούν, επίσης με τις έρευνες των Στάμου 

& Γρίβα ( 2009, 2011, 2012) σε μαθητικά γραπτά, στο χώρο της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο, όπου οι συγκεκριμένοι/ες 

μαθητές/τριες φαίνεται πως χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το φύλο για την 

κατασκευή της κοινωνικής τους ταυτότητας. Τέλος στην παρούσα έρευνα 
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διαπιστώθηκε μεγαλύτερη διεύρυνση των γυναικείων ταυτοτήτων, οι οποίες 

συνδέονται έτσι με αξίες, συμπεριφορές και ρόλους που αποτελούσαν στοιχεία της 

ανδρικής ταυτότητας. Αντίθετα,  οι ανδρικές ταυτότητες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό 

προσκολλημένες σε παραδοσιακά στοιχεία και χαρακτηριστικά κάτι που συμφωνεί με 

άλλες έρευνες (∆εληγιάννη, κ.ά., 2000).  

Τέλος, επισημαίνονται συγκεκριμένοι περιορισμοί στην παρούσα έρευνα, 

καθώς το δείγμα περιλαμβάνει μόνο δύο μικρές επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας 

(Φλώρινα) και της Κύπρου (Δερύνεια), και σχετικά μικρό μέγεθος δείγματος ενώ 

αξιοποίησε μόνο την ποιοτική μέθοδο της ανάλυσης κατηγοριοποίησης μέλους. 

Μελλοντικός στόχος θα μπορούσε να είναι η διεύρυνση της έρευνας και σε άλλες 

περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου καθώς και η αξιοποίηση και ο συνδυασμός και 

άλλων μεθόδων ανάλυσης των δεδομένων, οι οποίες μπορούν να φωτίσουν από μια 

άλλη προοπτική τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στον γραπτό λόγο μεταξύ 

ελλαδιτών/ισσών και κύπριων μαθητών/τριών ως προς το ρόλο του φύλου για την 

κατασκευή της κοινωνικής τους ταυτότητας.  

Συμπερασματικά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί είναι ότι, ενώ οι 

στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα ελάχιστα οφείλονται ή 

δικαιολογούνται από τις βιολογικές διαφορές, η διαφορετική εικόνα σχετικά με το ρόλο 

και τα χαρακτηριστικά του κάθε φύλου αρχίζει να γίνεται σαφής και διακριτή από πολύ 

μικρή ηλικία. Τα κοινωνικά στερεότυπα έχουν αρχίσει να εγκαθίστανται στους μικρούς 

μαθητές και είναι αυτά που θα επηρεάσουν τις μελλοντικές εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές τους επιλογές. Διαπιστώθηκε λοιπόν πως διαιωνίζονται οι κοινωνικές 

αναπαραστάσεις των δύο φύλων για τους ρόλους και τα χαρακτηριστικά τους γι’ αυτό 

και χρειάζονται παρεμβάσεις που να στοχεύουν στην άρση των σεξιστικών 

στερεότυπων με αφετηρία το χώρο της οικογένειας και της εκπαίδευσης, με απώτερο 

σκοπό την υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών που να αίρουν τις στερεοτυπικές 

αντιλήψεις σχετικά με τις ικανότητες, τις δυνατότητες και τους ρόλους των δύο φύλων. 
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