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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα την επιρροή των γονέων στη διαμόρφωση 

των έμφυλων ταυτοτήτων. Αρχικά, αναλύονται τα κοινωνικά στερεότυπα και οι 

προκαταλήψεις που υπάρχουν, όπως επίσης και οι μορφές, οι συνέπειες και τα αίτια 

των προκαταλήψεων. Στη συνέχεια, αναφέρεται το κοινωνικό και το βιολογικό φύλο, 

γίνεται μια ιστορική αναδρομή στον ρόλο των φύλων αν τους αιώνες και κάποιες 

θεωρίες σχετικά με την διαμόρφωση του ρόλου των φύλων. Ακόμα, γίνεται μια 

αναφορά στις τρεις μορφές της οικογένειας, οι οποίες είναι η παραδοσιακή, η πυρηνική 

και η σύγχρονη, τον ρόλο που έχουν τα δύο φύλα μέσα στην οικογένεια και δίνονται 

διάφορες θεωρίες για τον ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση της ταυτότητας του 

φύλου. Επίσης, αναγράφεται η ιστορία των δύο φύλων στη εκπαίδευση και τα διάφορα 

στερεότυπα που υπάρχουν στο σχολικό χώρο όπως στις επιδώσεις των μαθητών και 

στις πρακτικές, στο αναλυτικό πρόγραμμα και  στα σχολικά εγχειρίδια. Τέλος, 

παρατίθεται μια ποιοτική έρευνα, η οποία αναλύει τις απόψεις, τις θέσεις, τις 

αντιλήψεις, τις στάσεις και τις ιδέες των γονιών για τα δύο φύλα. Πιο συγκεκριμένα, η 

έρευνα αυτή έχει σκοπό να ανιχνεύσει τον ρόλο και τους ενδεχόμενους περιορισμούς 

των παιδιών ανάλογα με το φύλο τους από την πλευρά των γονιών. Στο τέλος της 

έρευνας δίνονται και κάποιες προτάσεις ώστε να  αντιμετωπιστούν οι διάφορες 

στερεοτυπικές αντιλήψεις που υπάρχουν για τα δύο φύλα. 
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ABSTRACT  

 

The topic of the present thesis is about the parents’ influence on the configuration of 

sex identities. Firstly, the social stereotypes and the existed prejudices are analyzed, as 

well as the types, the consequences and the reasons for the existence of these 

stereotypes. Furthermore, the social sex and the biological sex are referred, there is a 

historical retroactive about the role of the sex during many centuries and there are also 

some theories about the configuration of the roles among sexes. Moreover, there is a 

reference on the three different types of families, which are the traditional, the nuclear 

and the modern family, the role of the two sexes into the family and many theories are 

analyzed about the role of the family during the configuration of the sex identities 

procedure. In addition, the history of the two sexes according to the education, the 

existence of many stereotypes in the school such as the proficiency of each student, the 

methods that are used, the curriculum and the school books are referred. Finally, a 

qualitative research is presented, which includes the analysis of the opinion, the 

perception, the attitude and the ideas of parents about the two sexes. More specifically, 

the reason of this thesis is to identify the roles and the restrictions that might occur from 

the parents according to the child’s sex. At the end of the research there are some 

suggestions written, in order for the people to try and deal with the many stereotypical 

opinions that still exist about the two sexes.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords : sex identity, social-biological sex, stereotypes, family, education.  

 

 



[4] 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Εισαγωγή………………………………………………………………………………5 

1. Κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις………………………………………..6 

1.1. Έννοια και τρόποι με τους οποίους εκδηλώνεται η προκατάληψη…………….6 

1.2. Μορφές και συνέπειες της προκατάληψης……………………………………7 

1.3. Κατηγορίες προκαταλήψεων………………………………………………….8 

1.4. Τα αίτια των προκαταλήψεων………………………………………………...9 

2. Κοινωνικό και βιολογικό φύλο…………………………………………………...13 

2.1. Φύλο και κοινωνιολογία……………………………………………………..13 

2.2. Φύλο και κοινωνική ανθρωπολογία………………………………………….15 

2.3. Η θέση των δύο φύλων μέσα στην ιστορία…………………………………..15 

2.4. Θεωρίες της διαμόρφωσης του ρόλου των φύλων…………………………...17 

3. Τα δύο φύλα και η οικογένεια…………………………………………………….19 

3.1. Οι τρεις μορφές της οικογένειας : Παραδοσιακή – Πυρηνική – Σύγχρονη…..19 

3.2. Οι ρόλοι των δύο φίλων μέσα στην οικογένεια………………………………20 

3.3. Κοινωνιολογικές θεωρίες για τον ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση της 

ταυτότητας του φύλου……………………………………………………….22 

3.4. Ψυχολογικές θεωρίες για τον ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση της 

ταυτότητας του φύλου……………………………………………………….25 

4. Τα δύο φύλα και η εκπαίδευση…………………………………………………...32 

4.1. Η ιστορία των φύλων στην εκπαίδευση……………………………………...32 

4.2. Επίδοση, εκπαιδευτικές εμπειρίες και πρακτικές  …………………………...32 

4.3. Αναλυτικό πρόγραμμα και στερεότυπα του φύλου…………………………..34 

4.4. Ο ρόλος των δύο φύλων στα σχολικά βιβλία………………………………...34 

5. Μεθοδολογία έρευνας……………………………………………………………36 

5.1. Σκοπός έρευνας……………………………………………………………...36 

5.2. Δείγμα έρευνας………………………………………………………………36 

5.3. Μέθοδοι έρευνας…………………………………………………………….36 

6. Συμπεράσματα – Προστάσεις…………………………………………………….37 

6.1.1. Συμπεράσματα έρευνας………………………………………………37 

6.1.2. Προτάσεις…………………………………………………………….38 

Βιβλιογραφία……………………………………………………………………..40 

Παράρτημα……………………………………………………………………….42 

 

 

 

 

 



[5] 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ανάπτυξη της ταυτότητας του φύλου είναι ένα θέμα που απασχόλησε και συνεχίζει 

να απασχολεί πολλούς θεωρητικούς και ερευνητές και έχει συζητηθεί αρκετά. Στη 

διαμόρφωση των έμφυλων ταυτοτήτων πολύ σημαντικό ρόλο έχει η επιρροή των 

γονέων, καθώς μέσα από τις σχέσεις μεταξύ τους, τα ιδανικά, τις αξίες, τις απόψεις, τις 

καταστάσεις και τα βιώματα που μοιράζονται, συμβάλουν στη διαμόρφωση των 

ταυτοτήτων τους.  

Ωστόσο από τα παλιότερα χρόνια αλλά ακόμα και σήμερα υπάρχουν και επικρατούν 

πολλές στερεοτυπικές απόψεις σχετικά με τα δύο φύλα και τον ρόλο που πρέπει να 

έχουν, επηρεάζοντας αρνητικά τα άτομα και δημιουργώντας απόλυτες απόψεις. Η 

έννοια του φύλου αναφέρεται στις βιολογικές και κοινωνικές διαφορές που 

παρατηρούνται μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το βιολογικό φύλο (sex) ενός ατόμου 

είναι γενετικά καθορισμένο, ενώ το κοινωνικό φύλο (gender) είναι πολιτισμικά και 

κοινωνικά κατασκευασμένο. 

Οι ρόλοι που έχουν τα δύο φύλα μέσα στην οικογένεια έχουν αλλάξει πολλές φορές 

από την αρχαιότητα για να φτάσουν στην σημερινή τους μορφή και τις περισσότερες 

φορές η θέση και ο ρόλος της γυναίκας ήταν ο κατώτερος. Το παιδί επηρεάζεται έντονα 

από την οικογένεια και συνηθίζει να ακολουθεί τις συνήθειες και τους ανάλογους 

τρόπους κατανομής των ρόλων καθώς η οικογένεια είναι ο πρώτος φορέας 

κοινωνικοποίησης και αποτελεί πρότυπο για τα παιδιά, αφού είναι μια εικόνα και ένας 

τρόπος ζωής που βιώνουν καθημερινά. 

Πέρα από τον ρόλο όμως που έχει η οικογένεια στη διαμόρφωση των έμφυλων 

ταυτοτήτων, πολύ σημαντικό ρόλο έχει και η εκπαίδευση. Ωστόσο, η εκπαίδευση για 

πολλά χρόνια στερούνταν ή ήταν ελλιπής απέναντι στα κορίτσια. Τα τελευταία χρόνια 

όμως η είσοδος και η ανταπόκριση των κοριτσιών στην εκπαίδευση είναι μεγάλη, οι 

επιδόσεις τους έχουν βελτιωθεί πολύ και η συμμετοχή τους είναι τεράστια. Παρόλα 

αυτά, ακόμα και σήμερα συνεχίζουν να υπάρχουν διακρίσεις και στερεότυπα κατά των 

κοριτσιών στο σχολικό χώρο όπως στις επιδώσεις των μαθητών και στις πρακτικές, στο 

αναλυτικό πρόγραμμα, στα σχολικά εγχειρίδια ακόμα και στο εκπαιδευτικό προσωπικό 

και την διοίκηση.    
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1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΩΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

 

  Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις υπάρχουν και κυριαρχούν στην ζωή μας εδώ και πάρα 

πολλά χρόνια. Με τον όρο στερεότυπα εννοούμε τον συμβολικό χαρακτηρισμό που 

δίνετε στα μέλη μιας ομάδας ανθρώπων και δεν βασίζεται απαραίτητα στη λογική.  

Πρόκειται ουσιαστικά για προκατασκευασμένα σχήματα αντίληψης – σκέψης 

(διανοητικές εικόνες – ιδέες), που παρεμβάλλονται στην πραγματικότητα και την 

αντίληψη που πάμε να σχηματίσουμε γι` αυτή την πραγματικότητα, προκαλώντας 

απλοποιήσεις και γενικεύσεις που τη διαστρεβλώνουν. Η έννοια «στερεότυπο» 

προέρχεται από ένα μηχάνημα που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα στα τυπογραφεία. 

Πάνω του υπήρχαν ψηφίδες με γράμματα και με μελάνι τύπωναν πάνω σε αυτό 

αντίτυπα των εφημερίδων. 

  Ο όρος αυτός, εισήχθει για πρώτη φορά στην κοινωνιολογία από τον Αμερικανό 

δημοσιογράφο W. Lipmann το 1922 και τον χρησιμοποίησε για να εξηγήσει τις 

διάφορες εικόνες και ιδέες που υπάρχουν έτοιμες μέσα στο μυαλό μας και λειτουργούν 

σαν χάρτες δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τις 

υπάρχουσες προκατασκευασμένες πληροφορίες για τα διάφορα θέματα, μειώνοντας 

έτσι τη γνωστική πολυπλοκότητα της πραγματικότητας. Ο Lippmann επίσης 

υποστήριζε πως τα στερεότυπα χρησιμοποιούνται συχνά για να δικαιολογούν τη στάση 

και τη συμπεριφορά ανθρώπων προς άλλους. Για άλλους πάλι αποτελούν μεροληπτικές 

και υπεραπλουστευμένες γενικεύσεις, μια άκαμπτη αντίληψη της πραγματικότητας, 

ιδίως ατόμων και ομάδων. 

  Ένα φαινόμενο που αφορά στη διαμόρφωση και τον ρόλο των στερεοτύπων είναι η 

ψευδαίσθηση συνάφειας. Το φαινόμενο αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που δεχόμαστε 

ένα ερέθισμα, όπως ένα περιστατικό, ένα πρόσωπο ή μια συμπεριφορά, που διαφέρει 

ενδεχομένως με τέτοιο τρόπο από άλλα όμοια του, κεντρίζοντας την προσοχή μας και 

υφίσταται εκτενέστερη γνωστική επεξεργασία. Η διακριτότητα των ερεθισμάτων έχει 

να κάνει με την ψευδαίσθηση συνάφειας καθώς μέσα από αυτή έχουμε την τάση να 

υπερβάλουμε ως προς τον βαθμό που δύο ερεθίσματα σχετίζονται μεταξύ τους. Το 

φαινόμενο αυτό μπορεί να βασίζεται στη συσχετική σημασία των ερεθισμάτων, 

δηλαδή στην άποψη που έχουμε ότι δύο ερεθίσματα ταιριάζουν μεταξύ τους και 

υπερβάλουμε στον βαθμό που συμμεταβάλλονται ή εμφανίζονται ταυτόχρονα. Επίσης, 

το φαινόμενο της ψευδαίσθησης συνάφειας μπορεί να βασίζεται και στην ταυτόχρονη 

διακριτότητα των ερεθισμάτων, δηλαδή στη τάση που έχουμε να θεωρούμε ότι δύο 

διακριτά ερεθίσματα «πάνε μαζί». Η ψευδαίσθηση συνάφειας που βασίζεται στη 

διακριτότητα μπορεί να ευθύνεται για την δημιουργία αρνητικών στερεοτύπων για 

μειονοτικές ομάδες καθώς τα μέλη των μειονοτικών ομάδων όπως επίσης και οι 

πληροφορίες για αρνητικές συμπεριφορές ξεχωρίζουν. 

1.1. Έννοια και τρόποι με τους οποίους εκδηλώνεται η 

προκατάληψη 

  Τα στερεότυπα επιβάλλονται από την κοινωνία μέσα από τους διάφορους 

μηχανισμούς κοινωνικοποίησης και αποτελούν τον βασικό συντελεστή της 
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προκατάληψης. Η προκατάληψη είναι η στάση που έχουμε απέναντι στα μέλη μιας 

ομάδας, η οποία είναι συνήθως αρνητική, και δεν έχει να κάνει μόνο με την γνώμη ή 

την πεποίθηση.  Η προκατάληψη απέναντι σε αυτά τα άτομα μπορεί να δημιουργηθεί 

ακόμα και από την συμμετοχή τους στην ομάδα αυτή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

συμπεριφορά, η προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου, τα 

οποία είναι και τα πιο σημαντικά στοιχεία για να χαρακτηρίσουμε κάποιον.  

  Υπάρχουν διάφοροι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι η προκατάληψη αποτελεί το 

συναισθηματικό στοιχείο αυτής της στάσης απέναντι στα άτομα που ανήκουν σε μια 

συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και χρησιμοποιούν τον όρο στερεότυπο για να 

περιγράψουν το γνωστικό στοιχείο και τον όρο διάκριση για να περιγράψουν 

αντίστοιχα το συμπεριφοριστικό στοιχείο δηλαδή την έλλειψη ισότητας  απέναντι στη 

μεταχείριση κάποιον ατόμων ή ομάδων παρά το γεγονός ότι την επιθυμούν. Ωστόσο, 

κάποια άλλοι ερευνητές θεωρούν πως μέσα στον όρο προκατάληψη εμπεριέχονται και 

τα τρία αυτά βασικά συστατικά (δομικά στοιχεία). Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 

διάφορες εννοιολογικές παραλλαγές, σχεδόν όλοι οι ορισμοί είναι σύμφωνοι ότι η 

προκατάληψη έχει αρνητικό χαρακτήρα.  

 Τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία των προκαταλήψεων είναι ότι αντιμετωπίζουν με 

απλοϊκότητα την πραγματικότητα και οδηγούν σε αυθαίρετες γενικεύσεις. Επίσης, 

υιοθετούνται εύκολα και χωρίς λογικό έλεγχο από την πλειοψηφία και αντέχουν στο 

πέρασμα του χρόνου και δεν επιδέχονται εύκολα την επίδραση της ορθολογικής 

πληροφόρησης, γι` αυτό και προκαλούν έντονη συναισθηματική διάθεση που αρχίζει 

με την επιφύλαξη και καταλήγει στην αντιπάθεια και την εχθρότητα 

 Τα  στερεότυπα αντανακλούν κάποιες κοινές απόψεις που έχουν τα μέλη μιας ομάδας 

για τα μέλη μιας άλλης. Παρά το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να μην συμφωνεί με τις 

διάφορες στερεοτυπικές απόψεις της ομάδας του και να μην είναι προκατειλημμένος 

απέναντι στα μέλη μιας άλλης κοινωνικής ομάδας, είναι σίγουρο ότι γνωρίζει ποιες 

είναι αυτές οι απόψεις. Αυτές οι γνώσεις λοιπόν μπορούν να επηρεάσουν ασυνείδητα 

την κρίση του ατόμου, καθώς κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες τα στερεότυπα 

μπορεί να ανακληθούν από την μνήμη και  να κατευθύνουν τον τρόπο με τον οποίο 

επεξεργάζεται διάφορες πληροφορίες.   

 

1.2. Μορφές και συνέπειες της προκατάληψης 

Η προκατάληψη και τα στερεότυπα μπορούν να οδηγήσουν σε διακρίσεις απέναντι σε 

στα μέλη μιας ομάδας, δηλαδή σε αδικαιολόγητες και κακές πράξεις εις βάρος κάποιων 

ατόμων. Οι διακρίσεις άλλες φορές είναι συνειδητές και άλλες όχι.  

Μια γνωστή μορφή προκατάληψης είναι ο ρατσισμός, ο οποίος υπάρχει απέναντι στα 

άτομα που έχουν διαφορετική εθνικότητα ή χρώμα. Μια ακόμα μορφή προκατάληψης 

είναι ο σεξισμός και έχει να κάνει με την προκατάληψη και τις διακρίσεις βάσει του 

φύλου των ατόμων και κυρίως σε βάρος των γυναικών. Έρευνες σχετικά με τα 

στερεότυπα δείχνουν ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες θεωρούν ότι οι άντρες 

έχουν πιο ανεπτυγμένα χαρακτηριστικά που αντανακλούν ικανότητα και ανεξαρτησία 

ενώ οι γυναίκες εκφραστικότητα και θερμότητα. Οι σεξιστικές πεποιθήσεις και οι 
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διάφορες στερεοτυπικές απόψεις διαμορφώνονται από πολύ νωρίς στη ζωή του 

ανθρώπου, όπως για παράδειγμα μέσα από την οικογένεια, από το σχολείο κτλ.  

Οι προκαταλήψεις μπορούν επίσης να επηρεάσουν τόσο σε ατομικό όσο και σε θεσμικό 

επίπεδο. Αρχικά, σε ατομικό επίπεδο συσκοτίζουν τη λογική και στενεύουν τον 

πνευματικό ορίζοντα. Επίσης, καταστρέφουν την υπόληψη του ανθρώπου, τον 

ευτελίζουν και τον γελοιοποιούν, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας 

προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από δογματισμό και μισαλλοδοξία. Σε θεσμικό 

επίπεδο διαταράσσεται η κοινωνική συμβίωση, διασαλεύεται η συνοχή και η ενότητα 

και εμποδίζεται η συνεργασία, η συνεννόηση και η συνύπαρξη. Ακόμα, καταπατώνται 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρυτανεύουν η ξενοφοβία και οι διώξεις των μειονοτήτων 

και προβάλλεται το άτομο σε βάρος της κοινωνίας. Τέλος, υπονομεύεται η λειτουργία 

των δημοκρατικών θεσμών, υποθάλπεται ο ρατσισμός και ο εθνικισμός και 

απορρίπτεται κάθε νεωτεριστική προσπάθεια. (Παπαδάκης Μιχάλης) 

 Ωστόσο, πέρα από τον ρατσισμό και τον σεξισμό, παρατηρείται πως συνήθως άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας, ομοφυλόφιλοι, άτομα με φυσική ή νοητική αναπηρία και άλλες 

ομάδες ανθρώπων δέχονται επίσης διάφορες μορφές προκατάληψης και διακρίσεις. 

Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι με σκοπό να προλάβουν ή να αντιμετωπίσουν 

κατηγορίες προκατάληψης και διακρίσεων, προβαίνουν σε δημόσιες προσφορές και 

καλές πράξεις απέναντι σε κάποια μειονοτική ομάδα ενώ κάποιοι άλλοι καταφεύγουν 

στην δημόσια εκδήλωση θετικής προκατάληψης υπέρ μιας μειονοτικής ομάδας, 

δηλαδή στην αντίστροφη διάκριση.  

 Η προκατάληψη δεν επηρεάζει μόνο τη συμπεριφορά των άλλων, επηρεάζει και τα 

ίδια τα μέλη της ομάδας την οποία αφορά. Όπως έχει αποδειχθεί σε πολλές έρευνες η 

προκατάληψη μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση των μελών μιας ομάδας, καθώς 

όταν ένα στερεότυπο είναι αρκετά ισχυρό, μπορεί να πείσει και να κάνει ως ένα βαθμό 

να το πιστέψουν ακόμα και τα άτομα που ανήκουν σε μια στερεοτυποποιημένη ομάδα. 

 

1.3. Κατηγορίες προκαταλήψεων 

 

Εθνικές ή ομαδικές προκαταλήψεις : Υπερτονίζουν κάποια χαρακτηριστικά μιας 

κοινωνικής ομάδας ή ενός λαού, παραμορφώνοντας την πραγματικότητα (π.χ. οι 

βαρβαρότητες των χιτλερικών δημιούργησαν την προκατάληψη ότι οι Γερμανοί είναι 

αιμοβόροι) 

Φυλετικές : πηγάζουν από ρατσιστικές θεωρίες για έμφυτη ανωτερότητα ή 

κατωτερότητα ορισμένων φυλών, που χρησιμεύουν για τη νομιμοποίηση της 

εκμετάλλευσης ή εξολόθρευσης πληθυσμιακών ομάδων 

Θρησκευτικές : κατασκευάζονται από τα δόγματα και τις αιρέσεις των διαφόρων 

θρησκειών 

Ηθικές : η προκατάληψη για τις προγαμιαίες σεξουαλικές σχέσεις ή για τις άγαμες 

μητέρες 
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Ταξικές : οι δούλοι, οι δουλοπάροικοι, οι εργάτες, όσοι ασκούν χειρωνακτική εργασία 

είναι από τη φύση τους κατώτεροι ή ο λαός είναι ανίκανος και αδαής για να 

αυτοκυβερνηθεί  

Κοινωνικές : σχηματίζονται εναντίον προσώπων και ομάδων οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως ομάδες ‘‘υψηλού κοινωνικού κινδύνου’’ με αποτέλεσμα την 

περιθωριοποίησή τους και το στιγματισμό τους (ναρκομανείς, ομοφυλόφιλοι, 

φυλακισμένοι, ψυχασθενείς, φορείς του AIDS, επαίτες και άστεγοι, άνεργοι, 

κακοποιημένες γυναίκες, νέοι με αποκλίνουσα συμπεριφορά και εκκεντρική εμφάνιση, 

αλλοδαποί μετανάστες) 

Πολιτικές : δυσμενής στάση απέναντι σε άτομα που ανήκουν σ` ένα πολιτικό κόμμα ή 

σε μια παράταξη ιδεολογικά αντίθετη προς την κυρίαρχη (Παπαδάκης Μιχάλης) 

 

 

1.4. Τα αίτια των προκαταλήψεων 

Οι παράγοντες που ευθύνονται για την προκατάληψη είναι πολλοί : 

Πνευματικά : Η αμάθεια και η ημιμάθεια, η άγνοια, ο αναλφαβητισμός κάνουν το 

άτομο επιρρεπές στην υιοθέτηση ιδεοληψιών. Επίσης η έλλειψη πνευματικής 

καλλιέργειας και  κριτικής ικανότητας οδηγεί στο δογματισμό και την εμμονή σε 

γενικεύσεις και υπεραπλουστεύσεις γεγονότων, καταστάσεων, προσώπων. 

Κοινωνικά : Η οικογένεια και το σχολείο συμβάλουν στην υιοθέτηση ρατσιστικών 

αντιλήψεων στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης. Μάλιστα μπορούν να επηρεάσουν 

αρνητικά την γνώμη των παιδιών από πολύ νωρίς στη ζωή τους πριν ακόμα 

αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις για τα μέλη διαφορετικών ομάδων. Ακόμα, οι 

πνευματικοί άνθρωποι και τα Μ.Μ.Ε., που αποτελούν τους βασικούς διαμορφωτές της 

κοινής γνώμης, συχνά – με το κύρος που διαθέτουν – συμβάλλουν στη νομιμοποίηση 

ανεπεξέργαστων  πληροφοριών και ιδεών. Έντυπα και ηλεκτρονικά, παρουσιάζουν τη 

συμπεριφορά μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων που επιβεβαιώνει τις ρατσιστικές 

αντιλήψεις (π.χ. οι γυναίκες παρουσιάζονται ως αδύναμες, υποτακτικές συγκριτικά με 

τους άνδρες) ή ηρωοποιούν τους φορείς της βίας. Τέλος, ο εκμεταλλευτικός και 

ανταγωνιστικός χαρακτήρας της σύγχρονης κοινωνίας ευνοεί την ύπαρξη 

‘‘διαχωριστικών γραμμών’’ μεταξύ των ανθρώπων. 

Πολιτικά : Η πολιτική προπαγάνδα, οι κομματικές διαμάχες και η τυφλή αντιπαράθεση 

εμπεριέχουν έντονα το στοιχείο της προκατάληψης. Η προκατάληψη είναι ένας 

έντεχνος τρόπος που συχνά χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την εξόντωση κάποιου 

προσώπου ή ομάδας (στο παρελθόν οδήγησαν σε εκτοπισμό και εξορίες ανθρώπων 

λόγω πολιτικών φρονημάτων ακόμα και σε εθνικό διχασμό και εχθρότητα μεταξύ των 

πολιτών). Τέλος, οι διάφορες προκατειλημμένες απόψεις της κοινωνίας μπορούν να 

εμποδίσουν την ελεύθερη έκφραση και την ανάδειξη όλων των επιμέρους ταυτοτήτων 

κάποιων μελών της στερώντας έτσι τα δικαιώματα τους.     

Οικονομικά : Οι προκαταλήψεις ευνοούν τη νομιμοποίηση του δόγματος των σφαιρών 

επιρροής και της οικονομικής εκμετάλλευσης των τριτοκοσμικών χωρών. Επίσης, τα 
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οικονομικά συμφέροντα και η ιδιοτέλεια ενισχύουν τον ανταγωνισμό μεταξύ 

κοινωνικών ομάδων στη διεκδίκηση περιορισμένων θέσεων εργασίας, οικονομικού 

οφέλους και αγαθών, γι’ αυτό και έτσι εύκολα υιοθετούνται προκατειλημμένες και 

στερεοτυπικές απόψεις σε βάρος των μεταναστών υποστηρίζοντας πως απειλούν τα 

οικονομικά συμφέροντα των μόνιμων κατοίκων -μελών μιας κοινωνίας. 

Ηθικά : Η έλλειψη αρχών και αξιών οδήγησε το σύγχρονο άνθρωπο στην εξαχρείωση. 

Η κυνικότητα, η έλλειψη ανθρωπιάς, οι αδικίες, ο συντηρητισμός, το ατομικιστικό 

πνεύμα της εποχής μας και η έλλειψη σεβασμού στην ετερότητα και τη 

διαφορετικότητα του άλλου  είναι κάποια από τα στοιχεία που αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα όξυνσης της προκατάληψης.  

Ψυχολογικά : Η ανάγκη να αναζητούνται τα αίτια για τη συμπεριφορά κάποιου, 

φαίνεται να πηγάζει από την τάση μας να ξεπερνούμε τις πληροφορίες που έχουμε στη 

διάθεσή μας, όταν αυτές δεν καλύπτουν τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί για το 

φαινόμενο. Για την τάση αυτή έχει διατυπωθεί η υπόθεση που αντιπροσωπεύει δύο 

πρωτόγονες ανάγκες του ανθρώπινου είδους. Αρχικά, την ανάγκη να κατανοήσει τα 

φαινόμενα και τους νόμους του περιβάλλοντος και στη συνέχεια, την ανάγκη του να 

ελέγξει αυτά τα φαινόμενα, έτσι που να μπορεί τελικά να τα προβλέπει και να αντιδρά 

ανάλογα σε αυτά. Στην περίπτωση που αναζητούμε τα αίτια της δικής μας 

συμπεριφοράς, συνήθως στις επιτυχίες (π.χ. στις εξετάσεις) τα αποδίδουμε σε 

εσωτερικά αίτια (στην εξυπνάδα μας, στις ικανότητές μας κ.λπ.), ενώ στις αποτυχίες 

μας σε εξωτερικά (π.χ. έφταιγε ο καθηγητής, ήμουν άτυχος κ.λπ.)  

 Αρκετοί ψυχαναλυτές υποστηρίζουν ότι τα στερεότυπα ίσως προέρχονται από τη 

δυναμική της ομάδας. Οι άνθρωποι έχουμε την ανάγκη να νιώθουμε ότι ανήκουμε σε 

μια ομάδα, όπως η φυλή ή η τάξη. Θέλουμε να έχουμε θετικά συναισθήματα για την 

ομάδα στην οποία ανήκουμε, και ένας τρόπος για να το επιτύχουμε είναι να 

απαξιώνουμε όσους δεν ανήκουν σε αυτήν. Και ενώ έχουμε την τάση να θεωρούμε τα 

μέλη της δικής μας ομάδας ως άτομα, αντιμετωπίζουμε τους ‘‘εκτός’’ ως 

αδιαφοροποίητη μάζα. 

Ακόμα, τα αίτια της προκατάληψης και της διομαδικής σύγκρουσης πολλές φορές 

εστιάζουν στην προσωπικότητα των μελών των ομάδων, ενώ άλλες δίνουν μικρότερη 

ή μεγαλύτερη έμφαση στην ίδια την φύση των διομαδικών σχέσεων. 

 

 

 

Υπόθεση ματαίωσης-επιθετικότητας 

 Η υπόθεση ματαίωσης-επιθετικότητας έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ματαίωση της 

επίτευξης στόχων οδηγεί σε επιθετική συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, η θεωρία αυτή 

αφορά τους προσωπικούς στόχους που έχει το άτομο και την ενέργεια που εκτονώνει 

όταν αυτοί επιτευχθούν. Αν όμως κάποιος παράγοντας εμποδίσει την επίτευξη των 

στόχων, τότε η ψυχική ενέργεια μένει αδιάθετη δημιουργώντας ψυχική ανισορροπία, 

και έχοντας ως αποτέλεσμα την επιθετικότητα. Η επιθετικότητα αυτή εκτονώνεται στο 

παράγοντα που εμπόδισέ την πραγματοποίηση του στόχου, αλλά επειδή πολλές φορές 
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ο παράγοντας είναι αόριστος ή ισχυρός ή ακόμα και πολύτιμος για το άτομο, η 

επιθετικότητα μετατοπίζεται σε κάποιον «αποδιοπομπαίο τράγο».  Ωστόσο, η ερμηνεία 

αυτής της θεωρίας μπορεί να θεωρηθεί σωστή όσον αναφορά την διαπροσωπική 

επιθετικότητα αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και για την διομαδική επιθετικότητα, καθώς 

τα ερευνητικά ευρήματα είναι λιγότερο σαφή. Παρά το γεγονός ότι έγιναν 3 σημαντικές 

αλλαγές σε αυτή την θεωρία, η αρχική κριτική παρέμεινε. 

Αυταρχική προσωπικότητα    

Μια ακόμα ερμηνεία της προκατάληψης και της διομαδικής σύγκρουσης είναι η 

αυταρχική προσωπικότητα. Η έννοια αυτή έχει να κάνει με ένα σύμπλεγμα 

χαρακτηριστικών που προδιαθέτουν το άτομο στην προκατάληψη και περιλαμβάνει 

τον υπερβολικό σεβασμό και την υποταγή σε πρόσωπα εξουσίας, την εμμονή με την 

ιεραρχία και το κύρος, την τάση μετατόπισης του θυμού και της μνησικακίας σε άλλα 

αδύναμα άτομα, την αδυναμία ανοχής της αβεβαιότητας, την ανάγκη σαφούς 

οριοθέτησης του κόσμου και τις προβληματικές διαπροσωπικές σχέσεις (Adorno & al. 

1950). Αυτή η προσωπικότητα αναπτύσσεται από την παιδική ηλικία και αφορά τον 

σκληρό τρόπο διαπαιδαγώγησης που χρησιμοποιούν οι γονείς δημιουργώντας έτσι μια 

αμφίθυμη σχέση. Αυτή η αμφιθυμία εκτονώνεται σε αδύναμους στόχους καθώς δεν 

μπορεί να εκφραστεί απέναντι στους γονείς και στα πρόσωπα εξουσίας, κάτι που 

παραμένει για όλη την ζωή του ατόμου και γενικεύεται σε όλες τις μορφές εξουσίας. 

 Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που συνδέεται άμεσα με την 

προκατάληψη είναι ο δογματισμός και έχει να κάνει με την έλλειψη ανοχής. Τα άτομα 

που έχουν δογματική συμπεριφορά είναι αρνητικά απέναντι σε απόψεις που είναι 

διαφορετικές από τις δικές τους.  

 Μια ακόμα εκδοχή της προκατάληψης έχει να κάνει με την θεωρία της συμβατότητας 

απόψεων, η οποία υποστηρίζει πως η συμφωνία απόψεων προξενεί έλξει και θετική 

στάση σε αντίθεση με την ασυμφωνία η οποία προξενεί αρνητική στάση. 

 Μια αρκετά σημαντική προσέγγιση στη διερεύνηση των διομαδικών σχέσεων είναι η 

θεωρία της ρεαλιστικής σύγκρουσης. Η θεωρία αυτή εξηγεί πως η διομαδική 

σύγκρουση οφείλεται στην ανάγκη καταμερισμού περιορισμένων πόρων μεταξύ των 

ομάδων. Πιο αναλυτικά, οι σχέσεις που έχουν οι ομάδες μεταξύ τους εξαρτούνται από 

την σχέση μεταξύ των στόχων τους. Όταν οι στόχοι είναι αμοιβαία αποκλειόμενοι, 

δηλαδή όταν οι στόχοι πραγματοποιηθούν από την μια ομάδα έχει σαν αποτέλεσμα να 

εμποδίσει την επίτευξη τους από την άλλη, δημιουργώντας έτσι επιθετική 

συμπεριφορά, προκατάληψη, εθνοκεντρισμό και διομαδική σύγκρουση. Όταν ωστόσο 

οι στόχοι των δύο ομάδων είναι κοινοί και απαιτούν συνεργασία, είναι δηλαδή 

αμοιβαία εξαρτώμενοι τότε οι μεταξύ τους σχέσεις είναι αρμονικές.   

 Η θεωρία της σχετικής αποστέρησης ασχολείται με την σχετική αποστέρηση, δηλαδή 

προκύπτει όταν υπάρχει διάσταση μεταξύ των επιτευγμάτων και των προσδοκιών μιας 

ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που είναι ουσιαστικά πιο σημαντικό είναι η 

κατάσταση μιας ομάδας σε σχέση με αυτό που ανέμεναν τα μέλη της και όχι η 

αντικειμενική της κατάσταση. Η θεωρία αυτή κάνει ωστόσο ένα διαχωρισμό ανάμεσα 

στην εγωιστική αποστέρηση δηλαδή τη προσωπική εμπειρία των ατόμων και στην 

φρατερναλιστική αποστέρηση, η οποία είναι σημαντικότερη για της διομαδικές σχέσεις 
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καθώς άφορά την αντίληψη των ατόμων για την κατάσταση της ομάδας στην οποία 

ανήκουν σε σχέση με το τι προσδοκούν.  

Κοινωνική κατηγοριοποίηση  

Η κοινωνική κατηγοριοποίηση έχει να κάνει με την κατηγοριοποίηση ατόμων με βάση 

κάποιο ή κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Σε κάποια πειράματα που πραγματοποιήθηκαν 

τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν ότι η απλή κατηγοριοποίηση είναι ικανή και 

αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη εθνοκεντρισμού και ανταγωνιστικής διομαδικής 

συμπεριφοράς. Ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας υπάρχει μεροληψία σε αντίθεση με τα 

μέλη μιας διαφορετικής ομάδας όπου υπάρχει μεταξύ τους ο ανταγωνισμός. Ωστόσο, 

σε συνθήκες διασταυρωμένων κατηγοριακών υπαγωγών, δηλαδή όταν τα άτομα 

ανήκουν συγχρόνως σε παραπάνω από μια ενδο-ομάδα και εξω-ομάδα, η ενδοομαδική 

μεροληψία περιορίζεται ή ακόμα και εξαφανίζεται. Παρόλα αυτά, αυτό μπορεί να 

αλλάξει ξανά αν το άτομο επιστρέψει σε συνθήκες απλής κατηγοριοποίησης, δηλαδή 

όταν δεν συμμετέχει πλέον στη μια από τις δύο ή και περισσότερες ομάδες. 

 Η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας 

Η κοινωνική κατηγοριοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Παρόλα αυτά κάποιες φορές 

το να γνωρίζει κανείς ότι ανήκεις σε μια ομάδα μπορεί να επηρεάσει ή και να αλλάξει 

την κρίση του. Σύμφωνα με την αρχή της ενίσχυσης η  ενδο ομάδα ενισχύει τις 

ομοιότητες εντός της ίδιας ομάδας ενώ η εξω-ομάδα ενισχύει τις διαφορές της σε σχέση 

με την άλλη ομάδα, σύμφωνα με το φαινόμενο της εξω-ομαδικής ομοιογένειας.  

Η έννοια της κοινωνικής ταυτότητας αφορά εκείνες τις όψεις της αυτο-εικόνας (self-

concept) ενός ατόμου οι οποίες προέρχονται από τις κοινωνικές κατηγορίες στις οποίες 

θεωρεί ότι ανήκει (Tajfel & Turner 1986). Ωστόσο, η προσωπική ταυτότητα είναι κάτι 

διαφορετικό καθώς έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και τις 

ιδιαιτερότητες στις προσωπικές σχέσεις κάποιου. (Turner, 1982 ). 

 Οι βασικές αρχές της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας είναι : 

 Αρχικά όταν το άτομο προσπαθεί να έχει μια θετική κοινωνική ταυτότητα με 

σκοπό να βελτιώσει την αυτοεκτίμησή τους.  

 Η κοινωνική ταυτότητα δίνει ιδιαίτερη σημασία στις συγκρίσεις που γίνονται 

από το άτομο μεταξύ της ομάδας στη οποία ανήκει και των άλλων σχετικών 

ομάδων στις οποίες και δεν ανήκει. Ανάλογα με το αν η σύγκριση είναι 

ευνοϊκή ή δυσμενής, τότε το άτομο βιώνει ανάλογα μια θετική ή αρνητική 

κοινωνική ταυτότητα. 

 Αν οι κοινωνική ομάδα στη οποία ανήκει το άτομο δεν είναι αρκετά 

ικανοποιητική, τότε φεύγει από αυτή και αναζητά μια άλλη ομάδα η οποία θα 

του δώσει μια θετική κοινωνική ταυτότητα ή θα προσπαθήσει να δώσει στην 

ομάδα του μια θετική διάκριση σε σχέση με την εξω-ομάδα. 
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2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΌ ΦΎΛΟ 

 

 Η έννοια του φύλου αναφέρεται στις βιολογικές και κοινωνικές διαφορές που 

παρατηρούνται μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το βιολογικό φύλο (sex) ενός ατόμου 

είναι γενετικά καθορισμένο, ενώ το κοινωνικό φύλο (gender) είναι πολιτισμικά και 

κοινωνικά κατασκευασμένο. Υπάρχουν επομένως δύο βιολογικά φύλα (το αρσενικό 

και το θηλυκό) και δύο κοινωνικά φύλα (το ανδρικό και το γυναικείο). Στην ελληνική 

γλώσσα αυτή η διάκριση είναι εμφανής στους προσδιορισμούς που χρησιμοποιούνται 

για το βιολογικό φύλο (αρσενικό και θηλυκό) και το κοινωνικό φύλο (ανδρικό και 

γυναικείο). Όταν αναφερόμαστε στην ταυτότητα του κοινωνικού φύλου (gender 

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

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

μπορεί να είναι διαφορετικός από το βιολογικό φύλο. Ενώ το βιολογικό / κοινωνικό 

φύλο στην καθημερινή γλώσσα χρησιμοποιείται εναλλακτικά, στις κοινωνικές 

επιστήμες το κοινωνικό φύλο αναφέρεται ειδικά στις κοινωνικές διαφορές γνωστές ως 

ανδρικοί ή γυναικείοι κοινωνικοί ρόλοι. Ιστορικά το κίνημα του φεμινισμού 

(feminism) καθιέρωσε την αντίληψη ότι πολλοί ρόλοι που αναφέρονται στο φύλο είναι 

κοινωνικά προσδιορισμένοι και δεν μπορούν να καθοριστούν με καθαρά βιολογικά 

κριτήρια. Στα πλαίσια των ερευνών σχετικά με το φύλο (gender studies) ο όρος 'φύλο' 

αναφέρεται ειδικά στις πολιτισμικές και όχι στις βιολογικές διαφορές. Αυτό ισχύει από 

την δεκαετία του 1950 κ.ε. σε ποικίλους επιστημονικούς κλάδους όπως η 

κοινωνιολογία , η κοινωνική ανθρωπολογία και η ψυχανάλυση με τις θεωρίες του 

Jacques Lacan, την έρευνα των Γάλλων ψυχαναλυτών όπως η Julia Kristeva, ο Luce 

Irigaray και ο Bracha L. Ettinger, και των Αμερικανών φεμινιστών όπως η Judith 

Butler. Ειδικά αυτή η τελευταία, σημαντική εκπρόσωπος του σύγχρονου αμερικανικού 

φεμινισμού, θεωρεί τους ρόλους που αναφέρονται στο φύλο ως μια κοινωνική 

πρακτική η οποία συχνά αποκαλείται «επιτελεστική» (performative). Σημειώνεται πως 

η χρήση του όρου 'φύλο' στην κοινή γλώσσα αναφέρεται κυρίως στην διάκριση μεταξύ 

αρσενικού και θηλυκού. Αντίθετα, στις κοινωνικές επιστήμες ο όρος ‘φύλο’ εκφράζει 

μια κοινωνική, πολιτισμική ή ψυχολογική κατάσταση, διαφορετική από εκείνη του 

βιολογικού φύλου. Η διαφορά μεταξύ του κοινού και του επιστημονικού λόγου μπορεί 

να συσχετιστεί με την διαφορά μεταξύ της κοινής αντίληψης για το φύλο ως φυσικό 

χαρακτηριστικό και της επιστημονικής αντίληψης για το φύλο ως πολιτισμικό 

χαρακτηριστικό.( Μαριαγγέλα Βέικου)  

 

 

2.1. Φύλο και κοινωνιολογία 

Η κοινωνιολογία ασχολείται με το θέμα του κοινωνικού φύλου, δηλαδή τις διαφορές 

που υπάρχουν ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες και πώς αυτές καθορίζονται 

και μετατρέπονται σε φυσιολογικό φαινόμενο από την κοινωνία και τον πολιτισμό. Με 

άλλα λόγια, υπάρχει μία διαμάχη για τις διαφορές που υφίστανται ανάμεσα στο 

βιολογικό και το κοινωνικό φύλο, καθώς και σε ποιο βαθμό αυτές οι διαφορές 

υφίστανται ή είναι εικονικές. Είναι ευρέως διαδεδομένη η άποψη ότι το βιολογικό φύλο 
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αποτελείται από την μορφή και την ανατομία του σώματος από την στιγμή που 

γεννιέται ο άνθρωπος. Από την άλλη πλευρά, το κοινωνικό φύλο είναι μία ιδέα που 

έχει δημιουργηθεί από την ίδια την κοινωνία και επιβάλλεται από την στιγμή που 

γεννιέται ο εκάστοτε άνθρωπος και μέχρι το πέρας της ζωής του. Το κοινωνικό φύλο, 

λοιπόν, διαμορφώνεται από την παιδική και βρεφική ηλικία του ανθρώπου 

ακολουθώντας κάποιους θεμελιώδεις κανόνες  που ενδόμυχα και υποσυνείδητα έχουν 

επιβληθεί στους ανθρώπους μέσα από την κοινωνία και τον πολιτισμό. Οι 

προαναφερόμενοι κανόνες, λοιπόν, καθορίζουν τον βαθμό στον οποίο μία γυναίκα 

είναι θηλυκή και ένας άνδρας είναι αρσενικό. Με άλλα λόγια όσο καλύτερα και με 

μεγαλύτερη ευλάβεια ακολουθεί και ενστερνίζεται κάποιος τους κανόνες που 

καθορίζουν το κοινωνικό φύλο, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να είναι 

κοινωνικά αποδεκτός. Όντας, επομένως, κάποιος πιστά προσκολλημένος στους 

συγκεκριμένους κανόνες έχει την ευκαιρία και την δυνατότητα να κάνει ξεκάθαρη και 

εμφανή την κατηγορία του κοινωνικού φύλου που ανήκει. Όπως γίνεται κατανοητό το 

κοινωνικό φύλο έχει άμεση σχέση και με την κοινωνικοποίηση του ανθρώπου αφού τα 

άτομα κοινωνικοποιούνται υπακούοντας στις προσδοκίες της κοινωνίας για τις 

αποδεκτές συμπεριφορές κάθε φύλου. Καθώς, λοιπόν, μεγαλώνει ένα παιδί η κοινωνία 

του προσφέρει μία πληθώρα εντολών, που αφορούν την σωστή συμπεριφορά 

προκειμένου να ανήκει σε καθένα από τα δύο προκαθορισμένα κοινωνικά και 

αποδεκτά φύλα. Οι τρόποι συμπεριφοράς, αφορούν στον τρόπο ντυσίματος, ομιλίας, 

κινήσεων του σώματος ακόμα και επαγγέλματος, παράγοντες δηλαδή οι οποίοι δεν 

καθορίζονται απαραίτητα από το βιολογικό φύλο. Φυσικά στα προαναφερόμενα 

εννοείται πως συμπεριλαμβάνεται και η σεξουαλικότητα του ατόμου, απλώς το 

κοινωνικό φύλο δεν περιορίζεται εκεί. Το κοινωνικό φύλο, όπως γίνεται φανερό, 

αντικατοπτρίζεται σε τομείς τις καθημερινής ζωής όπως η εκπαίδευση, η εργασία, η 

οικογένεια, η σεξουαλικότητα και η επικοινωνία με τους άλλους. Όπως φαίνεται, 

πρωτίστως κατασκευάζονται οι κοινωνικές διακρίσεις μεταξύ των κοινωνικών φύλων, 

δευτερευόντως γίνονται πιο διαδεδομένες μέσω της ιδεολογίας, της ένδυσης και των 

ΜΜΕ. Κατόπιν, παρατηρείται ότι στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών 

υπάρχουν στοιχεία υποταγής και εξουσίας. Τα τρία παραπάνω βήματα οδηγούν στην 

διαμόρφωση των στοιχείων της ατομικής ταυτότητας ως προς το φύλο. Το κοινωνικό 

φύλο εμπλέκεται σε όλες τις διαδικασίες που επιβάλλουν οι κοινωνικές δομές. 

Σύμφωνα με την Ann Oakley που εισήγαγε τον όρο στην κοινωνιολογία, το ‘φύλο’ 

αναφέρεται στην βιολογική διάκριση σε ανδρικό και γυναικείο και το ‘κοινωνικό φύλο’ 

στην παράλληλη και κοινωνικά άνιση διάκριση σε αρσενικό και θηλυκό. Επομένως το 

κοινωνικό φύλο εστιάζεται στις κοινωνικά κατασκευασμένες διαστάσεις των διαφορών 

μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως προκύπτει από τις παραπάνω παρατηρήσεις το 

κοινωνικό φύλο φαίνεται να είναι ένα από τα στοιχεία της ταυτότητας του κάθε ατόμου, 

και όχι ολόκληρη η προσωπικότητά του, το οποίο επιβάλλεται πάνω στο ανθρώπινο 

σώμα ή με άλλα λόγια στο βιολογικό φύλο. Η αντίληψη ότι τα άτομα προσδιορίζονται 

από το κοινωνικό φύλο και όχι από το βιολογικό φύλο συμβαδίζει και με τις θεωρίες 

της Judith Butler για το κοινωνικό φύλο και την επιτελεστικότητα. Η Butler 

υποστηρίζει ότι το κοινωνικό φύλο δεν αποτελεί έκφραση αυτού που κάποιος είναι, 

αλλά μάλλον αυτού που κάποιος πράττει. Επομένως αν το κοινωνικό φύλο εκφράζεται 

με έναν επαναλαμβανόμενο τρόπο, στην πραγματικότητα επαναδημιουργείται και 

ενσωματώνεται έτσι στην κοινωνική συνείδηση. Παρόλα αυτά, όσον αφορά τους 
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κανόνες και τις συμπεριφορές που περιλαμβάνει και πρεσβεύει το κοινωνικό φύλο, 

είναι φανερό ότι υπάρχει πληθώρα διαφορών που έγκειται στις πολιτισμικές διαφορές 

της εκάστοτε κοινωνίας. Τέλος, υπάρχουν διάφορες κριτικές που ασκούνται στον όρο 

κοινωνικό φύλο. Επιγραμματικά κάποιες από αυτές αφορούν το γεγονός ότι ο όρος 

βασίζεται σε μία λανθάνουσα διχοτόμηση μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου. 

Μία άλλη κριτική αναφέρει ότι δεν υπάρχει βιολογική διαφορά η οποία μπορεί να 

υφίσταται έξω από τα πλαίσια του κοινωνικού, ενώ υπάρχει και η άποψη ότι οι θεωρίες 

για το κοινωνικό φύλο δεν λαμβάνουν υπόψη την αληθινή σημασία του ανθρώπινου 

σώματος. Μία ακόμα κριτική αναφέρεται εκτός των άλλων και στην σημασία που 

μπορεί να έχει η εξουσία ή η κοινωνική ισχύς στους κανόνες που αφορούν τα κοινωνικά 

φύλα. 

2.2. Φύλο και κοινωνική ανθρωπολογία 

Η κοινωνική ανθρωπολογία μελετά τις κοινωνικές συμπεριφορές, τα νοήματα, τα 

παράδοξα, καθώς και σύνθετα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στο κοινωνικό σύνολο. 

Γι’αυτόν τον λόγο, λοιπόν, φαίνεται πως έχει εντρυφήσει και έχει αναλύσει το 

κοινωνικό φύλο το οποίο φαίνεται να παρουσιάζει κάποια αλλαγή, ή ακόμα καλύτερα 

μία προσθήκη όσον αφορά τους δυτικούς πολιτισμούς. Γίνεται φανερό ότι σε κάποιες 

μη δυτικές κοινωνίες εμφανίζεται και είναι αποδεκτό ένα τρίτο κοινωνικό φύλο. Όπως 

έχει ήδη διατυπωθεί υπάρχουν τα δύο κύρια κοινωνικά φύλα, αυτά του άνδρα και της 

γυναίκας, φαίνεται να έχει δημιουργηθεί όμως και ένα τρίτο κοινωνικό φύλο το οποίο 

περιλαμβάνει την αμφισεξουαλικότητα, την ομοφυλοφιλία, τους ευνούχους ή ακόμα 

και μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Οι περισσότερες δυτικές 

κοινωνίες αποδέχονται την ύπαρξη δύο κοινωνικών φύλων, του ανδρικού και του 

γυναικείου, τα οποία συμπίπτουν με το βιολογικό φύλο. Παρόλα αυτά, μερικές δυτικές 

κοινωνίες συμπεριλαμβάνουν και άτομα που φέρονται αντίθετα από το βιολογικό τους 

φύλο ή αλλιώς συμπεριλαμβάνουν ένα τρίτο κοινωνικό φύλο. 

 

2.3. Η θέση των δύο φύλων μέσα στην ιστορία 

Είναι πλέον γνωστό σε όλους, ότι από την αρχαιότητα έως και σήμερα οι ρόλοι των 

δύο φύλων, δηλαδή αρσενικού και θηλυκού, δεν προέκυψαν αυθαίρετα αλλά 

δημιουργήθηκαν και στηρίχθηκαν πάνω στη θέση που κατείχαν. Η θέση που κατέχουν 

τα δύο φύλα εξαρτάται από τον ρόλο που έχουν σε κάθε κοινωνία. Ανάλογα με την 

κοινωνία και την εποχή που ασχολούμαστε μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει 

διαφορά στη θέση των δύο φύλων. Ωστόσο, η διαφορά αυτή είναι πάντα ασύμμετρη, 

καθώς θεωρείται ότι το ένα φύλο είναι κατώτερο από το άλλο και αυτή η διάκριση 

συνήθως αφορά τις γυναίκες. Κατά τους αιώνες και τις διάφορες κοινωνίες είναι 

γνωστό πως οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι υπήρχε διαφορά ανάμεσα στα αρσενικά και 

στα θηλυκά τόσο σωματικά όσο και πνευματικά, ενώ κυριαρχούσε και η ιδέα ότι δεν 

γίνεται να σκέφτονται και να κάνουν πράγματα με τον ίδιο τρόπο. 

Όλους αυτούς τους αιώνες, η θέση των δύο φύλων έχει αλλάξει πολλές φορές μέχρι 

σήμερα. Έχοντας ως αφετηρία τους πρώτους ανθρώπους, είναι σίγουρο πως δεν 

μπορούσαν να καταλάβουν την σχέση που υπήρχε ανάμεσα στη σεξουαλική πράξη και 

τη γέννηση και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν τον ρόλο που είχαν στη 
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δημιουργία μιας νέας ζωής. Γι΄αυτό και θεωρούσαν τις γυναίκες ιερές και ανώτερες 

καθώς είχα την δύναμη να δίνουν ζωή. Ωστόσο, μέσα στο μυαλό αυτών των ανθρώπων 

υπήρχε μια σύγχυση καθώς δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αντίφαση στο ότι η 

γυναίκα δίνει ζωή και από την άλλη χάνει ζωή με την έμμηνο ρύση, κάτι που στο μυαλό 

τους συνδυάστηκε με κάτι καλό όσον αφορά το πρώτο και κάτι κακό για το δεύτερο. 

Έτσι λοιπόν το θηλυκό γένος συνδυάστηκε με την πηγή του καλού και του κακού, μια 

στερεοτυπική άποψη που υπάρχει ακόμα και σήμερα.  

Ωστόσο, όταν οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν τον ρόλο που έχουν οι άντρες στην 

δημιουργία του παιδιού, οι ρόλοι άλλαξαν και οι γυναίκες έχασαν το κύρος και την 

θέση που είχαν ως τότε ενώ ταυτόχρονα περιορίστηκε η σεξουαλική τους ελευθερία, 

σε αντίθεση με τους άντρες οι οποίοι απέκτησαν μεγαλύτερη δύναμη και εξουσία. Έτσι 

προέκυψε η πατριαρχία, δηλαδή η δεσποτική και απόλυτη εξουσία του άντρα  σε βάρος 

της γυναίκας. 

Κατά τους αιώνες υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα μέσα στην ιστορία που 

επαληθεύουν τον αγώνα των ανδρών ώστε να παραμείνουν κατώτερες από αυτούς οι 

γυναίκες. Από τη τέταρτη χιλιετία π.χ. στη Μέση Ανατολή ένας Σουμέριος βασιλιάς 

απαγόρευσε την πολυανδρία και έδωσε το δικαίωμα στους άντρες να μπορούν να 

παντρευτούν παραπάνω από μια γυναίκες. Επίσης, περίπου το 1700 π.χ. οι Βαβυλώνιοι 

θέσπισαν τον Κώδικα του βασιλιά Χαμουραμπί, σύμφωνα με τον οποίο μια γυναίκα 

είχε την δυνατότητα να χωρίσει μόνο αν ο σύζυγος της ήταν πολύ σκληρός και  στην 

περίπτωση που μια γυναίκα δεν μπορούσε να κάνε παιδιά, ο άντρας επιτρέπονταν να 

παντρευτεί μια δεύτερη. Ωστόσο, υπήρχε ελευθερία από την μεριά του άντρα ώστε να 

μπορεί να διατηρεί  εξωσυζυγικές σχέσεις με άλλες γυναίκες με την μόνη εξαίρεση ότι 

αν αποπλανούσε κάποια μικρή αθώα κοπέλα τότε και θα αποκεφαλίζονταν. Η τιμωρία 

απέναντι στην απιστία της γυναίκας ήταν πολύ πιο αυστηρή καθώς την έδεναν και την 

πετούσαν στο ποτάμι ώστε να πνιγεί και η μοναδική περίπτωση που ο νόμος αυτός 

ήταν πιο ελαστικός ήταν όταν ο σύζυγος την παραμελούσε οπότε και την πετούσαν στο 

ποτάμι χωρίς να τη  δέσουν, δίνοντας της έτσι μια μικρή ευκαιρία για να σωθεί. 

Συνεχίζοντας, οι Εβραίοι στο αρχαίο Ισραήλ παραχωρούσαν πολύ λίγα δικαιώματα 

στις γυναίκες ενώ ταυτόχρονα τους έδιναν ένα μικρό κόμματι ιδιοκτησίας. Οι άντρες 

συνέχιζαν να έχουν την απόλυτη εξουσία και ο ρόλος των γυναικών ήταν μόνο αυτός 

της συζύγου και μητέρας. Με τον Χριστιανισμό η θέση της γυναίκας ως μητέρα γίνεται 

ακόμα πιο απόλυτη, καθώς η ενσάρκωση της Παναγίας ως μητέρας-τροφού προσδίδει 

στη γυναίκα μια θετική εικόνα και οι αρετές που κατέχει θεωρούνται απαραίτητες για 

όλες τις γυναίκες. Έτσι, το κράτος έχοντας ως στήριγμα την Εκκλησία, υποτάσσουν 

ακόμα περισσότερο τις γυναίκες, σφραγίζοντας έτσι τον ρόλο τους μόνο ως μητέρες. 

Μετά από αυτό το γεγονός η μητρότητα ως θεϊκή λειτουργία εκτός από κοινωνική 

αρετή απέκτησε ύψιστο βαθμό. Όταν σε ένα κοινωνικό θεσμό που ήδη υπάρχει 

προστεθεί κάποια θεϊκή προέλευση τότε μετατρέπεται σε ανώτερο κοινωνικό θεσμό, 

γίνεται δηλαδή απόλυτη κοινωνική αλήθεια.  

Από την μεριά της ψυχολογίας επίσης, η κατωτερότητα του γυναικείου φύλου 

αναφέρεται έχοντας ως κύριο εκφραστή της τον Φρόυντ, ο οποίος θεωρούσε ότι η 

ανατομία είναι πεπρωμένο, ότι δηλαδή οι ανατομικές διαφορές των δύο φύλων είχαν 

και ως συνέπεια την κατωτερότητα της γυναίκας έναντι του άνδρα. Η διαφοροποίηση 
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της γυναίκας από την μεριά της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας της, 

θεωρήθηκε απλά βιολογική λειτουργεία της αναπαραγωγής. Έτσι οι ρόλοι των δύο 

φύλων καθορίστηκαν δημιουργώντας απόλυτη ταύτιση του άντρα με τον πολιτισμό και 

της γυναίκας με τη φύση. 

Αυτά ήταν κάποια από τα στοιχεία που δείχνουν την ανδροκρατική κοινωνία που είχε 

ως σκοπό να εξυπηρετεί τις ανάγκες τους και την εγωιστική υπεροχή των ανδρών.  

Ωστόσο, αυτός ο κατώτερος ρόλος που αποδίδεται στο γυναίκειο φύλο όλα αυτά τα 

χρόνια δεν είναι κάτι το αυταπόδεικτο, αν σκεφτεί κανείς πως υπάρχουν τόσοι πολλοί 

κανόνες και προδιαγραφές για την γυναίκεια συμπεριφορά.  

Φτάνοντας στην σημερινή εποχή οι Ευρωπαίες και Αμερικανίδες γυναίκες βρίσκονται 

σε πολύ καλύτερη θέση σε σύγκριση με τις γυναίκες στο Ισραήλ ή στην Ινδία, τόσο σε 

θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Παρόλα αυτά, οι άντρες ακόμα και σήμερα 

συνεχίζουν να κάνουν διακρίσεις κατά των γυναικών σε πολλούς τομείς. Αυτό γίνεται 

φανερό και από πολλά θέματα ανισότητας που ασχολείται η Επιτροπή Ισότητας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, αυτά τα θέματα υπεράσπισης των γυναικείων 

δικαιωμάτων απασχολούν και την Ελλάδα, με τα οποία ασχολούνται η Γενική 

Γραμματεία Ισότητας ή το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.  

Τέλος πολύ σημαντική ήταν και η εμπλοκή του γυναικείου κινήματος, καθώς με την 

βοήθεια και τους αγώνες τους ανέδειξαν την ανισότητα ανάμεσα στα φύλα και τη 

διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γυναικών. Το γυναικείο κίνημα έκανε την πρώτη του 

εμφάνιση στα τέλη του 18ου αιώνα, επεκτάθηκε και θεμελιώθηκε το 19° και 

μαζικοποιήθηκε τον 20° και ιδιαίτερα στο τέλος της δεκαετίας του '60. 

 

 

 

 

2.4. Θεωρίες της διαμόρφωσης του ρόλου των φύλων 

Η θεωρία για την διαμόρφωση του ρόλου των φύλων είναι σχετική με το γενικό 

ερώτημα, αν η ανθρώπινη συμπεριφορά καθορίζεται από την κληρονομικότητα ή το 

περιβάλλον. Σύμφωνα με τον Τάτση (1991), υπάρχουν τρεις θεωρήσεις: α) η 

βιολογική, β) η περιβαλλοντική και γ) αυτή που αναφέρεται στην σχέση ανάμεσα στην 

κληρονομικότητα και το περιβάλλον. 

 

Βιολογικές θεωρίες 

Οι βιολογικές θεωρίες υποστηρίζουν πως οι άντρες και οι γυναίκες δημιουργήθηκαν 

με εμφανώς διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους και αυτό συμβαίνει γιατί έχουν 

προοριστεί να πραγματοποιήσουν διαφορετικά καθήκοντα κατά την διάρκεια της ζωής 

τους.     

Η θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης 
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Δύο σημαντικές θεωρίες οι οποίες και έρχονται σε αντίθεση με τις βιολογικές, καθώς 

θεωρούν το περιβάλλον καθοριστικό για τις διαφορές των δύο φύλων, είναι η  θεωρία 

της κοινωνικής μάθησης και η θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης. Η θεωρία της 

κοινωνικής μάθησης αφορά την κοινωνικοποίηση του παιδιού μέσω της ταύτισης με 

κοινωνικά μοντέλα δίνοντας τους ένα πιο ενεργητικό ρόλο όταν αυτό μιμείται τα 

μοντέλα των ρόλων. Το παιδί έρχεται σε επαφή και γνωρίζει τον «σωστό» τύπο 

συμπεριφοράς μέσα από την τιμωρία και την επιβράβευση ανάλογα με την 

συμπεριφορά που ακολουθεί και από την παρατήρηση των προτύπων που υπάρχουν 

στην καθημερινή του ζωή, δηλαδή το ζωντανό μοντέλο που είναι οι γονείς και οι 

κοντινοί άνθρωποι γύρω του και το συμβολικό δηλαδή όλα αυτά που βλέπει και 

παρατηρεί στη τηλεόραση, στα βιβλία κτλ. Όσο αρχίζει να μεγαλώνει και να ωριμάζει 

υιοθετεί κάποια μοντέλα ρόλων τα οποία και μιμείται και και σύμφωνα με την άποψη 

της κοινωνικής μάθησης οι προτιμήσεις των δυο φύλων και οι μορφές συμπεριφοράς, 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις κοινωνικές προσδοκίες και την κοινωνική 

ενίσχυση . 

Η θεωρία της Γνωστικής Ανάπτυξης 

Οι θεωρίες της γνωστικής ανάπτυξης, έχουν να κάνουν με την ενεργή συμμετοχή των 

παιδιών στην διαμόρφωση των εμπειριών και στο καθορισμό των απόψεων για τα δύο 

φύλα. Ο Kohlberg, πιστεύει πως η κοινωνικοποίηση του ρόλου των δύο φύλων 

συνδέεται άμεσα και είναι αποτέλεσμα της γνωστικής ανάπτυξης και των γνωστικών 

ικανοτήτων του παιδιού με βάση τις εμπειρίες του από το κοινωνικό περιβάλλον. Το 

παιδί αρχικά αναγνωρίζει και ορίζει τον εαυτό του ως θηλυκό ή αρσενικό και στη 

συνέχεια διαμορφώνει τον χαρακτήρα και την συμπεριφορά του, υιοθετώντας 

ανάλογους τρόπους με το φύλο του. Ο Kohlberg επίσης θεωρούσε ότι τα παιδιά 

παρατηρούν και μιμούνται τη συμπεριφορά των προτύπων που έχουν και ανήκουν στο 

ίδιο φύλο, δηλαδή αυτοκοινωνικοποιούνται. 

  

 

Η Ψυχαναλυτική θεωρία 

Η ψυχαναλυτική θεωρία υποστηρίζει πως, τα παιδιά αρχικά μαθαίνουν για την 

σεξουαλικότητά τους και στη συνέχεια μαθαίνουν για τους ρόλους των δύο φύλων. Η 

ανόμοια ανατομία των σεξουαλικών οργάνων και η επιθυμία του παιδιού για το γονέα 

του αντίθετου φύλου, προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη και επίδειξη 

διαφορετικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας για τα δύο φύλα. 

 

 

 

 

 



[19] 
 

3. ΤΑ ΔΎΟ ΦΥΛΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  

 

3.1. Οι τρεις μορφές της οικογένειας : Παραδοσιακή – Πυρηνική – 

Σύγχρονη  

Στην παραδοσιακή αγροτική-γεωργική κοινωνία, οι θέσεις και οι ρόλοι που έχουν τα 

άτομα στην οικογένεια διαμορφώνονται έχοντας ως κριτήριο το φύλο και την ηλικία, 

χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην προσωπικότητα, την ιδιοσυγκρασία, τον 

χαρακτήρα, τις ικανότητες ή τις επιθυμίες του ατόμου. Πιο συγκεκριμένα η 

παραδοσιακή οικογενειακή δομή αρχικά έχει να κάνει με ένα χαρακτηριστικό που 

παραμένει πάντοτε σταθερό, δηλαδή το φύλο του ατόμου και ένα ακόμα που 

μεταβάλλεται, δηλαδή την ηλικία. Επίσης, αυτά τα δυο βασικά χαρακτηριστικά έχουν 

σημαντικό ρόλο και στις ανισότητες που δημιουργούνται ανάμεσα σε άντρες - γυναίκες 

και παιδιά - ενήλικες  στις θέσεις, τους ρόλους και τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. 

Οι ανισότητες αυτές γίνονται αντιληπτές και αναπαράγονται μέσα από τις σχέσεις 

εξουσίας και εξάρτησης. Ακόμα, μια παραδοσιακή οικογένεια απορρίπτει καινούργιες 

και καινοτόμες ιδέες και διακατέχεται από συντηρητισμό και σταθερότητα. Ωστόσο, 

υπάρχει ασφάλεια και αρμονία μεταξύ των ατόμων καθώς έχουν κοινούς σκοπούς και 

αναλαμβάνουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλης της οικογένειας βάζοντας μερικές 

φορές τις δικές τους στην άκρη.  

Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων η παραδοσιακή-αγροτική κοινωνία μετατράπηκε 

σε σύγχρονη-αστική. Η μετατροπή των πόλεων σε μεγάλα αστικά κέντρα είχε σαν 

αποτέλεσμα την  αποπροσωποποίηση των κοινωνικών σχέσεων και έτσι ο κοινωνικός 

περίγυρος δεν μπορούσε πλέον να επηρεάζει και να ελέγχει τους ρόλους των ατόμων. 

Επίσης, τα άτομα αυτονομήθηκαν από την ομάδα με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον 

οικονομική ανεξαρτητοποίηση και η σχέση εξουσίας και εξάρτησης που υπήρχε από 

την οικογένεια μειώνεται ή ακόμα και χάνεται. Τέλος, η επικράτηση της ισότητας, ένα 

χαρακτηριστικό μιας σύγχρονης κοινωνίας, έδωσε στα άτομα το βασικό προνόμιο στην 

ισότητα ευκαιριών και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή οικογένεια, στην οποία όλοι οι στόχοι των ατόμων 

ήταν συνδεδεμένοι με μια ολόκληρη ανθρώπινη ομάδα χωρίς η υπόσταση τους να 

συνδέεται με συγκεκριμένα πρόσωπα, η πυρηνική οικογένεια δίνει στο παιδί 

πρωταρχικό ρόλο και αποτελεί σκοπό πάνω στον οποίο βασίζεται ο γάμος και η 

δημιουργία της οικογένειας. Αυτή η παιδοκεντρική μορφή της οικογένειας εξυπηρετεί 

την ανάγκη σταθεροποίησης της οικογενειακής ενότητας και την κοινωνική άνοδο των 

μελών της, καθώς μέσα από την προσαρμογή των παιδιών στις καινούριες συνθήκες 

της τεχνολογικά αναπτυγμένης κοινωνίας, προωθείται η οικογένεια ως σύνολο. Για να 

πραγματοποιηθούν όμως όλοι αυτοί οι στόχοι, οι γονείς δίνουν μεγάλη προσοχή στη 

μόρφωση των παιδιών τους, ενώ υπάρχει έντονα η αγωνία και η πίεση για την επίδοση 

τους στο σχολείο,  καθώς η επιτυχία τους είναι στενά συνυφασμένη με  την προώθηση 

και ψυχολογική ανάταση των ίδιων των γονιών. Αυτό το μοντέλο οικογένειας, 

χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία αλληλεξάρτησης, τα οποία όμως τελικά 

καταλήγουν σε αντιφάσεις και συγκρούσεις τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά. 
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Στη σύγχρονη αστική κοινωνία , η βιομηχανική οικονομία έχει δημιουργήσει ένα νέο 

και απαιτητικό τρόπο ζωής της οικογένειας, γεμάτο από ανάγκες τις οποίες δεν μπορεί 

να καλύψει μόνος του ο άντρας. Έτσι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την έξοδο της 

συζύγου-μητέρας από το σπίτι και την απασχόληση της στην αγορά εργασίας. Η 

δυνατότητα αυτή προκάλεσε κάποιες αλλαγές στην παραδοσιακή δομή της 

οικογένειας, καθώς οι σχέσεις εξουσίας – εξάρτησης διαταράχθηκαν. Επίσης, η 

ανάπτυξη αυτής της σύγχρονης αστικής κοινωνίας δημιούργησε μια αστάθεια στον 

ρόλο και στις θέσεις των ατόμων, κάτι που όμως βοήθησε στην εμφάνιση και 

επικράτηση παραλλαγών του παραδοσιακού.  

 

3.2. Οι ρόλοι των δύο φίλων μέσα στην οικογένεια 

Όπως υποστηρίζουν οι περισσότερες θεωρίες για την διαμόρφωση του φύλου, τα 

παιδιά δημιουργούν τις αντιλήψεις τους για τους οικογενειακούς ρόλους των συζύγων 

μέσα από την παρατήρηση των ατόμων που έχουν στο στενό οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Σε οικογένειες που έχουν παραδοσιακή δομή και μοιράζουν τις 

αρμοδιότητες μεταξύ των συζύγων, τα παιδιά μαθαίνουν να συνδέουν τον ρόλο του 

άντρα και της γυναίκας με συγκεκριμένα καθήκοντα, σε αντίθεση με μια σύγχρονή 

οικογένεια στην οποία κυριαρχεί η ισότητα ανάμεσα στα φύλα και ο καταμερισμός των 

αρμοδιοτήτων είναι ίσος, αποφεύγοντας έτσι και την καλλιέργεια στερεοτυπικών 

αντιλήψεων στο μυαλό των παιδιών.  

Παρά το γεγονός ότι η εκβιομηχάνιση οδήγησε την γυναίκα στην έξοδο της στην αγορά 

εργασίας, αυτό δεν βοήθησε ιδιαίτερα σε ουσιαστικές αλλαγές στο ρόλο των συζύγων. 

Πολλά ερευνητικά δεδομένα παρουσιάζουν μια ποικιλία στη κατανομή καθηκόντων 

και εξουσίας ανάμεσα στα ζευγάρια των σημερινών οικογενειών, οι οποίες συνεχίζουν 

στη βάση τους να είναι παραδοσιακές. Από την άλλη, υπάρχουν και διάφορες άλλες 

απόψεις που υποστηρίζουν πως αυτή η καινούργια κοινωνικοοικονομική 

πραγματικότητα έχει σαν αποτέλεσμα τις μετατροπές στο ρόλο των φύλων όχι μόνο 

στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό βίο. Παρόλα αυτά, όλες αυτές οι αλλαγές στον 

οικογενειακό ρόλο των φύλων σε ιδεολογικό και πρακτικό επίπεδο, ισχύουν κυρίως για 

τα μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα, υλοποιούνται με πολύ αργούς ρυθμούς 

και φυσικά δεν αναιρούν το γεγονός πως οι γυναίκες εξακολουθούν να αναλαμβάνουν 

τις περισσότερες δουλειές στο σπίτι. 

Παρόλο που μετά από τόσα χρόνια οι ρόλοι ανάμεσα στα δύο φύλα έχουν υποστεί 

αλλαγές, o μύθος της μητρότητας συντελεί στη παραμονή των γυναικών μέσα στο 

σπίτι, διαιωνίζοντας την αντίληψη ότι η μητρότητα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στο 

γυναικείο ρόλο. Ο μύθος αυτός στηρίζετε στο γεγονός πως το παιδί χρειάζεται την 

μητέρα του όπως και εκείνη το παιδί της. Η ίδια η κοινωνία δημιουργεί μια εικόνα για 

την γυναίκα δίνοντας της μια μητρική μορφή, η οποία «επιβάλλει» μια συγκεκριμένη 

κατάσταση ζωής. Επίσης, αναπαράγει έντονα την άποψη πως είναι φυσική επιθυμία 

της γυναίκας να αναλάβει την θέση αυτή από την στιγμή που έχει την δυνατότητα 

αναπαραγωγής. Η προετοιμασία τους ξεκινά από την στιγμή που θα γεννηθούν  και 

παράλληλα αντιμετωπίζουν την αποδοκιμασία της κοινωνίας, η οποία επιμένει σε 
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μεγάλο βαθμό να θεωρεί ότι η βιολογία των γυναικών είναι καθοριστική και ότι πρέπει 

αναγκαστικά να αναλάβουν την θέση των μητρικών μορφών. 

Ωστόσο, πέρα από τον ρόλο της μητέρας υπάρχει και ο ρόλος του πατέρα μέσα στην 

οικογένεια, ο οποίος είναι εξίσου απαραίτητος για τα παιδιά. Η μητέρα και ο πατέρας 

έχουν συνήθως διαφορετικούς ρόλους και σχέσεις με τα παιδιά. Οι άντρες βλέπουν τον 

εαυτό τους αρχικά ως «κουβαλητές» και δεν ασχολούνται τόσο πολύ με την φροντίδα 

των παιδιών ακόμα και αν διαθέτουν τον ίδιο ελεύθερο χρόνο με την μητέρα. Επίσης, 

παρά το γεγονός ότι παίζουν μαζί τους, λίγοι ασχολούνται με την φροντίδα του παιδιού 

σε καθημερινή βάση και ειδικότερα στις πιο «βρώμικες» δουλειές. Όμως, υπάρχουν 

και κάποιες έρευνες που δείχνουν πως αρκετοί άντρες στην σημερινή εποχή υιοθετούν 

τον ρόλο του «συμμετοχικού πατέρα» χωρίς αυτό όμως και πάλι να σημαίνει ότι οι 

σύζυγοι μοιράζονται εξίσου την φροντίδα των παιδιών. Με την γέννηση του πρώτου 

παιδιού τα ζευγάρια συνήθως επιλέγουν ένα πιο παραδοσιακό καταμερισμό 

καθηκόντων. Οι ώρες που αφιερώνουν οι πατεράδες στα παιδιά τους αυξάνονται όσο 

αυτά μεγαλώνουν, αλλά και πάλι δεν μπορούν να εξισωθούν με τις ώρες που 

ασχολούνται οι μητέρες. Τέλος, κάποιες ακόμα έρευνες που αφορούν τις σχέσεις των 

γονέων με τα παιδιά υποστηρίζουν πως οι μητέρες ασχολούνται συνήθως με τα 

πρακτικά ζητήματα και τη συναισθηματική στήριξη των παιδιών σε αντίθεση με τους 

πατέρες οι οποίοι αναλαμβάνουν το ευχάριστο κομμάτι της ψυχαγωγίας. 

Ένας ακόμα ρόλος που αποδίδεται στις γυναίκες είναι αυτός της νοικοκυράς. Οι 

γυναίκες που ασχολούνται με τα οικιακά καθώς δεν αμείβονται θεωρούνται σαν να μην 

εργάζονται, παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί ένα τεράστιο κομμάτι της ανθρώπινης 

εργασίας. Η μη εργαζόμενη επαγγελματικά γυναίκα θεωρείται αυτόματα ως νοικοκυρά 

ενώ ο μη εργαζόμενος άντρας ως άνεργος. Έχει απαξιωθεί κοινωνικά ο τεράστιος 

όγκος της εργασίας που γίνεται μέσα στο σπίτι, ενώ οι ίδιες γυναίκες φαίνεται να έχουν 

δεχθεί αυτήν την απαξίωση.  

Η συμμετοχή του άντρα στις οικιακές εργασίες εξαρτάται από διάφορους παράγοντες 

όπως είναι το μορφωτικό επίπεδο, η ιδεολογία για τα φύλα και η εργασιακή κατάσταση 

της γυναίκας. Η άνιση κατανομή των οικιακών εργασιών ενδεχομένως να ευθύνεται 

στις απόψεις που έχουν σχηματίσει τα δύο φύλα στο μυαλό τους από την παιδική ακόμα 

ηλικία, σύμφωνα με την οποία θεωρούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν πολύ καλύτερα 

σε καθήκοντα που θεωρούνται κατάλληλα για το φύλο τους. Μια ακόμα άποψη είναι 

ότι κάποιες δουλειές θεωρούνται περισσότερο γυναικείες με αποτέλεσμα να υπάρχει η 

άποψη ότι έτσι μειώνεται ο ανδρισμός τους ή και να υπάρχει αρνητική κριτική από τον 

περίγυρο. Στη Ελλάδα, παρατηρήθηκε ότι  γενικά τα ζευγάρια υιοθετούν τον 

παραδοσιακό τρόπο κατανομής των εργασιών μέσα στο σπίτι. Ωστόσο, υπάρχουν 

ζευγάρια που έχουν πιο προοδευτικές και ισότιμες απόψεις για τους οικογενειακούς 

ρόλους των φύλων, τα οποία είναι νεότερα, μορφωμένα, ανήκουν στα μεσαία ή και 

ανώτερα κοινωνικά στρώματα και εργάζονται και οι δύο, σε αντίθεση με ζευγάρια 

μεγαλύτερης ηλικίας, με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, που ανήκουν σε κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα και η γυναίκα δεν εργάζεται και έχουν πιο παραδοσιακές 

απόψεις. Τέλος, πολλές γυναίκες θεωρούν ότι είναι «τυχερές» που ο άντρας τους 

βοηθάει σε κάποιες από τις δουλειές που γίνονται στο σπίτι, κάποιες είναι διστακτικές 

και άλλες δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένες. Όπως και να έχει αυτή η άνιση 

κατανομή των οικιακών εργασιών έχει να κάνει με την ανατροφή των παιδιών, γι΄αυτό 
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και ένας τρόπος για να αλλάξει αυτό είναι οι μητέρες να αναθεωρήσουν τον τρόπο με 

τον οποίο μεγαλώνουν τα αγόρια τους.   

Ένας τελευταίος ρόλος που κατέχει η γυναίκα σήμερα είναι αυτός της εργαζόμενης. Η 

γυναίκα πλέον εργάζεται κανονικά όπως ο άντρας αλλά ταυτόχρονα έχει να ασχοληθεί 

με τις οικιακές εργασίες και τα παιδιά καταναλώνοντας έτσι πολύ χρόνο. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα α) να ταυτίζονται ιδεολογικά με την οικογένεια-σπίτι ανεξάρτητα από τον 

βαθμό συμμετοχής τους στην εξωτερική εργασία, β) να μην έχουν την οικονομική 

αυτοδυναμία και τον ελεύθερο χρόνο για να εκπαιδευτούν επαγγελματικά, γ) να 

προσλαμβάνονται ως ευκαιριακό προσωπικό και να λαμβάνουν χαμηλά ημερομίσθια 

και μισθούς, δ) να έχουν πιο περιορισμένη πρόσβαση από τους άνδρες στην 

πληροφόρηση και στα κέντρα λήψης αποφάσεων και ε) να δέχονται ευκολότερα την 

άσκηση διάφορων μέτρων ανδρικής εξουσίας στην οικογένεια, την δουλειά και άλλους 

τομείς. (Μαρία Γιώτα, 2009)  

 

3.3. Κοινωνιολογικές θεωρίες για τον ρόλο της οικογένειας στη 

διαμόρφωση της ταυτότητας του φύλου 

Η θεωρία του Parsons 

Η θεωρία του Parsons υποστηρίζει πως η ανάπτυξη της ταυτότητας του φύλου δεν 

θεωρείται ως ανάγκη του ατόμου να γίνει άντρας ή γυναίκα αλλά ως ανάγκη της 

κοινωνίας να καλύψει με τα μέλη της συγκεκριμένες θέσεις. Η διαδικασία που 

ακολουθείται ώστε να διαμορφωθεί η ταυτότητα του φύλου γίνεται μέσα στην 

οικογένεια και έχει ως στόχο την κοινωνικοποίηση της νέας γενιάς και τη 

σταθεροποίηση της προσωπικότητας των ενηλίκων. Η εξειδίκευση των αντρικών και 

των γυναικείων ρόλων έχει ως στόχο να συντηρήσει το οικογενειακό υποσύστημα και 

να εξασφαλίσει μια βάση για την κοινωνικοποίηση του παιδιού. Σύμφωνα με τον 

Parsons η διαμόρφωση της προσωπικότητας και της ταυτότητας των παιδιών 

πραγματοποιείται έχοντας ως πρότυπο τον πατέρα, ο οποίος είναι αυτός που εργάζεται 

και συντηρεί την οικογένεια και τη μητέρα, που αναλαμβάνει την φροντίδα των 

παιδιών και τις οικιακές εργασίες. Επίσης, αναφέρει την θεωρία της ψυχανάλυσης 

σύμφωνα με την οποία εξηγεί πως η διαφοροποίηση του φύλου συγκεκριμενοποιείται 

ήδη από την οιδιπόδεια φάση, δηλαδή ότι το αγόρι ταυτίζεται με τον πατέρα του και το 

κορίτσι με την μητέρα.    

Ωστόσο, η θεωρία αυτή έχει δεχτεί έντονες κριτικές κυρίως από την μεριά του 

φεμινιστικού κινήματος το οποίο αμφισβητεί αυτό το παραδοσιακό μοντέλο 

οικογένειας το οποίο παρουσιάζεται ως φυσιολογικό και την διαφοροποίηση των δύο 

φύλων, χωρίς ωστόσο να απορρίπτουν τον σημαντικό ρόλο που έχει η οικογένεια στη 

διαμόρφωση του φύλου. Επίσης, μια ακόμα κριτική ήταν ότι αναφέρονταν σε μια 

συγκεκριμένη μεσοαστική οικογένεια της εποχής εκείνης ενώ η συγκεκριμένη θεωρεία 

δεν θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σε άλλες κοινωνικές τάξεις, φυλές και εθνότητες. 

Κάτι ακόμα που υποστήριζε η θεωρία αυτή ήταν ότι οι ρόλοι των δύο φύλων μέσα στην 

οικογένεια θα πρέπει να παραμένουν σταθεροί και να μην αλλάζουν ώστε να επιβιώσει 

η οικογενειακή ομάδα, κάτι που φυσικά δεν δέχονται οι μεταγενέστερες θεωρητικές 

προσεγγίσεις που υποστηρίζουν ότι η βιωσιμότητα των κοινωνικών συστημάτων 
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εξαρτάται από την ικανότητα τους να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος. Κάτι τελευταίο το οποίο υποστήριζέ  η θεωρία του Parsons είναι ότι 

δεν είναι δυνατό το ίδιο φύλο να μπορεί να φέρεται και να εκφράζεται με και με 

ανδρικά και με γυναικεία χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο φυσικά και δεν ισχύει. 

 

Η θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης του Mead    

Η θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης του Mead έχει να κάνει με την 

κοινωνικοποίηση και συνδυάζει στοιχεία της ψυχαναλυτικής θεωρίας και της 

κοινωνικής μάθησης ενώ ταυτόχρονα εστιάζει στην αλληλεπίδραση μέσα από την 

χρήση συμβόλων και τον έντονα ενεργό ρόλο που έχει ο άνθρωπος κατά την διάρκεια 

της κοινωνικοποίησης του. Η θεωρία του Mead αποτελεί μια ακόμα θεωρία που τονίζει 

και αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της οικογένεια κατά την διάρκεια της 

κοινωνικοποίησης του ατόμου, χωρίς απαραίτητα να δίνει έμφαση στο φύλο.             

Σύμφωνα με την θεωρία του Mead, το παιδί μέσα από την αλληλεπίδραση με την 

οικογένεια του μαθαίνει τα σύμβολα της κουλτούρας του, αποκτά κατάλληλες αξίες 

και πρότυπα συμπεριφοράς της κοινωνίας, μαθαίνει τι είναι κοινωνικά αποδεκτό, ενώ 

ταυτόχρονα αλληλοεπιδρά και αποκτά διαπροσωπικές σχέσεις με άλλα άτομα και τέλος 

διαμορφώνει την εικόνα του «Εαυτού» του. Ο «Εαυτός» αποτελεί βασική έννοια της 

θεωρίας της συμβολικής αλληλεπίδρασης και διαχωρίζεται σε δύο όψεις. Το «Εγώ» ( I 

) και το «Εμένα» ( Me ). Το «Εγώ» έχει να κάνει με το αυθόρμητο μέρος του 

κοινωνικού εαυτού, το οποίο δεν έχει δεχτεί τις συνέπειες της κοινωνικοποίησης. Το 

«Εμένα» αφορά την κοινωνική πλευρά του εαυτού, η οποία προκύπτει μέσα από την 

κοινωνικοποίηση του ατόμου από τους γονείς, τους δασκάλους και άλλους. Κατά την 

διαρκεί της κοινωνικοποίησης του, το άτομο αφομοιώνει αξίες, πρότυπα και κανόνες 

που τον βοηθούν να διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό ρόλο. Ακόμα, 

συνδέεται με τον τρόπο που οι άλλοι βλέπουν το άτομο ώστε να δράσει ανάλογα και 

να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. 

Ο Mead  θεωρεί πως το παιδί γίνεται κοινωνικό υποκείμενο αντιγράφοντας τις πράξεις 

και τους ρόλους των ανθρώπων που είναι στο κοντινό οικογενειακό του περιβάλλον 

και στη συνέχεια τους ρόλους που υπάρχουν γενικά στη κοινωνία. Αυτό μπορεί να γίνει 

μέσα από το παιχνίδι, μαθαίνοντας το παιδί ταυτόχρονα τα σύμβολα της κουλτούρας 

και τη σημασία τους και φτιάχνοντας την εικόνα του εαυτού του ή όπως αλλιώς την 

ονόμασε ο Mead «γενικευμένος άλλος». Με άλλα λόγια κατά την διάρκεια του 

παιχνιδιού το παιδί αρχίζει να παίζει ρόλους τους οποίους έχει αντιληφθεί και 

ξεχωρίσει πρωταρχικά από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον από το οποίο παίρνει 

και τα αρχικά του ερεθίσματα. Κατά την διάρκεια της πρώιμης αυτής προσπάθειας 

υιοθέτησης ρόλων το παιδί αντιλαμβάνεται ότι οι ρόλοι αυτοί δεν είναι δικοί του , με 

άλλα λόγια δεν αντιπροσωπεύουν τον κανονικό του εαυτό και χαρακτήρα αλλά είναι 

μια υποσυνείδητη ανάγκη για μίμηση. Εν συνεχεία όμως και καθώς το παιδί μεγαλώνει 

και η αντίληψη του γίνεται δυνατότερη και πιο στοχευμένη αρχίζει να συνδέει όλο και 

περισσότερο τους ρόλους που ενστερνίζεται με τον άποψη και την γνώμη των 

ανθρώπων που υπάρχουν γύρω του. Αυτό σημαίνει πως προσπαθεί να αντιληφθεί τον 

αντίκτυπο που έχουν οι ρόλοι που υιοθετεί απέναντι στους ανθρώπους και να 

προσπαθεί να δει και να κρίνει τους ρόλους μέσα από την δική τους ματιά και άποψη. 
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Αρχίζει με άλλα λόγια να ανησυχεί και να ενδιαφέρεται για την άποψη του περίγυρου 

του ως προς το πρόσωπο του ανάλογα με τον εκάστοτε ρόλο που υιοθετεί. 

Μαρξιστικές και νεομαρξιστικές προσεγγίσεις  

Οι μαρξιστές κοινωνιολόγοι ασχολήθηκαν με θέματα που είχαν να κάνουν με την 

ταξική δομή και την προώθηση τους μέσα από την τυπική εκπαίδευση. Το φύλο και ο 

ρόλος του σχολείου, που αποτελεί την τυπική εκπαίδευση και της οικογένειας, που 

αφορά ουσιαστικά την άτυπη εκπαίδευση του παιδιού, στην αναπαραγωγή του δεν 

απασχόλησαν ιδιαίτερα την μαρξιστική σκέψη. Επίσης, η κατανομή της εργασίας 

έχοντας ως βάση το φύλο, είναι αποτέλεσμα της άτυπης εκπαίδευσης και αποτελεί 

δευτερεύον θέμα το οποίο θα  μπορούσε να ενταχθεί στην οικονομική εκμετάλλευση. 

Ωστόσο, αυτό που απασχόλησε ιδιαίτερα του μαρξιστές κοινωνιολόγους είναι το 

ενδιαφέρον για τον έμφυλο καταμερισμό της εργασίας και το ρόλο τόσο της τυπικής 

όσο και της άτυπης διαπαιδαγώγησής, στην αναπαραγωγή του με την ανάπτυξη του 

φεμινισμού, ως πολιτικού κινήματος αλλά κυρίως ως ακαδημαϊκού λόγου.     

 

Η προσέγγιση των Bowles και Gintis 

Η μελέτη του Bowles και του Gintis έχει να κάνει με τον σημαντικό ρόλο που έχει στην 

αναπαραγωγή της ταξικής δομής το εκπαιδευτικό σύστημα. Παρόλα αυτά, στη μελέτη 

τους κάνουν λόγο και για την επιρροή που έχει η οικογένεια στη κατανομή των 

εργασιών έχοντας ως βάση το φύλο του ατόμου, δίνοντας περισσότερη έμφαση στο 

τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικογένεια και στο ρόλο της μητέρας. Όπως 

αναφέρουν, οι γυναίκες από μόνες τους δέχονται ως κάτι φυσιολογικό τον ρόλο τους 

ως εργαζομένων μέσα στο σπίτι, μεταφέροντας έτσι τις διάφορες στερεοτυπικές 

αντιλήψεις για τους ρόλους των φίλων, μέσα από την διαφορετική κοινωνικοποίηση 

των κοριτσιών και των αγοριών. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό το οποίο αναφέρουν 

είναι πως ακόμα και να προσπαθήσουν οι γονείς να αντιμετωπίζουν ισάξια τα κορίτσια 

και τα αγόρια τους, στο τέλος δεν το πετυχαίνουν καθώς ο πατέρας συμμετέχει και 

βοηθάει ελάχιστα στις δουλειές του σπιτιού και στη φροντίδα των παιδιών, με 

αποτέλεσμα το παιδί να έχει ως πρότυπο και να κοινωνικοποιείται με βάση το ρόλο του 

φύλου του. Επομένως, αυτός ο τρόπος λειτουργείας της οικογένειας δημιουργεί στο 

μυαλό των παιδιών μια συγκεκριμένη εικόνα για την οργάνωση του ιδιωτικού βίου, η 

οποία θεωρείται αναπόφευκτη αν όχι επιθυμητή. 

 

Η προσέγγιση του Bourdieu 

Το έργο του Bourdieu λαμβάνει χώρα σε μία περιοχή με μη εγγράμματους ανθρώπους, 

προκειμένου να αποδείξει την εξαιρετική σημασία της πρώιμης διαπαιδαγώγησης του 

παιδιού μέσα στην οικογένεια. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, το παιδί αρχίζει 

να αντιλαμβάνεται μέσα από την διαπαιδαγώγηση της οικογένειας την διαμόρφωση 

των κοινωνικών ταυτοτήτων και τον ρόλο των σχέσεων ανάμεσα στα φύλα για την 

κοινωνικοποίησή του και την διαμόρφωση του τρόπου σκέψης. Με άλλα λόγια τα 

ερεθίσματα που δέχεται το παιδί μέσα στην οικογένεια παίζουν πρωταρχικό και 

καθοριστικό ρόλο στην σχηματοποίηση και την εξέλιξη του χαρακτήρα, της 
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συμπεριφοράς και του τρόπου σκέψης του ατόμου. Στην οικογένεια τίθενται οι βάσεις 

για τον τρόπο αντίληψης και αξιολόγησης όλων των μετέπειτα εμπειριών του ατόμου. 

Η μετέπειτα εκπαίδευση στο σχολείο μπορεί να προσθέσει ή να αλλάξει σε κάποιο 

βαθμό τον τρόπο σκέψης του ατόμου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

μεταβάλει εξολοκλήρου τα πιστεύω που έχει από πρώιμη ηλικία ενστερνιστεί μέσω της 

διαπαιδαγώγησης των γονέων. Ο λόγος είναι ότι το παιδί από μικρή ηλικία μιμείται 

τρόπους κινήσεων, συμπεριφοράς και αξιολόγησης που παρατηρεί μέσα στην 

οικογένεια. Καθώς βρίσκεται σε συνεχή τριβή και επαφή με τις συγκεκριμένες 

συμπεριφορές αρχίζει να τις προσαρμόζει στον εαυτό του και επομένως να δημιουργεί 

τον δικό του χαρακτήρα και την δική του προσωπικότητα που είναι πανομοιότυπα των 

γονέων του και της οικογένειάς του κατ’επέκταση. Εκτός από τα παραπάνω, το άτομο 

μεγαλώνοντας μέσα σε μία οικογένεια και παρατηρώντας τις σχέσεις ανάμεσα στην 

μητέρα και στον πατέρα του αρχίζει να αποκτά αντίληψη του καταμερισμού των 

εργασιών ανάμεσα στα δύο φύλα, καθώς επίσης αρχίζει να διαμορφώνει και την 

σεξουαλική του ταυτότητα, που σύμφωνα με τον Bourdieu θεωρείται το κυριότερο 

συστατικό της κοινωνικής ταυτότητας.  

 

3.4. Ψυχολογικές θεωρίες για τον ρόλο της οικογένειας στη 

διαμόρφωση της ταυτότητας του φύλου 

Φροϋδική θεωρία 

Σύμφωνα με την θεωρία του Freud (1974, 1930) η ταυτότητα του φύλου αποτελεί έναν 

ψυχολογικό παράγοντα και διαμορφώνεται πρωτίστως μέσα από την οικογένεια. Είναι 

ο πρώτος ο οποίος έθεσε τον διαχωρισμό της ταυτότητας του φύλου από τον βιολογικό 

παράγοντα, και τον κατέταξε στην ψυχολογία του ατόμου. Παρόλα αυτά δεν γίνεται να 

μην ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η διαφορετική βιολογική ανατομία  του ατόμου 

οδηγεί σε διαφορετική προσέγγιση και συμπεριφορά του μέσα στην οικογένεια. 

Γενικότερα, η θεωρία της ανάπτυξης της ταυτότητας του φύλου επικεντρώνεται στην 

οικογένεια, στο σώμα, στο ασυνείδητο, στην εσωτερική σύγκρουση και εσωτερίκευση 

(Ben, 2004). Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά το αγόρι, ο Freud θεωρεί ότι η 

σχηματοποίηση της ταυτότητας οφείλεται στο Οιδιπόδειο σύμπλεγμα που διακατέχει 

τα αρσενικά από την στιγμή που γεννιούνται. Πιστεύεται ότι γι’αυτόν τον λόγο τα 

αγόρια αναπτύσσουν μία αντιπάθεια και μία αντιζηλία στο πρόσωπο του πατέρα τους 

καθώς επιθυμούν να τον αντικαταστήσουν. Στην πορεία της ζωής τους 

αντιλαμβάνονται ότι αυτό δεν είναι εφικτό, επομένως αρχίζουν να ενστερνίζονται και 

να υιοθετούν συμπεριφορές και χαρακτηριστικά του πατέρα τους προκειμένου να του 

μοιάσουν. Ως προς την διαμόρφωση της ταυτότητας των κοριτσιών, πιστεύεται ότι 

επηρεάζεται από το σύμπλεγμα της Ηλέκτρας το οποίο τις διακατέχει από την γέννησή 

τους επίσης. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή την άποψη τα κορίτσια διακατέχονται από μία 

αποστροφή προς τα ανδρικά γεννητικά όργανα, μόλις αντιληφθούν ότι τα δικά τους 

είναι διαφορετικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ζηλεύουν, καθώς η έλλειψη 

αυτών τις οδηγεί στο αίσθημα κατωτερότητας και στην έλλειψη αυτοπεποίθησης. 

Γι’αυτό τον λόγο υπάρχει αντιπάθεια στο πρόσωπο της μητέρας καθώς την θεωρούν 
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υπεύθυνη για την έλλειψη αυτή. Στο πέρας της ζωής τους βέβαια αποδέχονται την 

έλλειψη και αρχίζουν και στρέφονται στην επιθυμία απόκτησης ενός παιδιού, 

επομένως και στην επιθυμία αναζήτησης και αποδοχής των ανδρών και των ανδρικών 

γεννητικών οργάνων. Στην περίπτωση των γυναικών βέβαια το σύμπλεγμα της 

Ηλέκτρας δεν είναι απαραίτητο να ξεπεραστεί και να επιλυθεί. Οι περιπτώσεις όμως 

γυναικών που δεν το έχουν ξεπεράσει φαίνεται να οδηγούνται σε συμπεριφορές 

αντικοινωνικές και υστερικές, καθώς οι γυναίκες αρχίζουν να αναπτύσσουν ανδρικές 

συμπεριφορές. Η παραπάνω Φροϋδική θεωρία, έχει δεχθεί πολλαπλές κριτικές κυρίως 

από γυναίκες που έχουν ενστερνιστεί και υπερασπίζονται τον φεμινισμό, καθώς 

φαίνεται να είναι ανδροκεντρική και σεξιστική. Για παράδειγμα, η Karen Horney 

(1973) υποστήριξε ότι για να κατανοήσουμε την γυναικεία ψυχοσύνθεση θα πρέπει να 

επικεντρωθούμε στο δικό της βιολογικό σώμα και όχι στην έλλειψη των ανδρικών 

γεννητικών οργάνων. Παρόλα αυτά όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, η θεωρία του 

Freud είναι η πρώτη η οποία εστίασε στην ψυχολογία του ατόμου και όχι στην βιολογία 

και διατύπωσε την άποψη ότι « ο άνδρας δεν γεννιέται αλλά γίνεται».  

Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης  

Σύμφωνα με την θεωρία της κοινωνικής μάθησης ένας εξαιρετικά σημαντικός 

παράγοντας για την απόκτηση της ταυτότητας αποτελεί η κοινωνικοποίηση, η οποία 

φυσικά σε πρώτο στάδιο λαμβάνει χώρα μέσα στην οικογένεια, την πρώτη μορφή 

κοινωνίας που έρχεται σε επαφή το παιδί. Κατά την συγκεκριμένη θεωρία λοιπόν τα 

παιδιά μαθαίνουν από πολύ μικρή ηλικία να φέρονται ανάλογα με το φύλο στο οποίο 

ανήκουν μέσω την μίμησης της συμπεριφοράς των γονέων ή ακόμα και των 

συνομηλίκων τους που ανήκουν στο ίδιο φύλο. Τα κορίτσια, λοιπόν, τείνουν να 

φέρονται όπως οι μητέρες τους ενώ τα αγόρια υιοθετούν την συμπεριφορά του πατέρα 

τους. Ο σημαντικότερος παράγοντας που οδηγεί στο να αποφασίσουν ποιες 

συμπεριφορές είναι οι κατάλληλες και επομένως οι αποδεκτές, είναι η επερχόμενη 

επιβράβευση ή τιμωρία που ακολουθεί την οποιαδήποτε μίμηση συμπεριφοράς. Με 

αυτό τον τρόπο αρχίζουν τα παιδιά να αντιλαμβάνονται ποιες συμπεριφορές είναι οι 

κατανεμημένες και αποδεκτές για το εκάστοτε φύλο. Παρόλα αυτά φαίνεται πως όταν 

η συμπεριφορά ενός αγοριού δεν είναι αποδεκτή και κατάλληλη για το φύλο που 

εκπροσωπεί η τιμωρία είναι πολύ αυστηρότερη σε σχέση με την τιμωρία που θα δεχθεί 

ένα κορίτσι σε ανάλογη περίπτωση, καθώς οι γονείς είναι πολύ πιο αυστηροί και 

προκατειλημμένοι στην απόκλιση ενός αγοριού από την συμπεριφορά που του αρμόζει. 

Με άλλα λόγια, τα αγόρια παρόλο που σε μικρή ηλικία είναι προσκολλημένα όπως και 

τα κορίτσια στην μητέρα τους, δέχονται πίεση να απομακρυνθούν από το πρότυπο της 

μητέρας προς το πρότυπο του πατέρα και παράλληλα υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία σε 

περίπτωση που αποκλίνουν από το ανδρικό πρότυπο. Σύμφωνα με αυτή την θεωρία, 

λοιπόν, ο λόγος που τα αγόρια υποτιμούν το γυναικείο φύλο δεν οφείλεται στην 

διαφορετικότητα των γεννητικών τους οργάνων όπως υποστηρίζει η Φροϋδική θεωρία, 

αλλά στην αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται στην διάρκεια της ανάπτυξής 

του ρόλου τους. Επιπλέον δυσκολία στην διαμόρφωση της ταυτότητας των αγοριών 

αποτελεί και το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές ο πατέρας μιας οικογένειας συνήθως 
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απέχει αρκετά από το σπίτι και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, οπότε ο εκάστοτε 

γιος έχει ως καθήκον να μιμηθεί ένα πρότυπο το οποίο ελάχιστα βλέπει και 

παρακολουθεί. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να τον μιμηθεί είναι μέσω των 

αναφορών στο πρόσωπό του από την μητέρα του και μέσω των επιβραβεύσεων ή των 

τιμωριών από την ίδια για συμπεριφορές οι οποίες δεν εκπροσωπούν την συμπεριφορά 

του πατέρα. Με άλλα λόγια το εκάστοτε αγόρι βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση να 

μιμηθεί ένα τελείως ασαφές πρότυπο, η απόκλιση από το οποίο τιμωρείται αυστηρά, 

γεγονός που προκαλεί εξαιρετικό άγχος στο αγόρι. Παρόλα αυτά έχει παρατηρηθεί ότι 

οι μητέρες οι οποίες δεν είναι προσκολλημένες σε στερεοτυπικά πρότυπα βοηθούν τα 

παιδιά τους να κάνουν το ίδιο, ενώ αντίθετα οι γονείς που είναι πιο παραδοσιακοί και 

ακολουθούν το πατριαρχικό πρότυπο ασκούν μεγαλύτερη πίεση στα παιδιά τους. Όσον 

αφορά την θεωρία της κοινωνικής μάθησης υπάρχουν διάφορες αντιρρήσεις και 

κριτικές, οι οποίες υποστηρίζουν ότι δεν είναι αντικειμενική καθώς αντιμετωπίζει το 

άτομο σαν παθητικό αποδέκτη της κοινωνίας και των συμπεριφορών και δεν 

αντιμετωπίζει την κοινωνικοποίηση σαν μια σύνθετη διαδικασία.  

Η θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης 

Σύμφωνα με την θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης το παιδί αποκτά ταυτότητα και 

ενστερνίζεται τους ρόλους των φύλων μέσω της γνωστικής διαδικασίας. Με άλλα λόγια 

η θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης φαίνεται να μην είναι σύμφωνη με τα 

αποτελέσματα της θεωρίας της κοινωνικής μάθησης και του Freud, για τον λόγο ότι 

θεωρούν το άτομο ως έναν παθητικό αποδέκτη των στερεοτυπικών συμπεριφορών, ενώ 

στην παρούσα θεωρία υποστηρίζεται ότι το άτομο είναι αυτό το οποίο μόνο του κάνει 

την επιλογή ανάμεσα στα διάφορα ερεθίσματα των έμφυλων χαρακτηριστικών, τα 

οποία υπάρχουν σε πληθώρα γύρο του. Συνεπώς, θεωρείται ότι το άτομο 

αντιλαμβάνεται την πληθώρα των στερεοτυπικών χαρακτηριστικών που το 

κατακλύζει, όμως η τελική επιλογή ανάγεται στο ίδιο το παιδί. Ωστόσο, σύμφωνα με 

την συγκεκριμένη θεωρία του Kohlberg η διαδικασία αυτή μπορεί να ξεκινήσει μόνο 

αφότου το παιδί βρίσκεται στο στάδιο της μονιμότητας του φύλου, δηλαδή στην ηλικία 

μεταξύ 3-5 ετών. Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης ηλικιακής περιόδου η συμβολή 

της οικογένειας είναι σημαντική, καθώς παρέχει στο παιδί μία πληθώρα συμπεριφορών 

και στερεοτυπικών ρόλων και στη συνέχεια το ίδιο το παιδί αποφασίζει να μιμηθεί 

αυτές τις οποίες θεωρεί πως είναι πιο κοντά στο φύλο του, το οποίο μόλις έχει αρχίσει 

να αντιλαμβάνεται. Πριν την ηλικία που περιλαμβάνει το στάδιο της μονιμότητας το 

εκάστοτε παιδί δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί ακόμα το φύλο στο οποίο ανήκει, 

επομένως η συμπεριφορά των δύο φύλων δεν παρουσιάζει διαφορές. Η ολοκλήρωση 

της απόκτησης ταυτότητας έρχεται με το στάδιο της σταθερότητας στην ηλικία μεταξύ 

6-7 ετών, κατά την διάρκεια της οποίας το εκάστοτε παιδί φαίνεται να είναι εξαιρετικά 

αυστηρός κριτής οποιασδήποτε συμπεριφοράς παρεκκλίνει από την κατάλληλη, και σε 

αυτό το γεγονός αποδίδεται και ο έντονος σεξισμός που υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλα 

σε μικρή ηλικία. Υπάρχουν βέβαια κριτικές που αμφισβητούν αυτή την θεωρία καθώς 

έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν στερεοτυπικές συμπεριφορές και σε παιδιά ηλικίας 

κάτω των 3 ετών, σε αντίθεση με αυτά που πρεσβεύει η θεωρία της γνωστικότητας. 
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Υπάρχουν θεωρίες οι οποίες πρεσβεύουν πως η θεωρία της γνωστικότητας και η 

θεωρία της κοινωνικής μάθησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Αυτό εξηγείται μέσο της 

άποψης ότι μέχρι την ηλικία που το παιδί θα φτάσει στο στάδιο της σταθερότητας του 

φύλου, οι στερεοτυπικές συμπεριφορές που εκφράζει αποδίδονται στα ερεθίσματα που 

λαμβάνει από τον οικογενειακό του περίγυρο και επομένως εξηγούνται σαν απλή 

μίμηση, όπως περιγράφει και η θεωρία της κοινωνικής μάθησης. Από την στιγμή όμως 

που το παιδί θα φτάσει στην ηλικία της σταθερότητας του φύλου και έπειτα, οι 

στερεοτυπικές συμπεριφορές αποδίδονται στην κρίση του παιδιού και στην δική του 

επιλογή υιοθέτησης συμπεριφορών όπως αναφέρει η θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης. 

Η θεωρία του σχήματος του φύλου 

Μία ακόμα θεωρία αναφορικά με τους ρόλους των φύλων και την απόκτηση 

ταυτότητας αποτελεί η θεωρία του σχήματος του φύλου, η οποία όμως εμπεριέχει 

στοιχεία και από τις δύο προαναφερθείσες θεωρίες, της κοινωνικής μάθησης και της 

γνωστικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη θεωρία οι ρόλοι και οι 

στερεοτυπικές συμπεριφορές των φύλων ανάγονται σε σχήματα, δηλαδή γνωστικά 

στοιχεία τα οποία βοηθούν το άτομο να οργανώσει την συμπεριφορά του καθώς και 

την εικόνα του εαυτού του. Από την ηλικία των 2-3 ετών το παιδί αρχίζει να 

αντιλαμβάνεται τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο φύλα και έχει 

αναγνωρίσει το φύλο στο οποίο ανήκει το ίδιο. Αρχίζει, λοιπόν, να κατανέμει τους 

ανθρώπους σε δύο διαφορετικές κατηγορίες και να οργανώνει την συμπεριφορά του 

χρησιμοποιώντας τα σχήματα των φύλων, ή αλλιώς τις στερεοτυπικές συμπεριφορές 

τους. Στην ηλικία των 4-5 χρόνων τα παιδιά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται πιο 

συγκεκριμένα και σύνθετα χαρακτηριστικά αναφορικά με το φύλο τους, ενώ κατά την 

διάρκεια της ηλικίας μεταξύ 8-10 ετών αρχίζουν να συνειδητοποιούν και πιο σύνθετα 

χαρακτηριστικά και στο αντίθετο φύλο. Στην ηλικία των 5-6 ετών το παιδί έχει 

αναπτύξει συγκεκριμένα σχήματα για τα δύο φύλα και τείνει να είναι εξαιρετικά 

αυστηρό ως προς αυτόν τον κανόνα. Στην συγκεκριμένη θεωρία το άτομο δεν 

αντιμετωπίζεται σαν παθητικός δέκτης των σχημάτων των φύλων αλλά παρόλα αυτά 

αναγνωρίζεται η σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην οικογένεια και στους ρόλους ως 

προς την ποιότητα και ποσότητα των ερεθισμάτων που προσφέρουν. Όπως αναφέρει η 

Bem (1981, 1985) ο βαθμός χρήσης των σχημάτων των φύλων διαφέρει από άτομο σε 

άτομο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι άτομα τα οποία έχουν βρεθεί σε κοινωνικό 

περιβάλλον με έντονες στερεοτυπικές συμπεριφορές, τείνουν να κάνουν μεγαλύτερη 

χρήση των σχημάτων και να κατανέμουν τους ανθρώπους σε δύο ξεκάθαρες ομάδες, 

άνδρες και γυναίκες. Ενώ αντίθετα, τα άτομα που έχουν βιώσει μία πιο ευέλικτη 

διαδικασία κοινωνικοποίησης χρησιμοποιούν τα σχήματα λιγότερο συχνά. Βέβαια, η 

συγκεκριμένη πεποίθηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από επαρκή εμπειρική στήριξη.  

Η κοινωνικογνωστική θεωρία 

Η κοινωνικογνωστική θεωρία των Bussey and Bandura (1999,2004) φαίνεται να 

διαφέρει από τις υπόλοιπες προαναφερθείσες θεωρίες, καθώς συνδέει την απόκτηση 

ταυτότητας του ατόμου με παράγοντες κοινωνικούς, γνωστικούς και βιολογικούς και 
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επιπλέον αναφέρεται σε μια διαδικασία προσαρμογής της ταυτότητας που διαρκεί 

εφόρου ζωής και δεν επικεντρώνεται μόνο σε μία συγκεκριμένη ηλικιακή περίοδο. 

Επιπροσθέτως, φαίνεται να χρησιμοποιούνται περισσότεροι όροι που αναφέρονται σε 

αυτή την διαδικασία εκτός από τις στερεοτυπικές συμπεριφοράς. Οι όροι αυτοί 

αφορούν στην αυτοαξιολόγηση, τις πεποιθήσεις, τις προσδοκίες του εκάστοτε ατόμου. 

Κατά την κοινωνικογνωστική θεωρία, το άτομο σαφέστατα και επηρεάζεται από 

ερεθίσματα και συμπεριφορές του περίγυρού του χωρίς όμως να μιμείται άκριτα, αλλά 

λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση και στον ενστερνισμό συμπεριφορών. Το 

άτομο λοιπόν επηρεάζεται από την παρατήρηση και την υιοθέτηση προτύπων , από την 

ενίσχυση της οικογένειες αλλά και από τις συνέπειες συμπεριφορών άλλων ανθρώπων 

και από την άμεση καθοδήγηση. Με αυτό τον τρόπο το άτομο αντιλαμβάνεται τους 

κανόνες που υπάρχουν στην εκάστοτε κοινωνία,  δημιουργεί τις κατάλληλες 

προσδοκίες που επακολουθούν την κάθε συμπεριφορά, αποκτά προσωπικά κριτήρια τα 

οποία των βοηθούν να προσαρμόσει την συμπεριφορά του και διαμορφώνει 

πεποιθήσεις για την αυτεπάρκειά του. Ο όρος αυτεπάρκεια χρησιμοποιείται για τις 

διαφορές ανάμεσα στα επαγγέλματα που ακολουθούν τα δύο φύλα. Σύμφωνα με την 

κοινωνικογνωστική θεωρία οι γονείς έχουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην 

απόκτηση ταυτοτήτων. Μέσα από την οικογένεια το παιδί αντιλαμβάνεται την ύπαρξη 

στερεοτύπων και πιο συγκεκριμένα μέσα από το ντύσιμο, τις δραστηριότητες, καθώς 

και το παιχνίδι το οποίο αποτελεί σημαντικό μέσο καθοδήγησης του παιδιού για το 

φύλο στο οποίο ανήκει, την συμπεριφορά που πρέπει να έχει, ακόμα και για τα 

επαγγέλματα που του αρμόζουν. Γενικότερα οι γονείς τείνουν να φέρονται διαφορετικά 

απέναντι στα αγόρια και στα κορίτσια και να προσφέρει διαφορετικά ερεθίσματα για 

την εκμάθηση του ρόλου του φύλου ακόμα και μέσα από παράγοντες όπως είναι το 

χρώμα του δωματίου, των ρούχων και άλλα. Παράλληλα είναι οι γονείς οι οποίοι θα 

επηρεάσουν την συμπεριφορά του ατόμου προσφέροντας την ανάλογη επιβράβευση ή 

τιμωρία στην εκάστοτε συμπεριφορά. Όλα τα παραπάνω συντελούν εκτός από την 

εκμάθηση των ρόλων των φύλων και στην αυτοκριτική του ατόμου απέναντι στις 

συμπεριφορές του και τις επιλογές ανάλογα με τον βαθμό καταλληλότητας που έχουν 

σύμφωνα με τους κανόνες της κοινωνίας. Ακόμα φαίνεται πως οι γονείς είναι πιο 

αυστηροί απέναντι στις λανθασμένες επιλογές των αγοριών και πως οι πατεράδες 

διακατέχονται από μεγαλύτερο βαθμό στερεοτυπικών συμπεριφορών ως προς τον 

διαχωρισμό του φύλου. Υπάρχει παρόλα αυτά και μια ανάλυση (Maccoby and Jacklin 

1974 και  Lytton and Ramney 1991) η οποία αναφέρει πως δεν υπάρχει διάκριση στην 

συμπεριφορά των γονέων απέναντι στα αγόρια και στα κορίτσια της οικογένειας, η 

οποί α όμως έχει δεχθεί αυστηρή κριτική και έχει αμφισβητηθεί από πολλούς 

ερευνητές. 

 

Το αλληλεπιδραστικό μοντέλο 

Η σημαντικότητα του ρόλου του γονέα στην διαμόρφωση ταυτότητας έχει αναφερθεί 

σε πολλές θεωρίες. Παρόλα αυτά πάντα αναφέρεται η συμπεριφορά του γονέα προς το 

παιδί, ενώ υπάρχει και μια θεωρία η οποία αναφέρεται στην αλληλεπίδραση του γονέα 
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με το παιδί. Με άλλα λόγια αναφέρεται πως τα χαρακτηριστικά του παιδιού είναι αυτά 

τα οποία πυροδοτούν την εκάστοτε αντίδραση και ανταπόδοση του γονέα. Βέβαια το 

βασικότερο χαρακτηριστικό του παιδιού το οποίο επηρεάζει την συμπεριφορά του 

γονέα είναι το φύλο. Είναι εμφανής η διαφορετική και συμπεριφορά του γονέα 

απέναντι στα αγόρια και στα κορίτσια. Οι διαφορές που έχουν τα δύο φύλα ωθούν τους 

γονείς να έχουν ακόμα και διαφορετικούς στόχους και προσδοκίες για το εκάστοτε 

φύλο, ακόμα και για τα ταλέντα και τις δεξιότητές των δύο φύλων. Παρόλο που τα 

τελευταία χρόνια θεωρείται πως έχουν ελαχιστοποιηθεί οι στερεοτυπικέ συμπεριφορές 

μέσα στις οικογένειες, οι αντιδράσεις που προκαλούν οι συμπεριφορές των παιδιών 

στους γονείς εξαρτώνται από το φύλο του παιδιού και από τις πεποιθήσεις που έχουν 

συνηθίσει να ενστερνίζεται ο γονέας ως προς την σωστή και κατάλληλη συμπεριφορά 

του κάθε φύλου. Επομένως οι γονείς που ισχυρίζονται πως δεν ακολουθούν και δεν 

δέχονται τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα φύλα, φαίνεται πως οι πράξεις έρχονται 

σε αντίθεση με τα λόγια τους καθώς αντιδρούν αυθόρμητα βάση των αντιλήψεων που 

ενστερνίστηκαν οι ίδιοι κατά την διάρκεια της δικής τους κοινωνικοποίησης. Επιπλέον 

παρατηρείται πως οι γονείς τείνουν να φέρονται διαφορετικά στα δύο φύλα μόνο σε 

καταστάσεις όπου υπάρχουν ήδη στερεοτυπικές αντιλήψεις, όπως για παράδειγμα στην 

δυνατότητα των φύλων στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες ή στις δουλειές του 

νοικοκυριού. Ακόμα, οι γονείς είναι αυστηροί και ελεγκτικοί και με τα δύο φύλα, 

φαίνεται όμως να είναι λίγο περισσότερο προστατευτική στην διατήρηση πειθαρχίας 

απέναντι στα κορίτσια, ενισχύοντας παράλληλα την αυτονομία των αγοριών. Όπως 

προαναφέρθηκε λοιπόν η στερεοτυπική και διαφορετική προσέγγιση των γονέων 

απέναντι στα δύο φύλα οφείλεται στις διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στα δύο 

φύλα, σύμφωνα με το αλληλεπιδραστικό μοντέλο, αν και υπάρχουν θεωρίες που 

υποστηρίζουν πως η αντιμετώπιση των γονέων δεν μεταβάλλεται από την συμπεριφορά 

των παιδιών. Επιπρόσθετα, ένας λόγος που διαφέρουν τα χαρακτηριστικά των φύλων 

είναι και ο βιολογικός παράγοντας, ο οποίος όμως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, ενώ 

όλοι οι γονείς δεν έχουν τις ίδιες αντιδράσεις απέναντι σε συμπεριφορές αντίθετες του 

φύλου του εκάστοτε παιδιού. Όποιος και να είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν 

στερεοτυπικές αντιλήψεις, αν δεν σταματήσουν να αναπάρογονται δεν θα εξαλειφθούν.  

Η συστημική προσέγγιση 

Η συστημική προσέγγιση εμφανίστηκε στα μέσα του 20ου αιώνα και είναι μία 

καινούρια προσέγγιση της οικογένειας, σύμφωνα με την οποία η οικογένεια είναι ένα 

ζωντανό ψυχοκοινωνικό σύστημα ιεραρχικά δομημένο, το οποίο βρίσκεται σε 

επικοινωνία με άλλα συστήματα, αποτελεί κομμάτι ενός υπερσυστήματος, ενώ 

παράλληλα εμπεριέχει και άλλα υποσυστήματα. Αυτά τα υποσυστήματα μπορεί να 

είναι είτε το κάθε μέλος ξεχωριστά είτε ομάδες ανθρώπων που έχουν δημιουργηθεί 

μέσα στην οικογένεια. Οι συμπεριφορές των μελών της οικογένειας καθορίζονται και 

από τους γενικότερους κανόνες που επικρατούν στην κοινωνία αλλά και από το 

σύστημα αξιών της οικογένειας. Επιπλέον οι συμπεριφορές των μελών αποτελούν έναν 

κύκλο καθώς η συμπεριφορά ενός μέλους επηρεάζει τις προσδοκίες και την 

συμπεριφορά των υπόλοιπων μελών. Οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα μέλη 

καθορίζονται λοιπόν από τους ρόλους που έχει αποδώσει η κάθε οικογένεια και 
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επομένως από τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Οι κανόνες είναι ιεραρχικά 

δομημένοι. Οι κανόνες του κατώτερου επιπέδου απλές συμπεριφορές ενώ αυτοί του 

ανώτερου επιπέδου αναφέρονται στην φιλοσοφία της οικογένειας για την ζωή και τον 

ρόλο της. Ωστόσο βασικός παράγοντας διατήρησης της σύστασης της οικογένειας δεν 

αποτελεί μόνο η αλληλεπίδραση των μελών αλλά κυρίως η επικοινωνία των κανόνων 

και των εννοιών της οικογένειας. Μέσα από την επικοινωνία υπάρχει η προσπάθεια 

διατήρησης της ισορροπίας του συστήματος και επομένως της συνέχειάς του. Οι γονείς 

δηλαδή προσπαθούν να διαφυλάξουν τους κανόνες λειτουργίας της οικογένειας μέσω 

της πίεσης που ασκούν τα παιδιά τους, προκειμένου να ενστερνιστούν τους εκάστοτε 

κανόνες που ορίζουν την συμπεριφορά τους και διαφυλάσσουν τις αξίες τους. Για την 

επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου οι οικογένειες επιλέγουν να συναναστρέφονται 

και με άλλες οικογένειες ή ομάδες οι οποίες να ενστερνίζονται τους ίδιου ή παρόμοιους 

κανόνες, οπότε και να εκλαμβάνουν παρόμοιες πληροφορίες και ερεθίσματα. Ένας 

ακόμα τρόπος διαφύλαξης των αξιών της οικογένειας είναι και ο περιορισμός που 

επιβάλουν οι γονείς στα παιδιά τους έτσι ώστε να μην αποκλίνουν από την αποδεκτή 

συμπεριφορά. Παρόλα αυτά το σύστημα της οικογένειας μεταβάλλεται όταν το 

υπερσύστημα στο οποίο ανήκει δέχεται μεταβολή. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση 

με την προαναφερθείσα προσπάθεια του συστήματος για ισορροπία και διατήρηση. 

Ωστόσο προκειμένου να μπορέσει το σύστημα να διατηρηθεί και να είναι 

ισορροπημένο θα πρέπει να είναι ικανό να ενσωματωθεί στο υπερσύστημα, με άλλα 

λόγια να δεχθεί και να υιοθετήσει τις επερχόμενες αλλαγές. Επιπλέον αλλαγές μπορεί 

να επέλθουν στο σύστημα και από εσωτερικούς παράγοντες καθώς μεταβάλλονται οι 

ανάγκες των ατόμων και επομένως το σύστημα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα και να 

έχει την δυνατότητα να τις αντιμετωπίσει προκειμένου να διατηρήσει την ομοιόσταση 

του. Όσον αφορά την απόκτηση ταυτοτήτων, η οικογένεια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 

ως ένα σύστημα αλληλεπιδράσεων. Επομένως, σύμφωνα με την συστημική 

προσέγγιση, οι σύζυγοι από την παιδική τους ακόμα ηλικία έχουν υιοθετήσει τους 

ρόλους τους, ενώ επιπλέον ο κάθε ένας από τους δύο έχει ένα διαφορετικό υπόβαθρο 

και μία διαφορετική κουλτούρα και όλα τα παραπάνω αλληλεπιδρούν μέσα στην 

οικογένεια και καθορίζουν την συμπεριφορά των παιδιών στην πορεία της ζωής τους. 
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4. ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

4.1. Η ιστορία των φύλων στην εκπαίδευση 

Οι γυναίκες στην Ευρώπη αρχίζουν να διεκδικούν το δικαίωμά τους στη μόρφωση κατά 

τον 19ο αιώνα. Στη Ελλάδα η εκπαίδευση των κοριτσιών στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση κατοχυρώθηκε νομοθετικά με το διάταγμα του 1834. Ωστόσο, υπήρχε 

έντονος διαχωρισμός ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια καθώς απαγορεύονταν η 

συνεκπαίδευση και τα μαθήματα των κοριτσιών ήταν πιο απλοποιημένα και είχαν 

σκοπό να ηθικοποιήσουν και να προετοιμάσουν τις γυναίκες ώστε να αναλάβουν 

σωστά τον ρόλο της μητέρας και της συζύγου αργότερα.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα οι επιλογές για την ελληνική εκπαίδευση των κοριτσιών  

(ανώτερα κοινωνικά στρώματα) ήταν η «γενική διακοσμητική εκπαίδευση» ή το 

επάγγελμα της δασκάλας. Την δεκαετία του 1960 παρατηρήθηκε πως υπήρχε έντονη 

σχολική διαρροή των κοριτσιών, για να ασχοληθούν με το νοικοκυριό, την φροντίδα 

μικρότερων μελών της οικογένεια ή ακόμα και για να εισέλθουν στο χώρο εργασίας, 

σε αντίθεση με τα αγόρια όπου η εκπαίδευση τους θεωρούνταν πολύ πιο σημαντική 

από την μεριά της οικογένειας. Ωστόσο, μια δεκαετία αργότερα, το 1970 παρατηρείτε 

αύξηση της συμμετοχής των Ελληνίδων στην εκπαίδευση και το 1979 θεσπίζετε η 

μικτή εκπαίδευση.  

Περίπου τα τελευταία τριάντα χρόνια η εκπαίδευση και των δύο φύλων βελτιώνεται. 

Από το 1980 και μετά διοργανώθηκε από διάφορα πανεπιστήμια και ειδικούς φορείς η 

εκπαιδευτική έρευνα του φύλου, σχετικά συμπόσια και συνέδρια, ενώ το πρώτο 

πρόγραμμα γυναικείων σπουδών λειτούργησε στο ΑΠΘ το 1989. Ακόμα, τα τελευταία 

δέκα περίπου χρόνια γίνονται διάφορες ενέργειες ώστε να αναδειχτούν ζητήματα 

σχετικά με την ισότητα των φύλων, μέσα από προγράμματα ευαισθητοποίησης 

εκπαιδευτικών και παρεμβατικά μαθήματα. Έτσι, με την μεγάλη συμμετοχή των 

γυναικών στην εκπαίδευση σημειώνετε η αριθμητική υπεροχή τους σε όλες τις 

βαθμίδες. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι όσο περνάν τα χρόνια έχει αυξηθεί κατά πολύ 

η εκπαιδευτική συμμετοχή των γυναικών στις ανεπτυγμένες Δυτικές χώρες, δεν παύει 

να υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό γυναικείου αναλφαβητισμού παγκόσμια. Είναι 

γεγονός πως τα δύο τρίτα των αναλφάβητων παγκοσμίως είναι γυναίκες. Στην Ινδική 

Υποήπειρο, στην Υποσαχάρια Αφρική και την ευρύτερη περιοχή της Ινδίας μόνο το 3-

4% των νεαρών γυναικών είναι εγγεγραμμένες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

4.2. Επίδοση, εκπαιδευτικές εμπειρίες και πρακτικές   

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται η συνεχής βελτίωση των κοριτσιών 

στις σχολικές τους επιδώσεις και ταυτόχρονα παρουσιάζουν όλο και περισσότερο 

αυξανόμενο ποσοστό εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, οι επιλογές 

που κάνουν τόσο στη πανεπιστημιακή σχολή όσο και στο είδος της εργασίας τους, 

συνεχίζουν να είναι παραδοσιακές και ταυτόχρονα δεν παρουσιάζουν ανάλογες 

φιλοδοξίες και επιτυχίες στον επαγγελματικό τομέα. Σύμφωνα με την απογραφή  της 
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ΕΣΥΕ του 2001,  ανάμεσα σε άτομα ηλικίας 20-34 φαίνεται πως οι γυναίκες διαθέτουν 

υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από τους άντρες συνομήλικους τους όπως και από 

γυναίκες προηγούμενης γενιάς. Επίσης, σύμφωνα με κάποιες έρευνες που είχαν γίνει 

στη Βρετανία τις δεκαετίες του 1970 και 1980 παρουσίασαν χαμηλά ποσοστά επίδοσης 

των κοριτσιών, σε αντίθεση με την δεκαετία του 1990 και 2000, όπου υπήρχε εμφανές 

προβάδισμα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπήρχε εξίσου αύξηση στις επιδόσεις 

των αγοριών ή ότι η επιδόσεις είναι εξίσου υψηλές σε όλα τα κορίτσια ανεξαρτήτως 

κοινωνικής τάξης, φυλής κλπ. Τα κορίτσια παρουσιάζουν υψηλότερες επιδώσεις στην 

ανάγνωση ενώ τα αγόρια κατέχουν ένα μικρό προβάδισμα στα μαθηματικά και ένα 

ελάχιστο στις φυσικές επιστήμες.  

Σύμφωνα με τον Francis και Skelton, υπάρχουν τρεις διαφορετικές ερμηνείες για την 

διαφορετική επίδοση ανάμεσα στα κορίτσια και στα αγόρια. Η πρώτη ερμηνεία 

αναφέρει πως υπάρχουν βιολογικές διαφορές ως προς τους τρόπους μάθησης ανάμεσα 

στα δύο φύλα, κάτι που ωστόσο δεν μπορεί να αποδειχτεί. Η δεύτερη ερμηνεία 

υποστηρίζει πως η εκπαίδευση έχει υποστεί «θηλυκοποίηση» μέσω παιδο-κεντρικών 

προοδευτικών παιδαγωγικών, έχοντας ως αποτέλεσμα τις αρνητικές επιδόσεις των 

αγοριών. Λύση που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή, θεωρείται η πρόσληψη περισσότερων 

ανδρών στην εκπαίδευση, η «αρρενοποίηση» των αναλυτικών προγραμμάτων και των 

τρόπων αξιολόγησης και η καλλιέργεια αντρικών προτύπων στις πρώτες εκπαιδευτικές 

βαθμίδες. Η τρίτη και τελευταία ερμηνεία που δίνεται έχει να κάνει με την διαμόρφωση 

του φύλου από τα ίδια τα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν αρκετές φεμινίστριες 

και θεωρητικοί της κοινωνικής κατασκευής που εξηγούν πως η «μάγκικη» 

συμπεριφορά των αγοριών συγκρούεται με τη σχολική ζωή και εμποδίζει τη διαδικασία 

της μάθησης. Πολλές έρευνες αποδεικνύουν πως στα σχολεία που δεν κατακλύζονται 

έντονα από έμφυλες κουλτούρες, η επίδοση των αγοριών βελτιώνεται.  

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη συμμετοχή των γυναικών στη 

εκπαίδευση και οι επιδόσεις τους έχουν βελτιωθεί κατά πολύ, οι απόψεις και η 

συμπεριφορά που εισπράττουν πολλές φορές στο σχολείο από τους εκπαιδευτικούς 

παραμένουν σχεδόν ίδιες. Πιο αναλυτικά, οι λεκτικές παρεμβάσεις των κοριτσιών 

πολλές φορές χαρακτηρίζονται ως επιθετική συμπεριφορά και επικρίνονται, σε 

αντίθεση με τα αγόρια που αντιμετωπίζονται ως ευγλωττία και επιβραβεύονται. 

Ακόμα, σύμφωνα με κάποιες έρευνες τα αγόρια εξακολουθούν να κυριαρχούν και να 

τραβούν την προσοχή των εκπαιδευτικών στη σχολική τάξη, χωρίς αυτό όμως να 

σημαίνει πως ισχύει και ότι όλα τα άτομα συμπεριφέρονται στερεοτυπικά σύμφωνα με 

το φύλο τους, ότι δηλαδή δεν υπάρχει παρόμοια συμπεριφορά και από κάποια κορίτσια 

ή ότι υπάρχουν αγόρια που είναι πιο ήρεμα και δεν παρουσιάζουν ανάλογη 

συμπεριφορά. Τέλος,  στις πρώτες τάξεις παρατηρείται πως υπάρχει διαχωρισμός 

ανάμεσα στα δύο φύλα και πιο συγκεκριμένα στα φύλλα ελέγχου και τα βαθμολόγια 

κατ’ εντολή των σχολικών διευθύνσεων, σε αμιγείς ως προς το φύλο ομάδες εργασίας 

κατ’εντολή των εκπαιδευτικών, σε σειρές θρανίων και σε γραμμές στο προαύλιο με 

πρωτοβουλία των ίδιων των παιδιών, ενώ συχνά χρησιμοποιείται και ως απειλή να 

καθίσουν μαζί τα κορίτσια με τα αγόρια. 
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4.3. Αναλυτικό πρόγραμμα και στερεότυπα του φύλου 

Στο ελληνικό σχολείο το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα δε διαφέρει κατά φύλο, 

ωστόσο υπάρχουν κάποια μαθήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως κοριτσίστικα ή 

αγορίστικα από τους ίδιους τους μαθητές ή ακόμα και από τους εκπαιδευτικούς και 

είναι τα θεωρητικά και τα θετικά αντίστοιχα. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές 

αναπαράγουν έμφυλα στερεότυπα μέσα από την συμπεριφορά τους, τις απόψεις και τις 

προσδοκίες που έχουν από τους μαθητές. Παρόλο που οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν αισθητοποιημένοι/ες σε θέματα φύλου, υπάρχουν φορές που 

έχουν στερεότυπες αντιλήψεις σε επιμέρους ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, σε μια 

έρευνα των Σταυρίδου κ.α. εκπαιδευτικοί και των δύο φύλων θεωρούν ότι τα αγόρια 

είναι καλύτερα στις φυσικές επιστήμες, παρά το γεγονός ότι η επίδοσή τους στην 

πραγματικότητα δεν έχει κάποια διαφορά. Ακόμα, οι άνδρες εκπαιδευτικοί δείχνουν να 

ασπάζονται πιο παραδοσιακές αντιλήψεις για το φύλο και τη θέση των γυναικών στην 

ελληνική κοινωνία.  

Ωστόσο, ακόμα και στην πράξη οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μια διαφορετική 

συμπεριφορά απέναντι στους μαθητές και στις μαθήτριες τους. Συνήθως 

καταναλώνουν περισσότερο χρόνο, δίνουν μεγαλύτερη προσοχή και προτιμούν να 

διδάσκουν αγόρια, ενώ τείνουν να τα τιμωρούν και πιο αυστηρά. Όσον αφορά τα 

κορίτσια προτιμούν να είναι πιο «αυστηρά συμμορφωμένα» και βρίσκουν πιο 

ενδιαφέρον να διδάσκουν αγόρια καθώς κρίνουν ότι είναι πιο ικανά. Επιπροσθέτως,  

συχνά έχουν την τάση να αποδίδουν στερεοτυπικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας στα δύο φύλα. 

Κάτι ακόμα το οποίο κάνουν συχνά οι εκπαιδευτικοί είναι να έχουν διαφορετικές 

προσδοκίες ανάλογα με το φύλο. Συχνά περιμένουν και ενθαρρύνουν τα αγόρια να 

ασχοληθούν με επαγγέλματα υψηλού κύρους, σε αντίθεση με τα κορίτσια τα οποία 

κατευθύνουν πιο πολύ προς τα παραδοσιακά γυναικεία επαγγέλματα. Ακόμα, οι 

επιδώσεις των αγοριών αιτιολογούνται με διαφορετικό τρόπο από αυτές των 

κοριτσιών. Πιο συγκεκριμένα, η αποτυχία των αγοριών ευθύνεται στην ελλιπή 

προσπάθεια τους ενώ η επιτυχία τους αποδίδεται στις ιδιαίτερες νοητικές τους 

ικανότητες. Ωστόσο, η αποτυχία των κοριτσιών έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν 

είναι αρκετά ικανές ενώ η επιτυχία τους αποδίδεται στην αυξημένη προσπάθεια που 

καταβάλλουν. 

Πολλές φορές όλες αυτές οι στερεοτυπικές στάσεις και συμπεριφορές, περιορίζουν τα 

κορίτσια στην ανάληψη παραδοσιακών ρόλων. Το εκπαιδευτικό προσωπικό τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό  δεν παράγει αρκετά ισχυρά γυναικεία πρότυπα. Οι 

γυναίκες κατέχουν θέσεις χαμηλότερου κύρους και υποαντιπροσωπεύονται στην 

εκπαιδευτική διοίκηση, ενώ παράλληλα είναι χαμηλό και το ποσοστό  γυναικών 

πανεπιστημιακών, ιδιαίτερα στις υψηλές βαθμίδες. Οι γυναίκες είναι περισσότερες 

μόνο στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ στη δευτεροβάθμια και πάλι 

παρουσιάζουν σχετικά μειωμένη συμμετοχή.     

4.4. Ο ρόλος των δύο φύλων στα σχολικά βιβλία 

Τα σχολικά εγχειρίδια είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και για τους εκπαιδευτικούς αλλά και 

για τους μαθητές κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς μέσα από 
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αυτά μεταβιβάζονται διάφορες γνώσεις και αναπτύσσονται δεξιότητες ενώ ταυτόχρονα 

αποτελούν και ένα πολύ σημαντικό και ισχυρό μέσο κοινωνικοποίησης. Πιο 

συγκεκριμένα, μεταβιβάζουν και συμβάλουν στη μύηση, στην αποδοχή και στη 

συναίνεση των μαθητών/μαθητριών στο σύστημα των κυρίαρχων αρχών, ιδεών 

αντιλήψεων και προτύπων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από την προσπάθεια τους 

να αφομοιώσουν όλα όσα εμπεριέχουν αυτά τα σχολικά εγχειρίδια, κατευθύνονται 

έμμεσα αλλά αποτελεσματικά, μέσω μιας σειράς ταυτίσεων, στην αποδοχή, 

αφομοίωση και εσωτερίκευση των κυρίαρχων εκδοχών για τους ρόλους, τα 

επαγγέλματα και γενικότερα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των φύλων, έτσι 

όπως παρουσιάζονται στη κοινωνία, ως κατάλληλα. 

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί θετικές αλλαγές στο 

περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων σχετικά με την αναπαραγωγή στερεοτύπων, 

συνεχίζεται να υπάρχει και να προωθείται έμφυλη ασυμμετρία.  Πιο συγκεκριμένα, τα 

πιο χαρακτηριστικά σημεία αφορούν την γλώσσα, την εικονογράφηση και τα κείμενα 

και έχουν να κάνουν με την ποιοτική και ποσοτική εκπροσώπηση των δύο φύλων και 

τη χρήση σεξιστικής γλώσσας.      

Όσον αφορά το κομμάτι της γλώσσας, φαίνεται πως χρησιμοποιείται σε διάφορα 

κείμενα το αρσενικό γραμματικό γένος ως αντιπροσωπευτικό και του θηλυκού, ακόμα 

και αν στην αναφορά η πλειοψηφία είναι κορίτσια. Ακόμα, στην εικονογράφηση 

κάποιες φορές υπάρχει ανισορροπία στον αριθμό απεικόνισης και των δύο φίλων. Η 

κατά φύλο καταγραφή και καταμέτρηση των βασικών προσώπων των κειμένων και της 

εικονογράφησης, των συγγραφέων έργα των οποίων έχουν επιλεγεί ως βασικά κείμενα 

ή ως παράλληλα, των ερευνητών, των επιστημών, των καλλιτεχνών δημιουργίες των 

οποίων έχουν επιλεγεί για την εικονογράφηση των εγχειριδίων, δείχνουν μια 

αριθμητική υπεροχή των ανδρών. Επιπροσθέτως, η εικονογράφηση των δύο φύλων 

κάποιες φορές συνοδεύεται από συγκεκριμένα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά όπως τα 

ρούχα και οι ασχολίες του ατόμου ανάλογα με το φύλο. Τέλος, στο περιεχόμενο των  

κείμενων υπάρχει έμφυλη ασυμμετρία καθώς παρουσιάζονται οι άντρες να ασκούν 

παραδοσιακά «ανδρικά» επαγγέλματα ή επαγγέλματα που έχουν κύρος και απαιτούν 

διανοητικές ικανότητες. Η συμμετοχή και η παρουσία της γυναίκας στο χώρο εργασίας 

της δεν είναι πάντοτε εμφανής ενώ σπάνια φαίνεται να αμείβεται από την δουλειά που 

κάνει, με αποτέλεσμα να αποσιωπάται η συμβολή των γυναικών. 
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1. Σκοπός έρευνας  

Βασικός σκοπός αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι η διερεύνηση των απόψεων, 

των θέσεων, των αντιλήψεων, των στάσεων και των ιδεών των γονιών για τα δύο φύλα. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή έχει σκοπό να ανιχνεύσει τον ρόλο και τους 

ενδεχόμενους περιορισμούς των παιδιών ανάλογα με το φύλο τους από την πλευρά των 

γονιών.  

 

5.2. Δείγμα έρευνας 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 6 άτομα, εκ των οποίον οι 3 ήταν 

γυναίκες και οι άλλοι 3 άντρες. Η ηλικία των ερωτώμενων είναι 30 – 45 και ο τόπος 

διαμονής τους η Φλώρινα. Και οι 6 συμμετέχοντες είναι παντρεμένοι με 2 ή 3 παιδιά. 

Το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων είναι ανάμεικτο καθώς οι 2 είναι απόφοιτοι 

λυκείου, ο 1 απόφοιτος τεχνικής σχολής και οι υπόλοιποι 3 είναι απόφοιτοι 

πανεπιστημίου. Ο χρόνος της κάθε συνέντευξης ήταν 3-6 λεπτά.      

 

5.3. Μέθοδοι έρευνας 

Το είδος της έρευνας που επέλεξα έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής 

έρευνας λόγο του μικρού δείγματος που χρησιμοποιήθηκε. Ως τεχνική συλλογής των 

στοιχείων επελέγη η μέθοδος της συνέντευξης και ειδικότερα της ημιδομημένης 

μορφής της.   
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

6.1. Συμπεράσματα έρευνας 

Στη συγκεκριμένη έρευνα παρά το γεγονός ότι υπήρχαν οι απόψεις και των δύο φύλων, 

δηλαδή και του άντρα και της γυναίκας, πολλές από τις απόψεις των ερωτώμενων είχαν 

αρκετά κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Με βάση της απαντήσεις που δόθηκαν η κυρίαρχη 

άποψη των γονιών είναι πως υπάρχουν στιγμές στη καθημερινότητα, κατά τις οποίες 

αποδίδουν συγκεκριμένο ρόλο στο παιδί ανάλογα με το αν είναι κορίτσι ή αγόρι. Πιο 

συγκεκριμένα, οι περισσότεροι αναφέρθηκαν στο τρόπο κατανομής των οικιακών 

εργασιών καθώς θεωρούν πως ο καθένας θα πρέπει να κάνει δουλειές που αρμόζουν 

ανάλογα με το φύλο του, χωρίς όμως να αποκλείουν περιπτώσεις που κάποιο από τα 

παιδιά θα κάνει κάτι που θεωρείται του αντίθετου φύλου. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες 

ακόμα απόψεις οι οποίες είναι αντίθετες από τις παραπάνω και θεωρούν ότι και τα δύο 

φύλα είναι ισότιμα και ότι η συμπεριφορά τους απέναντι στα παιδιά  είναι ακριβώς ίδια 

και στα δύο.  

Παρά τον παραπάνω διχασμό απόψεων για τον ρόλο του παιδιού, όλοι συμφώνησαν 

πως είναι λάθος οι στερεοτυπικές απόψεις που υπάρχουν για πως πρέπει να φέρεται το 

παιδί ανάλογα με το φύλο του, δηλαδή το αγόρι να είναι σκληρό, δυνατό και να μην 

κλαίει και το κορίτσι να είναι ευαίσθητο, ευγενικό και φιλάρεσκο. Το κάθε παιδί είναι 

ξεχωριστό και έχει το δικό του χαρακτήρα και ανάλογα με αυτόν και την συμπεριφορά 

του. Ανάλογα πως θα μεγαλώσει το παιδί μέσα στην οικογένεια θα αναπτύξει και τα 

αντίστοιχα χαρακτηριστικά.  

Τόσο τα παλιότερα χρόνια όσο και σήμερα, η κοινωνία έχει «επιβάλλει» διάφορους 

περιορισμούς στην εξωτερική εμφάνιση των παιδιών αλλά και γενικότερα. Ωστόσο, 

μέσα από τις συνεντεύξεις είναι ξεκάθαρο ότι όλοι συμφωνούν πως η εξωτερική 

εμφάνιση του παιδιού δεν χρειάζεται να έχει περιορισμούς και να διακατέχετε από 

στερεοτυπικές απόψεις για το τι πρέπει να φοράει ή πως πρέπει να έχει τα μαλλιά του 

το παιδί. Όμως, κάτι το οποίο αναφέρουν όλοι είναι πως το παιδί θα ήταν καλό να 

προσαρμόζει την εξωτερική του εμφάνιση σύμφωνα με την ηλικία του και να μην κάνει 

υπερβολές, για παράδειγμα όπως υποστήριξαν κάποιοι, το αγόρι να μην φοράει 

φούστα. 

Το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα ευχάριστο και όλα τα παιδιά και γι΄αυτό παίζουν αρκετές 

ώρες είτε μόνα τους είτε με παρέα. Στην αγορά υπάρχουν πολλά παιχνίδια, τα οποία 

χωρίζονται σε κατηγορίες και προωθούνται ως κοριτσίστικα ή αγορίστικα ανάλογα με 

το χρώμα, τα χαρακτηριστικά ή την κατηγορία που ανήκουν. Σύμφωνά με την έρευνα 

αυτή, οι γονείς δεν θεωρούν πρόβλημα το παιδί να παίζει με παιχνίδια που θεωρούνται 

ότι είναι του αντίθετου φύλου, καθώς πιστεύουν ότι είναι κάτι το φυσιολογικό και έτσι 

ικανοποιείται η περιέργεια τους, γι΄αυτό και δεν θα πρέπει να υπάρχει απαγόρευση. 

Ωστόσο, όλοι κάνουν λόγο για την σημασία που έχει το πόσο συχνά παίζει το παιδί με 

αυτά τα παιχνίδια, καθώς θεωρούν πως αν το παιδί παίζει πολλές ώρες ή συνέχεια με 

κάποιο παιχνίδι του αντίθετου φύλου θα τους έβαζε σε σκέψεις.  
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Παλιότερα υπήρχε έντονα το μοντέλο της παραδοσιακής οικογένειας σύμφωνα με το 

οποίο η γυναίκα αναλάμβανε την φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών όπως επίσης 

και της οικιακές εργασίες, σε αντίθεση με τον άντρα ο οποίο θεωρούνταν ο 

«κουβαλητής» της οικογένειας καθώς εργάζονταν εκτός σπιτιού και έφερνε χρήματα 

στην οικογένεια ενώ αποτελούσε και τον αρχηγό του σπιτιού. Παρόλα αυτά, αυτό το 

πρότυπο της οικογένειας έχει υποστεί αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των ερωτώμενων, η γυναίκα και ο άντρας είναι πλέον ίσοι και μοιράζονται 

ισάξια τα καθήκοντα μέσα και έξω από το σπίτι, καθώς πλέον και οι δύο είναι στην 

πλειοψηφία τους εργαζόμενοι, παίρνουν από κοινού τις αποφάσεις τις οικογένειας και 

έτσι μοιράζουν αντίστοιχα και τις δουλείες στο σπίτι ή των φροντίδα των παιδιών. 

Όμως από την πλευρά των γυναικών, υποστηρίχτηκε επίσης ότι οι γυναίκες την 

σύγχρονη αυτή εποχή αναλαμβάνουν και πάλι περισσότερα καθήκοντα από τον άντρα, 

αφού ασχολούνται με περισσότερες δουλειές μέσα στο σπίτι και τη φροντίδα των 

παιδιών ενώ ταυτόχρονα εργάζονται και οι ίδιες.                            

Τέλος ένα ακόμα θέμα το οποίο διερευνήθηκε είναι τα επαγγέλματα και οι απόψεις που 

υπάρχουν σχετικά με το αν μπορούν να ασχοληθούν με όλα τα επαγγέλματα και τα δύο 

φύλα ή αν υπάρχουν κάποια που μπορεί να κάνει μόνο το ένα φύλο. Η γνώμη που είχαν 

όλοι, ήταν πως πλέον και ο άντρας και η γυναίκα μπορούν να κάνουν ότι επάγγελμα 

θελήσουν και επιλέξουν οι ίδιοι. Αν και υπάρχει μια ένσταση από τους περισσότερους 

σχετικά με το πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα να ασχοληθεί και να ανταποκριθεί σε 

χειρωνακτικά επαγγέλματα που απαιτούν δύναμη. Ωστόσο, υπάρχει μια επιπλέον 

ένσταση από μια γυναίκα σχετικά με τα επαγγέλματα καλλωπισμού και αισθητικής, τα 

οποία δεν θεωρεί «σωστό» να επιλέγονται από άντρες. Ως προς το θέμα της καριέρας 

όλοι οι συμμετέχοντες αυτής της έρευνας θεωρούν πως και ο άντρας και η γυναίκα 

έχουν τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες να κάνουν καριέρα και να ανέβουν όσο πιο ψιλά 

μπορούν στον τομέα τους ενώ βασική προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι τα προσόντα 

και οι δυνατότητες του κάθε ατόμου και όχι το φύλο.          

 

6.2. Προτάσεις  

 

Την εποχή μας τα στερεότυπα για τα δύο φύλα υπάρχουν και θα συνεχίσουν να 

υπάρχουν. Το πιο βασικό θέμα όμως είναι να μπορέσουμε να τα αποχωριστούμε και να 

έχουμε κριτική σκέψη και λογική για τα διάφορα θέματα που μας απασχολούν. Για να 

γίνει όμως αυτό υπάρχουν αρκετοί τρόποι που μπορούν να μας βοηθήσουν. 

Αρχικά, ένας από τους πιο ισχυρούς τρόπους αντιμετώπισης των στερεοτύπων είναι η 

παιδεία. Μέσα από αυτή δίνεται η δυνατότητα στον ανθρώπινο νου να ξεπεράσει όλες 

αυτές τις προκαταλήψεις που έχουν εισχωρήσει στο μυαλό του και να συλλάβει τον 

κόσμο ως ενότητα, μέσα στην οποία ενυπάρχουν και αντίθετα στοιχεία. Η παιδεία 

λοιπόν με οδηγό την μάθηση μπορεί να απομακρύνει τις ριζωμένες οικογενειακές 

στερεοτυπικές αντιλήψεις, να αποκαλύψει όλες τις αυθαίρετες σχολικές αποτιμήσεις 

και να ελέγχει κριτικά όλα όσα δίνονται από τα μέσα ενημέρωσης. 
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Στην προσπάθεια αυτή της αντιμετώπισης των στερεοτύπων κατά των δύο φύλων όμως 

σημαντικό ρόλο έχει και η πολιτεία. Αυτή οφείλει μέσα από τους παιδευτικούς 

μηχανισμούς να αποδεσμεύσει τους πολίτες από τα προκατασκευασμένα δόγματα που 

συντηρούν τις στερεοτυπικές θέσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μάθει, στους νέους 

κυρίως, πως το διαφορετικό δεν είναι καταστροφικό αλλά ότι μπορεί με αυτή την 

ετερότητα του μπορεί να δώσει πράγματα στο κοινωνικό σύνολο και να το απαλλάξει 

από την καταθλιπτική ομοιομορφία του.     

Μια ακόμα πολύ σημαντική λύση για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων που 

υπάρχουν ανάμεσα στα δύο φύλα έχει να κάνει με την ανατροφή των παιδιών και 

κυρίως των αγοριών. Οι μητέρες θα πρέπει να αλλάξουν και γενικότερα να 

αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα αγόρια τους και θα πρέπει να 

τους μάθουν να μην φέρονται στερεοτυπικά στο αντίθετο φύλο, κάτι που έζησαν και 

οι ίδιες δηλαδή από το ανδρικό φύλο. 

Τέλος, για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να πραγματοποιήσει και τον προσωπικό του 

αγώνα το κάθε άτομα. Θα πρέπει δηλαδή ο καθένας να αναζητήσει και να συλλάβει 

την αλήθεια αφήνοντας πίσω όλη αυτή την στερεότυπη κληρονομιά που αποκόμισε 

κατά τα χρόνια, έχοντας ως οδηγό την πραγματική γνώση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Συνέντευξη - γυναίκα  

1. Α) Υπάρχουν φορές που ξεχωρίζεις/αποδίδεις συγκεκριμένο ρόλο στο παιδί σου 

ανάλογα με το φύλο που έχει; 

-Ναι, γιατί ένα αγόρι με ένα κορίτσι δεν είναι ποτέ ίδιο. Το αγόρι θα κάνει άλλου 

είδους δουλειές και το κορίτσι άλλου είδους δουλειές. Το κορίτσι είναι μια 

δεσποινίς και πρέπει να συμπεριφέρεται σαν δεσποινίς. 

Β) Θεωρείς σωστές τις απόψεις πως τα αγόρια είναι σκληρά, δυνατά και δεν κλαίνε 

και τα κορίτσια είναι ευαίσθητα και φιλάρεσκα; 

-Αυτό είναι ανάλογα με τον χαρακτήρα του παιδιού. Μπορεί ένα κορίτσι να είναι 

πάρα πολύ δυναμικό και να «βάζει κάτω» δέκα αγόρια και μπορεί ένα αγόρι να 

είναι τόσο κλαψιάρικο και τόσο μίζερο από το τελευταίο κορίτσι. 

2. Α) θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στην εξωτερική εμφάνιση και 

στο ντύσιμο των παιδιών;  

- Περιορισμός ναι ανάλογα με την ηλικία του. Απλά να μην είναι τραβηγμένη η 

κατάσταση να μην βλέπουμε το αγόρι με την φούστα, με μέτρο.  

Β) θα σε πείραζε αν το παιδί σου έπαιζε με παιχνίδια τα οποία θεωρούνται ότι είναι 

του αντίθετου φύλου; 

- Καθόλου να γνωρίσει τα πάντα, αν είναι κάτι απαγορευμένο θέλει να το δει να το 

πειράξει ενώ αν κάτι του το δίνεις ελεύθερα δεν το θεωρεί ότι είναι κάτι κακό. 

Δηλαδή αν ένα αγόρι έχει την τάση λίγο να θέλει τις κούκλες αν εσύ του το 

στερήσεις μπορεί μετά να το ζητάει ακόμα περισσότερο, ενώ αν το έχει ελεύθερο 

στο σπίτι δεν νομίζω ότι είναι θέμα. 

3. Θεωρείς πως οι γυναίκες είναι για το σπίτι και την φροντίδα των παιδιών και ο 

άντρας για να δουλεύει και να είναι γενικότερα ο αρχηγός της οικογένειας; 

- Τώρα την εποχή μας η γυναίκα είναι και κουβαλητής και σύζυγος και 

νοικοκυρά και τα πάντα γιατί πάει και στην δουλειά όπως πάει ο άντρας και 

έχει και το νοικοκυριό. Νομίζω ότι η γυναίκα έχει και πιο πολλές ευθύνες. 

4. Α) Θεωρείς πως υπάρχουν επαγγέλματα που πρέπει να κάνουν μόνο τα κορίτσια ή 

τα αγόρια;  

- Όχι δεν υπάρχει περιορισμός απλά σε κάποια που χρειάζεται πιο πολύ δύναμη και 

είναι κάτι πιο στιβαρό εννοείται πως ο άντρας τα καταφέρνει καλύτερα από την 

γυναίκα, όχι όμως ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. 

Β) Μπορούν να κάνουν την ίδια καριέρα και τα δύο φύλα; 

- Εννοείται, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει να φτάσει όπου θέλει. 
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Συνέντευξη – άντρας  

 

1.  Α) Υπάρχουν φορές που ξεχωρίζεις/αποδίδεις συγκεκριμένο ρόλο στο παιδί σου 

ανάλογα με το φύλο που έχει; 

- Όχι νομίζω πως τα παιδιά είναι ίσα και το αγόρι και το κορίτσι την ίδια 

συμπεριφορά, τα ίδια χρήματα, την ίδια βοήθεια, τα ίδια λόγια. 

Β) Θεωρείς σωστές τις απόψεις πως τα αγόρια είναι σκληρά, δυνατά και δεν κλαίνε 

και τα κορίτσια είναι ευαίσθητα και φιλάρεσκα; 

- Και πάλι όχι, όλοι είναι ίδιοι και τα αγόρια είναι ευαίσθητα και τα κορίτσια είναι 

ευαίσθητα και τα κορίτσια είναι σκληρά και τα αγόρια είναι σκληρά. Οπότε είναι 

θέμα χαρακτήρα.  

2. Α) θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στην εξωτερική εμφάνιση και 

στο ντύσιμο των παιδιών;  

- πάλι όχι αυτά αποφασίζουν μόνα τους όσο μεγαλώσουνε και όσο μπορούμε και 

εμείς αλλά εντάξει δεν υπάρχει περιορισμός. Ότι του αρέσει και ότι μας αρέσει. 

Β) θα σε πείραζε αν το παιδί σου έπαιζε με παιχνίδια τα οποία θεωρούνται ότι είναι 

του αντίθετου φύλου; 

- Όχι, θα με πείραζε αν έπαιζε με συγκεκριμένα παιχνίδια του αντίθετου φύλου. Αν 

έπαιζε με κούκλες για μισή ώρα δεν θα με πείραζε αλλά αν έπαιζε όλη μέρα με 

κούκλες λογικό είναι να το σκεφτόμουν κάποια στιγμή.  

3. Θεωρείς πως οι γυναίκες είναι για το σπίτι και την φροντίδα των παιδιών και ο 

άντρας για να δουλεύει και να είναι γενικότερα ο αρχηγός της οικογένειας; 

- Όχι, τώρα υπάρχει ισότητα και οι γυναίκες δουλεύουν και οι άντρες δουλεύουν 

και όλοι βοηθάνε και ο άντρας και η γυναίκα βοηθάνε στο σπίτι. 

4. Α) Θεωρείς πως υπάρχουν επαγγέλματα που πρέπει να κάνουν μόνο τα κορίτσια ή 

τα αγόρια;  

- Όχι τώρα είναι όλα ίδια. Και η γυναίκα μπορεί να κάνει μια δουλειά και ο άντρας 

μπορεί να κάνει μια δουλεία. 

Β) Μπορούν να κάνουν την ίδια καριέρα και τα δύο φύλα; 

- Βέβαια, και η γυναίκα μπορεί να γίνει πρωθυπουργός και ο άντρας μπορεί να γίνει 

πρωθυπουργός. 
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