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«Καλοί δάσκαλοι είναι αυτοί που είναι ικανοί να διδάξουν 

αποτελεσµατικά και τα αγόρια και τα κορίτσια, να 

διευθύνουν τάξεις µικτές και προς το φύλο, χωρίς να 

βλάπτεται κανένα από τα δύο και να επιλέγουν και να 

διδάσκουν το είδος της γνώσης που αφορά και ενδιαφέρει 

και τα δύο φύλα»  

      Madeleine Arnot   
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Εισαγωγή   

 
 
  
  Ο διαχωρισµός των ανθρώπων σε άτοµα αρσενικού και θηλυκού γένους είναι 

ένα βιολογικό γεγονός, που καθίσταται αναγκαίο για τη διαδικασία αναπαραγωγής 

και διατήρησης του ανθρώπινου είδους. Αδιαµφισβήτητα υπάρχουν διαφορές 

ανάµεσα στον άντρα και στη γυναίκα, διαφορές γενετικές και βιολογικές. Ωστόσο οι 

διαφορές αυτές δεν «φανερώνουν ποτέ µια µερική ή ολική ανωτερότητα ή 

κατωτερότητα του ενός φύλου σε σχέση µε το άλλο» (Νασιάκου, 1979, σ. 359) και 

κατ� επέκταση δε δικαιολογούν ούτε δικαιώνουν την κοινωνική διάκριση και 

ανισότητα ανάµεσα στα φύλα.  

 Η γνωστή ανθρωπολόγος M. Mead1 υποστηρίζει πως ο διαφορετικός ρόλος 

που διαδραµατίζουν στη λειτουργία της αναπαραγωγής του είδους τα δύο φύλα έχει 

επεκταθεί σε άλλου είδους κοινωνικές διακρίσεις, που σχετίζονται ελάχιστα µε τις 

βιολογικές διαφορές. 

 Οι βιολογικές λοιπόν αυτές διακρίσεις έχουν αποτελέσει το υπόβαθρο µιας 

ποικιλόµορφης και πολυδιάστατης κοινωνικής ανισότητας, όπου ο άντρας διατηρεί 

τον τίτλο του ανώτερου και κυρίαρχου και η γυναίκα αυτόν του κατώτερου και του 

υποταγµένου.  

 Η πατριαρχική δοµή των κοινωνιών µας συγκροτείται γύρω από αυτόν το 

θεµελιακό άξονα, ο οποίος διαχωρίζει άνδρες � γυναίκες, αποδίδοντάς τους 

ασύµµετρες διαφορές. Η πατριαρχική αυτή οργάνωση και διάρθρωση των κοινωνιών 

έχει καταγγελθεί και πολεµηθεί από το γυναικείο κίνηµα, που εµφανίστηκε στα τέλη 

του 18ου αιώνα, επεκτάθηκε και θεµελιώθηκε τον 19ο αιώνα και µαζικοποιήθηκε τον 

20ό, και µάλιστα ιδιαίτερα στο τέλος της δεκαετίας του �60, οπότε και δέχτηκε 

πολλές επιδράσεις από το απελευθερωτικό κίνηµα των µαύρων, το φοιτητικό κίνηµα, 

το ειρηνιστικό κίνηµα των χίππυς κτλ.(Μαραγκουδάκη, 1993) 

 Μέσα λοιπόν από ένα πολύµορφο και πολύχρονο αγώνα, κινητοποιήσεις, 

διαµαρτυρίες και κυρίως αρθρογραφία, το γυναικείο κίνηµα ανέδειξε και 

δηµοσιοποίησε τις κοινωνικές διακρίσεις σε βάρος ων γυναικών σε όλους τους τοµείς 

της κοινωνικής ζωής, διεκδίκησε και πέτυχε την κατάργηση των νοµοθετικών 
                                                 
1 Mead, M. (1981). Male and Female, Penguin Books, p. 30, (1η έκδοση USA1949)  
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εκείνων ρυθµίσεων που στερούσαν τις γυναίκες από βασικά ανθρώπινα και 

κοινωνικά δικαιώµατα και κατοχύρωναν θεσµικά τη θέση υποτέλειάς τους ως προς το 

άλλο φύλο. Η πιο σηµαντική ωστόσο κατάκτηση του γυναικείου κινήµατος είναι πως 

µέσα από την εκτεταµένη και πολύπλευρη έρευνα που προκάλεσε, αµφισβητήθηκε 

και καταρρίφθηκε το για αιώνες προβαλλόµενο απλουστευτικό επιχείρηµα-

δικαιολογία ότι η κοινωνική ανισότητα και διάκριση ανάµεσα στα φύλα 

υπαγορεύεται και ορίζεται από τη Θεία Βούληση ή γενετικές και βιολογικές 

προδιαγραφές και συνιστώσες. Έτσι το ζήτηµα οριοθετήθηκε ως ένα κυρίως 

κοινωνικοπολιτισµικό κατασκεύασµα που εξυπηρετεί οικονοµικά συµφέροντα και 

καλύπτει κοινωνικές ανάγκες.(Μαραγκουδάκη, 1993) 

 Όµως, παρά το ότι το επιχείρηµα-µύθος για την κατώτερη γυναικεία φύση 

έχει θεωρητικά αλλά και πρακτικά καταρριφθεί και παρά τις διακηρύξεις διεθνών 

οργανισµών (UNESCO, ΟΗΕ κ.ά.) και παρά τις συνταγµατικές επιταγές και 

νοµοθετικές ρυθµίσεις που ισχύουν στις διάφορες χώρες για ισότητα των φύλων, οι 

διακηρύξεις και οι νόµοι απέχουν πολύ από την υλοποίηση και πραγµάτωσή τους. 

Βέβαια, η κοινωνική ανισότητα και διάκριση ανάµεσα στα φύλα έχει οµολογουµένως 

αµβλυνθεί και η κοινωνική θέση των γυναικών σήµερα συγκριτικά µε παλαιότερες 

εποχές έχει βελτιωθεί σηµαντικά. Ωστόσο όµως, σε σχέση µε αυτήν των αντρών, 

εξακολουθεί να είναι υποδεέστερη και περιθωριακή σ� όλους τους τοµείς της 

κοινωνικής ζωής, όπως στην οικογένεια, στην εργασία, στην πολιτική και στην 

εκπαίδευση. (Μαραγκουδάκη, 1993) 

Οι µελέτες έχουν εύγλωττα καταδείξει πως η ταυτότητα φύλου εντάσσεται σε 

µια πολιτισµική, ιστορική, κοινωνική και ψυχολογική πραγµατικότητα πολυεπίπεδη, 

που µέσα από τις ταυτίσεις και τους κώδικες των σηµάτων και της γλώσσας 

συγκροτεί το συµβολικό υπόβαθρο της ύπαρξής µας. Η ταυτότητα είναι το άθροισµα 

των αντιλήψεων που έχουµε για τον εαυτό µας. Μια έννοια της ταυτότητας υπάρχει 

ακόµη και στην βρεφική ηλικία, καθώς και σε όλα τα επόµενα στάδια ανάπτυξης του 

ατόµου. Με τον όρο ταυτότητα εννοούµε την ένωση των αυτοαντιλήψεων µε τέτοιο 

συνεκτικό τρόπο, που δίνουν στο άτοµο µια λογικά πλήρη εικόνα του ατόµου που θα 

γίνει. (Fontana, 1996)   

Η έννοια της ταυτότητας αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της έννοιας της 

ένταξης ( δηλαδή της έννοιας του ανήκειν σε µια συγκεκριµένη οµάδα ταυτότητας) 

και ακριβώς µέσα και διαµέσου των διαφόρων µορφών ένταξης δηµιουργείται ένα 

σύστηµα διαφορών, από το οποίο το άτοµο ή η οµάδα διενεργούν τις µεταξύ τους 
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διακρίσεις. Έτσι η ταυτότητα εµφανίζεται ως ένα προνοµιακό αντικείµενο που 

καθιστά δυνατή την κατανόηση της δοµής της κοινωνικής πραγµατικότητας στο 

βαθµό που η σχέση µε τον κόσµο εδραιώνεται µέσω αυτών των κοινωνικών και 

πολιτισµικών τύπων ένταξης. (Zavalloni & Louis-Guérin, 1996, σ. 23) 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε περισσότερο µε τις διαφυλικές 

σχέσεις στη σχολική τάξη. Θα προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε το πώς 

διαµορφώνεται η σύγχρονη εκπαίδευση σε σχέση µε το φύλο, πως αναπτύσσονται οι 

σχέσεις αγοριών-κοριτσιών και πως αντιµετωπίζονται από το ίδιο το εκπαιδευτικό 

σύστηµα. Οι σχέσεις βέβαια αυτές θα εξεταστούν µέσα από το πρίσµα πολλών 

παραγόντων, κοινωνικών, οικογενειακών, που συντελούν στη διαµόρφωση των 

ρόλων των δύο φύλων, και θα εξεταστεί η ενδεχόµενη συµβολή τους στη δηµιουργία 

και συντήρηση των διακρίσεων ως προς το φύλο.     
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
 

Οι διάφορες κοινωνίες, σε όλες τις προγενέστερες χρονικές περιόδους, 

διαµόρφωσαν και θεσµοθέτησαν µια γυναίκα ικανή να εργάζεται, κυρίως µέσα στο 

σπίτι, και όταν οι κοινωνικό-οικονοµικές ανάγκες το επέβαλαν και έξω από το σπίτι, 

αλλά όχι αρκετά ευφυή για να µορφωθεί.  

Η εκπαίδευση δεν ήταν πάντα για την γυναίκα ένα αναφαίρετο δικαίωµα. Το 

19ο αιώνα οι γυναίκες αρχίζουν να διεκδικούν αγωνιστικά το δικαίωµα στη µόρφωση,  

και τότε συναντούν τα µεγαλύτερα εµπόδια. Σύµφωνα µε τις απόψεις που επικρατούν 

την εποχή εκείνη, η εκπαίδευση δεν είναι για τις γυναίκες. Οι γυναίκες δεν 

χρειάζονται την εκπαίδευση, δεν τους χρησιµεύει σε τίποτα. Ο Όσκαρ Ουάιλντ 

υποστηρίζει ότι «οι γυναίκες είναι διακοσµητικό φύλο, καµιά γυναίκα δεν είναι 

µεγαλοφυΐα».Το δικαίωµα της γυναίκας στην εκπαίδευση κερδήθηκε σταδιακά µέσα 

από αγώνες. (Ζιώγου-Καραστεργίου, 1985) 

Σύµφωνα µε έκθεση του επιθεωρητή Χαρισίου Παπαµάρκου (1883), σχετικά 

µε την κατάσταση των δηµοτικών σχολείων, «το θήλυ φύλο ουδαµώς φοιτά εις τα 

σχολεία». Με το διάταγµα του 1834 κατοχυρώνεται νοµοθετικά το δικαίωµα της 

Ελληνίδας, να συµµετέχει στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Με βάση το άρθρο 

58/1834 τα κορίτσια µπορούσαν να φοιτήσουν στα σχολεία των αγοριών, εάν δεν 

υπήρχαν ιδιαίτερα σχολεία θηλέων. Το 1852 µε εγκύκλιο απαγορεύεται η 

συµφοίτηση(εγκύκλιος 4077/1852). (Θεοδώρου & Κουτλής, 2001) 

Είναι χαρακτηριστικό της αντίληψη που επικρατούσε ακόµη, παρά την είσοδο 

της γυναίκας στην εκπαίδευση, ότι στα δηµοτικά σχολεία των κοριτσιών τα 

µαθήµατα πρέπει να διδάσκονται απλά. Το 1894 διαγράφηκαν η Γεωµετρία και η 

Φυσική Πειραµατική  από τα σχολεία θηλέων. Με το διάταγµα του 1882, το µάθηµα 

της γυµναστικής αντικαταστάθηκε µε τη ραπτική και το εργόχειρο. Η εκπαίδευση 

λοιπόν δε στοχεύει στην ολόπλευρη µόρφωση των κοριτσιών, αλλά τα προετοιµάζει 

για το ρόλο της συζύγου και της µητέρας. Μπορεί λοιπόν το 1834 να θεσµοθετήθηκε 

η υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά το είδος της εκπαίδευσης είναι διαφορετικό για τα 

δύο φύλα και τα ποσοστά φοίτησης των κοριτσιών είναι µικρά, σε αντίθεση µε τα 

ποσοστά αναλφαβητισµού των γυναικών που είναι αρκετά υψηλά. Το 1840 και το 
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1842 γίνονται προτάσεις, για ίδρυση δηµόσιων «Ελληνικών Σχολείων Κορασίδων», 

που θα άνοιγε το δρόµο για τα κορίτσια στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, οι οποίες 

όµως δεν υλοποιήθηκαν. Η ιδιωτική πρωτοβουλία, µε κυριότερο φορέα τη 

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, αναλαµβάνει να διαµορφώσει τη ∆ευτεροβάθµια 

εκπαίδευση των κοριτσιών, που είναι διαφοροποιηµένη από την αντίστοιχη 

εκπαίδευση των αγοριών. Είναι υποβαθµισµένη ως προς το περιεχόµενο σπουδών και 

φυσικά κινείται στα γνωστά κοινωνικά πλαίσια, ότι ο ρόλος της γυναίκας και 

προορισµός της είναι να είναι σύζυγος και µητέρα. Τα ακριβά δίδακτρα των 

Παρθεναγωγείων καθιστούν τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση προσιτή σε µικρό µόνο 

αριθµό κοριτσιών. (Ζιώγου-Καραστεργίου, 1985) 

Το επάγγελµα της δασκάλας αποτελεί για εκείνη την εποχή, ευκαιρία που 

δίνεται στα κορίτσια που είχαν επαγγελµατικές και επιστηµονικές φιλοδοξίες. Η 

εκπαίδευσή τους βέβαια είναι υποβαθµισµένη σε σχέση µε την αντίστοιχη των 

αντρών δασκάλων κυρίως σε παιδαγωγική κατάρτιση. Με βασιλικό διάταγµα το 1861 

αναγνωρίζεται το ∆ιδασκαλείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ως επίσηµο 

∆ιδασκαλείο θηλέων του κράτους.  

 Το 1894 η Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου δέχεται να εγγράψει την 

πρώτη σπουδάστρια. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών µε καθυστέρηση λίγων ετών το 1901 

επιτρέπει την εγγραφή σπουδαστριών, οι οποίες αντιµετωπίζονται από τους άντρες 

συµφοιτητές τους µε προπηλακισµούς. Ενώ το διάταγµα του 1836 ήταν ο ιδρυτικός 

νόµος  της Μέσης Εκπαίδευσης για τα αγόρια, η πρώτη νοµοθετική ρύθµιση για τα 

κορίτσια που φοιτούν στα Παρθεναγωγεία έρχεται πολύ αργότερα το 1893. (Ζιώγου-

Καραστεργίου, 1985) 

Τα κορίτσια εντάσσονται στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση µε έναν παράδοξο 

τρόπο. Στις αρχές του 20ού αιώνα πολλές µαθήτριες εγγράφονται στα δηµόσια 

σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας των αγοριών, χωρίς το Υπουργείο Παιδείας να έχει 

θεσµοθετήσει κάποιο νόµο ή εγκύκλιο, που θα επέτρεπε τη συµµετοχή τους σε αυτά. 

Μερικά χρόνια αργότερα, µε το διάταγµα του 1914 για την ίδρυση Αστικών 

Σχολείων, κατοχυρώνεται το δικαίωµα διορισµού των πρώτων καθηγητριών σε 

Σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (Θεοδώρου & Κουτλής, 2001) 

Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια, για να αναγνωριστεί η ισότητα, των 

δικαιωµάτων των Ελληνίδων µε τους Έλληνες. Το Σύνταγµα του 1975 κατοχυρώνει 

την ισότητα ανδρών και γυναικών µε το άρθρο 4. Το άρθρο 16, αναγνωρίζει σε όλους 

τους Έλληνες χωρίς διάκριση φύλου το δικαίωµα της δωρεάν παιδείας. Με το άρθρο 
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28 γίνονται αποδεκτοί κανόνες του ∆ιεθνούς δικαίου, και οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις, από 

την ηµεροµηνία της Νοµοθετικής τους υιοθέτησης, καθίστανται αναπόσπαστο µέρος 

της Ελληνικής νοµοθεσίας µε µεγαλύτερη ισχύ από οποιοδήποτε κανόνα ή νόµο που 

έρχεται σε αντίθεση. Έτσι λοιπόν το άρθρο 10 της Σύµβασης, για της εξάλειψη όλων 

των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, είναι νόµος εσωτερικού δικαίου, 

καθορίζει ότι τα κράτη-µέλη πρέπει να πάρουν όλα τα κατάλληλα µέτρα, για την 

εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, ώστε να εξασφαλίσουν ίσα 

δικαιώµατα για άντρες και γυναίκες σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης. 

(Θεοδώρου & Κουτλής, 2001) 

Με το νόµο 1329/83 του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης εκσυγχρονίστηκε το 

Οικογενειακό ∆ίκαιο, που περιείχε διακρίσεις σε βάρος της γυναίκας, και 

εναρµονίστηκε µε τη συνταγµατική επιταγή της ισότητας των δυο φύλων. Σύµφωνα 

µε το νέο Οικογενειακό ∆ίκαιο, η «ανατροφή των παιδιών, πρέπει να γίνεται χωρίς 

διάκριση φύλου» και σύµφωνα µόνο µε τις κλίσεις και το ταλέντο τους.   
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 Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις, τα στερεότυπα και η 

διάκριση των φύλων 
 
Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις και τα στερεότυπα είναι δυο έννοιες άµεσα 

συνδεδεµένες µε τη διαµόρφωση των αντιλήψεων σχετικά µε τις διακρίσεις των 

ατόµων µε βάση το φύλο, καθώς και άλλων αντιλήψεων που αφορούν το κοινωνικό 

περιβάλλον του κάθε ατόµου και τον τρόπο που κωδικοποιεί τις εµπειρίες και τις 

γνώσεις του, όπως και τον τρόπο κατηγοριοποίησής του σε µια κοινωνική οµάδα.  

Ο όρος «στερεότυπο» καθιερώθηκε το 1922 από τον Lippmann στο έργο του 

«Κοινή γνώµη», όταν υποστήριξε ότι πρόκειται για «εικόνες», οι οποίες «δρουν µέσα 

στο κεφάλι µας, για γνωστικές διαδικασίες που σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό 

υιοθετούνται ανάλογα µε την �προσωπική αντίληψη� του καθενός». Οι περισσότεροι 

σύγχρονοι κοινωνιοψυχολόγοι (Tajfel, 1978, Παπαστάµου, 1990 κ.ά.) συµφωνούν ότι 

τα στερεότυπα είναι σύνολα�. «µια υπεραπλουστευµένη νοερή εικόνα(συνήθως) 

κάποιας κατηγορίας προσώπων, θεσµών ή γεγονότων, κοινή, ως προς τα βασικά 

χαρακτηριστικά της σε πολλούς ανθρώπους�» ( Ρήγα, 1999)2 

Τα στερεότυπα είναι δυνατό να έχουν µαθευτεί από άλλους ή από τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης, µπορεί να είναι θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα. Τα στερεότυπα 

συχνά δρουν «διαστρεβλωτικά», σαν φήµες οι οποίες έχουν ίσως κάποιες «έγκυρες» 

βάσεις κι έναν πυρήνα αλήθειας.  

Η προκατάληψη είναι µια ειδική κατηγορία στερεοτύπων, η οποία 

χαρακτηρίζεται από έναν αρνητικό συναισθηµατικό τόνο και από µια εχθρική και 

επιθετική φύση.  

Τα στερεότυπα θεωρούνται γενικευµένες εικόνες γύρω από άτοµα και οµάδες, 

και περιλαµβάνουν τρεις διαφορετικές ιδιότητες : α) τα αναγνωριστικά 

χαρακτηριστικά του ατόµου ή της οµάδας, β) τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του 

ατόµου ή της οµάδας, και γ) τις ψυχολογικές χαρακτηριστικές ιδιότητες του ατόµου ή 

της οµάδας. (Ρήγα, 1999)3 

Ο Παπαστάµου (1990) αναφέρει ότι «η λειτουργία και η χρήση των 

στερεότυπων απορρέει από την άµεση αλληλεπίδραση της δόµησης του «κοινωνικού 

                                                 
2 Ρήγα, Α. Β. (1999). Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις του µαθήµατος Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ, Χειµερινό 
Εξάµηνο, Τµήµα Ψυχολογίας, ,  Ρέθυµνο: Πανεπιστήµιο Κρήτης,  
3 Ρήγα, Α. Β. (1999), ό.π.  
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πλαισίου» που έχει ένας µεγάλος αριθµός στην προσαρµογή τους στο κοινωνικό 

περιβάλλον. Τα κοινωνικά στερεότυπα επίσης : α) συµβάλλουν στη δηµιουργία και 

στη διατήρηση της ιδεολογίας της οµάδας και β) βοηθούν στη δηµιουργία ή στη 

διατήρηση των θετικών διαφοροποιήσεων «µεταξύ της οµάδας ενός ατόµου και των 

άλλων κοινωνικών οµάδων». Ακόµη, έχουν την τάση να διαφοροποιούν τις οµάδες 

και, κατά συνέπεια, συχνά διαστρεβλώνουν τα χαρακτηριστικά τους, είτε 

υπογραµµίζοντας υπερβολικά τις διαφορές τους, είτε παραβλέποντας τις οµοιότητές 

τους.(Ρήγα, 1999) 

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις (Ρήγα 1999)4 είναι «διανοητικά σχήµατα», 

δηλαδή ορισµένες προκατασκευασµένες ιδέες, σκέψεις, κρίσεις, προσδοκίες µε τις 

οποίες οι άνθρωποι προσπαθούν να κατανοήσουν να αντιληφθούν ή να αξιολογήσουν 

τη συµπεριφορά των συνανθρώπων τους, τις πράξεις τους, την ιδεολογία τους και 

επικοινωνήσουν µεταξύ τους.  

Η σύνθεσή τους είναι αφηρηµένα και συγκεκριµένα στοιχεία (έννοιες και 

εικόνες). Σε κάθε κοινωνική αναπαράσταση αυτά τα στοιχεία έχουν µια ειδική δοµή. 

Ο Moscovici αναφέρεται σε «χαρακτηριστικό πυρήνα» στοιχείων για κάθε κοινωνική 

αναπαράσταση, θεωρώντας ότι αποτελούν» ένα ειδικό και ιδιαίτερο εργαλείο γνώσης 

και επικοινωνίας των γνώσεών µας».  

Σύµφωνα πάντοτε µε το Γάλλο ερευνητή, όπως προαναφέρθηκε, οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις παρουσιάζονται µε δύο όψεις : εκείνη της εικόνας που 

αναπαράγει «σε συγκεκριµένη βάση την ίδια αυτή πραγµατικότητα» και την όψη της 

σηµασίας που αποσκοπεί στην «αφαίρεση της έννοιας» από την πραγµατικότητα. 

Έτσι αντιστοιχεί µια εικόνα σε κάθε έννοια (σηµασία) και µια έννοια(σηµασία) σε 

κάθε εικόνα (µορφή συµβολικής σκέψης).  

Για το Moscovici οι κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι συνυφασµένες µε το 

λόγο, τη λεκτική επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων σε τρία επίπεδα. : 

1. Με τον καθηµερινό λόγο των ανθρώπων, µε τον αδόµητο 

καθηµερινό λόγο, τις απλοϊκές συζητήσεις, το «κουτσοµπολιό» και 

την «καθηµερινή κουβέντα», τις οικογενειακές συζητήσεις. Αυτές οι 

απλοϊκές κουβέντες γίνονται «συστήµατα ιδεών» όπου οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις διαµορφώνονται και από τα οποία 

αυτές διαδίδονται σαν φήµες. Η επικοινωνία καθιστά ικανές τις 

                                                 
4 Ρήγα, Α. Β. (1999), ό.π.  
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ανθρώπινες σκέψεις και τα συναισθήµατα να συγκλίνουν, και 

επιτρέπει το «ατοµικό» να ανάγεται σε «κοινωνικό». Έτσι, οι 

αναπαραστάσεις είναι κοινωνικές, µε την έννοια ότι προέρχονται 

από το επίπεδο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

2. Παρέχουν ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας, έναν δεδοµένο κώδικα, 

στο επίπεδο που οι άνθρωποι κατανοούν µεταξύ τους τα προς 

συζήτηση θέµατα έχοντας «κοινές» κοινωνικές αναπαραστάσεις 

(σταθερή αποδοχή του κόσµου), έναν «κώδικα/φόρµα συζήτησης». 

Αν υπάρξει διαφωνία στις συζητήσεις µεταξύ των ανθρώπων, δεν 

υπάρχουν «κοινές» αναπαραστάσεις-κώδικες συζήτησης και 

οδηγούνται στη σύγκρουση (λογοµαχία).  

3. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις δηµιουργούν την οµάδα : είναι 

«ενοποιητικά στοιχεία» µεταξύ των ανθρώπων (κοινός κώδικας 

επικοινωνίας).Αυτό δηµιουργεί την οµάδα κατά τη θεωρία του 

Moscovici, είναι ακριβώς το «µοίρασµα» των κοινωνικών 

αναπαραστάσεων ανάµεσα στα µέλη της. Η οµάδα κατανοεί την 

κοινωνία όπως αυτή δοµείται «µέσα από τις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις».  (Ρήγα, 1999)        

Στην µελέτη αυτή µας ενδιαφέρουν περισσότερο τα στερεότυπα των φύλων.  

Η αντίληψη των ανθρώπων για άλλους ανθρώπους ή για οµάδες, η πρώτη εντύπωση 

για άγνωστα πρόσωπα συνήθως δηµιουργείται σύµφωνα µε τη θεωρία της αντίληψης, 

από την τάση για γνωστική κατηγοριοποίηση, δηλαδή, για τοποθέτηση των άλλων σε 

κατηγορίες, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα. (Ρήγα 1999) 

Μια τέτοια κατηγοριοποίηση είναι και αυτή µε βάση το φύλο. Τα στερεότυπα, 

λοιπόν, θα µπορούσαν να οριστούν ως το σύνολο των προσχηµατισµένων και 

υπεραπλουστευµένων κοινωνικών αντιλήψεων αναφορικά µε τους τρόπους 

συµπεριφοράς, τις ικανότητες, τους ρόλους, τα επαγγέλµατα και άλλα,  των ατόµων 

απλώς και µόνο µε βάση το φύλο τους. (Μαραγκουδάκη 1993) 

Τα αποτελέσµατα διαφόρων µελετών και ερευνών µας οδηγούν στα 

συµπεράσµατα ότι τα στερεότυπα που έχουν διαµορφωθεί και επικρατούν για τους 

άντρες και τις γυναίκες είναι διαµετρικά αντίθετα. Συγκεκριµένα, το αντρικό 

στερεότυπο εµπεριέχει χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως επιθετικότητα, 

ανταγωνιστικότητα, ανεξαρτησία, αποφασιστικότητα, τόλµη, γενναιότητα, 

ψυχραιµία, εξυπνάδα, εφευρετικότητα κτλ. Αντίθετα, το γυναικείο στερεότυπο 
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παραπέµπει σε χαρακτηριστικά όπως παθητικότητα, υποχωρητικότητα, εξάρτηση, 

στοργικότητα, δειλία, ευγένεια, φιλαρέσκεια κτλ. Παρατηρούµε δηλαδή ότι τα 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας που αποδίδονται και θεωρούνται κατάλληλα και 

αποδεκτά για τους άντρες είναι εντελώς αντίθετα από ό,τι για τις γυναίκες.     

 Εκτός από το διαµετρικά αντίθετο περιεχόµενο των στερεότυπων για τα δυο 

φύλα, που διαπιστώθηκε από τις παραπάνω έρευνες, από την έρευνα των Broverman 

et al5 βρέθηκε ακόµη ότι :  

1. Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που 

εµπεριέχονται στο αντρικό στερεότυπο αξιολογούνται θετικά 

συχνότερα από εκείνα του γυναικείου στερεότυπου, 

2. Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που αξιολογούνται θετικά 

στους άντρες συνιστούν ένα σύνολο, που συνεπάγεται ικανότητα, 

ορθολογισµό και επιβολή, ενώ το αντίστοιχο σύνολο 

χαρακτηριστικών στις γυναίκες φανερώνει αγάπη, στοργικότητα 

και εκφραστικότητα.  

3. Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες έχουν ενσωµατώσει στην 

αυτοαντίληψή τους και τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας που εµπεριέχονται στο στερεότυπο του φύλου 

τους. 

4. Τα στερεότυπα των φύλων, παρά τις αλλαγές και τις εξελίξεις που 

έχουν σηµειωθεί στην κοινωνική θέση των γυναικών, 

εξακολουθούν να επικρατούν και να τέµνουν κάθετα ηλικία, 

θρήσκευµα, φύλο, οικογενειακή κατάσταση και µορφωτικό 

επίπεδο. Βρέθηκε δηλαδή ότι τα άτοµα διαφορετικής ηλικίας, 

θρησκεύµατος, φύλου και µορφωτικού επιπέδου θεωρούν και 

αποδέχονται ότι τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των αντρών 

είναι διαφορετικά από τα χαρακτηριστικά των γυναικών. Μάλιστα 

βρέθηκε ότι αποδίδουν τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες 

τα χαρακτηριστικά που εµπεριέχονται στο παραδοσιακό 

στερεότυπο του φύλου τους.  

Οι κοινωνικές αντιλήψεις-στερεότυπα για τα φύλα δεν περιορίζονται και δεν 

αφορούν µόνο στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, αλλά και στους ρόλους που οι 
                                                 
5 Broverman, I.K., Vogel, R.S., Broverman D.M., Clarkson F.G., Rosenkrantz, P.S., (1972).  Sex Role 
Stereotypes: A Current Appraisal, Journal of Social Issues, Vol. 28, Nο. 2, p. 59-78    
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άντρες και οι γυναίκες αναλαµβάνουν και εκτελούν στο χώρο της οικογένειας και 

κατ� επέκταση στα επαγγέλµατα για τα οποία θεωρούνται κατάλληλοι. 

(Μαραγκουδάκη 1993) 

Τα δύο αυτά βασικά στοιχεία, δηλαδή στερεοτυπισµός και άνιση αξιολόγηση, 

αλληλεπιδρούν, διαιωνίζουν και νοµιµοποιούν τη διαφορετική και άνιση θέση των 

φύλων στην οικογένεια, στο χώρο της εργασίας και κατ� επέκταση σε όλους τους 

τοµείς της κοινωνικής ζωής. 

Οι στερεότυπες ιδέες, όσον αφορά στο τι σηµαίνει να είναι κανείς άντρας και 

γυναίκα σε αυτή την κοινωνία, ενισχύουν τις συµπεριφορές που περιγράφονται ως 

«αντρικές» και «γυναικείες», οι οποίες δεν µαθαίνονται, αλλά είναι εγγενείς. Από 

µωρά τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν διαφορετική µεταχείριση : τους µιλάµε 

διαφορετικά, τα ντύνουµε διαφορετικά, παίζουµε µαζί τους µε διαφορετικό τρόπο και 

έχουµε διαφορετικές προσδοκίες από αυτά. (Askew & Ross, 1992) 

Ο Nicholson (1984) γράφει τα εξής : Περπατήστε στο δρόµο κρατώντας ένα 

µωρό, σταµατήστε τους 20 πρώτους ανθρώπους που θα συναντήσετε, ζητήστε τους 

να κρατήσουν το «Μάρκο» και να σας περιγράψουν τη συµπεριφορά του. 

Επαναλάβετε τη διαδικασία�. Ρωτώντας τους τη δεύτερη φορά τι πιστεύουν για τη 

«Μαίρη». Το µωρό θα είναι το ίδιο και στις δυο περιπτώσεις. Όποιο κι αν είναι 

πραγµατικά το φύλο του µωρού, το «Μάρκο» θα τον περιγράψουν ως ζωηρό, 

πονηρούλη, δυνατό, ενώ τη «Μαίρη» αξιαγάπητη, χαριτωµένη, υπέροχη και γλυκιά.  

Σε ένα πείραµα στο Πανεπιστήµιο του Sussex (Smith & Lloyd, 1978, σ. 1263-

1265) ζητήθηκε από 22 µητέρες να παίξουν µε ένα µωρό που δεν είχαν ξαναδεί, ενώ 

η κάµερα κινηµατογραφούσε τη σκηνή. Το ίδιο παιδί παρουσιάστηκε στις µητέρες 

άλλοτε ως αγόρι και άλλοτε ως κορίτσι. Όπως ήταν αναµενόµενο, τα παιχνίδια που 

διάλεξαν οι µητέρες για το µωρό ήταν πολύ διαφορετικά, ανάλογα µε το φύλο που 

πίστευαν ότι είχε το παιδί : κούκλα για το κορίτσι, σφυρί για το αγόρι. Πιο 

ενδιαφέρον είναι ότι ερµήνευσαν την ίδια συµπεριφορά διαφορετικά, ανάλογα πάλι 

µε το υποτιθέµενο φύλο. Την ανησυχία του «αγοριού» την ερµήνευαν ως επιθυµία 

για παιχνίδι και έπαιζαν µαζί του. Την γκρίνια του «κοριτσιού» την θεωρούσαν 

ένδειξη δυσαρέσκειας και προσπαθούσαν να ην ηρεµήσουν.  

Εάν η αντιµετώπιση αυτή είναι τυπική, προσφέρει στα αγόρια και τα κορίτσια 

ισχυρά µηνύµατα σχετικά µε τον τρόπο χειρισµού και ελέγχου του περιβάλλοντος. Τα 

αγόρια µαθαίνουν να ελέγχουν τις καταστάσεις και να απαιτούν την προσοχή, για να 

επιτύχουν αυτό που θέλουν, ενώ τα κορίτσια µαθαίνουν να είναι παθητικά και να 
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περιµένουν, πριν ενεργήσουν. Εάν αυτό αληθεύει, έχει µακροπρόθεσµες συνέπειες 

για την ενήλικη συµπεριφορά.  

Είναι γνωστό ότι όλες οι κοινωνίες ορίζουν συγκεκριµένα-και διαφορετικά- 

ενδιαφέροντα, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, εργασίες και ασχολίες ως 

κατάλληλα για το καθένα από τα δύο φύλα. Είναι, µάλλον, λιγότερο γνωστό ότι 

διαφορετικές κουλτούρες έχουν διαφορετική θεώρηση σχετικά µε το ποιες 

συµπεριφορές αρµόζουν στον ανδρικό και ποιες στο γυναικείο πληθυσµό.  

Στους πολιτισµούς δυτικού τύπου ακούγονται πολύ συχνά φράσεις ή 

δηλώσεις του τύπου «τα αγόρια είναι πιο ανεξάρτητα, ενώ τα κορίτσια πιο 

παθητικά», «τα κορίτσια έχουν καλύτερη µνήµη, αλλά τα αγόρια πιο ανεπτυγµένη 

αφαιρετική ικανότητα», «τα κορίτσια παίρνουν καλύτερους βαθµούς, αλλά δεν 

κάνουν για όλα τα επαγγέλµατα». Ποιοι από αυτούς και άλλους παρόµοιους 

ισχυρισµούς αποτελούν µύθο και ποιοι πραγµατικότητα;  

 Η εργασία αυτή θα περιοριστεί στη µελέτη της παιδικής ηλικίας. Θα 

αναφερθούµε σε ορισµένες γνωστικές και ψυχοκοινωνικές διαφορές αγοριών και 

κοριτσιών, αλλά και σε πλατιά διαδεδοµένες στερεότυπες αντιλήψεις περί διαφορών 

και στο πως είναι δυνατό αυτές να συµβάλουν στη διαµόρφωση διαφορετικών 

κοινωνικών ρόλων στα δύο φύλα.  

Η σχετική βιβλιογραφία είναι πλούσια, ποικίλη και εκτεταµένη. Οι Maccoby 

και Jacklin(1974) στο βιβλίο τους6, που άσκησε εξαιρετική επιρροή στο χώρο της 

έρευνας για τις διαφυλικές διαφορές, συγκέντρωσαν τα αποτελέσµατα 1500 περίπου 

µελετών, οι περισσότερες των οποίων αφορούν παιδιά.  

Στα συµπεράσµατά τους υποστήριξαν ότι τα ευρήµατα πολλών µελετών, που 

εξέτασαν πιθανές διαφορές σε συµπεριφορές όπως άγχος, επίπεδο δραστηριότητας 

του ατόµου, συµµόρφωση σε εντολές, δεσποτικότητα (dominance), είναι 

αντικρουόµενα και δεν καταλήγουν σε όµοια αποτελέσµατα. Αποκάλεσαν αυτές και 

παρόµοιες στερεότυπες πεποιθήσεις(όπως λ.χ. στερεότυπα σχετικά µε την 

αυτοπεποίθηση, την κοινωνικότητα, την αναλυτική σκέψη, την ικανότητα επίτευξης 

σκοπών κλπ.) πολιτιστικούς µύθους που δεν έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα. 

Κατά την άποψή τους, τα αγόρια διαφέρουν από τα κορίτσια µόνο σε τέσσερις 

περιοχές : στις µαθηµατικές ικανότητες, στις γλωσσικές ικανότητες, στις ικανότητες 

                                                 
6 Mackoby, E.E., Jacklin, C.N., (1974). The Psychology of Sex Differences, Stanford: Stanford 
University Press  
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αντίληψης και κατανόησης του χώρου(όπως τουλάχιστον τις µετρούν τα σχετικά 

τεστ) και στην επιθετικότητα.  

Κατά τις δύο ερευνήτριες, η υπεροχή των αγοριών στα µαθηµατικά έχει 

διαπιστωθεί πριν την αρχή της εφηβείας. Από την άλλη πλευρά, η υπεροχή των 

κοριτσιών στις γλωσσικές ικανότητες δεν καθιερώνεται παρά µετά την εφηβεία. 

Θεωρούν ότι τα αγόρια υπερέχουν επίσης στην αντίληψη και κατανόηση του χώρου. 

Οι διαφορές στην επιθετική συµπεριφορά συµπίπτουν µε την πλατιά διαδεδοµένη 

πεποίθηση ότι τα αγόρια είναι πιο επιθετικά από τα κορίτσια.  

Ωστόσο, η εικόνα, που δηµιουργείται από τις σχετικές µελέτες, είναι πιο 

σύνθετη από ότι καταρχήν φαίνεται. Κάθε µια από τις τρεις γνωστικές λειτουργίες, 

που αναφέρθηκαν(µαθηµατικά, γλώσσα, αντίληψη και κατανόηση του χώρου), 

εµπεριέχει ποικίλες ικανότητες, που είναι πιθανό να σκιαγραφούν διαφορετικό 

«προφίλ» κατά περίπτωση. Τα αγόρια φαίνεται να υπερέχουν, για παράδειγµα, στη 

µαθηµατική λογική, στην τριγωνοµετρία και στο διαφορικό λογισµό, ενώ τα κορίτσια 

έχουν υψηλότερες επιδόσεις στην αριθµητική, στην άλγεβρα και στους µαθηµατικούς 

υπολογισµούς(Μπαµπλέκου, 1998, σ. 293)7 Επίσης, παρόλο που τα κορίτσια φαίνεται 

να υπερέχουν σταθερά στις περισσότερες γλωσσικές ικανότητες (λ.χ. κατανόηση 

κειµένων, ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, ποιότητα και ποσότητα του προφορικού 

λόγου), υπάρχουν και περίοδοι στην παιδική ηλικία, που αγόρια και κορίτσια 

εµφανίζουν µεγάλες γλωσσικές οµοιότητες (Maccoby & Jacklin,1974). Επιπλέον, η 

µελέτη της προσωπικότητας έχει αποκαλύψει εντυπωσιακά λίγες διαφορές στα φύλα, 

ιδίως κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Σ� αυτά τα πρώτα χρόνια και τα δύο φύλα 

αναζητούν καταφύγιο στους γονείς όταν νιώσουν πίεση ή στρες, δίνουν παρόµοια 

δείγµατα κοινωνικότητας και επιπέδου δραστηριότητας, και τέλος είναι πρόθυµα να 

εξερευνήσουν άγνωστο περιβάλλον. Η σηµαντική διαφορά σηµειώνεται στην 

επιθετικότητα. Σε κάθε περίπτωση αναδεικνύεται η εντονότερη επιθετικότητα των 

αγοριών, που εκδηλώνεται µεταξύ άλλων και στο παιχνίδι.  

Νεότερες µελέτες έχουν ασκήσει κριτική στο βιβλίο των Maccoby & Jacklin. 

Έχει προταθεί από τη µια πλευρά, ότι οι διαφορές των φύλων είναι ευρύτερες από ότι 

οι δύο ερευνήτριες προτείνουν : εκτείνονται σε περιοχές όπως η συµµόρφωση σε 

κοινωνικές «νόρµες», το άγχος, όπου τα κορίτσια φαίνονται πιο ευάλωτα, και η 
                                                 
7 Μπαµπλέκου, Ζ. (1998). Οι στερεότυποι ρόλοι των δυο φύλων : «Τα αγόρια δεν κλαίνε!» ή «Αυτά δεν 
είναι παιχνίδια για κορίτσια».Στο Παρασκευόπουλος, Ι.Ν και συν. (επιµ.), ∆ιαφυλικές Σχέσεις : 
Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και 
Ισότητας των Φύλων, Τόµ. Β, , Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, σ. 292-297 : 293  
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παρορµητικότητα και το επίπεδο δραστηριότητας του οργανισµού, όπου τα αγόρια 

έχουν υψηλότερες επιδόσεις(Μπαµπλέκου, 1998, σ. 294). Μια σειρά µελετών έχει 

εξετάσει τις αισθητηριακές και αντιληπτικές ικανότητες των παιδιών. Έχει 

υποστηριχθεί ότι τα κορίτσια στρέφουν την προσοχή τους σε πρόσωπα-ενώ τα αγόρια 

σε αντικείµενα- και διακρίνουν από πολύ νωρίς (4-5 µήνες) όχι µόνο διαφορετικά 

πρόσωπα, αλλά και φωτογραφίες τους. Θυµούνται, επίσης, αποτελεσµατικότερα και 

για µεγαλύτερο διάστηµα πληροφορίες λεκτικής, οπτικής και κοινωνικής 

φύσης(McGuinness, 1976). 

 Κάποιες θεωρίες αποδίδουν τις-υπαρκτές ή ανύπαρκτες-γνωστικές και 

ψυχοκοινωνικές διαφορές σε βιολογικούς παράγοντες, π.χ. στην ηµισφαιρική 

υπεροχή του εγκεφάλου. Υποστηρίζουν ότι ο εγκεφαλικός φλοιός (και κατά συνέπεια 

και το δεξιό ηµισφαίριο) εµφανίζεται ελαφρά πιο ανεπτυγµένος στα αγόρια και εκεί 

ίσως οφείλεται λ.χ. η µαθηµατική ικανότητα των αγοριών (Hutt, 1972). ∆ε θα 

ασχοληθούµε εδώ µε τις θεωρίες βιολογικού καθορισµού των ατοµικών διαφορών. 

Θα περιοριστούµε να επισηµάνουµε ότι η McGuinness (1976) απαντά στους 

ισχυρισµούς περί «θηλυκού» και «αρσενικού» ηµισφαιρίου σηµειώνοντας ότι πολλές 

«θηλυκές» λεγόµενες δεξιότητες έχουν την ανατοµική τους βάση στο αποκαλούµενο 

«αρσενικό» ηµισφαίριο (οπτική µνήµη, αναγνώριση προσώπων), άρα τέτοιες απόψεις 

περί ηµισφαιρικής υπεροχής δεν ευσταθούν. 

Από την άλλη πλευρά, η Κατή (1990), στο βιβλίο της «Νοηµοσύνη και Φύλο : 

ο σεξισµός στις επιστηµονικές ιδέες για τις γνωστικές ικανότητες», θέτει υπό κριτική 

αµφισβήτηση ακόµη και τις θεωρούµενες ως αδιαφιλονίκητες γνωστικές διαφορές: 

την ικανότητα αντίληψης και κατανόησης του χώρου, τη µαθηµατική ικανότητα και 

τη γλωσσική ικανότητα. Ορισµένα από τα επιχειρήµατά της συνοψίζονται ως εξής: τα 

αποτελέσµατα ενός πολύ σηµαντικού αριθµού µελετών είναι αµφισβητούµενα έως 

διάτρητα για λόγους ορολογίας, εγκυρότητας και σχεδιασµού των δοκιµασιών, 

αντικειµένου διερεύνησης, προκαταλήψεων των µελετητών κλπ. Καταρχήν δεν 

χρησιµοποιείται κοινά αποδεκτή ορολογία. Επιπλέον, το ερευνητικό αντικείµενο δεν 

οριοθετείται επαρκώς.  

Οι γλωσσικές, µαθηµατικές και οπτικές-χωροταξικές ικανότητες στις εν λόγω 

µελέτες αντιµετωπίζονται σα να ήταν ενιαίες, ενώ στην πραγµατικότητα απαρτίζονται 

από ποικίλες υποδεξιότητες και-τουλάχιστον στην περίπτωση της γλώσσας και των 

µαθηµατικών-αποτελούν γνωστικά φαινόµενα συνθετότατα και εξαιρετικά 

πολύπλοκα. Συνεπώς, ο αναγνώστης δεν είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς σε ποια 
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ή ποιες υποδεξιότητες αναφέρονται τα ευρήµατα των περισσοτέρων µελετών αυτού 

του τύπου. Ένα τελευταίο �και µε ιδιαίτερη δυναµική- πρόβληµα είναι ότι οι ποικίλες 

δοκιµασίες, που χρησιµοποιούνται σπάνια κατορθώνουν να αποµονώσουν την υπό 

εξέταση συµπεριφορά του ατόµου από το περιβάλλον πλαίσιο, στο οποίο αυτή 

εκδηλώνεται και λειτουργεί(ιδεολογικό, µορφωτικό, πολιτισµικό, κοινωνικό-

οικονοµικό). Αναπόφευκτα, καταλήγουν να µετρούν και αποκτηµένη γνώση και όχι 

µόνο συγκεκριµένες συµπεριφορές (Μπαµπλέκου, 1998, σ. 294-295).  

Σ� αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί πως, εκτός του ότι οι διαφορές των 

φύλων είναι ελάχιστες σε σχέση µε τις οµοιότητες, είναι και σε γενικές γραµµές 

µικρές και αµβλύνονται σηµαντικά ή εξαφανίζονται µε τις κατάλληλες µαθησιακές 

ευκαιρίες και την εξάσκηση. Η Kipnis (1976) µάλιστα υποστηρίζει ότι το φύλο που 

εκτίθεται στο πιο εµπλουτισµένο  µαθησιακό-εκπαιδευτικό περιβάλλον, εξελίσσεται 

και στο «εξυπνότερο». Παρ� όλα αυτά, στην καθηµερινή ζωή, όπως και στο σχολείο, 

οι διαφορές στη συµπεριφορά αγοριών και κοριτσιών είναι θεαµατικές. Γιατί 

συµβαίνει αυτό; 

Αποτελεί κοινό τόπο το ότι αγόρια και κορίτσια είναι αντικείµενο 

διαφορετικής µεταχείρισης τόσο από την οικογένεια, όσο και από το εκπαιδευτικό 

σύστηµα (Λαµπροπούλου & Γεωργουλέα, 1989, Μαραγκουδάκη, 1989). Οι ρόλοι, 

που τους επιφυλάσσονται, είναι συγκεκριµένοι και σαφώς διαφορετικοί. Έχει δε 

επισηµανθεί ότι, όσο αυξάνεται η εµπειρία των παιδιών, αυξάνεται και η γνώση που 

διαθέτουν για τα στερεότυπα, που αφορούν το επάγγελµα και τις δραστηριότητες των 

φύλων. Ενώ, όµως, η γνώση των στερεοτύπων αυξάνεται µε την ηλικία, η αποδοχή 

τους αρκετές φορές ελαττώνεται. Το ενδιαφέρον αυτό εύρηµα  φαίνεται να συνδέεται 

µε κάποιο άλλο : τα άτοµα που, ως ενήλικες άνδρες και γυναίκες, εκδηλώνουν 

σταθερή προτίµηση για ιδιαίτερα ακαδηµαϊκά ενδιαφέροντα, εµφανίζονται να µην 

έχουν ανατραφεί µε τον παραδοσιακό τρόπο διαπαιδαγώγησης, τον τυπικό για το 

φύλο τους. Κορίτσια, που στην ενήλικη ζωή τους έχουν προσήλωση σε πνευµατικά 

ενδιαφέροντα, είχαν µητέρες συνήθως εργαζόµενες, που δεν τα διαπαιδαγώγησαν 

σύµφωνα µε το συµβατικό ρόλο του φύλου. (Μπαµπλέκου, 1998, σ.295). 

Από την άλλη πλευρά, άνδρες µε ανάλογα ενδιαφέροντα αναφέρουν ότι στην 

παιδική ηλικία είχαν ιδιαίτερη διαπροσωπική σχέση µε το γονέα, συνήθως µε τη 

µητέρα, και είχαν ενθαρρυνθεί σηµαντικά από εκείνη στον τοµέα της ακαδηµαϊκής 

επίδοσης (Kipnis, 1976).  
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Οι κοινωνικό-πολιτισµικές επιπτώσεις παρόµοιων ευρηµάτων αφήνουν 

έντονη τη σφραγίδα τους. Η McGuinness (1976) υποστηρίζει ότι οι αρχικές διαφορές 

των βρεφών στην αισθητηριακή αντίληψη µετατρέπονται, µε καταλύτη τη 

διαφορετική ανατροφή, κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση, σε διαφορές µεταξύ 

ενηλίκων ανδρών και γυναικών σε ευρύτερες γνωστικές περιοχές, παρ� όλο που το 

κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον θα µπορούσε να έχει αποτρέψει αυτήν την 

εξέλιξη. Αν επιθυµούµε, λοιπόν, να εξασθενήσει η αναπαραγωγή στερεότυπων 

(γνωστικών και ψυχοκοινωνικών) µέσω της εκπαίδευσης, ο προσανατολισµός και η 

διδασκαλία των µαθηµάτων οφείλουν να αλλάξουν. Η ικανότητα αντίληψης και 

κατανόησης του χώρου πρέπει, για παράδειγµα, να διδαχθεί, όπως διδάσκεται η 

γλώσσα. Η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να επιµείνει στη διδασκαλία της γλώσσας 

και των µαθηµατικών και στα δύο φύλα. Αν επιθυµούµε την είσοδο περισσοτέρων 

γυναικών στην επιστήµη, είτε ως καθηγητριών φυσικής είτε ως ερευνητριών, 

οφείλουµε να ενθαρρύνουµε την αναλυτική σκέψη τους, την περιέργεια, να τις 

µάθουµε να κάνουµε ερωτήσεις και να απορρίπτουν τις εύκολες απαντήσεις. 

Εξάλλου, κανείς δε µιλά γι� αυτό που έχει ονοµασθεί «κοινωνική νοηµοσύνη» των 

γυναικών: για την ιδιαίτερη δηλαδή ικανότητά τους να αποκαθιστούν επικοινωνία µε 

άλλους ανθρώπους, για το ενδιαφέρον και τη ευαισθησία προς αυτούς και τις ανάγκες 

τους, για την ικανότητα να διαβλέπουν τις κινήσεις και τα κίνητρα των ανθρώπων 

πίσω από τη γλώσσα που χρησιµοποιούν, για την ικανότητα, τέλος, να 

αντιλαµβάνονται τα συναισθήµατά τους (McGuinness, 1976). Αυτά τα ίδια θηλυκά 

είναι, για τα οποία προσπαθούν να µας πείσουν ότι στερούνται λογικής σκέψης! 

Όπως γράφει µια οµάδα Βρετανίδων ερευνητριών (David, 1980, Holland, 1981, 

McDonald, 1980), η εκπαίδευση φροντίζει να παράγει γυναίκες που αποφοιτούν µε 

λιγότερα προσόντα για να καλύπτουν τις κατώτερες θέσεις εργασίας και τις εµποτίζει 

µε την ιδέα ότι η αυτοπραγµάτωση θα έρθει µέσα από το σπίτι και την οικογένεια, 

αυτό δηλαδή που αποκαλούν µοναδικά ιδιόµορφη θέση της γυναίκας στον 

καπιταλιστικό καταµερισµό εργασίας. (Μπαµπλέκου, 1998, σ.296) 

Υπάρχουν λοιπόν ουσιαστικές ελπίδες να αλλάξουν όλα αυτά ; Η S. Bem 

(1974, 1981)8 έχει προτείνει ένα θεωρητικό ερµηνευτικό πλαίσιο, που συγκέντρωσε 

τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ψυχολόγων. Αντίθετα, µε την καθιερωµένη 

                                                 
8 Bem, S. (1974). The measurement of psychological androgyny, Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 42, p. 155-162 and (1981). Gender schema theory: a cognitive account of sex typing, 
Psychological Review, 88, p. 354-364  
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αντίληψη της θηλυκότητας και του ανδρισµού, που θεωρούνται ως οι δύο όψεις του 

ίδιου νοµίσµατος, υποστηρίζει ότι ο ανδρισµός και η θηλυκότητα είναι ανεξάρτητες 

συµπεριφορές. Απορρίπτει τη θέση ότι η υιοθέτηση της γυναικείας ψυχοκοινωνικής 

ταυτότητας είναι υγιής µόνο για τις γυναίκες και της ανδρικής µόνο για τους άνδρες 

και σηµειώνει ότι το ίδιο άτοµο µπορεί να αντιδρά ενεργητικά σε µια κατάσταση και 

παθητικά σε µιαν άλλη, να είναι εξαρτηµένο από µια σχέση και ανεξάρτητο από µιαν 

άλλη, επιθετικό µε κάποιους ανθρώπους και ήρεµο µε κάποιους άλλους. ∆ηµιουργεί 

ένα νέο θεωρητικό σχήµα, που το ονοµάζει «ανδρογυνικό» (androgyny) και το οποίο 

περικλείει και ανδρικά και γυναικεία στοιχεία συµπεριφοράς και προσωπικότητας. 

Μελέτες ατόµων, που παρουσιάζουν τέτοια «µικτή» συµπεριφορά, έδειξαν ότι τα 

«ανδρογυνικά» άτοµα, συµµορφώνονται λιγότερο µε κοινωνικές συµβάσεις, έχουν 

µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, συµµετέχουν µε περισσότερη άνεση σε τυπικές 

δραστηριότητες του αντίθετου φύλου (Bem & Lenney, 1976)9, είναι πιο ανεξάρτητα 

στην κρίση τους και προβάλλουν σθεναρότερη αντίδραση σε παράλογες απαιτήσεις 

των άλλων. Τέτοια άτοµα εµφανίζονται να αποσπούν περισσότερες ακαδηµαϊκές 

διακρίσεις και να βγαίνουν συχνότερα µε εκπροσώπους του άλλου φύλου.  

Το «ανδρογυνικό» σχήµα είναι πολλά υποσχόµενο και η σύγχρονη ερευνητική 

προσπάθεια µπορεί να το αξιοποιήσει και να το διερευνήσει περισσότερο. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι µελλοντικές τάσεις στη διαπαιδαγώγηση και στην εκπαίδευση θα 

πρέπει να στοχεύουν στη διαµόρφωση «ανδρογυνικού» ατόµου; Θα ήταν λάθος να 

αντικαταστήσουµε ένα στερεότυπο µε ένα άλλο, ακόµη κι αν µε την πρώτη µατιά 

µοιάζει «ιδανικό». Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι το άτοµο έχει δικαίωµα να 

αναπτύξει το προσωπικό του δυναµικό µε τις µορφές που θεωρεί ικανοποιητικότερες. 

Απώτερος σκοπός µπορεί να είναι η απαλλαγή της κοινωνίας από τα σεξιστικά 

στερεότυπα και η υιοθέτηση της θέσης ότι οι ανθρώπινες συµπεριφορές και στοιχεία 

προσωπικότητας, που δεν έχουν σχέση µε τα γεννητικά όργανα, δεν ανήκουν σε 

συγκεκριµένο φύλο. 

Είναι πολλοί εκείνοι οι παράγοντες που αποτελούν ισχυρά πρότυπα ρόλων, 

αλλά και που διαιωνίζουν τα στερεότυπα της διάκρισης του φύλου. Κάποια από αυτά 

είναι τα βιβλία και οι εικόνες από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, τα οποία διαβάζουν 

τα παιδιά όλων των ηλικιών και που εξακολουθούν να παρουσιάζουν τους 

στερεότυπους ρόλους. Παρατηρούµε ότι η πλειονότητα των τηλεοπτικών 
                                                 
9 Bem, S., Lenney, E. (1976). Sex typing and the avoidance of cross-sex behavior, Journal of 
Personality and Social Psychology, 33, p. 48-54 
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προγραµµάτων που παρακολουθούν τα µικρά παιδιά παρουσιάζουν τους άντρες 

ήρωες σε µεγάλη ποικιλία βίαιων σκηνών. Οι γυναίκες ηρωίδες όταν εµφανίζονται, 

έχουν ανάγκη από βοήθεια ή κοιτάζουν τα «ανδραγαθήµατα» µε θαυµασµό ή απλώς 

στέκονται σα χαζές. Πρόσφατα σε αρκετές τηλεοράσεις ευρωπαϊκών χωρών 

παρουσιάστηκαν σειρές κινούµενων σχεδίων µε γυναίκες ως κεντρικούς ήρωες. Οι 

γυναίκες αυτές είναι στερεότυπα όµορφες, αλλά πιο µυώδεις από το συνηθισµένο, 

πολεµούν τους «κακούς» και νικούν. Μια έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικών της 

Βρετανίας (Τhe Sunday Times, 15/12/1985) έδειξε ότι τα µικρά παιδιά, όπως ήδη 

γνωρίζουν οι γονείς, αντιγράφουν τους ήρωες που βλέπουν στην τηλεόραση. (Askew 

& Ross, 1992) 

Οι τηλεοπτικές διαφηµίσεις παιχνιδιών για µικρά παιδιά είναι εξαιρετικά 

στερεότυπες. Τα κορίτσια παρουσιάζονται πάντα να παίζουν είτε µε παιχνίδια που 

αντιγράφουν το ρόλο των γυναικών, όπως κούκλες µε τεράστιες ποικιλίες ρούχων και 

αξεσουάρ, κουζινική ή πιατικά, είτε µε γούνινα ζωάκια. Τα αγόρια από την άλλη 

πλευρά παρουσιάζονται να παίζουν µε επιτραπέζια ή µηχανικά παιχνίδια, όπλα, 

αυτοκίνητα, αεροπλάνα ή διαστηµικά τέρατα. Ακόµα κι αν τα αγόρια και κορίτσια 

παίζουν µε το ίδιο παιχνίδι, έχει παρατηρηθεί ότι παίζουν µε πολύ διαφορετικό τρόπο. 

Το παιχνίδι των κοριτσιών περιστρέφεται γύρω από τη σχέση µε ένα άλλο πρόσωπο 

(την κούκλα). Τα αγόρια είναι τα ίδια οι ήρωες του παιχνιδιού.(Askew & Ross, 1992) 

Η γλώσσα που χρησιµοποιούµε µε τα παιδιά ενθαρρύνει, επίσης, τις θέσεις, 

τις προσδοκίες και τα στερεότυπα της «ανδρικής» και «γυναικείας» συµπεριφοράς. 

Οι Browne και France (1985) επισηµαίνουν ότι, από παρατηρήσεις, ηχογραφήσεις και 

βιντεοσκοπήσεις που έκαναν οι ίδιοι µε θέµα την επικοινωνία ενηλίκων και παιδιών 

σε παιδικούς σταθµούς, παρατήρησαν ότι τα διάφορα παρατσούκλια ήταν ανάλογα µε 

το φύλο. Τα κορίτσια βοµβαρδίζονταν µε λέξεις αγάπης-«αγαπούλα», «θησαυρέ 

µου», «γλυκιά µου», «µατάκια µου», � ενώ τα αγόρια αποκαλούνταν µε επίθετα που 

ενίσχυαν τη σκληρή συµπεριφορά που αναµενόταν από αυτά : «σίφουνας», 

«εξυπνάκιας», «µαχητής» κτλ. Στα παιδιά αρέσουν τα χαϊδευτικά επίθετα, όταν είναι 

ειλικρινά. Η εµπειρία φανερώνει ότι τέτοια επίθετα δε λέγονται στα µεγαλύτερα 

αγόρια στους παιδικούς σταθµούς- για κάποιο λόγο τα ίδια τα παιδιά δε θεωρούν 

«ανδροπρεπές» να δέχονται µηνύµατα ζεστασιάς και αγάπης. Πριν ακόµη τελειώσουν 

το νηπιαγωγείο, έχουν απορροφήσει τις στερεότυπες ιδέες του ανδρισµού.  

   Παρακάτω θα αναφερθούµε εκτενέστερα στις επιπτώσεις και στον τρόπο 

που επιδρούν αυτές οι στερεότυπες και µεροληπτικές κοινωνικές αντιλήψεις στην 
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κοινωνική ζωή του ατόµου, στην οικογένεια, στην εργασία, στην εκπαίδευση και 

στον τρόπο που αναπτύσσεται και διαµορφώνεται η προσωπικότητα των παιδιών, των 

κοριτσιών και αγοριών, µέσα από τη διαµόρφωση ρόλων και αντιλήψεων σχετικά µε 

αυτούς.   
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Το κάθε άτοµο από πολύ πρώιµη ηλικία ανταποκρίνεται στις σχετικές µε το 

φύλο του κοινωνικές προδιαγραφές, παραδοχές και προσδοκίες, µέσα από ένα 

διαφορετικό τρόπο αντιµετώπισης, αναγνώρισης και αλληλεπίδρασης µε το 

κοινωνικό του περιβάλλον, το οικογενειακό αρχικά και το ευρύτερο στη συνέχεια  

Η εσωτερίκευση, η αφοµοίωση και η εκδήλωση των αποδεκτών κοινωνικά 

τρόπων συµπεριφοράς, στάσεων, κανόνων, αξιών κτλ., η διαµόρφωση δηλαδή και η 

συγκρότηση της προσωπικότητας των ατόµων, είναι κυρίως αποτέλεσµα µιας 

σύνθετης και πολύπλοκης διαδικασίας γνωστής µε τον όρο κοινωνικοποίηση. 

(Μαραγκουδάκη 1993) Η διαδικασία µέσα από την οποία το άτοµο διαµορφώνει τη 

συµπεριφορά του, µαθαίνει τους τρόπους ζωής που η κοινωνική οµάδα στην οποία 

ανήκει του µεταβιβάζει, άµεσα και έµµεσα, ονοµάζεται 

«κοινωνικοποίηση».(Νασιάκου, 1978, σ. 62) 

Σηµαντικό ρόλο για την κοινωνικοποίηση του ατόµου και την ανάπτυξη των 

διαπροσωπικών του σχέσεων παίζει η έσω-οµάδα και η έξω-οµάδα. Στην έσω-οµάδα, 

που κατέχει  πρωταρχικό ρόλο, ανήκει η οικογένεια. Η πρώτη διαπροσωπική σχέση 

του ατόµου µε την έσω-οµάδα ξεκινάει από πολύ νωρίς µέσα στην οικογενειακή 

κοινότητα, και είναι αυτή του βρέφους µε τη µητέρα του και τον πατέρα του στη 

συνέχεια. Από αρκετά νωρίς το παιδί αρχίζει να ξεχωρίζει το Εγώ από το Εσύ, 

δηλαδή από τον Άλλο. Στην έσω-οµάδα το παιδί µαθαίνει να αγαπιέται και να αγαπά, 

δηλαδή να δίνει και να παίρνει αγάπη, στοργή, ζεστασιά.(Ρήγα, 1999)10 

 Στην έξω-οµάδα βρίσκουµε την κοινωνία και το σχολείο. Η έξω-οµάδα 

διακρίνεται σε µίκρο-έξω διαπροσωπική σχέση και σε µάκρο-έξω διαπροσωπική 

σχέση. Η µίκρο-έξω οµάδα περιλαµβάνει το φιλικό και το σχολικό περιβάλλον, ενώ η 

µάκρο-έξω οµάδα το σύνολο των κοινωνικών επαφών του ατόµου. Στην έξω-οµάδα 

το παιδί θα µάθει τη συντροφιά και τη φιλία.(Ρήγα, 1999)11 Η πρώτη συντροφική 

παρέα µετά τους φίλους του οικογενειακού περιβάλλοντος είναι η συντροφιά στο 

σχολείο. Εκεί θα κοινωνικοποιηθεί και θα εκπαιδευτεί αυθόρµητα στην ένταξή του µε 

τον άλλο(τη µίκρο και µάκρο έξω οµάδα), θα νιώσει τον κοινωνικό έλεγχο, θα 

διαλέξει πρότυπα έξω από το οικογενειακό του περιβάλλον, θα µεταφέρει τα πρότυπα 

                                                 
10 Ρήγα, Α. Β. (1999). Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις του µαθήµατος Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ, Χειµερινό 
Εξάµηνο, Τµήµα Ψυχολογίας, Ρέθυµνο : Πανεπιστήµιο Κρήτης 
11 Ρήγα, Α. Β. (1999), ό.π. 



 26

από τους γονείς ή άλλα µέλη της οικογένειάς του, στο δάσκαλο ή κάποιον άλλο που 

θαυµάζει. . 

Και οι δύο αυτές σχέσεις συνθέτουν µαζί µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

ατόµου την προσωπική του ιστορία, την προσωπικότητά του, τις διαπροσωπικές του 

σχέσεις, τον τρόπο που αλληλεπιδρά µε το κοινωνικό του περιβάλλον, τα στερεότυπα 

και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που αναπτύσσει. (Ρήγα, 1999)12 

Μέσα λοιπόν στο ευρύτερο πεδίο της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης, 

κατά την οποία το άτοµο προάγεται σε ένα κοινωνικό και ενεργό ον, έτοιµο να 

ενταχθεί στην κοινωνία και να προσφέρει σε αυτήν, τα µικρά αγόρια και κορίτσια 

συνειδητοποιούν την κατηγοριοποίηση-διαχωρισµό των ανθρώπων σε δύο φύλα, 

εντάσσουν τον εαυτό τους σε ένα από τα δύο και οικειοποιούνται, εσωτερικευούν και 

ενθαρρύνονται να εκδηλώνουν τα κοινωνικά προσδιορισµένα και αποδεκτά για το 

φύλο τους χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τρόπους συµπεριφοράς, ικανότητες, 

στάσεις κτλ. (Μαραγκουδάκη 1993) 

Τόσο η συνειδητοποίηση του φύλου, όσο και η εσωτερίκευση και αφοµοίωση 

του περιεχοµένου του αντίστοιχου κοινωνικού στερεότυπου είναι αποτέλεσµα από τη 

µια µεριά του διαφορετικού τρόπου που το κοινωνικό περιβάλλον αντιµετωπίζει, 

αναγνωρίζει και αλληλεπιδρά µε τα αγόρια και τα κορίτσια και από την άλλη της 

γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να 

αντιλαµβάνεται και να κατανοεί ό,τι και όσα οι γύρω του άλλοτε άµεσα και άλλοτε 

έµµεσα «του λένε» για το φύλο του. (Maccoby & Jacklin, 1974) 

Όλη αυτή η διαδικασία που αρχίζει από τις πρώτες στιγµές της γέννησης του 

παιδιού, αν όχι και πιο πριν, αποτελεί µια από τις πιο κρίσιµες και σηµαντικές 

πλευρές της ευρύτερης κοινωνικοποίησης του γνωστή µε τον όρο κοινωνικοποίηση 

ως προς το ρόλο του φύλου( sex role socialization). Η Ε. Τζιανίνι-Μπελόττι  

υποστηρίζει ότι η διαδικασία διαφορετικής αντιµετώπισης των φύλων αρχίζει στην 

περίοδο της εγκυµοσύνης µε τις ενδείξεις που χρησιµοποιούνται για να µαντεύουν το 

φύλο του αναµενόµενου παιδιού, τις προτιµήσεις για αγόρι ή κορίτσι και, πολύ 

περισσότερο, τις προσδοκίες των γονέων.  

Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, οι τρόποι συµπεριφοράς, οι 

ικανότητες και πολλά άλλα, των φύλων και κατ� επέκταση οι ρόλοι και η θέση τους 

στους διάφορους τοµείς της κοινωνικής ζωής δεν είναι κυρίως συνέπεια βιολογικών 

                                                 
12 Ρήγα, Α. Β. (1999), ό.π. 
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διαφορών και προδιαθέσεων, όπως έχει υποστηριχτεί από πολλούς, στα οποία 

αναφερθήκαµε εκτενώς παραπάνω13, αλλά µάλλον «µια σειρά πολιτισµικών 

προδιαγραφών που υπάρχουν έξω από το παιδί πολύ προτού γίνουν µέρος της 

προσωπικότητας του» (Lee, 1976, σ. 187-191) και οι οποίες µε τη διαδικασία 

κοινωνικοποίησης του ρόλου του φύλου εγχαράσσονται και εσωτερικεύονται από τα 

άτοµα, τόσο βαθιά και αµετάκλητα, ώστε να θεωρούνται «φυσικές».  

Το γεγονός ότι η ανατοµική κατασκευή, οι βιολογικές διαφορές και ο 

βιολογικός ρόλος των φύλων στη λειτουργία αναπαραγωγής του είδους είναι σε 

παγκόσµια κλίµακα κοινός και πανοµοιότυπος ενισχύει την άποψη ότι ο τρόπος και η 

έκταση διαφοροποίησης και διάκρισης των φύλων στις δυτικές, αλλά και στις 

ανατολικές κοινωνίες, είναι µια πολιτισµική επινόηση και ένα σχεδόν εξ ολοκλήρου 

κοινωνικό, πολιτισµικό και ψυχολογικό γεγονός. Η «επινόηση» ή το «γεγονός» αυτό 

είναι συνέπεια ιστορικών, κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών συνθηκών, 

αποφάσεων, επιλογών και αναγκαιοτήτων, που καλύπτονται πίσω από τις µετρήσεις 

ορµονών, σωµατικής δύναµη, βάρους και πλευρίωσης του εγκεφάλου, που έχουν 

κατά καιρούς προταθεί για να δικαιολογήσουν το status quo της κοινωνικής 

διάκρισης και ανισότητας των φύλων. (Μαραγκουδάκη 1993) 

Αυτό που κυρίως αναγνωρίζεται σήµερα στις ανατοµικές και βιολογικές 

διαφορές των φύλων, από συγγραφείς σχετικών µε το θέµα αυτό µελετών, είναι η 

έµµεση συµβολή και σηµασία τους στη διαµόρφωση και εσωτερίκευση των τυπικών 

για κάθε φύλο  τρόπων, συµπεριφοράς, δραστηριοτήτων κτλ. «Οι βιολογικές 

διαφορές ανάµεσα στα φύλα δεν επηρεάζουν άµεσα την ανάπτυξη του ρόλου του 

φύλου. Η επίδραση είναι έµµεση, αποτέλεσµα των τυπικών κοινωνικών αντιδράσεων 

στις διαφορές αυτές».(Cahill, 1983, σ.1-15) 

Η διαφοροποίηση αυτής της συµπεριφοράς της αντιµετώπισης και αντίδρασης 

των ενηλίκων προς τα παιδιά των δύο φύλων, σε συνδυασµό µε ποικίλες άλλες 

πρακτικές και µέσα συνιστούν τη διαδικασία κοινωνικοποίησης ως προς το ρόλο του 

φύλου.  

Ο τρόπος που συντελείται αυτή η διαδικασία, το πώς δηλαδή τα παιδιά 

φτάνουν να συνειδητοποιήσουν το φύλο τους, να ενστερνιστούν, να αναπτύξουν και 

να εκδηλώνουν ό,τι και όσα, ρόλους, δραστηριότητες, χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας κτλ, θεωρούνται τυπικά, κατάλληλα και κοινωνικά αποδεκτά για το 

                                                 
13 Βλ. σ. 14-19 
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φύλο τους, έχουν αποτελέσει αντικείµενο έρευνας από πολλές θεωρίες. Οι θεωρίες 

αυτές στηρίζονται και υιοθετούν αρχές και έννοιες που χρησιµοποιούνται για να 

εξηγήσουν την κοινωνικοποίηση και τη διαµόρφωση της προσωπικότητας του 

ατόµου ευρύτερα. Φυσικά οι θεωρίες και τα µοντέλα κοινωνικοποίησης είναι πολλά 

και µε σηµαντικές ανάµεσά τους διαφορές. Οι θεωρίες που αναφέρονται ειδικά στο 

πως τα παιδιά εσωτερικεύουν και αφοµοιώνουν τα κοινωνικά στερεότυπα του φύλου 

τους είναι η ψυχαναλυτική θεωρία, η θεωρία της κοινωνικής µάθησης, η αναπτυξιακή 

γνωστική θεωρία και η θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. (Μαραγκουδάκη 

1993) 

Οι τρεις από τις θεωρίες αυτές-εκτός από την ψυχαναλυτική-αν και δέχονται 

και υποστηρίζουν την καθοριστική σηµασία και συµβολή των κοινωνικών 

επιδράσεων, οικογενειακών και ευρύτερων, στη διαδικασία κοινωνικοποίησης ως 

προς το ρόλο του φύλου, διαφοροποιούνται µεταξύ τους ως προς τις αρχές και τις 

έννοιες που χρησιµοποιούν για να εξηγήσουν πως αυτό συντελείται και 

επιτυγχάνεται.   

Κρίνεται σκόπιµο να σηµειώσουµε σε αυτό το σηµείο πως η νοµική κάλυψη 

και κατοχύρωση της ισότητας των φύλων στο χώρο της οικογένειας, η αύξηση της 

συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, η είσοδός τους σε επαγγέλµατα που 

παραδοσιακά ήταν κατ� αποκλειστικότητα αντρικά, η άνοδος του µορφωτικού 

επιπέδου, είναι, ιδιαίτερα για τον Ελλαδικό χώρο, κατακτήσεις σχετικά πρόσφατες 

και δεν ήταν δυνατό να αναιρέσουν και να εξαλείψουν κοινωνικές αντιλήψεις, 

εµπειρίες, βιώµατα και πρακτικές αιώνων.  

Τα θετικά βήµατα που έχουν κάνει οι γυναίκες  στο δηµόσιο χώρο τα 

τελευταία χρόνια, ξεπερνώντας τα µύρια όσα εµπόδια, δυσκολίες και συγκρούσεις 

που τους δηµιουργούν ο ρόλος της µητέρας, συζύγου και νοικοκυράς, εµπόδια που 

δεν αντιµετωπίζουν οι άντρες, καθώς και η δυναµική παρουσία, έστω και ευάριθµων 

γυναικών, σε θέσεις υψηλού κοινωνικού γοήτρου και κύρους µε πολλές 

υπευθυνότητες και υποχρεώσεις, καταρρίπτουν τους µύθους για τη «φυσική» 

κατωτερότητα του γυναικείου φύλου και απογυµνώνουν την κοινωνική 

περιθωριοποίησή του από το µανδύα της µεταφυσικής και της βιολογίας. Παράλληλα 

αποδεικνύουν ότι οι κοινωνίες δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες και τις ικανότητες του 

µισού ανθρώπινου δυναµικού τους, διαιωνίζοντας την αυθαίρετη τακτική τους να 

προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τους ρόλους, τις δραστηριότητες 
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και γενικά την κοινωνική θέση των ατόµων-µελών τους, απλά και µόνο µε βάση το 

φύλο τους. (Μαραγκουδάκη 1993) 

Μπορεί ο κοινωνικός ρόλος του φύλου να διαφέρει στους διάφορους 

πολιτισµούς και από εποχή σε εποχή, αλλά για κάθε πολιτισµό υπάρχουν αρκετά 

καθαρές αντιλήψεις για τους ρόλους που θεωρούνται «ανδρικοί» και για αυτούς που 

θεωρούνται «γυναικείοι». Σε προηγµένους τεχνικούς πολιτισµούς τα στερεότυπα του 

κοινωνικού ρόλου του φύλου είναι αρκετά όµοια. Συχνά ο άντρας θεωρείται 

ρωµαλέος, επιθετικός, αυθάδης, ανεξάρτητος, προµηθευτής, ενώ η γυναίκα 

προβάλλεται στο ρόλο της µητέρας, της νοικοκυράς και τα χαρακτηριστικά που της 

αποδίδονται είναι αυτά της στοργικής, της συναισθηµατικής, της υποτακτικής. 

(Askew & Ross, 1992) 

 Οι άντρες ενθαρρύνονται σε τεχνολογικές και µηχανολογικές ασχολίες, 

µακριά από το σπίτι και σε σπουδές θετικής κατεύθυνσης. Για τα αγόρια ασχολίες 

όπως το ποδόσφαιρο και το καράτε είναι επιθυµητές, ενώ τα κορίτσια 

προσανατολίζονται προς το µπαλέτο, το πιάνο και άλλες πιο κοριτσίστικες ασχολίες. 

Χαρακτηριστικό επίσης της διαφορετικής αντιµετώπισης των αγοριών και κοριτσιών 

είναι και το γεγονός πως τα κορίτσια επιτρέπεται και αναµένεται να είναι πιο 

συναισθηµατικά και ευάλωτα, να εκδηλώνουν τα συναισθήµατά τους, σε αντίθεση µε 

τα αγόρια που θα πρέπει να είναι πιο συγκρατηµένα, µετρηµένα ως προς την 

εκδήλωση των συναισθηµάτων τους. Χαρακτηριστική είναι εξάλλου και η φράση «τα 

αγόρια δεν κλαίνε»! 

Αν και η πίεση σήµερα για την κοινωνικοποίηση στη διαµόρφωση του ρόλου 

του φύλου δεν είναι έντονη, τουλάχιστο στις περισσότερες βιοµηχανοποιηµένες 

∆υτικές κοινωνίες, είναι φανερό ότι  γονείς και εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να 

αντιµετωπίζουν µε διαφορετικό τρόπο τα αγόρια από ότι τα κορίτσια. Οι διαθέσεις 

και προθέσεις των γονιών, όσο και των εκπαιδευτικών προσανατολίζονται στον 

καθορισµό της συµπεριφοράς του κοινωνικού ρόλου του φύλου. Οι γονείς ενισχύουν 

τη συµπεριφορά του παιδιού που θεωρείται σύµφωνη µε το φύλο του, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από την κοινωνία, ενώ αγνοούν ή αποθαρρύνουν στα παιδιά 

εκδηλώσεις συµπεριφοράς που δεν θεωρούνται κατάλληλες για το φύλο τους. (Askew 

& Ross, 1992) 

Στην εκµάθηση του κοινωνικού ρόλου του φύλου φαίνεται να ισχύει το 

φαινόµενο της «χιονοστιβάδας». Καθώς, δηλαδή, το παιδί ενσωµατώνει ορισµένες 

απόψεις του ανδρικού ή του γυναικείου ρόλου, γίνεται όλο και πιο δεκτικό στην 
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ενσωµάτωση περισσότερων απόψεων αυτού του ρόλου, έτσι ώστε η «ανδρικότητα» 

να τρέφει περισσότερη «ανδρικότητα» και η «θηλυκότητα» περισσότερη 

«θηλυκότητα». (Askew & Ross, 1992)   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Η οικογένεια ως µέσο διαµόρφωσης των διαφυλικών σχέσεων 
 

Η οικογένεια αποτελεί την πρώτη διαπροσωπική σχέση του παιδιού(έσω-

οµάδα). Μέσα στην οικογένεια το παιδί έρχεται σε πρώτη επαφή µε τον κόσµο, 

γνωρίζει τη µικρογραφία της κοινωνίας στην οποία θα ενταχθεί αργότερα. Μέσα σε 

αυτό το οικογενειακό πλαίσιο εκτυλίσσεται το µεγαλύτερο µέρος των παιδικών 

χρόνων του παιδιού. Ο ρόλος της οικογένειας είναι καθοριστικός για την µετέπειτα 

εξέλιξη του παιδιού, για την ανάπτυξη µιας υγιούς προσωπικότητας και την οµαλή 

ένταξή του στην κοινωνία. Οι δεσµοί που αναπτύσσονται είναι ιδιαίτερα ισχυροί, µε 

πολλά έντονα συναισθήµατα. Γι� αυτό οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι 

συναισθηµατικά φορτισµένες. Το οικογενειακό περιβάλλον είναι ένας από τους 

βασικούς παράγοντες διαµόρφωσης των διαφυλικών σχέσεων.  

Η οικογένεια αποτελεί για το παιδί µια µορφή µύησης στις διάφορες όψεις της 

ζωής. Το οικογενειακό πλαίσιο είναι το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον που προεικονίζει 

την ευρύτερη κοινωνική οµάδα στην οποία το παιδί θα πρέπει να ενσωµατωθεί 

(Καραθανάση-Κατσαούνου,1998). Η οµάδα αυτή της οικογένειας αποτελείται από 

άτοµα διαφορετικού φύλου και ηλικίας, το καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει έναν 

διαφορετικό ρόλο. Ο ρόλος του κάθε ατόµου και οι λειτουργίες που καθένα 

αναλαµβάνει, κυρίως αυτές του πατέρα και της µητέρας, αποτελούν για το παιδί την 

πρώτη εντύπωση για τον πατέρα άντρα και τη µητέρα γυναίκα. Το παιδί από τη 

συµβίωσή του µέσα στην οικογένεια διαµορφώνει µια άποψη για τους ρόλους των 

δύο φύλων, όπως αυτοί παρουσιάζονται µέσα από τους ρόλους του πατέρα και της 

µητέρας. Οι γονείς λοιπόν αποτελούν για τα παιδιά τους πρότυπα και µοντέλα 

συµπεριφοράς για τα παιδιά ανάλογα µε το φύλο.   
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1.1  Η προσωπικότητα των γονέων και η µορφή της 

οικογένειας 
 

Η προσωπικότητα των γονέων είναι καθοριστική για την µετέπειτα εξέλιξη 

των παιδιών τους, για το είδος προσωπικότητας που αυτά θα αναπτύξουν. Τα 

χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητα των γονέων είναι ποικίλα. Αυτά 

είναι η εθνική και πολιτισµική τους ταυτότητα, το κοινωνικο-µορφωτικό τους 

επίπεδο, το κοινωνικο-πολιτιστικό τους πλαίσιο, οι γενικότερες πεποιθήσεις τους και 

η αγωγή που πήραν από τους δικούς τους γονείς.   

Η οµάδα στην οποία ανήκει το κάθε άτοµο, το εθνικό και πολιτιστικό πλαίσιο 

στο οποίο µεγαλώνει, προσδιορίζει κατά πολύ, αν όχι ολότελα, τις αντιλήψεις του, τις 

πεποιθήσεις του, τις στάσεις και τις συµπεριφορές τους. Καθορίζει τις στάσεις του 

απέναντι στα δύο φύλα, το ρόλο τους, τις κοινωνικά ή µη αποδεκτές συµπεριφορές, 

τις  διαφυλικές σχέσεις του.  

Σύµφωνα µε αυτές τις επιδράσεις, πολλοί εθνολόγοι-κοινωνιολόγοι, όπως ο R. 

Benedict και M. Mead, αποδέχονται ότι η προσωπικότητα του παιδιού, καθώς 

διαµορφώνεται σε κάθε πολιτισµική οµάδα, παίρνει τα χαρακτηριστικά της 

αντίστοιχης οµάδας. Ο Kardiner, προχωρώντας ακόµη περισσότερο, µας µιλάει για 

«βασική προσωπικότητα» (Gratiot H.- Zazzo R., 1974, σ. 154), η οποία ακριβώς 

περιλαµβάνει κάποια κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα προσωπικότητας, τα οποία 

είναι αποτέλεσµα αυτών των επιδράσεων. (Καραθανάση-Κατσαούνου,1998)   

Οι αναµνήσεις που έχει το κάθε άτοµο από την παιδική του ηλικία, από το 

οικογενειακό του περιβάλλον και τις σχέσεις του µε τους γονείς του, καθώς και τις 

εικόνες που έχει γι� αυτούς, όλα αυτά αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη 

διαµόρφωση των προσωπικών του απόψεων σε σχέση µε τα παιδιά του και την αγωγή 

τους. Ο τρόπος που ο γονέας έχει µεγαλώσει, η αγωγή που έχει πάρει από τους γονείς 

του, οι εµπειρίες που έχει αποκοµίσει από τη δική του οικογένεια, καθορίζουν κατά 

ένα πολύ µεγάλο ποσοστό τη µορφή διαπαιδαγώγησης που θα δώσουν στα παιδιά 

τους, τα βιώµατα και τις αντιλήψεις που θα τους µεταδώσουν. Το είδος της αγωγής 

που έχουν λάβει, οι θετικές ή αρνητικές εµπειρίες τους, όσον αφορά το φύλο, 

καθορίζουν την προσωπικότητά τους και επηρεάζουν τόσο τη µεταγενέστερη στάση 

τους απέναντι στο άλλο φύλο, όσο και στη στάση τους απέναντι στα παιδιά τους. Οι 
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γονείς λοιπόν, άλλοι σε µεγαλύτερο και άλλοι σε µικρότερο βαθµό, µεταφέρουν µέσα 

τους ένα κοµµάτι από τους δικούς τους γονείς, από τη δική τους οικογένεια.  

Οι γονείς έχουν διαµορφώσει κατά τη δική τους αναπτυξιακή πορεία ένα 

κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο το οποίο περιλαµβάνει τις θρησκευτικές τους 

πεποιθήσεις, τις φιλοσοφικές και τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Οι πεποιθήσεις 

αυτές καθορίζουν ένα ευρύ σύστηµα αξιών, µε βάση το οποίο το άτοµο, ο γονέας, 

διαµορφώνει τον τρόπο σκέψης του, τις αντιλήψεις του, τις στάσεις του απέναντι 

στην κοινωνία, αλλά και καθορίζει τους τρόπους αντιµετώπισης των ανθρωπίνων 

σχέσεων. Φυσικά οι στάσεις αυτές δε θα µπορούσαν παρά να περιλαµβάνουν και τις 

αντιλήψεις του γονέα, και του κάθε ατόµου, για τα δύο φύλα, για τις σχέσεις, τους 

ρόλους, τις θέσεις, τα µοντέλα συµπεριφοράς που αντιστοιχούν στο κάθε φύλο.  

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι στερεότυπες αντιλήψεις των παιδιών για τα φύλα, 

εξαρτώνται και από την κοινωνικοοικονοµική προέλευση των γονέων. Έχει βρεθεί 

δηλαδή ότι τα παιδιά των κατώτερων συγκριτικά µε τα παιδιά των µεσαίων και 

ανώτερων κοινωνικοοικονοµικά τάξεων, τόσο στην προσχολική ηλικία, όσο και σ� 

όλες τις περιόδους ανάπτυξής τους, έχουν περισσότερο στερεότυπες και 

παραδοσιακές αντιλήψεις για τα φύλα και ότι οι δραστηριότητες και οι τρόποι 

συµπεριφοράς τους από πολύ πρώιµη ηλικία συµφωνούν απόλυτα προς τα 

παραδοσιακά στερεότυπα των φύλων. (Μαραγκουδάκη, 1993) 

Η διαφοροποίηση ως προς τις κοινωνικές τάξεις αποδίδεται στο γεγονός ότι οι 

σχετικές µε τα φύλα αντιλήψεις των γονέων χαµηλού µορφωτικού επιπέδου είναι 

συνήθως περισσότερο στερεότυπες και παραδοσιακές και η κατανοµή 

δραστηριοτήτων και ρόλων µέσα στην οικογένεια πολύ περισσότερο αυστηρή από ότι 

στις µεσαίες και στις ανώτερες.     

Εκτός από την προσωπικότητα του κάθε γονέα χωριστά, οι σχέσεις των 

γονέων µεταξύ τους αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για τη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας του παιδιού γενικότερα, αλλά ειδικότερα ως προς τις αντιλήψεις του 

για τα δύο φύλα.  

Βέβαιο είναι πως µια θετική σχέση των γονέων µεταξύ τους θα επιδράσει 

ευνοϊκά στη διαµόρφωση θετικών στάσεων των παιδιών, τόσο για το ίδιο τους το 

φύλο, όσο και για το άλλο φύλο. Η καλή συναισθηµατική σχέση των δύο συζύγων 

έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Το παιδί έχοντας ως πρότυπα τη σχέση των γονιών του, 

έρχεται σε επαφή πρώτη φορά µε τις οµοιότητες και διαφορές των δύο φύλων. Η 

σχέση αυτή δίνει στο παιδί µια πρώτη εικόνα για ό,τι αφορά τη γυναίκα και τον άντρα 
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και του δίνει τη δυνατότητα να ταυτιστεί µε το γονέα του ίδιου φύλου. Η σχέση αυτή 

των γονέων µεταξύ τους δηµιουργεί ένα ψυχολογικό κλίµα µέσα στο οποίο τα παιδιά 

µαθαίνουν πως συµπεριφέρονται τα δύο φύλα το ένα απέναντι στο άλλο, πως 

επικοινωνούν, πως αποδέχονται το ένα το άλλο, και γενικά τι σηµαίνει συντροφική ή 

συζυγική σχέση. Φυσικά είναι ευνόητο πως σε µια σχέση όπου κυριαρχούν οι 

εντάσεις και οι συγκρούσεις τα παιδιά δεν διευκολύνονται στη δηµιουργία µιας 

θετικής, υγιούς εικόνας και αντίληψης, όσον αφορά τις διαφυλικές σχέσεις. Οι 

εµπειρίες µιας τέτοιας σχέσεις έχουν αντίκτυπο, αρνητικό βέβαια, στις µετέπειτα 

σχέσεις του παιδιού µε το άλλο φύλο. (Καραθανάση-Κατσαούνου,1998)   

 Γνωρίζουµε βέβαια πως το να προτείνουµε µια σχέση µεταξύ των γονέων, 

καλή, θετική, ήρεµη, χωρίς συγκρούσεις και διαφωνίες, θα ήταν µια ουτοπία, κάτι το 

αδύνατο. Ωστόσο, θα µπορούσαµε να προτείνουµε οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες 

να εκφράζονται µέσα από πολιτισµένες διαδικασίες, µέσα από το διάλογο και τη 

συζήτηση, µέσα από την ανταλλαγή απόψεων, µέσα από µια ήπια και ήρεµη 

αντιπαράθεση. Η επιθετικότητα, οι έντονες συγκρούσεις, ο καβγάς και οι φωνές µόνο 

αρνητικές επιπτώσεις µπορούν να έχουν τόσο στη ψυχολογία του παιδιού, όσο και 

στη διαµόρφωση των στάσεών του απέναντι στις διαφυλικές σχέσεις. Στην πρώτη 

περίπτωση το παιδί θα διακρίνει ότι οι σχέσεις των δύο φύλων, ακόµη και µέσα από 

τις συγκρούσεις, δεν είναι εχθρικές, αλλά διατηρούν τον αυτοσεβασµό, την 

αξιοπρέπεια και το σεβασµό προς το άλλο άτοµο, προς το άλλο φύλο. Αντίθετα, στη 

δεύτερη περίπτωση µόνο λανθασµένα και αρνητικά συµπεράσµατα θα µπορέσει να 

βγάλει για τις σχέσεις των δύο φύλων και τον τρόπο που επικοινωνούν και 

αλληλεπιδρούν. Το σηµαντικό εποµένως στις σχέσεις των δύο φύλων δεν είναι η 

έλλειψη διεκδικήσεων και αντιπαραθέσεων, αλλά η ποιότητα των διεκδικήσεων 

αυτών, ο τρόπος που διεκδικούµε αυτό που θέλουµε.    

Η διαµόρφωση των στάσεων ενός παιδιού, όσον αφορά τις διαφυλικές 

σχέσεις, εξαρτάται και από τον αριθµό και το φύλο των αδερφών του. Τα παιδιά 

αυτά, που έχουν αδέλφια, έχουν την ευκαιρία µέσα στην οικογένεια να αποκτήσουν 

εµπειρίες σχετικές µε το φύλο, καθώς επίσης και πληροφορίες για το κάθε φύλο, µε 

τρόπο φυσικό και αβίαστο. Ανάλογα µε το φύλο των παιδιών µιας συγκεκριµένης 

οικογένειας, αποκτώνται και αντίστοιχες εµπειρίες και πληροφορίες. Οι αδελφικές 

σχέσεις και κυρίως οι αρνητικές, όπως είναι η ζήλια, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό 

και από το φύλο των παιδιών. Στην περίπτωση αγοριού κοριτσιού µέσα στην 

οικογένεια, συνήθως υπάρχουν διαφοροποιηµένες στάσεις των γονιών προς το αγόρι-
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στάσεις θετικότερες- µε αποτέλεσµα το κορίτσι να ζηλεύει έντονα (Καραθανάση 

1993, σ. 115,157). Αυτή η βίωση έντονης ζήλιας επεκτείνεται στη συνέχεια σε 

ανταγωνιστική και ζηλότυπη σχέση όσον αφορά τα αγόρια και τους άντρες αργότερα. 

Έτσι, µια αρνητική διαφυλική σχέση µε τον άντρα έχει πολλές φορές τις ρίζες της 

στην παιδική ζήλια, η οποία ήταν µε τη σειρά της αποτέλεσµα της ευνοϊκότερης 

στάσης των γονιών απέναντι στο αγόρι. (Καραθανάση-Κατσαούνου,1998)   

Επίσης η ηλικία των γονέων φαίνεται να διαδραµατίζει και αυτή ένα ρόλο 

σηµαντικό στη διαµόρφωση στάσεων όσον αφορά το φύλο και τις διαφυλικές 

σχέσεις.  

Στην περίπτωση, λοιπόν, που οι γονείς είναι νέοι, η διαφορά ηλικίας µε τα 

παιδιά τους είναι µικρή, οι γονείς αυτοί µπορούν πιο εύκολα να βρίσκονται κοντά 

στην εποχή των παιδιών τους, να είναι περισσότερο σύγχρονοι, ως προς τις απόψεις 

και τις αντιλήψεις τους. Το κοινωνικο-πολιτιστικό δηλαδή πλαίσιο αναφοράς των 

γονέων περιλαµβάνει πεποιθήσεις που προσεγγίζουν τις τωρινές , όσον αφορά τις 

ανθρώπινες σχέσεις, τη θέση του άντρα και της γυναίκας. Εποµένως δίνουν στα 

παιδιά τους διαφορετικά µηνύµατα και συµβάλλουν σε µια διαφορετική διαµόρφωση 

αντιλήψεων όσον αφορά τις σχέσεις των δύο φύλων.  

Στην αντίθετη περίπτωση, όπου η διαφορά ηλικίας των γονιών µε τα παιδιά 

τους είναι µεγάλη, οι γονείς έχουν διαµορφώσει ένα κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο 

αναφοράς το οποίο διαφέρει κατά πολύ από τις σύγχρονες αντιλήψεις. Αποτέλεσµα 

των διαφορετικών επιδράσεων αυτών των γονιών από των σύγχρονων είναι ότι 

δυσκολεύονται αρκετά στην προσέγγιση των παιδιών τους και στην εύρεση κοινών 

κωδικών επικοινωνίας, κυρίως ως προς τις διαφυλικές σχέσεις, τη θέση του άντρα και 

της γυναίκας, των ρόλων των δύο φύλων.  

 

 1.2  Η θέση των φύλων στην ελληνική οικογένεια 

 
Κρίνεται χρήσιµο σε αυτό το σηµείο να καταγράψουµε την εικόνα που 

παρουσιάζουν σήµερα οι σύγχρονες οικογένειες και τις σχέσεις των δύο συζύγων ως 

προς το φύλο τους. Κάτι τέτοιο είναι σηµαντικό γιατί, όπως είπαµε και παραπάνω, τα 

πρότυπα που προβάλλονται στα παιδιά µέσα στην οικογένειά τους, όσον αφορά τα 

φύλα, , είναι καθοριστικά για τις µετέπειτα στάσεις τους απέναντι στις διαφυλικές 

σχέσεις.   
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Είναι γεγονός πως δεν υπάρχουν πολλά εµπειρικά κοινωνιολογικά δεδοµένα 

σχετικά µε τον καταµερισµό των ρόλων και την κατανοµή εξουσίας ανάµεσα στα 

φύλα. Το θέµα αυτό δεν έχει αποτελέσει στην Ελλάδα αντικείµενο εκτεταµένης 

έρευνας (Τεπέρογλου, 1982 & Χρονάκη-Παπαµίχου, 1983). Ωστόσο µπορούµε να 

στηριχτούµε σε κάποια ερευνητικά δεδοµένα που υπάρχουν και να σχηµατίσουµε 

κάποια εικόνα για το τι συµβαίνει στο χώρο της ελληνικής οικογένειας.  

Με βάση λοιπόν τα δεδοµένα αυτά αναδεικνύεται πως οι όποιες εξελίξεις 

έχουν σηµειωθεί ως προς τον απόλυτο καταµερισµό ρόλων και την πατριαρχική 

δοµή-διάρθρωση της ελληνικής οικογένειας, αφορούν κυρίως οικογένειες στις οποίες 

και οι δύο σύζυγοι εργάζονται και είναι µέσου ή ανώτερου µορφωτικού επιπέδου. 

Συγκεκριµένα, από έρευνα, που διεξήγαγε η Σαφιλίου-Rothchild διαπιστώθηκε µια 

τάση βαθµιαίας εξασθένισης των παραδοσιακών αντιλήψεων για απόλυτη κυριαρχία 

και εξουσία του άντρα-συζύγου µέσα στην οικογένεια και παράλληλα µια 

αναγνώριση δικαιώµατος στη γυναίκα-σύζυγο να παίρνει ορισµένες αποφάσεις. Η 

τάση όµως αυτή διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε άµεση συσχέτιση µε ορισµένες 

µεταβλητές και συγκεκριµένα µε το µορφωτικό επίπεδο του συζύγου, όπως και µε το 

αν η σύζυγος ήταν εργαζόµενη. Αξιοσηµείωτο, ωστόσο, είναι ότι και στις 

περιπτώσεις αυτές η εξουσία της εργαζόµενης συζύγου και η δικαιοδοσία της να 

παίρνει αποφάσεις ήταν περιορισµένες και κάλυπταν µόνο ό,τι αφορούσε την 

ανατροφή των παιδιών, την αγορά ειδών ρουχισµού, επίπλων και άλλων ειδών 

οικιακής χρήσης, αλλά πολύ σπάνια τη διαχείριση των χρηµάτων του οικογενειακού 

προϋπολογισµού. Γενικά διαπιστώθηκε πως, αν και στις εργαζόµενες γυναίκες-

συζύγους αναγνωριζόταν το δικαίωµα λήψης αποφάσεων, η δικαιοδοσία τους 

περιοριζόταν σε αποφάσεις που «προσιδιάζουν περισσότερο εις την γυναίκα, και δεν 

απειλεί αµέσως την θέσιν του συζύγου εις την οικογένεια». (Σαφιλίου-Rothchild, 

1972, σ. 94) 

Αναφορικά µε τον καταµερισµό  των οικογενειακών ρόλων από πιο 

πρόσφατες έρευνες και µελέτες (Νικολαίδου, 1981 & Μουσούρου, 1985) 

διαπιστώθηκε ότι, αν και έχει σηµειωθεί κάποια άµβλυνση σχετικά µε το παρελθόν, 

ωστόσο παραµένει παραδοσιακός και στερεότυπος, ακόµη κι όταν οι γυναίκες είναι 

εργαζόµενες (Βασιλείου, 1966). Συγκεκριµένα από τις έρευνες των Μ. Νικολαίδου 

και Λ. Μουσούρου που έγιναν στην περιοχή Αθηνών διαπιστώθηκε ότι η 

επαγγελµατική απασχόληση της συζύγου κάνει αναγκαία τη συµµετοχή του συζύγου 

στις δουλειές του νοικοκυριού και την ανατροφή των παιδιών. Ωστόσο, πέρα από το 
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ότι το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαµηλό, µια και στις περισσότερες περιπτώσεις την 

εργαζόµενη σύζυγο-µητέρα αντικαθιστά ή βοηθά η γιαγιά, η θεία κτλ., η συµµετοχή 

του συζύγου περιορίζεται σε πολύ λίγες ασχολίες, π.χ. ψώνια, πλύσιµο πιάτων, 

ψυχαγωγία-περιπάτους των παιδιών και πάντως την κύρια ευθύνη εξακολουθεί να την 

επωµίζεται εξ� ολοκλήρου και αποκλειστικά η γυναίκα. Γενικά, όπως πολύ 

χαρακτηριστικά υποστηρίζεται, «όποιες παρεκκλίσεις από το παραδοσιακό 

στερεότυπο της συζύγου παρατηρούνται, δεν αφορούν τη µέση Ελληνίδα και 

συνοδεύουν εξαιρετικές ατοµικές και κοινωνικές συνθήκες» (Μουσούρου, 1985, σ. 

95). Σε πανοµοιότυπα ευρήµατα, συµπεράσµατα και διαπιστώσεις κατέληξε έρευνα 

που έγινε σε όλη τη χώρα από το ΕΚΚΕ στα πλαίσια του προγράµµατος European 

Coordination Center for Social Sciences Documentation (Γκιζέλης κ.α.,1984). Η Ρ. 

Κακλαµανάκη γράφει : «Η γυναίκα µπαίνει στην παραγωγή αλλά δε βγαίνει από το 

σπίτι. Μοιράζεται µε τον άντρα της τις ευθύνες για τα κοινά και τον αγώνα του 

βιοπορισµού, αλλά δε µοιράζεται ο άντρας µαζί της τις ευθύνες του σπιτιού». 14  

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι η κατανοµή 

εξουσίας και ο καταµερισµός ρόλων ανάµεσα στα φύλα στην ελληνική οικογένεια 

ουσιαστικά ακολουθεί τα παραδοσιακή πατριαρχικά πρότυπα µε ελάχιστη 

«παρέκκλιση» και «παρεκτροπή» όταν οι γυναίκες εργάζονται. Ωστόσο, και στις 

περιπτώσεις αυτές, οι δικαιοδοσίες και η εξουσία τους δεν εξισώνονται µε των 

αντρών και δεν παύουν να έχουν την κύρια ευθύνη για τις δουλειές του νοικοκυριού 

και τη φροντίδα-περιποίηση των παιδιών. (Μαραγκουδάκη 1993) 

      Οι πολλαπλές υποχρεώσεις, στις οποίες η σύγχρονη γυναίκα καλείται να 

αντεπεξέλθει, και τις οποίες ένα µεγάλο ποσοστό γυναικών τις δέχεται και τις θεωρεί 

αποκλειστικά δικές τους, περιορίζουν τις δυνατότητές τους για ισότιµη µε τους 

άντρες συµµετοχή στην οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική ζωή του τόπου. 

Ιδιαίτερα και πολύµορφα αρνητικές συνέπειες και επιπτώσεις έχει ο ρόλος της 

νοικοκυράς και της µητέρας για τις εργαζόµενες Ελληνίδες τόσο στη σωµατική τους 

αντοχή και ψυχική τους ηρεµία, όσο και στην επαγγελµατική τους ανέλιξη και 

ικανοποίηση. (Μαραγκουδάκη 1993) 

Αν λάβουµε υπόψη όλα τα παραπάνω, όπως και τη δυσκολία ή µάλλον την 

αδράνεια που παρουσιάζουν «τα οικογενειακά ήθη» σε µεταλλάξεις και εξελίξεις, και 

την έλλειψη οργανωµένης και συστηµατικής προσπάθειας προς την κατεύθυνση αυτή 
                                                 
14 Κακλαµανάκη, Ρ., (1984). Η θέση της Ελληνίδας στην Οικογένεια, στην Κοινωνία, στην Πολιτεία, 
Αθήνα: Καστανιώτη, σ. 93 
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από τη µεριά της Πολιτείας, µπορούµε αναντίρρητα να δεχτούµε τον ισχυρισµό ότι 

«Οι διακηρύξεις περί ισότητας στα πλαίσια της συζυγικής ζωής δεν ενοχλούν παρά 

σαν µακροπρόθεσµη επένδυση στη συνειδητοποίηση των φύλων».(Αλεβίζιου- 

Παπαγιαννάκη, 1986, σ. 65) 

 

1.3   Οι στάσεις των γονέων σε σχέση µε το φύλο του παιδιού 

τους 
 

Οι στάσεις των γονέων απέναντι στα παιδιά τους, ανάλογα µε το φύλο, 

κυµαίνονται µεταξύ πλήρους αποδοχής και µη-αποδοχής ή απόρριψης. 

Στην πρώτη περίπτωση δεν υπάρχουν προβλήµατα. Στη δεύτερη, δηλαδή στην 

περίπτωση της µη αποδοχής και απόρριψης των παιδιών λόγω του φύλου τους-που 

στις περισσότερες περιπτώσεις είναι κορίτσι-, το παιδί αυτό βιώνει έντονη 

δυσαρέσκεια για το φύλο του, µε αποτέλεσµα αυτό να έχει σηµαντικές επιπτώσεις 

αργότερα στις σχέσεις του µε το άλλο φύλο(Adler, 1971, σ. 140,151) 

Οι στάσεις απόρριψης κα µη αποδοχής συνήθως είναι αποτέλεσµα αρνητικών 

βιωµάτων των γονέων σε σχέση µε το ανδρικό και το γυναικείο φύλο και την παιδική 

τους ηλικία. Αυτά τα αρνητικά βιώµατα απωθήθηκαν, λόγω του ότι δηµιουργούν 

ενοχές, και υπάρχουν στο ασυνείδητο των γονέων ως εχθρικές στάσεις προς το 

αρσενικό ή το θηλυκό φύλο. Αυτές οι στάσεις, παρότι δεν εκφράζονται λεκτικά, 

γίνονται αντιληπτές από τα παιδιά µέσω αυτής της επικοινωνίας. (Μauco, 1993, σ. 

39) Τα παιδιά µε τη σειρά τους, βιώνοντας αυτήν την απόρριψη, διαµορφώνουν και 

τα ίδια αρνητική στάση για το φύλο τους ή για το άλλο φύλο, µε αποτέλεσµα αυτό να 

έχει καθοριστική επίδραση αργότερα στις σχέσεις τις οποίες τα συγκεκριµένα παιδιά 

θα δηµιουργήσουν αύριο µε το άλλο φύλο. 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι λόγω αυτής της επικοινωνίας των ασυνειδήτων, 

αυτές οι αρνητικές στάσεις όσον αφορά το φύλο µεταφέρονται από τη µια γενιά στην 

άλλη. (Καραθανάση-Κατσαούνου,1998)    

Κάθε οικογένεια έχει τη δική της «παιδαγωγική θεωρία». Αυτή η παιδαγωγική 

θεωρία περιλαµβάνει τις αντιλήψεις και τις στάσεις των γονέων, οι οποίες σχετίζονται 

µε το φύλο των παιδιών τους και την αγωγή τους. Με βάση τη θεωρία αυτή οι γονείς 

από πολύ νωρίς, πριν ακόµη τη γέννηση του παιδιού τους έχουν ένα είδος 

«στερεότυπου» για το πώς θέλουν να είναι το παιδί τους ανάλογα µε το φύλο του και 
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για το πώς επιθυµούν να είναι όταν αυτό µεγαλώσει. Η Ε. Τζαννίνι-Μπελόττι 

αναφέρει15 ότι οι λαϊκές δοξασίες που προµαντεύουν το φύλο του µελογέννητου 

διαφοροποιούνται, καθώς όλες οι θετικές ενδείξεις-καλή διάθεση της εγκύου, ροδαλό 

χρώµα προσώπου κτλ.-συνδέονται µε τη γέννηση αγοριού ενώ αντίθετα οι αρνητικές-

κακοδιαθεσία, πανάδες (λεκέδες) στο πρόσωπο, πρήξιµο των ποδιών, χεριών-µε τη 

γέννηση κοριτσιού. Ερευνητικά δεδοµένα αναφορικά µε τους γονείς επισηµαίνουν 

διαφορές ως προς τις προτιµήσεις τους για το φύλο του µελογέννητου παιδιού καθώς 

και ως προς τους λόγους που θέλουν να αποκτήσουν αγόρι ή κορίτσι. Έχει βρεθεί 

(Hoffman, 1977) π.χ. ότι τα περισσότερα ζευγάρια προτιµούν να αποκτήσουν αγόρι 

παρά κορίτσι και ότι είναι συνηθέστερο τα ζευγάρια που έχουν αποκτήσει µόνο κόρες 

να επιχειρούν τρίτη και τέταρτη εγκυµοσύνη προκειµένου να αποκτήσουν «γιο» παρά 

το αντίθετο. Τα αγόρια αντιπροσωπεύουν τη συνέχεια του ονόµατος της οικογενείας, 

ενώ τα κορίτσια είναι κατάλληλα για συντροφιά της µητέρα, για να φροντίζουν 

αργότερα τους γονείς τους και για να συνεισφέρουν στις δουλειές τους σπιτιού.  

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι τα παιδιά γεννιούνται σε έναν πολιτισµό που 

έχει ιδιαίτερη προτίµηση για το αντρικό φύλο και ότι τα κοινωνικά στερεότυπα, όπως 

φαίνεται από τις προσδοκίες των µητέρων περιµένουν τα παιδιά προτού ακόµη 

γεννηθούν. Οι διαµετρικά αντίθετες για τα φύλα προσδοκίες των γονέων και τα βαθιά 

µέσα τους ριζωµένα κοινωνικά στερεότυπα των φύλων συντελούν στο να αποδίδουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά στα νεογέννητα παιδιά τους και να βλέπουν διαφορές κι 

όταν ακόµη δεν υπάρχουν. Όταν ζητήθηκε π.χ. από τους γονείς, 24 ώρες µετά τη 

γέννηση του πρώτου τους παιδιού  και ενώ, οι µεν πατέρες το είχαν δει µόνο πίσω 

από το τζάµι του θαλάµου των νεογέννητων, οι δε µητέρες το είχαν πάρει αγκαλιά 

µόνο µια φορά, να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά του παιδιού τους βρέθηκε ότι τα 

κορίτσια περιγράφτηκαν ως ήρεµα, γλυκά, µε λεπτά χαρακτηριστικά και 

µικροκαµωµένα. Αντίθετα, τα αγόρια περιγράφτηκαν ως νευρικά, ζωηρά, µε αδρά 

χαρακτηριστικά, γεροδεµένα και δυνατά, παρόλο που τα νεογέννητα είχαν επιλέγει 

έτσι ώστε να µη διαφέρουν ούτε ως προς το βάρος, ούτε ως προς το ύψος. (Rubin et 

al. , 1974)16 

Oι στερεότυπες αυτές αντιλήψεις-προσδοκίες δεν περιορίζονται µόνο στην 

ερµηνεία των αντιδράσεων των βρεφών, αλλά προχωρούν πολύ περισσότερο, στην 
                                                 
15 Τζιανίνι-Μπελόττι, Ε. (1977). Απ� την πλευρά των κοριτσιών, µετφρ. Λήδα Μοσχονά, Αθήνα: 
Βέργος, σ. 16 
16 Rubin, J.Z., Provenzano, F.J., Luria, Z. (1974). The eye of the beholder: parent�s views on sex of 
newborns, American Journal of Orthopsychiatry, 44, p. 512-519 



 40

ποσοτική και ποιοτική αλληλεπίδραση των γονιών µε τα παιδιά τους. Από σχετικές 

µε το θέµα αυτό έρευνες έχουν επισηµανθεί ήδη από τους πρώτους µήνες µετά τη 

γέννηση των παιδιών διαφορές ως προς τη διάρκεια και τον τρόπο που οι γονείς 

µιλούν, κρατούν αγκαλιά, χαϊδεύουν ή παίζουν µε τα αγόρια και τα κορίτσια. Έχει 

βρεθεί π.χ. ότι 6 µήνες µετά τη γέννηση οι γονείς µιλούν στα κορίτσια περισσότερο 

και µάλιστα µε τρόπο ήρεµο και γλυκό, τα παίρνουν αγκαλιά και παίζουν µαζί τους 

συχνότερα (Goldberg & Lewis, 1969) ή τα υπερπροστατεύουν, θεωρώντας τα 

περισσότερο από ό,τι τα αγόρια ευαίσθητα και εύθραυστα (Pederson & Robson, 

1969). Οι γονείς όταν παίζουν ή χαϊδεύουν τα αγόρια, οι κινήσεις τους είναι 

απότοµες, τραχείς και σκληρές, π.χ. τους τραβούν τα πόδια και τα χέρια, τα πετούν 

ψηλά στον αέρα και τα αναποδογυρίζουν, παιχνίδια που πολύ σπάνια κάνουν µε τα 

κορίτσια. (Yarrow et al., 1971).  

Ο Nicholson επισηµαίνει ότι οι πατέρες χρησιµοποιούν περισσότερο το σώµα 

τους όταν παίζουν, ιδιαίτερα µε τα αγόρια Η διαπίστωση αυτή ταιριάζει µε την 

υπόθεση ότι τα αγόρια και οι άντρες µαθαίνουν να αξιολογούν περισσότερο τη δράση 

από τη συναισθηµατικότητα και την επικοινωνία στις σχέσεις.  

Οι γονείς και οι ενήλικες γενικότερα, φαίνεται να είναι περισσότερο αυστηροί 

και αποθαρρυντικοί µε τα αγόρια στο θέµα της µίµησης τρόπων συµπεριφοράς και 

δραστηριοτήτων του άλλου φύλου, από ότι είναι µε τα κορίτσια. Η αυστηρότητα µε 

την οποία κοινωνικοποιούνται τα αγόρια ως προς το φύλο µπορεί να αποδοθεί στο 

γεγονός ότι οι γονείς φοβούνται και προσπαθούν από πολύ πρώιµη ηλικία να 

αποτρέψουν µια ενδεχόµενη µελλοντική οµοφυλοφιλία. Μια άλλη εξήγηση µπορεί να 

είναι το ότι, επειδή ο ρόλος του αντρικού φύλου έχει περισσότερα προνόµια και 

υψηλότερο κοινωνικό γόητρο και κύρος, αξιολογείται θετικότερα τόσο από τους 

γονείς, τόσο και από τα ίδια τα παιδιά.         

Η A. Huston, που µελέτησε τα δεδοµένα πιο πρόσφατα ερευνών και 

καταλήγει ότι «οι γονείς αντιµετωπίζουν τα αγόρια και τα κορίτσια τους µε τρόπους 

διαφορετικούς που φαίνεται να έχουν µακροπρόθεσµες συνέπειες για τα 

ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, την ανεξαρτησία, την επιτυχία και τις διαπροσωπικές 

σχέσεις των παιδιών»17. 

 Οι έρευνες σχετικά µε το διαφορετικό τρόπο αντιµετώπισης των αγοριών και 

των κοριτσιών από τους γονείς κατά την καθηµερινή και «πρόσωπο µε πρόσωπο» 
                                                 
17 Huston, A.C. (1983). Sex typing. In Mussen, P. (ed.), Handbook of Child Psychology, New York: 
John Wiley and Sons, Inc., p. 387-467:438 
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επικοινωνίας τους, δηµιουργούν κάποιες επιφυλάξεις και ενδοιασµούς, εξαιτίας της 

έλλειψης απόλυτης συµφωνίας µεταξύ τους. Ωστόσο, οι επιφυλάξεις αυτές αίρονται 

ως ένα πολύ µεγάλο βαθµό, εάν αναφερθούµε σε ερευνητικά δεδοµένα και 

παρατηρήσεις για πιο συγκεκριµένους δείκτες π.χ. ντύσιµο, παιχνίδι κτλ. Κι αυτό 

συµβαίνει γιατί είναι σχεδόν απίθανο, από τη µια οι γονείς να ασπάζονται και να 

υιοθετούν τις κοινωνικές αντιλήψεις και κανόνες στον τρόπο ντυσίµατος των 

παιδιών, στα είδη των παιχνιδιών τους κτλ., αλλά να τις παραβλέπουν όσον αφορά 

τους τρόπος συµπεριφοράς, τις ικανότητες κτλ. που ενθαρρύνουν στα αγόρια και τα 

κορίτσια. Άλλωστε, κατά την βρεφική και νηπιακή ηλικία η διάκριση των φύλων και 

η µεταβίβαση των τυπικών τρόπων συµπεριφοράς, ικανοτήτων κτλ. εκφράζεται και 

υλοποιείται µε την ενδυµασία, το παιχνίδι κτλ. ως προς τα οποία σχετικές έρευνες 

δείχνουν ότι οι γονείς διαφοροποιούν έντονα τα φύλα. (Μαραγκουδάκη 1993) 

Η διαφοροποίηση αυτή εκδηλώνεται αµέσως µετά τις πρώτες ώρες γέννησης 

του παιδιού και εκφράζεται µε το διαφορετικό χρώµα των ρούχων, γαλάζιο αν είναι 

αγόρι και ροζ αν είναι κορίτσι, και όλων των προσωπικών ειδών του παιδιού. 

Αργότερα, η διαφοροποίηση αυτή στο χρώµα των ρούχων επεκτείνεται στον τρόπο 

ντυσίµατος- παντελονάκια για τα αγόρια, φορεµατάκια, µε πολλά κεντήµατα και 

δαντέλες για τα κορίτσια. (Richardson, 1981) 

Όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνεται από τον Richardson, παρόλο που τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται ύφεση ως προς τον αυστηρά διαφορετικό τρόπο 

ντυσίµατος των παιδιών, η όποια «παρέκκλιση» είναι ανεκτή και επιτρεπτή µόνο για 

τα κορίτσια αλλά ποτέ για τα αγόρια και αφορά µόνο τα ρουχαλάκια καθηµερινής 

χρήσης και παιχνιδιού, αλλά πολύ σπάνια τις «επίσηµες» φορεσιές των κοριτσιών.  

Η διαφοροποίηση αυτή στο χρώµα και στον τύπο ντυσίµατος µπορεί να 

φαίνεται σε όλους µας ασήµαντη και ότι γίνεται από απλή συνήθεια. Φανερώνει, 

όµως, τη σπουδαιότητα και τη σηµασία που οι γονείς αποδίδουν στο φύλο του 

παιδιού, που επειδή δεν είναι ακόµη εµφανές στους άλλους σπεύδουν να τους το 

γνωστοποιήσουν, για να εξασφαλίσουν τον ανάλογο τρόπο συµπεριφοράς και 

αντίδρασής τους (Shakin et al., 1985). Παράλληλα, ο τρόπος ντυσίµατος έχει και 

κάποιες συνέπειες για το ίδιο το παιδί. Από τη µια µεριά τού σηµατοδοτεί σε ποιο από 

τα δύο φύλα ανήκει και από την άλλη τού µεταβιβάζει έµµεσα τις κοινωνικές για τα 

φύλα παραδοχές και προσδοκίες σχετικά µε τη φιλαρέσκεια και τις προσεγµένες ή 

«κόσµιες» κινήσεις των γυναικών «όταν βρίσκονται µπροστά σε άλλους», και την 

ελευθερία κινήσεων των αντρών.  
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Άλλος δείκτης διαφοροποίησης των φύλων από τους γονείς, που από τη µια 

σηµατοδοτεί στο παιδί το φύλο του και από την άλλη φανερώνει τις προσδοκίες τους 

για τα φύλα, έχει εντοπιστεί στα ονόµατα των φύλων. Επισηµαίνεται (Richardson, 

1981 & Delanont, 1980) π.χ. πως κατά κανόνα στα αγόρια δίνονται ονόµατα 

σηµαντικά, ακουστικά ηχηρά και σκληρά, ενώ στα κορίτσια όµορφα και µελωδικά. 

Επειδή όµως υπάρχει η συνήθεια να δίνεται στο παιδί το όνοµα κάποιου από τους 

συγγενείς του πατέρα ή της µητέρας, οι γονείς συνήθως φτιάχνουν υποκοριστικά που 

ανταποκρίνονται στον παραπάνω κανόνα. Έτσι για παράδειγµα έχουµε τα ονόµατα 

∆ήµητρα-∆ηµητρούλα ή Τούλα, Αφροδίτη-Αφρούλα, ενώ ∆ηµήτρης-Τάκης ή 

Μήτσος, Παναγιώτης-Πάνος. Μια άλλη αξιοσηµείωτη διαφοροποίηση, που έµµεσα 

δείχνει το µη επιτρεπτό οικειοποίησης από το αντρικό φύλο κάθε στοιχείου που 

αποδίδεται στο γυναικείο, είναι ότι, παρόλο που η θηλυκοποίηση κατεξοχήν 

αντρικών ονοµάτων είναι συνήθης π.χ. Γιώργος-Γεωργία, Αλέξανδρος-Αλεξάνδρα, το 

αντίθετο δε συµβαίνει σχεδόν ποτέ.     

Η µεγάλη διαφοροποίηση που παρατηρείται στα είδη των παιχνιδιών που 

αγοράζουν οι γονείς για τα παιδιά τους, αποτελεί µια σηµαντική και ξεκάθαρη 

απόδειξη του διαφορετικού τρόπου αγωγής που ακολουθούν οι γονείς για τα παιδιά 

τους, ανάλογα µε το φύλο τους, και το πόσο επηρεάζονται και ακολουθούν τις 

κοινωνικές αντιλήψεις και επιταγές, ως προς τους διαφορετικούς ρόλους που θα 

πρέπει να αναλάβει µελλοντικά το αγόρι και το κορίτσι. Με την επιλογή 

διαφορετικών παιγνιδιών σηµατοδοτούν στα παιδιά, από πολύ νωρίς, το φύλο τους 

και τα προετοιµάζουν για τους ρόλους που ως ενήλικες θα αναλάβουν και θα 

εκτελούν. (Μαραγκουδάκη 1993) 

 Συγκεκριµένα, από έρευνα των Rheingold και Cook (1975) σε 96 οικογένειες, 

στις οποίες και οι δύο γονείς ήταν ανωτέρου ή ανωτάτου µορφωτικού επιπέδου και τα 

παιδιά ηλικίας κάτω των 6 χρονών, βρέθηκε ότι τα είδη των παιχνιδιών που υπήρχαν 

στα δωµάτια των αγοριών και των κοριτσιών ήταν µια µικρογραφία των µελλοντικών 

δραστηριοτήτων και ρόλων τους. Έτσι στα δωµάτια των αγοριών υπήρχαν κατεξοχήν 

παιχνίδια κατασκευών, αυτοκίνητα, αεροπλάνα και διαστηµόπλοια διαφόρων τύπων, 

στρατιωτάκια, πολεµικά παιχνίδια, ζωάκια πάνινα και πλαστικά κτλ. Αντίθετα, στων 

κοριτσιών υπήρχαν κατεξοχήν κούκλες, διάφορα είδη για την περιποίηση και τη 

φροντίδα της κούκλας, είδη οικιακής χρήσης σε µικρογραφία κτλ. Γενικά, όπως 

υποστηρίζουν οι συγγραφείς της έρευνας στα δωµάτια των αγοριών υπήρχαν 

παιχνίδια «που ενθάρρυναν δραστηριότητες εξωοικιακές, ενώ στα των κοριτσιών, 
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παιχνίδια που ενθαρρύνουν και καλλιεργούσαν δραστηριότητες 

ενδοοικιακές»(Rheingold & Cook, 1975, σ. 463) 

Παρόλο που οι γονείς ήταν ανώτερου και ανώτατου µορφωτικού επιπέδου 

και, όπως αναφέρουν οι Rheingold και Cook, περίµεναν «να παρέχουν περισσότερες 

ίσες ευκαιρίες- ερεθίσµατα και να έχουν απορρίψει τα κοινωνικά στερεότυπα των 

φύλων», η διαφοροποίηση στα είδη των παιχνιδιών ήταν µεγάλη. Το γεγονός αυτό, 

όπως γράφουν, είναι µια ένδειξη ότι η διαφοροποίηση αυτή γίνεται, αν όχι µε πιο 

έντονο, τουλάχιστον µε τον ίδιο τρόπο από γονείς χαµηλότερου µορφωτικού 

επιπέδου. 

Η έρευνα σχετικά µε τα παιχνίδια είναι, φυσικά, απέραντη όσον αφορά στην 

προσχολική ηλικία µια και αποτελούν ένα σηµαντικό µέσο κοινωνικοποίησης κατά 

την ηλικία αυτή και αναφέρεται όχι µόνο στην αγορά και διάθεση διαφορετικών 

παιχνιδιών στα φύλα, αλλά ακόµη στην ενίσχυση ή την αποθάρρυνση του παιδιού, 

όταν παίζει µε παιχνίδια τυπικά ή όχι για το φύλο του/της και τις συνέπειες της 

διαφοροποίησης αυτής στην ανάπτυξη διαφορετικών χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας και νοητικών ικανοτήτων στα φύλα. (Frisch, 1977) 

Συνοψίζοντας µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι οι γονείς µε το διαφορετικό 

τρόπο ντυσίµατος των παιδιών, τα διαφορετικά ονόµατα, τα διαφορετικά είδη 

παιχνιδιών, τη διαφορετική αντιµετώπιση και αλληλεπίδρασή τους µε τα αγόρια και 

τα κορίτσια, όπως και µε το παράδειγµά τους γνωστοποιούν και σηµατοδοτούν στα 

παιδιά το φύλο τους και τα κατευθύνουν, ώστε να ανταποκριθούν στις αντίστοιχες 

κοινωνικές παραδοχές και προσδοκίες. Πράγµατι, οι πρώιµες αυτές διαφορετικές 

εµπειρίες και βιώµατα των αγοριών και των κοριτσιών στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον συντελούν ώστε να εντάσσουν σωστά τον εαυτό τους και τους άλλους 

γύρω τους σε ένα από τα δύο φύλα και να αντιλαµβάνονται ότι οι τρόποι 

συµπεριφοράς και οι δραστηριότητες που αρµόζουν σε κάθε φύλο είναι διαφορετικές, 

πολύ πριν να µπορούν να αντιλαµβάνονται που βασίζεται η διαφοροποίηση αυτή. 

(Μαραγκουδάκη, 1993, σ. 84)   

Η συµπεριφορά των παιδιών, ανάλογα µε το φύλο τους, είναι αποτέλεσµα των 

αντιλήψεων, των κοινωνικών αναπαραστάσεων και στερεοτύπων των ίδιων των 

γονιών, όπως διαπιστώνουµε από όλα τα παραπάνω. 

Τα παιδιά, για τα οποία σε µεγάλο βαθµό µετράει πάρα πολύ η αποδοχή τους 

από τους γονείς, προσπαθούν και αυτά µε τη σειρά τους να ανταποκριθούν στις 

προσδοκίες των γονιών τους.  
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Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθεί ο ρόλος της αυτοεκπληρούµενης  

προφητείας»18 και της «προσµονής επίδοσης». Έχουµε λοιπόν περιπτώσεις, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, όπου τα παιδιά ανταποκρινόµενα στις προσδοκίες των 

γονέων τους, αποδέχονται, κατά ένα µεγάλο βαθµό, τις συµπεριφορές και τα 

στερεότυπα που αφορούν το φύλο τους. Υπάρχουν, όµως, και παιδιά τα οποία δε 

συµµορφώνονται πλήρως µε τις επιταγές των γονέων τους και µε τις στάσεις που 

αυτοί προσπαθούν να τους επιβάλλουν, γεγονός που είναι δυνατό να οδηγήσει σε 

συγκρούσεις µε την οικογένεια και σε αδυναµία των γονέων να επικοινωνήσουν µε 

τα παιδιά τους. Η αντίδραση των παιδιών εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από τις 

σχέσεις των γονέων µε τα παιδιά τους, την ποιότητα της σχέσης αυτής και τον τρόπο 

που επιβάλλεται η παιδαγωγική θεωρία των γονιών στα παιδιά τους. Οι παρακάτω 

παράγοντες συµβάλλουν στη θεµελίωση της σχέσης των γονιών µε τα παιδιά τους : 

- η τονικότητα της επαφής και οι ανταλλαγές γονέων-παιδιών, οι 

οποίες µπορεί να είναι αποτέλεσµα µιας πολύ θερµής συνεργασίας 

και επικοινωνίας, 

- η αντίδραση του γονέα στη συµπεριφορά του παιδιού, η οποία 

µπορεί να κυµανθεί µεταξύ µιας εµπιστευτικής προσµονής ή µιας 

δύσπιστης συµπεριφοράς,  

- τα µέτρα, τα οποία αποβλέπουν στον έλεγχο της συµπεριφοράς του 

παιδιού, και τα οποία κυµαίνονται µεταξύ µιας αυστηρής πειθαρχίας 

και µιας παντελούς ανυπαρξίας µέτρων, 

- η ποιότητα των αντιδράσεων στις συγκρούσεις, οι οποίες 

αναπόφευκτα συµβαίνουν µεταξύ γονέων και παιδιών και οι οποίες 

κυµαίνονται µεταξύ ηπιότητας και βιαιότητας,  

- η εκδήλωση αγάπης και στοργής, η οποία µπορεί να είναι από 

αυθόρµητη, άφθονη και θερµή συνεχώς, µέχρι σπάνια ή απούσα. 19   

Η δηµιουργία λοιπόν θετικών ή αρνητικών στάσεων των παιδιών απέναντι 

στο άλλο φύλο και το είδος των διαφυλικών σχέσεων που θα αναπτύξουν, εξαρτάται 

από την ποιότητα των σχέσεων παιδιών και γονιών και κυρίως από τις στάσεις και τις 

αντιλήψεις των ίδιων των γονιών ως προς τη διαµόρφωση του φύλου, καθώς και το 
                                                 
18 Herbert M., (1992). Ψυχολογικά προβλήµατα παιδικής ηλικίας, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, σ. 46 
19 Καραθανάση-Κατσαούνου Α. (1998). Ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος στη διαµόρφωση 
των διαφυλικών σχέσεων. Στο Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. και συν. (επιµ.), ∆ιαφυλικές Σχέσεις : 
Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και 
Ισότητας των Φύλων, Τόµ. Β, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, σ. 523-529: 528  
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βαθµό συµµόρφωσής τους µε τις κοινωνικές επιταγές σε σχέση πάντα µε τις 

διακρίσεις των φύλων. 

 

1.4   Η µονογονεϊκή οικογένεια και η κοινωνικοποίηση των δυο 

φύλων  
 

Η µονογονεϊκή οικογένεια θεωρείται από πολλούς θεωρητικούς και κλινικούς 

ως µια παθολογική µορφή της «φυσιολογικής/πυρηνικής» οικογένειας. Η πυρηνική 

οικογένεια θεωρείται το πρωταρχικό πλαίσιο στο οποίο µπορεί να µεγαλώσει 

«σωστά» ένα παιδί. Τα σύγχρονα όµως δεδοµένα απαιτούν να αναγνωρίσουµε τις 

δικαιοδοσίες και τα πρότυπα συµπεριφοράς που θεωρούνται «φυσιολογικές» για τις 

µονογονεϊκές οικογένειες και που έχουν ως αποτέλεσµα την προσαρµογή των µελών 

αυτής της οικογενειακής µονάδας(Goldsmith, 1982). 

Τον όρο µονογονεϊκή οικογένεια τον συναντάµε σε πολλούς ορισµούς. Ο 

Roll(1992)20, για να ξεπεράσει τα προβλήµατα του ορισµού της µονογονεϊκής 

οικογένειας, µε βάση τα στατιστικά δεδοµένα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

πρότεινε τον παρακάτω ορισµό του «µονού-γονέα(single-parent) : «O γονέας που δεν 

ζει µε κάποιον άλλο ως ζευγάρι (είτε γάµος είτε συµβίωση), που µπορεί ή όχι να 

µένει µαζί µε άλλους (π.χ. φίλους ή συγγενείς) και που µένει µαζί µε ένα τουλάχιστον 

παιδί κάτω των 18 ετών». Με την προοδευτική επίσης αναγνώριση του σηµαντικού 

ρόλου του γονέα που δεν έχει την επιµέλεια των παιδιών στην οικογένεια µετά το 

χωρισµό και την τάση διεθνώς για ανάληψη της γονικής µέριµνας και από τους δύο 

γονείς, χρησιµοποιούνται πλέον οι όροι «δυαδική µονογονεϊκή οικογένεια» (double 

single parent-family) (Sager et al., 1983) ή «διπυρηνική οικογένεια» («binuclear 

family») ( Ahrons, 1980, σ. 437-441)  

Βάσει στατιστικών στοιχείων, ένα µεγάλο ποσοστό οικογενειών σήµερα έχουν 

αλλάξει µορφή. Ανά τον κόσµο παρατηρούµε ότι το 30% µε 40% των παιδιών είναι 

παιδιά χωρισµένων γονιών. Ένα µεγάλο ποσοστό δηλαδή γονιών στις µέρες µας 

έχουν περάσει από το στάδιο του διαζυγίου.(Carter & Glick, 1976, Goldsmith, 1982)  

Στις µονογονεϊκές οικογένειες, µετά το διαζύγιο, δύο φαινόµενα είναι 

αξιοσηµείωτα. Το πρώτο σχετίζεται µε τις αλλαγές που παρατηρούνται στους ρόλους 

                                                 
20 Roll, J. (1992).  Lone parent families in the European Community. A report to the European 
Commission, London, England: European Family and Social Policy Unit 
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των αντρών και των γυναικών. Το δεύτερο έχει σχέση µε τις αλλαγές στον τρόπο 

κοινωνικοποίησης των παιδιών. Από τη δεκαετία του 1970 και µετά παρατηρείται 

αύξηση γύρω στο 20% σε οικογενειακές µονάδες των οποίων επικεφαλής είναι ο 

πατέρας, και ένα αντίστοιχο ποσοστό όπου επικεφαλής είναι η γυναίκα. 

Συγκεκριµένα, στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την Έρευνα για το Εργατικό 

∆υναµικό, που πραγµατοποιήθηκε στα κράτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι 

µονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν το 5% των οικογενειών µε παιδιά κάτω των 18 

χρόνων. Το ποσοστό αυτό είναι το χαµηλότερο συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλειοψηφία των παιδιών στις οικογένειες αυτές ζει µε τη 

µητέρα(4% των µονογονεϊκών οικογενειών).( Χατζηχρήστου, 1999, σ.70)   

Μέσα από εθνογραφικές συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια 

έρευνας, από την Ε. Σκόδρα21, µε σκοπό την καταγραφή, περιγραφή και ερµηνεία των 

εµπειριών των γονέων τόσο στην πυρηνική οικογένεια, όσο και στις µονογονεϊκές 

οικογενειακές µονάδες, καθώς και τις αλλαγές που παρατηρούνται στους ρόλους των 

γονέων και στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, καταλήγουµε σε πολύ σηµαντικά 

συµπεράσµατα  σχετικά µε τα παραπάνω.  

Οι άντρες λοιπόν διατηρούν και µετά το διαζύγιο τους παραδοσιακούς τους 

ρόλους, όπως τη διατήρηση της θέσης τους στη αγορά εργασίας. Μετά το διαζύγιο 

όµως παίζουν ένα πολύ πιο ουσιαστικό και σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

παιδιών τους, συµµετέχοντας έµπρακτα στη συναισθηµατική και ηθική του στήριξη. 

Στις αρχές της δηµιουργίας της νέας µονογονεϊκής µονάδας, ο άντρας έχει κάποιες 

δυσκολίες να ισορροπήσει ανάµεσα στους παλιούς και τους νέους του ρόλους. Τώρα 

δεν έχει µόνο το ρόλο του «κουβαλητή», αλλά και αυτού που αναλαµβάνει τη 

συναισθηµατική στήριξη της οικογένειάς του, κάτι που µέχρι τώρα είχε αναλάβει η 

σύζυγος. Ο πατέρας εξαιτίας αυτής της δυσκολίας προσαρµογής χάνει την υποµονή 

µε τα παιδιά του και έχει τύψεις και ενοχές που τους στερεί τη µητέρα τους. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο άντρας είναι πιθανό να αισθάνεται πως «έχει χάσει τον 

αντρισµό του», αφού τώρα αναλαµβάνει εξ� ολοκλήρου τη φροντίδα της οικογένειας. 

Μια από τις σηµαντικότερες αιτίες της δυσκολίας προσαρµογής των αντρών στη νέα 

µορφή οικογένειας είναι το ότι δεν έχουν κοινωνικοποιηθεί οι ίδιοι στο να φροντίζουν 

τα παιδιά τους σε αποκλειστικό επίπεδο, αυτός είναι ο ρόλος της γυναίκας και όχι του 
                                                 
21 Σκόδρα, Ε.  (1998). ∆ιαφοποιήσεις στη δοµή της οικογένειας και οι επιπτώσεις τους στην 
κοινωνικοποίηση των δύο φύλων. Στο Παρασκευόπουλος, Ι.Ν.και συν. (επιµ.), ∆ιαφυλικές Σχέσεις : 
Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και 
Ισότητας των Φύλων, Τόµ. Β, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, σ. 530-534  
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άντρα. Ο πατέρας είναι απαραίτητο να γνωρίζει τα «ψυχολογικά όρια» του παιδιού 

του, ώστε να ξέρει τι ακριβώς να περιµένει από αυτό και να µην απαιτεί πράγµατα 

που το παιδί δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει. Ο πατέρας προβάλλει το µοντέλο του 

ανεξάρτητου ατόµου, του αυτόνοµου, αλλά και του ατόµου µε κάποιες ευαισθησίες.  

Όσον αφορά τις γυναίκες που αναλαµβάνουν τον κυρίαρχο ρόλο µέσα στην 

οικογένεια, διαπιστώνουµε πως είναι πιθανό µαζί µε τη συζυγική σχέση να χάσουν 

την ταυτότητά τους, που πηγάζει από το να βρίσκεται η γυναίκα σε ρόλο εξάρτησης 

τόσο οικονοµικά όσο και συναισθηµατικά. Η διαδικασία επαναπροσδιορισµού της 

ταυτότητας, στην οποία επιβάλλεται  η γυναίκα σε πολλούς τοµείς, προσωπικό, 

επαγγελµατικό, σεξουαλικό και κοινωνικό, είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τις γυναίκες 

που παντρεύτηκαν σε µικρή ηλικία, εξαιτίας του ότι ο γάµος αποτελούσε βασικό 

στοιχείο της αυτοαντίληψής τους και δεν είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν την 

ταυτότητά τους στον επαγγελµατικό και κοινωνικό τοµέα ξεχωριστά από το σύζυγό 

τους (Χατζηχρήστου, 1999, σ.101). Η διαταραχή αυτής της ταυτότητας της γυναίκας, 

ενισχύεται κατά πολύ από τα κοινωνικά στερεότυπα που δύσκολα δέχονται τις 

γυναίκες σε θέση ανεξαρτησίας ή αυτονοµίας. Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι και η 

έλλειψη ικανότητας των γυναικών να αναπτύξουν το ρόλο της µορφής ισχύος στα 

πλαίσια της νέας οικογενειακής µονάδας. Οι γυναίκες που αναγκάζονται να 

αναλάβουν όλη τη ευθύνη µιας οικογένειας, επανέρχονται και συµµετέχουν επίσηµα 

στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, τα εισοδήµατά τους είναι χαµηλά και αυτό είναι 

εµποδίζει τα παιδιά της να τη δουν ως µια µορφή ισχύος.  

Τα παιδιά που προέρχονται από µονογονεϊκές οικογένειες , ενώ στην αρχή 

αντιµετωπίζουν κάποια προβλήµατα προσαρµογής, στη συνέχεια προσαρµόζονται και 

αναπτύσσουν µια προσωπικότητα που χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία, αυτονοµία, 

εργατικότητα, αλλά και συνεργασία µε το γονέα και µε τα υπόλοιπα αδέλφια της 

οικογενειακής µονάδας. Τα παιδιά των µονογονεϊκών οικογενειών, αγόρια και 

κορίτσια, παίρνουν τα ίδια ή παρόµοια µηνύµατα για τους ρόλους που θα παίξουν 

αργότερα κατά την ενήλικη ζωή τους, αντίθετα µε τα παιδιά των πυρηνικών 

οικογενειών όπου παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές ως προς τους ρόλους και τη 

συµπεριφορά που απαιτείται από τα κορίτσια και αυτή που απαιτείται από τα αγόρια.   

   

 

 



 48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Εκπαίδευση και διαφυλικές σχέσεις 
 

 

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι καθοριστικά για τη µετέπειτα 

εξέλιξη του και τη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του. Το παιδί στη διάρκεια 

αυτών των χρόνων δεν αναπτύσσει µόνο τις δεξιότητές του και χαράζει τις βασικές 

εξελικτικές γραµµές της συµπεριφοράς του, αλλά και διαµορφώνει σταδιακά την 

αντίληψη για τον εαυτό του και τον κόσµο που τον περιβάλλει. Σ� αυτά τα κρίσιµα 

χρόνια η ανάπτυξη του παιδιού εξαρτάται αποκλειστικά από την οικογένεια. Η 

µετάβαση του παιδιού από την οικογένεια στο σχολείο είναι τόσο σηµαντική και 

δύσκολη, όσο και αυτή που συντελείται αργότερα από το σχολείο στον 

επαγγελµατικό χώρο και στην ευρύτερη κοινωνία (Θρασύβουλου, 1998). Ίσως, 

µάλιστα, να είναι και σηµαντικότερη, αφού η µετάβαση αυτή θέτει τις βάσεις για την 

µετέπειτα οµαλή ή µη ένταξη του ατόµου στην κοινωνία.   

Το σχολείο, χωρίς αµφιβολία, είναι ένας από τους σηµαντικότερους θεσµούς 

για την κοινωνικοποίηση των παιδιών και τη µετάδοση του πολιτισµού. Το σχολείο 

είναι ένας χώρος τόσο σωµατικής, όσο και ψυχικής άσκησης, ένας χώρος κοινωνικού 

διαλόγου όπου όλοι µαζί και ξεχωριστά µαθαίνουν, καλλιεργούν ευαισθησίες, 

δηµιουργούν και εµπλουτίζουν τον πολιτισµό µε καινούργια νοήµατα και 

αναπτύσσουν την ενεργητική δεκτικότητα των ανθρώπων σε ηθικές και αισθητικές 

αξίες (Πουρκός, 1997, σ. 28). Στον πολιτισµό µας η πορεία της σχολικοποίησης 

αρχίζει πολύ νωρίς, από τον παιδικό σταθµό ή το νηπιαγωγείο, και συνεχίζεται για 

δέκα ή δεκαπέντε χρόνια περίπου. Ο θεσµός αυτός ασκεί βαθιά επίδραση στη 

διαµόρφωση της οργάνωσης της συµπεριφοράς, η οποία αν και σηµαντική, εντούτοις 

λιγότερο αποφασιστική από αυτήν της οικογένειας. Το συναισθηµατικό φορτίο, το 

οποίο συνδέεται µε τις σχολικές εµπειρίες του παιδιού είναι λιγότερο σηµαντικό σε 

σχέση µε εκείνο που συνοδεύει τις οικογενειακές εµπειρίες.(Καραθανάση-

Κατσαούνου, 1998, σ. 268) 22   

                                                 
22 Καραθανάση-Κατσαούνου, Αρ. (1998). Η εξέλιξη των διαφυλικών σχέσεων. Στο Παρασκευόπουλος, 
Ι.Ν.και συν. (επιµ.),  ∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-
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Το σχολείο ανήκει στην µίκρο-έξω οµάδα23 , όπου το παιδί  περνάει από το 

κλειστό οικογενειακό περιβάλλον, σε ένα πιο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, σε µια 

πιο µεγάλη κοινωνική οµάδα. Το παιδί δηµιουργεί νέα πρότυπα, δέχεται καινούργια 

ερεθίσµατα, διαµορφώνει και καθορίζει εκ νέου τις ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις και 

στάσεις που έχει υιοθετήσει από την οικογένειά του. 

Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι 

να βοηθήσουν τα παιδιά στο σχολείο να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες 

που έχουν και ταυτόχρονα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να διευρύνει τις εµπειρίες 

και τα βιώµατά τους και να τους προσφέρει τις ευκαιρίες να συµµετάσχουν σε 

ποικίλες δραστηριότητες, σχετικά µε την αγωγή τους. Σκοπός της επίσης είναι να 

βελτιώσει την αντίληψη των παιδιών για τα άλλα παιδιά, όπως και για τους ενήλικες 

του εξωοικογενειακού τους περιβάλλοντος. (Θρασύβουλου, 1998, σ. 395)24   

 Η διάρθρωση του σχολικού συστήµατος, το αναλυτικό πρόγραµµα, τα 

µαθήµατα, ο τρόπος διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, οι προσωπικές τους στάσεις και 

αντιλήψεις, όλα αυτά είναι παράγοντες, που καθιστούν το σχολείο σηµαντικό και 

καθοριστικό για την κοινωνικοποίηση του παιδιού και τη διαµόρφωση των 

αντιλήψεών του σχετικά µε το φύλο του, το αντίθετο φύλο και τις διαφυλικές σχέσεις 

γενικότερα.   

 

 

2.1  Η εξέλιξη των διαφυλικών σχέσεων σε συνάρτηση µε την 

ηλικία του παιδιού     
 

Φαίνεται ότι τελικά αυτό που ονοµάζουµε φύλο, διαδραµατίζει πολύ 

σηµαντικότερο , από ό,τι υποψιαζόµαστε, ρόλο στη συγκρότηση και στη λειτουργία 

της οµάδας σε όλες τις µορφές της. Η ανάπτυξη των διαφυλικών σχέσεων ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα γιατί η ύπαρξη καλών διαφυλικών σχέσεων ευνοεί την ανάπτυξη καλών και 

εποικοδοµητικών σχέσεων τόσο µε την οικογένεια και το σχολείο, όσο και µε την 

                                                                                                                                            
Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των Φύλων, Τόµ. Α, Αθήνα : Ελληνικά 
Γράµµατα, σ. 256-272  
23 Βλ. παραπάνω, σελ. 12 
24 Θρασύβουλου, Μπ. (1998). Ισότητα των φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία: Προκαταλήψεις και 
πραγµατικότητες, . Στο Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. και συν. (επιµ.),  ∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις στο 
Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των 
Φύλων, Τόµ. Α, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, σ. 395-401,       
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ευρύτερη κοινωνία, καθορίζοντας την πορεία της ενήλικης ζωής του ατόµου.  

Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η εξέταση της ανάπτυξης των διαφυλικών σχέσεων, 

στην προσχολική ηλικία, στη σχολική και στην εφηβική, όπως επίσης και των 

παραγόντων που επηρεάζουν τη διαµόρφωση των σχέσεων αυτών.   

 

Προσχολική Ηλικία (3-6 έτη) 

 

Το παιδί της προσχολικής ηλικίας δεν έχει τη δυνατότητα κατάκτησης 

εννοιών, µια και η κατάκτηση αυτή προϋποθέτει της ύπαρξη των διεργασιών της 

αφαίρεσης και της γενίκευσης. Τα παιδιά στην ηλικία αυτή βρίσκονται ακόµη, από 

νοητικής πλευράς, στο προσυλλογιστικό στάδιο. Γι� αυτό στην προσχολική ηλικία 

µιλάµε για απόκτηση προεννοιών, και όχι εννοιών. Όλα τα παραπάνω είναι 

σηµαντικά, προκειµένου να µελετήσουµε τις διαφυλικές σχέσεις, διότι διαφυλική 

σχέση σηµαίνει πρώτα από όλα κατάκτηση των δύο αντίστοιχων εννοιών: αγόρι-

κορίτσι και άντρας-γυναίκα.(Καραθανάση-Κατσαούνου, 1998)25   

Ήδη στο τρίτο έτος το παιδί γνωρίζει τις λέξεις «αγόρι-κορίτσι» και τις 

χρησιµοποιεί σωστά. Το αγόρι αποτελεί ένα «εµείς» µε τον πατέρα του και τους 

άντρες γενικά, και το «κορίτσι» αποτελεί µια ενότητα µε τη µητέρα του και τις 

γυναίκες γενικά. Αν και το µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών απαντά σωστά στην 

ερώτηση «Είσαι αγόρι ή κορίτσι;» (Παρασκευόπουλος,1984, σ. 100)26 εντούτοις δεν 

γνωρίζει το πραγµατικό περιεχόµενο αυτών των εννοιών. Στην ηλικία αυτή το παιδί 

µπορεί να κατακτήσει το σηµαίνον, αλλά αδυνατεί να κατακτήσει το σηµαινόµενο.  

Η διάκριση του φύλου στην προσχολική ηλικία γίνεται µε βάση τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά, (Παρασκευόπουλος,1984, σ. 100) 27 όπως είναι π.χ. η ενδυµασία, η 

κόµµωση, η οµιλία, και όχι µε βάση τα ανατοµικά χαρακτηριστικά του φύλου. Το 

παιδί αυτής της ηλικίας (3 και 4 ετών) δεν θεωρεί το φύλο σταθερό χαρακτηριστικό 

και πιστεύει ότι το φύλο, και το δικό του και των άλλων, µπορεί να αλλάξει, αν 

αλλάξουν απλώς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Μόνο όταν το παιδί φθάσει στο 

πέµπτο ή έκτο έτος µπορεί να αντιληφθεί ότι το φύλο είναι κάτι το σταθερό, που 

                                                 
25 Καραθανάση-Κατσαούνου, Αρ. (1998). Η εξέλιξη των διαφυλικών σχέσεων. Στο Παρασκευόπουλος, 
Ι.Ν.και συν. (επιµ.),  ∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-
Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των Φύλων, Τόµ. Α, Αθήνα : Ελληνικά 
Γράµµατα, σ. 256-272   
26 Παρασκευόπουλος, Ι.Ν.(1984.  Εξελικτική Ψυχολογία, Τόµ. Β, Αθήνα , σ.100 
27 ό.π. Τόµ. Β 
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εξαρτάται από τα ανατοµικά χαρακτηριστικά. Σε µία έρευνα28 δόθηκαν σε παιδιά 

ζωγραφικές αναπαραστάσεις παιδιών και ενηλίκων και τους ζητήθηκε να καθορίσουν 

το φύλο καθεµιάς από αυτές. Μερικά σχέδια έφεραν ενδυµασία, ενώ άλλα ήταν 

γυµνά (από τη µέση και άνω). Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας καθόριζαν το φύλο 

µε βάση (κατά σειρά συχνότητας) την ενδυµασία, την κόµµωση, τα γεννητικά 

όργανα, το στήθος. Ακόµη και στο τέταρτο και πέµπτο έτος, όταν κατά το Freud το 

παιδί διανύει το φαλλικό στάδιο και δείχνει ενδιαφέρον για τα γεννητικά όργανα, 

περισσότερο από το 50% των παιδιών έκαναν λάθη στη διάκριση του φύλου.  

Παλαιότερη µελέτη(1965)29 που αναφέρεται σε παιδιά γεννηµένα µε 

αµφίβολη φυλετική ταυτότητα υποστηρίζει ότι τα παιδιά στην ηλικία των 3 χρόνων 

έχουν αποκτήσει την ταυτότητα του φύλου τους, την αξιολογούν θετικά και έχουν 

οικειοποιηθεί  και εσωτερικεύσει ένα µεγάλο µέρος των σχετικών κοινωνικών 

αντιλήψεων και προσδοκιών, τις οποίες δύσκολα µπορούν να αποβάλλουν. Στη 

µελέτη αυτή παρατηρήθηκε ότι η αλλαγή φύλου σε 5 παιδιά αµέσως µετά τη 

συµπλήρωση των τριών χρόνων δηµιούργησε µεγάλη ψυχολογική αναστάτωση και 

σύγχυση στα παιδιά αυτά και ήταν µια ιδιαίτερα τραυµατική εµπειρία πράγµα που δε 

συνέβη όταν η αλλαγή στην απόδοση του φύλου έγινε σε παιδιά µικρότερα των 2 

χρόνων.     

Όσον αφορά το συναισθηµατικό τοµέα, το παιδί σε αυτή την ηλικία 

αναπτύσσει και βιώνει µέσα από τις σχέσεις του µε τους άλλους µια αγάπη παθητική, 

χρησιµοθηρική και κτητική. Σε αυτή την ηλικία τα συναισθήµατά του είναι κυρίως 

συναισθήµατα συµπάθειας, όχι αγάπης. Επίσης, η φιλία δεν ισχύει ακόµη διότι αυτή 

προϋποθέτει την ύπαρξη συναισθηµάτων θετικών για το ξεπέρασµα του 

εγωκεντρισµού, που κυριαρχεί στο συναισθηµατισµό του παιδιού κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου.  

Το παιδί µέχρι το 3ο έτος βρίσκεται στο στάδιο της µη κοινωνικής 

συµπεριφοράς, κατά το οποίο αγνοεί παντελώς τους άλλους. Στη συνέχεια περνάει 

στο στάδιο της προκοινωνικής ή εγωκεντρικής συµπεριφοράς (3ο �7ο έτος), κατά το 

οποίο, ενώ δεν αγνοεί τελείως τους άλλους, όµως δεν συνεργάζεται µαζί τους. Μόνο 

προς το τέλος του σταδίου αυτού επιτυγχάνεται µια ψευδοσυνεργασία (Καραθανάση-

Κατσαούνου, 1998). Το παιδί της προσχολικής ηλικίας αρχίζει να συµµετέχει σε 

                                                 
28 Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., ό.π. Τόµ. Β, σ. 100 
29 Hampson, J., Hampson, J. (1965). Determinants of psychosexual orientation. Ιn Frank Beach (Ed.), 
Sex and Behavior, New York: John Wiley and Sons, Inc, p.30-45    
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οµάδες συνοµηλίκων, χωρίς να παίζει συνεργατικά. Φαίνεται ότι τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας προτιµούν να παίζουν µόνα τους, αλλά µε την παρουσία άλλων παιδιών.  

Οι οµάδες των δύο ή τριών παιδιών, που σχηµατίζονται, είναι οµάδες 

τµηµατικές, αποτελούµενες από αυτόνοµες ενότητες, στις οποίες συνυπάρχουν παιδιά 

και των δύο φύλων, τα οποία παίζουν δίπλα-δίπλα, αλλά όχι συνεργατικά, σαν τους 

ψαράδες, που ο καθένας ψαρεύει για λογαριασµό του, αν και βρίσκονται κοντά. Είναι 

το λεγόµενο παράλληλο και µοναχικό παιχνίδι το Piaget, ενώ το συντροφικό και 

συνεργατικό εµφανίζεται προς το τέλος της προσχολικής περιόδου, όταν, όχι συχνά, 

αρχίζουν να σχηµατίζονται κάποιες ετερόφυλες οµάδες συνεργασίας.( Καραθανάση-

Κατσαούνου, 1998). Θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε από τα παραπάνω ότι στην 

προσχολική ηλικία οι οµάδες είναι µικτές χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το φύλο. 

Σχετικές κοινωνιοµετρικές έρευνες, όπως αυτή της, Κραθανάση-Κατσαούνου,30 

συνηγορούν πως οι σχέσεις στην προσχολική ηλικία δεν επηρεάζονται από τον 

παράγοντα φύλο.  

Αντίθετα, µε τα παραπάνω συµπεράσµατα ο Hartup (1970)31 υποστηρίζει ότι 

τα παιδιά από τη ηλικία των τριών ετών προτιµούν συµπαίχτες του ίδιου µε αυτά 

φύλου, παίζουν µε παιχνίδια που θεωρούνται κατάλληλα για το φύλο τους 

(Blakemore et al., 1979, σ. 339-340), αξιολογούν θετικότερα και προτιµούν ό,τι 

αποδίδεται στο φύλο τους και γενικά έχουν την τάση να παρατηρούν, να µιµούνται 

και να αντιγράφουν τις δραστηριότητες και τους τρόπους συµπεριφοράς των 

προτύπων ή των συµβολικών µοντέλων του ίδιου µε αυτά φύλου. Εξαιτίας αυτών των 

χαρακτηριστικών απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τις νηπιαγωγούς, στον τρόπο που 

αντιµετωπίζουν τα παιδιά, στον τρόπο που τους συµπεριφέρονται, στις διακρίσεις που 

µπορεί να υποπέσουν, σε σχέση µε το φύλο, αλλά και στο είδος  των µοντέλων που 

τους παρουσιάζονται µέσα από τα βιβλία.         

  

 

 

 

 

                                                 
30 ό.π., σ. 258. Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή της Λαµίας σε δείγµα πληθυσµού 500 
παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.  
31 Hartup, W. (1970). Peer interaction and social organization. In P.Mussen (Ed.), Carmichael� s 
Manual of Child Psychology, Vol. 2, New York: John Wiley, p. 361-458  
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Σχολική Περίοδος 
  

Η σχολική περίοδος, όσον αφορά τη διαµόρφωση των διαφυλικών σχέσεων, 

θα µπορούσε να διακριθεί σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος περιλαµβάνει τις 

πρώτες τάξεις του δηµοτικού(6-8 χρονών), ενώ η δεύτερη τις τελευταίες τάξεις(8-

11,12 ετών) 

Το παιδί κατά την πρώτη περίοδο κατακτά νέες συλλογιστικές ικανότητες, και 

τώρα µπορεί να πραγµατοποιεί συγκεκριµένους συλλογισµούς, να κάνει λογικές 

νοητικές πράξεις και του δίνεται η δυνατότητα της κατάκτησης των εννοιών. Μέσα 

από αυτές τις νέες νοητικές διεργασίες το παιδί κατακτά την έννοια του φύλου σε 

ικανοποιητικό βαθµό και κατανοεί πλέον ότι το φύλο παραµένει σταθερό και ότι η 

διάκριση του φύλου δεν στηρίζεται σε εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά στα 

ανατοµικά χαρακτηριστικά του φύλου. Στη σχετική έρευνα (που αναφέρθηκε και 

στην προσχολική ηλικία)32 ο αριθµός των λαθών µειώνεται µε την πάροδο της 

ηλικίας και στο 8ο έτος δεν υπήρχε κανένα λάθος και όλες οι διακρίσεις στηρίζονται 

πλέον στις ανατοµικές διαφορές. 

Το παιδί στο συναισθηµατικό τοµέα τώρα πια βιώνει συναισθήµατα πιο 

ανεξάρτητα, αυτόνοµα και ηθικά. Σε αυτήν την περίοδο το παιδί εσωτερικεύει τον 

κανόνα. Προχωράει στις πρώτες επιλογές συµµαθητών µε τους οποίους θέλει να 

παίζει και να επικοινωνεί περισσότερο. ∆εν µπορούµε να µιλήσουµε ακόµη για φιλία 

στην πραγµατική της διάσταση, αφού ακόµη το παιδί δεν έχει ξεπεράσει τη 

συναισθηµατική ανωριµότητα και τον εγωκεντρισµό που το χαρακτηρίζει 

(Καραθανάση-Κατσαούνου, 1998). Η φιλία είναι οµόφυλη και ετερόφυλη, µε 

χαρακτηριστικά στοιχεία της την επιλογή και τη συναισθηµατική ικανοποίηση, που 

απορρέει από αυτήν. Το παιδί αναπτυσσόµενο κοινωνικά είναι πλέον µέλος όχι µιας, 

αλλά πολλών οµάδων, όπως της οµάδας της τάξης, της οµάδας του διαλείµµατος, της 

γειτονιάς. Το παιδί µεταβάλλεται σε συνεργατικό και προσαρµόζεται καλύτερα σε 

µια κοινωνική οµάδα. Ωστόσο οι σχέσεις που δηµιουργούνται στην ηλικία αυτή είναι 

περισσότερο εφήµερες, χαλαρές και πρόσκαιρες, είναι πολυάριθµες και ετερογενείς. 

Όπως ήδη έχουµε αναφέρει, οι σχέσεις της ηλικίας αυτής είναι ετεροφυλόφιλες. Ο 

παράγοντας φύλο δεν είναι ακόµη καθοριστικός στη σύναψη διαφυλικών σχέσεων, 

                                                 
32 Βλ. σ. 49 
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παρόλο που στο τέλος αυτής της περιόδου αρχίζει να διαφαίνεται κάποια επίδρασή 

του. 

Κατά τη δεύτερη περίοδο, το παιδί κατακτά την έννοια του φύλου, που είναι 

πια πλήρης. Τα παιδιά αντιλαµβάνονται και περιγράφουν το ρόλο κάθε φύλου µε τα 

ίδια στερεότυπα που χρησιµοποιούν οι ενήλικες. Σε µια έρευνα33 ζητήθηκε από 

παιδιά αυτών των ηλικιών να ορίσουν τις διαφορές µεταξύ αντρών και γυναικών. 

∆ιαπιστώθηκε ότι τα παιδιά περιέγραφαν συστηµατικά τους άνδρες ως ισχυρούς και 

επιθετικούς, ενώ τις γυναίκες ως εξαρτηµένες και στοργικές. Τα παιδιά, δηλαδή, 

περιγράφουν τις διαφορές µεταξύ των δύο φύλων, χρησιµοποιώντας κοινωνικά 

στερεότυπα, τα οποία περνούν στα παιδιά µέσα από την οικογένεια, το σχολείο και τα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης.  

Στο συναισθηµατικό επίπεδο παρατηρούµε µεγαλύτερη αυτονοµία και 

εσωτερίκευση αξιών και συλλογικών ιδανικών. Σε αυτήν την ηλικία το παιδί δεν 

παίρνει µόνο αγάπη αλλά και δίνει. Τώρα µπορούµε να διακρίνουµε ένα µεταβατικό 

στάδιο ανάµεσα στη «φιλία» (συντροφικότητας) και φιλίας. Η ηλικία των 10 χρονών 

είναι η ηλικία της παιδικής κοινωνικότητας. Στην περίοδο αυτή, αντίθετα από τις 

προηγούµενες, οι σχέσεις, που δηµιουργούνται, σταθεροποιούνται περισσότερο και 

το παιδί αναγνωρίζει και αποδέχεται τους κανόνες και την κοινή συµφωνία. Η οµάδα 

έχει περισσότερη συνοχή, καλύτερη οργάνωση και αρκετά µεγάλη διάρκεια.  

Στην ηλικία αυτή αρχίζει πλέον να φαίνεται η επίδραση του παράγοντα 

«φύλο». Σύµφωνα µε το Moreno (Καραθανάση-Κατσαούνου, 1998, σ. 262-263), η 

ηλικία των 8-13 ετών αποτελεί το στάδιο των οµόφυλων σχέσεων, δηλαδή οι 

ανταλλαγές περιορίζονται πλέον µεταξύ ατόµων του ίδιου φύλου, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την άποψη ότι τα παιδιά στην ηλικία αυτή βρίσκονται στο στάδιο της 

λανθάνουσας σεξουαλικότητας. Ακριβέστερα ο Moreno µας λέει:  

Παιδιά 8-9 ετών : «Με τη µείωση των ετερόφυλων έλξεων και την οργάνωση 

των οµόφυλων, τα κίνητρα που αποδίδονται σ� αυτή την ηλικία, αντικατοπτρίζουν 

µια στάση µάλλον κριτική ως προς το άλλο φύλο. Αλλά επισηµαίνουµε ακόµη ότι 

υπάρχει στα παιδιά µια πιο εµφανής συµπάθεια προς τους φίλους του ιδίου φύλου». 

Παιδιά 9-10 ετών : «Το σχίσµα µεταξύ των δύο φύλων είναι σχεδόν πλήρες σ� 

αυτήν την ηλικία. Τα αγόρια επιλέγουν αγόρια, αποκλείοντας σχεδόν παντελώς τα 

κορίτσια και τα κορίτσια, αποκλείοντας σχεδόν παντελώς τα αγόρια».  

                                                 
33 Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. (1984).  Εξελικτική Ψυχολογία, Τόµ. Β, Αθήνα, σ. 120  
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Παιδιά 11-12 ετών : «Εξακολουθούµε να διαπιστώνουµε την κυριαρχία των 

οµόφυλων επιλογών».  

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από την έρευνα που αναφέραµε παραπάνω 

(Καραθανάση-Κατσαούνου, 1998), όπου διαφαίνεται ο πλήρης διαχωρισµός µεταξύ 

των δύο φύλων και η σχεδόν παντελής έλλειψη θετικών διαφυλικών ανταλλαγών. Οι 

απαντήσεις των παιδιών περιείχαν σαφείς αναφορές στον παράγοντα φύλο(είναι 

αγόρι, είναι κορίτσι), ο οποίος επιδρά σηµαντικά στη διαµόρφωση των οµόφυλων 

σχέσεων.     

 

Εφηβική Ηλικία    
 

 Η εφηβική ηλικία είναι η περίοδος ανάπτυξης της αφηρηµένης σκέψης. Το 

παιδί τώρα κάνει αληθείς νοητικούς συλλογισµούς, οι οποίοι διακρίνονται για τη 

δυνατότητα του συνδυασµού των νοητικών πράξεων, της αντιστροφής και της 

αµοιβαιότητας συγχρόνως, τη χρήση του υποθετικού-παραγωγικού συλλογισµού και 

τη δυνατότητα ελέγχου της ορθότητας ή µη των προτάσεων. Αυτή η νοητική 

ανάπτυξη επιτρέπει στον έφηβο να κατανοήσει πλήρως την έννοια του φύλου και τις 

λειτουργίες του (βιολογικές και κοινωνικές). (Καραθανάση-Κατσαούνου, 1998, 

σ.263) 

Η εφηβική ηλικία είναι η ηλικία της κατ�εξοχήν ανάπτυξης πολλών και 

ποικίλων, θετικών και αρνητικών συναισθηµάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από 

µεγάλη ένταση, αποτέλεσµα της µεγάλης ευαισθησίας του εφήβου. Η εφηβεία 

χαρακτηρίζεται κυρίως από τη γέννηση των ερωτικών συναισθηµάτων, τα οποία 

απευθύνονται προς το άλλο φύλο και έχουν τη βάση τους στην ετερόφυλη έλξη, 

γεγονός που δηµιουργεί µεγάλη συναισθηµατική αναστάτωση και συνδέεται µε την 

ανάπτυξη του γενετήσιου ενστίκτου. Η ανακάλυψη του ετερόφυλου αντικειµένου και 

η αφύπνιση του Οιδίποδα, χαρακτηρίζει την εφηβεία. Στην περίοδο αυτή το παιδί 

προχωράει στην αποκόλληση από τα πρώτα αντικείµενα αγάπης και προχωράει στη 

συναισθηµατική του προσκόλληση σε ετερόφυλα άτοµα. Στις ετερόφυλες σχέσεις της 

περιόδου των 14-17 ετών και άνω, συγκαταλέγεται και το φλερτ που είναι ένα είδος 

διαφυλικής επικοινωνίας και ανταλλαγής, ένας επιφανειακός τρόπος επαφής µε το 
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άλλο φύλο.( Καραθανάση-Κατσαούνου, 1998, σ.263-264)34 Το σεξουαλικό ένστικτο 

την περίοδο αυτή µπορεί να εκφραστεί και µε έναν άλλο τρόπο, αυτόν της 

οµοφυλοφιλίας, που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, σε σχέση µε το πώς θα 

αντιµετωπιστεί το παιδί και πως θα γίνει αποδεκτός από το κοινωνικό του 

περιβάλλον, αλλά και την ίδια του την οικογένεια.     

Κατά την περίοδο αυτή, το έφηβο πια παιδί ολοκληρώνει την 

κοινωνικοποίησή του, προσπαθεί να µπει στον κόσµο των ενηλίκων, αντιµετωπίζει 

ενίοτε κάποια προβλήµατα προσαρµογής, ενσωµατώνεται σε φιλικές οµάδες, αλλά το 

σπουδαιότερο είναι ότι τώρα πια έχει κατακτήσει την ταυτότητα του φύλου. Οι 

σχέσεις σε αυτή την ηλικία συνήθως είναι οµόφυλες και δυαδικές, και η φιλία τώρα 

χαρακτηρίζεται από την οµοιότητα, τη συµπληρωµατικότητα και τη 

συγκαταβατικότητα. (Καραθανάση-Κατσαούνου, 1998, σ.264) 

Η κατάκτηση της ταυτότητας του φύλου σχετίζεται µε τη διαµόρφωση της 

εικόνας για τον εαυτό του, ως προσώπου, ως ξεχωριστού ατόµου, καθώς επίσης και 

για το ρόλο, στον οποίο καλείται να ανταποκριθεί αργότερα στην κοινωνία. Η 

ταυτότητα που καλείται να διαµορφώσει ο έφηβος, της οποίας καλύτερη µορφή είναι 

η κατακτηµένη, επηρεάζεται από τα προσφερόµενα αντρικά και γυναικεία πρότυπα, 

από τα αποδεκτά και µη στερεότυπα, σε σχέση µε το φύλο, καθώς και από το 

οικογενειακό, κοινωνικό, σχολικό, πολιτιστικό περιβάλλον του εφήβου. Η κατάκτηση 

αυτής της ταυτότητας θα επηρεάσει, όπως είναι φυσικό, αργότερα τις σχέσεις του 

εφήβου µε το άλλο φύλο. (Παρασκευόπουλος, 1984, σ. 147,35 σ. 163 36) Με την 

ανεύρεση της «ταυτότητάς του» ο έφηβος θα αποκτήσει τα απαραίτητα στοιχεία, τα 

οποία θα αποτελέσουν «το πιστοποιητικό» για την πορεία του προς την 

ωριµότητα.(Ρήγα, 1998, σ. 548)37 

Στην αρχή της εφηβείας οι διαφυλικές σχέσεις είναι ακόµη περιορισµένες και 

το ενδιαφέρον του παιδιού στρέφεται προς τις οµόφυλες σχέσεις. Μόνο λίγο 

αργότερα, το ενδιαφέρον του εφήβου στρέφεται προς το άλλο φύλο, και µπορούµε να 

                                                 
34 Καραθανάση-Κατσαούνου, Αρ. (1998).  Η εξέλιξη των διαφυλικών σχέσεων.Στο Παρασκευόπουλος, 
Ι.Ν.και συν. (επιµ.),  ∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-
Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των Φύλων, Τόµ. Α, Αθήνα : Ελληνικά 
Γράµµατα, σ. 256-272   
35  Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. (1984). Εξελικτική Ψυχολογία, Τόµ. Γ, Αθήνα, σ.147   
36  Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. (1984). Εξελικτική Ψυχολογία, Τόµ. ∆, Αθήνα, σ. 163 
37 Ρήγα, Α.Β. (1998). Ενδοοικογενειακές συγκρούσεις εφήβων µε ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά 
και σχολική αποτυχία. Στο Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. και συν. (επιµ.),  ∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις 
στο Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των 
Φύλων, Τόµ. Β, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, σ. 542-548    
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µιλάµε για διαφυλικές σχέσεις. Το γεγονός αυτό έχει την αιτία του στο ότι στην αρχή 

της εφηβείας υπάρχει µια εχθρική-αντιδραστική στάση προς το άλλο φύλο, η οποία 

όµως σύντοµα µετατρέπεται σε θετική, εξαιτίας της ανάπτυξης της ετερόφυλης έλξης 

και του ενδιαφέροντος για ετερόφυλη συναναστροφή. (Παρασκευόπουλος, 1984, σ. 

154,155)38    

 

 

2.2    Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ  

 
 Τα στερεότυπα των φύλων συντηρούνται και αναπαράγονται όχι µόνο από 

την οικογένεια, αλλά σε ένα πολύ µεγάλο βαθµό από την ίδια την εκπαίδευση. Οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις 39 και αντιλήψεις διαιωνίζονται µέσα από ολόκληρη την 

παιδεία, τους δασκάλους, τη λογοτεχνία, την παραλογοτεχνία, τα σχολικά βιβλία και 

την επίσηµη εκπαίδευση. Το σχολείο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι ένας 

από τους σπουδαιότερους παράγοντες κοινωνικοποίησης του παιδιού, διαµόρφωσης 

της προσωπικότητάς του, των αντιλήψεων και στάσεών του απέναντι στην κοινωνία, 

που καλείται να ενταχθεί, θεµελιωτής της ταυτότητάς του και της εξέλιξης των 

διαφυλικών του σχέσεων. Εξαιτίας του σηµαντικού αυτού ρόλου του σχολείου, η 

επίσηµη εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτική στον τρόπο που 

αντιµετωπίζονται τα παιδιά σε σχέση µε το φύλο, τα πρότυπα και τα µοντέλα µίµησης    

που τους προβάλλονται, καθώς και τα στερεότυπα που αναπαράγει. Στην επίσηµη 

εκπαίδευση έχουν από καιρό γίνει πολλές προσπάθειες, για να στραφεί η εκπαίδευση 

προς µια άλλη κατεύθυνση µε περισσότερα στοιχεία ισότητας, όσον αφορά τα δύο 

φύλα. Έχουν εκπονηθεί µελέτες για τον εντοπισµό της αναπαραγωγής της ανισότητας 

από το σχολείο σε πολλές χώρες. Μελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί και από διεθνείς 

οργανισµούς. Η Ουνέσκο έχει ασχοληθεί αρκετά µε το πρόβληµα της αναπαραγωγής 

των στερεοτύπων των φύλων µέσα από το σχολείο, π.χ. τα σχολικά βιβλία, και έχει 

προτείνει αλλαγές. (Φραγκουδάκη, 1998, σ. 387)40   

                                                 
38 ό.π. Τόµ. ∆ 
39 Ρήγα, Α. Β. (1999). Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις του  µαθήµατος Κοινωνική Ψυχολογία  ΙΙ, 
Χειµερινό Εξάµηνο, Τµήµα Ψυχολογίας,  Ρέθυµνο :Πανεπιστήµιο Κρήτης 
40 Φραγκουδάκη, Α. (1998). Στερεότυπα των φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο 
Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. και συν. (επιµ.),  ∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης 
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Σε πολλές χώρες, όπως και στην Ελλάδα έχουν γίνει αρκετές αξιόλογες 

αλλαγές. Η αλλαγή αυτή γίνεται εµφανής στα νέα σχολικά εγχειρίδια, όπως αυτό που 

διδάσκεται για ο µάθηµα της γλώσσας. Παρακάτω θα αναφερθούµε εκτενέστερα στο 

συγκεκριµένο θέµα.    

Βάσει των θεωρητικών αρχών, που υποστηρίζουν ότι ένας από τους τρόπους 

που τα παιδιά υιοθετούν, κατά τη διαδικασία  κοινωνικοποίησης σε σχέση µε το ρόλο 

του φύλου, είναι η παρατήρηση, η µίµηση-αντιγραφή συµβολικών µοντέλων του 

ίδιου µε αυτά φύλο, έχουν πραγµατοποιηθεί εκτεταµένες έρευνες σχετικά µε τους 

ρόλους, τα επαγγέλµατα, τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που αποδίδονται στα 

φύλα στο περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων, των παιδικών λογοτεχνικών 

βιβλίων, των τηλεοπτικών προγραµµάτων και γενικά των διαφόρων µέσων µαζικής 

επικοινωνίας και ενηµέρωσης. Όσον αφορά στα παιδικά λογοτεχνικά βιβλία και 

περιοδικά που απευθύνονται σε παιδιά διαφόρων ηλικιών, το ερευνητικό ενδιαφέρον 

υπήρξε έντονο, κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, µε αποτέλεσµα η 

σχετική βιβλιογραφία να είναι απέραντη (Μαραγκουδάκη, 1993).  

Μια από τις πιο συχνά αναφερόµενες στη βιβλιογραφία έρευνα σχετικά µε το 

πώς προβάλλονται τα φύλα-παιδιά και ενήλικες-σε λογοτεχνικά εικονογραφηµένα 

βιβλία, για παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι των L.J. Weitzman et al. (1972, σ. 1125-

1150). Οι ερευνήτριες διάβασαν πολλά και διάφορα είδη βιβλίων για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και τελικά επικέντρωσαν την προσοχή τους και µελέτησαν 

διεξοδικά 18 βιβλία, στα οποία είχε απονεµηθεί το βραβείο Caldecott41 κατά το 

χρονικό διάστηµα 1967-1972. Τα βιβλία τα οποία µελέτησαν για να εξασφαλίσουν 

ένα βαθµό αντιπροσωπευτικότητας ήταν : 1) βιβλία στα οποία είχε απονεµηθεί το 

βραβείο Caldecott από το 1938 και το βραβείο Newbery42, 2) βιβλία που είχαν τη 

µεγαλύτερη κυκλοφορία στις ΗΠΑ, γνωστά ως Little Golden Books, και 3) βιβλία 

αποδεκτών τρόπων συµπεριφοράς «books of prescribed behavior».   

                                                                                                                                            
Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των Φύλων, Τόµ. Α, Αθήνα : 
Ελληνικά Γράµµατα, σ. 387-394 
41 Όπως γράφουν οι Weitzman et al. (σ. 1127), το βραβείο Caldecott απονέµεται από το Children� s 
Service Committee of the American Library Association στο καλύτερο εικονογραφηµένο βιβλίο της 
χρονιάς και είναι το υψηλότερο βραβείο που µπορεί να απονεµηθεί σε βιβλία για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. Τα βιβλία στα οποία απονέµεται βρίσκονται στις βιβλιοθήκες όλων σχεδόν των νηπιαγωγείων, 
στις δηµόσιες βιβλιοθήκες και αγοράζονται από πολλούς γονείς. Γενικά η απονοµή του βραβείου σε 
κάποιο βιβλίο σηµαίνει πώληση τουλάχιστον 60.000 αντιτύπων 
42 Το βραβείο αυτό απονέµεται από την American Library Association στο καλύτερο βιβλίο που 
απευθύνεται σε παιδιά των πρώτων τάξεων του δηµοτικού.  
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Τα ευρήµατα της έρευνας αυτής είναι αρκετά ενδιαφέροντα και σηµαντικά. 

Βρέθηκε ότι οι θηλυκοί γένους χαρακτήρες-κορίτσια, γυναίκες και θηλυκά ζώα-ήταν 

πολύ λιγότεροι από ό,τι οι αρσενικοί τόσο στο κείµενο, όσο και στην εικονογράφηση. 

Ουσιαστικά, στα βιβλία προβαλλόταν ένας κόσµος αντρών στον οποίο οι γυναίκες 

ήταν αόρατες (invisible). Με βάση τη διαφοροποίηση αυτή, οι Weitzman et al. 

υποστηρίζουν43 ότι τα παιδιά, ξεφυλλίζοντας ή ακούγοντας να τους διαβάζεται ό,τι 

θεωρείται καλύτερο στο χώρο του παιδικού βιβλίου, η πρώτη εντύπωση που 

αποκοµίζουν είναι ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες δεν είναι σηµαντικά πρόσωπα, µια 

και σπάνια κάποιος ασχολείται µε το να γράψει ιστορίες για αυτές.  

Τα αγόρια επιδίδονταν σε µια µεγάλη ποικιλία ασχολιών ή επιδιώξεων και 

διεκδικούσαν ή εκδήλωναν ανεξαρτησία. Τα κορίτσια ήταν παθητικά, ακίνητα και 

στη γενικότητά τους πληκτικά, µη ενδιαφέροντα άτοµα. Γενικά, όσον αφορά στις 

δραστηριότητες των αγοριών και κοριτσιών και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

που αυτές υποδηλώνουν ή προϋποθέτουν, οι ερευνήτριες διαπίστωσαν µεγάλου 

βαθµού διαφοροποίηση υπέρ των αγοριών. Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν, 

«είναι λογικό να συµπεράνουµε ότι η αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίµηση των µικρών 

κοριτσιών στα οποία διαβάζονται τα βιβλία αυτά δέχεται ισχυρότατο πλήγµα. 

Οδηγούνται στο να πιστέψουν ότι τα κορίτσια είναι κενά πλάσµατα, λιγότερο 

αξιόλογα συγκριτικά µε τα αγόρια και ότι κάνουν λιγότερο συναρπαστικά και 

ενδιαφέροντα πράγµατα. ∆εν είναι λοιπόν να µας εκπλήσσει το γεγονός ότι, όπως οι 

ψυχολόγοι έχουν βρει, τα κορίτσια ταυτίζονται µε τα γυναικεία πρότυπα 

δυσκολότερα και λιγότερο από ό,τι τα αγόρια».( L.J. Weitzman et al., 1972, σ. 1130) 

Ανάλογες διαφοροποιήσεις διαπίστωσαν και στους ενήλικες. Ενώ οι άντρες 

αναλάµβαναν και εκτελούσαν δραστηριότητες έξω από το σπίτι, οι δραστηριότητες 

των γυναικών περιορίζονταν εντός το σπιτιού και αφορούσαν κυρίως την περιποίηση 

του συζύγου  και των παιδιών και τη φροντίδα του νοικοκυριού. Οι γυναίκες που 

παρουσιάζονταν ήταν νοικοκυρές και µητέρες. Ως µητέρες ήταν ιδιαίτερα 

καταπιεστικές, επιβάλλοντας στα παιδιά τους τι ήταν σωστό να κάνουν και τι να 

αποφεύγουν. Αντίθετα, οι πατέρες, όταν επέστρεφαν από τη δουλειά έπαιζαν µαζί 

τους, τους έκαναν τα χατίρια και πήγαιναν εκδροµές και περιπάτους.  

                                                 
43 Weitzman, L.J. , Eifler, D., Hokada, E., Ross, C. (1972). Sex-role socialization in picture books for 
preschool children, The American Journal of Sociology, Vol. 77, NO 6, p. 1129 
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Ωστόσο, το πιο σηµαντικό εύρηµά τους, όπως αναφέρουν44 , ήταν πως σε 

κανένα από τα βιβλία στα οποία είχε απονεµηθεί το βραβείο Caldecott δεν 

αναφέρονταν γυναίκες να ασκούν κάποιο επάγγελµα, γεγονός που, όπως γράφουν, 

αντίκειται ή µάλλον είναι παραπλανητικό σε σχέση µε την πραγµατικότητα, µια και 

ένα σηµαντικό ποσοστό γυναικών και µάλιστα µητέρων είναι εργαζόµενες. Αντίθετα, 

οι άντρες προβάλλονταν να ασκούν κάποιο επάγγελµα όπως του κτίστη, του 

καταστηµατάρχη και να µη συµµετέχουν στις δουλειές του νοικοκυριού ή την 

περιποίηση των παιδιών.  

Γενικά, οι δραστηριότητες και οι ρόλοι των ενηλίκων αντρών και γυναικών, 

όπως ακριβώς των αγοριών και των κοριτσιών, προβάλλονταν πολύ παραδοσιακοί 

και στερεότυποι. Επιγραµµατικά και συνοπτικά οι Weitzman et al. αναφέρουν ότι 

«Ενώ οι άντρες ηγούνται, οι γυναίκες ακολουθούν. Ενώ οι άντρες σώζουν, οι 

γυναίκες είναι σωζόµενες»( L.J. Weitzman et al., 1972, σ. 1139) 

Οι Weitzman et al. συνέκριναν τα επαγγέλµατα που προτείνονταν στα παιδιά 

των δύο φύλων και επισήµαναν ποικίλες διαφοροποιήσεις. Οι πιο σηµαντικές ήταν : 

1) Στα αγόρια αποδίδονταν περισσότερο από ότι στα κορίτσια επαγγέλµατα υψηλού 

κοινωνικού γοήτρου και κύρους, που αποφέρουν µεγάλες οικονοµικές απολαβές, 2) 

Στις περιπτώσεις που τα επαγγέλµατα είχαν κάποια σχέση στα αγόρια προτείνονταν 

οι πιο υπεύθυνες και ηγετικές θέσεις. Έτσι, π.χ. ενώ στα αγόρια προτεινόταν το 

επάγγελµα του γιατρού ή του πιλότου στα κορίτσια το επάγγελµα της νοσοκόµας ή 

της αεροσυνοδού αντίστοιχα.3) Ο τελικός και ανώτερος µελλοντικός στόχος 

προκειµένου για τα αγόρια ήταν να γίνουν πρόεδρος του έθνους, ενώ για τα κορίτσια 

να γίνουν µητέρες.  

Με βάση όλες τις πιο πάνω διαφοροποιήσεις των φύλων, οι Weitzman et al. 

υποστηρίζουν ότι «σαφώς τα παιδικά βιβλία διαιωνίζουν και ενισχύουν τις 

παραδοσιακές και στερεότυπες αντιλήψεις για τα φύλα. Με τα βιβλία αυτά τα 

κορίτσια διδάσκονται να έχουν χαµηλές φιλοδοξίες και στόχους�ουδέποτε τους λένε 

ότι ως ενήλικες γυναίκες µπορούν να βρουν ικανοποίηση και προσωπική 

ολοκλήρωση σε κάτι άλλο πέρα από την οικογένεια�Η ειρωνεία ,µάλιστα είναι ότι 

οι περισσότεροι συγγραφείς των βραβευµένων µε το βραβείο Caldecott βιβλίων είναι 

γυναίκες, των οποίων ο τρόπος ζωής είναι σίγουρα πολύ διαφορετικός από εκείνον, 

                                                 
44 Weitzman et al., 1972, ό.π. σ. 1141  
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που περιγράφουν και παρουσιάζουν στα βιβλία τους». ( L.J. Weitzman et al., 1972, 

σ.1146) 

Η παραπάνω έρευνα βέβαια δεν είναι η µόνη. Υπάρχουν πολλές άλλες που 

έχουν ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο θέµα. Ωστόσο πολλές από αυτές διακρίνονται 

από µεθοδολογικά κενά και ελλείψεις. Μία έρευνα που ανταποκρίνεται στις 

µεθοδολογικές απαιτήσεις και αντιµετωπίζει αυτού του είδους τις αδυναµίες είναι η 

έρευνα της Tibbetts45 (1979), που ανέλυσε τη διαφοροποίηση των φύλων σε 

περιοδικά που απευθύνονταν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και σε παιδιά του 

δηµοτικού. Τα περιοδικά που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας ήταν αυτά που είχαν 

τη µεγαλύτερη κυκλοφορία στις ΗΠΑ. Οι λόγοι που επέλεξε να αναλύσει παιδικά 

περιοδικά, και όχι βιβλία, ήταν ότι : 1) τα περιοδικά εξαιτίας της χαµηλής τιµής τους 

είναι προσιτά σ� ένα µεγαλύτερο ποσοστό παιδιών και 2) σε αντίθεση µε τα βιβλία, 

τα περιοδικά επειδή εκδίδονται και κυκλοφορούν πολλές φορές το χρόνο, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές και εξελίξεις που 

συντελούνται στην κοινωνία και γενικά να είναι περισσότερο σύγχρονα.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως τα ευρήµατα και οι διαπιστώσεις της 

έρευνας αυτής είναι πανοµοιότυπα µε αυτά των προηγούµενων ερευνών. 

Συγκεκριµένα βρέθηκε ότι: 1) Οι χαρακτήρες γένους αρσενικού, άνθρωποι ή ζώα, 

που παρουσιάζονταν στις ιστορίες των διαφόρων περιοδικών ήταν κατά πολύ 

περισσότεροι, 2) Περισσότεροι άντρες παρά γυναίκες αναφέρονταν να ασκούν 

κάποιο επάγγελµα, 3) Περισσότερες γυναίκες παρά άντρες αναφέρονταν ως 

παντρεµένοι. Η διαφοροποίηση των φύλων αναφορικά µε την οικογενειακή τους 

κατάσταση, όπως υποστηρίζει η Tibbetts46  αντικατοπτρίζει τις παραδοσιακές 

κοινωνικές αντιλήψεις, σύµφωνα µε τις οποίες οι γυναίκες καταξιώνονται και 

ολοκληρώνονται κυρίως µε το γάµο, ενώ οι άντρες µε την επαγγελµατική τους 

σταδιοδροµία, 4) Οι άντρες, πέρα από την εργασία τους, συµµετείχαν σε µια ποικιλία 

δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, σε αντίθεση µε τις γυναίκες που ο µοναδικός 

χώρος που κινούνταν ήταν αυτός του σπιτιού. 5) Οι άντρες ήταν αυτοί που 

παρουσιάζονταν ως προστάτες και σ� αυτούς αποδιδόταν η λήψη αποφάσεων και 

πρωτοβουλιών.  

                                                 
45 Tibbetts, S.l. (1979).  Sexism in children�s magazines, (unpublished Doctor�s Dissertation) 
University of Pennsylvania 
46 Tibbetts, S.l., 1979, ό.π. σ.45  
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Με βάση τα ευρήµατα αυτά η Tibbetts υποστηρίζει 47 ότι η διαφοροποίηση 

των φύλων και στα παιδικά περιοδικά που κυκλοφορούν πολλές φορές το χρόνο, 

ήταν έντονη και πανοµοιότυπη µ� εκείνη που είχε διαπιστωθεί στα βιβλία και στα 

αναγνωστικά και ότι συµφωνούσε και αντικατόπτριζε τα παραδοσιακά κοινωνικά 

στερεότυπα των φύλων.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διαφοροποίηση των φύλων σύµφωνα µε τα 

παραδοσιακά και στερεότυπα πρότυπα, δεν επισηµάνθηκε µόνο από έρευνες που 

ανέλυσαν λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλά και από άλλες 

σχετικές που είχαν ως υλικό βιβλία ή περιοδικά για παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας, 

καθώς και από µια πληθώρα ερευνών µε δείγµα ανάλυσης τα αναγνωστικά και τα 

σχολικά εγχειρίδια διαφόρων µαθηµάτων, σε όλες σχεδόν τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης. 48 

 

 

2.3   Ελληνικά παιδικά αναγνώσµατα 
 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν πως οι έρευνες, που αναφέρονται στα λογοτεχνικά 

βιβλία, για παιδιά διαφόρων ηλικιών και στο πως αυτά προβάλλουν τα φύλα, είναι 

αρκετά  εκτενής στις αγγλοσαξονικές χώρες. Αντίθετα, στην Ελλάδα οι σχετικές µε 

αυτό το θέµα έρευνες είναι αρκετά περιορισµένες και αναφέρονται περισσότερο στα 

παλιά αναγνωστικά του δηµοτικού (Κανταρτζή,1991), και καταπιάνονται κυρίως µε 

το θέµα του καταµερισµού των ρόλων και την κατανοµή εξουσίας και κύρους 

ανάµεσα στα φύλα στην οικογένεια, στην εργασία και τα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητάς τους. ∆εν έχουν γίνει, όµως, σχετικές έρευνες για τις επιδράσεις της 

διαφοροποίησης των φύλων κατά τα στερεότυπα πρότυπα ή της εξάλειψής τους από 

το περιεχόµενο των παιδικών βιβλίων των αναγνωστικών, στις αντιλήψεις των 

παιδιών για τα φύλα.(Μαραγκουδάκη, 1993, σ. 131)  

                                                 
47 Tibbetts, S.l., 1979, ό.π. σ.181  
48 Πολλές από τις έρευνες αυτές περιέχονται στο βιβλίο της Gersoni, D. (1974).  Sexism and Youth,  
New York : R.R. Bowker Company. Επίσης για µια λεπτοµερειακή επισκόπηση των ερευνών που 
έχουν γίνει σε αναγνωστικά βλ. Saario, T., Jacklin, C.N., Tittle, C.K. (1973).  Sex role stereotyping in 
the public schools, Harvard Educational Review, Vol. 43, No 3, p. 386-417 και Busdy, L.J.,(1975). Sex-
role research in the mass media, Journal of Communication, Vol. 25, p. 107-13, όπου εκτός από τις 
έρευνες που αναφέρονται στα αναγνωστικά και στα εγχειρίδια των διαφόρων µαθηµάτων, γίνεται 
επισκόπηση ερευνών για τη διαφοροποίηση των φύλων στα διάφορα µέσα µαζικής επικοινωνίας, 
τηλεόραση, κινηµατογράφο, εφηµερίδες, κτλ.       
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Ουσιαστικά, οι µοναδικές πληροφορίες που έχουµε για τη διαφοροποίηση των 

φύλων σε έργα παιδικής λογοτεχνίας προέρχονται από τη µελέτη της Β ∆αραδήµου-

Ράπτη49 και από τα άρθρα των Ι.∆. Ιωαννίδη50 και Μ. Κανατσούλη51 , δηµοσιευµένα 

στο περιοδικό ∆ιαδροµές. 

Η έρευνα της Β. ∆αραδήµου-Ράπτη δεν είχε ως αντικειµενικό στόχο να 

µελετήσει τη διαφοροποίηση των φύλων, αλλά τη θεµατική, τις αξίες και τα πρότυπα 

που προβάλλονται µέσα από το παιδικό διήγηµα και µυθιστόρηµα της δεκαετίας 

1970-1980. Ωστόσο, γίνεται εκτενής αναφορά στην εικόνα της οικογένειας και τις 

διαπροσωπικές σχέσεις των µελών της οικογενειακής οµάδας, έτσι όπως εγγράφονται 

και αποτυπώνονται στο δείγµα της έρευνας αυτής. Στα έργα που αναλύθηκαν 

βρέθηκε ότι ως «ιδανική και ισόρροπη» οικογένεια προβάλλεται η παραδοσιακή 

πατριαρχική, στην οποία οι ρόλοι και οι ευθύνες των µελών-γονέων και παιδιών- 

καθορίζονται αυστηρά από το φύλο. Ο ρόλος της µητέρας περιορίζεται και 

εξαντλείται στη φροντίδα των βιολογικών αναγκών των παιδιών και στη 

διαπαιδαγώγησή τους. Η ερευνήτρια αναφέρει χαρακτηριστικά: «Παρόλο ότι η 

εργαζόµενη µητέρα δεν έχει αρκετά απασχολήσει το παιδικό λογοτέχνηµα, οι λίγες 

περιπτώσεις που υπάρχουν παρουσιάζουν αρνητική στάση επισηµαίνοντας την 

ανεπάρκεια της εργαζόµενης µητέρας για την επιτέλεση του ρόλου της και 

ερµηνεύοντας την απόφαση εργασίας της έξω από το σπίτι ως διάθεση εγωιστικής 

αυτοπροβολής» (∆αραδήµου-Ράπτη, 1987, σ. 103). Ο πατέρας εργάζεται για την 

οικονοµική συντήρηση της οικογένειας και γι� αυτό το λόγο είναι αµέτοχος, όσον 

αφορά τις δουλειές του νοικοκυριού και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ο πατέρας 

προβάλλεται ως « Ο αναµφισβήτητος αρχηγός της οικογένειας, µια αθέατη αρχή, που 

επιβάλλει την προσωπική του θέληση, η δε µητέρα, περιορισµένη σε έναν 

αποκλειστικά παραδοσιακό ρόλο, δεν αισθάνεται την ανάγκη να συνεξετάζει µε τον 

πατέρα τα οικογενειακά προβλήµατα».(∆αραδήµου-Ράπτη, 1987, σ. 100)  

Αντίστοιχα, στο επίπεδο των παιδιών, ο αδελφός, ανεξάρτητα από τη σειρά 

γέννησης είναι στις διαπροσωπικές σχέσεις µε τις αδελφές του ο ηγέτης, ο επιδέξιος, 

ο έξυπνος και ο ειδήµων που εκτελεί το δυσκολότερο µέρος από τα καθήκοντα που 

τους ανατίθενται και που, γενικά, προστατεύει τις αδελφές «γιατί είναι αδύναµα όντα 
                                                 
49 ∆αραδήµου-Ράπτη, Β. (1987). Παιδική λογοτεχνία: Η πεζογραφία της δεκαετίας 1970-1980,  
(διδακτορική διατριβή), Αθήνα 
50 Ιωαννίδη, Ι.∆. (1987).  Η διπολικότητα στην αντιµετώπιση των φύλων στη σύγχρονη ελληνική παιδική 
λογοτεχνία, ∆ιαδροµές, 6,  σ. 96-101 
51 Κανατσούλη, Μ. (1987).  Το µοντέλο της γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική παιδική λογοτεχνία, 
∆ιαδροµές, 6, σ. 102-106 
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από τη φύση τους. Τα κορίτσια αποδέχονται τη δική τους αδυναµία και αναγνωρίζουν 

την ανωτερότητα εκείνου».(∆αραδήµου-Ράπτη, 1987, σ. 98)  

Οι Ι.∆.Ιωαννίδης και η Μ. Κανατσούλη, τέλος, ασχολούνται µε το πρόβληµα 

της παρουσίασης των φύλων στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία. Η έρευνα αυτή 

διαφέρει, ως προς το ότι δεν είναι αµιγώς επιστηµονική, από την πλευρά της µεθόδου 

συλλογής του υλικού και ανάλυσης, όπως άλλωστε και οι ίδιοι οι συγγραφείς 

παραδέχονται. Γράφουν ότι αυτό που επιχειρούν είναι µια «διερεύνηση», µια 

«ανιχνευτική περιδιάβαση» στο χώρο της σύγχρονης λογοτεχνικής παραγωγής για 

παιδιά και επισηµαίνουν έργα στα οποία επιχειρείται άµβλυνση της πόλωσης και του 

αυστηρού διαχωρισµού των ρόλων, των δραστηριοτήτων και των χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας που αποδίδονται στα φύλα. Η προσπάθειά τους, παρότι δεν έγινε µε 

αυστηρή επιστηµονικότητα, είναι οπωσδήποτε ενδιαφέρουσα, γιατί µας δίνει 

πληροφορίες για την άµβλυνση του στερεοτυπισµού των φύλων σε κάποια σύγχρονα 

λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά και συµβάλλει στον προβληµατισµό για το 

συγκεκριµένο θέµα. Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθούµε ότι στα λογοτεχνικά έργα για 

παιδιά, όπου επισηµάνθηκε άµβλυνση του στερεότυπου τρόπου παρουσίασης των 

φύλων, η καινοτοµία περιορίζεται κυρίως στο επίπεδο των παιδιών και µάλιστα 

αφορά ιδιαίτερα τα κορίτσια. Χαρακτηριστικά, η Μ. Κανατσούλη υποστηρίζει ότι 

«∆εν υπάρχει σαφής διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στους ρόλους του αγοριού και 

του κοριτσιού. Τα στερεότυπα των φύλων έχουν καταργηθεί και τα µέχρι στιγµής 

τυπικά αντρικά και γυναικεία χαρακτηριστικά αποδίδονται εξίσου σε αγόρια και 

κορίτσια. Με µια διαφορά όµως, ότι ενώ τα κορίτσια µε µεγάλη ευκολία 

οικειοποιούνται συµπεριφορά τυπική αγορίστικη �σπάνια συµβαίνει το αντίθετο. Αν 

τυχόν αποδοθούν στο αγόρι γυναικεία χαρακτηριστικά, αυτά θα είναι κατά το 

πλείστον ανώδυνα και µε κανέναν τρόπο δεν θα απειλούν τον αντρισµό του µικρού 

αγοριού» (Κανατσούλη, 1987, σ. 104)  

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, από όλα τα παραπάνω πως παρά το ότι οι ελληνικές 

έρευνες είναι ελάχιστες, ωστόσο είναι δυνατό να υποστηριχτεί ότι αυτές 

επιβεβαιώνουν τα ευρήµατα των ερευνών σε άλλες χώρες, την ύπαρξη δηλαδή 

στερεοτυπικών µηνυµάτων για τα δύο φύλα, µέσα από τα παιδικά αναγνώσµατα. 
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2.4   Η διάκριση των φύλων και τα παιδικά βιβλία προσχολικής 

ηλικίας 
 

Παρ� όλο που η διαδικασία κοινωνικοποίησης ως προς το ρόλο του φύλου 

παρουσιάζει ενδιαφέρον σ� όλες τις περιόδους ανάπτυξης των ατόµων, ωστόσο, 

θεωρείται ότι κατά την προσχολική περίοδο έχει ιδιαίτερη σηµασία και το 

µεγαλύτερο µέρος των σχετικών θεωριών και ερευνών επικεντρώνεται και αφορά την 

περίοδο αυτή. Κι αυτό επειδή κατά την προσχολική ηλικία : 

1) τα παιδιά είναι πολύ επιδεκτικά στις επιδράσεις που δέχονται από 

τους διάφορους φορείς και τα µέσα κοινωνικοποίησης 

2) όσα µαθαίνονται, βιώνονται και εσωτερικεύονται στην ηλικία αυτή 

δύσκολα αναθεωρούνται, τροποποιούνται ή αποβάλλονται σε 

µεταγενέστερη ηλικία 

3) τα παιδιά βρίσκονται ακριβώς στη φάση οριοθέτησης, 

διαµόρφωσης και εσωτερίκευσης του ρόλου του φύλου. 

Αξιολογούν θετικά το φύλο τους και θέλουν να το διατηρήσουν, 

ακολουθώντας ό,τι και όσα το κοινωνικό περιβάλλον τους 

διαµηνύει ποικιλότροπα ότι προσιδιάζουν και είναι τυπικά για το 

φύλο τους.  

Το νηπιαγωγείο είναι ένα καθαρά εκπαιδευτικό ίδρυµα, θεσµοθετηµένο για 

την εκπαίδευση και επιφορτισµένο µε την εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. Είναι σηµαντικό λοιπόν να διερευνηθούν όσα και ό,τι 

µεταβιβάζει το νηπιαγωγείο στα παιδιά για τα δύο φύλα, µε τα παιδικά βιβλία που 

χρησιµοποιεί. (Μαραγκουδάκη, 1993, σ. 142) 

Το βιβλίο µε την έννοια του εγχειριδίου εγκεκριµένου από το ΥΠΕΠΘ µπορεί 

να µην έχει θέση στο νηπιαγωγείο, αλλά όµως η χρήση του είναι αποδεκτή ή µάλλον 

προτείνεται από το ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα. Είναι βιβλία που κυκλοφορούν στο 

ελεύθερο εµπόριο και η ανάγνωση ή η διήγηση του περιεχοµένου τους από τη 

νηπιαγωγό στα παιδιά αποτελεί µια σχεδόν καθηµερινή δραστηριότητα. Ουσιαστικά, 

η νηπιαγωγός είναι ελεύθερη να διαλέγει ποια βιβλία θα χρησιµοποιήσει τόσο µε 

βάση την επιστηµονική της κατάρτιση αναφορικά µε τις γενικές αρχές νοητικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, τις ικανότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 

τους όσο και µε την προσωπική της ενηµέρωση, γνώµη και αξιολόγηση των βιβλίων 
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για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Όλα αυτά είναι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν και 

εγγυώνται µια σωστή επιλογή βιβλίων. Μια επιλογή που όπως θα δούµε και 

παρακάτω συµβάλει σηµαντικά και επηρεάζει την κοινωνικοποίηση των παιδιών ως 

προς το ρόλο του φύλου. 

Βέβαια, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δε διαβάζουν µόνα τους βιβλία, αλλά 

τους διαβάζονται είτε από κάποιον ενήλικα στο σπίτι είτε από τη νηπιαγωγό στο 

νηπιαγωγείο. Η ιδιοµορφία όµως αυτή στη σχέση των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

µε το βιβλίο, ιδιοµορφία που δε χαρακτηρίζει την αντίστοιχη σχέση µε 

µεταγενέστερες ηλικίες, δε µειώνει καθόλου την αναγκαιότητα χρήσης και 

παρουσίασης βιβλίων στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ούτε τη σηµασία και συµβολή 

των βιβλίων στη γλωσσική, γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, στην 

αισθητική τους καλλιέργεια και γενικότερα στην αγωγή και κοινωνικοποίησή τους. 

Συγκεκριµένα, υποστηρίζεται πως όσα εγγράφονται και αποτυπώνονται στο 

περιεχόµενο των βιβλίων για τα φύλα-ρόλοι, επαγγέλµατα, χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας κτλ.-επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τις αντιλήψεις που τα παιδιά 

διαµορφώνουν αναφορικά µε το τι θεωρείται τυπικό, κατάλληλο και αποδεκτό για 

κάθε φύλο. Παράλληλα τα παιδιά έχουν την τάση να µιµούνται και να αντιγράφουν 

τις δραστηριότητες, τους τρόπους συµπεριφοράς κτλ. των χαρακτήρων του ίδιου µ� 

αυτά φύλου. Η ανάγνωση βιβλίων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας συµβάλλει 

καθοριστικά και αποτελεσµατικά στα παραπάνω, και, παράλληλα, στη δηµιουργία 

κινήτρων για εκµάθηση της τεχνικής της ανάγνωσης και στην απόκτηση θετικής 

σχέσης, ενδιαφέροντος για ενασχόληση µε τα βιβλία τόσο βραχυπρόθεσµα, όσο και 

µακροπρόθεσµα. (Μαραγκουδάκη, 1993, σ. 104) 

Μια σηµαντική και ιδιαίτερα αξιόλογη έρευνα σχετικά µε τα βιβλία της 

προσχολικής ηλικίας και τη συµβολή τους στην κοινωνικοποίηση των παιδιών της 

προσχολικής ηλικίας σε σχέση µε το φύλο, είναι αυτή της Ε. Μαραγκουδάκη52. Η 

µελέτη του συγκεκριµένου αυτού θέµατος θεωρήθηκε επιτακτική και αρκετά 

επίκαιρη για την ελληνική πραγµατικότητα, µια και η ισότητα των φύλων έχει νοµικά 

κατοχυρωθεί και φαίνεται ότι αποτελεί πολιτικό στόχο και προοπτική.  

                                                 
52 Μαραγκουδάκη, Ε. (1998).  Τα στερεότυπα για τα φύλα σε παιδικά βιβλία προσχολικής ηλικίας. Στο 
Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. και συν. (επιµ.),  ∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης 
Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των Φύλων, Τόµ. Β, Αθήνα : 
Ελληνικά Γράµµατα, σ. 240-250. Επίσης βλ. Μαραγκουδάκη, Ε. (1993). Εκπαίδευση και διάκριση των 
φύλων: παιδικά αναγνώσµατα στο νηπιαγωγείο, Αθήνα : Οδυσσέας, σ. 167-314 
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Τα παιδικά βιβλία που αποτέλεσαν το δείγµα της έρευνας, είναι βιβλία που 

υπάρχουν στις βιβλιοθήκες των περισσότερων νηπιαγωγείων του νοµού Ιωαννίνων 

και τα οποία, όπως έδειξε η στατιστική επεξεργασία του ερωτηµατολογίου που 

στάλθηκε στις νηπιαγωγούς, χρησιµοποιούνται ευρύτατα. Συγκεκριµένα, διαβάζονται 

στα παιδιά από τις περισσότερες νηπιαγωγούς και µάλιστα πολύ συχνά.  

Για τη διερεύνηση της διαφοροποίησης των φύλων στο περιεχόµενο(κείµενο 

και εικονογράφηση) των παιδικών βιβλίων του τελικού δείγµατος της έρευνας 

χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της ανάλυσης του περιεχοµένου.  

Τα δεδοµένα, που προέκυψαν από την εφαρµογή της ανάλυσης περιεχοµένου 

στο κείµενο, έδειξαν ότι στα βιβλία του δείγµατος της έρευνας εγγράφεται 

διαφοροποίηση των φύλων κατά τα παραδοσιακά κοινωνικά πρότυπα. 

Αναλυτικότερα διαπιστώνεται ότι:  

1) Η δοµή της οικογένειας είναι πατριαρχική. Εγγράφεται αυστηρός και 

απόλυτος καταµερισµός ρόλων ανάµεσα στα φύλα. Ο καταµερισµός ακολουθεί και 

αντικατοπτρίζει τα παραδοσιακά πρότυπα. Μάλιστα επεκτείνεται και στις οικογένειες 

ζώων, προσδίδοντας έτσι φυσική διάσταση και νοµιµοποίηση αντίστοιχα στην 

κοινωνία των ανθρώπων.  

Έτσι, ο πατέρας προβάλλεται να αναλαµβάνει και να εκτελεί το ρόλο του 

οικονοµικού συντηρητή, του τροφοδότη της οικογένειας, που φεύγει χαράµατα από 

το σπίτι για δουλειά και επιστρέφει το βράδυ κατακουρασµένος. Προκειµένου για τις 

οικογένειες των ζώων, ο πατέρας φεύγει για αναζήτηση τροφής.  

Η εκτέλεση του ρόλου αυτού απαλλάσσει από οποιαδήποτε συµµετοχή στις 

δουλειές του νοικοκυριού και στην ανατροφή των παιδιών. Αξιοσηµείωτο νοµίζουµε 

είναι ότι δε βρέθηκε καµία περίπτωση που ο πατέρας να κάνει ή να συµµετέχει σε 

κάποια από τις δουλειές του νοικοκυριού ή να ασχολείται µε την ψυχαγωγία των 

παιδιών και µε τον εµπλουτισµό των εµπειριών τους, π.χ. τους διαβάζει ή τους 

διηγείται παραµύθια, τα πηγαίνει περίπατο στο δάσος ή τα παίρνει για κάποιο ταξίδι.  

Ενώ ο πατέρας απουσιάζει διαρκώς για δουλειά, η µητέρα παρουσιάζεται να 

είναι στο σπίτι. Αποκλειστική και µοναδική ασχολία και ευθύνη της οι δουλειές του 

νοικοκυριού και η φροντίδα των παιδιών. Κατά κανόνα η µητέρα δεν εργάζεται, όταν 

υπάρχει ο πατέρας. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που αναφέρεται να έχει κάποια 

εξωοικιακή απασχόληση, ζει µόνη µε το παιδί της και µάλιστα µέσα σε ιδιαίτερα 

δύσκολες οικονοµικές συνθήκες. Η εξωοικιακή εργασία που εκτελεί στις περιπτώσεις 

αυτές είναι της παραδουλεύτρας. Γενικά από τα κείµενα λείπει εντελώς η εικόνα της 
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µητέρας που σε κανονικές οικογενειακές συνθήκες ασκεί κάποιο επάγγελµα για 

προσωπική της ικανοποίηση και κοινωνική καταξίωση και που συµβάλλει εξίσου µε 

τον πατέρα στα οικονοµικά της οικογένειας. Αντίθετα, προβάλλεται σταθερά και 

πάγια η γυναίκα ως τέλεια νοικοκυρά και ως τέλεια µητέρα. ∆εν βγαίνει ποτέ από το 

σπίτι για κάποιο προσωπικό της θέµα, πρόβληµα ή ψυχαγωγία, αλλά είτε για να πάει 

στην αγορά για τις ανάγκες των άλλων και ιδιαίτερα των παιδιών, είτε για να τα 

βγάλει περίπατο, είτε για να τα συνοδεύσει σε γιορτές φίλων. Η έγνοια και η 

φροντίδα της γι� αυτά είναι συνεχής και αδιάκοπη και καλύπτει όλο το φάσµα των 

αναγκών τους, από τον ύπνο, την επιµεληµένη και φροντισµένη εξωτερική τους 

εµφάνιση, τη διασφάλιση της υγείας και της σωµατικής ακεραιότητάς τους µέχρι τη 

διαπαιδαγώγηση και τη συναισθηµατική τους ηρεµία και ισορροπία.  

Όσον αφορά, λοιπόν, τους ρόλους των φύλων στο χώρο της οικογένειας, το 

µήνυµα στο οποίο εκτίθενται τα παιδιά µέσα από το περιεχόµενο των βιβλίων που 

τους διαβάζονται στο νηπιαγωγείο είναι απόλυτη διαφοροποίηση κατά τα 

παραδοσιακά πρότυπα. Έτσι, ακριβώς σε µια περίοδο που τα παιδιά έχουν 

συνειδητοποιήσει ότι οι άνθρωποι κατηγοριοποιούνται σε φύλα, έχουν κατανοήσει σε 

ποιο φύλο τα ίδια ανήκουν και προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τον αποδεκτό 

κοινωνικά για κάθε φύλο ρόλο, το περιεχόµενο των βιβλίων που χρησιµοποιούνται 

στο νηπιαγωγείο ενισχύει, επιβεβαιώνει και νοµιµοποιεί µε αναφορές στο ζωικό 

βασίλειο όσα τα παιδιά παρατηρούν και βιώνουν στο άµεσο οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Μπορούµε µάλιστα να πούµε ότι ο καταµερισµός ρόλων που 

αποτυπώνεται στα βιβλία αυτά είναι πολύ πιο αυστηρός και παραδοσιακός από ότι 

είναι ένα µικρό έστω ποσοστό παιδιών βιώνει. Έτσι, τα πρότυπα οικογενειακών 

ρόλων που προβάλλονται όχι µόνο δεν είναι νεωτεριστικά και δεν συµβάλλουν στην 

άµβλυνση της στερεοτυποποίησης των οικογενειακών ρόλων, αλλά σε µεγάλο βαθµό 

αναχρονιστικά.  

Το σηµαντικό όµως και αυτό που αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθεί είναι ότι, µε 

δείκτη τη συµµετοχή σε δουλειές και την προσφορά βοήθειας των παιδιών προς τα 

ενήλικα άτοµα της οικογένειας, ο παραδοσιακός καταµερισµός ρόλων επεκτείνεται 

και αφορά και τα παιδικά πρότυπα. Τα αγόρια δηλαδή προβάλλονται να συµµετέχουν 

και να προσφέρουν βοήθεια κυρίως στον πατέρα ή στο θείο σε αγροτικές δουλειές 

και να αποβλέπουν και να φιλοδοξούν από την πολύ πρώιµη ηλικία τους να 

εργαστούν επαγγελµατικά. Αξιοσηµείωτο νοµίζουµε είναι ότι δε συναντάµε καµία 

περίπτωση που το αγόρι παρουσιάζεται να δηλώνει πως, όταν µεγαλώσει, θέλει να 
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γίνει µπαµπάς και να ασχοληθεί µε τη ανατροφή των παιδιών. Αντίθετα, δηλώνουν 

πως θέλουν να γίνουν καπετάνιοι, κηπουροί, µουσικοί κτλ., και οι επαγγελµατικές 

αυτές φιλοδοξίες και στόχοι προσδιορίζουν τα είδη των παιγνιδιών µε τα οποία 

παίζουν και τις δραστηριότητες που επιδίδονται και αφιερώνουν το χρόνο τους.  

Τα κορίτσια από την άλλη µεριά παρουσιάζονται να συµµετέχουν και να 

προσφέρουν βοήθεια αποκλειστικά και µόνο στη µαµά, γιαγιά και θεία στις δουλειές 

του νοικοκυριού και να προβλέπεται ή να δηλώνουν τα ίδια πως, όταν µεγαλώσουν, 

θέλουν να γίνουν µαµάδες. Εξασκούνται µάλιστα στο ρόλο αυτό µέσα από τη συνεχή 

ενασχόλησή τους µε την κούκλα, η οποία ως είδος παιχνιδιού δεν προτιµάται και δεν 

επιλέγεται τυχαία, αλλά ακριβώς επειδή µελλοντικά θέλουν να γίνουν µαµάδες. 

Αντίθετα απ� ότι συµβαίνει µε τα αγόρια, οι νύξεις και οι αναφορές για µελλοντική 

επαγγελµατική απασχόληση των κοριτσιών σπανίζουν.  

2) Ο χώρος της εργασίας προβάλλεται κυριολεκτικά ανδροκρατούµενος µια 

και οι χαρακτήρες γένους αρσενικού-άνθρωποι και ζώα- είναι που παρουσιάζονται ως 

εργαζόµενοι, ενώ στις πλείστες των περιπτώσεων που περιγράφεται ή απλά γίνεται 

αναφορά σε κάποιο επάγγελµα, αυτό ασκείται από άντρα ή ζώο γένους αρσενικού.  

Συγκεκριµένα βρέθηκε ότι από τους 93 χαρακτήρες που αναφέρονται ως 

εργαζόµενοι, οι 75 είναι γένους αρσενικού και µόνο οι 18 είναι γένους θηλυκού. 

Εκτός όµως από το ότι η συµµετοχή των φύλων στην αγορά εργασίας αποτυπώνεται 

διαφορετική και άνιση, διαπιστώνονται ακόµη διαφοροποιήσεις ως προς τα 

επαγγέλµατα που παρουσιάζονται να ασκούν. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αφορούν: 

Α) Τον αριθµό των επαγγελµάτων, όπου, ενώ οι χαρακτήρες γένους αρσενικού 

προβάλλονται να ασκούν 35 επαγγέλµατα, οι του γένους θηλυκού µόνο 11. 

Β) Το είδος των επαγγελµάτων, όπου, ενώ οι χαρακτήρες γένους αρσενικού ασκούν 

χειρωνακτικά επαγγέλµατα, π.χ. είναι γεωργοί, ξυλοκόποι, καλαθοποιοί κτλ., αλλά 

και πολλά διανοητικά και µε υψηλό κοινωνικό γόητρο και κύρος, π.χ. είναι γιατροί, 

κτηνίατροι, πιλότοι, καπετάνιοι, ζωγράφοι, µαέστροι κτλ., αντίθετα, οι χαρακτήρες 

γένους θηλυκού ασκούν κυρίως χειρωνακτικά και µε χαµηλό κοινωνικό γόητρο και 

κύρος επαγγέλµατα. Είναι π.χ. παραδουλεύτρες, µαγείρισσες, υπηρέτριες, 

αγελαδοτρόφοι και περιβολάρισσες. Το µόνο διανοητικό και µε κοινωνικό γόητρο και 

κύρος επάγγελµα που αποδίδεται σε χαρακτήρες γένους θηλυκού είναι της δασκάλας, 

το οποίο είναι και το πιο συχνά απαντώµενο στα κείµενα γυναικείο επάγγελµα. 

Επειδή µάλιστα τα παιδιά και τα ζωάκια που προβάλλονται να πηγαίνουν σχολείο 

είναι µικρής ηλικίας, τα βιβλία αντικατοπτρίζουν, αλλά και διαιωνίζουν την 



 70

κοινωνική αντίληψη ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι κυρίως κατάλληλες για την 

εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ή πρώτης σχολικής ηλικίας. Αντικατοπτρίζουν 

δηλαδή και διαιωνίζουν τον κάθετο διαχωρισµό των φύλων στο επάγγελµα του 

εκπαιδευτικού. 

 Αξίζει νοµίζουµε να αναφερθεί ότι όχι µόνο η πρόσβαση των γυναικών στα 

θεωρούµενα «αντρικά» επαγγέλµατα δεν προβάλλεται στα βιβλία αυτά, π.χ. δεν 

αναφέρεται καµία γυναίκα γιατρός, πολιτικός µηχανικός κτλ., αλλά ούτε καν στα πιο 

σύγχρονα θεωρούµενα «γυναικεία» επαγγέλµατα γίνεται κάποια αναφορά, π.χ. σ� 

αυτό της αεροσυνοδού, της γραµµατέως κτλ. 

  Παράλληλα, µε βάση τις προσωπικές επιθυµίες και στόχους των αγοριών και 

των κοριτσιών για το τι θα γίνουν όταν µεγαλώσουν, η θέση τους στην αγορά 

εργασίας προδιαγράφεται και προοιωνίζεται διαφορετική και άνιση, πανοµοιότυπα 

όπως εκείνη των ενηλίκων προβάλλεται να είναι. Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, 

ενώ τα αγόρια αποτυπώνονται να έχουν επαγγελµατικές επιθυµίες και φιλοδοξίες, η 

κύρια επιθυµία των κοριτσιών είναι να γίνουν µητέρες. Συνολικά στα κείµενα που 

αναλύθηκαν, από τα 25 παιδιά που εκφράζουν επαγγελµατικές φιλοδοξίες και 

στόχους, τα 20 είναι αγόρια και µόνο τα 5 είναι κορίτσια.  

 Οι συγκεκριµένες επίσης επαγγελµατικές φιλοδοξίες και σχέδια των παιδιών 

ακολουθούν και αναπαράγουν τον παραδοσιακό στερεότυπο διαχωρισµό των 

επαγγελµάτων σε αντρικά και γυναικεία. Συγκεκριµένα, τα κορίτσια προβάλλονται να 

φιλοδοξούν να γίνουν µοδίστρα, κοµµώτρια, δασκάλα, µπαλαρίνα και ζωγράφος, ενώ 

τα αγόρια ψαράς, περιβολάρης, αγρότης, µάγειρας, οδηγός ή µηχανικός αυτοκινήτων, 

ποδοσφαιριστής, ανθοπώλης, πολιτικός µηχανικός, αρχιτέκτονας, πιλότος, 

καπετάνιος, αστροναύτης, µουσικός και γιατρός. Έτσι, µε τις αναφορές στους 

ενήλικες, αλλά και στα παιδιά-πρότυπα, στα βιβλία αυτά εγγράφεται ένας πρώιµος 

επαγγελµατικός προσανατολισµός µε έκδηλες τις σχετικές στερεότυπες αντιλήψεις.  

Γενικά θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε πως, όσο εξαρτάται βέβαια από τα 

βιβλία αυτά, ενώ οι επαγγελµατικές φιλοδοξίες των αγοριών προωθούνται και 

ενθαρρύνονται από την πολύ πρώιµη ηλικία τους, αντίθετα των κοριτσιών 

καταστέλλονται, από τη µια µεριά επειδή η συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας δεν 

προβάλλεται να αποτελεί τον κύριο στόχο και επιθυµία τους, και από την άλλη επειδή 

τα επαγγέλµατα που τους προτείνονται είναι απογοητευτικά περιορισµένα.  

Αν η διάκριση των φύλων στο χώρο εργασίας, έτσι όπως εγγράφεται για τους 

ενήλικες, αντικατοπτρίζει ή µάλλον αντικατόπτριζε µια δοσµένη πραγµατικότητα, 
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από όσα αναφέρονται για τα παιδιά γίνεται σαφές ότι από τα βιβλία αυτά δεν 

καταβάλλεται καµία προσπάθεια και δεν διαφαίνεται καµία πρόθεση αµφισβήτησης 

και βελτίωσης της συγκεκριµένης πραγµατικότητας.  

  3) Με βάση τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που αποδίδονται στους 

χαρακτήρες των δυο φύλων το προφίλ τους θα µπορούσε να σκιαγραφηθεί ως εξής. 

Οι χαρακτήρες γένους αρσενικού είναι επιθετικοί, ανεξάρτητοι, επινοητικοί, 

δηµιουργικοί, παρατηρητικοί, περίεργοι, υπέρµετρα σίγουροι για τον εαυτό τους, 

κάτοχοι ορθολογικών και αιτιοκρατικών γνώσεων και ελάχιστα εκδηλωτικοί. 

Επιπλέον, τα παιδιά-αγόρια και ζωάκια- προβάλλονται ανυπάκουα σε επικίνδυνο 

πολλές φορές για τη σωµατική τους ακεραιότητα ή και για τη ζωή τους βαθµό. 

Αντίθετα, οι χαρακτήρες γένους θηλυκού, ενήλικες και παιδιά, προβάλλονται να είναι 

έντονα στοργικοί, εξαρτηµένοι, υπέρµετρα φιλάρεσκοι, θρησκόληπτοι, εκδηλωτικοί, 

δειλοί, να καταλαµβάνονται εύκολα από φόβο και να ζηλεύουν τις ικανότητες των 

άλλων.  

 Η διαφοροποίηση αυτή των φύλων ως προς το προφίλ προσωπικότητας, όπως 

και οι προηγούµενες ως προς τους ρόλους τους στην οικογένεια και τη θέση τους 

στην αγορά εργασίας, αφορούν τόσο την κοινωνία των ανθρώπων όσο και τον κόσµο 

του ζωικού βασιλείου, υποδηλώνοντας έτσι και νοµιµοποιώντας τη «φυσική τάξη» 

των πραγµάτων. Η «φυσική» εξάλλου τάξη των πραγµάτων υποδηλώνεται, και από 

το γεγονός ότι τα παιδιά-πρότυπα προβάλλονται από την πολύ πρώιµη ηλικία τους να 

εκδηλώνουν ό,τι και όσα θεωρούνται τυπικά και κοινωνικά αποδεκτά για το φύλο 

τους.  

 4) Τέλος, τα είδη παιχνιδιών, που τα αγόρια και τα κορίτσια προβάλλονται 

αντίστοιχα να παίζουν, είναι διαφορετικά και αντικατοπτρίζουν τον παραδοσιακό 

διαχωρισµό σε αγορίστικα και κοριτσίστικα.  

 Σε αρκετές περιπτώσεις επισηµάνθηκαν είδη παιχνιδιών που προσδιορίζονται 

άµεσα από τους µελλοντικούς στόχους και φιλοδοξίες των παιδιών. Έτσι, π.χ. τα 

αγόρια, επειδή στοχεύουν, όταν µεγαλώσουν, να γίνουν καπετάνιοι, πιλότοι κτλ., 

επιλέγουν να παίζουν µε τα ανάλογα παιχνίδια. Όσον αφορά τα κορίτσια, η επιλογή 

συνεχούς ενασχόλησης µε την κούκλα δηλώνεται ρητά ότι προσδιορίζεται από την 

σφοδρή τους επιθυµία να γίνουν, όταν µεγαλώσουν µητέρες.  

 Η ανάλυση της εικονογράφησης των βιβλίων έδειξε ότι η διαφοροποίηση των 

φύλων, έτσι όπως εγγράφεται στα κείµενα, ενισχύεται οπτικά από την εικονογράφηση 

που τα συνοδεύει. Επιπλέον στην εικονογράφηση εγγράφεται και αποτυπώνεται 
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διαφοροποίηση των φύλων κατά τα παραδοσιακά στερεότυπα ως προς το µέγεθος και 

τη στάση του σώµατος, την ενδυµασία και γενικά την εξωτερική εµφάνιση.  

 Γενικά µπορεί ανεπιφύλαχτα να υποστηριχθεί ότι τα παιδικά βιβλία που 

υπάρχουν και χρησιµοποιούνται ευρύτατα στα νηπιαγωγεία του νοµού Ιωαννίνων 

σήµερα, όχι µόνο δεν προβάλλουν νεωτεριστικά πρότυπα αναφορικά µε τα φύλα, 

αλλά, αποσιωπώντας τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, 

προβάλλουν µια πραγµατικότητα παρωχηµένη. Είναι αναχρονιστικά.  

 Ωστόσο, είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν παιδικά βιβλία 

αρκετά προσεγµένα από την άποψη της διαφοροποίησης των φύλων. Όπως όµως 

διαπιστώθηκε από τις απαντήσεις των νηπιαγωγών, ελάχιστες χρησιµοποιούν κάποια 

από τα βιβλία αυτά και µάλιστα σε πολύ µικρή συχνότητα. Γενικά, οι νηπιαγωγοί, 

κατά την επιλογή των βιβλίων που διαβάζουν στα παιδιά, δε φαίνεται να 

χρησιµοποιούν ως κριτήριο το στερεοτυπισµό των φύλων στο περιεχόµενό τους. Με 

τον τρόπο αυτό, αν λάβουµε υπόψη µας και αποδεχτούµε όσα υποστηρίζουν οι 

βασικότερες θεωρίες κοινωνικοποίησης ως προς το ρόλο του φύλου, το νηπιαγωγείο 

µε τα βιβλία που χρησιµοποιεί συµβάλλει έµµεσα στη διαιώνιση και αναπαραγωγή 

των στερεότυπων κοινωνικών αντιλήψεων για τα φύλα.  

 

 

2.5  Η διαφοροποίηση των φύλων και τα αναγνωστικά του δηµοτικού  
 

Ο κοινωνικός ρόλος που επιτελεί το φύλο µέσα από τα αναγνωστικά αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα διερεύνησης και προσπάθεια ερµηνείας, αφού η έννοια του 

φυλετισµού χαρακτηρίζει σε µεγάλο βαθµό τη φυσιογνωµία του κοινωνικού 

µηνύµατος µέσα από τις αξίες που προβάλλονται µέσω αυτού από τα 

πρότυπα(άνδρας-γυναίκα) που το υπηρετούν. (Φραγκουδάκη, 1979, σ. 18) 

Όλες οι ερευνητικές µελέτες γύρω από τα αναγνωστικά βιβλία του δηµοτικού 

σχολείου έδωσαν και στο παρελθόν και σήµερα ποικίλες ερµηνείες της λειτουργίας 

τους, προκάλεσαν κρίσεις και επικρίσεις, πρότειναν πολλά, διαφώνησαν σε 

περισσότερα, πάντοτε όµως θεώρησαν το αναγνωστικό βιβλίο ως κατεξοχήν 

σηµαντικό παράγοντα παιδείας: 

Α. Λόγω της εκτεταµένης χρήσης του µέσα από τα συγκεκριµένα αναλυτικά 

προγράµµατα της νεοελληνικής εκπαίδευσης, 
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Β. λόγω της πολυµορφίας των µηνυµάτων και της ιδεολογικής αντίληψης που αυτό 

εκφράζει. (Κολιάδης κ.ά., 1998, σ. 252)  

 Χαρακτηριστικά, και σύµφωνα, µε όλα τα προηγούµενα, αξίζει να γίνει 

αναφορά σε µελέτες γύρω από το αναγνωστικό βιβλίο, οι οποίες προσεγγίζουν, 

πολλές φορές διαφορετικά, το περιεχόµενο των βιβλίων που χρησιµοποιούνταν 

παλαιότερα, αλλά και σήµερα στο δηµοτικό σχολείο. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

κάποιες έρευνες για τα αναγνωστικά βιβλία του 1954, οι οποίες καθρεπτίζουν µέρος 

ευρύτερων προβληµατισµών και αναζητήσεων γύρω από θέµατα που αφορούν την 

οικογένεια, τη θρησκεία, την εργασία κ.ά. Αξιόλογες επίσης µελέτες πάνω στα 

σύγχρονα βιβλία «Η γλώσσα µου», που από το 1982 εγκρίθηκαν ως επίσηµα σχολικά 

εγχειρίδια, αναφέρονται σε στερεότυπα ρόλων, επαγγελµάτων και χαρακτηριστικών 

προσωπικότητας των δυο φύλων, καθώς και στο ιδεολογικό περιεχόµενο των ίδιων 

βιβλίων, όπως αυτό διαµορφώνεται µέσα από οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτικού 

περιεχοµένου θέσεις και αναφορές.  

 Μια τέτοια αξιόλογη έρευνα είναι και αυτή της ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή 53, όπου 

τα αναγνωστικά «Η Γλώσσα Μου» µελετήθηκαν από τη σκοπιά του στερεοτυπισµού 

των ρόλων, των επαγγελµάτων και των χαρακτηριστικών προσωπικότητας των 

φύλων, προκειµένου να διαπιστωθεί αν και ποιες αλλαγές και βελτιώσεις έχουν 

σηµειωθεί στα αναγνωστικά αυτά, σε σύγκριση µε τα παλαιότερα. Με τη µελέτη αυτή 

που αποτελεί επανάληψη παλαιότερης54, βρέθηκε ότι σχετικές αλλαγές και 

βελτιώσεις που έχουν σηµειωθεί είναι ελάχιστες και αφορούν κυρίως τις 

δραστηριότητες, τις ασχολίες, το χαρακτήρα και τη συµπεριφορά των αγοριών και 

των κοριτσιών.  

Οι σχετικές βελτιώσεις, ωστόσο, αναφορικά µε τους ρόλους και τα 

επαγγέλµατα που αποδίδονται στους ενήλικες, άντρες και γυναίκες, είναι ελάχιστες 

και, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζεται, «και τα νέα αυτά εγχειρίδια εµφανίζουν 

περίπου τις ίδιες δυσκολίες, όπως και τα παλαιότερα και παρουσιάζουν τα ίδια 

προβλήµατα�Το γυναικείο φύλο τοποθετηµένο κυρίως στον παραδοσιακό του χώρο, 

στο σπίτι, µειονεκτεί έναντι του αντρικού, τόσο αριθµητικά όσο και ουσιαστικά, 

καθώς αποκλείεται από πολλές δηµιουργικές ασχολίες, δραστηριότητες και 

                                                 
53 ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή, Β. (1987).  Τα στερεότυπα για τους ρόλους των δυο φύλων στα εγχειρίδια του 
δηµοτικού σχολείου «Η Γλώσσα Μου», Φιλόλογος, 49, σ. 229-248 
54 Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ., ∆εληγιάννη-Κουϊµτζη, Β.  (1981). Το στερεότυπο για τους ρόλους των 
φύλων στα αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου, Φιλόλογος, 23, , σ. 282-295 
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ενδιαφέροντα. Ιδιαίτερα υποτονική είναι η παρουσία της γυναίκας στον 

επαγγελµατικό χώρο». (∆εληγιάννη-Κουϊµτζή, 1987, σ. 244-245) 

Μια άλλη πιο σύγχρονη έρευνα, που έχει µελετήσει και διερευνήσει το 

ζήτηµα των αναγνωστικών βιβλίων του δηµοτικού και συγκεκριµένα του 

αναγνωστικού «Η Γλώσσα Μου» όλων των τάξεων του δηµοτικού σχολείου, µε 

τελικό στόχο την καταγραφή-διαπίστωση και ερµηνεία των χαρακτηριστικών που 

παρουσιάζουν τα κείµενα τους ως προς ορισµένες θεµατικές, είναι αυτή των Ε. 

Κολιάδη, Π. Πανάικα, Φ. Παρασκευά55. Η ανάλυση του περιεχοµένου που 

χρησιµοποιήθηκε είχε ως αντικείµενό της ένα σύνολο αυστηρά επιλεγµένων 

κειµένων, καταταγµένων σε ειδικότερες κατηγορίες θεµάτων. Οι θεµατικές αυτές 

ενότητες είναι οι εξής:  

1. ∆ιαφυλικές σχέσεις 

2. Σχέσεις ενηλίκων-παιδιών 

3. Η παρουσία του γυναικείου προτύπου 

4. Το επάγγελµα των γονέων και η διαµόρφωση του οικογενειακού κλίµατος. 

Παρακάτω θα προχωρήσουµε σε µια εκτενή αναφορά των διαπιστώσεων που 

προέκυψαν από την κάθε θεµατική χωριστά. Κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο και 

αναγκαίο για να αντιληφθούµε τα πρότυπα που προβάλλονται σήµερα στα παιδιά, 

µέσα από τα αναγνωστικά, σε σχέση πάντα µε τη διαµόρφωση των αντιλήψεών τους 

για τους ρόλους των φύλων και τις διαφυλικές σχέσεις γενικότερα. Επειδή το 

ενδιαφέρον µας στρέφεται  περισσότερο προς την κοινωνικοποίηση του παιδιού ως 

προς το φύλο του, θα περιοριστούµε στις ενότητες και τα στοιχεία εκείνα που 

σχετίζονται µε το θέµα αυτό.   

 

1. ∆ιαφυλικές σχέσεις  

Οι σχέσεις των δύο φύλων αποτελούν παράγοντα εξέτασης σε ευρεία 

κλίµακα, αφού χαρακτηρίζονται από ένα συγκεκριµένο κανάλι επικοινωνίας, σε 

συνθήκες που καθορίζει το περιβάλλον. Γι� αυτόν το λόγο, οι ερευνητές επιχείρησαν 

µια στοιχειώδη κατηγοριοποίηση, µε βάση το χώρο επικοινωνίας των δύο φύλων, 

                                                 
55 Κολιάδη, Ε., Πανάικα, Π., Παρασκευά,Φ.  (1998). ∆οµή και λειτουργία των κοινωνικών προτύπων 
στα αναγνωστικά βιβλία του δηµοτικού σχολείου. Στο Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. και συν. (επιµ.), 
∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα 
Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των Φύλων, Τόµ. Β, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, σ. 251-285 
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έτσι ώστε να είναι δυνατή µια διεξοδική-έστω και αποσπασµατικά- διερεύνηση ων 

ρόλων που το φύλο επιτελεί στα αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου.  

Πιο συγκεκριµένα, γίνονται αναφορές στις παρακάτω θεµατικές ενότητες: 

-φύλο και παιχνίδι 

-φύλο και σχολείο 

-φύλο και οικογενειακές σχέσεις 

-φύλο και οικογενειακές-επαγγελµατικές δραστηριότητες 

 

Α. Φύλο και παιγνίδι 

 

 Το κορίτσι-πρότυπο, όπως το ήθελαν τα παλιότερα αναγνωστικά, επιτελεί ένα 

ρόλο αναπροσαρµοστικό, σε µεγάλη έκταση, σε ό,τι αφορά τόσο τη συχνότητα 

εµφάνισής του στα κείµενα, όσο και το είδος της παρουσίασης και συµµετοχής.  

Το κορίτσι-πρότυπο συµµετέχει εξίσου µε το αγόρι πρότυπο σε παιγνίδι κοινό 

και για τα δυο φύλα, µε τρόπο σαφή, τέτοιο που να επιβεβαιώνει έναν τρόπο σχέσης: 

α. λεκτικό, β. εικονιστικό. 

 Ενδεικτικά, µπορεί να παραθέσει κανείς: 

«Είναι η καλύτερη ώρα για τα παιδιά του χωριού, αγόρια και κορίτσια. 

Μαζεύονται παρέες παρέες και παίζουν τα πιο ζωηρά τους παιγνίδια.»(∆/2 39) 

 

Επίσης: 

«Παίζεται και από κορίτσια και από αγόρια. Είναι παιγνίδι αρκετά δύσκολο. 

Χρειάζεται δεξιοτεχνία και γρηγοράδα.»(∆/2 39) 

 Στα παραπάνω αποσπάσµατα, µέσα από το παιγνίδι  παρουσιάζονται πρότυπα 

που «αντιπροσωπεύουν» και τα δυο φύλα και µάλιστα κατά τρόπο αρµονικό και 

πάνω από όλα φυσικό. Για τον ανήλικο αναγνώστη, τα πρότυπα αυτά γίνονται 

ευκολότερα αποδεκτά, λόγω των ιδιαιτέρων παραγόντων που χαρακτηρίζουν το είδος 

τους, όπως: 

- Η οµοιότητα του παρατηρητή(µαθητή) µε τα πρότυπα (πρωταγωνιστές) σε 

ό,τι αφορά το φύλο (αρσενικό-θηλυκό) και την ηλικία. 

Η συνεργασία των προτύπων στο κείµενο ενδέχεται να αποτελέσει το έρεισµα 

για περαιτέρω ενεργοποίηση της όλης διαδικασίας αποδοχής των προτύπων 

(modeling) από τον παρατηρητή. Η συνεργασία και αποδοχή των κοινωνικών ρόλων 
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που τα πρότυπα εκφράζουν µέσα από το παιχνίδι, αποτελεί ταυτόχρονα πρόσφορο 

έδαφος µάθησης για τον παρατηρητή αναγνώστη.  

- Το ότι η παρουσίαση του παιχνιδιού δεν περιορίζεται σε µια δυαδική 

σχέση, αλλά εκφράζεται χαρακτηριστικά µέσα από την οµάδα, ενισχύει 

αυτόµατα το κοινωνικό µήνυµα, αφού αυτό ορίζεται ως κοινωνικά 

αποδεκτό.  

Νεότερες έρευνες υποστηρίζουν ότι ο αριθµός των ταυτοσήµων προτύπων 

που προβάλλονται συγχρόνως (Κολιάδης, 1991, σ.87)56 συντελεί στην ενίσχυση του 

µηνύµατος, αφού πολλά πρότυπα παρουσιάζουν ταυτόχρονα την ίδια 

συµπεριφορά(παιχνίδι), κάτω από τις ίδιες συνθήκες.  

Η συµµετοχή των δυο φύλων στο όχι οριοθετηµένο «φυλετικά» παιχνίδι, αλλά 

απλώς στο παιχνίδι, αντιτάσσει µια νέα θεώρηση µέσα από το σχολικό βιβλίο, 

απευθυνόµενη σε άτοµα που βρίσκονται στην ευαίσθητη φάση σχηµατοποίησης της 

προσωπικότητάς τους. Στο σηµείο αυτό µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ο 

χαρακτηρισµός του παιχνιδιού ως καθαρά «αντρικής» ή «γυναικείας» υπόθεσης 

σίγουρα αµφισβητείται, όπως και κατ� επέκταση ο ρόλος που µέσα από ένα καθαρά 

«κοινωνικά» οριοθετηµένο παιχνίδι θα κληθούν τα παιδιά-ως ενήλικες πλέον- να 

υποδυθούν και να αναπαράγουν ως βιωµένη εµπειρία. (Κολιάδης κ.ά., 1998, σ. 257) 

 

Β. Φύλο και σχολείο 

 

Το σχολείο αποτελεί ένα ακόµη «πεδίο» παρουσίασης και εκδήλωσης των δύο 

φύλων. Το αγόρι-πρότυπο δεν αποτελεί µια παρουσία ανεξάρτητη από αυτήν του 

κοριτσιού-πρότυπου, αυτοδύναµη σ΄ ό,τι αφορά τις ενέργειές του.  

Το αγόρι-πρότυπο, σε ορισµένες περιπτώσεις στα κείµενα, µέσα από την 

αδυναµία του υποδηλώνει τη φυσική ανάγκη συνύπαρξης και επικοινωνίας των δυο 

φύλων.  

«Όταν γυρίσαµε στην τάξη, ο ∆ηµητράκης έβαλε τα κλάµατα. ∆εν ήθελε να 

καθίσει µόνος του στο θρανίο, τώρα που έφυγε η Φωτεινή.» (Α/2 36) 

Η συναισθηµατική σχέση προτύπου-παρατηρητή αποτελεί βασικό παράγοντα 

µάθησης µέσα από τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει το πρότυπο, ειδικά µάλιστα 

                                                 
56 Κολιάδης, Ε. (1991). Θεωρίες µάθησης και εκπαιδευτική πράξη, Τόµ. Β : Κοινωνικογνωστικές 
Θεωρίες, Αθήνα, σ. 58-89 
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όταν το πρότυπο αυτό µε τη σειρά του «προσκολλάται» συναισθηµατικά σε κάποιο 

άλλο πρότυπο που παρουσιάζεται ταυτόχρονα.  

Όπως προκύπτει από το παραπάνω απόσπασµα, το αγόρι-πρότυπο 

«υποβάλλεται» συναισθηµατικά στο πρότυπο-κορίτσι, αφού αυτό «υπερέχει» δια της 

απουσίας του.  

Στο παραπάνω απόσπασµα, ο συναισθηµατικός παράγοντας µέσα από µία 

συγκεκριµένη αντίδραση (κλάµατα) πιστοποιεί ως φυσιολογική µια διαφυλική 

συνύπαρξη σ� .ένα συγκεκριµένο χώρο(σχολική τάξη).  

Το κλάµα θα µπορούσε, κάτω από διαφορετικές συνθήκες, να αποτελέσει 

χαρακτηριστικό γένους θηλυκού για όσους αρέσκονται να µιλούν για 

θεσµοθετηµένους ρόλους, για στερεότυπες µορφές αρσενικών και θηλυκών 

προτύπων και χαρακτηριστικών.  

 

Γ. Φύλο και οικογενειακές σχέσεις 

 

Το να συναντήσει κανείς τον πατέρα-πρότυπο σ� ένα πεδίο «ξένο» έως και 

χτες είναι σίγουρα καινοτοµία, που βάλει ευθέως στην καρδιά µιας ιδεολογίας µε 

κανόνες τηρούµενους σε αυστηρή δοµή.  

Σύµφωνα µε τη λογική των παλαιοτέρων αναγνωστικών, σε µια οικογένεια, µε 

κανέναν τρόπο ο πατέρας δε θα µπορούσε να «ξεπέσει» σε δραστηριότητες τέτοιες 

που να αµφισβητούν την θεσµοθετηµένη εξουσία του.  

Το παρακάτω απόσπασµα αποτελεί ένα σαφές δείγµα νεωτερισµού σε 

σύγκριση µε τα παλιότερα αναγνωστικά.: 

«Η λαϊκή αγορά της συνοικίας γίνεται στη γειτονιά του Χάρη. Εκεί πηγαίνουν 

συχνά µε τον πατέρα του και αγοράζουν διάφορα µαναβικά. 

-Είναι καλά τα λάχανα; Ρώτησε ο πατέρας του Χάρη το µανάβη. 

Πήγαν παρακάτω, ψώνισαν κι άλλα µανάβικα και ψάρια.» (Γ/2 81) 

Η παρουσία του αγοριού-προτύπου αποτελεί τον κατεξοχήν ενισχυτικό 

παράγοντα για τον αναγνώστη, λόγω των ίδιων χαρακτηριστικών µε αυτόν (φύλο, 

ηλικία κ.λ.π.).  Το σχήµα λειτουργεί ως εξής:  

Αναγνώστης->Παιδί Πρότυπο->Ενήλικο Πρότυπο (Πατέρας) 

Το παιδί- πρότυπο, στο συγκεκριµένο απόσπασµα, ενεργεί ως ενδιάµεσος 

παράγοντας µιας ενδεχόµενης τάσης για µίµηση από τον αναγνώστη. Με άλλα λόγια, 

το αγόρι-πρότυπο, στο συγκεκριµένο απόσπασµα, ενδέχεται να µιµηθεί συµπεριφορά 
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ανάλογη µε αυτήν που ο πατέρας πρότυπο επιδεικνύει., αφού η κοινωνική θέση του 

πατέρα-προτύπου και η κοινωνική δύναµη (Κολιάδης, 1991, σ. 88-89) που απορρέει 

από αυτήν οριοθετούν τον πατέρα ως πρότυπο και το γιο του ως παρατηρητή σε ό,τι 

αφορά τη σχέση µε τον πατέρα του στο κείµενο, αλλά ταυτόχρονα και ως πρότυπο 

για τον αναγνώστη-µαθητή, λόγω της ειδικής σχέσης που υπάρχει στα 

χαρακτηριστικά τους (φύλο, ηλικία), δηλαδή µίµηση εκ µέρους του παρατηρητή 

ενεργειών των «οµοίων» πρωταγωνιστών.(Bandura, 1986)  

Το νέο κοινωνικό µήνυµα που περνά διάχυτα µέσα από το συγκεκριµένο 

κείµενο, ενισχύεται σαφώς και από την ιδιαιτερότητα των σχέσεων πατέρα-παιδιού. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν είναι µόνο η συναισθηµατική φόρτιση 

ανάµεσα στον πατέρα-πρότυπο και στο παιδί-πρότυπο αυτή που «νοµιµοποιεί» τη 

συγκεκριµένη συµπεριφορά του πατέρα-προτύπου (ψώνια στην αγορά). Οι ενέργειες 

του πατέρα-προτύπου «νοµιµοποιούνται» και µέσα από τη σχέση εξάρτησης ανάµεσα 

σε αυτόν και το παιδί, αφού ο πατέρας αποτελεί γι� αυτό πρότυπο που αποπνέει 

εµπιστοσύνη και παρέχει ασφάλεια. Γι� αυτόν ακριβώς το λόγο, η συγκεκριµένη 

συµπεριφορά του πατέρα-προτύπου, όπως και κάθε συµπεριφορά, τείνει να 

αποτελέσει πεδίο µάθησης µε τρόπο άκριτο πολλές φορές για το παιδί, αφού το παιδί 

θεωρεί πως η µίµηση µιας τέτοιας συµπεριφοράς και η υιοθέτησή της αποτελούν 

«κανόνα» απαραίτητο για τον εκκοινωνισµό τους. (Κολιάδης, 1991, σ.87)  

«- Παίξε µε τον Σίµο. Κοίτα τον, χαζεύει µε το καναρίνι. Σίµο, έλα να 

παίξεις µε την αδελφούλα σου.  

-∆ε µε παρατάτε. Εσείς θαρρείτε πως έχω την όρεξή σας. Επειδή εγώ 

τελείωσα γρήγορα, νοµίζετε πως είµαι υποχρεωµένος να ασχολούµαι µαζί 

σας; Άκου απαίτηση� 

Για κοίτα φίλε µου, λέει. Ζωή είναι αυτή εδώ µέσα; Τα νιάνιαρα να έχουν 

απαιτήσεις!» (∆/Α 35) 

Το παραπάνω είναι χαρακτηριστικό απόσπασµα από τα νέα αναγνωστικά, 

αλλά µε «παλιές ρίζες». Μπορεί να παρατηρήσει κανείς τέτοια χαρακτηριστικά στα 

πρότυπα, όπου το αρσενικό τείνει να διαχωρίσει τη θέση του ανάµεσα στα λοιπά 

θηλυκά πρότυπα, µε άλλη συµπεριφορά και άλλου είδους συναισθήµατα, αυστηρώς 

καθορισµένα από το φύλο.(Φραγκουδάκη, 1979, σ. 21)57 

                                                 
57 Φραγκουδάκη, Α. (1979). Τα αναγνωστικά βιβλία του δηµοτικού σχολείου, Αθήνα : Θεµέλιο,  
σ. 18-66 
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Ο λεκτικός τρόπος έκφρασης(χρήση της γλώσσας) αποτελεί το µέσο 

διαχωρισµού ρόλου ανάµεσα στο αρσενικό και το θηλυκό. Ο έντονος 

συναισθηµατικός τόνος της φωνής χρησιµοποιείται από το αρσενικό πρότυπο ως 

όπλο υπεροχής έναντι των θηλυκών προτύπων του κειµένου, αποτελώντας µάλιστα 

για τον αναγνώστη-παρατηρητή(αν είναι αγόρι) µέσω επίδειξης ισχύος σε ανάλογες 

πραγµατικές περιπτώσεις της ζωής του, αφού η τάση του να ταυτίζεται µε του 

πρωταγωνιστές του ίδιου φύλου είναι δεδοµένη. 

Σε άλλες βέβαια περιπτώσεις, το θηλυκό όχι µόνο δεν παρουσιάζεται ως 

πειθήνιο όργανο της βούλησης του «ισχυρού φύλου» µέσα από µια δυαδική σχέση, 

αλλά εµφανίζει σηµεία υπεροχής, όσον αφορά και την αντίληψή του για τον γύρω 

κόσµο και τη συναισθηµατική του στάση σε ανάλογα φορτισµένες καταστάσεις, όπου 

θα περίµενε κανείς την υιοθέτηση ανάλογων αντιδράσεων µόνο από το φερόµενο ως 

«ισχυρό» φύλο.  

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων µπορούµε να 

αναφέρουµε παρακάτω: 

      «-Εσύ δεν έχεις χαρταετό; ρώτησε το κορίτσι 

Με το κεφάλι του έγνεψε όχι.  

-∆ώσε του να κρατήσει λίγο το χαρταετό σου, µου είπε η φίλη µου.  

-Γιατί; ρώτησα. 

-Πρέπει, αποκρίθηκε.» (∆/4 32-33) 

 

Επίσης:  

«-Τώρα τι κάνουµε; λέει ο Σταύρος φοβισµένος. Η βάρκα χοροπηδά 

ανάµεσα στους αφρούς. Η Πελαγία φοβάται και αυτή, αλλά δε θέλει να το 

φανερώσει. Στο τέλος όµως βάζουν και οι δυο τις φωνές. 

-Βοήθεια! Βοήθεια!» (Γ/Ι 90) 

Στην πρώτη από τις δυο περιπτώσεις µπορεί κανείς να σηµειώσει τα εξής:  

Α. Τον προστακτικό τόνο του θηλυκού στο αρσενικό.   

Β. Την απορία µέσα από τα λόγια του αγοριού, που προσδίδει αδυναµία.  

Γ. Τον επιτακτικό τόνο του κοριτσιού, που µε τρόπο απόλυτο έρχεται να 

επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές.  

Παρουσιάζεται δηλαδή µια συντριπτική υπεροχή του θηλυκού προτύπου 

έναντι του αρσενικού, σε σηµείο τέτοιο ώστε η επιβολή να περνά κατά τρόπο φυσικό, 

αν και επιχειρηµατολογία εµφανής δεν υπάρχει, αφού το «πρέπει» µπορεί να 
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θεωρηθεί ότι εκφράζει την αντίληψη, όχι του παιδικού κόσµου, αλλά µια λανθάνουσα 

επιταγή ηθικής από τον κόσµο των µεγάλων. (Κολιάδης κ.ά., 1998, σ. 260) 

Μια ανάλογη «αντιστροφή» των ενεργειών των δυο φύλων παρουσιάζεται και 

στη δεύτερη περίπτωση, σε στιγµή µάλιστα όπου το κυρίαρχο στοιχείο είναι ο 

δυναµισµός που θα περίµενε κανείς να εκδηλωθεί από τον εκπρόσωπο του «ισχυρού» 

φύλου. Ίσως η λύση δίνεται κατά τρόπο συνεπή από το ίδιο το κείµενο, όπου για την 

«τάξη των πραγµάτων»(όπως κάποιοι θα υποστήριζαν) το κορίτσι αυτόµατα 

υποβιβάζεται σε επίσης «ασθενές» υποκείµενο, µε σκοπό ενδεχοµένως την αποφυγή 

της πλήρους ισοπέδωσης του «ισχυρού» προτύπου («Στο τέλος όµως βάζουν κι οι δυο 

τις φωνές»): 

«Ο κύριος Τάλπας ψαχούλεψε προσεχτικά τα νεογέννητα, τα µέτρησε ξανά 

και ξανά, βρήκε για το καθένα ένα όνοµα προγόνου του, χωρίς να ζητήσει τη γνώµη 

της κυρίας Τάλπα, και ξεκίνησε για το Ληξιαρχείο, να δηλώσει τη γέννηση.» (∆/3 

108) 

Μια ιστορία µέσα από τον κόσµο των ζώων (πρωταγωνιστές-πρότυπα ζώα) 

περνάει πολλές φορές το µήνυµα µε τρόπο λανθάνοντα µεν, αλλά πιο ουσιαστικό. 

Μια καθεστωτική τάξη πραγµάτων, όπου η απόδοση ονοµάτων στα νέα µέλη της 

οικογένειας είναι καθαρά «αντρική» υπόθεση, δίχως κανένα δικαίωµα εκ µέρους της 

γυναίκας να συµµετάσχει σε αυτήν.  

Είναι χαρακτηριστική η απουσία ίχνους διαλόγου ανάµεσα στους δυο 

συζύγους, ενώ το απόλυτο της απόφασης από τον ένα µόνο (άντρας-πρότυπο) 

σφραγίζει ένα συγκεκριµένο τρόπο εξουσίας-υπεροχής, ένα κεκτηµένο δικαίωµα, 

κατά τρόπο αναφαίρετο. Η µητέρα περιορίζεται και πάλι στον παραδοσιακό ρόλο της, 

τη µητρική εξουσία (Φραγκουδάκη, 1979, σ.24), βασικό χαρακτηριστικό που 

προσδιορίζει το γυναικείο φύλο στα προηγούµενα αναγνωστικά.  

  

∆. Φύλο και οικογενειακές-επαγγελµατικές δραστηριότητες 

    

Ο χώρος στον οποίο κινούνται τα πρότυπα παρουσιάζει δυο βασικά 

χαρακτηριστικά: α) τον ενδοοικογενειακό χώρο, β) τις επαγγελµατικές 

δραστηριότητες πέρα από το χώρο του σπιτιού.  

Όσο για την εργασιακή λειτουργία των φύλων, µπορεί κανείς να καταλήξει σε 

ορισµένες διαπιστώσεις βασισµένες πάνω στους δυο παραπάνω άξονες σ� ό,τι αφορά: 
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α) το σχήµα αγόρι-κορίτσι (στο χώρο του σπιτιού), β) άντρας-γυναίκα (στον 

επαγγελµατικό χώρο, αλλά και στην οικογένεια).  

Η συλ-λειτουργία πάνω σε ισότιµη βάση ανάµεσα στο αγόρι και το κορίτσι 

µέσα στο σπίτι, αποτελούν µιαν από τις πιο ουσιαστικές θετικές οµολογίες που 

αφορούν στον κόσµο των κειµένων και των προτύπων που προβάλλονται µέσα από 

αυτά: 

«Ο Θωµάς και η αδελφή του η Ρέα, εκεί που ξεφύλλιζαν ένα παιδικό 

περιοδικό, βρήκαν µια συνταγή µαγειρικής.  

-Άντε να το φτιάξουµε κι εµείς, είπε ο Θωµάς.»(Β/3 84)  

Από την άλλη µεριά, η φύση των επαγγελµατικών σχέσεων ανάµεσα στα δυο 

φύλα σίγουρα προσεγγίζεται µε διαφορετική βάση. Είναι συχνές οι αναφορές στα 

κείµενα που αφορούν τις σχέσεις γονέων µεταξύ τους, ανάλογα µε το επάγγελµά 

τους. Το πρώτο συµπέρασµα στο οποίο µπορεί κανείς να καταλήξει, αποτελεί 

προέκταση των όσων ειπώθηκαν παραπάνω σχετικά µε την ισότιµη συνεργασία των 

δυο φύλων, τόσο στις οικιακές ασχολίες, όσο και στις επαγγελµατικές. Οι δυο 

παρακάτω αναφορές είναι χαρακτηριστικές: 

«Έτρεξε και το είπε στον πατέρα του, που ήταν αδειούχος και ετοίµαζε το 

φαγητό στην κουζίνα. Η µητέρα δεν είχε γυρίσει ακόµα από τη δουλειά της.»(Β/3 56) 

«Καλά που ήρθε η γυναίκα του µυλωνά και πήρε τα σακιά. Ήταν πολύ 

προκοµµένη. Αυτή βαστούσε το µύλο. Μα έχει τέτοια ντροπή για το κακό του αντρός 

της, που σκύβει το κεφάλι εµπρός στους ξένους.»(∆/2 22) 

Στο πρώτο από τα δύο παραπάνω αποσπάσµατα το σχήµα λειτουργεί ως εξής: 

Άντρας-πατέρας(πρότυπο)-> οικιακά 

Γυναίκα-µητέρα(πρότυπο)-> εργασία έξω από το σπίτι 

Στο δεύτερο απόσπασµα το σχήµα έχει ως εξής:  

Γυναίκα(πρότυπο)-> θετική προσφορά στην εργασία 

Άντρας (πρότυπο)-> αρνητική προσφορά στην εργασία 

Το πρώτο λοιπόν συµπέρασµα είναι ότι καταρρίπτεται ο συγκεκριµένος χώρος 

εργασίας για µόνη και αποκλειστική απασχόληση του ενός από τα δυο φύλα. Ο 

πατέρας ενεργοποιείται και στο χώρο του σπιτιού (ενασχόληση µε τις οικιακές 

εργασίες). Η εργασία του πατέρα δεν περιορίζεται µόνο στην εξωτερική ενασχόληση, 

όπως και η εργασία της µητέρας δεν είναι µόνο το νοικοκυριό.  

Επίσης, η προσφορά (θετική-αρνητική) του φύλου, όταν µάλιστα προάγει το 

γυναικείο πρότυπο στον επαγγελµατικό τοµέα, τείνει όχι µόνο στο να επιβεβαιώσει το 
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ρόλο του αδύνατου φύλου, αλλά και να το εξιδανικεύσει. Αυτά θα µπορούσε να 

ισχυριστεί κανείς, εφόσον παρέµενε σε µια επιφανειακή διαπίστωση και δεν 

στηριζόταν σε σχολαστική ανάλυση των δεδοµένων. (Κολιάδης κ.ά., 1998, σ. 262) 

Το πρόβληµα είναι υπαρκτό, από τη στιγµή που θα συνδυάσει κανείς όλα τα 

παραπάνω µε µια γενικότερη παρουσίαση των δυο φύλων και, πιο συγκεκριµένα, αν 

θελήσει να εκτιµήσει παράγοντες όπως η συχνότητα εµφάνισης των δυο φύλων στα 

κείµενα των αναγνωστικών, ο τρόπος της γενικότερης παρουσίασής τους, τα 

χαρακτηριστικά που προσδίδονται σε αυτά, ο επαγγελµατικός ρόλος που επιτελούν 

κ.ά.  

Μπορεί να εντοπίσει κανείς την πλάνη µιας δήθεν εξισορρόπησης του ρόλου 

που καθένα από τα δυο φύλα επιτελεί, αν λάβει υπόψη του:  

Α. τη σηµαντικά συχνότερη εµφάνιση του αντρικού προτύπου,  

Β. το είδος του επαγγέλµατος, δηλαδή την κατοχή επιστηµονικών 

επαγγελµατικών ρόλων από το αντρικό φύλο (τεχνογνωσία), και   

Γ. τους γυναικείους επαγγελµατικούς ρόλους και τη συχνότητα εµφάνισής 

τους κ.λ.π.58 

Θα µπορούσε λοιπόν να υποστηριχθεί ότι τα σύγχρονα εγχειρίδια προβάλλουν 

κατά τρόπο περιστασιακό µια νέα κοινωνική αντίληψη για το είδος του 

επαγγελµατικού ρόλου του κάθε φύλου, από την άλλη όµως αυτή η παρουσίαση 

σίγουρα δεν είναι ταυτόσηµη µε την ισότιµη θέση των δυο φύλων που ενδεχοµένως 

κάποιος θα θελήσει να υπερασπιστεί.  

Αντίθετα, µπορεί βάσιµα να υποστηριχτεί ότι το είδος των προτύπων που 

προβάλλονται, σε σχέση µε τον επαγγελµατικό ρόλο που αυτά επιτελούν, συνηγορεί 

σε πολλά σηµεία υπέρ της αντίστοιχης ιδεολογίας των παλαιοτέρων αναγνωστικών, 

σε ό,τι αφορά τη διατήρηση µιας συγκεκριµένης παραδοσιακής και αναχρονιστικής 

δοµής ενός κόσµου σε µια κοινωνία που εξελίσσεται, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως η 

βελτίωση, τόσο στην ποιότητα όσο και στο είδος του κοινωνικού µηνύµατος δια 

µέσου των προτύπων, δεν είναι εµφανής.  

 

 

 

                                                 
58 Λεπτοµερής αναφορά γίνεται στο άρθρο της ∆εληγιάννη-Κουϊµτζη, Β.  (1987). Τα στερεότυπα για 
τους ρόλους των δύο φύλων στα εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου «Η Γλώσσα Μου», στο περ. 
Φιλόλογος, τεύχ. 49, σ. 229-248    
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2. Σχέσεις ενηλίκων-παιδιών 

 
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ 

 

Στα αναγνωστικά του δηµοτικού, ο δάσκαλος παύει σε πολλά κείµενα να 

αποτελεί τον κύριο εκφραστή του αυταρχισµού πέρα από το στενό οικογενειακό 

πλαίσιο, και, όπου επιχειρείται µια τέτοια παρουσίαση του προτύπου του δασκάλου, 

η θέση του αυτόµατα «εκπίπτει» από την ίδια τη συµπεριφορά των παιδιών.  

Το παιδί-πρότυπο αντιµετωπίζει την «ελέω Θεού» παρουσία του δασκάλου 

επιστρατεύοντας πλέον την κριτική σκέψη του, καυτηριάζει ή και διακωµωδεί 

πράξεις και ενέργείες του, οι οποίες φαίνεται πως αντιβαίνουν στην παιδική λογική:  

«Ο µεθυσµένος Θεός τον µέθυσε και τον δάσκαλο. Και µήτε που νοιαζότανε 

πια αν είχαµε µπει σε γραµµή, αν έµεινε κάποιος παραπίσω. Του ξέφυγε από τα χέρια 

και το ραβδί και το πήρε ένα παιδί και το κρατούσε στα χέρια του περιπαικτικά και 

τον παράσταινε το δάσκαλο τέλεια πίσω από την καµπουριασµένη του ράχη.» (Ε/1 

58) ή ακόµη:  

«Αχ! Πως ζήλευε η καρδιά µου τους αετούς µε το ουράνιο αρµένισµά τους 

και πως καλοτύχιζα όλα τα πουλιά και πιότερα τα αηδόνια µε τη µαγική τους φωνή, 

που δεν ήταν καταδικασµένα να� χουν δάσκαλο και µάλιστα µε φτελίσια βέργα στο 

χέρι, και να φωνάζει εκείνο το φοβερό και τροµερό «ντέτεστε»�»(Ε/4 65) 

Ο τρόπος που παρουσιάζεται το πρότυπο του δασκάλου είναι 

χαρακτηριστικός: αυταρχικός δάσκαλος σηµαίνει «καταδίκη», αποτελεί κάτι το 

«φοβερό» και «τροµερό». Η βέργα ή το ραβδί αποτελεί το αιώνιο σύµβολο της 

εξουσίας του.  

Για το παιδί-πρότυπο, µια τέτοια παρουσία, προσωποποίηση της αυταρχικής 

αγωγής, τυγχάνει µιας αναγκαστικής ανοχής.  

Μια τέτοια συµπεριφορά, όπου αυτό είναι δυνατό, στιγµατίζεται µε τρόπο 

χαρακτηριστικό από τα ίδια παιδιά, µε τρόπο «περιπαιχτικό». Θα ήταν µεγάλο λάθος 

βέβαια να αποδεχτεί «καθ� ολοκληρίαν» κανείς το νέο ρόλο του δασκάλου µέσα από 

τα αναγνωστικά. Μια νέα παρουσίαση του δασκάλου-προτύπου, ένα νέο ύφος, δεν 

σηµαίνει αυτόµατα την εξαφάνιση του παραδοσιακού ρόλου του ως προτύπου 

έκφρασης µιας συγκεκριµένης ιδεολογίας στηριγµένης στην προσταγή ως τον 

ηθικοδιδακτισµό: 
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«Πριν κατέβουµε στην αυλή, µας έδωσε ένα σωρό εντολές. Μας είπε πως  

έπρεπε να είµαστε προσεχτικοί, να µην παίζουµε άγρια παιχνίδια και πως έπρεπε να 

προστατέψουµε τον Κλοτέρ, για να µην πάθει τίποτε κακό.»(∆/2 35) 

Ο νέος ρόλος του δασκάλου συνδυάζει στοιχεία τέτοια που µπορούν να τον 

χαρακτηρίσουν ως γνήσιο εκφραστή της αντιαυταρχικής αγωγής: προσεγγίζοντας 

τους µαθητές όχι σε µια σχέση κάθετη, αλλά συµµετοχική (Κολιάδης κ.ά., 1998, σ. 

269). Ο δάσκαλος δεν παρουσιάζεται «καθ� έδρας», αλλά αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της οµάδας. Στις περισσότερες περιπτώσεις συµβουλεύει, δεν επιβάλλει, 

δηµιουργεί οικεία ατµόσφαιρα, προσπαθεί να έρθει στη θέση του µαθητή µέσα από 

το παιχνίδι, αποτελεί δηλαδή πρότυπο αποδεκτό µε ευχαρίστηση από τους µαθητές:  

«Η τάξη της Στέλλας έχει µια γελαστή δασκάλα µε τραγουδιστή φωνή, που 

κάνει την ανήξερη και όλο ρωτάει. Η Στέλλα θέλει πολύ να της µοιάσει. Στο σπίτι 

παίζει τη δασκάλα µε τη µικρή της αδελφή και τη ρωτάει για το ένα και για το άλλο.» 

(Α/2 13) 

Η µίµηση του ενήλικου προτύπου (δασκάλου) από τον ενήλικο παρατηρητή 

είναι στην παραπάνω περίπτωση εµφανής. (Κολιάδης, 1991, σ. 83) 

∆εν είναι όµως µόνο ο ρόλος, που το πρότυπο ασκεί µέσα από τις πράξεις, ο 

καθοριστικός παράγοντας µίµησης. Αν παρατηρήσει κανείς το πρότυπο (δάσκαλος) 

στο παραπάνω απόσπασµα, θα διαπιστώσει αξιόλογες διαφοροποιήσεις και µέσα από 

την εικόνα. Η δασκάλα παύει να αντιπροσωπεύει την έκφραση µιας µορφής 

κοινωνικού συντηρητισµού µέσα από την ενδυµασία. Το «µοντέρνο» ντύσιµο(η 

δασκάλα παρουσιάζεται να φοράει παντελόνι) σίγουρα επαναπροσδιορίζει την 

παρωχηµένη εικόνα του δασκάλου-προτύπου, ως φορέα κοινωνικής συντήρησης στο 

παρελθόν.  

Κάτι αντίστοιχο µπορεί να παρατηρήσει κανείς σε κείµενο που αυτή τη φορά 

παρουσιάζει και εικονιστικά τον άντρα-δάσκαλο ως πρότυπο:  

«Τα παιδιά παίζουν το µαντείο. Παίζει και ο δάσκαλος µαζί τους.»(Α/2 44) 

Η εµφάνιση αυτή του δασκάλου (νέου, µε ζιβάγκο και γενειάδα) σίγουρα θα 

αποτελούσε ένα πρότυπο ανεπίτρεπτο και παράδειγµα προς αποφυγήν σε παλιότερες 

εικονογραφήσεις. Πολύ περισσότερο µάλιστα, όταν θέτει στην τάξη ζήτηµα µε 

«δηµοκρατικές διαδικασίες»: 

«- Σταθείτε, τους έκοψε ο δάσκαλος. Γιατί δεν κάνετε ψηφοφορία; Και τους 

εξήγησε πώς να την κάνουν.»(Α/2 49) 
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∆εν είναι λίγες οι φορές που ο δάσκαλος, από το φυσικό χώρο 

δραστηριότητάς του, εκµηδενίζει την παραδοσιακά «κάθετη» σχέση του µε το 

µαθητή, αντιµετωπίζοντάς τον σε ένα επίπεδο διαφορετικό, πιο ανθρώπινο, πέρα από 

τη σχολική τάξη.  

∆άσκαλος και µαθητής δεν αποτελούν τυπική έκφραση µιας κοινωνικά 

διαρθρωµένης ιεραρχίας, αλλά συνιστούν µια σχέση ουσιαστική, διαµορφωµένη µέσα 

από υπαρκτά προβλήµατα της καθηµερινότητας, όπως το δικαίωµά του κάθε ατόµου 

στη µόρφωση, ανεξάρτητα από την κοινωνικό-οικονοµική του προέλευση: 

«Έτσι του πέρα� απ� το νου. Μα γελάστηκε την τρίτη µέρα, καθώς γύριζ� απ� 

τη βοσκή, τον σταµάτησ� ο δάσκαλος.  

-Τα �µαθα, κακόµοιρέ µου, του λέει. Μα δε θα σ� αφήσω να χαθείς. Καθίσανε 

εκεί κάτω από µια γκόρτσα και τα είπανε. Ξεφυλλίσανε και τα βιβλία. Είπανε και τα 

σχέδιά τους. Μια σπίθα ήταν κείνο το παιδί. Ο δάσκαλος πήγε να χάσει το νου του. 

Σα χωρίσανε, όλα ήταν κανονισµένα. Το φθινόπωρο µπορούσε να κατέβει στην πόλη 

για εξετάσεις. Ο δάσκαλος τον συντρόφεψε ως το σταυροδρόµι. Εκεί δώσανε τα 

χέρια�µα του δασκάλου το χέρι κάτι είχε µέσα και δεν µπορούσε να κλείσει.»(∆/4 

70) 

 

3. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
 

Η κοινωνική διάσταση του ρόλου του φύλου, έτσι όπως ακριβώς 

παρουσιάζεται µέσα από τα επίσηµα εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου και 

ειδικότερα µέσα από τα βιβλία της «Γλώσσας», έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η 

παρουσίαση ανάλογων ρόλων θα αποτελέσει τις περισσότερες φορές πρότυπο 

µίµησης και ταύτισης του αναγνωστικού κοινού µε τα πρόσωπα καθώς και µε τους 

αντίστοιχους ρόλους που αυτά υιοθετούν.  

Το φαινόµενο «σεξισµός» (διαφορετική αντιµετώπιση των δυο φύλων) είναι 

γνωστό από τη θέση και διάσταση που κατέχει στην ελληνική κοινωνία, στην 

ελληνική οικογένεια. Εκείνο όµως που πιθανώς να διαφέρει κατά εποχή είναι το 

µέγεθος αυτής ακριβώς της διάστασης, αλλά και η προσπάθεια αντιστάθµισης µιας 

νέας-σύγχρονης αντίληψης για τη θέση και το ρόλο του φύλου στην παραδοσιακή 

αντίληψη. Μια τέτοια προσπάθεια επιχειρείται µε την έκδοση των βιβλίων της 

«Γλώσσας». (Κολιάδης κ.ά., 1998, σ. 271) 
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Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει για το πώς παρουσιάζεται η θέση του 

γυναικείου φύλου στα σύγχρονα αυτά εγχειρίδια. Η γυναικεία ύπαρξη λαµβάνει τη 

µορφή ενήλικου, αλλά και ανήλικου προτύπου, µε εµφανείς δυνατότητες, όπως 

παρουσιάζεται και στο παρακάτω απόσπασµα.  

«Η αδελφή του Βασίλη διευθύνει. Αυτή είναι ο µαέστρος.» (Α/2 39) 

Το πρότυπο κορίτσι ξεφεύγει από την αναπαράσταση του ρόλου της µητέρας-

νοικοκυράς (όπως τουλάχιστον παρουσιαζόταν σε παλαιότερα αναγνωστικά) και 

υιοθετεί ρόλους δυναµικούς, ηγετικούς, που στα παλαιότερα αναγνωστικά µόνο 

ισχυρά πρότυπα µπορούσαν να υιοθετήσουν, και αυτά δεν ήταν άλλα από τα 

πρότυπα-αγόρια. (Φραγκουδάκη, 1979, σ. 21) 

Φαίνεται δηλαδή ότι το πρότυπο συγκεντρώνει τέτοια χαρακτηριστικά που 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να εντυπωσιάσουν τον παρατηρητή-αναγνώστη. Η 

προβαλλόµενη «ηγετική θέση» αντικατοπτρίζει υψηλή κοινωνική θέση, υψηλό 

κοινωνικό γόητρο και οι πιθανότητες να λειτουργήσει ως ελκυστική δύναµη είναι 

µεγάλες.  

Παράλληλα µάλιστα, παρατηρείται οµοιότητα προτύπου-παρατηρητή που 

αφορά την ηλικία, αφού τα κείµενα απευθύνονται σε παιδιά ίδιας ηλικίας µε το 

προβαλλόµενο πρότυπο του κειµένου, ενώ η παρουσίαση του θηλυκού προτύπου θα 

αποτελέσει ενισχυτικό παράγοντα µίµησης της συµπεριφοράς του προτύπου κυρίως 

από κορίτσια αναγνώστες, λόγω της οµοιότητας προτύπων-παρατηρητών ως προς το 

φύλο.  

Τα συγκεκριµένα σηµεία αποτελούν άλλωστε µέρος των εξωτερικών 

παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τη δυνατότητα του παρατηρητή-αναγνώστη για 

επιλογή και µίµηση της συµπεριφοράς του προτύπου.(Κολιάδης, 1991, σ. 83)  

Ενώ σε πολλά από τα κείµενα η γυναίκα-πρότυπο παρουσιάζεται σε 

επαγγελµατικούς ρόλους (εργαζόµενη), στα παλαιότερα αναγνωστικά κατέχει τον 

κυρίαρχο ρόλο της νοικοκυράς, ταυτόσηµο µε εκείνον της µάνας, και ακολουθούν οι 

άλλοι ρόλοι, όπως της γιαγιάς, της θείας, της αδελφής. Ο απόλυτος φυλετισµός που 

κυριαρχεί προβάλλει «κατώτερους» γυναικείους ρόλους και, όταν η γυναίκα 

αναγκάζεται να δουλέψει, αυτό εµφανίζεται  ως αποτέλεσµα µεγάλης οικονοµικής 

κρίσης και εξαθλίωσης, που τις περισσότερες φορές µάλιστα πηγάζει από την 

απουσία του «ισχυρού» προσώπου στην οικογένεια, του πατέρα(θάνατος πατέρα). 

Χαρακτηριστικά το ρήµα «δουλεύει» έχει σχεδόν αντικατασταθεί από το 

«ξενοδουλεύει». (Φραγκουδάκη, 1979, σ. 18) 
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Στα σύγχρονα εγχειρίδια η εργαζόµενη µητέρα παρουσιάζεται µε τρόπο 

φυσιολογικό: 

«Η µητέρα εργάζεται�το µεσηµέρι βοηθούν όλοι να ετοιµαστεί το 

τραπέζι.»(Α/1 146). 

«Στο µεταξύ µπαίνουν η µαµά και ο µπαµπάς που ήρθαν από τη δουλειά 

κουρασµένοι�»(Β/2 27) 

«Μπρος, µάζεψε όσες εργαζόµενες µητέρες�»(ΣΤ/3 40) 

Είναι οφθαλµοφανής δηλαδή η προβολή µιας σύγχρονης αντίληψης για τη 

θέση και το ρόλο της γυναικείας ύπαρξης, τόσο στον ευρύτερο κοινωνικό 

χώρο(εργαζόµενοι), όσο και στο στενότερο οικογενειακό περιβάλλον(κοινή 

συµµετοχή στα οικιακά από όλα τα µέλη της οικογένειας). 

Έτσι µπορεί να θεωρήσει κανείς ότι η θέση της γυναίκας ενισχύεται από τα 

ίδια τα αναγνωστικά, λόγο της συχνότητας που παρουσιάζεται. Η «εργαζόµενη 

γυναίκα» θα αποτελέσει πρότυπο για το αναγνωστικό κοινό, αφού προβάλλεται ως 

κοινωνικά αποδεκτή και αναγνωρίζεται η προσφορά της στην οικογένεια («όλοι 

βοηθούν»), αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.  

Το γυναικείο πρότυπο αναµένεται να ασκήσει µεγαλύτερη επίδραση στο 

κορίτσι-παρατηρητή λόγο οµοιότητας που παρουσιάζει ως προς το φύλο. Ανάλογη 

όµως απήχηση αναµένεται και στο αγόρι-παρατηρητή, µια που ο ρόλος της 

εργαζόµενης γυναίκας προβάλλεται µέσα από το πρότυπο της µητέρας, λόγο της 

ιδιαίτερης συναισθηµατικής φόρτισης της µητέρας-προτύπου µε τα παιδιά.(Κολιάδης, 

1991, σ. 83) 

Επίσης πρέπει να τονισθεί ότι η εργασία, πέρα από το ότι παρουσιάζεται ως 

φυσιολογικός τρόπος ζωής για τη γυναίκα, ασκεί και σηµαντικό επικουρικό ρόλο 

στην οικογένεια για τη λύση πιθανών οικονοµικών προβληµάτων.  

«�Ο µεροκαµατιάρης πατέρας του Θανάση�χωρίς δικά του χωράφια στο 

χωριό, δύσκολα θα τα έβγαζε πέρα, αν δε δούλευε και η γυναίκα του στον 

αργαλειό�».(Γ/4 58) 

Η ανάγκη για εργασία προβάλλεται πλέον έντονα και στο χωριό. ∆εν είναι 

δηλαδή απαίτηση µόνο των δυσκολιών της πόλης και του υπερβολικού κόστους του 

αστικού τρόπου ζωής.  

 Όµως, στο ίδιο κείµενο αξίζει να σηµειωθεί και το εξής: ο Θανάσης 

παρακολουθεί, αλλά  και «βοηθά κι εκείνος τη µητέρα του». Το πρότυπο-αγόρι δεν 

απευθύνεται, όπως συνέβαινε σε παλαιότερα αναγνωστικά, στην οµόφυλή του 
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«θεότητα», ασχολούµενο µε «εργαλεία» (Φραγκουδάκη, 1979, σ. 23) που ταυτίζονται 

µε την αρρενωπή συµπεριφορά, αλλά παρατηρεί, βοηθά  και σε λεγόµενες 

«γυναικείες δουλειές». 

Η συνεργασία των προτύπων µητέρας και παιδιού, έτσι όπως παρουσιάζεται 

στο κείµενο, αναµένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον και την προσοχή των 

παρατηρητών-αναγνωστών, ώστε αυτή η προβαλλόµενη συµπεριφορά συνεργασίας 

να τύχει οικειοποίησης λόγω: α) Της σχέσης εξάρτησης του αναπτυσσόµενου 

ατόµου-παιδιού µε τους γονείς(τη µητέρα), αλλά  και της συναισθηµατικής 

αλληλεπίδρασης προτύπων (παιδιού-µητέρας)-παρατηρητών (παιδιών αναγνωστών), 

β) Της έντονης τάσης για µίµηση των ενεργειών των προτύπων-συνοµηλίκων 

(ανηλίκου προτύπου-πρωταγωνιστή) (Κολιάδης, 1991, σ. 84) 

Ενώ όµως οι αναφορές στην εργαζόµενη γυναίκα προβάλλουν ως απώτερο 

ζητούµενο τη γυναικεία χειραφέτηση και την οικονοµική ενίσχυση της οικογένειας, 

δε φαίνεται ωστόσο να ανατρέπουν καταστάσεις προς αναβάθµιση του 

επαγγελµατικού της κύρους, λόγω της εκτενούς θέσης που δίνουν τα κείµενα σε 

επαγγέλµατα «υποδεέστερης» κατηγορίας. Λειτουργεί έτσι κάποια στερεότυπη 

αντίληψη για την κατωτερότητα του γυναικείου φύλου σε σχέση µε το αντρικό, σε 

ό,τι αφορά τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες επαγγελµατικής απασχόλησης 

(∆εληγιάννη-Κουϊµτζη, 1987): 

«εργάζεται στο εργοστάσιο» 

«δουλεύει στον αργαλειό» 

Μοναδικές αποκλίσεις παρατηρούνται στα εξής αποσπάσµατα : 

« Η αδελφή του Βασίλη διευθύνει. Αυτή είναι η µαέστρος�»(Α/2 39) 

«Η Χρύσα µπήκε µε την πρώτη στην Ιατρική�» (∆/3 73) 

Παρ� όλες τις αντιρρήσεις του πατέρα της, που πίστευε : 

«Τα κορίτσια είναι για το σπίτι. Νοικοκυρές�»(∆/3 72) 

«Ε, στάσου. ∆εν είναι βράχος.  

Μου φαίνεται πως είναι άγαλµα�Πρόσεχε, ξεφώνισε ανήσυχα µια νέα 

γυναίκα.  

-Είναι αρχαιολόγος, παρατήρησε κάποιος. Ξέρει�» (Γ/2 13) 

Μέσα από τα παραπάνω ενδεικτικά αποσπάσµατα προβολής γυναικών-

επαγγελµατιών, ενισχύεται η ξεχωριστή επαγγελµατική θέση καλλιτεχνικού και 

επιστηµονικού κύρους.  



 89

Τα άτοµα αυτά, λόγω της ξεχωριστής επαγγελµατικής τους θέσης, αλλά και 

των ειδικών τους γνώσεων, ενδέχεται να λειτουργήσουν ως πρότυπα µίµησης για 

τους παρατηρητές( Κολιάδης, 1991, σ. 87)  

 

4. Το επάγγελµα των γονέων και η διαµόρφωση του 

οικογενειακού κλίµατος 

 
Έχει κάποια βαρύτητα η αναφορά στα επαγγέλµατα των γονέων, στα πρότυπα 

δηλαδή που διαµορφώνονται µέσα από την παράθεση κειµένων τέτοιων που αφορούν 

τις επαγγελµατικές απασχολήσεις, καθώς και τις επιδράσεις της όποιας 

επαγγελµατικής κατάστασης στην οικογενειακή ατµόσφαιρα.  

Τέτοιες αναφορές, µε σηµαντικές πολλές φορές συναισθηµατικές επιπτώσεις 

στα µέλη της οικογένειας, κυρίως στα παιδιά, υπάρχουν σε κείµενα και αφορούν το 

επάγγελµα του εργάτη-µετανάστη, του ναυτικού(«παραδοσιακό» ελληνικό 

επάγγελµα), του οδηγού επαγγελµατικού φορτηγού.  

«Γύρισε ο πατέρας του απ� τη Γερµανία. Είχαν καιρό πολύ να τον δουν.» (Α/1 

173) 

«Με το µεγάλο φορτηγό, ο κυρ Πάνος ταξιδεύει σε πολλές χώρες�συχνά 

σκέφτεται το σπίτι του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του.» (Γ/3 30) 

«Γράµµα! Γράµµα απ� τον µπαµπά! Φώναξαν µε ένα στόµα τα δύο παιδιά κι 

έτρεξαν να το δώσουν στη µητέρα τους�Τα χέρια της έτρεµαν ελαφρά�Έρχεται 

χρυσά µου, είπε�Αυτή τη φορά θ� αργήσει να ξαναµπαρκάρει.» (Β/2 57) 

«Ο πατέρας ταξιδεύει�Πάει τώρα ένας µήνας και δύο βδοµάδες που δεν έιχε 

νέα του�Μητέρα και παιδιά περιµένουν µε αγωνία.» (Γ/3 80) 

Μέσα από τα προαναφερόµενα αποσπάσµατα γίνεται αντιληπτή η παράθεση 

του προτύπου του «καλού οικογενειάρχη», που φροντίζει την οικογένειά του 

κοπιάζοντας σε «ξενιτιά» και «ωκεανούς». Το πρότυπο αυτό ενισχύεται µέσα από την 

αναφορά στη συναισθηµατική φόρτιση που παρουσιάζουν τα µέλη της οικογένειας : 

Το πρότυπο «παιδιά- µητέρα-πατέρας-γιαγιά» ενισχύεται ειδικότερα µέσα από 

την έντονη ανησυχία που τα υπόλοιπα µέλη εκδηλώνουν για τον ερχοµό του πατέρα, 

αφού αυτός είναι που απουσιάζει από το σπίτι για µεγάλο πολλές φορές χρονικό 

διάστηµα και για λόγους καθαρά επαγγελµατικούς. Εδώ χαρακτηριστικά θα έπρεπε 



 90

να γίνει γνωστό ότι κείµενα που αναφέρονται σε απουσία της µητέρας για τους ίδιους 

λόγους, δεν εµφανίζονται στα συγκεκριµένα βιβλία.  

Έτσι, η δουλειά του πατέρα συνεπάγεται απουσία, και αυτή ακριβώς είναι που 

δηµιουργεί την έντονη συναισθηµατική φόρτιση, µέσα από την προβαλλόµενη 

συναισθηµατική αλληλεπίδραση του δίπτυχου (Κολιάδης, 1991, σ. 87) πρότυπο-

γονέας(πατέρας)-πρότυπο-παρατηρητής(παιδί), αλλά και κατ� επέκταση την 

ταυτόχρονη ταύτιση του παρατηρητή-αναγνώστη µε το προβαλλόµενο αυτό δίπτυχο.  

Η συναισθηµατική αυτή αλληλεπίδραση των προτύπων «πατέρα-παιδιού» 

ενισχύει το κοινωνικό πρότυπο του «πατέρα-καλού οικογενειάρχη» προς τον 

αναγνώστη (µαθητή), µια και το πρότυπο, λόγω της θέσης και της «κοινωνικής 

δύναµης» που αυτό αντλεί, εµπνέει εµπιστοσύνη και παρέχει ασφάλεια στο 

συγκεκριµένο αναγνωστικό κοινό(µαθητές). Η σχέση αυτή της εξάρτησης, που 

δηµιουργείται κυρίως µεταξύ των προτύπων παιδιών και γονέων, οικειοποιεί 

συµπεριφορές και προκαλεί εντονότερη ταύτιση του παρατηρητή-µαθητή µε τα 

πρότυπα.(Κολιάδης κ.ά., 1998, σ. 280) 

Αλλά η προβολή µέσα από τα κείµενα τέτοιων δύσκολων καταστάσεων, που 

απορρέουν από το επάγγελµα, όχι µόνο του ενός, αλλά και των δύο γονέων, και που 

στα µέλη της οικογένειας δεν δηµιουργούν µόνο συναισθηµατική φόρτιση, αλλά και 

άλλες πρακτικές δυσκολίες, κυρίως στα παιδιά, φαίνεται έντονα στα παρακάτω 

αποσπάσµατα: 

«Η Φωτεινή�Φεύγει από το σχολείο µας. Οι γονείς της βρήκαν αλλού 

δουλειά και πάνε να µείνουν εκεί�» (Α/2 35) 

«Κείνη την ώρα, στη γωνία παρουσιάστηκε η γιαγιά�-Που�σαι 

βρε;�Μούσκεµα έγινες!�Τώρα που θα� ρθει ο πατέρας σου, θα τις φας πάλι�Η 

µάνα δούλευε σε άλλο εργοστάσιο�» (Ε/2 69) 

Στην πρώτη περίπτωση το παιδί-πρότυπο αναγκάζεται να αποχωριστεί τους 

φίλους και το συγκεκριµένο σχολικό περιβάλλον, γιατί οι γονείς του άλλαξαν 

δουλειά. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση το παιδί µένει τις περισσότερες ώρες στο σπίτι 

µε τη γιαγιά, αφού εργάζονται οι γονείς. Η γιαγιά είναι αυτή που έχει σχεδόν 

αναλάβει τη φροντίδα και τη διαπαιδαγώγησή του.  

Έχουµε δηλαδή παράθεση σύγχρονων στοιχείων που συνθέτουν την 

ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών µέσα από τις απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας για εργασία και των δύο γονέων.  
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Τίθεται η κοινωνική διάσταση της ανάγκης για εργασία αντρών και γυναικών 

µε τρόπο έµµεσο, ως απαίτηση της εποχής, χωρίς να προωθείται η «φυσική» εκείνη 

διάσταση που ήθελαν να αναδείξουν οι αντιλήψεις παλαιοτέρων αναγνωστικών. Η 

ανάγκη αυτή επίσης δεν παρουσιάζεται ως «ηθική αξία», «ηθικό καθήκον» απέναντι 

στο Θεό ή στη φυσική τάξη του κόσµου, σύµφωνα πάντα µε τα προαναφερόµενα 

αναγνωστικά. (Φραγκουδάκη, 1979, σ.66)  

Μια τρίτη διάσταση της αναφοράς αυτής στα επαγγέλµατα των γονέων, σε 

σχέση µε την οικογενειακή ατµόσφαιρα, δίνεται µε την παράθεση της συνεργασίας 

προτύπου-γονέα(πατέρα)-προτύπου-παιδιού(αγοριού) : 

«Η ∆.Ε.Η. σας κάνει γνωστό ότι�θα διακόψει την παροχή ηλεκτρικού 

ρεύµατος�Έτρεξε (ο Άλκης) και το είπε στον πατέρα του που ήταν αδειούχος και 

ετοίµαζε το φαγητό στην κουζίνα. Η µητέρα δεν είχε γυρίσει ακόµα από τη δουλειά 

της�» (Β/3 56) 

Παρουσιάζεται έτσι η ενίσχυση των κοινωνικών προτύπων «γονέας-παιδί», 

για τον αναγνώστη µέσα από την προβαλλόµενη συναισθηµατική αλληλεπίδραση των 

πρωταγωνιστών του κειµένου, δηλαδή πρότυπο-γονέας- πρότυπο-αγόρι. Η 

αλληλεπίδραση αυτή ενισχύεται µέσα από τη συνεργασία των προτύπων, ώστε η 

ταύτιση παιδιού-παρατηρητή να είναι εντονότερη. (Κολιάδης, 1991, σ. 87) ∆εν θα 

έπρεπε επίσης να θεωρηθεί ως τυχαίο το γεγονός ότι παρουσιάζονται πρότυπα ίδιου 

φύλου, πατέρας-παιδί (αγόρι), αφού είναι γνωστό ότι τα παιδιά τείνουν συνήθως να 

µιµούνται εντονότερα συµπεριφορές και να υιοθετούν στάσεις που προβάλλονται από 

πρότυπα του ίδιου φύλου και παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά.  

Ειδικότερα το αγόρι του κειµένου τείνει να µιµηθεί τη συµπεριφορά του 

πατέρα-προτύπου, ενώ το αγόρι-παρατηρητής(αναγνώστης) θα ταυτιστεί µε τις 

συµπεριφορές των δύο προηγούµενων.       

 Συµπερασµατικά, από όλα τα παραπάνω θα µπορούσαµε να καταλήξουµε στις 

παρακάτω πολύ σηµαντικές διαπιστώσεις για την εικόνα των σύγχρονων 

αναγνωστικών ως προς τη συµβολή τους στην κοινωνικοποίηση των παιδιών.  

∆ιάσπαρτες, λοιπόν, αναφορές στα κείµενα των αναγνωστικών βιβλίων του 

δηµοτικού σχολείου υποδηλώνουν µια νέα αντίληψη του ρόλου του φύλου, µέσα από 

τη σχέση των προτύπων «άντρας-γυναίκα», αφού σαφείς ενδείξεις τοποθετούν τη 

δυαδική αυτή σχέση σε διαφορετικό επίπεδο, χωρίς βέβαια να την εξιδανικεύουν.  

Η θέση του γυναικείου προτύπου, «κατ� αντιπαράθεση» προς το αντρικό 

πρότυπο, µπορεί να θεωρηθεί ως «αναβαθµισµένη» στα παρακάτω σηµεία : 
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- Στην παρουσίαση του γυναικείου προτύπου : α) σε σχέση µε τη συχνότητα 

εµφάνισής του στα κείµενα, β) σε σχέση µε το είδος των χαρακτηριστικών 

που το «ορίζουν», µέσα από τους συγκεκριµένους ρόλους που επιτελεί.  

- Σε «πεδία» ισότιµης εµφάνισης και συµµετοχής(παιχνίδι) µέσα από : α) 

εικονιστικό, β) λεκτικό τρόπο παρουσίασης, όπου ο αναπροσαρµοστικός 

ρόλος του γυναικείου προτύπου είναι εµφανής.  

- Σε περιπτώσεις (συναισθηµατικής) «εξάρτησης» του «ισχυρού» φύλου 

από το «ασθενές» φύλο(σχολείο).  

- Στη συχνότερη �συγκριτικά µε το παρελθόν- εµφάνιση και κατοχή 

επαγγελµατικών ρόλων από το γυναικείο πρότυπο.  

Όλα τα παραπάνω σηµεία, ναι µεν µεταθέτουν το κέντρο βάρους της 

παρουσίασης και λειτουργίας των προτύπων που χαρακτηρίζουν το φύλο, δύσκολα 

όµως µπορούν να θεωρηθούν κανόνες. Η γενικότερη παρουσίαση των δυο φύλων 

πιστοποιεί τη διαφοροποίησή τους σε βασικά σηµεία, όπως λ.χ. το επάγγελµα, όπου η 

αναµφισβήτητη κατοχή επαγγελµατικών ρόλων από τη γυναίκα περιορίζεται σε 

καθαρά γυναικεία επαγγέλµατα, εκτός από ορισµένες περιπτώσεις που, λόγω της 

πολύ περιορισµένης συχνότητας που εµφανίζονται θεωρούνται ως εξαιρετέες.  

Κάτι ανάλογο µπορεί να υποστηριχθεί, σε ό,τι αφορά τις ενέργειες στις οποίες 

προβαίνει το αντρικό πρότυπο στα πλαίσια του οικογενειακού χώρου, όπου η 

οποιαδήποτε ενασχόλησή του πέρα από το «παραδοσιακό» ρόλο, που χαρακτηρίζει 

το «ισχυρό» φύλο (ψώνια στην αγορά), θεωρείται καινοτοµία λόγω της 

περιορισµένης έκτασης που κατέχει στα κείµενα.  

Η γυναικεία παρουσία, είτε ως ενήλικο πρότυπο, είτε ως ανήλικο (παιδί-

κορίτσι), υιοθετεί ρόλους δυναµικούς, ηγετικούς αρκετές φορές, και συχνά 

παρουσιάζεται ως εργαζόµενη µε εντελώς φυσιολογικό τρόπο, τόσο στα µεγάλα 

αστικά κέντρα, όσο και στην ύπαιθρο (χωριά). 

Παρόλα, όµως, τα προηγούµενα χαρακτηριστικά, παραµένει το γεγονός ότι η 

επαγγελµατική απασχόληση της γυναίκας ταυτίζεται µε «υποδεέστερης» κοινωνικά 

κατηγορίας επαγγέλµατα (εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις), χωρίς ιδιαίτερο 

επαγγελµατικό κύρος. Φαίνεται έτσι να λειτουργεί η στερεότυπη αντίληψη για 

περιορισµένες δυνατότητες και ευκαιρίες επαγγελµατικής απασχόλησης στο 

γυναικείο φύλο σε σχέση µε το αντρικό.  

Όσον αφορά τις σχέσεις των παιδιών µε τους ενήλικες και συγκεκριµένα µε 

τους δασκάλους, διαπιστώνουµε, πως ο δάσκαλος «εξανθρωπίζεται» ως πρότυπο, υπό 
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την έννοια ότι οικειοποιείται ένα νέο ρόλο, ένα νέο ύφος, µε βασικό χαρακτηριστικό 

την κοινωνική ευαισθησία και την οικειότητα ανάµεσα σε αυτόν και τα ανήλικα 

πρότυπα, αν και υπάρχουν περιπτώσεις στα κείµενα ενδεικτικές της παραδοσιακής 

λογικής που θέλει το δάσκαλο «ελέω Θεού» κοινωνικό εκφραστή. Στη συνέχεια θα 

αναφερθούµε εκτενέστερα στο ρόλο του δασκάλου και τη συµβολή του στην 

κοινωνικοποίηση του παιδιού.  

Με την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης έρευνας µελέτης κρίθηκε αναγκαία η 

παράθεση κειµένων τέτοιων που αναφέρονται στο επάγγελµα των γονέων για δύο 

κυρίως λόγους: 

- πρώτον, γιατί στα σχολικά βιβλία παρατηρούνται στοιχεία «καινοτοµίας», 

τα οποία προβάλλουν ως εργαζόµενους και τους δύο γονείς σε αντίθεση 

µε προηγούµενα αναγνωστικά, και 

- δεύτερον, γιατί παρουσιάζεται ένας σύγχρονος τρόπος ζωής που αφορά τη 

διαµόρφωση του οικογενειακού κλίµατος, ειδικότερα τη ζωή των παιδιών, 

και που επηρεάζεται άµεσα από τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των 

γονέων.  

Προβάλλονται έτσι τα πρότυπα του εργαζόµενου πατέρα και της εργαζόµενης 

µητέρας σε σχέση αλληλεπίδρασης µε τα προβαλλόµενα πρότυπα των παιδιών. 

Συγκεκριµένα, η ιδιαιτερότητα του επαγγέλµατος του πατέρα (ναυτικός, εργάτης, 

µετανάστης κτλ.) δηµιουργεί συναισθηµατική φόρτιση, αλλά και προβλήµατα στα 

µέλη της οικογένειας. Επίσης, το επάγγελµα των γονέων, αλλά και οι αρνητικές 

πολλές φορές συνέπειές του στη ζωή των παιδιών και ειδικότερα στο σχολικό τους 

περιβάλλον, αποτελεί ένα άλλο στοιχείο καινοτοµίας για τα συγκεκριµένα εγχειρίδια. 

Ειδικότερα: α) Η µετάθεση των γονέων συνεπάγεται και την αλλαγή σχολείου και 

περιβάλλοντος των παιδιών, β) Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες των γονέων δεν 

αφήνουν περιθώρια για φροντίδα των παιδιών, γι� αυτό παρατηρείται το φαινόµενο 

τα παιδιά να φροντίζονται και να προστατεύονται από τη γιαγιά ή τον παππού στην 

οικογένεια.  

Η αντιπαράθεση των παλιών και νέων αναγνωστικών του δηµοτικού, καθώς 

και η εκτενής αναφοράς µας σε αυτό το θέµα, κρίθηκε αναγκαία, προκειµένου να 

γίνουν κατανοητά η ύπαρξη των στερεοτύπων του φύλου και ο τρόπος που αυτά 

επιδρούν στην κοινωνικοποίηση του παιδιού.  
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2.6 Η διάκριση των φύλων στα βιβλία της φυσικής και ιστορίας 

 
Αν επιχειρήσουµε µια πιο διερευνητική µατιά στα βιβλία των Φυσικών 

Επιστηµών, πίσω από τις γραµµές και τις πρώτες εντυπώσεις, θα διαπιστώσουµε 

αρκετές διαφοροποιήσεις που υπαγορεύονται από τα στερεότυπα για τα φύλα.  

Το σχολικό εγχειρίδιο ενοποιηµένης διδασκαλίας Φυσικών Επιστηµών της 

πέµπτης ∆ηµοτικού και το βιβλίο της Φυσικής της δευτέρας Γυµνασίου, αποτέλεσαν 

αντικείµενο έρευνας (1995)59, όπου επιχειρήθηκε η ανάλυση, α) της συχνότητας µε 

την οποία εµφανίζονται στις εικόνες των βιβλίων αυτών οι άνδρες και οι γυναίκες, β) 

των ρόλων που αποδίδονται στα δύο φύλα. 

Η συχνότητα εµφάνισης των δύο φύλων αποτυπώνει µια πρώτη εικόνα της 

διαφορετικής αντιµετώπισής τους. Στο βιβλίο της πέµπτης ∆ηµοτικού από τις 163 

εικόνες, όπου το φύλο των ανθρώπων που παρουσιάζεται είναι διακριτό, οι 29 

δείχνουν γυναίκες, οι 105 άντρες και οι υπόλοιπες 29, άντρες µαζί µε γυναίκες. Στο 

βιβλίο της Φυσικής της δευτέρας Γυµνασίου από τις 43 εικόνες στις 7 

παρουσιάζονται γυναίκες, στις 35 άντρες, ενώ σε µία υπάρχουν ταυτοχρόνως άντρες 

και γυναίκες. Όµως, αν προσεγγίσουµε το περιεχόµενο των εικόνων µέσα από το 

είδος των δραστηριοτήτων και των ρόλων που αναλαµβάνονται, θα δούµε ότι τα 

στερεότυπα εµφανίζονται, µε απρόβλεπτο µάλιστα τρόπο. Όταν τα θέµατα τα οποία 

εξετάζονται σχετίζονται µε την εισαγωγή σε ενότητες όπως η θερµότητα, η οπτική ή 

τα γεωλογικά φαινόµενα, τόσο η συχνότητα εµφάνισης, όσο και οι ρόλοι 

διαφοροποιούνται πολύ. Γυναίκες και άντρες εµφανίζονται να παρατηρούν ή να 

συµµετέχουν σε πειραµατικές δραστηριότητες, όπως επίσης και σε στιγµιότυπα της 

καθηµερινής ζωής. (Παντίσκα κ.ά., 1997, σ. 332-333) 

Αντίθετα, σε ενότητες που γίνεται παρουσίαση και ανάλυση θεµάτων ,όπως οι 

δυνάµεις, η ισχύς, το έργο και η ενέργεια, όπου οι έννοιες είναι κοινωνικώς 

σηµατοδοτηµένες και τα δρώντα υποκείµενα ασκούν δυνάµεις ή είναι φορείς 

ενέργειας, η αναλογία είναι συντριπτική εις βάρος των γυναικών. Οι άντρες 

εµφανίζονται εξαιρετικά συχνά σε ρόλους καθαρά αντρικούς, κινούνται στις πόλεις, 

αναπτύσσουν µια ποικιλία δραστηριοτήτων, εκτελούν εργασίες που απαιτούν 

                                                 
59 Παντίσκα, Π., Παπαπάνου, Γ., Ραβάνης, Κ. (1997). Η διάκριση των δύο φύλων στα σχολικά 
εγχειρίδια των φυσικών επιστηµών : παραδοσιακές και εναλλακτικές προσεγγίσεις. Στο ∆εληγιάννη, Β 
και Ζιώγου, Σ. (επιµ.), Φύλο και σχολική πράξη: Συλλογή Εισηγήσεων, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σ. 331-
338 
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σωµατική δύναµη, αθλούνται. Οι ελάχιστες εµφανίσεις των γυναικών είναι και αυτές 

σε ρόλους τυπικά γυναικείους, να είναι νοικοκυρές, µητέρες, να φροντίζουν τους 

άλλους. Υπάρχουν δύο εικόνες όπου οι γυναίκες παρουσιάζονται να ασκούν κάποιες 

δυνάµεις, αλλά και αυτές µε τρόπο που να µην παρουσιάζει καµία δυσκολία, όπως το 

ότι µια γυναίκα µεταφέρει µια βαλίτσα, η οποία, όµως, έχει ρόδες, και ότι ασκεί 

δύναµη σε ένα καροτσάκι µε ένα µωρό. (Παντίσκα κ.ά., 1997, σ. 333) 

Και στα κείµενα των βιβλίων, όµως, συναντάµε κάποιες διαφοροποιήσεις, οι 

οποίες σχετίζονται µε την επιλογή του γένους των υποκειµένων που εµφανίζονται στα 

θεωρητικά µέρη ή στα προβλήµατα. Τα σχήµατα του διατυπωµένου λόγου, η επιλογή 

των σεναρίων στα παραδείγµατα και οι υπονοούµενες δυνατότητες, παραπέµπουν σε 

σαφείς διαφοροποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση των φυσικών βιβλίων των δύο αυτών 

σχολικών τάξεων οι διαφορές είναι εµφανείς και οι ρόλοι των δύο φύλων διακριτοί. 

(Παντίσκα κ.ά., 1997, σ. 333) 

 Όσον αφορά την ιστορία και τις κοινωνικές επιστήµες (κοινωνιολογία), η 

απουσία των γυναικών από το περιεχόµενο και τη συλλογιστική των δύο θεµάτων, 

είναι πλήρης. Η ιστορία και η κοινωνιολογία έχουν γραφεί από άντρες και είναι 

βασισµένες σε γεγονότα και πηγές που αφορούν άντρες. Στην ιστορία η έµφαση 

δίνεται σε πολέµους, πολιτική, διπλωµατία, εµπόριο και οικονοµία. Γεγονός που 

συνεπάγεται ότι οι εµπειρίες των γυναικών είναι έξω από την οπτική και τα 

ενδιαφέροντα των ιστορικών. Εκτός από κάποιες εξέχουσες προσωπικότητες, οι 

γυναίκες στο σύνολό τους είτε αγνοούνται, είτε συµπεριλαµβάνονται σε γενικεύσεις, 

όπως π.χ. «οι άνθρωποι». Στην πραγµατικότητα οι γυναίκες λειτούργησαν σε 

διαφορετικούς τοµείς όπως, η οικιακή και αυτή της καθηµερινής και χαµηλόµισθης 

εργασίας, ενώ οι δραστηριότητές τους άφησαν τους άντρες ελεύθερους να τραβήξουν 

το δικό τους δρόµο και να γράψουν ιστορία στη δηµόσια και πολιτειακή σφαίρα, της 

οποίας το χώρο µονοπώλησαν (Αθανασιάδου & Πετρίδου, 1997, σ. 390)60 . Τα 

σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας και της κοινωνιολογίας αντικατοπτρίζουν σε γενικές 

γραµµές την πατριαρχική φύση και δοµή των περισσοτέρων µαθηµάτων 

Ιστορικά, οι αναφορές των σχολικών βιβλίων σε βιολογικές διαφορές 

ανάµεσα στα φύλα αντικαταστάθηκαν, στις δεκαετίες του �70 ��80, από διαφορές 

προσωπικότητας, ενδιαφερόντων και αναγκών. Αυτές πάλι µεταφράστηκαν σε 
                                                 
60 Αθανασιάδου, Χ., Πετρίδου, Β. (1997). Αναπαραστάσεις γυναικών στα βιβλία της Ιστορίας και της 
Κοινωνιολογίας του Λυκείου. Στο ∆εληγιάννη, Β. και Ζιώγου, Σ. (επιµ.),  Φύλο και σχολική πράξη: 
Συλλογή Εισηγήσεων, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σ. 365-394 
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διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα φύλα και σε διαφορετικούς ρόλους για 

άντρες και γυναίκες, οι οποίοι παρουσιάζονται ως συµπληρωµατικοί για να µην 

αποκαλυφθούν συχνά ως άνισοι (Ηλιού, 1991).  

Στις µέρες µας, τέτοιες αντιλήψεις για τους κοινωνικούς ρόλους δείχνουν 

νοοτροπίες όχι απλά συντηρητικές αλλά αντιδηµοκρατικές και αυταρχικές, οι οποίες 

δεσµεύουν τις διαδικασίες διαµόρφωσης µιας µελλοντικής συµµετοχικής κοινωνίας 

(Ηλιού, 1988). Η ιδιοµορφία της κοινωνικής οµάδας που αποτελούν οι γυναίκες 

επικυρώνεται, εκτός των άλλων, και από τον τρόπο µε τον οποίο καταγράφονται 

κοινωνικά, επαγγελµατικά, και οικονοµικά, ο οποίος είναι συχνά 

ετεροπροσδιοριζόµενος µε βάση την κατηγορία του πατέρα ή του συζύγου. Έτσι, οι 

γυναίκες παρουσιάζονται σαν πρόσωπα, µε προβληµατική ταυτότητα, ως κοινωνικά 

νοµάδες (Ηλιού, 1984) 

Αν η ιστορία και η εξέλιξη της θέσης της γυναίκας, την οποία οι άντρες 

συγγραφείς φαίνεται ότι θεωρούν ξεχωριστό και αποκοµµένο κλάδο, είναι στην 

πραγµατικότητα η ιστορία και η δοµή της σχέσης των φύλων, αυτές οι σχέσεις, όπως 

διαπιστώνουµε έχουν µελετηθεί ανεπαρκώς. Η επιµονή σε αυτό το θέµα από την 

πλευρά των γυναικών δεν έχει ως σκοπό της συγγραφής µιας ξεχωριστής ιστορίας 

γυναικών, ή τη συγγραφή της ιστορίας από τη γυναικεία άποψη, αλλά τη συγγραφή 

και καθιέρωση µιας άλλης συνολικής και για τα δύο φύλα κοινωνικής επιστήµης που 

θα διδάσκεται στα σχολεία (Αθανασιάδου & Πετρίδου, 1997, σ. 391) 

Μια θετική κατεύθυνση της εκπαίδευσης θα ήταν η διδασκαλία των µαθητών 

πολιτικής ιστορίας, τονίζοντας τον ενεργό ρόλο των γυναικών για την κατάκτηση των 

δικαιωµάτων τους. Επίσης, να φωτίσουν οι εκπαιδευτικοί τις αξίες και τις δοµές που 

κυριαρχούν στον ιδιωτικό χώρο και τη θέση των γυναικών µέσα σε αυτόν, όπως και 

τις πηγές αντίστασης για την κατάκτηση των παραπάνω δικαιωµάτων (Αθανασιάδου 

& Πετρίδου, 1997, σ. 392) 

Κρίνοντας από όλα τα παραπάνω, το περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων 

και την ξεκάθαρη διαφοροποίησή τους ως προς το φύλο, θεωρούµε σκόπιµο να 

παραθέσουµε κάποιες προτάσεις που θα µπορούσαν να συντελέσουν στον 

µετασχηµατισµό του παραδοσιακού σχολικού υλικού, σε ένα παιδαγωγικό υλικό, 

χωρίς υπονοούµενα µηνύµατα και αποτυπωµένες διακρίσεις. Έτσι, λοιπόν, θα 

µπορούσαν να αποκατασταθούν οι ισορροπίες ως προς τη συχνότητα εµφάνισης των 

δύο φύλων. ∆εν υπάρχει κανένας ορατός λόγος να µην επιδιώκεται ισοκατανοµή 

τόσο ως προς τις χρησιµοποιούµενες ως παραδείγµατα εικόνες, από την καθηµερινή 
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ζωή, όσο και ως προς τους χρησιµοποιούµενους γραµµατικούς τύπους. Καλό θα ήταν 

επίσης, να επιτραπεί στις γυναικείες φιγούρες να απεικονίζουν και αυτές, εκ 

περιτροπής ή παράλληλα µε αυτές των αντρών, τη λέξη «άνθρωπος» και να µην 

παραπέµπει αυτή αποκλειστικά και µόνο σε άντρες όπως αυτό παρατηρείται στα 

συγκεκριµένα εγχειρίδια, στα οποία αναφερθήκαµε παραπάνω. (Παντίσκα κ.ά., 1997, 

σ. 335) 

Επιπλέον, για να έχουν νόηµα οι παραπάνω παρεµβάσεις θα πρέπει να γίνουν 

και ανάλογες στην απόδοση ρόλων σε γυναίκες και άντρες. Τόσο οι άντρες όσο και οι 

γυναίκες θα µπορούσαν να αναλαµβάνουν παράλληλα, ή και ανεξάρτητα, ρόλους που 

δεν υπαγορεύονται από τα στερεότυπα. Οι παρεµβάσεις αυτές µπορούν να είναι πιο 

αποτελεσµατικές αν σχεδιάζονται έτσι ώστε να συγκρούονται µε τα υπάρχοντα 

στερεότυπα και όχι απλώς να µην συµβάλλουν στην αναπαραγωγή τους.  

 

 

   2.7  Η διαφοροποίηση των φύλων µέσα από εξωσχολικά 

παιδικά βιβλία και ταινίες 
 

Είναι σηµαντικό να εξετάσουµε τον τρόπο που επιδρά το περιεχόµενο των 

παιδικών περιοδικών, παραµυθιών τραγουδιών και ταινιών στην κοινωνικοποίηση 

των παιδιών και τη διαµόρφωση των στάσεών τους, όσον αφορά το δικό τους και 

αντίθετο φύλο και γενικότερα τις διαφυλικές σχέσεις. Από όσα έχουν αναφερθεί 

µέχρις στιγµής, γίνεται αντιληπτό το πόσο σηµαντική είναι η επίδραση των παιδικών 

αυτών µέσων ψυχαγωγίας, αφού τα µηνύµατά τους προσλαµβάνονται από τα παιδιά 

πολύ εύκολα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και της διασκέδασης, χωρίς τη 

δυνατότητα να αντιµετωπιστούν κριτικά, αφού στοχεύουν κατευθείαν στο ασυνείδητο 

του παιδιού και αφοµοιώνονται. Ιδιαίτερα σε µια ηλικία, όπως είναι η προσχολική και 

σχολική ηλικία που το παιδί είναι ευαίσθητο στη διαµόρφωση στάσεων και 

αντιλήψεων, σε µια χρονική περίοδο που η µίµηση των προτύπων είναι κυρίαρχη και 

καθοριστική για τη διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.  

Ο τρόπος που προβάλλονται τα δύο φύλα µέσα από τα παραµύθια και τα 

παιδικά µέσα ψυχαγωγίας, όπως ταινίες, κινούµενα σχέδια και τραγούδια, 

απασχόλησε αρκετές έρευνες. Παρακάτω θα παραθέσω µια από τις πιο αξιόλογες και 

σηµαντικές έρευνες γύρω από το συγκεκριµένο θέµα.  
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Η έρευνα, λοιπόν, που θα παραθέσουµε βασίσθηκε σε δύο ερευνητικές 

εργασίες, που έγιναν µε την επιστηµονική ευθύνη της Τέσσας ∆ουλκερή και σε 

συνεργασία µε τους τις φοιτητές/φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

Νηπιαγωγών.61 Τα συµπεράσµατα έχουν δηµοσιευθεί στο  βιβλίο «Παιδικά µέσα 

επικοινωνίας και σεξισµός».(εκδ. Παπαζήση)  

 Η πρώτη έρευνα είχε ως στόχο να µελετήσει την εικόνα-το πρότυπο της 

γυναίκας �που προβάλλεται από τα παιδικά µέσα επικοινωνίας: τραγούδια, ποιήµατα, 

παραµύθια, κινούµενα σχέδια. Οι πηγές ανεύρεσης του υλικού ήταν οι 

πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες, οι βιβλιοθήκες των σχολείων, οι δηµοτικές-κοινοτικές, 

οι προσωπικές βιβλιοθήκες (ιδιωτών) και τα βιβλιοπωλεία. Ο κατάλογος που 

συγκεντρώθηκε (περίπου 250 ποιήµατα και τραγούδια, 200 παραµύθια, 80 κόµικς) 

είναι «ενδεικτικός», είναι όµως και «καθοριστικός» για να επιβεβαιώσει την υπόθεση 

ότι τα µηνύµατα που στέλνονται διαιωνίζουν το διαχωρισµό των φύλων.  

 Η δεύτερη έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 350 παιδιών προσχολικής 

ηλικίας σε δηµόσια νηπιαγωγεία της περιοχής της Θεσσαλονίκης, την άνοιξη του 

1990, µε ερωτηµατολόγια. Στόχος της έρευνας ήταν να ερευνηθεί το πώς βιώνεται το 

πρόβληµα της ισότητας των δύο φύλων στα ίδια τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.    

 Οι άξονες της έρευνας εντοπίζονται στο θέµα των προτιµήσεων των παιδιών 

για τις τηλεοπτικές εκποµπές, στο θέµα των παιχνιδιών, στο επάγγελµα που 

επιθυµούν να κάνουν, όταν µεγαλώσουν, και ποιες δουλειές στο σπίτι κάνουν τα ίδια 

τα παιδιά και κυρίως οι γονείς τους.  

 

 

2.7.1 Παιδικά παραµύθια, ποιήµατα και τραγούδια 

 
 Από τα παιδικά παραµύθια, ποιήµατα και τραγούδια που µελετήθηκαν, από 

την Μ.Ιωαννίδου 62, προκύπτει για τη γυναίκα ένα πρότυπο τελείως διαφορετικό από 

εκείνο του άντρα. Στις συγκεκριµένες πηγές διαφοροποιούνται οι ρόλοι, οι ιδιότητες, 

τα ενδιαφέροντα, τα επαγγέλµατα των δυο φύλων.  

                                                 
61 ∆ουλκερή, Τ., Ιωαννίδου, Μ., Καγιάφα, Αντ., Λουπάκη, Ι. (1998). Τα στερεότυπα των δύο φύλων στα 
µέσα µαζικής επικοινωνίας για παιδιά. Στο Παρασκευόπουλος.Ι.Ν. και συν. (επιµ.),  ∆ιαφυλικές Σχέσεις 
: Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και 
Ισότητας των Φύλων, Τόµ. Β,  Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, σ.221-230  
62 Ιωαννίδου, Μ. (1998). Το πρότυπο της γυναίκας και του άντρα, όπως προβάλλεται από τα παιδικά 
παραµύθια, ποιήµατα και τραγούδια, ό.π. , σ. 222-224 
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Η πρώτη και σηµαντικότερη ιδιότητα που αποδίδεται στη γυναίκα είναι αυτή 

της νοικοκυροσύνης. Ρόλος του γυναικείου φύλου µέσα στην οικογένεια είναι η 

ευθύνη για το νοικοκυριό, την τάξη του σπιτιού, τη µαγειρική. Μόνο το προσόν της 

καλής νοικοκυράς είναι υπεραρκετό για ένα κορίτσι. Χαρακτηριστικό είναι το 

παραµύθι «Η καλή νοικοκυρούλα» της Λήδας Κροντηρά. Αξίζει να αναφερθούν τα 

λόγια της µητέρας προς την κόρη: «Καλό µου παιδάκι, είσαι µια σπουδαία 

νοικοκυρούλα κι εγώ είµαι πολύ περήφανη που έχω ένα τόσο καλό κοριτσάκι».Θα 

ήταν παράλειψη να µην αναφερθεί το παραµύθι «Τεµπέλας πάθηµα» του Γεράσιµου 

Παπατρέχα. Η γυναίκα παρουσιάζεται εδώ να ενδιαφέρεται µόνο για το ντύσιµό της, 

ενώ αγνοεί το ρόλο της ως νοικοκυρά. Χαρακτηρίζεται από το συγγραφέα 

«αχαΐρευτη», «ακαµάτα», «φορτωµένη µε την τεµπελιά όλου του κόσµου», σε 

αντίθεση µε τον άντρα, που χαρακτηρίζεται «δουλευτής». Εκείνος έχει κάθε εξουσία 

επάνω της και στο τέλος του παραµυθιού τη ρεζιλεύει µπροστά στον κόσµο. Το 

σχόλιο του συγγραφέα είναι : «Ε! αυτό ήτανε. Από την άλλη µέρα στρώθηκε στο 

γνέσιµο και τις άλλες δουλειές και έγινε η πιο προκοµµένη γυναίκα του κόσµου�!». 

Το σχόλιο που θα ταίριαζε στα παραπάνω είναι ο απροκάλυπτος υποβιβασµός της 

γυναίκας.  

 Εκτός όµως από νοικοκυρά, η γυναίκα παρουσιάζεται ανόητη, φλύαρη, δειλή, 

πονηρή, ψεύτρα, ανεύθυνη, επιπόλαιη. Σε αντίθεση, ο άντρας είναι ο έξυπνος, αυτός 

που δίνει λύση σε όλα τα προβλήµατα, που προστατεύει τη γυναίκα. «Η χαζή 

γυναίκα» είναι ο τίτλος ενός παραµυθιού που κυκλοφορεί σε σύγχρονες βιβλιοθήκες 

και βιβλιοπωλεία. Τα σχόλια περιττεύουν. Ο τίτλος αρκεί. Άλλοι αντιπροσωπευτικοί 

τίτλοι : «Αγύριστο κεφάλι», «Η πολυλογού», «Των γυναικών τα ψέµατα». Στο 

«Αγύριστο κεφάλι» του Γεράσιµου Παπατρέχα, η γυναίκα χαρακτηρίζεται «ζαβή». 

Και φυσικά, όταν δεν υπακούει στον άντρα της, τιµωρείται. Ο άντρας, έχοντας 

εξουσία επάνω της, τη ρίχνει στο πηγάδι και την αφήνει να πνιγεί. Το παραµύθι «Η 

ταµπέλα προβιά» είναι ένας ύµνος στην ανωτερότητα και την εξουσία του άντρα. 

Αξίζει να αναφερθούν τα λόγια της µάνας προς την τεµπέλα κόρη. : «Κάτσε, κόρη 

µου, κάτσε. Μια µέρα ο άντρας σου µε το ξύλο θα σε στρώσει στη δουλειά». Τα 

λόγια αυτά επαληθεύονται στο τέλος του παραµυθιού.  

 Όσον αφορά τα ενδιαφέροντα της γυναίκας, περιορίζονται µόνο στο πως θα 

είναι η εξωτερική της εµφάνιση, ενώ η καλλιέργεια του εσωτερικού της κόσµου είναι 

µια έννοια άγνωστη. Η φιλαρέσκεια είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της. Στο 

παραµύθι «Η κυρία Κλο-κλο σοφερίνα» της Ζωρζ Σαρρή, η γυναίκα, κατά τη 
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διάρκεια της προσπάθειάς της να µάθει να οδηγεί, κοιτάζεται συνεχώς στον καθρέφτη 

του αυτοκινήτου, παρατηρεί το χτένισµά της, τα καινούργια της γυαλιά. Στο τέλος 

αποτυγχάνει και παθαίνει ένα ατύχηµα. Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν και 

έµµεσα, µέσω των εικόνων των παραµυθιών. Η γυναίκα παρουσιάζεται 

µακιγιαρισµένη, µε προσεγµένο ντύσιµο, ψηλά τακούνια, καλά χτενισµένη. Αντίθετα, 

η εµφάνιση του άντρα είναι πιο απλή και ατηµέλητη.  

 Στα παραµύθια, ποιήµατα και τραγούδια που µελετήθηκαν, δεν γίνεται λόγος 

για εργαζόµενη γυναίκα. Η γυναίκα είναι υπεύθυνη για το νοικοκυριό του σπιτιού, 

ενώ ο άντρας είναι αυτός που εργάζεται έξω από το σπίτι και προσφέρει τα υλικά 

αγαθά στην οικογένεια. Επίσης, είναι αυτός που ασχολείται µε τις «τεχνικές» 

δουλειές του σπιτιού. Το µόνο γυναικείο επάγγελµα που αναφέρεται είναι αυτό της 

πλύστρας. Η γυναίκα παρουσιάζεται τελείως ανίκανη να εργαστεί έξω από το σπίτι. 

Χαρακτηριστικό είναι το παραµύθι «Καθένας στη δουλειά του» της Λήδας 

Κροντηρά. Εδώ, ο άντρας και η γυναίκα αλλάζουν εργασία. Τελικά, ο άντρας 

αποδεικνύεται ανίκανος να ασχοληθεί µε το νοικοκυριό και η γυναίκα µε το χωράφι. 

Το συµπέρασµα είναι : «και από αύριο ο καθένας θα πάει πάλι στη δουλειά του». Ο 

διαχωρισµός λοιπόν είναι σαφής.  

 Αυτό που χαρακτηρίζει τη γυναίκα, σε όλα σχεδόν τα παραµύθια, ποιήµατα 

και τραγούδια που µελετήθηκαν, είναι η παθητικότητα. Ο άντρας είναι αυτός που 

ενεργεί, ενώ η γυναίκα δέχεται παθητικά ό,τι συµβαίνει και µάλιστα έχει ανάγκη από 

την προστασία του άντρα. Η γυναίκα αποδέχεται αυτή τη θέση, χωρίς να κάνει τίποτε 

για να την αλλάξει, γιατί τη θεωρεί φυσική, δεδοµένη. Στο παραµύθι «Τεµπέλας 

πάθηµα», η γυναίκα, µετά τον πλήρη υποβιβασµό της από τον άντρα, δεν 

επαναστατεί, αλλά υποτάσσεται, γιατί πιστεύει ότι αυτή είναι η µοίρα της και η θέση 

της στην κοινωνία.  

 Εδώ, πρέπει να αναφερθεί το παραµύθι «Η Αστραπή και τρία αδερφάκια της» 

της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που είναι ένα από τα ελάχιστα παραµύθια που βρέθηκε 

µε φεµινιστικά µηνύµατα. Αναφέρεται σε τρεις γενιές και στις συγκρούσεις των 

κοριτσιών µε τους γονείς τους καταρχήν και µε την κοινωνία στη συνέχεια. Η 

γυναίκα παρουσιάζεται να αντιδρά και το τέλος του παραµυθιού δίνει ένα αισιόδοξο 

µήνυµα. Όµως αυτό το παραµύθι αποτελεί, δυστυχώς, µια εξαίρεση.      

 Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, προκύπτει µια σαφής διαφοροποίηση των 

ρόλων των δυο φύλων. Ο ρόλος του πατέρα είναι να εργάζεται και να προστατεύει 

την οικογένειά του. Πρέπει να αναφερθεί πως είναι πάρα πολλά τα ποιήµατα που 
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εξυµνούν το πρόσωπο και ειδικότερα την εργασία του πατέρα : «Τα χέρια του πατέρα 

µου» της Ρένας Καρθαίου, «Ο πατέρας» του Β. Χαρωνίτη κ.ά., ενώ πολύ λιγότερα 

είναι αυτά που αναφέρονται στη µητέρα. Ο ρόλος του γιου είναι να ακολουθήσει το 

πρότυπο του πατέρα και να προστατεύει την αδελφή του. Ρόλος της µητέρας το 

νοικοκυριό του σπιτιού, ενώ της κόρης να διδάσκεται τις «γυναικείες» δουλειές από 

τη µητέρα και να ετοιµάζει την προίκα της. 

 Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη µελέτη των παιδικών 

παραµυθιών, ποιηµάτων και τραγουδιών είναι φανερά. Το πρότυπο του άντρα που 

προβάλλεται είναι αυτό του λογικού, έξυπνου, δραστήριου, γενναίου, προστάτη της 

γυναίκας. Αυτός είναι που κατέχει κυρίαρχη θέση µέσα στην οικογένεια και την 

κοινωνία. Ο ρόλος όµως της γυναίκας είναι υποδεέστερος. Παρουσιάζεται ευαίσθητη, 

κουτή, παθητική, αδύναµη, µε περιορισµένα ενδιαφέροντα, που αφορούν κυρίως την 

εξωτερική της εµφάνιση και το νοικοκυριό. Είναι ένα άβουλο ον, υπάκουο στις 

επιθυµίες του άντρα, δεν έχει δική της προσωπικότητα και εξαρτάται πάντα από τον 

άντρα. Η θέση αυτή για τη γυναίκα θεωρείται φυσικά δεδοµένη και η ίδια την 

αποδέχεται χωρίς να αντιδράσει.  

 Τέλος, οι ερευνήτριες σηµειώνουν ότι οι περισσότερες από τις εκδόσεις των 

παραµυθιών, ποιηµάτων και τραγουδιών που µελετήθηκαν είναι πρόσφατες. Η 

χρονολογία όµως της έκδοσης δεν έχει καµία σηµασία, εφόσον τα βιβλία αυτά 

κυκλοφορούν σήµερα στις βιβλιοθήκες και τα βιβλιοπωλεία, πράγµα που σηµαίνει 

ότι διαβάζονται από τα παιδιά. 

Η Ε. Μαραγκουδάκη στην έρευνά της για τα βιβλία προσχολικής ηλικίας που 

επιλέγονται ως αναγνώσµατα στο νηπιαγωγείο και τις επιδράσεις του περιεχοµένου 

τους στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, διαπίστωσε όπως είναι φυσικό πως πολλά 

παραµύθια σύγχρονα αλλά και παλαιότερα διαβάζονται στα παιδιά από τις 

νηπιαγωγούς. Το παραµύθι χαρακτηρίζεται «είδος λαϊκής λογοτεχνία» και ορίζεται 

ως «µια διήγηση δηµιουργηµένη µε ποιοτική φαντασία, παρµένη ιδιαίτερα από τον 

κόσµο του µαγικού, µια ιστορία του θαύµατος, που δεν εξαρτάται από τους όρους της 

πραγµατικής ζωής και την ακούνε µε ευχαρίστηση µεγάλοι και µικροί, έστω κι αν δεν 

την θεωρούν πιστευτή»63. Εµπεριέχει πληθώρα πολιτισµικών και κοινωνικών 

στοιχείων και είναι ίσως το µοναδικό είδος λαϊκής δηµιουργίας, που έχει αποτελέσει 

αντικείµενο εκτεταµένης και πολύπλευρης έρευνας από επιστήµονες διαφόρων 
                                                 
63 Ο χαρακτηρισµός και ο ορισµός αυτός για το παραµύθι αναφέρεται από τον Μερακλή, Μ.Γ. (1974),  
Τα Παραµύθια µας, Θεσσαλονίκη : Κων/νίδη, σ. 15 
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ειδικοτήτων, όπως λαογράφους, ψυχολόγους, εθνολόγους, ανθρωπολόγους, 

κοινωνιολόγους, παιδαγωγούς κτλ.(Μαραγκουδάκη, 1993, σ. 318)    

 Το ενδιαφέρον και η προτίµηση των παιδιών για το παραµύθι οφείλεται, όπως 

υποστηρίζει ο F. André Favat64, στο ότι ανάµεσα στο παραµύθι και στη σκέψη των 

παιδιών, και γενικά ανάµεσα στον τρόπο που τα παραµύθια προβάλλουν και 

περιγράφουν τον κόσµο και στον τρόπο που τα παιδιά τον αντιλαµβάνονται, 

υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία π.χ. εγωκεντρισµός, παρέµβαση υπερφυσικών 

δυνάµεων, νοµοτελειακή επιβράβευση του καλού, του δικαίου και τιµωρία του κακού 

και του άδικου κτλ. 

 Σύµφωνα µε τη έρευνα στην οποία αναφερθήκαµε παραπάνω65 και βάσει 

αυτών στις οποίες θα αναφερθούµε παρακάτω, στα παραµύθια εντοπίζεται έντονος 

σεξισµός. Ο σεξισµός τους εντοπίζεται κυρίως στο ότι προβάλλουν και διαιωνίζουν 

το πατριαρχικό πρότυπο της οικογένειας και στο ότι τα πρότυπα των ηρωίδων που 

επιβραβεύονται ,κατ� αποκλειστικότητα µε γάµο, και που προβάλλονται ως αποδεκτά 

χαρακτηρίζονται κυρίως από παθητικότητα, απραξία, αφέλεια, καλοσύνη και 

ανεκτικότητα.  

 Η Μ. Γεωργίου-Νίλσεν66 µελέτησε την εικόνα της οικογένειας, έτσι όπως 

προβάλλεται στα παραµύθια των αδελφών Γκριµ και βρήκε ότι : Ο πατέρας είτε είναι 

βασιλιάς είτε φτωχός ράφτης είναι ο απόλυτος και αναµφισβήτητος αρχηγός της 

οικογένειας. Έχει την ηθική και οικονοµική ευθύνη για όλα τα υπόλοιπα µέλη. Η 

δικαιοδοσία του να αποφασίζει και να τιµωρεί κάθε παρεκτροπή ή απείθεια προς τις 

αποφάσεις του δεν περιορίζεται µόνο στη σχέση του µε τα παιδιά του, αλλά 

επεκτείνεται και στη σχέση του µε τη γυναίκα του, της οποίας, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει η συγγραφέας, «η µοίρα υπάγεται στο χώρο των αρµοδιοτήτων του» 

(Γεωργίου-Νίλσεν, 1984, σ. 72) 

 Η µητέρα από την άλλη µεριά δεν προβάλλεται να έχει εξουσία και κύρος 

πάνω στα παιδιά και πολύ περισσότερο, βέβαια, πάνω στο σύζυγο. Ο ρόλος και η 

προσφορά της στην οικογένεια περιορίζονται απλά στην ανατροφή και φροντίδα των 

παιδιών, τα οποία υπεραγαπά ακόµη και όταν παρεκκλίνουν από το πρότυπο του 

καλού παιδιού. Η αγάπη, η στοργή, ή έγνοια της γι� αυτά είναι διαρκής και δεν 

                                                 
64 André Favat, F. (1977). Child and Tale: The Origins of Interest. National Council of Teachers of 
English, Illinois: Urbana  
65 βλ. σ. 65-71 
66 Γεωργίου-Νίλσεν, Μ. (1984). Η εικόνα της οικογένειας στα παραµύθια των αδελφών Γκριµ, ∆ιαβάζω, 
τεύχ. 108 σ. 68-77 
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ανακόπτεται ούτε και από αυτόν τον θάνατό της. Παρόλο που σε πολλά παραµύθια ο 

πατέρας παρουσιάζεται αρνητικά, δηλαδή αυστηρός, σκληρός, βάναυσος, κάτι 

αντίστοιχο δε φαίνεται να είναι επιτρεπτό για τη µητέρα. Όταν µάλιστα η πλοκή του 

παραµυθιού απαιτεί την εκδήλωση µιας τέτοιας συµπεριφοράς, η µητέρα 

αντικαθίσταται από την κακιά µητριά ή τη µητέρα �µάγισσα. Με την επινόηση της 

κακιάς µητριάς ή της κακιάς µάγισσας, η µειλίχια και στοργική µορφή της µητέρας 

διατηρείται ανέπαφη.  

 Γενικά, όπως διαπίστωσε η Γεωργίου-Νίλσεν, τόσο η εικόνα του πατέρα, όσο 

και η εικόνα της µητέρας προβάλλονται σταθερά και αυστηρά προσηλωµένες στα 

παραδοσιακά πρότυπα και στις εδραιωµένες πατριαρχικές αντιλήψεις.  

 Την ίδια µε τους ενήλικες προσήλωση προς την παράδοση παρουσιάζουν και 

οι µορφές των αγοριών και των κοριτσιών, προτύπων. Τα καλά αγόρια και κορίτσια 

αγαπούν τους γονείς, σέβονται και συµµορφώνονται προς τις αποφάσεις τους και 

τους φροντίζουν, όταν γεράσουν. ∆ιαθέτουν διαφορετικά και σύµφωνα µε τις 

στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Έτσι, π.χ. τα 

αγόρια προβάλλονται συνήθως ως θαρραλέα, έξυπνα, µεγαλόψυχα, φιλότιµα κτλ., 

ικανά να ξεπεράσουν πολλά και δύσκολα εµπόδια και να διακριθούν ως ήρωες.  

 Αντίθετα, τα κορίτσια διαθέτουν ή προικίζονται από µάγισσες και νεράιδες 

κατά τη γέννησή τους µε απαράµιλλη φυσική οµορφιά και ήπιο χαρακτήρα. Ακόµη κι 

όταν είναι τα κεντρικά πρόσωπα του παραµυθιού, κατέχουν περισσότερο «µια 

διακοσµητική παρά µια ηρωική θέση» (Γεωργίου-Νίλσεν, 1984, σ.75), 

συµπεριφέρονται ή προτρέπονται να είναι σεµνά µπροστά στους άντρες και δέχονται, 

αλλά δεν κάνουν σχεδόν ποτέ προτάσεις γάµου.  

 Γενικά, από όσα αναφέρει η Γεωργίου-Νίλσεν, καταδεικνύεται ότι στα 

παραµύθια που µελέτησε, η εικόνα της οικογένειας είναι απόλυτα πατριαρχική και ότι 

τα φύλα-µέλη της διαθέτουν και εκδηλώνουν τρόπους συµπεριφοράς, ικανότητες κτλ, 

διαφορετικά και σύµφωνα µε τις παραδοσιακές κοινωνικές αντιλήψεις, προσδοκίες 

και παραδοχές.  

 Η Ζωρζ Σαρρή αναφερόµενη στα πρότυπα των κοριτσιών, έτσι όπως 

προβάλλονται στα παραµύθια των αδελφών Γκριµ, υποστηρίζει ότι : το 80% των 

κοριτσιών- ηρωίδων είναι παθητικές. Τα προτερήµατα που έχουν είναι χαρίσµατα της 

φύσης και όχι αποτέλεσµα των προσωπικών τους προσπαθειών. Ο άντρας είναι 

εκείνος που βρίσκει πάντα τη λύση και αντιµετωπίζει το κάθε πρόβληµα. Ο απώτερος 

στόχος των κοριτσιών είναι να κατακτήσουν έναν άντρα. Χαρακτηριστικά αναφέρει 
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πως «το ιδανικό της ηρωίδας του κλασσικού παραδοσιακού παραµυθιού είναι η 

κατάκτηση του άντρα µε ουρανόπεµπτα χαρίσµατα : οµορφιά, υποµονή, καλοσύνη, 

καρτερία και προπαντός καµία πρωτοβουλία» (Μαραγκουδάκη, 1993, σ. 322) 

 Προκειµένου για τις ενήλικες γυναίκες διαπίστωσε ότι οι όµορφες είναι 

συγχρόνως και καλές αλλά, ωστόσο, είναι εντελώς ανίκανες και αδύναµες και δε 

διαθέτουν ίχνος εξυπνάδας, αποφασιστικότητας, θάρρους ή ενεργητικότητας. Όσες 

διαθέτουν τέτοια χαρακτηριστικά προσωπικότητας είναι κατ� αποκλειστικότητα 

µάγισσες ή νεράιδες, εξωγήινα δηλαδή πλάσµατα και όχι συνηθισµένες γυναίκες.  

 Καταλήγοντας η Ζ. Σαρρή αναφέρει ότι «τα παραδοσιακά παραµύθια που µ� 

αυτά τράφηκαν και τρέφονται γενιές παιδιών αντικαθρεπτίζουν τον φαλλοκεντρισµό 

της κοινωνίας, που µέσα σ� αυτήν γεννήθηκα, µιας κοινωνίας που ίσως 

διαφοροποιείται, αλλά που τελικά, στις βασικές αρχές της, δεν αλλάζει».  

 Οι Dan Dolan 67και M. Lieberman68 µελέτησαν τους τρόπους µε τους οποίους 

προβάλλονται τα κορίτσια και οι ενήλικες γυναίκες στα παραµύθια. ∆ιαπίστωσαν ότι 

τα κορίτσια που προβάλλονται θετικά και επιβραβεύονται µε γάµο, συνήθως µε 

βασιλόπουλο, έχουν τα εξής : 1) Είναι πανέµορφα, 2) Τα όµορφα αυτά κορίτσια είναι 

συγχρόνως και καλά, αντίθετα µε τα δύστροπα και τα κακά που είναι άσχηµα, όπως 

οι αδελφές της Σταχτοπούτας. Με τον τρόπο αυτό, η οµορφιά, που αξιολογείται τόσο 

θετικά και ουσιαστικά, είναι το µόνο προσόν που εξασφαλίζει στις ηρωίδες 

κοινωνική άνοδο και πλούτη, συνδέεται άρρηκτα ή µάλλον είναι συνέπεια του καλού, 

ήπιου και ευγενικού τους χαρακτήρα, 3) Αντιµετωπίζουν συνήθως πολλές δυσκολίες 

και αντιξοότητες, όπως φτώχια, κακοµεταχείριση, ή άµεση απειλή θανάτου, από τις 

οποίες λυτρώνονται όχι εξαιτίας των προσωπικών τους ενεργειών, αλλά χάρις στην 

παρέµβαση δυναµικών γενναίων και έξυπνων αντρών βασιλικής, συνήθως 

καταγωγής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η Lieberman (1972, σ. 391) «το φύλο 

του σωτήρα του σωζόµενου θύµατος είναι σε όλα τα παραµύθια σταθερό». 4) 

Εξαιτίας της απερίγραπτης φυσικής οµορφιάς τους, δηµιουργούν συναισθήµατα 

γοητείας και παράφορου έρωτα στους άντρες-ήρωες. ∆έχονται ασυζητητί τις 

προτάσεις γάµου που τους γίνονται, αλλά ουδέποτε αναφέρεται ότι εκείνες 

ερωτεύτηκαν κάποιον άντρα ή του έκαναν πρόταση γάµου, 5) Είναι αφελείς, 

                                                 
67 Dolan, D. (1974). The negative image of women in children�s literature. In Gersoni, D. (1974), 
Sexism and Youth, New York: R.R. Bowker Comp, p. 217-227  
68 Lieberman, M.R. (1972), Some day my prince will come: Female acculturation trough the fairy tale, 
College English, Vol. 34, No 3,  
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αργόστροφες (χαζούλες), όπως π.χ. Χιονάτη, Κοκκινοσκουφίτσα και εξοργιστικά 

παθητικές και άτονες, όπως η Σταχτοπούτα, η Χηναρού κ.ά.        

 Γενικά, γράφει η Dolan (1974, σ. 227), µελετώντας κάποιος τα παραµύθια, 

διαπιστώνει ότι οι γυναίκες προβάλλονται κυρίως αρνητικά, δηλαδή είτε ως µη 

δυναµικά, αναποτελεσµατικά και παθητικά πλάσµατα, που έχουν απόλυτη ανάγκη τη 

δύναµη και την αποφασιστικότητα των αντρών, των οποίων τη θέληση και την 

εξουσία αποδέχονται, είτε ως επιθετικά και επικίνδυνα τέρατα που καταστρέφονται 

από τους άντρες. Μπορούµε ανεπιφύλαχτα να θεωρήσουµε ότι τα παραµύθια 

πλάστηκαν και διαιωνίστηκαν από κοινωνίες που υποστηρίζουν ή αποδέχονται τη 

φυσική κατωτερότητα των γυναικών.  

 Η K. Rowe69 µετά από µελέτη και ανάλυση µερικών από τα πιο γνωστά 

παραµύθια, όπως η Σταχτοπούτα, η Χιονάτη, η Μαγεµένη Βασιλοπούλου, η 

Πεντάµορφη και το Τέρας κ.ά., υποστηρίζει ότι τα παραµύθια υπονοµεύουν την 

αυτοπεποίθηση, την πρωτοβουλία, την εξυπνάδα και δραστηριοποίηση των κοριτσιών 

και ενθαρρύνουν την εξάρτησή τους από τους άλλους και µάλιστα τους άντρες. 

Επίσης ότι τα παραµύθια µεταβιβάζουν και καλλιεργούν στα κορίτσια ροµαντικές 

φαντασιώσεις, αντιλήψεις και προσδοκίες, αναφορικά µε τους άντρες και το γάµο.  

 Η υπονόµευση και αποθάρρυνση της ανάπτυξης και της εκδήλωσης 

αυποπεποίθησης, πρωτοβουλίας κτλ. στα κορίτσια επιτυγχάνεται, όπως υποστηρίζει 

µε δύο τρόπους, α) µε το να εκθειάζουν, να εξαίρουν και να επιβραβεύουν µε 

κοινωνική άνοδο και πλούτη ηρωίδες των οποίων κύρια χαρακτηριστικά είναι η 

παθητικότητα, η υποχωρητικότητα, η αφέλεια και η εξάρτηση από τους άλλους και 

µάλιστα από τους άντρες. «Η κοινωνική θέση και τα πλούτη ποτέ δεν είναι 

αποτέλεσµα της προσωπικής προσπάθειας των ίδιων, αλλά της παθητικής αναµονής 

και της απόλυτης αποδοχής του άντρα» (Rowe, 1979, σ. 246), β) µε το να 

προβάλλουν ενήλικες χαρακτήρες γένους θηλυκού, µάγισσες, µητριές ή συζύγους που 

εκδηλώνουν αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα, εξυπνάδα κτλ., τόσο αρνητικά και 

µε το να τους αποδίδουν ένα τόσο µακάβριο και οικτρό τέλος, ώστε είναι αδύνατο να 

αποτελέσουν µοντέλα µίµησης και αντιγραφής για τις νεαρές ακροάτριες ή 

αναγνώστριες. «Με το να τιµωρούν την εκδήλωση εξυπνάδας, αυτοπεποίθησης και 

δυναµικότητας από τις γυναίκες, τα παραµύθια προειδοποιούν πως κάθε παρέκκλιση 

από τα καθιερωµένα συνεπάγεται τον κοινωνικό εξοστρακισµό ή την τέλεια 

                                                 
69 Rowe, K.E. (1979). Feminism and fairy tales, Women�s Studies, Vol. 6, No 3, σ. 237-260  
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εκµηδένιση του ατόµου. Έτσι οι µικρές ακροάτριες-αναγνώστριες, ενώ αποποιούνται 

κάθε σχέση και οµοιότητα και γενικά απορρίπτουν τα πρότυπα που εκδηλώνουν 

εξυπνάδα, αυτοπεποίθηση κτλ. ταυτίζονται πρόθυµα µε την ωραία και παθητική 

ηρωίδα, της οποίας η υποταγή και συµµόρφωση προς όσα εγκρίνονται και 

θεωρούνται αποδεκτά για το φύλο της, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ρόλους, 

της εξασφαλίζει απέραντη ευτυχία» (Rowe, 1979, σ. 247) 

 Ειδικά για το γάµο µε τον οποίο τελειώνουν όλα σχεδόν τα παραµύθια και που 

γίνεται µε ιδιαίτερη λαµπρότητα και µε καθολική σχεδόν κοινωνική συµµετοχή, 

υποστηρίζει, όπως και η Dolan και Lieberman, ότι συµβολίζει και λειτουργεί ως 

επιβράβευση και ανταµοιβή της ηρωίδας είτε µε επανάκτηση της υψηλής, βασιλικής 

συνήθως, κοινωνικής της θέσης και πλούτου (π.χ. Χιονάτη, Μαγεµένη 

Βασιλοπούλου, Υπερήφανη Πριγκίπισσα), είτε µε απόκτηση βασιλικής θέσης και 

πλούτου(π.χ. Σταχτοπούτα, Η Πεντάµορφη και το Τέρας), επειδή ακριβώς διαθέτει 

«τις αρετές» που η πατριαρχική κοινωνία εγκρίνει, αποδέχεται και προσδοκά από τις 

γυναίκες.  

 Επειδή µάλιστα ο γάµος είναι ένα τόσο συνηθισµένο γεγονός στα παραµύθια-

αλλά παράλληλα και στην πραγµατική ζωή-και εφικτός από όλες τις κοπέλες, ο 

ροµαντικός τρόπος που προβάλλεται, η ιδιαίτερη λαµπρότητα µε την οποία γίνεται, 

και κυρίως η υψηλή κοινωνική θέση και τα πλούτη που συνεπάγεται, επηρεάζουν και 

διαµορφώνουν τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των κοριτσιών για το µελλοντικό 

σύζυγο και το γάµο τους. «Είναι αλήθεια ότι οι ροµαντικοί αυτοί µύθοι µάλλον, παρά 

οι πραγµατικές εµπειρίες, κυβερνούν και κατευθύνουν τις προσδοκίες πολλών 

γυναικών για τους άντρες και το γάµο. Αν και δεν είναι δυνατό να γίνουν ποτέ 

κυριολεκτικά πριγκίπισσες, ωστόσο ελπίζουν και οραµατίζονται να είναι 

προστατευόµενες κυρίες ενός οικογενειακού βασιλείου και ονειρεύονται αυτό τον 

παραµυθένιο άντρα» (Rowe, 1979, σ. 251-252) 

 Γενικά, η K. Rowe υποστηρίζει ότι τα παραµύθια είναι πολύ σεξιστικά και ότι 

συµβάλλουν στη διαιώνιση και αναπαραγωγή της πατριαρχίας µε το να περιορίζουν 

τα οράµατα, τους στόχους και τις φιλοδοξίες των κοριτσιών αποκλειστικά και µόνο 

στο γάµο και την οικογένεια, µε το να αποδίδουν απόλυτη δύναµη και κυριαρχία 

στους άντρες και µε το να αποθαρρύνουν την εκδήλωση αυτοπεποίθησης, εξυπνάδας 

και πρωτοβουλίας στις γυναίκες. Το γεγονός, γράφει, ότι τα παραµύθια διαβάζονται 

σε µια πολύ πρώιµη ηλικία δε θα πρέπει να µας κάνει να παραβλέπουµε και να 

περιφρονούµε τη σηµασία και την αποτελεσµατικότητά τους να διαµορφώνουν τις 



 107

στάσεις και τις αντιλήψεις των γυναικών για τον εαυτό τους, ους άντρες, το γάµο και 

την κοινωνία και να λειτουργούν ανασταλτικά στην ευρύτερη αποδοχή του 

φεµινιστικού κινήµατος. Ενώ το φεµινιστικό κίνηµα του αιώνα µας, γράφει η 

Rowe(1979, σ. 253), δίνει το σύνθηµα για την απελευθέρωση των γυναικών από τους 

παραδοσιακούς τους ρόλους οι γυναίκες, γαλουχηµένες µε τα φανταστικά οράµατα 

των παραµυθιών, δεν έχουν ωριµάσει αρκετά ώστε να θέλουν, αλλά και να µπορούν 

να αντέξουν µια ριζική επίθεση ενάντια στον πατριαρχικό πολιτισµό.  

 Καταλήγουµε, λοιπόν, µετά την αναλυτική αυτή επισκόπηση των διεθνών και 

εγχώριων ερευνών, ότι τα παραµύθια ως προς την κοινωνικοποίηση των αγοριών και 

των κοριτσιών, σε σχέση µε το φύλο διαιωνίζουν, αναπαράγουν και ενθαρρύνουν τη 

διαµόρφωση : α) πατριαρχικών αντιλήψεων για τις σχέσεις των φύλων µέσα στην 

οικογένεια και β) παραδοσιακών στερεότυπων αντιλήψεων για τα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας, που τα άτοµα των δύο φύλων αναµένεται ή επιτρέπεται να 

διαθέτουν και να εκδηλώνουν.  

 Η µεγάλη µάλιστα γοητεία και συγκίνηση που τα παραµύθια δηµιουργούν 

στους/στις µικρούς/ές ακροατές/τρίες ή αναγνώστες/τρίες προσδίδει ιδιαίτερη 

σηµασία στην αναποτελεσµατικότητά τους ως µέσου κοινωνικοποίησης γενικά αλλά 

και ως προς το ρόλο του φύλου ειδικά.  

 Εκείνο που αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι, παρόλο που τα παραµύθια 

και οι πιο σύγχρονες ιστορίες για παιδιά δηµιουργήθηκαν µε διαφορά αιώνων και 

παρά τις όποιες άλλες διαφορές παρουσιάζουν ως προς το περιεχόµενο, ωστόσο, ως 

προς την εικόνα της οικογένειας που προβάλλουν και τα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας που αποδίδουν στα φύλα, διαπιστώνουµε οµοιότητες µάλλον παρά 

διαφορές, επιβίωση και διατήρηση των πατριαρχικών δοµών και αντιλήψεων, παρά 

προσπάθεια άµβλυνσης ή αναίρεσής τους.  
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2.7.2 ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΕΣ 
 

Καταρχήν, κρίνεται απαραίτητο, από την υπεύθυνη της συγκεκριµένης 

έρευνας Αντ. Καγιάφα 70, να γίνει αναφορά στο γεγονός ότι η επίδραση της 

κινούµενης εικόνας στο παιδί και η ταύτισή του µε τους πρωταγωνιστές ενεργεί 

δυναµικά στη διαµόρφωση των αντιλήψεών του, της προσωπικότητάς του, καθώς και 

στην κοινωνικοποίησή του.  

 Η «εικόνα» της γυναίκας στα τηλεοπτικά προγράµµατα και τις βιντεοταινίες 

δεν είναι διαφορετική από αυτής που εντοπίστηκε στα βιβλία, τα οποία απευθύνονται 

στα παιδιά.  

 Από τα στοιχεία που αναλύθηκαν, τα οποία προέκυψαν από την 

παρακολούθηση τηλεοπτικών εκποµπών και βιντεοταινιών, διαπιστώνεται ότι ο 

κοινωνικός ρόλος της γυναίκας, ο οποίος προβάλλεται, είναι ο στερεότυπος και 

διαφοροποιηµένος από αυτόν του άντρα.  

 Σηµαντικό είναι να επισηµανθεί το γεγονός ότι στις περισσότερες ταινίες ή 

σειρές οι κεντρικοί ήρωες είναι οι άντρες. Ακόµη και σε εκείνες τις λίγες 

περιπτώσεις, για παράδειγµα στην πασίγνωστη Κάντυ, που η πρωταγωνίστρια είναι 

γυναίκα, αυτή παρουσιάζεται να υπάρχει, να λειτουργεί, να σκέφτεται υπό τη σκιά 

και την επιρροή κάποιου άντρα.  

 Όσον αφορά τα ενδιαφέροντα και τις ασχολίες των γυναικών, είναι πολύ 

περιορισµένες. Αυτά που κατά κόρον τις απασχολούν έχουν να κάνουν µε την 

παρουσία και την προσωπικότητα του «καλού» τους. Όλη η χαρά και η ευτυχία τους 

πηγάζει από αυτόν και από την «ανάγκη» να τον φροντίζουν. Ανησυχούν και 

προσέχουν την εµφάνισή τους, έχοντας ως στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον 

τους. Οι γυναίκες των παιδικών εκποµπών είναι πολύ περιποιηµένες, µε 

καλοχτενισµένα µαλλιά, κατακόκκινα χείλη και κοντές φούστες.  

 Αν αναρωτηθεί κανείς για τα επαγγέλµατα µε τα οποία ασχολούνται οι 

γυναίκες, η απάντηση είναι πως διακρίνεται ο υποβιβασµός της γυναίκας σε όλο του 

το µεγαλείο. Πουθενά δε βλέπουµε γυναίκα να δουλεύει ή να γίνεται επιστήµονας. Η 

νοικοκυροσύνη είναι αυτό που της «αρµόζει» και είναι σύµφωνη µε τη «φύση της»! 

Κάποιες φορές, όµως, της «επιτρέπεται» να δουλέψει. Μπορεί να είναι νοσοκόµα, 

βοηθός στο πλευρό ενός άντρα-επιστήµονα ή οικονόµος ή µπέιµπι-σίτερ, κι αυτό 
                                                 
70 Καγιάφα, Αντ.  (1998), Τα στερεότυπα των δύο φύλων στα παιδικά προγράµµατα και στις παιδικές 
βιντεοταινίες, ό.π., σ. 224-226 
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ακόµα συµβαίνει σπάνια. Αντίθετα, οι άντρες πάντα κατέχουν ένα αξιόλογο 

επάγγελµα, το οποίο ενισχύει κιόλας την προσωπικότητά τους. Αυτοί είναι κατ� 

αποκλειστικότητα δηµοσιογράφοι, γιατροί, επιστήµονες, εφευρέτες, καλλιτέχνες, 

καθηγητές, τραπεζίτες, έµποροι.  

 Η γυναίκα δεν είναι τίποτα παραπάνω από παθητικός δέκτης των πραγµάτων. 

∆εν βλέπουµε ποτέ γυναίκα να δραστηριοποιείται και να µάχεται ανεξάρτητη για να 

πετύχει ένα συγκεκριµένο δικό της στόχο. ∆εν βλέπουµε γυναίκα να κάνει κάτι για 

την προώθηση της δικής της προσωπικότητας και να πετυχαίνει κοινωνική 

αναγνώριση και εκτίµηση από τον περίγυρό της. Αναγνωρίζεται µόνο η ικανότητά 

της στη µαγειρική, καθώς και στη διεκπεραίωση των ευθυνών της µέσα στο κλειστό 

χώρο του σπιτιού.  

 Εκτός αυτού όµως, και η ίδια αυτή γυναίκα παρουσιάζεται ικανοποιηµένη και 

πλήρης σαν προσωπικότητα, χωρίς περαιτέρω ανησυχίες. ∆έχεται το ρόλο που της 

αποδίδει η κοινωνία, ουσιαστικά ο άντρας, και  είναι και ευχαριστηµένη µε αυτόν. 

Αποδέχεται την απαράδεκτη συµπεριφορά των αντρών, θεωρώντας ότι αυτοί 

γνωρίζουν τα πάντα. Χαρακτηριστική είναι η συµπεριφορά των αντρών απέναντι στη 

Φελίτσια, τη µοναδική γυναίκα, που παρουσιάζεται στη βιντεοταινία «Βάλντο, ο 

σούπερ γάτος Νο 2». Όταν, λοιπόν, αυτή (η Φελίτσια) ρωτάει για να µάθει τι 

συµβαίνει (υπάρχει κάποιο πρόβληµα), ο σερίφης της απαντά ως εξής: «Μην 

παρασκοτίζεις το κεφάλι σου µανταµίτσα!». Θεωρείται ανίκανη να αντιµετωπίσει την 

πραγµατικότητα και στο όνοµα αυτής της ανικανότητάς της την αφήνουν στην άγνοιά 

της και της δίνουν απροκάλυπτα ψευδείς πληροφορίες.  

 Αξιοπρόσεκτα είναι και τα επίθετα, τα οποία αποδίδονται στα δυο φύλα. Και 

εδώ παρουσιάζεται έντονη διαφοροποίηση ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Οι 

άντρες είναι οι «γενναίοι», «οι προστάτες της αλήθειας και της ελευθερίας», οι 

«ήρωες», οι «µάγκες». Οι γυναίκες χαρακτηρίζονται, πολλές φορές 

αυτοχαρακτηρίζονται κιόλας, «ασήµαντες», «φλύαρες», «ωραίες», κι άλλα τέτοια 

κοσµητικά, τα οποία το µόνο που κάνουν είναι να τις υποβιβάζουν στα µάτια των 

παιδιών.  

 Αυτή η εικόνα των δυο φύλων, καθώς και ο στερεότυπος ρόλος τους, που 

παρουσιάζεται στα παιδιά, είναι αναχρονιστικός και δεν έχει σχέση µε την 

πραγµατικότητα. Κι ενώ γίνονται τόσα χρόνια προσπάθειες για να ξεπεραστεί αυτή η 

αντίληψη του διαχωρισµού των ικανοτήτων, των επαγγελµάτων, των ενδιαφερόντων, 

της συµπεριφοράς και της προσωπικότητας των ανθρώπων σε ανδρική και γυναικεία, 
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υπάρχουν κάποιοι, όπως φαίνεται µέσα από την έρευνα, οι οποίοι προσπαθούν να 

αναπαράγουν και να εµφυσήσουν στα παιδιά αναχρονιστικές και «ρατσιστικές», µη 

ανθρωπιστικές αντιλήψεις.  

 

 

2.7.3  ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΚΟΜΙΚΣ 

 
Παρακάτω θα αναφερθούµε στη θέση της γυναίκας, όπως αυτή παρουσιάζεται 

µέσα στα κινούµενα σχέδια και τα κόµικς για παιδιά, µια έρευνα της Ι. Λουπάκη 71.   

Με τον όρο «κινούµενα σχέδια» εννοούµε τις εικονογραφηµένες ιστορίες, 

που, µε µια σειρά στενά συνδεδεµένων σκίτσων και περιεκτικών διαλόγων, 

αποδίδουν µε τρόπο ζωντανό ιστορίες δράσης.  

Ο λόγος που είναι τόσο δηµοφιλής στα παιδιά, έγκειται στη διαρκή και 

αιφνίδια εναλλαγή εικόνων, που έλκει την προσοχή τους. Ιδιαίτερη προτίµηση 

δείχνουν τα παιδιά στα κινούµενα σχέδια και τα κόµικς που προβάλλονται στην 

τηλεόραση, τον κινηµατογράφο ή το βίντεο. Αν λάβουµε υπόψη ότι τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας έχουν παραστατική σκέψη, αλλά και ότι απλά δεν ξέρουν να 

διαβάζουν, λογικό είναι να προτιµούν τις ιστορίες που βλέπουν στην τηλεόραση, 

καθώς η εικόνα έχει µεγαλύτερη επιρροή σε αυτά, παρά ο λόγος.  

Η οµάδα φοιτητών-τριών του Τµήµατος Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ 

πραγµατοποίησε µια έρευνα, µέρος της οποίας είναι και η µελέτη της θέσης της 

γυναίκας στα ειδικά αυτά περιοδικά για παιδιά (γνωστότερα από τα οποία είναι οι 

ιστορίες του Μίκυ-Μάους, του Ντόναλντ Ντακ, του Αστερίξ και του Λούκυ-Λουκ) 

καθώς και στα κινούµενα σχέδια που προβάλλονται στην τηλεόραση ή σε 

βιντεοκασέτες. Θα κάνουµε κάποιες γενικές παρατηρήσεις, που προέκυψαν από την 

προαναφερθείσα µελέτη και που έχουν άµεση σχέση µε το θέµα µας.  

Ένα από τα πρώτα και ενδεικτικά συµπεράσµατα είναι ο πρωταγωνιστικός 

ρόλος του άντρα σε σχέση µε το συµπληρωµατικό καθαρά ρόλο της γυναίκας. Ο 

άντρας εµφανίζεται γενναίος, θαρραλέος, έξυπνος, δυνατός, µυώδης, έτοιµος να 

αντιµετωπίσει κάθε κίνδυνο και να λύσει οποιοδήποτε πρόβληµα του παρουσιαστεί. 

Η γυναίκα αντίθετα παρουσιάζεται όµορφη, αφελής, γλυκιά κι ευαίσθητη, γκρινιάρα, 

                                                 
71 Λουπάκη, Ι. (1998), Τα στερεότυπα των δύο φύλων στα κινούµενα σχέδια, ό.π., σ. 226-230 
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αδύναµη, εύθραυστη και ευάλωτη, δειλή και ανίκανη να αντιµετωπίσει µια δύσκολη 

κατάσταση χωρίς τη βοήθεια του άντρα. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις ιστορίες του Αστερίξ και του Λούκυ-Λουκ οι 

κεντρικοί ήρωες είναι ανύπαντροι, για να µπορούν να περιφέρονται από τόπο σε τόπο 

και να ζουν τις περιπέτειές τους χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις.  

Στις ιστορίες του Σκρούτζ, κατά ένα πολύ παράδοξο τρόπο, η οικογένεια 

αποτελείται από θείους και ανίψια (θείος Σκρούτζ-Ντόναλντ-τα τρία ανιψάκια Χιούι, 

Λιούι και Ντιούι). ∆εν υπάρχει πουθενά η γυναίκα, έστω και στον παραδοσιακό της 

ρόλο, αυτόν της συζύγου-µητέρας, γεγονός που περνά στα παιδιά έµµεσα την 

εντύπωση ότι τελικά η γυναίκα δεν είναι απαραίτητη ούτε καν για τη δηµιουργία 

οικογένειας. Σε αυτές τις ιστορίες η γυναίκα, όταν εµφανίζεται, είναι καθαρά για 

χιουµοριστικούς ρόλους. Για παράδειγµα, ο Ντόναλντ είναι αρραβωνιασµένος µε την 

Νταίζη, εδώ και κάποιες δεκαετίες, η οποία υπάρχει µόνο για να δυσκολεύει τη ζωή 

του δύσµοιρου Ντόναλντ µε τις παραξενιές της. Περνά δηλαδή η άποψη ότι η 

γυναίκα, µε την αφέλεια που τη διακρίνει, δεν ενδιαφέρεται παρά για τον καλλωπισµό 

της και γι� αυτό πέφτει εύκολα θύµα εκµετάλλευσης.  

Άλλο χαρακτηριστικό είναι τα αιώνια αρραβωνιασµένα ζευγάρια Ντόναλντ-

Νταίζη, Μίκυ-Μίνι, Ποπάυ-Όλιβ, που όµως ποτέ δεν παντρεύονται, παρά τον αγώνα 

που κάνουν οι τρεις γυναίκες να πείσουν γι� αυτό τους µνηστήρες τους. 

Παρουσιάζεται δηλαδή ο τύπος της γυναίκας που την ενδιαφέρει µονάχα η 

«αποκατάσταση».  

Είναι, εποµένως, έκδηλος ο αντιφεµινισµός που επικρατεί στα κόµικς-

κινούµενα σχέδια, αλλά δεν περιορίζεται σ� αυτά. 

Σ� ένα βιβλίο µε κόµικς που απευθύνεται σε παιδιά άνω των επτά χρονών, µε 

τον τίτλο : «Αρκάς: Ισοβίτης και κακές παρέες», εκδόσεις Κάκτος, 1989, υπάρχουν 

διάλογοι «υψηλού µορφωτικού επιπέδου», όπως:  

- Έχεις γκόµενα έξω; 

-  Έπιασα τη γυναίκα µου µε τον εραστή της και τη σκότωσα. 

- Τις γυναίκες είναι καλό να τις βλέπεις σε πορνό βιντεοκασέτες. 

Όσον αφορά τις βιντεοταινίες, σηµειώνουµε ότι όλα τα στοιχεία που 

αναφέρουµε αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία, αν συνδυαστούν µε την αντίστοιχη εικόνα, 

τα χρώµατα, την έκφραση των προσώπων και τον τόνο της φωνής των ηρώων.  
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Στη συνέχεια αναφέρουµε ενδεικτικά τις περιλήψεις κάποιων 

αντιπροσωπευτικών κινουµένων σχεδίων, κόµικς και βιντεοταινιών µε µερικά 

σύντοµα σχόλια για τον καθένα σε σχέση µε την εν λόγω έρευνα.  

«Ο µεγάλος Γκορ» 

Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο Γκορ, ένας γενναίος και δυνατός άντρας, 

που βοηθάει τους καλούς, όταν υπάρχει ανάγκη. Σε κάποια σκηνή κινδυνεύουν οι 

φίλοι του Γκορ, που είναι κάτι παράξενα ανθρωπάκια, κι εκείνος σπεύδει να τους 

σώσει. Στη διάρκεια αυτής της ιστορίας εµφανίζεται και µια κοπέλα, που είναι 

αρκετά όµορφη και βρίσκεται πολλές φορές σε κίνδυνο, αλλά πάντα σώζεται από το 

δυνατό Γκορ.  

Για άλλη µια φορά το σηµείο σύγκλισης είναι το ίδιο. Ο δυνατός και 

θαρραλέος άντρας που κάνει πάντα το καλό, και η αδύναµη γυναίκα που χρειάζεται 

το δυνατό άντρα για να τη σώζει όταν κινδυνεύει και για να αισθάνεται ασφάλεια στο 

πλάι του.  

Ντόναλντ Ντακ, «Ο δίδυµος Αδελφός» (Φεβρουάριος 1986) 

Η Νταίζη, από τότε που εκλέχτηκε προεδρίνα του γυναικείου συλλόγου της 

Λιµνούπολης, είναι τροµερά απασχοληµένη. Ευτυχώς όµως ο Ντόναλντ τη βοηθάει 

κι έτσι αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της. Το µοναδικό ωστόσο πρόβληµα είναι 

ότι οι διαλέξεις, οι συναυλίες, οι εκθέσεις λουλουδιών, οι δεξιώσεις είναι ιδιαίτερα 

κουραστικές για το δύστυχο Ντόναλντ, ο οποίος είναι αναγκασµένος να τη συνοδεύει 

παντού.  

Έτσι καταφεύγει στον εφευρέτη Κύρο, ο οποίος δηµιουργεί ένα αντίγραφό 

του-ένα δίδυµο αδελφό- αλλά σε καλύτερη έκδοση, καθώς είναι πολύ µορφωµένος, 

ευγενής και τραγουδάει ωραία. 

Ο δίδυµος αδελφός, λοιπόν, ενθουσιάζει την Νταίζη αρχικά µε τις γνώσεις και 

τη συµπεριφορά του, η οποία όµως, όταν βλέπει κάποια στιγµή τον Ντόναλντ διπλό, 

λιποθυµάει. 

Την επόµενη µέρα λοιπόν επισκέπτεται τον αρραβωνιαστικό της-το αντίγραφό 

του είχε ήδη αποσυντεθεί- και νοµίζοντας ότι από την κούραση είχε παραισθήσεις, 

του δηλώνει ότι αποφάσισε να παραιτηθεί και αργότερα χαίρονται ένα απολαυστικό 

πικ-νικ στο πάρκο και έτσι «τέλος καλό, όλα καλά» 

Σ� αυτή τη ιστορία παρουσιάζεται και µια νέα διάσταση, του εξεταζόµενου 

θέµατος. Το εύκολο συµπέρασµα από το τέλος της ιστορίας είναι ότι οι 

δραστηριότητες της γυναίκας έξω από το σπίτι δεν συµβιβάζονται µε τον 
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παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας, αυτόν της συζύγου και µητέρας. Έτσι η ίδια η 

γυναίκα προτιµά να θυσιάσει της προσωπική της ζωή και εργασία έξω από το σπίτι 

για να µη χάσει τον άντρα της, που την προτιµά µέσα στο σπίτι. Και εδώ προβάλλεται 

έντονα η αφέλεια και η ευπιστία των γυναικών. 

Τα γενικότερα συµπεράσµατα από τη µελέτη των κινουµένων σχεδίων-κόµικς 

και βιντεοταινιών, παραµυθιών, τραγουδιών και ποιηµάτων συγκλίνουν σε ένα και 

ουσιαστικό : ότι, παρά τη νοµοθετική διευθέτηση του θέµατος της Ισότητας των ∆ύο 

Φύλων, αυτή δυστυχώς δεν αποτελεί τρόπο ζωής στη σύγχρονη κοινωνία, παρά 

κοινωνικό θεσµό που θεσπίζεται από τους νόµους. Αυτό όµως δεν αρκεί, εάν δεν 

γίνει και κοινωνική συνείδηση, πράγµα όµως που φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο, αφού 

µε λύπη διαπιστώνουµε ότι το πιο εύπλαστο µέρος αυτής της κοινωνίας, τα µικρά 

παιδιά, µεγαλώνουν µε τις ιδέες των παππούδων.  

  

2.8  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως προς τη διαµόρφωση του 

φύλου 

 
 Ο δάσκαλος 72 , ο οποίος καλείται να αντιµετωπίσει και να συνεργαστεί µε το 

παιδί ή έφηβο, ως έναν βαθµό, αποτελεί πάντα τον κληρονόµο των γονεϊκών εικόνων 

(ανάλογα µε το φύλο) και αντιπροσωπεύει τον ενήλικο προς τον οποίο το παιδί 

προσανατολίζεται. Ο δάσκαλος είναι εκείνο το άτοµο που θα βοηθήσει το παιδί να 

εισαχθεί και να προσαρµοστεί σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον, θα είναι εκείνος που 

θα κάνει πιο οµαλή τη µετάβασή του από την περιορισµένη εστία της οικογένειας, σε 

ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και στη συνέχεια την είσοδό του στους κόλπους τη 

κοινωνίας, ως ισότιµου και αξιόλογου µέλους της. Ο δάσκαλος αποτελεί για το παιδί 

πηγή ασφάλειας και ενθάρρυνσης µπροστά στο νέο περιβάλλον. Προσφέρει στο παιδί 

την ευκαιρία να αποκτήσει µια νέα εµπειρία µε έναν ενήλικο του εξωοικογενειακού 

περιβάλλοντος, η οποία το βοηθά να σχετικοποιήσει τις γονεϊκές εικόνες 

(Καραθανάση-Κατσαούνου, 1998, σ. 269)73, να απελευθερωθεί από την 

                                                 
72 Ο όρος «δάσκαλος» χρησιµοποιείται µε τη ευρεία έννοια της λέξης, ως εκπαιδευτικός, και όχι µε την 
πρόθεση του προσδιορισµού της σχολικής βαθµίδας ( δηλαδή δηµοτικό σχολείο)  
73 Καραθανάση-Κατσαούνου, Αρ. (1998). Η εξέλιξη των διαφυλικών σχέσεων. Στο Ι.Ν. και συν. 
(επιµ.),  ∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε 
Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των Φύλων, Τόµ. Α, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, σ. 256-
272      
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παντοδυναµία των γονέων και να αποκτήσει άλλη εικόνα, άλλο πρότυπο άντρα ή 

γυναίκας (ανάλογα µε το φύλο του δασκάλου). Γενικά, ο δάσκαλος αποτελεί για το 

παιδί-έφηβο πρότυπο ενήλικου άντρα ή γυναίκας, αντικείµενο για ταύτιση, 

παρακινητής για ανάπτυξη και ξεπέρασµα του εαυτού.  

 Η στάση του δασκάλου απέναντι στο παιδί, σε σχέση µε το φύλο, 

διαδραµατίζει βασικό ρόλο στις διαφυλικές σχέσεις. Ο δάσκαλος στο σχολείο, 

συνήθως, αµείβει την κοσµιότητα, την υπακοή, τη συνεργατικότητα, την ειλικρίνεια, 

την υποµονή, την επιµονή, τη θετικότητα, την καθαριότητα. Τιµωρεί τη σπατάλη 

χρόνου, την έλλειψη συναισθήµατος ευθύνης, το ψέµα, την επιθετικότητα. Όλες τις 

παραπάνω ιδιότητες, ο δάσκαλος τις αντιµετωπίζει σε σχέση µε το συγκεκριµένο 

µαθητή γενικότερα, αλλά και σε σχέση µε το φύλο ειδικότερα. Έχει από τους µαθητές 

του, ανάλογα µε το φύλο τους, ορισµένες προσδοκίες, στις οποίες οι µαθητές 

προσπαθούν να ανταποκριθούν. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν διαφορετικές 

στάσεις του δασκάλου ανάλογα µε το φύλο, δηλαδή ότι υπάρχει «προκατάληψη» εκ 

µέρους του (Καραθανάση-Κατσαούνου, 1998, σ. 269). Υποστηρίζεται ότι τόσο στο 

νηπιαγωγείο, όσο και στο δηµοτικό, οι εκπαιδευτικοί ενισχύουν θετικά τα παιδιά και 

των δύο φύλων σε µαθησιακές δραστηριότητες και παιχνίδια που ταιριάζουν πιο πολύ 

στα κορίτσια, παρά στα αγόρια. Τόσο οι άντρες εκπαιδευτικοί, όσο και οι γυναίκες 

κάνουν την ίδια διάκριση των µαθητών τους ανάλογα µε το φύλο τους.74 

 Νοµίζουµε πως γίνεται εύκολα κατανοητό το πόσο σηµαντική και 

καθοριστική είναι η στάση του δασκάλου απέναντι στο µαθητή, όσον αφορά το φύλο, 

και πόσο καταλυτικά δρα στη διαµόρφωση της ταυτότητας του φύλου του παιδιού και 

των αντιλήψεών του για τους ρόλους των φύλων και τις διαφυλικές σχέσεις. Οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούνται ως οι φορείς που διατηρούν και αναµεταδίδουν νοήµατα 

και ιδέες. Οι εκπαιδευτικοί µεταδίδουν στους µαθητές και τις µαθήτριές τους 

ανάµεσα σε άλλα και µηνύµατα που έχουν σχέση µε το φύλο, κατά τη διάρκεια της 

καθηµερνής αλληλεπίδρασης και πρακτικής µέσα στις σχολικές τάξεις. Ο λόγος που 

χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί, όταν δοµούν τις εικόνες του ανδρισµού και της 

θηλυκότητας και οι αναπαραστάσεις, που προκύπτουν από τη δόµηση αυτή, είναι 

κεντρικής σηµασίας για τη διαµόρφωση της ταυτότητας του παιδιού ως προς το φύλο. 

(∆εληγιάννη-Κουιµτζή & Αθανασιάδου, 1997, σ. 95-96)    

                                                 
74 Fagot, B. I. (1985).  Beyond the reinforcement principle. Another step toward understanding sex role 
development, Developmental Psychology, 21, p. 1197-1204 
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Παρακάτω θα αναφερθούµε εκτενώς και θα µελετήσουµε τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, απέναντι στους µαθητές τους, 

ως προς το φύλο, το πώς διαµορφώνεται, άλλοτε συνειδητά, και άλλοτε ασυνείδητα η 

διδασκαλία τους και τις συνέπειες αυτής στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. 

 

 

  2.8.1   Ο ρόλος της/του νηπιαγωγού 

 
Στην προσπάθειά µας να µελετήσουµε τον τρόπο που οι νηπιαγωγοί 

επικοινωνούν µε τα παιδιά, την αλληλεπίδραση τους µε τα αγόρια και τα κορίτσια και 

τις συνέπειες αυτής ως προς τη διαµόρφωση του φύλου του παιδιού, θα συµβάλλουν 

διάφορες διεθνείς έρευνες που έχουν ασχοληθεί µε το παραπάνω θέµα. ∆υστυχώς, 

έρευνες για την ελληνική πραγµατικότητα δεν υπάρχουν, και αυτές που υπάρχουν δεν 

έχουν ως αντικειµενικό σκοπό αυτό ακριβώς το θέµα (∆εληγιάννη-Κουϊµτζη, 1986), 

αλλά κυρίως την επίδραση των σχολικών βιβλίων που επιλέγονται από τις 

νηπιαγωγούς, στα παιδιά. Ωστόσο, ακόµα κι από αυτές τις έρευνες, όπως αυτών της Ε 

Μαραγκουδάκη, στην οποία αναφερθήκαµε παραπάνω75, και της Β. ∆εληγιάννη 

Κουϊµτζή (1986), µπορούµε να έχουµε σηµαντικές πληροφορίες για την επίδραση του 

νηπιαγωγείου στη διατήρηση ή την άµβλυνση τυπικών για τα φύλα τρόπων 

συµπεριφοράς. Πληροφορίες που όπως θα δούµε και παρακάτω έρχονται να 

ταυτιστούν µε τα ευρήµατα των διεθνών ερευνών.   

Έχει λοιπόν διαπιστωθεί76 ότι οι νηπιαγωγοί, όταν αποδίδουν στους µαθητές 

και µαθήτριές τους διάφορα χαρακτηριστικά επηρεάζονται από τις κοινωνικές 

αντιλήψεις και προσδοκίες για τα φύλα. Χαρακτηρίζουν δηλαδή τα αγόρια ως πιο 

επιθετικά, ανυπάκουα και ακατάστατα, ενώ τα κορίτσια ως πιο ήρεµα, ευγενικά, 

υπάκουα και τακτικά, αλλά πιο δειλά, ευαίσθητα και εξαρτηµένα. Η ετοιµότητα 

µάλιστα, µε την οποία οι νηπιαγωγοί αποδίδουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά στα 

φύλα, αποκαλύπτει την εξάρτησή τους από τα κοινωνικά στερεότυπα των φύλων και 

την τάση τους να αναφέρονται σε διαφορές φύλων και όχι σε ατοµικές διαφορές.  

                                                 
75 Βλ. σ. 65-71 
76  Τζιανίνι-Μπελόττι, Ε. (1977). Απ� την πλευρά των κοριτσιών, µετφρ. Λήδα Μοσχονά, Αθήνα: 
Βέργος 
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Είναι βέβαια λογικό ότι, εξαιτίας της διαφοροποίησης των φύλων κατά την 

πρωτογενή φάση της κοινωνικοποίησής τους µέσα στην οικογένεια77 , είναι πιθανό τα 

αγόρια και τα κορίτσια να έχουν τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και να 

εκδηλώνουν τους τρόπους συµπεριφοράς, που οι νηπιαγωγοί τους αποδίδουν. Το 

πρόβληµα, όµως, σύµφωνα µε τις παραπάνω έρευνες, είναι πως οι νηπιαγωγοί 

θεωρούν ότι οι διαφορές αυτές ανάµεσα στα φύλα είναι δεδοµένες και «φυσικές». 

Αρκούνται έτσι στο να τις διαπιστώνουν και να τις αναφέρουν και δεν καταβάλλουν 

καµία συστηµατική προσπάθεια, προκειµένου να τις αµβλύνουν, να τις µετριάσουν, 

αλλά και πολύ περισσότερο να τις εξαλείψουν. Αντιθέτως, µε τον διαφορετικό τρόπο 

αντιµετώπισης και αλληλεπίδρασης µε τα αγόρια και τα κορίτσια και τις διάφορες 

πρακτικές οργάνωσης της τάξης, που προσανατολίζονται προς το ίδιο αποτέλεσµα, 

τις ενισχύουν και τις σταθεροποιούν. 

Ευρήµατα συγκεκριµένων ερευνών έχουν δείξει, ότι οι νηπιαγωγοί 

επαινούσαν και επιβράβευαν τα κορίτσια γα την υπακοή και τη συµµόρφωσή τους 

προς τους κανόνες της τάξης ή/και σε ό,τι εκείνες ζητούσαν ή επέβαλαν και συχνά 

πρόβαλλαν τη συµπεριφορά των κοριτσιών ως παράδειγµα προς µίµηση στα αγόρια. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι, επειδή θεωρούσαν τα αγόρια πιο επιθετικά και 

ανυπάκουα από τα κορίτσια, τα πρόσεχαν και αλληλεπιδρούσαν µαζί τους 

περισσότερο είτε για να τα επιπλήξουν για την ανάρµοστη και επιθετική τους 

συµπεριφορά, είτε για να τα επαινέσουν για το αντίθετο. Ο τρόπος µάλιστα επίπληξης 

και επαναφοράς των αγοριών στην τάξη ήταν πολύ πιο βίαιος και απότοµος από ό,τι 

των κοριτσιών. Οι νηπιαγωγοί δηλαδή φώναζαν πιο δυνατά και απειλούσαν µε 

διάφορες τιµωρίες τα αγόρια όταν εκδήλωναν επιθετική συµπεριφορά προς κάποιο 

άλλο παιδί ή δε συµµορφώνονταν προς τους κανόνες της τάξης. Ανάλογη 

συµπεριφορά των κοριτσιών ή περνούσε απαρατήρητη ή σχολιαζόταν από τη 

νηπιαγωγό µε ήρεµο τρόπο. Σύµφωνα, όµως µε τα ευρήµατα ερευνών σχετικά µε τον 

αποτελεσµατικό τρόπο αντιµετώπισης τέτοιου είδους συµπεριφοράς78, η διαφορετική 

αυτή αντιµετώπιση συντελεί στη διατήρηση αν όχι στην αύξηση της επιθετικότητας 

και της ανυπακοής των αγοριών και στη βαθµιαία εξάλειψη παρόµοιων τρόπων 

συµπεριφοράς από τα κορίτσια.  

                                                 
77 Βλ. σ. 28-45 
78 Pinkston, E., Reese, N., LeBlance, J., Bear, D. (1979). Independent control of aggression and peer 
interaction by contingent teacher attention, Journal of Applied Behavior Analysis, 12, p.102-106 
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Παρατηρήθηκε εξάλλου ότι, επειδή τα αγόρια θεωρούνται περισσότερο 

επιθετικά, οι νηπιαγωγοί τα προσέχουν διαρκώς, είτε βρίσκονται κοντά τους 

σωµατικά, είτε ήταν απασχοληµένα παίζοντας µακριά τους. Αντιθέτως, πρόσεχαν τα 

κορίτσια µόνο όταν τις πλησίαζαν79 . Με τον τρόπο αυτό, όµως, αναφέρουν οι Serbin 

et al. , οι νηπιαγωγοί, χωρίς οι ίδιες να το συνειδητοποιούν, ενθάρρυναν και ενίσχυαν 

τα αγόρια και τα κορίτσια να εκδηλώνουν τρόπους συµπεριφοράς που εµπεριέχονται 

στο αντίστοιχο κοινωνικό στερεότυπο. ∆ηλαδή στα αγόρια την αυτονοµία(επειδή τα 

πρόσεχαν ιδιαίτερα κι όταν βρίσκονταν µακριά τους) και την επιθετικότητα (και 

εξαιτίας του τρόπου που την αντιµετώπιζαν και γιατί έβρισκαν ότι ήταν ένας 

αποτελεσµατικός τρόπος για να µονοπωλούν την προσοχή και την απασχόληση της 

νηπιαγωγού µαζί τους). Στα κορίτσια, αντίθετα, ενίσχυαν την τάση να επιδιώκουν να 

βρίσκονται διαρκώς κοντά τους, µε άλλα λόγια την τάση για προσκόλληση προς τις 

νηπιαγωγούς, όπως και την άµβλυνση της επιθετικότητάς τους.  

Στην ίδια έρευνα παρατηρήθηκε ότι η τάση των κοριτσιών για προσκόλληση 

και εξάρτηση από τη νηπιαγωγό ενισχυόταν και κατά τη διαδικασία εκµάθησης 

διαφόρων δεξιοτήτων. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, πως όταν τα κορίτσια συναντούσαν 

δυσκολίες να χειριστούν µε επιτυχία ένα καινούργιο παιδαγωγικό υλικό και ζητούσαν 

τη βοήθεια των νηπιαγωγών, εκείνες πολύ συχνά αντί να τους δώσουν τις κατάλληλες 

οδηγίες και να τα ενθαρρύνουν να το καταφέρουν µόνα τους, τους το τελείωναν οι 

ίδιες. Το αντίθετο ακριβώς συνέβαινε σε ανάλογες περιπτώσεις µε τα αγόρια. 

Συγκεκριµένα βρέθηκε ότι οι οδηγίες που δίνονταν στα αγόρια ήταν 8 φορές 

περισσότερες από ό,τι στα κορίτσια.  

Όπως αναφέρεται (Serbin et al, 1973, σ. 803),  οι παραπάνω διαφοροποιήσεις, 

εκτός του ότι µπορεί να συµβάλλουν και να συντελούν στην ανάπτυξη και την 

ενίσχυση διαφορετικών τρόπων κοινωνικής συµπεριφοράς στα φύλα, είναι πιθανό να 

συµβάλλουν και στις διαφορές ανάµεσα στα φύλα ως προς τις χωροδιαστηµικές, 

αναλυτικές και λεκτικές ικανότητες που παρατηρούνται στις µετέπειτα εκπαιδευτικές 

βαθµίδες. Όπως είναι γνωστό, τα αγόρια παρουσιάζουν µεγαλύτερες 

χωροδιαστηµικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης διαφόρων προβληµάτων, ενώ 

τα κορίτσια υπερτερούν στις λεκτικές ικανότητες.  

Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των παραπάνω διαφορετικών νοητικών 

ικανοτήτων και χαρακτηριστικών προσωπικότητας στα φύλα, διαδραµατίζει και η 
                                                 
79 Serbin, L., O´Leary, K., Kent, R., Tonick, J. (1973). A comparison of teacher response to the 
preacademic and problem behavior of boys and girls, Child Development, 44, p.796-804 : 802 
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ενασχόληση των παιδιών µε παιχνίδια τυπικά για το φύλο τους, δηλαδή των αγοριών 

κατά την παραµονή τους στο νηπιαγωγείο µε παιχνίδια κατασκευών, αυτοκίνητα κτλ., 

και των κοριτσιών µε κούκλες κουζινικά κτλ. Βέβαια, η ενασχόληση των παιδιών µε 

διαφορετικά και τυπικά για το φύλο τους είδη παιχνιδιών έχει ήδη καλλιεργηθεί από 

την πρωτογενή φάση κοινωνικοποίησης από τους γονείς. Ωστόσο, έρευνες σε 

νηπιαγωγεία (Τζιανίνι-Μπελόττι, 1977, σ. 197) έδειξαν ότι τόσο οι νηπιαγωγοί όσο 

και η οµάδα των συνοµηλίκων ενθάρρυναν ποικιλότροπα την ενασχόληση των 

αγοριών και των κοριτσιών µε παιχνίδια που θεωρούνται τυπικά και κατάλληλα για 

το φύλο τους.  

Έχει παρατηρηθεί80, επίσης, ότι οι νηπιαγωγοί πολύ συχνά στην καθηµερινή 

δουλειά τους χρησιµοποιούν την πρακτική του διαχωρισµού και της οµαδοποίησης 

των παιδιών µε βάση το φύλο τους. Βάζουν µάλιστα τις δύο οµάδες να 

συναγωνίζονται µεταξύ τους τόσο σε θέµατα πειθαρχίας και τάξης κατά την εκτέλεση 

διαφόρων δραστηριοτήτων ρουτίνας, π.χ. έξοδο και είσοδο στην τάξη κατά το 

διάλειµµα, αυτοεξυπηρέτηση στις τουαλέτες κτλ., όσο και σε θέµατα επίδοσης κατά 

τη διαδικασία εκµάθησης διαφόρων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, π.χ. τραγούδι, 

ζωγραφική κτλ. Με τον τρόπο αυτό παγιώνεται και σταθεροποιείται στα παιδιά των 

δύο φύλων η αντίληψη ότι είναι διαφορετικά µεταξύ τους και ενισχύονται, να 

ανταγωνίζονται και όχι να συνεργάζονται.  

Η Μπελόττι, µετά από συστηµατικές παρατηρήσεις σε νηπιαγωγεία διαφόρων 

περιοχών της Ιταλίας, διαπίστωσε ότι οι νηπιαγωγοί όχι µόνο χρησιµοποιούν την 

πρακτική του διαχωρισµού των παιδιών σε οµάδες φύλων αλλά ακόµη ότι 

συστηµατικά τους αναθέτουν δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν τους 

µελλοντικούς τους ρόλους. Αναθέτουν, π.χ. στα αγόρια τη διανοµή του υλικού που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στην τάξη, ενώ στα κορίτσια αναθέτουν την 

τακτοποίηση του υλικού που χρησιµοποιήθηκε και γενικά τη διευθέτηση της 

αίθουσας. Ακόµη αρκετά συχνά ζητούν από τα κορίτσια να βοηθήσουν και να 

«υπηρετήσουν» τα αγόρια καυτά το πρόγευµα. Το αντίθετο, βέβαια, να ζητήσουν 

δηλαδή από τα αγόρια να «υπηρετήσουν τα κορίτσια, π.χ. να στρώσουν ή να 

καθαρίσουν τα τραπεζάκια τους, δεν παρατηρήθηκε, σχεδόν ποτέ. Η εξήγηση που 

δόθηκε από τους νηπιαγωγούς ήταν ότι τα αγόρια το κάνουν τόσο απρόθυµα, ώστε 

καταλήγουν να µην το ζητούν ποτέ.  

                                                 
80 Τζιανίνι-Μπελόττι, Ε., 1977, ό.π. 
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Η Μπελόττι αναφέρει πάρα πολλές παρατηρήσεις που δείχνουν ότι οι 

νηπιαγωγοί κατευθύνουν, ενισχύουν και επιβραβεύουν τα κορίτσια όταν εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον και στοργή για τους άλλους ή φροντίδα για την τάξη κα καθαριότητα στο 

περιβάλλον τους. Με αυτό τον τρόπο οι γυναίκες από πολύ πρώιµη ηλικία 

ενθαρρύνονται να φροντίζουν, αν νοιάζονται και να υπηρετούν τις ανάγκες των 

αντρών και γενικά των άλλων προσώπων και να καταξιώνονται µέσα από αυτό  

διαθέτοντας, µε βάσει την Μπελόττι, µεγάλο µέρος της δηµιουργικότητας και των 

δυνατοτήτων τους όχι για την προσωπική αυτοπραγµάτωσή τους και ολοκλήρωση, 

αλλά και για την όσο το δυνατό καλύτερη διαβίωση των άλλων.  

Οι Adelman και Joffe καταγράφουν81  πολλούς τρόπους µε τους οποίους οι 

νηπιαγωγοί µεταβιβάζουν και ενισχύουν στα αγόρια και τα κορίτσια χαρακτηριστικά 

που εµπεριέχονται στο κοινωνικό στερεότυπο του φύλου τους. Συγκεκριµένα 

παρατήρησαν ότι οι νηπιαγωγοί πρόσεχαν ιδιαίτερα και θαύµαζαν τα κορίτσια για την 

ωραία και προσεγµένη εµφάνισή τους. Με ερωτήσεις που έκαναν, σχετικά µε το 

ποιος φρόντισε για οτιδήποτε ωραίο και καινούργιο στην εµφάνισή τους, ενισχυόταν 

στα παιδιά η αντίληψη ότι αυτό είναι ευθύνη των µητέρων. Ερωτήσεις όπως «Τι 

ωραίο φόρεµα! Στο αγόρασε η µαµά;», «Τι ωραία ζακέτα! Στην έπλεξε η µαµά;» 

ήταν πολύ συχνές στα κορίτσια αλά πιο σπάνιες στα αγόρια. Σε καµία περίπτωση µε 

τις ερωτήσεις αυτές δεν αφηνόταν να εννοηθεί ότι ο πατέρας είναι δυνατό να 

ασχολείται µε θέµατα που αφορούν την ωραία και προσεγµένη εµφάνιση των 

παιδιών.  

Από την άλλη πλευρά, τα αγόρια επιβραβεύονταν και θαυµάζονταν όταν 

κατάφερναν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από την επιθετική συµπεριφορά 

κάποιου άλλου παιδιού π.χ. «Μπράβο, συµπεριφέρεσαι σαν πραγµατικός άντρας!». 

Άλλες φορές τα προέτρεπαν να µην αντιδρούν µε κλάµατα σε κάποιον τραυµατισµό ή 

χτύπηµα από άλλο παιδί και γενικότερα σε οποιαδήποτε µαταίωσή τους «Οι άντρες 

δεν κλαίνε!». Με τον τρόπο αυτό οι νηπιαγωγοί ενίσχυαν στα µεν κορίτσια την 

φιλαρέσκεια, στα δε κορίτσια τη σκληρότητα και τον έλεγχο της ευσυγκινησίας.  

Θα πρέπει να προσθέσουµε σε όλες αυτές τις έρευνες και τις έρευνες εκείνες 

που αναφέρονται στο γεγονός ότι εκτός από τη νηπιαγωγό, στο νηπιαγωγείο τα παιδιά 

συναντούν και µένουν για πολλές ώρες µε συνοµηλίκους τους και των δύο φύλων και 

είναι φυσικό να αλληλοεπηρεάζονται αναφορικά µε το τι ταιριάζει και είναι αποδεκτό 
                                                 
81 Οι µελέτες τους αναφέρονται από την Delanont, S. (1980). Sex roles and the school, London : 
Methuen and Co.  
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για το φύλο τους και τι όχι. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έχουν πολύ στερεότυπες 

αντιλήψεις για τους τρόπους συµπεριφοράς και τις δραστηριότητες των φύλων, 

γεγονός που οδηγεί τα παιδιά να κριτικάρουν, να αποδοκιµάζουν και να απορρίπτουν 

οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτό που θεωρείται χαρακτηριστικό και αποδεκτό για 

το κάθε φύλο.  

Σύµφωνα µε συγκεκριµένες έρευνες 82, τα αγόρια δέχονταν περισσότερη 

κριτική και αποδοκιµασία από τους συνοµηλίκους, όταν εκδήλωναν τρόπους 

συµπεριφοράς ή έπαιζαν µε παιχνίδια ή εκτελούσαν δραστηριότητες χαρακτηριστικές 

του άλλου φύλου. Ακόµη, ενίσχυαν ή αποδοκίµαζαν περισσότερο από ό,τι τα 

κορίτσια, τους συνοµηλίκους τους και των δύο φύλων για τη συµµόρφωση ή 

παρέκκλιση από ό,τι θεωρείται τυπικό και κατάλληλο για το φύλο τους. Γενικότερα, 

από τις έρευνες αυτές φάνηκε ότι η οµάδα των συνοµηλίκων «υπενθυµίζει», διαρκώς 

στα παιδιά και των δύο φύλων τι είναι τυπικό και αποδεκτό για το φύλο και µε τη 

στάση της «περιφρουρεί» και ενισχύει τη συµµόρφωση προς τους στερεότυπους 

τρόπους συµπεριφοράς και δραστηριότητες των φύλων.  

Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η αναφορά µας στο είδος του µηνύµατος που 

µεταβιβάζεται στα αγόρια και στα κορίτσια από το γεγονός ότι το προσωπικό των 

νηπιαγωγείων αποτελείται κατ� αποκλειστικότητα από γυναίκες. Τα παιδιά, δηλαδή, 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον, όπου είναι συνηθισµένα να βλέπουν τη 

γυναίκα-µητέρα να έχει σχεδόν την αποκλειστική ευθύνη της φροντίδας και της 

διαπαιδαγώγησης και γενικά της ικανοποίησης των αναγκών τους, φθάνοντας στο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον το σκηνικό αυτό επαναλαµβάνεται. Η ίδια τάση επικρατεί 

και στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, όπου το διδακτικό προσωπικό είναι 

κυρίως γυναίκες.(Μαραγκουδάκη, 1993, σ. 99-100) 

Με τον τρόπο αυτό παγιώνεται και ενισχύεται στα παιδιά και από το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον η αντίληψη ότι η ενασχόληση µε τη φροντίδα και τη 

διαπαιδαγώγηση των µικρών παιδιών είναι ευθύνη των γυναικών. Την περίοδο, 

λοιπόν, που τα παιδιά βρίσκονται στη διαδικασία διαµόρφωσης και εσωτερίκευσης 

του ρόλου του φύλου, τα αγόρια έχουν ελάχιστες πιθανότητες στο οικογενειακό 

περιβάλλον τους και καθόλου στο νηπιαγωγείο να δουν πρόσωπα του ίδιου φύλου µε 

αυτά να ασχολούνται µε τη φροντίδα και τη διαπαιδαγώγηση των µικρών παιδιών. 

Αυτό σηµαίνει ότι τα αγόρια δεν ενθαρρύνονται να δουν τη συγκεκριµένη 
                                                 
82 Fagot, B. (1977).  Consequences of moderate cross-gender behavior in preschool children, Child 
Development, 48 
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δραστηριότητα ως τυπική για το φύλο τους και να αναπτύξουν ενδιαφέρον γι� αυτήν 

και την αποτελεσµατική εκτέλεσή της. Αντίθετα, τα κορίτσια από την πολύ πρώιµη 

ηλικία τους σχηµατίζουν την αντίληψη ότι είτε ως µητέρες, είτε ως εκπαιδευτικοί 

είναι τα πιο κατάλληλα άτοµα για τη φροντίδα και τη διαπαιδαγώγηση των µικρών 

παιδιών. (Μαραγκουδάκη, 1993, σ. 100)  

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η διαφοροποίηση των δύο φύλων συντελείται και 

στο νηπιαγωγείο µε τρόπους παρόµοιους µε αυτούς µέσα στην οικογένεια. ∆ύο 

διαφορετικοί δηλαδή φορείς κοινωνικοποίησης συνδυασµένοι συντελούν ώστε να 

παγιώνεται στα αγόρια και στα κορίτσια η αντίληψη ότι είναι διαφορετικά άτοµα. Οι 

ευρύτερες κοινωνικές αντιλήψεις για τις «φυσικές» διαφορές και κατ� επέκταση για 

τους ρόλους των φύλων προδιαθέτουν τους γονείς και τις/τους νηπιαγωγούς να 

συµπεριφέρονται και να αντιµετωπίζουν διαφορετικά τα αγόρια από τα κορίτσια. Με 

τη διαφοροποίηση αυτή, που γίνεται ασυνείδητα και χωρίς επίγνωση των συνεπειών 

της, τα αγόρια και τα κορίτσια ενθαρρύνονται να αναπτύξουν και να οικειοποιηθούν 

ό,τι εµπεριέχεται στο κοινωνικό στερεότυπο του φύλου τους.  

Συµπεραίνουµε, εποµένως ότι το παιδί µε την πρώτη του επαφή µε το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, δεν αντιµετωπίζεται από τις/τους νηπιαγωγούς ως άτοµο, 

µε αυτόνοµη προσωπικότητα, ανεξαρτήτου φύλου, αλλά ως κορίτσι και αγόρι, 

επιφορτισµένο µε τα χαρακτηριστικά, που του αποδίδονται από τη/τον νηπιαγωγό 

περισσότερο εξαιτίας του φύλου του, και όχι απαραίτητα επειδή αποτελούν µέρος της 

προσωπικότητάς τους. Οι νηπιαγωγοί είναι και αυτοί επιφορτισµένοι  από τις 

κοινωνικές αντιλήψεις και προσδοκίες για το φύλο, κάτι φυσικό θα λέγαµε αφού και 

αυτοί γαλουχήθηκαν από µια οικογένεια και ένα εκπαιδευτικό σύστηµα παρόµοιο µε 

ατό των παιδιών που τώρα διδάσκουν, αφού και αυτοί ανήκουν στην ίδια κοινωνία 

που υποστηρίζει και διαιωνίζει τις «φυσικές» διαφορές µεταξύ κοριτσιών-αγοριών, 

αντρών-γυναικών. Ενώ, λοιπόν, το νηπιαγωγείο, αν και θεωρείται ένα εκπαιδευτικό 

ίδρυµα υπεύθυνο για την όσο το δυνατό καλύτερη και πληρέστερη ανάπτυξη των 

διανοητικών και κοινωνικών δυνατοτήτων των παιδιών (Μαραγκουδάκη, 1993, σ. 

100), ωστόσο µε την όλη δοµή και λειτουργία του περιορίζει την πλήρη ανάπτυξη 

των διανοητικών και κοινωνικών δυνατοτήτων των παιδιών µε το να ενισχύει τη 

συµµόρφωσή τους σε ό,τι και όσα αποδίδονται και θεωρούνται κοινωνικά αποδεκτά 

για το φύλο τους.     

Στο Πανεπιστήµιο Πατρών και συγκεκριµένα στο Παιδαγωγικό Τµήµα και 

στο Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής και Επικοινωνίας µε Νέες Τεχνολογίες, τα 
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τελευταία τρία χρόνια, µε χρηµατοδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, 

γίνονται σχετικές εργασίες µε σκοπό τη µελέτη των διαφορών ως προς την ανάπτυξη 

και τη λειτουργία, όπως επίσης και την παραγωγή εκπαιδευτικών παρεµβάσεων για 

την ισότιµη (χωρίς διακρίσεις και διαφορές) συµµετοχή των παιδιών στη σχολική 

οµάδα. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και 

µελετήθηκε η συµπεριφορά των παιδιών σε τάξεις Νηπιαγωγείων. 83 

Θεωρητικά, το περιεχόµενο και η κατεύθυνση την οποία παίρνουν µελέτες 

σχετικά µε το φύλο κατά την τελευταία δεκαετία έχει δύο στόχους :  

Α) Να δείξει ότι υψηλά στερεότυπες απόψεις (σε αντίθεση µε χαµηλά 

στερεότυπες απόψεις) ως προς το ρόλο του άντρα και το ρόλο της γυναίκας, ή µε 

άλλα λόγια τι είναι γυναίκα και τι είναι άντρας, παρεµβαίνουν και εµποδίζουν τη 

διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας.  

Β) Να βρουν τρόπους παρέµβασης για τη µείωση αυτών των στερεότυπων 

απόψεων. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η καταγραφή επίσης των απόψεων των 

παιδιών αυτής της ηλικίας, τα οποία συµµετέχουν στο πρόγραµµα του Νηπιαγωγείου.  

Παρακάτω θα προχωρήσουµε στην  παρουσίαση των ευρηµάτων της έρευνας 

αυτής, καθώς και στην παράθεση των πινάκων µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα 

αυτών.  

Στον πίνακα 1, λοιπόν, δίνεται η κατανοµή του δείγµατος, κατά φύλο, µε 

βάση τις προτιµήσεις τους για τα «ανδρικά», «γυναικεία» και «ουδέτερα» παιχνίδια. 

Φαίνεται να υπάρχει από τα υποκείµενα και των δύο φύλων µεγαλύτερη προτίµηση 

για τα «αρµόζοντα στο φύλο» παιχνίδια ή για τα ανδρικά παιχνίδια.  

Περισσότερα κορίτσια όµως από ότι αγόρια επιλέγουν παιχνίδια που 

«προσιδιάζουν» στο άλλο φύλο(27 κορίτσια έναντι 16 αγοριών). Ως προς τα 

ουδέτερα (µη φυλετικά σηµατοδοτηµένα) παιχνίδια που χαίρουν µικρότερης 

προτίµησης και για τα δύο φύλα, παρατηρούµε και πάλι τάση µεγαλύτερης 

προτίµησης των κοριτσιών για αυτά τα παιχνίδια από ότι τα αγόρια.  

Πάντως πρέπει να εκτιµηθεί και η εµπράγµατη αξία των παιχνιδιών, όσο και 

το γεγονός ότι οι προτιµήσεις µπορεί να σχετίζονται µε τα παιχνίδια που πραγµατικά 

δεν έχουν τα παιδιά και θα ήθελαν να αποκτήσουν. 

 
                                                 
83 Ξηροµερίτη, Αφρ. (1998). Γλωσσικά στερεότυπα στις διαφυλικές σχέσεις: παρεµβατικές τεχνικές στο 
αναλυτικό πρόγραµµα. Στο Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. (επιµ.),  ∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις στο 
Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των 
Φύλων, Τόµ. Β, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, σ. 286-291 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

 

Κατανοµή (απόλυτες συχνότητες) του δείγµατος, αγοριών και κοριτσιών, µε βάση τις 

απαντήσεις τους στο ερώτηµα: «Στα γενέθλιά σου, τι παιχνίδια θα ήθελες να σου 

φέρουν». 

 

 

Αντρικά παιχνίδια Γυναικεία παιχνίδια Ουδέτερα παιχνίδια 

Παιχνίδι Κορίτσια 

(Ν) 

Αγόρια 

(Ν) 

Παιχνίδι Κορίτσια 

(Ν) 

Αγόρια 

(Ν) 

Παιχνίδι Κορίτσια 

(Ν) 

Αγόρια 

(Ν) 

Ροµπότ 9 63 Κούκλα 58 6 Κύβοι 13 21 

Αυτοκί-

νητο 

3 61 Είδη 

κοµµωτ

ηρίου 

50 4 Παζλ 37 25 

Μπάλα 15 59 Κουζινι

κά 

37 6 Παραµύθι 31 25 

Σύνολο 27 183 Σύνολο 145 16 Σύνολο 81 71 

 

 

Στον δεύτερο πίνακα  δίνεται η κατανοµή του δείγµατος, κατά φύλο, µε βάση 

τις απαντήσεις στην ερώτηση «Σε ποια από τις δουλειές του σπιτιού θα ήθελες να 

βοηθήσεις;».  

Εντυπωσιακή είναι η προτίµηση και των δύο φύλων για τις «ουδέτερες» 

δουλειές, έναντι των εξειδικευµένων κατά φύλων εργασιών. Η ελαφρά προτίµηση και 

των δύο φύλων για τις «γυναικείες» εργασίες µάλλον θα πρέπει να σχετίζεται µε το 

γεγονός ότι οι «αντρικές» (επισκευή καρέκλας, αλλαγή λάµπας, φτιάξιµο βρύσης) 

πρέπει να ερµηνεύονται από τα παιδιά ως περισσότερο τεχνικές (εποµένως ως 

επαγγέλµατα) από τις καθηµερινές, «µη εξειδικευµένες γυναικείες» εργασίες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

Κατανοµή (απόλυτες συχνότητες) του δείγµατος, αγοριών και κοριτσιών, µε βάση τις 

απαντήσεις τους στο ερώτηµα: «Σε ποια από τις δουλειές του σπιτιού θα ήθελες να 

βοηθήσεις» 

 

Αντρικές εργασίες Γυναικείες εργασίες Ουδέτερες εργασίες 

Εργασία Κορίτσια 

(Ν) 

Αγόρια 

(Ν) 

Εργασία Κορίτσια

(Ν) 

Αγόρια

(Ν) 

Εργασία Κορίτσια

(Ν) 

Αγόρια

(Ν) 

Επισκευή 

καρέκλας 

7 32 Πλύσιµο 

πιάτων 

41 13 Στρώσιµο 

τραπεζιού 

42 41 

Αλλαγή 

λάµπας 

10 25 Σιδέρωµα 31 8 Ψώνια 49 56 

Φτιάξιµο 

βρύσης 

5 32 Μαγείρεµα 24 14 Φροντίδα 

Κατοικίδιου 

ζώου 

51 44 

Σύνολο 22 89 Σύνολο 96 35 Σύνολο 142 141 

 

 

Στον πίνακα 3 δίνεται η κατανοµή του δείγµατος, κατά φύλο, µε βάση τις 

απαντήσεις στο ερώτηµα «Σε ένα παιχνίδι, τι ρόλο θα ήθελες να παίξεις;». Σαφής 

είναι η στερεότυπη διαφυλική προτίµηση των δύο φύλων και ως προς την ερώτηση 

αυτή.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

 

Κατανοµή (απόλυτες συχνότητες) του δείγµατος, αγοριών και κοριτσιών µε βάση τις 

απαντήσεις τους στο ερώτηµα: «Σε ένα παιγνίδι, τι ρόλο θα ήθελες να παίξεις» 

 

Αντρικοί ρόλοι Γυναικείοι ρόλοι Ουδέτεροι ρόλοι 

Ρόλος Κορίτσια 

(Ν) 

Αγόρια 

(Ν) 

Ρόλος Κορίτσια 

(Ν) 

Αγόρια 

(Ν) 

Ρόλος Κορίτσια Αγόρια 

Ταχυδρό

µος 

19 38 Αισθι- 

τικός 

30 10 Μάγειρας 41 52 

Οδηγός 19 51 Κοµµώ-

τρια 

41 2 Γιατρός 36 36 

Φούρ-

ναρης 

13 45 Αεροσυ-

νοδός 

38 7 Τηλεφω-

νητής/τρια 

37 38 

Σύνολο 48 134 Σύνολο 109 19 Σύνολο 114 126 

 

 

Στον πίνακα 4 δίνεται η κατανοµή του δείγµατος, αγοριών και κοριτσιών, µε 

βάση τις προτιµήσεις τους για τα λεγόµενα «αντρικά», «γυναικεία» και «ουδέτερα» 

επαγγέλµατα. Στον πίνακα 5 δίνεται η κατανοµή του δείγµατος, κατά φύλο, ως προς 

τις απαντήσεις τους στο ερώτηµα «Ποια επαγγέλµατα είναι αντρικά, γυναικεία, ή και 

τα δύο µαζί;» 

Παρατηρήθηκε µεγάλη προτίµηση και των δύο φύλων για τα ουδέτερα (240 

προτιµήσεις) και τα αντρικά επαγγέλµατα (182 προτιµήσεις) έναντι των «γυναικείων» 

επαγγελµάτων (128 προτιµήσεις). Ωστόσο τα κορίτσια φαίνεται να ξεφεύγουν 

περισσότερο από ότι τα αγόρια από την ταύτιση µε το στερεότυπο ρόλο (48 κορίτσια 

έναντι 19 αγοριών).  

Φαίνεται ότι τα αγόρια ταυτίζονται περισσότερο από ότι τα κορίτσια µε τα 

παραδοσιακά «φυλετικά» τους επαγγέλµατα (154 αγόρια έναντι 128 κοριτσιών) και 

τα κορίτσια δείχνουν ελαφρώς µεγαλύτερη προτίµηση από ότι τα αγόρια για 

επαγγέλµατα που «προσιδιάζουν» στο άλλο φύλο.  
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Όσο για τα ουδέτερα επαγγέλµατα, φαίνεται να συγκεντρώνουν τις 

περισσότερες προτιµήσεις και των δύο φύλων (µε ιδιαίτερη άνοδο της προτίµησης 

των κοριτσιών στο γεµάτο αίγλη επάγγελµα του τραγουδιστή/τριας).  

Ως προς τα «αντρικά» επαγγέλµατα (αυτά δηλαδή που θεωρούµε αντρικά), 

τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια τα ταυτίζουν ως αντρικά, ενώ λιγότερα κορίτσια 

από ότι αγόρια χαρακτηρίζουν ως γυναικεία τα γυναικεία σηµατοδοτηµένα 

επαγγέλµατα. Επίσης τα κορίτσια, περισσότερο από ότι τα αγόρια (312 έναντι 280) 

θεωρούν ουδέτερα (δηλαδή αµφίφυλα) τα επαγγέλµατα που καταγράφονται ως 

ουδέτερα.  

Ενδιαφέρουσα στην ίδια κατεύθυνση είναι και η τάση των κοριτσιών να 

βλέπουν λιγότερα από ότι τα αγόρια τα «γυναικεία» επαγγέλµατα ως γυναικεία(189 

έναντι 210).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  4 

 

Κατανοµή (απόλυτες συχνότητες) του δείγµατος, αγοριών και κοριτσιών, µε βάση τις 

απαντήσεις τους στο ερώτηµα: «Ποιο από τα επαγγέλµατα θα ήθελες να κάνεις όταν 

µεγαλώσεις;» 

    

Αντρικά επαγγέλµατα Γυναικεία επαγγέλµατα Ουδέτερα επαγγέλµατα 

Επαγγέλ-

µατα 

Κορίτσι

α 

(Ν) 

Αγόρια 

(Ν) 

Επάγγελ

µα 

Κορίτσια 

(Ν) 

Αγόρια 

(Ν) 

Επάγγελ

µα 

Κορίτσια 

(Ν) 

Αγόρια 

(Ν) 

Ταχυδρό-

µος 

10 52 Αεροσυ-

νοδος 

30 5 Τραγου-

διστής 

60 33 

Οδηγός 

φορτηγού 

7 51 Νοσοκό-

µα 

41 4 Γιατρός 32 35 

Φούρνα- 

ρης 

7 51 Κοµµώ-

τρια 

57 7 Εργάτης 

/τρια 

27 32 

Σύνολο 24 154 Σύνολο 128 16 Σύνολο 119 100 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 

Κατανοµή (απόλυτες συχνότητες) του δείγµατος, αγοριών και κοριτσιών, µε βάση τις 

απαντήσεις τους στο ερώτηµα: «Ποια επαγγέλµατα είναι αντρικά, γυναικεία ή και τα 

δύο µαζί;» 

      

     

Αντρικά επαγγέλµατα Γυναικεία επαγγέλµατα Ουδέτερα επαγγέλµατα 

Επάγγελ- 

µα 

Κορίτσια 

(Ν) 

Αγόρια 

(Ν) 

Επάγγελ-µα Κορίτσια

(Ν) 

Αγόρια

(Ν) 

Επάγγελ- 

µα 

 

Κορίτσια

(Ν) 

Αγόρια 

(Ν) 

Ταξιτζής 10 108 Ηθοποιός 50 64 Φαρµα- 

κοποιός 

103 104 

Αστυνοµι- 

κός 

100 103 ∆άσκαλος/α 73 82 Πωλητής/ 

τρια 

110 91 

Ζωγράφος 99 100 Μοδίστρα 66 74 Γραµµα- 

τέας 

99 85 

Σύνολο 309 312 Σύνολο 189 210 Σύνολο 312 280 
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2.8.2  Ο ρόλος των δασκάλων/καθηγητών  

  
Θα ήταν παράλειψή µας να µην αναγνωρίσουµε στην πολιτεία κάποιες 

φιλότιµες προσπάθειες εξάλειψης των διακρίσεων των φύλων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, µέσα από την αλλαγή κάποιων σχολικών αναγνωσµάτων και αναλυτικών 

προγραµµάτων. Παρόλα αυτά, όµως, οι µεταρρυθµίσεις αυτές δεν έχουν συµβάλλει 

αποτελεσµατικά στο να µην υποθάλπει η εκπαίδευση τις διακρίσεις των δύο φύλων. 

Εκτός, από τα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά βιβλία υπάρχει ένα ολόκληρο 

εκπαιδευτικό κατεστηµένο που διαιωνίζει τις διακρίσεις και που επηρεάζει το παιδί 

από την πρώτη στιγµή που αυτό µπαίνει στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η 

πραγµατικότητα αυτή αντικατοπτρίζεται σε προβληµατισµούς, όπως, το αν ο αριθµός 

των διδασκαλισσών µε τους δασκάλους είναι ίσος, αν οι δασκάλες κατέχουν 

αριθµητικά την ίδια θέση µε τους δασκάλους στο βαθµό των διευθυντών των 

σχολείων, των σχολικών συµβούλων, των προϊσταµένων γραφείων εκπαίδευσης, των 

δασκάλων που διδάσκουν στις ανώτερες λεγόµενες τάξεις (Θρασύβουλου, 1998). 

Παρόλο, λοιπόν, που τα µαθήµατα που διδάσκονται τα αγόρια και τα κορίτσια είναι 

τα ίδια, ωστόσο µια σειρά άλλων παραγόντων συνιστούν σε διαφορετικά ερεθίσµατα 

για τα αγόρια και τα κορίτσια.  

Σίγουρα οι δάσκαλοι, ως εκπαιδευτικοί και πολίτες συνειδητοποιούν την 

ανάγκη ύπαρξης ισότητας µεταξύ των δύο φύλων και την εξάλειψη ή έστω τον 

περιορισµό των διακρίσεων των παιδιών µε βάση το φύλο. Παρόλα αυτά όµως 

εξακολουθούν άθελά τους κυρίως να συντηρούν και να επιτείνουν τις διαφορές 

µεταξύ των δύο φύλων, µέσω απλών και καθηµερινών δραστηριοτήτων, από τον 

τρόπο που µιλάνε και συµπεριφέρονται, όπως για παράδειγµα όταν ζητάνε από τα 

αγόρια να τους βοηθήσουν σε µια µεταφορά, όταν σχολιάζουν πως µια εικόνα γάµου 

ενδιαφέρει περισσότερο τα κορίτσια, όταν τονίζουν το πόσο υπάκουα τα κορίτσια 

είναι σε σχέση µε τα αγόρια και πολλά άλλα.   

Οι δάσκαλοι είναι φυσικό να διακατέχονται από προκαταλήψεις και 

κοινωνικά στερεότυπα όσον αφορά τα φύλα. Κι αυτοί µεγάλωσαν σε ένα παρόµοιο 

οικογενειακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον, που έβαλε τις βάσεις για τη 

δηµιουργία στερεοτύπων για το ρόλο των φύλων και τις διαφυλικές σχέσεις. Οι 

δάσκαλοι υποκύπτουν στις προκαταλήψεις αυτές, όντας αρκετά δύσκολο να 

αποβάλλουν όλες τις µαθηµένες τους συµπεριφορές, τουλάχιστον, όταν µπαίνουν στη 
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σχολική τάξη και διδάσκουν τους µαθητές τους. Οι προκαταλήψεις των δασκάλων 

δεν εντοπίζονται µόνο απέναντι στους µαθητές τους, αλλά και απέναντι στους ίδιους 

τους συναδέλφους τους. Οι περισσότεροι φαίνεται να πιστεύουν ότι την πρώτη τάξη, 

ή τις δύο πρώτες, πρέπει να τις παίρνουν σταθερά οι δασκάλες, «που 

αντιπροσωπεύουν στα πλαίσια του σχολείου το ρόλο και την παρουσία της µητέρας» 

(Θρασύβουλου, 1998, σ. 397). Σαν να πρέπει δηλαδή τα µικρά παιδιά που ήδη 

γίνονται µαθητές, να εξακολουθήσουν να είναι εξαρτηµένα από το πρότυπο της 

µητέρας τους. Παρατηρείται επίσης συχνά το φαινόµενο να αποφεύγεται να 

ανατίθενται στις δασκάλες οι µεγάλες τάξεις, κυρίως η έκτη. Υπάρχει ανάµεσα στους 

δασκάλους, κατά βάθος, η πεποίθηση ότι οι τάξεις αυτές παρουσιάζουν κάποιες 

δυσκολίες, ειδικά µε ορισµένα µαθήµατα, όπως τα µαθηµατικά και η φυσική, για τα 

οποία οι δασκάλες και γενικότερα οι γυναίκες δεν κρίνονται ιδιαίτερα ικανές.  

Οι αντιλήψεις, οι στάσεις και οι αξίες των µελλοντικών εκπαιδευτικών, για το 

ρόλο των αντρών και των γυναικών στη δηµόσια και την ιδιωτική ζωή και στην 

αγορά εργασίας, αποτέλεσε το αντικείµενο έρευνας που πραγµατοποιήθηκε το 1995, 

στα πλαίσια του προγράµµατος «Προωθώντας την επίγνωση για την ισότητα των 

φύλων : οι γυναίκες ως πολίτες»84. Αυτό που έγινε ιδιαίτερα φανερό, από τα 

αποτελέσµατα της έρευνας, ήταν ότι οι αναπαραστάσεις, για άλλη µια φορά, 

αποκάλυψαν τις πολύ µεγάλες διαφορές ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες του 

δείγµατος. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς κόσµους µε διαφορετικές απόψεις, 

στάσεις και ερµηνείες. Η εικόνα των σχέσεων του φύλου, που αποδόθηκε µέσα από 

τις ανδρικές και γυναικείες αναπαραστάσεις, ήταν για σχέσεις κατεξοχήν 

πατριαρχικές, στα πλαίσια των οποίων οι άντρες κυριαρχούν στις περισσότερες 

πτυχές της ζωής. Όσον αφορά τη µισθωτή εργασία, οι συζητήσεις αποκάλυψαν την 

εικόνα ενός παντοδύναµου άντρα που είναι προσανατολισµένος στο επάγγελµα και 

στην καριέρα του. Από την άλλη µεριά, έντονη είναι η αναπαράσταση της 

εργαζόµενης µητέρας που υφίσταται διακρίσεις. Η τελευταία αυτή εικόνα δοµήθηκε 

κυρίως από τις γυναίκες µελλοντικούς εκπαιδευτικούς, οι οποίες είναι σε θέση να 

συλλάβουν τις διακρίσεις των φύλων στην εργασία και τις στερεότυπες συµπεριφορές 

που υποβαθµίζουν τις ικανότητές τους. Κι ενώ οι γυναίκες περιγράφουν την 

πραγµατικότητα µέσα από τις προσωπικές τους εµπειρίες και το διπλό τους ρόλο, οι 

                                                 
84 ∆εληγιάννη-Κουιµτζή, Β., Αθανασιάδου, Χ. (1997). Αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για το 
φύλο. Στο ∆εληγιάννη, Β και Ζιώγου, Σ. (επιµ.).  Φύλο και σχολική πράξη: Συλλογή Εισηγήσεων, 
Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σ. 95-127  
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άντρες εµφανίζονται παγιδευµένοι από τις ίδιες τους τις προκαταλήψεις, όταν 

προσπαθούν να περιγράψουν τις πατριαρχικές σχέσεις στη µισθωτή εργασία. 

(∆εληγιάννη-Κουιµτζή & Αθανασιάδου,1997, σ. 122-123) 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις υποδηλώνουν την έντονη διάσταση ανάµεσα 

στους άντρες και στις γυναίκες µελλοντικούς εκπαιδευτικούς, ως προς την επιθυµία 

για αλλαγές. Έγινε σαφές µέσα από την έρευνα, ότι οι γυναίκες µιλώντας για την 

οικογενειακή σφαίρα και για το χώρο εργασίας, τοποθέτησαν τους εαυτούς τους στη 

θέση αυτού που αγωνίζεται να επιφέρει αλλαγές στις κοινωνικές δοµές και τις 

σχέσεις των φύλων, σε αντίθεση µε τους άντρες που εµφανίστηκαν να αντιστέκονται 

στις αλλαγές αυτές. Σε αρκετές περιπτώσεις εµφανίστηκε η αδυναµία των αντρών 

µελλοντικών εκπαιδευτικών να παρακολουθήσουν τις µεταβολές που συµβαίνουν 

σήµερα στη θέση και στους ρόλους των φύλων στην οικογένεια και στην εργασία, 

ενώ συχνά υπήρξε φανερός ένας συγκαλυµµένος φόβος των ιδίων απέναντι στις 

αλλαγές αυτές, τις οποίες, από την άλλη µεριά, οι γυναίκες εµφανίζονται ανίκανες να 

προσδιορίσουν και να επιβάλουν. Είναι γεγονός ότι η µεταβαλλόµενη θέση των 

γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία βιώνεται ως απειλή από το αντρικό φύλο, το οποίο 

διατηρεί πλέον προβληµατισµένη και αµυντική θέση στις νέες συνθήκες ζωής που 

προβάλλουν. Στα πλαίσια αυτής της αµυντικής θέσης οι άντρες τείνουν να υιοθετούν 

πολύ παραδοσιακές στάσεις και αντιλήψεις. (∆εληγιάννη-Κουιµτζή & 

Αθανασιάδου,1997, σ. 123-124) 

Για να προωθήσει η νέα γενιά εκπαιδευτικών τις αρχές της ισότητας και της 

δηµοκρατίας µέσα στο σχολείο, αρχές τις οποίες οι ίδιοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ιδιαίτερα σηµαντικές, πρέπει να επεξεργασθεί και να κατανοήσει τις 

αλλαγές που επέρχονται στις σχέσεις των δύο φύλων. Είναι απαραίτητο να 

επικεντρωθεί η προσοχή όλων στη βασική εκπαίδευση των µελλοντικών 

εκπαιδευτικών, στοχεύοντας στη διοργάνωση µαθηµάτων και υλικού που θα 

προωθούν τις δηµοκρατικές αξίες και την κατανόηση των αρχών της ισότητας 

ανάµεσα στα φύλα.       

Οι διακρίσεις, στις οποίες υποπέπτουν οι εκπαιδευτικοί, µε ιδιαίτερη 

συχνότητα, µπορούν εύκολα να εντοπιστούν σε τοµείς όπως είναι το παιχνίδι, η 

ανάθεση αρµοδιοτήτων, η διοίκηση του σχολείου-τάξης κ.ά.  

Συνήθως αυτό που παρατηρείται στον τοµέα του παιχνιδιού είναι η διάκριση 

των παιχνιδιών σε κοριτσίστικα και αγορίστικα, µια διάκριση που τα παιδιά φέρουν 

από νωρίς, µέσα από τους κόλπους της οικογένειάς τους. Είναι πολύ σηµαντικό τα 
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οµαδικά, αλλά και ατοµικά παιχνίδια να µην παρουσιάζονται στα παιδιά µε τρόπο 

που να παραπέµπει σε ένα συγκεκριµένο φύλο. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να είναι σε 

θέση να παρέµβουν στη διάκριση αυτή των παιχνιδιών που γίνεται από τα ίδια τα 

παιδιά και να τα ενθαρρύνουν να εξερευνήσουν ένα νέο πεδίο, ένα νέο παιχνίδι, 

προσφέροντάς τους έτσι καινούργιες εµπειρίες και δυνατότητες. Μελέτες85 πάνω στο 

ρόλο που διαδραµατίζουν τα παιδικά παιχνίδια σε σχέση µε την κοινωνική εξέλιξη 

και την πορεία του παιδιού στον τοµέα της µόρφωσης, έδειξαν ότι τα αγόρια, 

περισσότερο από τα κορίτσια, προτιµούν το παιχνίδι στο ύπαιθρο, σε µεγαλύτερες 

οµάδες, συχνά διαφόρων ηλικιών, όπως και τα παιχνίδια που έχουν το στοιχείο του 

ανταγωνισµού.  Μέσα από αυτές τις µελέτες µοιάζει να γίνεται φανερό ότι τα 

αγορίστικα παιχνίδια προετοιµάζουν τα αγόρια, κατά κάποιον τρόπο, για το ρόλο που 

θα κληθούν να παίξουν στην κοινωνία, ενώ τα παραδοσιακά κοριτσίστικα παιχνίδια 

καλλιεργούν τις κοινωνικές εκείνες αρετές που θεωρούσαν άλλοτε απαραίτητες για 

τη δηµιουργία οικογένειας. (Θρασύβουλου, 1998, σ. 398)  

Προκειµένου, λοιπόν, αγόρια και κορίτσια να αναπτύξουν στο σχολείο όλα τα 

είδη των ικανοτήτων που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο, πρέπει να παρακινούνται από 

τους δασκάλους να συνεργάζονται, σε κοινές δραστηριότητες και σε παιχνίδια µικτά, 

χωρίς στεγανά στους ρόλους. Ο δάσκαλος θα πρέπει να παρατηρεί τις συµπεριφορές 

των παιδιών όταν παίζουν, να σηµειώνει τις προτιµήσεις και τις δραστηριότητές τους, 

ώστε να τα στρέφει προς νέους ρόλους και ενδιαφέροντα. Πολλές φορές τα ίδια τα 

παιδιά δηµιουργούν χώρους παιχνιδιού, τους οποίους διακρίνουν σε «µεριά των 

αγοριών» και «µεριά των κοριτσιών». Το σχολείο θα πρέπει να διαθέτει κοινούς 

χώρους ψυχαγωγίας, όπου όλα τα παιδιά θα παίζουν εκεί, που θα χρησιµοποιούνται 

εξίσου από τα αγόρια και τα κορίτσια, χώρους µε πράσινο, λουλούδια και µικρά 

καθίσµατα που θα είναι διαθέσιµοι για όλους για ήρεµες δραστηριότητες και από τα 

δύο φύλα. Μέληµα των δασκάλων θα πρέπει να είναι να η εξάλειψη της διάκρισης 

των φύλων, µέσα από το παιχνίδι και η επαφή του παιδιού µε νέα οµαδικά και 

ατοµικά παιχνίδια που θα φέρνουν το παιδί σε επαφή µε νέα ενδιαφέροντα, 

αποφεύγοντας παράλληλα τις αναφορές στο ένα ή στο άλλο φύλο.  

                                                 
85 Θρασύβουλου, Μπ. (1998). Ισότητα των φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία : προκαταλήψεις και 
πραγµατικότητες. Στο Παρασκευόπυλος, Ι.Ν. και συν. (επιµ.), ∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις στο 
Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των 
Φύλων, Τόµ. Α, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, σ.395-401     
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Άλλοι παράγοντες που µπορούν να ενισχύουν ή να αποδυναµώνουν τα 

καθιερωµένα πρότυπα, είναι και η οργάνωση και ο καθηµερινός τρόπος διοίκησης 

του σχολείου και της τάξης. Για παράδειγµα ο διαχωρισµός αγοριών και κοριτσιών 

για οργανωτικούς σκοπούς, η εφαρµογή διαφορετικών κανόνων για τα δύο φύλα, οι 

διακρίσεις στην ανάθεση καθηκόντων και υπευθυνοτήτων µεταξύ αγοριών και 

κοριτσιών, αλλά και µεταξύ του αντρικού και του γυναικείου προσωπικού 

(Θρασύβουλου, 1998, σ. 400). Είναι συνηθισµένο φαινόµενο η τάξη να χωρίζεται στη 

µεριά των κοριτσιών και σε αυτή των αγοριών. Οι δάσκαλοι συνήθως χωρίζουν τους 

µαθητές σε οµάδες αγοριών και κοριτσιών, όταν πρόκειται για κάποια εκπαιδευτική 

δραστηριότητα ή παιχνίδι. Μπορεί όλα αυτά που αναφέρουµε να φαίνονται ασήµαντα 

και αµελητέα, αλλά και η κάθε λεπτοµέρεια είναι καθοριστική στην ευαίσθητη ηλικία 

που βρίσκεται το παιδί, ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού, για την ανάπτυξη 

των αντιλήψεών του για το ρόλο των φύλων.  

Τα αγόρια από το δηµοτικό ακόµα, επιδιώκουν συχνά να προσελκύουν την 

προσοχή του δασκάλου περισσότερο από όσο χρειάζεται. Ο ευαισθητοποιηµένος 

δάσκαλος θα το καταλάβει και θα ενεργήσει έτσι, ώστε να υπάρχει µια ισορροπία. Ο 

δάσκαλος µπορεί, προκειµένου να µειώσει ή να εξαλείψει τις διακρίσεις µε βάση το 

φύλο, να αναδιαµορφώσει «τη γεωγραφία της τάξης», βάζοντας αγόρια  και κορίτσια 

στο ίδιο θρανίο, ή έστω ανακατεύοντας τα θρανία τους, να αποφεύγει να δηµιουργεί 

οµάδες κοριτσιών και αγοριών κ.ά.    

Είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό ο δάσκαλος να είναι ευαισθητοποιηµένος 

απέναντι στο κάθε τι που µπορεί να υποδηλώνει διάκριση του φύλου. Θα πρέπει µέσα 

από τα διάφορα σχολικά εγχειρίδια να αναζητά ευκαιρίες να σχολιάσει τους νέους 

κοινωνικούς ρόλους, όπως για παράδειγµα η γυναίκα αστυνοµικός, ζωγράφος, 

δικαστικός, επιστήµονας κ.ά., να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε τα κορίτσια να 

στοχεύουν το ίδιο ψηλά µε τα αγόρια και να αποβλέπουν στην ίδια κλίµακα 

επαγγελµατικών ευκαιριών. Η άποψη ότι για τα κορίτσια η σταδιοδροµία είναι κάτι 

προσωρινό, για να γεµίσει ο χρόνος ως τον γάµο, είναι πάντα ευρέως διαδεδοµένη και 

στην οικογένεια και στην εκπαίδευση. Ακόµη και όταν τα ίδια τα κορίτσια την 

υιοθετούν, θα πρέπει να τους υποδεικνύεται ότι όλο και περισσότερες παντρεµένες 

γυναίκες ζητούν να πιάσουν δουλειά, µόλις τα παιδιά τους αρχίσουν να πηγαίνουν 

σχολείο, και ότι αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να είναι γι� αυτές το ίδιο ευχάριστη 

και ικανοποιητική όσο και των αντρών (Fontana, 1995, σ. 36-37).  Θα πρέπει επίσης 

ο δάσκαλος, να αποφεύγει να προκαλεί ανταγωνισµό µέσα στην τάξη µεταξύ αγοριών 
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και κοριτσιών, να συγκροτεί µικτές οµάδες εργασίας, να αναθέτει ατοµικές 

δραστηριότητες αδιακρίτως και χωρίς την προκατάληψη ότι αυτές ταιριάζουν 

καλύτερα στα αγόρια ή στα κορίτσια, να προσπαθεί µέσα από τη συζήτηση και το 

διάλογο να διευρύνει τους ορίζοντές τους,   

 

 

2.8.3 Κορίτσια και µαθηµατικά-Προσδοκίες δασκάλων   

 
 Από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα, ο αριθµός των ανδρών που 

ασχολήθηκαν µε τη διδασκαλία και την ανάπτυξη των µαθηµατικών, και είναι γι� 

αυτό παγκόσµια γνωστοί, υπερέχει από τον αντίστοιχο αριθµό των γυναικών 

συναδέλφων τους. Είναι ευρύτατα γνωστά τα ονόµατα του Πυθαγόρα, του Θαλή, του 

Ερατοσθένη, του Chebyshew, ενώ ελάχιστα της Αίθρας, της Θεανώς, της Υπατίας, 

της Sofya Kovalevskaya (Σπανδάγος 1991, Grinstein & Campel, 1985) 

Την τελευταία εικοσαετία, η σχέση µεταξύ φύλου και µαθηµατικών είναι 

αντικείµενο πολυάριθµων µελετών, σε διεθνές επίπεδο. Βασικότερο λόγο για αυτό 

αποτέλεσε ο αποκλεισµός των γυναικών από έναν αριθµό επαγγελµάτων, εξαιτίας της 

χαµηλής τους επίδοσης και των αρνητικών στάσεων που δείχνουν οι τελευταίες για 

τα µαθηµατικά (Fennema & Leder, 1990). Στη διεθνή βιβλιογραφία οι διαφορές των 

µαθητών, που σχετίζονται µε το φύλο τους, απέναντι στα µαθηµατικά είναι υπέρ των 

αγοριών και εκδηλώνονται κατά δύο τρόπους (Τουµάσης, 1984): 

1) Ως προς τις διαφορές στην επίδοση. Τα αγόρια 

παρουσιάζουν υψηλότερους µέσους όρους στα µαθηµατικά, 

κυρίως σε εξετάσεις, σε σχέση µε τα κορίτσια.  

2) Ως διαφορές στην επιλογή ή µη των µαθηµατικών στο 

Λύκειο ή στο Πανεπιστήµιο, όταν αυτή είναι δυνατή, ή στην 

επιλογή σπουδών που σχετίζονται µε τα µαθηµατικά ή στη 

συνέχιση σπουδών σχετικών µε τα µαθηµατικά σε 

µεταπτυχιακό επίπεδο. Σε αντίστοιχα συµπεράσµατα 

καταλήγουν και ερευνητικές εργασίες που αναφέρονται στον 

ελληνικό χώρο. Υπάρχουν δηλαδή ευρήµατα που 

τεκµηριώνουν ότι τα κορίτσια υπερτερούν στα ελληνικά και 

τα αγόρια στα µαθηµατικά (Κουρέτας, 1977), καθώς και ότι 
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τα κορίτσια προτιµούν τις θεωρητικές και τα αγόρια τις 

θετικές σπουδές (∆ηµητρόπουλος κ.ά., 1985, 

Χατζηγεωργίου, 1988). Παρόµοια συµπεράσµατα σε σχέση 

µε την επίδοση των κοριτσιών έχουν προκύψει και από 

άλλες έρευνες στον εθνικό ή στο διεθνή χώρο. 

Για την αιτιολόγηση των διαφορών αυτών στην επίδοση και στην επιλογή των 

µαθηµατικών µεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών αναπτύχθηκαν διάφορες 

θεωρίες. Ορισµένες από αυτές υποστηρίζουν ότι οι διαφορές αυτές έχουν βιολογική 

βάση (ικανότητα αντίληψης του χώρου, πλευρίωση του εγκεφάλου, Χ χρωµοσώµατα) 

(Linn & Petersen, 1985), ενώ άλλες ότι είναι αποτέλεσµα της ανατροφής και 

κοινωνικοποίησης των αγοριών και των κοριτσιών (Maines 1985, Armstrong & Price, 

1982).  

Οι θεωρίες που προσπαθούν να ερµηνεύσουν τις διαφορές των στάσεων 

µεταξύ των δύο φύλων απέναντι στα µαθηµατικά διαµέσου της διαδικασίας της 

κοινωνικοποίησής τους, ταξινοµούν τους παράγοντες που επέδρασαν στους µαθητές 

σε τρεις οµάδες (Fennema & Leader 1990, Leader 1985):  

1. Τρόπος ανατροφής των παιδιών 

2. Τρόπος αντιµετώπισης των παιδιών στο σχολείο 

3. Κοινωνικοί παράγοντες, πρότυπα και στερεότυπα 

Υποστηρίχθηκαν επίσης και διάφοροι άλλοι παράγοντες, όπως τα αίτια στα 

οποία αποδίδουν οι µαθητές τις επιτυχίες και αποτυχίες τους (Weiner, 1974), η τάση 

για αυτόνοµη εµπλοκή των µαθητών σε µαθησιακές διαδικασίες (Fennema & 

Petersen, 1985), το αυξηµένο άγχος των γυναικών (Medin, 1986). 

Οι πιο πάνω παράγοντες συντελούν στην ανάπτυξη διαφορών µεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών σε θέµατα στάσεων και επιδόσεων στο χώρο των µαθηµατικών. Οι 

διαφορές αυτές γίνονται αντιληπτές από τους µαθητές και έτσι διαµορφώνεται 

αρνητικό κλίµα στη σχέση των κοριτσιών µε τα µαθηµατικά, το οποίο ολοένα και 

χειροτερεύει, ενώ αναδεικνύεται παράλληλα η «υπεροχή» των αγοριών στο χώρο των 

µαθηµατικών ( Μυλωνά, 1983, σ. 105-107) 

Παρακάτω θα παραθέσουµε µια έρευνα του Απ. Χατζηγεωργίου86, που σκοπό 

έχει την παρουσίαση της εικόνας που επικρατεί στο χώρο των µαθηµατικών, ως 

                                                 
86 Χατζηγεωργίου, Απ. (1998). Οι στάσεις των αγοριών και κοριτσιών απέναντι στα µαθηµατικά. Στο 
Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. (επιµ.),  ∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης 
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χώρου εργασίας και σπουδών, όσον αφορά το φύλο των ατόµων που ασχολούνται µε 

αυτά. Συγκεκριµένα επιχειρείται να σκιαγραφηθεί η σύνθεση κατά φύλο των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα µαθηµατικά (και παράλληλα τα φιλολογικά 

µαθήµατα), η τάση που επικρατεί µεταξύ των τελειόφοιτων µαθητών των Λυκείων 

για συνέχιση αυτής της σύνθεσης και στην επόµενη γενιά, καθώς και η τροφοδότηση 

της τάσης αυτής από τους µαθητές των πρώτων τάξεων του Λυκείου. Παράλληλα 

επιχειρείται η παρουσίαση ενός «προφίλ» των στάσεων των µαθητών που φοιτούν 

στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου, απέναντι στα µαθηµατικά, σε σχέση µε το φύλο 

τους. Τέλος, εξετάζεται αν υπάρχουν εξίσου διαφοροποιηµένες τάσεις και στους 

µαθητές που τελειώνουν το δηµοτικό. Για την εργασία αυτή µελετήθηκαν :  

α. Η σύνθεση κατά φύλο των Μαθηµατικών και Φιλολόγων που εργάζονται 

στα σχολεία του Ν. Μαγνησίας.  

β. Η κατανοµή των µαθητών της Γ΄ Λυκείου, όλων των Λυκείων του ίδιου 

Νοµού, στις διάφορες δέσµες σπουδών σύµφωνα µε το φύλο τους (1.555 άτοµα ) 

γ. ∆είγµα από 1.030 µαθητές Α΄ και Β΄ τάξης, που προέκυψε µε τυχαία 

συστηµατική δειγµατοληψία από όλα τα Λύκεια του πιο πάνω Νοµού.  

δ. ∆είγµα από 270 µαθητές της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, που φοιτούσαν σε 12 σχολεία 

της ευρύτερης περιοχής Βόλου.  

Η µελέτη των α, β, γ, έγινε την ίδια χρονική περίοδο (άνοιξη 1987) και του δ 

την άνοιξη του 1991.  

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της παραπάνω έρευνας, τα περισσότερα κορίτσια 

έχουν αναπτύξει για τα µαθηµατικά την εικόνα του «ανδρικού χώρου» και επιλέγουν 

σπουδές και επαγγέλµατα τα οποία, κατά τη δική τους εκτίµηση, δε χρειάζονται το 

µάθηµα αυτό. Υπάκουα και συνεπή στη δουλειά τους, παρά το ότι δεν χρειάζονται 

άµεσα τα µαθηµατικά, τα µελετούν ώστε να έχουν έναν καλό βαθµό στο σχολείο, 

χρεώνοντάς τους όµως το χρόνο που ξοδεύουν γι� αυτά, το άγχος, το φόβο της 

αποτυχίας. Η υψηλή σχετικά βαθµολογία τους δε σηµαίνει και αγάπη για το µάθηµα. 

Αποτέλεσµα των πιο πάνω είναι ο τρόπος που τα µελετούν. Η προτίµηση της 

άλγεβρας, των ασκήσεων που χρειάζονται πράξεις παρά σκέψη, η σιγουριά των 

λυµένων ασκήσεων, η δήλωση του ότι δεν τα καταλαβαίνουν και ότι τα ξεχνούν 

εύκολα, δείχνει ότι η κατανόηση των µαθηµατικών σταµατά σε εργαλειακό επίπεδο, 
                                                                                                                                            
Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των Φύλων, Τόµ. Β,  Αθήνα : 
Ελληνικά Γράµµατα, σ.440-450      
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σε αποµνηµόνευση τυποποιηµένων αλγόριθµων, «τους οποίους αν θυµάσαι και 

εφαρµόζεις σωστά, οδηγείσαι στο ζητούµενο αποτέλεσµα». Τα µαθηµατικά ως 

µάθηµα, γίνονται για τα κορίτσια αυτά εµπόδιο για την ενασχόλησή τους µε τα 

φιλολογικά ή τα άλλα µαθήµατα που σχετίζονται µε το µελλοντικό τους επάγγελµα, 

χώρος αποτυχίας και πολλές φορές ταπείνωσης, πράγµατα που τα εµποδίζουν να 

αντιληφθούν κάποια τουλάχιστον από τα θετικά στοιχεία των µαθηµατικών, ως 

τρόπους σκέψης και επιστήµης. Ο κίνδυνος ότι τα κορίτσια αυτά, κορίτσια µε 

αρνητικές στάσεις, αυξηµένο άγχος και φόβο απέναντι στα µαθηµατικά, µπορεί να 

γίνουν µια µέρα δασκάλες και να τα µεταβιβάσουν, άθελά τους ίσως, σε εκατοντάδες 

µαθητές τους, είναι προφανής. Αλλά και ως µητέρες µπορούν να προκαλέσουν εξίσου 

µεγάλη ζηµιά µεταβιβάζοντας ανάλογα στερεότυπα µε αυτά που τα ίδια πιθανόν 

δέχθηκαν από τις δικές τους, διαιωνίζοντας έτσι το µύθο των µαθηµατικών ως χώρου 

ακατάλληλου για τις γυναίκες.  

Αντιθέτως, τα κορίτσια που επιλέγουν να ακολουθήσουν σπουδές σχετικές µε 

τα µαθηµατικά, επικεντρώνουν τη µελέτη τους σε αυτά και τα καταφέρνουν καλύτερα 

από τα αγόρια της ίδιας οµάδας. Η λεπτοµερέστερη εξέταση των αγοριών και των 

κοριτσιών που προτίµησαν την Α΄ δέσµη σπουδών µας οδήγησε στο συµπέρασµα ότι 

η βασική τους διαφορά ήταν ο τρόπος επιλογής της δέσµης. Τα αγόρια την επέλεξαν 

λόγω αποκλεισµού των υπολοίπων (π.χ., δεν τα καταφέρνω στην Β΄, Γ΄, ή ∆΄, τις 

αποκλείω, άρα επιλέγω την Α΄), ενώ τα κορίτσια λόγω µεγαλύτερης προτίµησης (και 

στις Β΄, Γ΄, ή ∆΄ τα καταφέρνω εξίσου καλά, αλλά  περισσότερο µου αρέσει η Α΄ και 

την επιλέγω). Αυτό εξηγεί και τις υψηλότερες βαθµολογίες σε όλα τα µαθήµατα και 

τις θετικότερες στάσεις των κοριτσιών αυτής της οµάδας σε σχέση µε τα αντίστοιχα 

αγόρια. Οι στάσεις και οι επιδόσεις των κοριτσιών αυτών θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν µια αφετηρία για την εξοµάλυνση των διαφορών που παρατηρούνται 

ανάµεσα στα δύο φύλα.  

Πέρα από τα χαρακτηριστικά (ατοµικά, κοινωνικά, κλπ.) που έχουν οι 

µαθητές και οι µαθήτριες, χαρακτηριστικά που ευνοούν ή όχι την επίδοσή τους και 

την ανάπτυξη θετικών στάσεων στα µαθηµατικά, η πολιτεία πρέπει να φροντίζει για 

τη συνεχή βελτίωση των στάσεων και των επιδόσεων, καθώς και για την εξοµάλυνση 

των διαφορών που οφείλονται στο φύλο των µαθητών. Για το σκοπό αυτό έχουν 

αναπτυχθεί ή θα πρέπει να αναπτυχθούν ακόµα περισσότερα προγράµµατα και 

µέθοδοι διδασκαλίας ( Χατζηγεωργίου 1991, α, β,), τα οποία να έχουν ως στόχο :    
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α. Την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά µε το θέµα «φύλο των 

µαθητών και µαθηµατικά» και την κατάλληλη εκπαίδευση τους σε τεχνικές 

εξοµάλυνσης διαφορών σε στάσεις και επιδόσεις που παρουσιάζονται εξαιτίας του 

φύλου των µαθητών. 

β. Τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων στα οποία θα αποφεύγονται τα 

στερεότυπα των φύλων και θα προσεγγίζονται τα µαθηµατικά µε θέµατα εξίσου 

ενδιαφέροντα για αγόρια και κορίτσια. 

γ. Συµβουλευτικά προγράµµατα τα οποία θα απευθύνονται σε γονείς και θα 

έχουν ως στόχο την αλλαγή των στάσεών τους σε θέµατα στερεότυπων. Οι 

τελευταίοι, µε τη σειρά τους, θα επιδράσουν στη βελτίωση των στάσεων των 

κοριτσιών (και των αγοριών). Τα προγράµµατα αυτά µπορεί να γίνονται µέσω της 

τηλεόρασης ή σε οικογενειακά συµβουλευτικά κέντρα. 

δ. Την προσπάθεια να κατανοήσουν οι µαθητές ότι τα µαθηµατικά είναι ένας 

γνωστικός χώρος χρήσιµος για όλα τα επαγγέλµατα και προσπελάσιµος από όλους. 

Αφού διαπιστώσαµε το µέγεθος της διαφορετικής αντιµετώπισης των 

µαθηµατικών από τα κορίτσια σε σχέση µε τα αγόρια -ο λόγος αναφοράς µας στο 

συγκεκριµένο µάθηµα έγκειται στο ότι, σε αντίθεση µε παλαιότερες έρευνες των 

Maccoby και Jacklin87, που υποστήριξαν διαφορές ανάµεσα στα κορίτσια και στα 

αγόρια ως προς διάφορες νοητικές δεξιότητες, συµπεριλαµβανοµένων της ανάγνωσης 

και των µαθηµατικών, σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι οι διαφορές ανάµεσα στα 

φύλα εξαφανίζονται βαθµιαία και µόνο στα µαθηµατικά τεστ υψηλότερου επιπέδου 

και στις οπτικές ικανότητες χώρου παρέµεινε σχετικά αναλλοίωτο το χάσµα ανάµεσα 

στα φύλα-  µπορούµε να προχωρήσουµε στην µελέτη και ανάλυση των ευθυνών που 

µπορεί να έχουν οι δάσκαλοι για αυτή τη διαφοροποίηση µέσω του διαφορετικού 

τρόπου αντιµετώπισης των αγοριών και κοριτσιών. 

 Πρόσφατη έρευνα των Fennema E. και Peterson P. et al. λέει ότι88 : 

1. Οι εκπαιδευτικοί έκαναν διάκριση φύλου σε σχέση µε τα Μαθηµατικά. Στα 

αγόρια απέδωσαν χαρακτηρισµούς όπως ανταγωνιστικά, λογικά και 

περιπετειώδη, όπως επίσης ότι απαντούν περισσότερο συχνά σε ερωτήσεις, 

διασκεδάζουν µε τα Μαθηµατικά περισσότερο και είναι περισσότερο 

ανεξάρτητα από τα κορίτσια.  
                                                 
87 Maccoby, E., Jacklin, C. (1974).  The Psychology of Sex Differences, Stanford : Stanford University 
Press 
88 Fennema, E., Peterson, P., Carpenter, T., Lubniski, C. (1990). Teachers� attributions and beliefs 
about girls, boys, and Mathematics. In Mathematics Educational Studies, p. 55-69 
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2. Οι επιτυχίες των αγοριών αποδόθηκαν περισσότερο σε ικανότητα, που 

πολλοί πιστεύουν ότι είναι έµφυτη, αµετάβλητη πνευµατική δεξιότητα για 

µάθηση. Πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί αυτής της έρευνας, ότι τα αγόρια 

απλώς έχουν µεγαλύτερη ικανότητα να µαθαίνουν Μαθηµατικά από τα 

κορίτσια και έτσι τίποτε δεν θα µπορούσε να κάνει τα κορίτσια να «τα 

προλάβουν» στα Μαθηµατικά.   

3. Οι εκπαιδευτικοί της ίδιας έρευνας ανέφεραν ότι η βοήθειά τους ήταν 

περισσότερο σηµαντική στην προσπάθεια για επιτυχία των κακών µαθητών 

αγοριών, ότι δηλαδή ήταν πιο σηµαντικό για αυτούς να βοηθήσουν 

«κακούς» µαθητές (αγόρια) στα Μαθηµατικά απ� ότι «κακές» µαθήτριες. Η 

θέση αυτή των εκπαιδευτικών συνήθως µεταφράζεται σαν µια ένδειξη της 

ευθύνης που έχουν οι εκπαιδευτικοί για να διαπιστώσουν αν οι µαθητές τους 

µαθαίνουν. 

4. Η επιτυχία των κοριτσιών βασικά αποδόθηκε στην προσπάθεια, η οποία 

ελέγχεται εν µέρει από τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, όταν οι εκπαιδευτικοί 

παροτρύνουν τα κορίτσια να προσπαθούν περισσότερο, συνήθως αυτό 

οδηγεί τα κορίτσια να πιστέψουν ότι η απόδοσή τους οφείλεται στην 

προσπάθειά τους ή στη βοήθεια των εκπαιδευτικών, δηλαδή σε µια ασταθή 

αιτία. 

Σε παρόµοια έρευνα του Open University,  σε συνεργασία µε την ILEA (Inner 

London Education Authority) (1986), αναφέρεται: «Φαίνεται µέχρι πρόσφατα ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν πεποιθήσεις στερεότυπες, όπως και οι 

µαθητές/τριές τους, οι γονείς και οι κοινωνία. Αν και η παροχή της ισότητας των 

ευκαιριών στο µαθητικό δυναµικό βρίσκεται στην καρδιά του επαγγελµατισµού των 

εκπαιδευτικών, φαίνεται να είναι απληροφόρητοι για την ενδεχόµενη επιρροή των 

στερεότυπων απόψεων στην επίδοση των µαθητών/τριών τους. ∆εν είχαν ιδέα ότι 

εξαιτίας των ακούσιων εκπαιδευτικών συνεπειών της καθηµερινής τους πρακτικής 

ίσως να έχουν πραγµατικά αποθαρρύνει ή ακόµη αποτρέψει κορίτσια από το να 

κινηθούν σε περιοχές µελέτης ή απασχόλησης παραδοσιακά προσανατολισµένες προς 

τα αγόρια και τους άνδρες». 
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Γλαφυρότατα οι Waldren και Walkerdine89 υποστηρίζουν ότι τα κορίτσια 

είναι τοποθετηµένα  στο πλέγµα ενός αστερισµού, που χαρακτηρίζεται από τη 

στρυφνή και αντιφατική σχέση µεταξύ φύλου (ανδρισµού-θηλυκότητας) και 

διανόησης (ακαδηµαϊκή επίδοση και επιτυχία). Η θηλυκότητα εµφανίζεται να έχει 

σχέση µε χαρακτηριστικά, όπως «όµορφη», «ευγενής», «καλή», «ελκυστική». Αυτά 

τα χαρακτηριστικά καθιστούν τα κορίτσια επιµελή και εργατικά στην τάξη και έτσι 

έχουν µεν επιτυχία στο σχολείο, αλλά δεν εµφανίζουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που 

δηλώνουν «πλήρη κατανόηση», «φυσική κλίση» και «ευφυΐα».  

Η Judith Whyte 90 στα πλαίσια ερευνών σχετικά µε το θέµα που σχολιάζουµε, 

έδωσε σε µερικές οµάδες εκπαιδευτικών ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο περιείχε τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός υποθετικού µαθητή, π.χ. είναι όµορφος, 

αγαπητός στους καθηγητές, του αρέσει να βοηθά ανθρώπους, είναι καλός µαθητής 

ιδιαίτερα στα Μαθηµατικά και τα Νέα Ελληνικά, του αρέσει να κερδίζει χρήµατα 

κ.ά., και τους ζητήθηκε να απαντήσουν σε ερωτήσεις, όπως τι πιστεύεται ότι θα κάνει 

αυτό το παιδί, π.χ. ο Νίκος, ένα χρόνο µετά το σχολείο και τι, όταν είναι 30 ετών. Το 

ίδιο ερωτηµατολόγιο δόθηκε και σε µια άλλη οµάδα εκπαιδευτικών µε τη µόνη 

διαφορά ότι το παιδί τώρα ήταν ένα κορίτσι, π.χ. η Νίκη. Η ίδια διαδικασία 

εφαρµόστηκε και σε οµάδες Eλλήνων εκπαιδευτικών. 91   

Η σύγκριση των απαντήσεων των οµάδων της J. Whyte µε αυτές των 

ελληνικών οµάδων απέδωσε µια αρκετά µεγάλη οµοιότητα και πολλά κοινά σηµεία. 

Έτσι λοιπόν το υποθετικό κορίτσι του ερωτηµατολογίου της Whyte χαρακτηρίστηκε 

από µερικούς εκπαιδευτικούς σαν δυναµικό, επιτυχηµένο και ενδιαφέρον άτοµο, ενώ 

το αγόρι θα έχει µια ανιαρή εργασία µε συµβατικές ευθύνες (αυτό ήταν αποτέλεσµα 

του ότι βρισκόταν στην 4η δέσµη). Ακόµη, ότι ήταν πολύ πιθανότερο να έχει µια 

επιτυχηµένη και ενδιαφέρουσα ζωή από το κορίτσι, επειδή µάλλον θα συνέχιζε τις 

σπουδές του, ενώ το κορίτσι θα πήγαινε κατευθείαν να εργαστεί. Επίσης, ότι το αγόρι 

θα είχε στα 30 του χρόνια σηµαντικές ευθύνες, ενώ το κορίτσι θα εργαζόταν µε 

µερική απασχόληση, προσαρµοσµένη σε συνηθισµένη δουλειά γραφείου και σπιτιού. 

                                                 
89 Walkrdine, V., Walden, R. (1986). Characteristics, Views, and Relationships in the Classroom. In 
Burton, L. (ed), Girls into Mathematics, London: Holt, p.144    
90 Whyte, J. (1985). Gender, science and technology : inservice handbook, SCDC 
Publications/Longman Resources Unit 
91 Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (1998). Συναισθήµατα, στάσεις και προσδοκίες των εκπαιδευτικών για 
τα αγόρια και τα κορίτσια στο µάθηµα των µαθηµατικών. Στο Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. και συν. (επιµ.), 
∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα 
Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των Φύλων, Τόµ. Β, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, σ. 302-314: 307      
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Μερικές από τις απαντήσεις που έδωσαν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί και που 

φανερώνουν τις οµοιότητες  µε τους διεθνείς είναι για το αγόρι ότι , θα σπουδάζει, θα 

είναι επιτυχηµένος επιχειρηµατίας, επιστήµονας, θα δουλεύει στο χρηµατιστήριο, θα 

κάνει ανώτερες σπουδές, ενώ για το κορίτσι, ότι θα σπουδάζει σε ΑΕΙ, θα δουλεύει 

σε κοινή δουλειά, θα είναι παντρεµένη, νοικοκυρά, θα έχει πετυχηµένη δουλειά θα 

είναι ερωτευµένη και ανεξάρτητη, θα διοριστεί στο δηµόσιο θα έχει ευτυχισµένη 

οικογένεια.  

Η έρευνα έδειξε ότι γενικά οι εκπαιδευτικοί τείνουν να έχουν διαφορετικές 

προσδοκίες για τα αγόρια και τα κορίτσια, πράγµα το οποίο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

αρχικά, πριν την χορήγηση των ερωτηµατολογίων, είχαν αρνηθεί.  

Η σύγχρονη τεχνική της διδασκαλίας εναλλάσσεται µε τις εξής µορφές 

(Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, 1998, σ. 309-310) :  

α) «Κατά τάξη» διδασκαλία, όπου ο εκπαιδευτικός δίνει πληροφορίες, κάνει 

ερωτήσεις, τα παιδιά, εργάζονται ατοµικά απαντούν στις ερωτήσεις των δασκάλων 

κ.τ.λ. Η µορφή αυτή διδασκαλίας ενθαρρύνει την ανταγωνιστική ατµόσφαιρα, 

δηµιουργεί άγχος, ειδικά στους/στις µη έχοντες αυτοπεποίθηση.  

β) Κατά οµάδες 2-4 παιδιών διδασκαλία. Η µορφή αυτή αποφεύγει αυθεντίες, 

ελαττώνει τον ανταγωνισµό, ανακαλύπτει καλύτερα το χαρακτήρα των παιδιών, 

καλλιεργεί τάσεις αυτοαγωγής και αυτοµόρφωσης, ελαττώνει το άγχος στους/στις µη 

έχοντες αυτοπεποίθηση. 

γ) Εξατοµικευµένη διδασκαλία (σχεδόν ανύπαρκτη σε κρατικά ελληνικά 

σχολεία), όπου τα παιδιά εργάζονται µε κάρτες εργασίας ανάλογα µε τις δυνατότητές 

τους. Η µορφή αυτή αυξάνει την υπευθυνότητα, ενισχύει τον ανταγωνισµό µε τη 

µαταιοδοξία των «ευφυών», αυξάνει το άγχος, αποµονώνει το παιδί.  

Με το συνδυασµό των παραπάνω µορφών διδασκαλίας είναι δυνατό να 

επιτευχθεί η άµβλυνση των διαφορών των φύλων, όµως από την άλλη υπάρχουν και 

τα κοινωνικά στερεότυπα, που κατά κανόνα, δίνουν έναν ανδρικό ρόλο-πρότυπο στα 

αγόρια, από πολύ µικρή κιόλας ηλικία (κυριαρχία, αυτοπεποίθηση, ανυπακοή), ο 

οποίος βρίσκεται σε διαµάχη µε το ρόλο-πρότυπο µαθητή (συνεργασία, υπακοή) 

(Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, 1998, σ. 310), ενώ αντίστοιχα δίνει στα κορίτσια ένα ρόλο-

πρότυπο (υπάκουες, ήσυχες, ευγενείς), ο οποίος είναι συµβατός µε τον αντίστοιχο 

ρόλο της µαθήτριας. Έτσι οι έρευνες θέλουν να πιστεύουν ότι τα κορίτσια σε µια 

ανταγωνιστική ατµόσφαιρα, όπου συνήθως κυριαρχούν τα αγόρια µε τον έντονο 

συναγωνισµό και την επιθετικότητα, επηρεάζονται από το «φόβο της επιτυχίας» 
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(Scott-Hodgetts, 1986) στα Μαθηµατικά, η οποία επιτυχία ασυνείδητα θα τις φέρει σε 

αντίθεση αφ� ενός µεν µε τις αρχές της τάξης, αφ� ετέρου µε τα κοινωνικά 

στερεότυπα. Άρα τα κορίτσια συχνά προτιµούν να εργάζονται σε οµάδες µόνο του 

δικού τους φύλου και αυτό διότι προφανώς αποφεύγεται η κυριαρχία των αγοριών. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό το πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού και πόσο καθοριστικά επηρεάζει τη δηµιουργία των στάσεων και 

αντιλήψεων του παιδιού απέναντι στη ζωή γενικότερα, και στις διαφυλικές σχέσεις 

ειδικότερα. Είναι σηµαντικό ο δάσκαλος να αντιληφθεί ότι αποτελεί για το παιδί, και 

ιδιαίτερα για αυτό που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή µε το εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, πρότυπο και αντικείµενο προς µίµηση και ταύτιση, αλλά και έναν από 

τους κυριότερους φορείς κοινωνικοποίησής του. Συνεπώς ο τρόπος συµπεριφοράς 

του απέναντι στα παιδιά, η διδασκαλία του, ο τρόπος µετάδοσης του µαθήµατος, οι 

απόψεις και οι αντιλήψεις του, όλα αυτά αποτελούν για τα παιδιά νέα ερεθίσµατα που 

εύκολα αφοµοιώνονται από το παιδί και γίνονται «κτήµα» του. Η ευθύνη του λοιπόν 

είναι µεγάλη και γι� αυτό θα πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στα 

προβλήµατα της εκπαίδευσης που σχετίζονται µε το φύλο των µαθητών. Θα πρέπει 

να συµβάλει δυναµικά και ουσιαστικά στην αλλαγή της υπάρχουσας νοοτροπίας για 

τον τρόπο που αντιµετωπίζονται οι µαθητές ανάλογα µε το φύλο τους.  

Είναι σηµαντικό οι εκπαιδευτικοί να δίνουν και στα δύο φύλα ίσες 

εκπαιδευτικές δυνατότητες και να φροντίζουν να µην υποβάλλουν µέσω των 

προσδοκιών τους στα παιδιά την ιδέα ότι τα αγόρια θα υπερέχουν των κοριτσιών σ� 

αυτό το τοµέα και τα κορίτσια θα επισκιάσουν τα αγόρια στον άλλο (Fontana, 1995, 

σ. 159). Ελάχιστοι είναι οι δάσκαλοι µε ηθεληµένα σεξιστική προσέγγιση, αλλά οι 

λανθασµένες αντιλήψεις γύρω από τις σχετικές ικανότητες (ακόµη και τα 

ενδιαφέροντα, τις επιδιώξεις, τις συγκινήσεις) των αγοριών και των κοριτσιών 

µπορούν, χωρίς αµφιβολία, να οδηγήσουν σε µεγάλο βαθµό ασυνείδητης µεροληψίας 

µέσα στο σχολείο, όπως άλλωστε συµβαίνει και στην κοινωνία γενικότερα.   
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2.8.4   Η σχολική τάξη   
 

 Οι εκπαιδευτικοί συνήθως, προτιµούν να «δουλεύουν» µε τα κορίτσια παρά 

µε τα αγόρια γιατί αυτά είναι πιο υπάκουα και ήσυχα, πιο µελετηρά και προσεχτικά 

στο µάθηµα από ότι τα αγόρια που συνήθως προκαλούν φασαρία και αναστάτωση 

στην τάξη. Τα αγόρια συνήθως θεωρούνται «πρόβληµα» για τους δασκάλους σε 

σχέση µε την πειθαρχία.  

Ο αριθµός των αγοριών που αποτελούν «πρόβληµα» µπορεί να είναι πολύ 

µικρός σε κάθε τάξη, άλλωστε δεν έχουν όλα τα αγόρια επιθετική, απαιτητική και 

άτακτη συµπεριφορά. Οι αιτίες για µια τέτοια συµπεριφορά µπορεί να έγκειται σε 

αντίδραση του αγοριού σε µια ακατάλληλη εργασία που του δίνεται, η ανάγκη για 

περισσότερη βοήθεια για την ανάπτυξη συγκεκριµένων δεξιοτήτων ή αντίδραση σε 

µια πλειάδα άλλων πραγµάτων µέσα και έξω από το εκπαιδευτικό σύστηµα (Askew-

Ross, 1992, σ.21). Πολλές φορές, όµως, οι εκπαιδευτικοί, παρακινούµενοι από τα 

φυλετικά στερεότυπα και τις κοινωνικές τους αντιλήψεις, σχετικά µε κάποια 

«φυσικά» χαρακτηριστικά αγοριών και κοριτσιών, αποδίδουν αυθαίρετα και µε 

ιδιαίτερη ευκολία την αιτία της «προβληµατικής» συµπεριφοράς του µαθητή στο ότι 

είναι αγόρι και είναι πιο ζωηρό, αυτόνοµο και άτακτο, από το κορίτσι που είναι από 

τη φύση του φρόνιµο. Τα στερεότυπα αυτά του φύλου µπορούν να οδηγήσουν το 

δάσκαλο σε λανθασµένα συµπεράσµατα, που αγνοούν τις πραγµατικές αιτίες της 

συµπεριφοράς του αγοριού, εµποδίζοντας την πιθανότητα επίλυσης των ουσιαστικών 

προβληµάτων που το παιδί µπορεί να αντιµετωπίζει, όπως διάσπαση της προσοχής, 

υπερκινητικότητα, αδυναµία παρακολούθησης του συγκεκριµένου επιπέδου µάθησης, 

δυσλεξία και άλλα. 

Η επιθετικότητα που δείχνουν τα αγόρια πολλές φορές συνοδεύεται από τους 

εκπαιδευτικούς και άλλους ενήλικες από φράσεις κοινές και χιλιοειπωµένες, όπως 

«Τα αγόρια είναι πάντα αγόρια» ή «Ε! Έτσι είναι τα αγόρια». Αν και παράξενο 

φαίνεται πως έχουµε όλοι αποδεχτεί πως τα αγόρια είναι από τη φύση τους επιθετικά 

και αυτό «δεν πειράζει». Είναι σηµαντικό όµως να κατανοήσουµε πως ακόµη κι αν τα 

αγόρια γεννιούνται µε µια φυσική τάση προς τη βία, αυτό δε θα πρέπει να γίνει 

αποδεκτό από την κοινωνία, αφού µάλιστα µε βάση τις δικές της νόρµες έχουµε µάθει 

να καταστέλλουµε αρκετές συµπεριφορές και συναισθήµατα που δεν πρέπει να 

εκδηλωθούν µε βάση της δικές της επιταγές. 
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 Ο Nicholson (1984) µετά από έρευνες σε κορίτσια και αγόρια σε σχολικές 

τάξεις κατέληξε στο ότι τα αγόρια σκέπτονται πιο επιθετικά από τα κορίτσια και ότι 

έχουν διαµορφώσει µια πιο επιθετική εικόνα για τον εαυτό τους. Σχολιάζει επίσης, 

µετά από έρευνες που συνέκριναν το βαθµό επιθετικότητας ενήλικων αντρών και 

γυναικών, ότι αυτό που φαίνεται να αναστέλλει τις γυναίκες είναι ότι θεωρούν τη 

βίαιη συµπεριφορά περισσότερο απαράδεκτη από ό,τι οι άντρες και αγχώνονται 

περισσότερο µετά από ένα τέτοιο φέρσιµο, εκτός αν έχουν κάποια δικαιολογία για 

την πράξη του. Οι περιστάσεις στις οποίες οι γυναίκες εκδηλώνουν επιθετικότητα 

είναι πολύ διαφορετικές, όπως δηλαδή όταν πρόκειται για ζήτηµα αρχής ή όταν 

αισθάνονται αδικηµένες.   

Η ανδρική επιθετικότητα αποδίδεται και σε βιολογικές αιτίες, εξαιτίας των 

υψηλών επιπέδων τεστοστερόνης στο αίµα που εµφανίζουν οι άντρες. Η ορµόνη 

τεστοστερόνη είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση της µαχητικότητας σε πολλά 

αρσενικά άτοµα πολλών ειδών, και φυσικά του ανθρώπου ( Kalat, 1998, σ. 418).  

Η βιολογική αυτή όµως εξήγηση της επιθετικότητας δεν µπορεί να αποτελεί 

δικαιολογία των επιθετικών συµπεριφορών, αφού και οι ορµόνες επηρεάζονται από 

το περιβάλλον και ο άνθρωπος δεν είναι έρµαιο των ορµονών του, αλλά µεγαλώνει 

µέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον µε περιορισµούς και µαθηµένες συµπεριφορές. 

Τα αγόρια ενθαρρύνονται να γίνουν σκληρά και να υπερασπίζουν τον εαυτό 

τους. Αυτό δε θεωρείται συνήθως ως ανοιχτή παρότρυνση για επιθετικότητα, αλλά 

περισσότερο ως µήνυµα ότι λίγη βία δε βλάπτει, αρκεί να µη φτάνει κανείς στα άκρα. 

Ίσως το πιο σηµαντικό µήνυµα που δέχονται τα αγόρια είναι ότι πρέπει µε κάθε 

τρόπο να αποφύγουν να δώσουν την εντύπωση ότι φοβούνται να καυγαδίσουν. 

Εξάλλου, τα αγόρια βλέπουν τους εκπροσώπους του φύλου τους να εµπλέκονται σε 

βίαιες πράξεις, ενώ τα κορίτσια όχι. Τα αγόρια συχνά επιδοκιµάζονται από τους 

ίδιους τους γονείς τους για τη σκληρότητά τους. (Askew & Ross, 1992, σ. 35) 

Σκοπός των παραπάνω είναι να επισηµάνουµε ότι η επιθετικότητα, είτε 

εκδηλώνεται σαν αστείο ή σοβαρά, έχει άµεση σχέση µε τον ανδρισµό στην κοινωνία 

µας. Η κοινωνία ενθαρρύνει τα παιδιά να συµπεριφέρονται επιθετικά. Αυτό όµως σε 

θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογία για τα αγόρια και αποποίηση των ευθυνών τους. 

Όσο µεγαλώνουν, τόσο λιγότερο δικαιολογηµένες είναι οι πράξεις εχθρότητας και 

επιθετικότητας. Τα σχολεία θα πρέπει να είναι οι χώροι αντιµετώπισης της 

επιθετικότητας και όχι ενίσχυσής της. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να βοηθήσουν τα 

αγόρια προσφέροντάς τους ένα διαφορετικό πρότυπο παρουσίας και συµπεριφοράς. 
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Πολλές φορές τα αγόρια µεταθέτουν την ευθύνη της επιθετικής τους συµπεριφοράς 

στο άλλο άτοµο, αντί να την αποδέχονται οι ίδιοι. Τέτοιες συµπεριφορές θα πρέπει να 

αποδοκιµάζονται από τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα τους άντρες, ως πρότυπα των 

αγοριών-µαθητών τους.   

Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι τα αγόρια απαιτούν το µεγαλύτερο µέρος της 

προσοχής του δασκάλου, τόσο στο ∆ηµοτικό, όσο και στο Γυµνάσιο. Το µονοπώλιο 

των αγοριών στο χώρο, στη χρήση των οργάνων και στην προσοχή των δασκάλων 

στο Γυµνάσιο έχει σαφώς αποδειχτεί και δεν διαφέρει ουσιαστικά από τις όποιες 

παρατηρήσεις για το δηµοτικό. Στις συνεντεύξεις του Carricoates (1978, σ. 353-364) 

µε δασκάλους του δηµοτικού πάνω στη διδασκαλία αγοριών και κοριτσιών 

εµφανίζονται σχόλια όπως : «Τα αγόρια συγκεντρώνονται πιο δύσκολα, δεν έχουν 

την ίδια αυτοπειθαρχία µε τα κορίτσια», «Τα αγόρια ελέγχονται πιο δύσκολα, και 

άλλα παρόµοια. Η µεγαλύτερη συχνότητα παρατηρήσεων, επιπλήξεων ή και 

αποδοκιµασίας, από το δάσκαλο, συνήθως αφορά τα αγόρια, κυρίως επειδή αυτά 

δείχνουν περισσότερο από τα κορίτσια κακή συµπεριφορά. Αυτή βέβαια, µπορεί να 

οφείλεται σε πραγµατική διαφοροποίηση της συµπεριφοράς των παιδιών, αλλά ίσως 

και στις στερεοτυπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συµπεριφορά των 

φύλων.( Κακαβούλης, 1997, σ. 516)92 

Αποτέλεσµα αυτού είναι και τα ίδια τα παιδιά να συµπεριφέρονται µε 

διαφορετικό τρόπο στους συµµαθητές τους, και στους συνοµηλίκους τους 

γενικότερα, ανάλογα µε το φύλο τους. Αποδοκιµάζουν για παράδειγµα πιο πολύ τα 

αγόρια που ασχολούνται µε δραστηριότητες κοριτσιών, ενώ δεν κάνουν το ίδιο στα 

κορίτσια, όταν αυτά ασχολούνται µε δραστηριότητες αγοριών. Συνέπεια όλων αυτών 

των διαφορετικών στάσεων, είναι τα κορίτσια να αναπτύσσουν µια µεγαλύτερη 

ποικιλία δραστηριοτήτων, ενώ τα αγόρια περιορίζονται πιο πολύ στις παραδοσιακές 

δραστηριότητες του φύλου τους. (Κακαβούλης, 1997, σ. 516) 

Επίσης τα αγόρια προσπαθούν να ελέγξουν όλη την τάξη, υποτιµώντας τα 

κορίτσια. Πρόσφατες έρευνες (Mahoney, 1985) έχουν δείξει ότι τα αγόρια κάνουν τη 

ζωή των κοριτσιών ιδιαίτερα δύσκολη, αν όχι δυσάρεστη. Συχνά ακούµε το σχόλιο : 

«Τα αγόρια ωριµάζουν αργότερα από τα κορίτσια». Ιδιαίτερα στην εφηβεία τα αγόρια 

αντιµετωπίζονται από τα κορίτσια ως παιδιά, που φέρονται ανώριµα και δεν αξίζουν 

την προσοχή τους. 
                                                 
92 Κακαβούλης, Α. (1997).  Στερεότυπα των φύλων και σχολική αγωγή. Στο ∆εληγιάννη, Β. και Ζιώγου, 
Σ. (επιµ.), Φύλο και σχολική πράξη: Συλλογή Εισηγήσεων, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σ. 512-534 
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 Η Pat Mahoney (1985) έκανε παρατηρήσεις σε τάξεις και συζήτησε µε 

κορίτσια και αγόρια τριών Γυµνασίων του Λονδίνου. Συµπέρανε ότι τα αγόρια 

προσπαθούν να ελέγξουν την τάξη, καταπιέζοντας µ� αυτόν τον τρόπο τα κορίτσια 

σωµατικά και λεκτικά. Είναι πιθανό η ενέργειά τους αυτή να αποτελεί απόδειξη του 

ανδρισµού τους. Υποβάθµιζαν την εργασία ή την ικανότητα των κοριτσιών, τις 

πείραζαν, κατέστρεφαν την εργασία τους, τους έπαιρναν τα πράγµατα και τις 

κορόιδευαν. Συχνά, επίσης έριχναν στα κορίτσια το φταίξιµο, µε αποτέλεσµα µερικά 

κορίτσια να υιοθετούν µια αµυντική στάση απέναντι σε ορισµένα αγόρια.  

Οι δάσκαλοι λένε ότι τα περισσότερα κορίτσια που χρειάζονται τη βοήθειά 

τους σηκώνουν το χέρι ή πηγαίνουν σε αυτούς, κι αν εκείνος είναι απασχοληµένος 

περιµένουν µέχρι να µπορεί να τους µιλήσει. Αντίθετα, τα αγόρια φωνάζουν από την 

άκρη της τάξης όταν χρειάζονται βοήθεια. Αν και πολλές φορές οι δάσκαλοι 

αποφάσιζαν να αγνοήσουν τις φωνές, ως παραδειγµατισµό για τα αγόρια, δεν το 

κατάφερναν πάντοτε.  

Πέρα από αυτούς τους ανοιχτούς τρόπους απαίτησης της προσοχής του 

δασκάλου από τα αγόρια ή της προσπάθειάς τους να κυριαρχήσουν στην τάξη, είναι, 

επίσης, γεγονός ότι τα αγόρια αποσπούν µεγάλο µέρος της προσοχής και του χρόνου 

του δασκάλου, εξαιτίας του τρόπου µε τον οποίο εκτελούν την εργασία τους. Η 

προτίµησή τους για κατασκευές και χειρωνακτικές εργασίες τους κάνει απρόθυµους 

να αναλάβουν άλλα είδη εργασιών. 

Επιπλέον, όπως συµβαίνει στις περισσότερες οµάδες κάποιου µεγέθους, έτσι 

και η οµάδα τάξη χωρίζεται σε µικρότερες υπο-οµάδες. Το φύλο είναι ένα συχνό 

κριτήριο για τον σχηµατισµό των υπο-οµάδων. Στις σχολικές τάξεις τα αγόρια και τα 

κορίτσια τείνουν να σχηµατίζουν χωριστές υπο-οµάδες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η 

λειτουργία της οµάδας είναι διαφορετική για καθένα από τα δύο φύλα. Συγκεκριµένα 

τα αγόρια τονίζουν ως ύψιστο χαρακτηριστικό την αλληλεγγύη µεταξύ των µελών 

της οµάδας, ενώ τα κορίτσια φαίνεται πως αντιµετωπίζουν την οµάδα ως ευκαιρία για 

στενές φιλικές σχέσεις µεταξύ δύο προσώπων (Μπεζεβέγκης, 1998)93. Μόλις 

σχηµατιστεί η κάθε υπο-οµάδα αυτοµάτως σχεδόν αναπτύσσονται και οι δικοί της 

κανόνες, έτσι ώστε η συµµετοχή στην οµάδα να εξαρτάται από την αναγνώριση των 

κανόνων αυτών. Φαίνεται ότι η υπο-οµάδα δίνει στα µέλη της ένα αίσθηµα 
                                                 
93 Μπεζεβέγκης, Η. (1998). Η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων. Στο Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. και 
συν. (επιµ.),  ∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε 
Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των Φύλων, Τόµ. Α, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, σ. 245-
255 
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ασφάλειας, την εντύπωση ότι ανήκουν κάπου και είναι κοινωνικά αποδεκτά, 

ικανοποιώντας έτσι µια βασική ανθρώπινη ανάγκη. Τα παιδιά που απορρίπτονται από 

τις υπο-οµάδες καταλήγουν στην αποµόνωση, στη µοναξιά και στην υποχρεωτική και 

δυσάρεστη συνειδητοποίηση της κοινωνικής ανεπάρκειας, που τους στέρησε τη 

συµµετοχή τους στις υπο-οµάδες.(Fontana, 1995)  

Η επίδραση λοιπόν της οµάδας στην ψυχολογία του παιδιού είναι πολύ 

σηµαντική. Η διαπίστωση αυτή µας βοηθάει να κατανοήσουµε τις παρατηρήσεις των 

δασκάλων ότι τα αγόρια ανησυχούν τόσο πολύ για τη γνώµη των συνοµήλικων τους, 

ώστε αυτό να επηρεάζει σχεδόν κάθε τι που κάνουν, συµπεριλαµβανοµένης της 

προσοχής και της επίδοσης στην εργασία τους καθώς και των σχέσεών τους µε τους 

δασκάλους τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το ∆ηµοτικό, όπου τα αγόρια είναι ακόµα 

καινούργια στο σχολείο και µικρά και εποµένως, πιο ευάλωτα. (Mahoney, 1985).  

Στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η διαφοροποίηση της 

συµπεριφοράς έναντι των µαθητών των δύο φύλων φαίνεται κυρίως από τα 

µαθήµατα, στα οποία τα αγόρια ή τα κορίτσια δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον και 

έχουν υψηλότερες επιδόσεις. Τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας, µε την αυξανόµενη αυτοσυνειδησία τους, συνειδητοποιούν πιο πολύ τις 

προσδοκίες των άλλων, που έχουν σχέση µε το φύλο τους και προσπαθούν ακόµη 

περισσότερο να ανταποκριθούν σε αυτές. Συνέπεια αυτού είναι ότι πολλές διαφορές 

στη συµπεριφορά των φύλων αυξάνονται κατά τη διάρκεια της εφηβείας, και οι 

διαφορές αυτές φαίνεται ότι επιτείνονται και από το σχολείο. Είναι γνωστό π. χ. ότι η 

λεγόµενη «αποκτηµένη αποθάρρυνση» (το συναίσθηµα της έλλειψης ικανότητας που 

αποκτά ο µαθητής από την εµπειρία της επαναλαµβανόµενης αποτυχίας) 

(Κακαβούλης, 1997, σ. 517), παρατηρείται πιο συχνά στα κορίτσια παρά στα αγόρια. 

Η αιτία αυτής διαφοράς οφείλεται κυρίως στον τρόπο που αντιδρούν συνήθως οι 

εκπαιδευτικοί στην αποτυχία των µαθητών. Στα αγόρια, όταν αποτυγχάνουν, λένε 

συνήθως ότι δεν είχαν προσπαθήσει αρκετά, ενώ στα κορίτσια ότι έδωσαν 

λανθασµένες απαντήσεις, αµφισβητώντας µε τον τρόπο αυτό τις ικανότητές τους. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι τα αγόρια να ερµηνεύουν συνήθως την αποτυχία τους ως 

έλλειψη προσπάθειας, ενώ τα κορίτσια ως έλλειψη ικανότητας, δύο ερµηνείες που 

οδηγούν σε διαφοροποίηση της αυτοαξιολόγησης και της σχολικής αυτοεικόνας 

µεταξύ αγοριών και κοριτσιών.   
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Σύµφωνα µε µια εµπειρική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον Α. 

Κακαβούλη94, σε 468 µαθητές ΣΤ΄ τάξης του δηµοτικού σχολείου (254 αγόρια, 232 

κορίτσια), µε στόχο τη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών και προσαρµοστικών 

δυσκολιών, που βιώνουν οι µαθητές κατά τη µετάβασή τους από το δηµοτικό στο 

γυµνάσιο, διαπιστώθηκαν ορισµένες διαφορές των µαθητών και των δύο φύλων που 

µπορούν να αποδοθούν σε στερεοτυπικές επιδράσεις του περιβάλλοντος.   

Φαίνεται, λοιπόν, ότι για τα αγόρια ακόµη και σήµερα προβάλλονται 

περισσότερες κοινωνικές απαιτήσεις και προσδοκίες για µόρφωση και επίδοση στο 

σχολείο, από όσες προβάλλονται για τα κορίτσια. Αυτές οι αυξηµένες απαιτήσεις που 

αποβλέπουν σε περισσότερη εκπαίδευση και καλύτερη επαγγελµατική σταδιοδροµία 

θα πρέπει να δηµιουργούν στα αγόρια περισσότερο βάρος ευθύνης από όσο στα 

κορίτσια για επιτυχή συνέχιση της φοίτησης στη µέση εκπαίδευση.  

Τα κορίτσια εν όψει της εισόδου τους στο γυµνάσιο, νιώθουν περισσότερη 

αισιοδοξία σε σύγκριση µε τα αγόρια, επειδή ακριβώς δεν προβάλλονται σε αυτά 

τόσο υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις, όσο στα αγόρια, και γι� αυτό δεν 

βαρύνονται µε αυξηµένη ευθύνη για υψηλές αποδόσεις, όσο τα συνοµήλικά τους 

αγόρια. (Κακαβούλης, 1997, σ. 526) 

Παρόµοια ερµηνεία µπορεί να δοθεί και στη διαπίστωση ότι τα κορίτσια 

δείχνουν σηµαντικά µεγαλύτερη εκτίµηση για το γυµνάσιο, συγκρινόµενα µε τα 

αγόρια. Η διαφορά αυτή µεταξύ των δύο φύλων θα πρέπει, όπως και στην περίπτωση 

των προσδοκιών, να ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Τα 

αγόρια και εδώ δέχονται περισσότερη πίεση από τους γονείς τους, αλλά και από το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον για επιτυχή συνέχιση της φοίτησης σε ανώτερες 

σχολικές βαθµίδες, επειδή η εκπαίδευση θεωρείται περισσότερο για τα αγόρια ως 

µέσο για εξασφάλιση επιτυχίας στο επάγγελµα και στη ζωή, παρά για τα κορίτσια. Η 

κοινωνική αυτή πίεση, που ασκείται σε µεγαλύτερο βαθµό στο αγόρι, του δηµιουργεί 

φαίνεται περισσότερη συναίσθηση ευθύνης για σχολική επιτυχία, αλλά και άγχος 

ίσως, αν τελικά θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις της 

κοινωνίας και τις προσδοκίες των γονέων του. Επηρεασµένα λοιπόν τα αγόρια από 

κοινωνικές πιέσεις κα το άγχος της επιτυχίας, διαµορφώνουν λιγότερο θετική στάση 

για το γυµνάσιο, σε σύγκριση µε τα κορίτσια. Αντίθετα, τα κορίτσια, 

                                                 
94  Κακαβούλης, Α. (1997). Στερεότυπα των φύλων και σχολική αγωγή. Στο ∆εληγιάννη, Β. και Ζιώγου, 
Σ. (επιµ.) : Φύλο και σχολική πράξη: Συλλογή Εισηγήσεων, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σ. 512-534 
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αντιµετωπίζοντας σε µικρότερο βαθµό κοινωνικές πιέσεις και προσδοκίες των 

γονέων, φαίνεται ότι δεν νιώθουν το άγχος της επιτυχίας στον ίδιο βαθµό µε τα 

αγόρια, γι� αυτό και είναι πιο ελεύθερα ψυχολογικά, ώστε να διαµορφώνουν πιο 

αισιόδοξη προοπτική και πιο θετική εκτίµηση για το γυµνάσιο. (Κακαβούλης, 1997, 

σ. 527)  

 

2.9  Η περίοδος της εφηβείας, το σχολείο και ο δάσκαλος  
 

Το αγόρι και το κορίτσι φτάνοντας στην εφηβεία έχουν να αντιµετωπίσουν 

πολλές σωµατικές, βιολογικές και κυρίως ψυχολογικές αλλαγές. Οι έφηβοι σε αυτή 

τη φάση της ζωής τους, γίνονται εριστικοί και τους διακρίνει µια τάση αµφισβήτησης 

και επίκρισης των αρχών των µεγάλων. Πρόσωπα που µέχρι τώρα θεωρούνταν ως 

πρότυπα αµφισβητούνται, γονείς και δάσκαλοι αποϊδανικοποιούνται και πολλές 

απόψεις αυτών αναθεωρούνται. Η οµάδα των συνοµηλίκων παίζει ακόµα πιο 

σηµαντικό ρόλο την περίοδο αυτή, καθώς ο έφηβος βρίσκει εκεί άτοµα µε τα οποία 

µοιράζεται τα ίδια συναισθήµατα, τις ίδιες στάσεις προς τους ενήλικες, τις ίδιες αξίες 

και ανησυχίες. (Μπεζεβέγκης, 1998).  Η κρίση ταυτότητας που χαρακτηρίζει τον 

έφηβο σε αυτή την περίοδο της ζωής του δεν είναι ανεξάρτητο ζήτηµα στην 

εξελικτική πορεία του εφήβου. Είναι ένα από τα ψυχολογικά γνωρίσµατα στη φάση 

αυτή, που υποδηλώνει την ψυχική διαµάχη στη σχέση του εφήβου µε τον εαυτό του 

και στη σχέση του µε τους «άλλους». (Γαλανοπούλου, 1998)     

«Η διαδικασία της ανακάλυψης του εαυτού δεν αρχίζει ούτε τελειώνει στην 

εφηβεία. Την εφηβεία θα µπορούσε να τη θεωρήσει κανείς ως µια περίοδο αυξηµένης 

αυτοεπίγνωσης και έντονης αναζήτησης µιας συνεκτικής, συµπαγούς προσωπικής 

ταυτότητας». (Herbert, 1999, σ. 34)     

 Σε αυτήν την περίοδο της ζωής του παιδιού, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

είναι ικανοί ώστε να σταθούν κοντά στα παιδιά, να τα βοηθήσουν να στραφούν σε 

νέα πρότυπα και να υιοθετήσουν νέα ιδανικά, αλλά αφού πρώτα τους παράσχουν τα 

κατάλληλα εφόδια που θα τους οδηγήσουν στην επιλογή των σωστών προτύπων και 

αυτών που µπορούν να φανούν χρήσιµα για την µετέπειτα εξέλιξή τους. Σύµφωνα 

όµως µε τη µελέτη της Α.Β. Ρήγα95- που πραγµατοποιήθηκε το 1987, σε εφήβους της 

                                                 
95 Ρήγα, Α.Β. (1998). Ενδοοικογενειακές συγκρούσεις εφήβων µε ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά 
και σχολική αποτυχία. Στο Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. και συν. (επιµ.), ∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις 
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περιοχής του Περιστερίου, Αθήνας, µε σκοπό τη µελέτη των αιτών που οδηγούν τους 

εφήβους στη διακοπή του σχολείου, αλλά και την ανεύρεση ενός σηµαντικού σηµείου 

στήριξης για τους εφήβους- οι έφηβοι φαίνεται ότι δεν «αποδέχονται» το παρόν 

εκπαιδευτικό σύστηµα και την εν γένει οργάνωση σπουδών στη µέση εκπαίδευση. Οι 

σχέσεις(κατά τη γνώµη τους)  µεταξύ διδάσκοντα-µαθητή και µεταξύ σχολείου 

οικογένειας νοσούν επιδρώντας ανασταλτικά στην ψυχοσύνθεση των εφήβων, 

καλλιεργώντας συγχρόνως την «αδιαφορία» για µάθηση. (Ρήγα, 1998, σ. 545) 

Το προφίλ του διδάσκοντα περιγράφτηκε «σαν ένα άτοµο λίγο πολύ οικείο», 

«άτοµο µε κάποια απόσταση προς το µαθητή», «απόσταση προς το γονέα», τον οποίο 

αντιµετωπίζει «υποτιµητικά» πολλές φορές, «άτοµο χωρίς ζεστασιά», «άτοµο που 

κάνει διακρίσεις». Για την οµάδα-τάξη , δηλαδή, τους συµµαθητές τους, απάντησαν 

ότι «προτιµούν λιγότερα παιδιά στην τάξη», οι σχέσεις τους είναι µέτριες έως και 

«αδιάφορες». ∆ιαχώρισαν τους συµµαθητές τους σε τρεις οµάδες (κλίκες), τους 

άριστους ή «σπασίκλες», τους µέτριους και «τους έξυπνους ή σαµατατζήδες», όπου 

και κατέταξαν τους εαυτούς τους. (Ρήγα, 1998, σ. 545) 

Είναι σηµαντικό, λοιπόν, όπως διαπιστώνουµε και από τα παραπάνω, 

σύµφωνα και µε τους Cohen και J. Filipcrak,να υπάρχει µια εξατοµικευµένη 

αντιµετώπιση του εφήβου, εντός και εκτός από το σχολικό περιβάλλον, καθώς και 

µια πιθανή χρησιµοποίηση ορισµένων κινήτρων βασιζόµενων στην ανταµοιβή. 

Προτείνεται επίσης (Ρήγα, 1989)96  µια παιδαγωγική-ψυχοκοινωνική στήριξη του 

εφήβου µε τα ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, η οποία θα επιδράσει θετικά στην 

συµπεριφορά του και θα τον βοηθήσει να επανακτήσει «δύναµη» µέσα από τους 

τρόπους έκφρασης και δηµιουργικής πρωτοβουλίας. Είναι απαραίτητο όλοι να 

συµβάλλουν ώστε να δηµιουργηθούν για το νέο οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την 

κοινωνική του προσαρµογή, την επιθυµία του για µάθηση. Με την ανεύρεση της 

«ταυτότητάς του» ο έφηβος θα αποκτήσει τα απαραίτητα στοιχεί, τα οποία θα 

αποτελέσουν «το πιστοποιητικό» για την πορεία του προς την ωριµότητα και κατ� 

επέκταση της δηµιουργίας υγιών διαφυλικών σχέσεων.  

Ένα άλλο θέµα, πολύ σηµαντικό που έχουν να αντιµετωπίσουν οι έφηβοι, 

είναι αυτό της σεξουαλικής ανάπτυξης. Το θέµα της σεξουαλικής ανάπτυξης είναι 

                                                                                                                                            
στο Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των 
Φύλων, Τόµ. Β, Αθήνα : Ελληνικά Γράµµατα, σ. 542-548  
96 Βλ. Προτάσεις στο Ρήγα, Α. Β. (1989). Ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και κοινωνική συµπεριφορά 
εφήβων-µελέτη περιπτώσεων. Στο ∆ελτίο Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τευχ. 
1 Ν. 1989, τοµ. 36, σ. 232-254  
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ένα αρκετά µεγάλο και πολύπλευρο ζήτηµα. Εµείς στην εργασία αυτή θα σταθούµε 

περισσότερο στο πως αντιµετωπίζεται η σεξουαλικότητα των εφήβων σε σχέση µε το 

φύλο τους.  

Η σύγχρονη πατριαρχική κοινωνία, όπως είναι και η δική µας καταπιέζει πολύ 

περισσότερο τη γυναίκα και την τοποθετεί σε χαµηλότερη θέση, παρά την κάποια 

βελτίωση των τελευταίων δέκα ετών. ∆εν αναγνωρίζει καθόλου τις σεξουαλικές 

ανάγκες των γυναικών. Ένα «καλό» κορίτσι πρέπει να µην εκφράζει τα σεξουαλικά 

του συναισθήµατα. Σε αντιστάθµισµα, λοιπόν, οι γυναίκες γίνονται πιο 

συναισθηµατικές, τρυφερές, πιο ροµαντικές, µε αποτέλεσµα να εξιδανικεύουν τον 

άντρα-σύντροφο, που µε τη σειρά του δεν ταιριάζει τελικά στο εξιδανικευµένο 

πρότυπο. Στις µέρες µας, οι γυναίκες έχουν απελευθερωθεί αρκετά στο θέµα της 

σεξουαλικότητας και των σεξουαλικών σχέσεων, προσπαθώντας να καταρρίψουν 

τους µύθους που τις θέλουν υποτακτικές, αδύναµες και αυτές που αφήνουν στους 

άντρες πάντα την πρωτοβουλία. Οι γυναίκες έχουν γίνει στο συγκεκριµένο θέµα, όχι 

βέβαια όλες, πιο διεκδικητικές και µαχητικές. Ωστόσο, τα στερεότυπα, που θέλουν τις 

γυναίκες πιο σεµνές και συνετές δεν έχουν εξαλειφθεί, τόσο από τη µεριά των 

αντρών, όσο και από την πλευρά των γυναικών.      

Αντίθετα, µε ότι αναφέραµε για τα κορίτσια, στα αγόρια αναγνωρίζεται η 

σεξουαλικότητά τους από την κοινωνία και µάλιστα ευοδώνεται. Φυσικά εκείνες οι 

κοπέλες που είναι καλές για σεξουαλικοί σύντροφοι, δεν είναι καλές για σύζυγοι. 

Αυτή η διπλή ηθική ή το διπλό κριτήριο της κοινωνίας απέναντι στην αντρική και 

γυναικεία σεξουαλικότητα δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στις σχέσεις του ζεύγους, 

γιατί οδηγεί στο διαχωρισµό συναισθήµατος και σεξουαλικότητας. Πιο απλά, το µεν 

κορίτσι εξιδανικεύει τον άντρα-σύντροφο, το δε αγόρι διαχωρίζει τη γυναίκα-σύζυγο 

από τη γυναίκα-ερωτική σύντροφο. Με άλλα λόγια διαπιστώνουµε µια σύγκρουση 

ανάµεσα στο βιολογικό επίπεδο της σεξουαλικότητας και στο κοινωνικό, που φυσικά 

επηρεάζει το ψυχολογικό.  

Τα αγόρια δε µαθαίνουν να είναι συνυπεύθυνα σε σχέση µε τις 

συναισθηµατικές ανάγκες του κοριτσιού. Η ευθύνη βαραίνει εξ ολοκλήρου το 

κορίτσι, που πολλές φορές δεν έχει τη σωστή αγωγή και πληροφόρηση για να 

προστατευθεί. Αν στα παραπάνω προσθέσουµε και την πληθώρα των λανθασµένων 

πληροφοριών που κυκλοφορούν γύρω από τη σεξουαλικότητα αλλά και τη 

σεξουαλική πράξη, µπορούµε να καταλάβουµε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 

πολλοί νέοι, καθώς και την ανάγκη για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αλλά και την 



 151

ανάγκη για σωστή και υπεύθυνη ενηµέρωση-πληροφόρηση. (Βαϊδάκης, 1998, σ. 560-

561)97 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

  Η εξέλιξη των διαφυλικών σχέσεων κατά την ενήλικη ζωή  
 

 

3.1  Η θέση των φύλων στην εκπαίδευση 

 
Παρατηρείται στις µέρες µας µια άνιση κατανοµή των δύο φύλων στις 

διάφορες βαθµίδες της εκπαίδευσης. Παρόλο δηλαδή που η εξασφάλιση ίσων 

ευκαιριών στα αγόρια και στα κορίτσια για πρόσβαση στη µέση εκπαίδευση είναι µια 

πολύ σηµαντική κατάκτηση για τη µόρφωση της γυναίκας, ωστόσο δεν είναι αρκετή 

για να υποστηρίξουµε ότι η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση έχει επιτευχθεί. 

Αυτό συµβαίνει διότι η πρόοδος αυτή δεν συνοδεύτηκε παράλληλα από ποιοτικές 

αλλαγές, όσον αφορά την κατανοµή των φύλων στους διάφορους τύπους της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία εξακολουθεί να είναι παραδοσιακή. Κυριαρχεί 

δηλαδή το φαινόµενο της φοίτησης των κοριτσιών σε µεγαλύτερο ποσοστό στη 

γενική εκπαίδευση, από ότι στην τεχνικοεπαγγελµατική. (Μαραγκουδάκη, 1993) 

Πέρα από την παραπάνω απόκλιση, τα κορίτσια πλειοψηφούν στους τοµείς 

κοινωνικής πρόνοιας, οικονοµίας και διοίκησης, ενώ αντίθετα τα αγόρια στους τοµείς 

του µηχανολογικού, ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού που υπόσχονται καλύτερες 

προοπτικές επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και εξέλιξης. 

Ο τρόπος αυτός κατανοµής των φύλων στους διάφορους τύπους της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προδιαγράφει και προσδιορίζει την κατανοµή στην 

ανώτερη εκπαίδευση. Στον τοµέα αυτό έχουµε πλειοψηφία του γυναικείου φύλου στις 

σχολές Νηπιαγωγών και Οικιακής Οικονοµίας (µέχρι το 1982) (Μαραγκουδάκη, 

                                                 
97 Βαϊδάκης, Ν. (1998).  Σεξουαλική αγωγή: το περιεχόµενο και η αναγκαιότητά της. Στο 
Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. και συν. (επιµ.),  ∆ιαφυλικές Σχέσεις : Εισηγήσεις στο Σεµινάριο Κατάρτισης 
Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε Θέµατα Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των Φύλων, Τόµ. Β, Αθήνα : 
Ελληνικά Γράµµατα, σ. 557-564 
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1993). Αντίθετα, το γυναικείο φύλο µειοψηφεί στις διάφορες σχολές τεχνικής και 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης εκτός από τις σχολές παροχής υπηρεσιών.  

Όσον αφορά, την ανώτατη εκπαίδευση, η ανισότητα και διαφοροποίηση των 

φύλων εντοπίζεται εκτός από την κατανοµή και στα ποσοστά συµµετοχής. Έτσι, 

όπως διαπιστώνεται (Φραγκουδάκη, 1985, σ. 197, Ηλιού, 1990, σ. 98 και 212), η 

κατά φύλο κατανοµή του φοιτητικού πληθυσµού στις διάφορες πανεπιστηµιακές και 

πολυτεχνικές σχολές είναι άνιση και ακολουθεί τα παραδοσιακά και καθιερωµένα 

πρότυπα. Οι γυναίκες δηλαδή κατευθύνονται στις θεωρητικές επιστήµες και τις 

σχολές καλών τεχνών, ενώ οι άντρες στις θετικές και στις σχολές µηχανικών.  

Οι διαφοροποιήσεις αυτέ των φύλων σε συνδυασµό µε διαπιστώσεις σχετικά 

µε την κοινωνική προέλευση των φοιτητών/τριών οδήγησαν την Α. Φραγκουδάκη  να 

υποστηρίξει ότι «η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση είναι ως προς την ανισότητα των 

φύλων πολύ λιγότερο δηµοκρατική από ό,τι στις άλλες χώρες» και ότι «η κοινωνική 

ανισότητα είναι µπροστά στις σπουδές ασύγκριτα µεγαλύτερη για τις γυναίκες από 

ότι για τους άντρες. Η κοινωνική επιλογή είναι πολύ αυστηρότερη κατά φύλο». 98 

Άξιο αναφοράς κρίνεται επίσης και το γεγονός ότι η διαφοροποίηση των 

φύλων αναφορικά µε την πραγµατοποίηση µεταπτυχιακών σπουδών και την 

απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος, ακόµη και στις επιστήµες που πλειοψηφούν οι 

γυναίκες, είναι αρκετά σηµαντική και αξιοπρόσεκτη.  

Είναι, λοιπόν, δύσκολο να ισχυρισθεί κανείς ότι στο χώρο της εκπαίδευσης 

έχει επιτευχθεί η πλήρης ισότητα. Παρόλο που η εισαγωγή αντρών και γυναικών στα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας έχει ποσοτικά εξισωθεί, ωστόσο η 

ποιοτική κατανοµή των φύλων παραµένει πολύ διαφοροποιηµένη και άνιση, εις 

βάρος της εισόδου της γυναίκας σε εκπαιδευτικούς τοµείς που υπόσχονται καλύτερες 

επαγγελµατικές προοπτικές. 

Το γεγονός ότι οι παραπάνω ανισότητες δεν πηγάζουν από κάποιες 

νοµοθετικές ανισότητες, µας οδηγεί να ισχυριστούµε ότι σε µεγάλο βαθµό οφείλονται 

στις παραδοσιακές, στερεότυπες αντιλήψεις που οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι 

υπεύθυνοι της επίσηµης εκπαίδευσης έχουν για τα φύλα. ∆ηλαδή, οι παραδοσιακές 

και στερεότυπες αντιλήψεις των προσώπων αυτών για τα ιδιαίτερα «χαρίσµατα» και 

«κλίσεις» των φύλων και κυρίως για τους µελλοντικούς ρόλους αγοριών και 

κοριτσιών στο χώρο της οικογένειας εξακολουθούν να επηρεάζουν και να 

                                                 
98 Φραγκουδάκη, Α. (1985).  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα : Παπαζήσης, σ. 197 
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προσδιορίζουν τις αποφάσεις και τις εκπαιδευτικές επιλογές των κοριτσιών, να 

προδιαγράφουν το κατώτερο επαγγελµατικό τους µέλλον και να συντελούν ώστε 

µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα να αναπαράγεται και να διαιωνίζεται η 

υποδεέστερη και περιθωριακή κοινωνική τους θέση. 

Πολύ χαρακτηριστικά η Μ. Ηλιού σχολιάζει την εκπαιδευτική ανισότητα ως 

εξής: «Στην Ελλάδα, την αγραµµατοσύνη της µάνας ή της µεγαλύτερης αδελφής 

διαδέχτηκε η «γενική» εκπαίδευση της νέας κοπέλας, που δεν προετοιµάζει για 

επάγγελµα και για ουσιαστικές ευθύνες : σε όλες τις περιπτώσεις διαιωνίζεται και 

µέσα από την εκπαίδευση η εξαρτηµένη θέση της Ελληνίδας»99   

 

 

3.2  Η εργασία και η διαφοροποίηση των φύλων 

 
Ένας από τους βασικούς τοµείς της κοινωνικής ζωής, όπου οι στερεότυπες 

κοινωνικές αντιλήψεις σχετικά µε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

των φύλων, τους διαφορετικούς τους ρόλους στην οικογένεια, καθώς επίσης και η 

ιδεολογία της ανωτερότητας του αντρικού φύλου λειτουργούν και εκφράζονται µε 

ποικίλες διακρίσεις και ανισότητες εις βάρος του γυναικείου φύλου, είναι ο τοµέας 

της εξωοικιακής εργασίας. Όλα τα παραπάνω συνιστούν ένα ευρύ φάσµα ανισοτήτων 

και διακρίσεων σε βάρος των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σηµαντικές είναι οι 

διακρίσεις που γίνονται στο διαχωρισµό των επαγγελµάτων και των θέσεων εργασίας 

µε βάση το φύλο. (Μαραγκουδάκη, 1993, σ. 25) 

Είναι γεγονός πως, αν και στις περισσότερες δυτικές κοινωνίες θεσµικά όλα 

σχεδόν τα επαγγέλµατα µπορούν να ασκηθούν από άντρες και γυναίκες, ωστόσο ο 

διαχωρισµός τους σε τυπικά «γυναικεία» και «αντρικά» εξακολουθεί να αποτελεί µια 

καθιερωµένη κοινωνική πρακτική σ΄ όλο γενικά το δυτικό πολιτισµό αλλά και 

διαπολιτισµικά.  Σχετικές µελέτες100  τεκµηριώνουν τη διάκριση των θέσεων 

εργασίας µε βάση τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, δηλαδή τους τρόπους 

συµπεριφοράς, τις ικανότητες και τις επιδεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή 

και αποτελεσµατική άσκηση του επαγγέλµατος, αλλά και κυρίως µε βάση το κύρος, 

το γόητρο και κατ� επέκταση τις οικονοµικές αποδοχές που συνεπάγονται. 

                                                 
99 Ηλιού, Μ. (1990). Εκπαιδευτική και Κοινωνική ∆υναµική, Αθήνα : Πορεία, σ. 97 
100 Κατή, ∆. (1990). Νοηµοσύνη και Φύλο. Ο Σεξισµός στις Επιστηµονικές Ιδέες για τις Γνωστικές 
Ικανότητες, Αθήνα : Οδυσσέας  
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Όπως χαρακτηριστικά, αναφέρει η Μαραγκουδάκη (1993, σ. 26) «τα 

περισσότερα από τα τυπικά «γυναικεία» επαγγέλµατα θα µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως επαγγέλµατα προσφοράς υπηρεσιών, επαγγέλµατα φροντίδας και 

γενικά ως µια κοινωνικοποιηµένη µορφή των δραστηριοτήτων που εκτελούν και των 

υπηρεσιών που προσφέρουν οι γυναίκες στο χώρο της οικογένειας,�Επιπλέον, τα 

επαγγέλµατα που θεωρούνται κατάλληλα και ασκούνται κυρίως από γυναίκες 

προσδιορίζονται σαφέστατα από την περί των φύλων ιδεολογία, σύµφωνα µε την 

οποία η προσφορά υπηρεσίας και η φροντίδα για τους άλλους χαρακτηρίζονται ως 

κατεξοχήν «γυναικεία».  

Τα τυπικά γυναικεία επαγγέλµατα ή θέσεις εργασίας συγκριτικά µε τα 

αντρικά, εκτός του ότι είναι περιορισµένα σε αριθµό, τα περισσότερα δεν 

προσφέρουν δυνατότητες για εξέλιξη και άνοδο στην επαγγελµατική ιεραρχία και 

έχουν χαµηλό κοινωνικό γόητρο και κύρος.  

Χαρακτηριστικό των όσων περιγράφουµε είναι το ότι η µαζική είσοδος των 

γυναικών σε κάποιο επάγγελµα συνεπιφέρει την µείωση του κύρους και του 

κοινωνικού γοήτρου του επαγγέλµατος. Επίσης, όταν οι γυναίκες εισχωρούν σε 

επαγγέλµατα που παραδοσιακά θεωρούνται ως αντρικά, όπως αυτά του δικηγόρου, 

του γιατρού, του µηχανικού, οι ειδικότητες τις οποίες επιλέγουν οριοθετούνται µε 

βάση τις κοινωνικές αντιλήψεις για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσωπικότητας του 

φύλου τους, τα ιδιαίτερα συστατικά του ρόλου τους µέσα στην οικογένεια, µε βάση 

την υπευθυνότητα και την αφιέρωση χρόνου και κυρίως το κοινωνικό κύρος και 

γόητρό τους.  

Αξιοσηµείωτο είναι ότι στα επαγγέλµατα όπου απασχολούνται και άντρες και 

γυναίκες η ιεραρχική διαφοροποίηση των θέσεων µε βάση το φύλο είναι έντονη. Τις 

γυναίκες τις βρίσκουµε συνήθως σε χαµηλότερες ιεραρχικές θέσεις από ότι τους 

άντρες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της εκπαίδευσης, όπου στην 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι γυναίκες, ενώ όσο 

προχωράµε προς τις ανώτερες βαθµίδες εκπαίδευσης κυριαρχούν οι άντρες. Βέβαια, ο 

τοµέας της εκπαίδευσης δεν είναι ο µόνος, το ίδιο συµβαίνει στην βιοµηχανία, στην 

υγεία στις διοικητικές υπηρεσίες και σε όλους σχεδόν τους τοµείς εργασίας.   

Παρόλο που οι γυναίκες έχουν κατακτήσει το θεσµικό δικαίωµα της 

συµµετοχής τους στην αγορά εργασίας, η εργασία θεωρείται για τις γυναίκες ως κάτι 

το δευτερεύον και το εξαιρετικό και σε συνάρτηση µε µια σειρά συνθηκών και 
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παραγόντων, σε αντίθεση µε τους άντρες που θεωρείται γι� αυτούς ως κάτι το 

αυτονόητο, το απαραίτητο και το επιβεβληµένο. 101 

Χαρακτηριστικό επίσης των διακρίσεων στον επαγγελµατικό χώρο είναι το 

οξύ πρόβληµα της ανεργίας που µαστίζει το γυναικείο πληθυσµό, το οποίο όµως δε 

θεωρείται και τόσο οξύ, από τους ιθύνοντες, όσο αυτό των αντρών, αφού οι άνεργες 

γυναίκες βρίσκουν απασχόληση στο νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών, 

παραχωρώντας παράλληλα τις θέσεις τους στους άντρες, συµβάλλοντας στη µείωση 

των δικών τους ποσοστών ανεργίας. Επίσης, οι γυναίκες, εξαιτίας, των ευνοϊκών 

ρυθµίσεων που ισχύουν για τις εργαζόµενες µητέρες, δεν προτιµούνται στις διάφορες 

εργασιακές θέσεις και είναι οι πρώτες που απολύονται σε περιόδους οικονοµικής 

κρίσης. Έρευνες έχουν ακόµη καταδείξει ανισότητα στις οικονοµικές απολαβές των 

αντρών και γυναικών από την εργασία τους (Μαραγκουδάκη, 1993, σ. 44-45), οι 

οποίες δεν µπορούν να δικαιολογηθούν µε βάση την παραγωγικότητα και 

αποδοτικότητά τους.  

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι στο χώρο της εξωοικιακής 

αµειβόµενης εργασίας, η θέση των γυναικών έχει βελτιωθεί συγκριτικά µε 

παλαιότερα χρόνια, η συµµετοχή τους παρουσιάζει αύξηση και η πρόσβασή τους σε 

«κλειστά» για τις γυναίκες επαγγέλµατα, παρόλο που είναι περιορισµένη, ωστόσο 

αποτελεί γεγονός. Παρά ταύτα, όµως, η θέση των γυναικών ελάχιστα προσεγγίζει την 

προνοµιακή και κυρίαρχη θέση των αντρών.  

Πέρα από τις όποιες νοµοθετικές ρυθµίσεις και κατοχυρώσεις, ουσιαστικά η 

θέση των φύλων στο χώρο της εργασίας εξακολουθεί να οριοθετείται από τις 

παραδοσιακές κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα για τους ρόλους των αντρών 

και των γυναικών στην οικογένεια και τις ιδιαίτερες ικανότητες-δεξιότητές τους και 

την ιδεολογία της κατωτερότητας του γυναικείου φύλου, συµβάλλοντας καθοριστικά 

στη συντήρηση και διαιώνιση των συγκεκριµένων κοινωνικών αντιλήψεων.  

 

 

 

 

 

                                                 
101 Κασιµάτη, Κ. (1982). Η γυναίκα στην απασχόληση. Στο Κασιµάτη, Κ. κ.ά., Ο Φάκελος της Ισότητας,  
Αθήνα : Οδυσσέας, σ. 7-25 
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3.3  Η εξέλιξη της συµπεριφοράς των δύο φύλων 
     

Η συµπεριφορά που τα δύο φύλα, το κορίτσι και το αγόρι, θα αναπτύξουν 

κατά την µετουσίωσή τους σε άντρα και γυναίκα, εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό, 

όπως άλλωστε διαπιστώσαµε µέχρι τώρα, από την ποιότητα των φορέων 

κοινωνικοποίησής τους, την οικογένεια, το σχολείο, την κοινωνία στην οποία 

ανήκουν. Η συµπεριφορά τους, η επικοινωνία τους µε το άλλο φύλο και όχι µόνο, η 

ποιότητα των διαφυλικών τους σχέσεων εξαρτάται και καθορίζεται από τις 

αντιλήψεις και τα στερεότυπα για τα δύο φύλα, µε τα οποία θα επιφορτιστεί 

µεγαλώνοντας. Η συµπεριφορά των δύο φύλων αποτελεί ένα ευρύ και πολύπλευρο 

αντικείµενο. Εµείς θα επικεντρωθούµε σε ένα ειδικότερο ζήτηµα, θα µελετήσουµε τη 

µη λεκτική συµπεριφορά των δύο φύλων102. Πιστεύουµε πως η µη λεκτική 

συµπεριφορά του κάθε ανθρώπου είναι µια πλούσια πηγή πληροφοριών για τον τρόπο 

που σκέφτεται το άτοµο, για το τι νιώθει, για τα βιώµατά του γενικότερα.  

Οι διαφορές που παρουσιάζουν τα δύο φύλα ως προς τη µη λεκτική 

συµπεριφορά, οφείλονται τόσο σε γενετικούς παράγοντες, όσο και στη µίµηση 

κοινωνικών προτύπων, καθώς και στις παρεχόµενες από τον κοινωνικό περίγυρο 

αµοιβές και τιµωρίες.  

Οι γενετικοί παράγοντες, δεν χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης, αφού εύκολα 

γίνεται αντιληπτό ότι οι σωµατικές διαφορές των αγοριών και κοριτσιών επηρεάζουν 

τις µη λεκτικές συµπεριφορές τους, όπως τη στάση του σώµατος. Η µίµηση των 

κοινωνικών προτύπων αποτελεί έναν πολύ σηµαντικό παράγοντα για τη 

διαφοροποίηση των µη λεκτικών συµπεριφορών των δύο φύλων. Ιδιαίτερα στη µικρή 

ηλικία τα αγόρια και τα κορίτσια παρατηρούν διαρκώς και µιµούνται αρχικά τα 

οικογενειακά και έπειτα τα κοινωνικά µοντέλα. Ταυτόχρονα, ο κοινωνικός περίγυρος 

παρέχει αµοιβές στα παιδιά, όταν αυτά συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τα κοινωνικά 

στερεότυπα, ενώ αντίθετα, όταν αντιγράφουν χαρακτηριστικές συµπεριφορές του 

αντίθετου φύλου, αποθαρρύνονται ή και τιµωρούνται.(Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 1998)  

Τα δυτικά κοινωνικά στερεότυπα απαιτούν από τις γυναίκες να είναι 

εκδηλωτικές, ευαίσθητες, υποστηρικτικές και να υποκύπτουν στις απαιτήσεις των 

άλλων. Αντίθετα, οι άντρες απαιτείται να είναι ανεξάρτητοι, αποφασιστικοί και να 

έχουν ισχυρή αυτοπεποίθηση. Με βάση αυτά τα στερεότυπα, η µη λεκτική 
                                                 
102 Παπαδάκη- Μιχαηλίδη, Ε. (1998). Η σιωπηλή γλώσσα των συναισθηµάτων : η µη λεκτική 
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συµπεριφορά θα πρέπει να αντανακλά για µεν τους άντρες τάση για κυριαρχία και για 

δε τις γυναίκες τάση για υποταγή. Έρευνες δείχνουν (Mehrabian, 1972, 1981)103 ότι 

οι συµπεριφορές των γυναικών υποδηλώνουν περισσότερες συναισθηµατικές τάσεις, 

από ότι αυτές των αντρών που εκδηλώνουν κυρίαρχες τάσεις.  

Η στάση του σώµατος, αντρών και γυναικών, καθώς και η συµπεριφορά τους 

στο χώρο,  αποτελούν τα πιο διαδεδοµένα κανάλια της µη λεκτικής επικοινωνίας 

µεταξύ αντρών και γυναικών. Οι άντρες τις περισσότερες των περιπτώσεων 

συνηθίζουν να απλώνονται στο χώρο µε το σώµα τους, πολύ περισσότερο από ότι οι 

γυναίκες. Οι γυναίκες συνήθως τοποθετούν τα χέρια τους σταυρωµένα κοντά στο 

σώµα τους, ενώ τα πόδια παραµένουν κλειστά µε τα γόνατα ενωµένα. Η στάση τους 

αυτή υποδηλώνει συστολή και υποτακτικότητα. Αντίθετα, η στάση των αντρών, µε τα 

χέρια τους µακριά και τα πόδια τους ανοιχτά, υποδηλώνει µια τάση επεκτατικότητας, 

κυριαρχίας και επιθετικότητας. (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 1998) 

Έχει διαπιστωθεί ότι ο χώρος που καταλαµβάνουν οι γυναίκες, µε το σώµα 

και την κίνησή τους είναι πολύ µικρότερος από αυτόν των αντρών. Η διαφοροποίηση 

αυτή των αντρών και των γυναικών στη χρήση του χώρου διαπιστώνεται από την 

παιδική ηλικία και είναι πιθανό να σχετίζεται µε τα διαφορετικά είδη παιχνιδιών που 

συνηθίζουν να παίζουν τα αγόρια (αυτοκινητάκια) και τα κορίτσια (κούκλες). Τα 

αγόρια σε αντίθεση µε τα κορίτσια προτιµούν να παίζουνε σε ανοιχτούς χώρους και 

να κινούνται σε µεγάλες περιοχές, χρησιµοποιώντας για το παιχνίδι τους σχεδόν 

διπλάσιο χώρο από ότι τα κορίτσια.  

Έντονες είναι οι διαφορές στα δύο φύλα στο µέγεθος του ζωτικού 

προσωπικού χώρου που διατηρούν. Ο ελεύθερος χώρος που διατηρούν οι γυναίκες 

γύρω τους όχι µόνο είναι µικρότερος από των αντρών αλλά και µε µεγαλύτερη 

διατρητικότητα, αφού οι γυναίκες είναι ανεκτικές στις εισβολές του ζωτικού χώρου. 

Η διαφορά αυτή πιθανώς να οφείλεται στο ότι οι περισσότερες γυναίκες, όταν 

γίνονται µητέρες, έρχονται σε στενή σωµατική επαφή και µαθαίνουν να µοιράζονται 

το χώρο τους µε τα βρέφη τους και αργότερα µε τα παιδιά τους. Μια ακόµη πιθανή 

εξήγηση είναι ότι επειδή οι γυναίκες «διδάσκονται» ότι έχουν µικρότερο κύρος από 
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τους άντρες, ασυνείδητα διεκδικούν µικρότερους χώρους, αφού το µέγεθος του 

ζωτικού χώρου σχετίζεται µε το κύρος104 και τη δύναµη.  

Πολλές µελέτες (Richmond, McCroskey & Payne, 1991) έχουν διαπιστώσει 

ότι οι άντρες περιορίζουν την εκδήλωση των συναισθηµάτων τους πολύ περισσότερο 

από ότι οι γυναίκες. Αυτό συµβαίνει διότι στην κοινωνία µας οι γυναίκες 

ενθαρρύνονται να εκδηλώνουν τα συναισθήµατά τους, ενώ οι άντρες αποθαρρύνονται 

για την ίδια ακριβώς συµπεριφορά. Οι γυναίκες είναι περισσότερο εκδηλωτικές από 

τους άντρες, έχουν περισσότερες και πλουσιότερες εκφράσεις στο πρόσωπό τους, 

χαµογελούν περισσότερο είτε είναι χαρούµενες είτε όχι. Το χαµόγελο αποτελεί για τις 

γυναίκες ένα σήµα φιλίας, κατανόησης, εκφραστικότητας, ή ένα τρόπο να καλύψουν 

την αµηχανία τους, ή ακόµη και για την έκφραση αρνητικών µηνυµάτων.  

Μια άλλη διαφοροποίηση της µη λεκτικής επικοινωνίας των δύο φύλων είναι 

η οπτική επαφή. Οι γυναίκες κοιτούν περισσότερο στα µάτια τους άλλους ανθρώπους 

από ότι οι άντρες. Αυτό δηµιουργεί ζεστασιά και εγγύτητα. Αντίθετα, ο τρόπος που οι 

άντρες κοιτούν στα µάτια, δηλαδή έντονα, µε τα µάτια ανοιχτά και µε µυϊκή ένταση 

στο πρόσωπό τους, υποδηλώνει υπεροχή και επιθετικότητα.  

Όσον αφορά την απτική επαφή, δε µας προκαλεί καµία έκπληξη το γεγονός 

ότι οι γυναίκες µεταξύ τους έχουν πολύ περισσότερη απτική επαφή από ότι οι άντρες 

ανάµεσά τους. Μια τέτοια επαφή θεωρείται στην κοινωνία µας σχεδόν απαγορευτική. 

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η απτική επαφή µεταφέρει για τους άντρες µηνύµατα 

σεξουαλικής µορφής, περισσότερο από ότι για τις γυναίκες. (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 

1998) 

Οι γυναίκες, λοιπόν είναι πιο εκφραστικές από τους άντρες, καθώς και πιο 

ευαίσθητες στην αποκωδικοποίηση της µη λεκτικής συµπεριφοράς των άλλων. Η 

ικανότητα αυτή των γυναικών έγκειται στο ότι οι γυναίκες κοιτούν περισσότερη ώρα 

τους άλλους ανθρώπους στο πρόσωπο, µε αποτέλεσµα να µπορούν πιο εύκολα να 

αποκωδικοποιήσουν τα µηνύµατα που εκπέµπει η µη λεκτική συµπεριφορά του.  

Γενικότερα, από όλα τα παραπάνω, γίνεται φανερό, ότι το κορίτσι και το 

αγόρι, ως γυναίκα και άντρας πια «κουβαλάει» αρκετά, αν όχι όλα τα βιώµατα της 

κοινωνικοποίησής του. Ο τρόπος που µια γυναίκα και ένας άντρας αλληλεπιδρά µε το 

αντίθετο φύλο είναι άµεσα συνυφασµένος µε τις οικογενειακές, σχολικές, κοινωνικές 

αντιλήψεις και στερεότυπα µε τα οποία γαλουχήθηκε, πρότυπα και αναπαραστάσεις 
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που επηρεάζουν ακόµα και τις πιο ασυνείδητες, αυθόρµητες και µη ελέγξιµες 

συµπεριφορές τους, όπως αυτήν της µη λεκτικής συµπεριφοράς.  

 

3.4  Το πρότυπο των σχέσεων των δύο φύλων 
 

Τα πρότυπα των αγοριών και κοριτσιών για τα δύο φύλα παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην εξέλιξη των ενήλικων αργότερα διαπροσωπικών τους σχέσεων. Η 

ποιότητα των σχέσεών τους µε το άλλο φύλο, η καταλληλότητα και η ουσιαστικότητά 

τους είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την κοινωνικοποίηση της γυναίκας και του άντρα 

κατά τα στάδια ανάπτυξής τους. Οι αντιλήψεις και τα στερεότυπα των αγοριών και 

κοριτσιών για τα δύο φύλα, όπως διαµορφώνονται από τις οικογενειακές, 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές επιρροές, αποτελούν αντικατοπτρισµό των 

µελλοντικών τους διαφυλικών σχέσεων.  

Το άτοµο, κορίτσι και αγόρι, καθώς µπαίνει στην ενήλικη ζωή, ως γυναίκα 

και άντρας πια, αρχίζει να αναζητά πιο σταθερούς δεσµούς µε το άλλο φύλο, αρχίζει 

δηλαδή να αναζητά σύντροφο.  

Μια τέτοια επιλογή, που σκοπό πολλές φορές έχει τη σταθερή συµβίωση και 

το γάµο, είναι λογικό να διέπεται από κάποια κριτήρια, βάση των οποίων θα γίνει η 

επιλογή αυτή και θα δηµιουργήσει µια όσο το δυνατό πιο αρµονική διαφυλική σχέση. 

Η επιλογή του σωστού συντρόφου είναι πολύ σηµαντική για το άτοµο γιατί αυτή θα 

καθορίσει σε µεγάλο βαθµό τη µετέπειτα εξέλιξη του ατόµου. Η επιλογή ενός 

«κατάλληλου», για το άτοµο, συντρόφου θα οδηγήσει σε µια καλή επικοινωνία µε το 

σύντροφό του και σε µια ευχάριστη συµβίωση. Αντίθετα, µια λανθασµένη επιλογή 

είναι πιθανό να οδηγήσει σε έλλειψη επικοινωνίας, αρνητική αντιµετώπιση του άλλου 

φύλου, µε αποτέλεσµα την διατάραξη των διαφυλικών σχέσεων.  

Όπως αναφέραµε και παραπάνω, ανάµεσα στα κριτήρια επιλογής συντρόφου, 

βρίσκονται και οι παράγοντες της οικογένειας, του σχολείου και του κοινωνικού 

περιβάλλοντος. Ένα σωστό οικογενειακό περιβάλλον, που προβάλλει τα πρότυπα της 

ισότητας των δύο φύλων, του αλληλοσεβασµού και της εκτίµησης των γονιών µεταξύ 

τους, όπου οι διαφορές επιλύονται µε το διάλογο, σίγουρα ένα τέτοιο περιβάλλον 

προσφέρει στο παιδί ένα πρότυπο κατάλληλο για την ανάπτυξη υγιών διαφυλικών 

σχέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου το παιδί έρχεται αντιµέτωπο µε άσχηµες 

καταστάσεις, που οι γονείς προσβάλλουν ο ένας τον άλλο, που διαφιλονικούν και 
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δηµιουργούν συγκρούσεις, είναι αναµενόµενο το παιδί αυτό να αντιµετωπίσει κάποια 

δυσκολία στην επικοινωνία του µε το άλλο φύλο και στην ανάπτυξη επιτυχηµένων 

διαφυλικών σχέσεων. Όσον αφορά τους παράγοντες του σχολείου και του κοινωνικού 

περιβάλλοντος, που έχουν αναπτυχθεί εκτενώς παραπάνω, είναι σηµαντικό το παιδί 

να αντιµετωπιστεί από αυτούς ως µια αυτοτελή και ανεξάρτητη προσωπικότητα και 

όχι ως κορίτσι και αγόρι.  

Εκτός όµως από τους συνειδητούς υπάρχουν και ασυνείδητοι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη επιλογή συντρόφου. Υποστηρίζεται λοιπόν από τους εκπροσώπους 

της Ψυχαναλυτικής Σχολής (Καραθανάση-Κατσαούνου, 1998, σ. 266-267) ότι : 

α) Μεταξύ των δύο φύλων υπάρχει µια δυσπιστία, η οποία αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα, που δυσχεραίνει τη διαδικασία επιλογής συντρόφου. 

Ιδιαίτερα µάλιστα στα πλαίσια ενός πολιτισµού διαποτισµένου από προκατάληψη, 

κυρίως όσον αφορά την κατωτερότητα της γυναίκας, υπάρχει διστακτικότητα στη 

σύναψη διαφυλικών σχέσεων, γεγονός που καθιστά πολυπλοκότερους τους 

µηχανισµούς διαµόρφωσης των κριτηρίων επιλογής συντρόφου.  

β) Πολλά από τα κριτήρια επιλογής συντρόφου σχετίζονται:  

-Με την εκπλήρωση ασυνείδητων επιθυµιών του ατόµου, οι οποίες είτε έχουν 

τις ρίζες τους στο οιδιπόδειο σύµπλεγµα κατά την παιδική ηλικία και εκφράζονται µε 

την αναζήτηση των γονεϊκών προτύπων, είτε στις παιδικές συγκρούσεις, και 

εκφράζονται µε την αναζήτηση των αντίθετων από αυτών των γoνεϊκών προτύπων. 

Πολλές από τις ασυνείδητες επιθυµίες του κάθε ατόµου εκφράζονται µε την ύπαρξη 

αντιφατικών προσδοκιών-κριτηρίων σε σχέση µε το άλλο φύλο, κρυφών προσδοκιών 

που εκ φύσεως είναι αντιφατικά και προσµένουν την ικανοποίησή τους. Έτσι, µπορεί 

να αναζητάµε έναν σύντροφο, που να είναι δυνατός και εξουσιαστικός, αλλά και να 

κυριαρχείται συγχρόνως από εµάς, έναν σύντροφο που είναι αισθησιακός, 

αφοσιωµένος απόλυτα σε µας, αλλά και ταυτόχρονα αφοσιωµένος σε δηµιουργικό 

έργο.  

-Με την έλλειψη γνώσης των αναγκών του, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει 

σε λανθασµένες επιλογές, που φαίνεται ότι στην πραγµατικότητα ικανοποιούν 

µεµονωµένες λανθάνουσες απαιτήσεις.  

Γενικότερα, στην επιλογή συντρόφου φαίνεται να συντελούν η αγάπη και η 

σεξουαλικότητα, ενστικτώδεις και συναισθηµατικές δυνάµεις, η επιβεβαίωση της 

προσωπικότητας του ατόµου και η κάλυψη των αναγκών του. Τα φυσικά 

χαρακτηριστικά του ατόµου, η εµφάνισή του δηλαδή, φαίνεται να παίζουν σηµαντικό 
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ρόλο στην επιλογή συντρόφου και ιδιαίτερα στους άντρες, που φαίνεται ότι δίνουν 

περισσότερη σηµασία σε αυτήν από ότι οι γυναίκες. Άλλοι παράγοντες είναι αυτός 

της ηλικίας, όπου διαπιστώνεται µια τάση αναζήτησης συντρόφου µεγαλύτερης 

ηλικίας από πλευράς γυναικών και µικρότερης από πλευράς αντρών, η ασυνείδητη 

διαπροσωπική επικοινωνία µεταξύ των ατόµων, καθώς και οι γονεϊκές εικόνες, που οι 

επιδράσεις  τους εκφράζονται από τα κορίτσια µε την επιλογή συντρόφου που µοιάζει 

περισσότερο µε τον πατέρα, και από την πλευρά των αγοριών που να µοιάζει 

περισσότερο στη µητέρα. Η τάση αυτή παρατηρείται εντονότερη στα κορίτσια. 

Επίσης σηµαντικοί παράγοντες είναι τα πνευµατικά χαρακτηριστικά του 

ατόµου, καθώς και η µορφωτική, πολιτιστική και κοινωνική οµοιότητα. Σε όλες τις 

πολιτισµικές οµάδες φαίνεται να υπάρχει µια οµογένεια στην επιλογή συντρόφου. 

Συνήθως οι σύντροφοι επιλέγονται µε βάση την κοινή εθνικότητα, τα κοινά 

ενδιαφέροντα και αξίες, το κοινό µορφωτικό επίπεδο κτλ. Είναι αρκετές οι έρευνες 

που δείχνουν ότι η µεγάλη διαφορά µεταξύ των συντρόφων σε αυτούς τους 

παράγοντες συνδέεται µε αποτυχία και σπάσιµο της σχέσης (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 

2000, σ. 103). Σε σχέση µε τα δύο φύλα φαίνεται να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση 

µεταξύ αντρών και γυναικών, δηλαδή οι γυναίκες είναι πιο ευαίσθητες στην 

κοινωνική θέση του άντρα. Σε περιπτώσεις διαφοράς µορφωτικού-κοινωνικού-

πολιτιστικού επιπέδου είναι περισσότερο αποδεκτή η υπεροχή των αντρών. 

(Καραθανάση-Κατσαούνου, 1998, σ. 267) 

Η συµπληρωµατικότητα των αναγκών και η συνύπαρξη στοιχείων οµοιότητας 

µπορεί να οδηγήσει σε µια αρµονική και ισορροπηµένη σχέση. Η ύπαρξη προτύπων, 

από τη µεριά της οικογένειας, του σχολείου και της κοινωνίας, απαλλαγµένων από 

προκαταλήψεις και στερεότυπα γενικότερα και ειδικότερα ως προς το φύλο, 

αποτελούν τη βάση για τη δηµιουργία υγιών διαφυλικών σχέσεων. Το ζευγάρι, ο 

άντρας και η γυναίκα, που συνδέονται µε σκοπό τη δηµιουργία οικογένειας, 

αποτελούν τους αρχιτέκτονες της οικογένειας αυτής. Το σύστηµα αυτό των συζύγων 

έχει να επιτελέσει συγκεκριµένους ρόλους, πολύ βασικούς για τη λειτουργία της 

οικογένειας (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000, σ. 149). Η δοµή της οικογένειας που θα 

δηµιουργήσουν, η ποιότητα των σχέσεων των δύο συζύγων, οι υγιείς, 

συναισθηµατικές και ουσιαστικές σχέσεις µεταξύ τους και µε τα παιδιά τους, 

εξαρτάται από τις βάσεις που έχουν από τη δική τους οικογένεια, αλλά και αποτελούν 

θεµέλιο λίθο για την σωστή ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των δικών τους παιδιών, 

της µελλοντικής γενιάς.   
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Συµπεράσµατα-Προτάσεις 

 
Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η µελέτη των διαφυλικών σχέσεων σε σχέση 

µε την εκπαίδευση και το σχολείο, αλλά και παράλληλα η επισήµανση του 

καθοριστικού ρόλου που διαδραµατίζουν η οικογένεια, το σχολείο και το κοινωνικό 

περιβάλλον στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, αγοριού και κοριτσιού, στην 

ανάπτυξη θετικών ή αρνητικών στάσεων για το φύλο και τις διαφυλικές σχέσεις.  

Μέσα από τις εκτενείς µας αναφορές στους φορείς κοινωνικοποίησης, 

διαπιστώσαµε ότι τα στερεότυπα και οι κοινωνικές αναπαραστάσεις που σχετίζονται 

µε τα δύο φύλα, τις διαφορές και οµοιότητές τους, όχι µόνο δεν έχουν εξαλειφθεί, 

αλλά αντιθέτως ενισχύονται και διαιωνίζονται, συνειδητά ή µη, από τους ίδιους 

αυτούς φορείς. Είναι όµως σηµαντικό οι φορείς αυτοί, σχολείο, οικογένεια, κοινωνία 

να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα του ρόλου τους και την καθοριστική του 

σηµασία για την ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και τη µετέπειτα ενήλικη εξέλιξή του. 

Είναι φανερό πως οι σχέσεις των ανθρώπων σήµερα περνούν µια κρίση σε 

όλα τα επίπεδα. Αυτό διαπιστώνεται, όχι µόνο από την παρατήρηση  της καθηµερινής 

πραγµατικότητας, αλλά και µέσα από τη µεγάλη κινητικότητα που παρατηρείται 

διεθνώς γύρω από αυτό το θέµα. Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση µε το ότι η 

παρέµβαση των ενηλίκων στην εξέλιξη του παιδιού θεωρείται καθοριστική, µας 

επιτρέπουν να θεωρήσουµε ως µια πιθανή και κατάλληλη λύση του φαινοµένου 

αυτού τη σωστή αγωγή των σχέσεων.  

Η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος αγωγής σχέσεων, ενός 

προγράµµατος που να απευθύνεται στα παιδιά και να εµπλέκει όλους τους φορείς 

αγωγής, µπορεί να φανεί αποτελεσµατικό (∆ράγαση, 1998, σ. 376-377). Βασικό είναι 

να απευθύνεται στην εκπαίδευση που είναι ο υπεύθυνος φορέας της συστηµατικής 

αγωγής, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθµια και συγκεκριµένα στην προσχολική ηλικία. Στη 

συνέχεια θα απευθύνεται και στην οικογένεια, από την οποία ξεκινά και στην οποία 

κλείνει ο φαύλος κύκλος αναπαραγωγής των στερεοτύπων. Οι επιστηµονικοί φορείς 

και οι οργανωµένες κοινωνικές οµάδες µπορούν να συµβάλλουν δυναµικά στην 

αγωγή σχέσεων, µε ευκαιριακά προγράµµατα και µε έκδοση έντυπου υλικού και 

ευαισθητοποίηση του κοινού µέσα από τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης. 
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Πιο συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, κρίνεται απαραίτητη η 

ένταξη της σχετικής στρατηγικής στο επίσηµο αναπτυξιακό πρόγραµµα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, από την πρώτη βαθµίδα. Το παιδί στην ηλικία των 

τεσσάρων έως πέντε ετών εµφανίζει τις πρώτες φιλοσοφικές του αναζητήσεις. Τότε 

υιοθετούνται πρότυπα και θεµελιώνονται χαρακτήρες. Τότε είναι η σηµαντικότερη 

περίοδος για την οργάνωση υγιών κοινωνικών σχέσεων. Η επιτυχία βασίζεται στην 

κατάλληλη προετοιµασία του δασκάλου και στην ποιότητα των αναλυτικών 

προγραµµάτων. Έρευνες, τόσο ελληνικές, όσο και διεθνείς υποστηρίζουν ότι η 

σχολική επιτυχία αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική επιτυχία. 

Απαραίτητη βέβαια είναι και η ενηµέρωση της οικογένειας µέσα από σχολές 

γονέων, για να µπορεί και η οικογένεια µε τη σειρά της να συµβάλλει λειτουργικά, 

θετικά και αποτελεσµατικά στην αγωγή των σχέσεων του παιδιού, χωρίς 

συναισθηµατική φόρτιση, αµηχανία ή προκαταλήψεις.  

Πιστεύεται ότι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων 

στα προβλήµατα της εκπαίδευσης που σχετίζονται µε το φύλο των µαθητών τους, η 

ενηµέρωσή τους για τις σχετικές έρευνες που γίνονται σ� ολόκληρο τον κόσµο, καθώς 

και οι λύσεις που έχουν δοκιµαστεί µε επιτυχία αλλού ή προτείνονται, θα πρέπει να 

αποτελέσουν το πρώτο βήµα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Θα πρέπει να 

ακολουθηθεί συστηµατική µελέτη του προβλήµατος και ανάπτυξη προγραµµάτων 

προσαρµοσµένων στην ελληνική πραγµατικότητα τα οποία θα έχουν ως στόχο την 

εξάλειψη των διαφορών που παρουσιάζονται µεταξύ των µαθητών σε σχέση µε το 

φύλο τους. (Χατζηγεωργίου, 1998, σ. 449) «Σκοπός της Α/θµιας και Β/θµιας 

εκπαίδευσης είναι να συµβάλει στην ολόπλευρα, αρµονική και ισόρροπη ανάπτυξη 

των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών ώστε, ανεξάρτητα από 

φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες 

προσωπικότητες και να ζήσουν δηµιουργικά» (Ν. 1566 Άρθ. 1). Ο ρόλος λοιπόν, του 

δασκάλου και γενικότερα της εκπαίδευσης είναι να εφοδιάζει τα παιδιά µε γνώσεις 

και δεξιότητες ικανές για τη µελλοντική τους ζωή, να αναγνωρίζει τις ατοµικές 

ιδιαιτερότητες και τη µοναδικότητα κάθε παιδιού, µε την παροχή ίσων ευκαιριών 

εκπαίδευσης σ� αυτό, να στηρίζεται στην ιδιαίτερη αξία της σχέσης του παιδιού µε 

τον/την εκπαιδευτικό του, απαλλαγµένος από προκαταλήψεις και κοινωνικά 

στερεότυπα που αφορούν τα δύο φύλα, που κατηγοριοποιούν τους µαθητές του σε 

αγόρια και κορίτσια. 
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Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου και 

τα σχολικά εγχειρίδια, θα πρέπει να είναι προσανατολισµένα προς την προσφορά 

ίσων ευκαιριών για τα αγόρια και τα κορίτσια. Τα κορίτσια, και όχι µόνο τα αγόρια, 

θα πρέπει να θεωρηθούν και αυτά ως η κινητήρια δύναµη και ο δυναµικός 

παράγοντας της οικονοµικής, κοινωνικής, πνευµατικής και ψυχολογικής προόδου της 

χώρας µας. Το σχολείο οφείλει να προωθήσει όλες τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και 

τις ικανότητες των κοριτσιών και αγοριών προς όλα τα επαγγέλµατα, χωρίς, µε άµεσο 

ή έµµεσο τρόπο, να τα αποκλείει από κανένα, κατηγοριοποιώντας τα σε γυναικεία και 

αντρικά. Η κοινωνία του 21ου αιώνα, µε όλες τις µοντέρνες τεχνολογίες και τις 

οικονοµικές µεταλλαγές, απαιτεί από την εκπαίδευση, µέτρα εκπαίδευσης και για τα 

δύο φύλα, απαλλαγµένα από κοινωνικά στερεότυπα που τοποθετούν τα αγόρια 

υψηλότερα από τα κορίτσια, στη συµβολή τους στην βελτίωση της παραγωγικότητας 

και της ανταγωνιστικότητας.  

Η τακτική  της διάκριση των φύλων, οπουδήποτε κι αν ακολουθείται και 

εφαρµόζεται-παιδικά βιβλία ή σχολικά εγχειρίδια, τηλεοπτικά προγράµµατα, άµεση 

επικοινωνία των παιδιών µε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς κτλ.-, θα πρέπει να 

γίνει κατανοητό ότι εµποδίζει την υλοποίηση της ισότητας των φύλων σύµφωνα µε 

όσα οι συνταγµατικές επιταγές και οι νοµοθετικές ρυθµίσεις υπαγορεύουν. Εκτός από 

το ότι είναι αντιπαιδαγωγική, έχει και πολλές σηµαντικές βραχυπρόθεσµες, αλλά και 

µακροπρόθεσµες, αρνητικές ψυχολογικά συνέπειες για τα άτοµα και των δυο φύλων. 

Τέλος, παρεµποδίζει την υλοποίηση της ισότητας των φύλων σύµφωνα µε όσα το 

Σύνταγµα και οι νόµοι υπαγορεύουν, επειδή ακριβώς οι σχέσεις, οι ρόλοι και γενικά η 

θέση των αντρών και των γυναικών στον οικογενειακό, στον εργασιακό, αλλά και σε 

όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής είναι περισσότερο θέµα αντιλήψεων παρά 

νοµοθετικών ρυθµίσεων. Οι νόµοι για την ισότητα των φύλων είναι οπωσδήποτε 

σηµαντικό βήµα, αλλά δεν την εγγυώνται κι ούτε την εξασφαλίζουν, αν παράλληλα 

δεν συνοδεύονται από ανάλογες πρακτικές κοινωνικοποίησης.(Μαραγκουδάκη, 1998) 

Στόχος όλων µας, γονέων, εκπαιδευτικών, πολιτών και επίσηµων φορέων θα 

πρέπει να είναι οι αλλαγές των υπαρχουσών νοοτροπιών, αντιλήψεων και στάσεων, 

όσον αφορά στα δύο φύλα και κυρίως το γυναικείο. Η χαρά και η ευτυχία της ζωής 

εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη συµφιλίωση και την αρµονική συνύπαρξη των 

δύο φύλων. Προς αυτή τη κατεύθυνση θα πρέπει να προσανατολίζονται όλοι οι 

φορείς κοινωνικοποίησης των παιδιών, αφού αυτοί θέτουν τις βάσεις και τις 

προϋποθέσεις για την εξέλιξη των διαφυλικών σχέσεων. 
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 Θα ήταν σίγουρα ουτοπικό να υποστηρίξουµε πως µια αλλαγή των στάσεων 

της κοινωνίας απέναντι στα δύο φύλα είναι εύκολη, από τη στιγµή που έχουµε να 

αντιµετωπίσουµε αντιλήψεις, συµπεριφορές, πρακτικές και πρότυπα διαφυλικών 

σχέσεων και κατανοµής ρόλων πολύ καλά εδραιωµένα σε όλα τα επίπεδα κοινωνικής 

δράσης. Ωστόσο, πιστεύουµε και υποστηρίζουµε πως αν πραγµατικά αυτή η ανάγκη 

της ουσιαστικής ισότητας ανάµεσα στα φυλά γίνει βίωµα όλων, και αν όλοι 

θελήσουµε αληθινά να συµµετέχουµε στον µακρύ και επίπονο αγώνα, που απαιτείται 

για  την απόρριψη των παλιών και την υιοθέτηση νέων αντιλήψεων, τότε το σίγουρο 

είναι πως οι νέες γενιές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν την προσωπικότητά 

τους, να διαµορφώσουν την ταυτότητα του φύλου τους και τις αντιλήψεις τους για τις 

διαφυλικές σχέσεις, υπό το πρίσµα νέων δεδοµένων απαλλαγµένων από τα σύγχρονα 

στερεότυπα και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που συντηρούν τη διάκριση των 

φύλων. Εκτός των άλλων φορέων κοινωνικοποίησης ιδιαίτερο µέληµα θα πρέπει να 

αποτελεί η εκπαιδευτική διαδικασία και η απαλλαγή της από τα παραπάνω 

στερεότυπα, τόσο αναφορικά µε το αναλυτικό πρόγραµµα και τα σχολικά και µη 

παιδικά βιβλία, όσο και σε σχέση µε τις αντιλήψεις και τα βιώµατα που φέρουν στην 

τάξη οι εκπαιδευτικοί και µεταφέρουν στα παιδιά. Το σχολείο είναι ένα ευαίσθητο 

πεδίο, που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή αφού αυτό είναι το πιο µεθοδικό και 

συστηµατικό µέσο αγωγής του παιδιού.     

Ο Bem (1993) υποστηρίζει ότι «η φυλετική τυποποίηση δεν είναι ούτε 

αναπόφευκτη ούτε αµετάβλητη, αλλά δεν πρόκειται να εξαλειφθεί, παρά µόνον εάν ο 

ίδιος ο πολιτισµός µας πάψει να είναι ιδεολογικά προσανατολισµένος προς τη 

φυλετική διαφορά».    
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