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Δηζαγσγή 

Τπάξρνπλ θεκηληζηηθέο κεζνδνινγίεο ή κεζνδνινγία; Δάλ λαη, ηη είλαη απηφ πνπ ηηο 

δηαρσξίδεη απφ ηελ θπξίαξρε ςπρνινγία; Πνηα είλαη ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ 

αλαθαηαζθεχαζαλ, επεξεαδφκελεο απφ ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο, θαη εθάξκνζαλ νη 

θεκηλίζηξηεο ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο; Ση ξφιν δηαδξακάηηζαλ ηα κεζνδνινγηθά 

εξγαιεία ηνπο, ζηελ επαλ-ελλνηνιφγεζε ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνινγίαο; θαη ηη εθαξκνγέο 

εκπλεχζηεθαλ απφ απηέο; Ση είδνπο λέα θαη δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα κπνξνχλ λα 

εξεπλεζνχλ κε ηε ρξήζε θεκηληζηηθψλ κεζνδνινγηψλ πνπ δελ είραλ εξεπλεζεί κε 

πξνεγνχκελεο κεζνδνινγίεο; Καη ηέινο κπνξνχλ λα «εμ-αλαγθάζνπλ» νιφθιεξε ηελ 

ςπρνινγία ζε κηα «πνηνηηθφηεξε» ζηξνθή; 

Σα εξσηήκαηα απηά απνηεινχλ ην αθεηεξηαθφ ζεκείν γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, σο 

κηα πξνζπάζεηα λα αλαθεξζεί ε ηζηνξηθφηεηα ηεο  κεζνδνινγηθήο ζεηηθηζηηθήο 

παξάδνζεο ηεο ςπρνινγίαο θαη ε ψζεζε πνπ έδσζε απηή ε θαηαπηεζηηθή ςπρνινγία 

ζηηο γπλαίθεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ άιιεο κεζφδνπο. 

Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα είρε ζηφρν ηελ απάληεζε απηψλ ησλ εξσηεκάησλ θαη 

μεθίλεζε απφ ην ηζηνξηθφ ησλ θεκηληζηηθψλ θπκάησλ, θαζψο ήηαλ απνιχησο αλαγθαίν 

λα αλαιπζνχλ νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο απηά δηακνξθψζεθαλ, σο «πξν-

παξαζθεπαζηηθή» θάζε ησλ θεκηληζηηθψλ κεζνδνινγηψλ. Πξηλ ηελ εμέηαζε ησλ 

θεκηληζηηθψλ κεζνδνινγηψλ, ε θξηηηθή ηνπ ζεηηθηζηηθνχ κνληέινπ ηεο ςπρνινγίαο  θαη  

νη πξνεθηάζεηο ηνπ ζηελ έξεπλα θαη ηηο πξαθηηθέο ζεσξείηαη απαξαίηεην ζηνηρείν. Ζ 

κειέηε ησλ θεκηληζηηθψλ κεζνδνινγηψλ έγηλε αλά θχκα θαη πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ζηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα παξνπζηάζηεθαλ θάπνηεο 

δπζθνιίεο.  Οη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο απηψλ ησλ κεζνδνινγηψλ δελ είλαη μεθάζαξεο 

αθνχ νη επηξξνέο ηνπο πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο φπσο ηεο 

θνηλσληνινγίαο, ηεο γισζζνινγίαο θιπ. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ κεζνδνινγηψλ 

ησλ θεκηληζηξηψλ φκσο ηηο κεζνδνινγίεο ησλ θεκηληζηξηψλ, δηαπηζηψζακε έλα θελφ, 

θαζψο ε πηνζέηεζε θάπνηαο κεζνδνινγίαο ηζνδπλακεί κε ηνλ απνθιεηζκφ θάπνησλ 

άιισλ κνξθψλ γλψζεο. Έηζη, θξίζεθε απαξαίηεην λα ππάξμεη έλα θεθάιαην κε ηηο 

βαζηθφηεξεο θεκηληζηηθέο επηζηεκνινγίεο, δηφηη ε θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία 

«ζθαιίδεη» απφ ηε κηα ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη γπλαίθεο έρνπλ απνθιεηζηεί 

απφ ηελ επηζηήκε αιιά θαη απφ δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη απφ ηε 

άιιε ηελ απνγνήηεπζε πνπ βίσλαλ νη γπλαίθεο σο θνηλσληθή νκάδα. Οη «εθαξκνγέο» 
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ηεο θξηηηθήο ςπρνινγίαο θαηαιακβάλνπλ έλα αμηνζέβαζην θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ησλ θξηηηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ ςπρνινγία, θαη ζε απηήλ ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηεο Butler γηα ηηο «κνξθέο» ησλ γπλαηθείσλ 

ηαπηνηήησλ θαη ηεο Burman γηα ηελ θξηηηθή αλαπηπμηαθή ςπρνινγία. 

Πεξλψληαο φκσο, απφ ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή παξνπζίαζε ησλ θεκηληζηηθψλ 

θπκάησλ ζηηο κεζνδνινγίεο δελ κπνξεί θαλείο λα κελ αλαξσηεζεί γηα πνην ιφγν 

θαζηεξψζεθε ην «αξζεληθφ» σο θαλφλαο ζηελ ςπρνινγία θαη γηαηί νη άλδξεο ππήξμαλ 

ηα ππνθείκελα «πξφηππα». Γηα απηφ ην ιφγν ρξεηάζηεθε λα δνχκε ηα επηζηεκνινγηθά 

δεηήκαηα, ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο δειαδή, ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. ε έξεπλα πάλσ 

ζηελ θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία έδσζε απαληήζεηο γηα κηα ζεηξά ιφγσλ πνπ νη 

γπλαίθεο απνθιείζηεθαλ σο θνηλσληθή νκάδα. 

Ζ «επηθαηξφηεηα» ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη δηηηήο ζεκαζίαο. Σν πξψην ζθέινο 

αθνξά ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο γηα ηελ απφξξηςε  

ησλ «παιηψλ» ηξφπσλ παξέκβαζεο. Ζ εμέηαζε ησλ θεκηληζηηθψλ κεζνδνινγηψλ 

ινηπφλ, θηλείηαη πξνο ηε δηαδηθαζία «απφξξηςεο» θαη αληηθαηάζηαζεο ηεο 

παξαδνζηαθήο ειίη ησλ ζπζηεκάησλ δνκήο εληφο ηεο ςπρνινγίαο. Σν δεχηεξν ζθέινο, 

ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ην πξνεγνχκελν, αθνξά ηελ «θαηλνχξγηα» ζέαζε πνπ 

ρξεηάδεηαη λα πξνζθέξνπλ νη λέεο κέζνδνη γηα ηηο γπλαίθεο. Ίζσο ηψξα λα είλαη 

πεξηζζφηεξν αλαγθαίν, γηαηί ελ θαηξψ θξίζεο, νη δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πεξηηξηγπξίδνπλ ηηο γπλαίθεο είλαη εληνλφηεξα απφ φηη πξνεγνπκέλσο. Υξεηάδεηαη 

δειαδή, λα δνχκε πψο νη λένη ηξφπνη παξέκβαζεο ζα «δξαπεηεχζνπλ» απφ ην ζηείξν 

αθαδεκατθφ ρψξν θαη ζα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ 

ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

Θα κπνξνχζακε λα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε καο θαηεπζείαλ απφ ηηο κεζνδνινγίεο 

πνπ εθάξκνζαλ νη θεκηλίζηξηεο ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο. ίγνπξα φκσο κηα ηέηνηα 

νπηηθή ζα ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλε θαζψο δελ ζα επέηξεπε λα δνχκε γηα πνηνπο  

ιφγνπο δεκηνπξγήζεθε απηή ε αλάγθε αιιαγήο. Πξφθεηηαη γηα κηα αιιαγή πνπ είλαη 

απφιπηα ελαξκνληζκέλε κε ηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ, ζε απηή ηε δηαδηθαζία αιιαγήο. Ζ ζέζε καο ζηελ παξνχζα εξγαζία 

αθνινπζεί κηα δηαιεθηηθή ζρέζε θνηλσληθψλ γεγνλφησλ θαη επηζηήκεο, δηφηη ε 

επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα δελ ζπληζηά κηα παζεηηθή «ζέζε» κέζα ζηηο θνηλσληθέο 

δνκέο θαη δηαδηθαζίεο, αιιά απνηειεί ε ίδηα έλα ζεκειηψδεο κέξνο απηψλ ησλ δνκψλ 



5 
 

θαη δηαδηθαζηψλ. Γηα απηφ ην ιφγν θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί ε ηζηνξηθφηεηα 

ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο. 

ην πξψην θεθάιαην, μεθηλάκε ηελ αθήγεζε καο, κε ην πξψην θχκα ην 1920 

ζέινληαο λα επηζεκάλνπκε ηελ επηξξνή πνπ είρε ν αγψλαο ησλ ζθιάβσλ γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπο ζην θίλεκα ησλ γπλαηθψλ γηα ςήθν θαη εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ην δεχηεξν θχκα πνπ ακθηζβήηεζε γηα πξψηε θνξά ην ζεζκφ ηεο 

παηξηαξρίαο αιιά θαη ηεο επηζηήκεο φπσο είρε δηακνξθσζεί κέρξη ηφηε. Έπεηηα είλαη 

ην ηξίην θχκα ηνπ, ην νπνίν ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ κεηακνληεξληζκφ θαη κε ηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο έλλνηαο ηεο θαζνιηθήο γπλαηθείαο θχζεο. Σαπηφρξνλα κε ηε 

γέλλεζε ησλ θπκάησλ ηνπ θεκηληζκνχ αλαπηχρζεθαλ πνηθίια θεκηληζηηθά ξεχκαηα, κε 

δηαθνξεηηθή εζηίαζε ην θαζέλα, σο πξνο ηε κνξθή θαηαπίεζεο θαη ηνλ ηξφπν 

απειεπζέξσζεο. Δάλ παξαηεξήζνπκε, φιεο νη θεκηληζηηθέο ζεσξίεο θχινπ μεθηλνχλ κε 

έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ  πνπ αιιειεπηδξά κε άιια ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά  

φπσο ε θπιή, ε ηάμε, θ.η.ι. Υξεζηκνπνηψληαο φκσο ην θαθφ ηνπ θχινπ γηα λα δνχκε 

ηνλ θφζκν, ηφηε νδεγνχκαζηε ζε δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο θαη εηθφλεο ζην ζχλνιφ ηνπο, 

φπσο ν θηιειεχζεξνο, ν ξηδνζπαζηηθφο, ν νπζηνθξαηηθφο ή καξμηζηηθφο θεκηληζκφο. 

Απηή ε  πνηθηιία θαη ε πνιππινθφηεηα παξέρεη έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν κπνξνχκε 

λα δνχκε θαη λα εμεξεπλήζνπκε ελδηαθέξνληα δεηήκαηα κεζνδνινγίαο πνπ 

αλαθχπηνπλ θάζε θνξά. 

ε φιεο ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ε θεκηληζηηθή πξνζέγγηζε έρεη ζέζεη εξσηήκαηα 

ή έρεη παξαζέζεη ζηνηρεία πνπ πξνθαινχλ βαζηέο θαη θαηλνηφκεο αλαζεσξήζεηο ηεο 

ππάξρνπζαο επηζηεκνληθήο γλψζεο. ηελ παξνχζα ινγηθή, αθνινπζεί ην θεθάιαην ηεο 

θεκηληζηηθήο επηζηεκνινγίαο, εηζάγνληαο ηε ζεσξία ηεο γλψζεο σο απαξαίηεηε γηα 

ηελ κεηέπεηηα θαηαλφεζε ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο. Θα δνχκε φηη ε θεκηληζηηθή 

επηζηεκνινγία ρσξίδεηαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο: ζηνλ θεκηληζηηθφ εκπεηξηζκφ, ζηε 

ζεσξία ζέζεο θαη ηνλ θεκηληζηηθφ κεηακνληεξληζκφ. Ο θαζέλαο αλαπηχρζεθε ζε 

δηαθνξεηηθή ρξνληθή πεξίνδν  κε δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο επηξξνέο. Παξά ηηο κεηαμχ 

ηνπο δηαθνξέο, ππάξρνπλ θνηλνί άμνλεο νη νπνίνη αλαδεηθλχνπλ «ζεκεία επαθήο» είηε 

ζε κηθξφηεξν, είηε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη άζθεζαλ θξηηηθή 

ζηε βηνινγηθή θαη ζεηηθηζηηθή ζπγθξφηεζε ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνινγίαο, επηδηψθνληαο 

ηελ αιιαγή ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ σο ππνθεηκέλσλ έξεπλαο αιιά θαη ηεο γλψζεο 

πνπ απνξξέεη απφ απηέο. 
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ην επφκελν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ηη είλαη «θεκηληζηηθή ςπρνινγία», σο αλάγθε 

λα ηελ δηαρσξίζνπκε απφ ηελ «Φπρνινγία ησλ γπλαηθψλ». Ζ «Φπρνινγία ησλ 

γπλαηθψλ» πξνέθπςε σο κηα πξψηκε απνδεθηή φςε ησλ θεκηληζηηθψλ εθθιήζεσλ γηα 

ηνλ ρεηξηζκφ δεηεκάησλ θχινπ ζηελ ςπρνινγία θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ ζέζεσλ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Απηφο φκσο ν 

ρψξνο θάλεθε αλεπαξθήο γηα κηα ζεηξά ιφγσλ. Δπίζεο ν δηαρσξηζκφο ησλ δχν 

«θιάδσλ» θξίζεθε απαξαίηεηνο, γηαηί ε «ςπρνινγία ησλ γπλαηθψλ» δηαηξέρεη ηνλ 

θίλδπλν απιψο λα αλαπξνζαξκφδεη ηε κηα φςε ηνπ δπαδηθνχ θχινπ θαη εμαηηίαο απηνχ 

φρη κφλν λα κελ ην αλαηξέπεη αιιά θαη λα ην εληζρχεη. Έηζη ε θεκηληζηηθή ςπρνινγία 

θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ απνδφκεζε θαη ην ράιαζκα ησλ ηξφπσλ πνπ ην θχιν θαη νη 

ζέζεηο ηνπ θχινπ εκθαλίδνληαη λα ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο ςπρνινγηθήο ζεσξίαο θαη 

πξαθηηθήο. 

ην ίδην θεθάιαην, γηα λα επηζεκαλζεί ε ζηξνθή ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο πξνο 

ηε πνηνηηθή έξεπλα, αθνινπζεί κηα αλάιπζε γηα ην ηη ζεσξείηαη «πνηνηηθφ» θαη γηα 

πνην ιφγν νη θεκηλίζηξηεο ζηξάθεθαλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνδφκεζεο ησλ 

θπξίαξρσλ κεζνδνινγηψλ. Ζ θεκηληζηηθή ςπρνινγία ζπλδέζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε 

ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ζηηο κεζφδνπο φπσο ζα ζπλαληήζνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα. Έηζη 

ππάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηεο έδσζαλ απηφλ ην πνηνηηθφ-θξηηηθφ αέξα, 

φπσο ε πηνζέηεζε αλνηρηήο ζηάζεο, ε εμέηαζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ησλ 

κεξνιεςηψλ θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο ζρέζεηο ζην πεδίν ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα 

ηνπ θεθαιαίνπ ζα αθνινπζήζεη κηα ζχληνκε γελεαινγία ηνπ ιφγνπ φπσο επίζεο ζα 

αλαθεξζνχλ θαη νη δηαθνξεηηθέο «ζρνιέο» πνπ ηξνπνπνίεζαλ θαη κεηακφξθσζαλ ηελ 

έλλνηα ηνπ ιφγνπ απφ ηνλ Foucault θαη ηνλ Derrida κέρξη ηνλ Laclau θαη ηελ  Mouffe, 

θαζψο ε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηνπ ιφγνπ ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλε ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 θαη 

ηνπ ΄70 ζηελ ςπρνινγία αιιά θαη ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ γεληθφηεξα. 

Αθνχ αλαθεξζεί ην «ηζηνξηθφ πιαίζην» ζα αλαιπζεί ηη πεξηγξάθεηαη σο αλάιπζε 

ιφγνπ. χκθσλα κε απηή, νη αλαιπηέο ιφγνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ πνηθηιία ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ νη ςπρνιφγνη ηζρπξίδνληαη φηη έρνπλ «αλαθαιχςεη» γηα ην άηνκν θαη 

ηελ θνηλσλία σο κνξθέο ιφγνπ. Μειεηνχλ ηηο πεξηγξαθέο ηεο δξάζεο θαη ηεο 

εκπεηξίαο σο κνξθέο ιφγνπ θαη σο έλα είδνο ηζρπξήο πξαθηηθήο ζηε δπηηθή θνπιηνχξα 

πνπ νξίδεη θάπνηεο κνξθέο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζθέςεο σο θπζηνινγηθέο θαη θάπνηεο 

άιιεο σο κε θπζηνινγηθέο. Σν θεθάιαην απηφ ζην ζχλνιν ηνπ, ιεηηνπξγεί σο 

πξνέδαθνο ησλ κεζνδνινγηψλ πνπ ζα αλαιπζνχλ ακέζσο κεηά. 
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Σν ηέηαξην θεθάιαην, ηεο θξηηηθήο ηνπ ζεηηθηζκνχ θαη ησλ κεζνδνινγηθψλ 

πξννπηηθψλ μεθηλά κε κηα επηηφπηα θξηηηθή ηνπ ζεηηθηζκνχ ηεο ςπρνινγίαο, σο πην 

ζπγθεθξηκέλν θαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηκήκα ηεο θεκηληζηηθήο επηζηεκνινγίαο. Ξεθηλά 

κε ηνλ α-ηζηνξηθφ ραξαθηήξα ηεο ςπρνινγίαο, θηάλνληαο κέρξη ηα πην ζθαλδαιψδε 

πεηξάκαηα πνπ δηεμήγαγαλ νη ςπρνιφγνη κε ζθνπφ λα βηνινγηθνπνηήζνπλ θαη λα 

θπζηθνπνηήζνπλ ηελ «θαησηεξφηεηα» ησλ γπλαηθψλ. Οη ςπρνιφγνη θαηαζθεχαζαλ έλα 

«αθεξεκέλν άηνκν» ην νπνίν δηεξεπλνχλ θαη εμεγνχλ δηαξθψο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

«άηνκν» δελ είλαη πξντφλ νχηε ηεο θχζεο, νχηε ηεο θνηλσλίαο αιιά θαηαζθεπή ηεο 

ζηαηηζηηθήο. Ζ απφιπηε θαηαλφεζε ινηπφλ, απηνχ ηνπ «αθεξεκέλνπ αηφκνπ» είλαη 

θαη ε αηηία πνπ θαηέζηεζε ηελ ςπρνινγηθή γλψζε ηφζν πνιχηηκε γηα φζνπο 

βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία. Δπνκέλσο ε ςπρνινγία επδνθίκεζε σο κηα «δηνηθεηηθή 

επηζηήκε» γηα ηνπο ζεζκνχο ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ. 

Οη θεκηλίζηξηεο παξαηεξψληαο φιεο απηέο ηηο αδηθίεο ζην ρψξν ηεο παηξηαξρηθήο 

επηζηήκεο θαη βιέπνληαο ηελ νπδεηεξφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα λα ηζνδπλακεί 

κε βαζηά αηνκηθηζηηθέο θαη ζεηηθηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, θαηέβαιαλ πξνζπάζεηεο γηα λα 

επαλα-ζρεδηάζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ εμαξρήο, κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηα νπνία ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο «αλάγθεο» πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ε ςπρνινγία. Έηζη ζα 

εμεηάζνπκε πην ζπγθεθξηκέλα, ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ  ζηα δχν 

ηειεπηαία θχκαηα ηνπ θεκηληζκνχ, απφ ηελ εζλνκεζνδνινγία ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο 

κέρξη ηε κεηαδνκηζηηθή θεκηληζηηθή αλάιπζε ιφγνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. εκαληηθφ 

ξφιν ζηα θεκηληζηηθά κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαηέρεη ν εξεπλεηήο, γηα απηφ ην ιφγν 

πξνζπαζνχλ λα ηνλ απνθφςνπλ απφ ηελ πξφηεξε ζέζε πνπ θαηείρε σο εξκελεπηηθή 

«απζεληία». Έηζη ηα δεδνκέλα αλαιχνληαη κε ηελ πξνζνρή ζηξακκέλε ζε φζα ιέλε νη 

ζπκκεηέρνληεο θαη φρη ζε πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο ηνπ εξεπλεηή. 

Καη νινθιεξψλνπκε, κε ην θεθάιαην ησλ εθαξκνγψλ ηεο θεκηληζηηθήο γλψζεο θαη 

κεζνδνινγίαο ζην ρψξν ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο. Πξψηνλ ζα ππάξμεη κηα 

αλάιπζε κηαο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγηθήο 

έξεπλαο, ηε δηάθξηζε θνηλσληθνχ θαη βηνινγηθνχ θχινπ. Ο παξψλ δηαρσξηζκφο 

ζπλέβαιε ζηελ θξηηηθή ηνπ βηνινγηθνχ ληεηεξκηληζκνχ, αξγφηεξα φκσο ζην ηξίην θχκα 

ηνπ θεκηληζκνχ δηαηππψζεθαλ θξηηηθέο, δηφηη απηφο ν δηαρσξηζκφο επαλεζήγαγε ηελ 

ηδέα ηεο βηνινγίαο σο πξν-θνηλσληθήο θαη ακεηάβιεηεο. Απφ απηφ αθξηβψο ην ζεκείν 

άξρηζε λα μεηπιίγεη ην έξγν ηεο ε Butler πξνηείλνληαο κηα ξηδηθή επαλαλάγλσζε, πνπ 

αθπξψλεη απηφ ην δηαρσξηζκφ, πηνζεηψληαο ηελ άπνςε φηη θαη ην βηνινγηθφ θαη ην 
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θνηλσληθφ θχιν απνηεινχλ θνηλσληθέο θαηαζθεπέο, αθνχ ην ππνθείκελν ζπγθξνηείηαη 

κέζα ζην ιφγν. Σξνθνδφηεζε ην θεκηληζηηθφ ρψξν κε λέεο αλαδπφκελεο θηλήζεηο, 

φπσο ην queer θαη ην  transgender, βνεζψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν λα εθθξαζηεί ην 

ηξίην θχκα σο ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ππέξβαζεο. Κεληξηθφ ξφιν ζε απηή 

ηελ πξννπηηθή είρε ε θαηαλφεζε ηνπ θχινπ σο ξεκαηηθή πξαθηηθή, ε πιηθφηεηα ηνπ 

ζψκαηνο θαη ε επηηειεζηηθή επαλάιεςε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ θχινπ. Δπίζεο, ην δήηεκα 

ηεο ηαπηφηεηαο απαζρφιεζε ηδηαηηέξσο ηηο κεηακνληέξλεο  ξηδνζπάζηξηεο θεκηλίζηξηεο 

απηήο ηεο πεξηφδνπ, νη νπνίεο δελ αλαγλψξηδαλ θακία ηαπηφηεηα νχηε δηαζπαζκέλε, 

νχηε ελνπνηεκέλε. 

ην πιαίζην ησλ «εθαξκνγψλ» εληάζζεηαη θαη ε ζπκβνιή ηεο E. Burman ζηνλ 

θιάδν ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο. Αλαιχνπκε ηηο παξαιείςεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

αλαπηπμηαθή ςπρνινγία, φπσο είλαη απηή ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, εκθαλίδνληαο ην 

παηδί σο αθφκε έλα «αθεξεκέλν άηνκν» αιιά θαη ηηο «ηπραίεο» πξνηηκήζεηο ζε 

θάπνηα ζέκαηα αλάπηπμεο, γηα παξάδεηγκα ε εηθφλα ηεο κεηξηθήο θηγνχξαο ε νπνία 

κεηαιιάζζεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Σνλίδεηαη φηη κέζσ ηνπ 

έξγνπ ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο δηαθαίλνληαη νη ηξέρνπζεο θνηλσληθέο ξπζκίζεηο, 

γηα παξάδεηγκα, ζρεηηθά ε  θνηλσληθή ηάμε, ην θχιν θαη νη πνιηηηζκηθέο αληζφηεηεο νη 

νπνίεο εκθαλίδνληαη σο θπζηθά αλαπφθεπθηεο. Αλαδεηθλχεηαη ν ζπληεξεηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο θαη ζην πιαίζην απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε άζθεζε θξηηηθήο, κε 

ζθνπφ ην πέξαζκα απφ ηελ αλάπηπμε ζηηο αλαπηχμεηο. 

Καηαιήγνληαο, ην πέξαζκα θαη ε ζηξνθή ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο ζηελ 

πνηνηηθή έξεπλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο «λέεο» θξηηηθέο κεζνδνινγίεο απνηεινχλ 

έλα βήκα αιιαγήο γηα ηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο. Απηή ε εξγαζία, απνηειεί κηα 

πξνζπάζεηα πξνο ηελ αλάδεημε απηήο ηεο κεηαζηξνθήο θαζψο θαη ησλ θνηλσληθφ – 

πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπλέβαιαλ ζε απηή. ε θακία πεξίπησζε δελ 

ηζρπξηδφκαζηε φηη  ε αλάιπζε ησλ παξφλησλ ζεκάησλ απνηειεί ην κφλν ζηνηρείν πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
: Σα Κύκαηα ηνπ Φεκηληζηηθνύ Κηλήκαηνο 

 

1.1. Σν πξώην θύκα 

Σν θεκηληζηηθφ θίλεκα επεξεαζκέλν απφ ηε ζεσξεηηθή παξάδνζε ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ θαη ηνπ Φηιειεπζεξηζκνχ έθαλε, ηελ εκθάληζε ηνπ ζηε Γπηηθή Δπξψπε 

θαη ηελ Ακεξηθή θαηά ην ηέινο ηνπ 19
νπ

  θαη  αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ηελ επνρή δειαδή, 

πνπ αλαπηπζζφηαλ νη ηδέεο γηα ηε θχζε ηνπ αηφκνπ, ηελ θνηλσληθή δενληνινγία, ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. Ζ πξψηε κνξθή πνπ πήξαλ απηέο νη ηδέεο, 

ήηαλ απηή ηνπ αηνκηθηζκνχ, πνπ ππνζηήξηδε φηη θάζε άηνκν έρεη ηε δηθή ηνπ αμία θαη 

είλαη αλεμάξηεην θαη ζηεξίδνληαλ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ είραλ πξνβιεζεί 

απφ ηηο αξρέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο. (Παπαγεσξγίνπ, 2004). 

Έηζη ινηπφλ σο πξψην «θεκηληζηηθφ θχκα» νλνκάζηεθε ν θεκηληζκφο ηνπ 19
νπ

 

αηψλα  αξρέο ηνπ 20
νπ

, πνπ ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηε κεζαία θαη αλψηεξε ηάμε, 

θαη πνπ σο ζηφρν είρε ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη  ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ ζηηο γπλαίθεο.  Απηφ ην θχκα είρε σο απαξρή ηνπ, ησλ αγψλα ησλ 

γπλαηθψλ γηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, θαζψο απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα 

απηνχ ηνπ θηλήκαηνο λα απνηηλάμνπλ ην ζηηγκαηηζκφ ησλ γπλαηθψλ (Νηέηβηο, 1984). 

Μέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ άινγα πιάζκαηα, ηα νπνία δελ κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηε 

δηθηά ηνπο πεξηνπζία θαη ε κφλε «ειπίδα ζσηεξίαο» ήηαλ ν γάκνο, ρσξίο ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο βέβαηα, αιιά κφλν σο κηα δηαδηθαζία αγνξνπσιεζίαο. 

Σαπηφρξνλα απηφο ν πεξηνξηζκφο εμαπισλφηαλ θαη ζηε δηθαηνδνζία πνπ είραλ ζηα 

παηδηά αιιά θαη ζηα ίδηα ηνπο ηα ζψκαηα. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη  απηφο «ν 

θεκηληζκφο»  πξνψζεζε κηα θξηηηθή ηεο ππνηηζέκελεο νηθνπκεληθφηεηαο ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ. 

Σν πξψην απηφ θχκα γελλήζεθε-αλαπήδεζε κέζα απφ ηνλ αγψλα θαηά ηεο 

δνπιείαο. Ήηαλ άμην πξνζνρήο φηη πνιιέο ιεπθέο γπλαίθεο πξνζρψξεζαλ ζην θίλεκα 

γηα ηε θαηάξγεζε ηεο δνπιείαο αθνχ ήηαλ ηδηαίηεξα εμνξγηζκέλεο  κε ηηο ζεμνπαιηθέο 

επηζέζεηο θαηά ησλ καχξσλ γπλαηθψλ. Σα ελεξγά ζηειέρε ησλ γπλαηθείσλ 

νξγαλψζεσλ θαηά ηεο δνπιείαο έθαλαλ έθθιεζε ζηηο ιεπθέο γπλαίθεο λα 

ππεξαζπίζνπλ  ηηο καχξεο αδειθέο ηνπο, αλ θαη κπνξεί λα ηνπο δηέθεπγε ε 

πνιππινθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ηεο ζθιάβαο γπλαίθαο.  
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Δίλαη αξθεηά ζεκαληηθφ λα δνχκε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ηφζεο πνιιέο ιεπθέο 

γπλαίθεο πξνζρψξεζαλ ζην θίλεκα απηφ. ε απηφ ην εξψηεκα-πξνβιεκαηηζκφ 

δφζεθαλ δηάθνξεο εξκελείεο φπσο φηη ην κεηξηθφ έλζηηθην ησλ γπλαηθψλ πξνζέθεξε 

κηα θπζηθή βάζε γηα ηελ αληηδνπινθηεηηθή ζηάζε ηνπο. κσο κηα ηέηνηα εμήγεζε –

ςπρνινγηνπνηεί γπλαηθεία ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξέο- θαη αθήλεη ζε δεχηεξε 

κνίξα ή δελ πεξηιακβάλεη θαζφινπ ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο. Δίλαη 

άθξσο απαξαίηεην ινηπφλ, λα δνχκε ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη πψο απηέο 

ζρεηίδνληαλ κε ηε ζέζε θαη ην ξφιν ησλ γπλαηθψλ. Έηζη ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 

αηψλα, ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε πξνθάιεζε κηα βαζηά κεηακφξθσζε ζηε θνηλσλία 

ησλ ΖΠΑ. ηε δεθαεηία ηνπ 1830, πνιιέο απφ ηηο παξαδνζηαθέο αζρνιίεο ησλ 

γπλαηθψλ πνπ έπαηδαλ ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηηο αλέιαβαλ ηα εξγνζηάζηα, κε 

απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα απαιιαρζνχλ απφ θάπνηεο θαηαπηεζηηθέο δνπιείεο ηνπο. 

Σαπηφρξνλα φκσο απηή ε εθβηνκεράληζε ηεο νηθνλνκίαο ππνλφκεπζε ην γφεηξν ησλ 

γπλαηθψλ κέζα ζην ζπίηη θαη ε θνηλσληθή ηνπο ζέζε άξρηζε αληίζηνηρα λα μεπέθηεη 

(Νηέηβηο, 1984). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ήηαλ πάληα κέζα ζην 

ζπίηη, κφλν πνπ ζηε πξνβηνκεραληθή επνρή, ε ίδηα ε νηθνλνκία είρε σο επίθεληξν ην 

ζπίηη θαη ηε γχξσ θαιιηεξγήζηκε έθηαζε. 

Μεηά ηε κηθξή παξέλζεζε γηα ηνπο ιφγνπο εηζρψξεζεο ησλ ιεπθψλ γπλαηθψλ ζην 

θίλεκα ησλ ζθιάβσλ, ζπλερίδνπκε ηε δηήγεζε γηα ην πψο μεθίλεζε ην πξψην θχκα 

θεκηληζκνχ. εκείν έλαξμεο απηνχ ηνπ θχκαηνο ζεσξείηαη ε εμέγεξζε ηνπ Ναη Σέξλεξ 

ην 1831. Γεληθφηεξα ε δεθαεηία ηνπ ΄30 ήηαλ κηα δεθαεηία ζπειιψδεο, φπνπ ε αξρή 

ηεο ζεκαδεχηεθε απφ ζπγθεληξψζεηο θαη απεξγίεο ζηηο βνξεηναλαηνιηθέο 

πθαληνπξγηθέο βηνκεραλίεο (Νηέηβηο, 1984). Σαπηφρξνλα ηελ ίδηα επνρή πνιιέο ιεπθέο 

εχπνξεο γπλαίθεο άξρηζαλ λα αγσλίδνληαη γηα δηθαηψκαηα θαη ζηαδηνδξνκία έμσ απφ 

ηα ζπίηηα ηνπο. 

Ήηαλ ε πεξίνδνο πνπ ιεπθέο γπλαίθεο ηνπ Βνξξά, κηθξναζηέο λνηθνθπξέο θαη 

λεαξέο βηνκεραληθέο εξγάηξηεο ήζειαλ λα ηαξάμνπλ ηα λεξά  θαη λα ηξαβήμνπλ ηε 

πξνζνρή ηεο θνηλσλίαο. Απηφ ην θαηάθεξαλ φηαλ άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

δνπιεία κε ηε κεηαθνξηθή ηεο έλλνηα γηα λα εθθξάζνπλ θάζε κνξθή θαηαπίεζεο πνπ 

δέρνηαλ. Αθφκε θαη γπλαίθεο κε αλψηεξε θνηλσληθή ζέζε άξρηζαλ λα απνθεξχζζνπλ 

ηελ άραξε νηθηαθή δσή ηνπο θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ην γάκν ζαλ κηα αθφκε κνξθή 

δνπιείαο. Οη πξψηεο θεκηλίζηξηεο πεξηέγξαςαλ ην γάκν ζαλ «δνπιεία» ίδηα κε απηή 

πνπ πθίζηαλην νη καχξνη, ζθνπεχνληαο θπξίσο ζην ζνθ πνπ ζα πξνθαινχζε απηή ε 
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ζχγθξηζε, εηδάιισο θνβφληαλ πσο ζα παξαβιεπφηαλ ε ζνβαξφηεηα ηεο δηακαξηπξίαο 

ηνπο (Νηέηβηο, 1984). Γηα ην πξψην κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα ήηαλ ηδηαίηεξα πξσηνθαλήο ε 

ηδέα φηη ν παλάξραηνο δεζκφο ηνπ γάκνπ εκθαληδφηαλ σο έλαο θαηαπηεζηηθφο ζεζκφο. 

ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ, λα αλαθέξνπκε ην ρξνληθφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ζπλεδξίσλ πνπ απνηέιεζαλ ζηαζκφ ζην γπλαηθείν θίλεκα. Απηφ καο βνεζά λα δνχκε 

ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηε ζθέςε θαη ηηο ηδέεο-ηδενινγίεο θαη πσο ηειηθά 

θαζηεξψζεθαλ θαη ζεζκνζεηεζήθαλ νη φπνηεο αιιαγέο. Οη ζπδεηήζεηο ινηπφλ πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζην πξψην παγθφζκην ζπλέδξην θαηά ηεο δνπιείαο πνπ έγηλε ζην 

Λνλδίλν ην 1840 ζεσξήζεθαλ ε πξαγκαηηθή απαξρή ηεο γέλλεζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ 

γπλαηθείνπ θηλήκαηνο  ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (Νηέηβηο, 1984). 

Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα δηεξσηεζεί πψο έλα ζπλέδξην θαηά ηεο δνπιείαο 

απνηέιεζε ηελ αξρή ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο. κσο, δελ ήηαλ απηφ θαζεαπηφ ην 

ζπλέδξην αιιά ε ππεξνρή θαη ν θνκπαζκφο ησλ αλδξψλ πνπ εθθξάζηεθε κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο εθζηξαηείαο θαηά ηεο δνπιείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη γπλαίθεο απφ ηηο 

ΖΠΑ πνπ ζα έπαηξλαλ κέξνο ζην ζπλέδξην βξέζεθαλ απνθιεηζκέλεο θαη 

«απνκνλσκέλεο» πίζσ απφ θάγθεια θαη παξαπεηάζκαηα αλ θαη, πξηλ απφ ιίγν θαηξφ 

είραλ βγεη ληθήηξηεο απφ ηε ζπειιψδε κάρε γηα ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ νπαδψλ ηεο 

θαηάξγεζεο ηεο δνπιείαο λα παίξλνπλ κέξνο ζηηο εξγαζίεο ηεο Έλσζεο. Παξφιν πνπ 

νη γπλαίθεο εηηήζεθαλ ζε απηφ ην ζπλέδξην ηνπ Λνλδίλνπ δηαπίζησζαλ φηη φινη νη 

πξνεγνχκελνη αγψλεο πνπ έδσζαλ θαη ε εκπεηξία πνπ απνθφκηζαλ απφ απηνχο ζα έρεη 

θάπνηα ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ην κέιινλ. 

Έηζη ινηπφλ ζηε βάζε ησλ πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ αληίζηαζεο, νξγαλψζεθε ην 

ζπλέδξην ηνπ έλεθα Φφιο ην 1848. Ήηαλ έλα ζπλέδξην ζηαζκφο ζην γπλαηθείν 

θίλεκα, αθνχ απφ ηελ κηα πιεπξά ηέζεθε γηα πξψηε θνξά αλνηρηά ην δήηεκα ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο γπλαηθείαο ςήθνπ, -ην νπνίν είρε ηε κνξθή ελφο ππεξβνιηθά 

ξηδνζπαζηηθνχ, γηα ηελ επνρή, ςεθίζκαηνο - θαη απφ ηελ άιιε, θαηέιεμε ζηε 

Γηαθήξπμε ησλ Αηζζεκάησλ (Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο καδί κε επηπιένλ δψδεθα 

ζέζεηο) (Παπαγεσξγίνπ, 2004). Πξφθεηηαη γηα δηαθήξπμε πνπ πξαγκαηεπφηαλ ην ζεζκφ 

ηνπ γάκνπ θαη ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο-πξνεθηάζεηο  πνπ είρε πάλσ ζηηο γπλαίθεο, 

ζίγνληαλ δειαδή ην δηθαίσκα ζηε πεξηνπζηαθή ηδηνθηεζία ην νπνίν ραλφηαλ κεηά ην 

γάκν αιιά θαη νη αληζφηεηεο σο πξνο ην δηαδχγην(πάληα ππέξ ησλ αλδξψλ), ηε 

κφξθσζε θαη ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. Ζ ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο δηαθήξπμεο 
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είλαη δηηηή γηαηί απνηέιεζε κηα «θαηά κέησπν» ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο 

γπλαίθαο, ρσξίο βεβαίσο θακία αλαθνξά ζε ιεπθέο εξγάηξηεο θαη καχξεο γπλαίθεο, 

αθήλνληαο έηζη ρψξν γηα ηελ αλάπηπμε ξαηζηζηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ κέζα ζηνπο 

θφιπνπο ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο. 

Σν ηξίην ζηε ζεηξά ζεκαληηθφηεξν πλέδξην ήηαλ γηα ηα Ίζα Γηθαηψκαηα (ΗΓ) ην 

1866 ζηε Νέα Τφξθε, ρσξίο λα ππνλνείηαη φηη αλάκεζα ζε απηέο ηηο ρξνλνινγίεο ή φηη 

ζε άιιεο ηνπνζεζίεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ άιια ζπλέδξηα απφ δηαθνξεηηθέο 

νξγαλψζεηο. Κεληξηθφ ζέκα απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ, ήηαλ ε ελζσκάησζε ηνπ αγψλα γηα 

ςήθν ζηνπο καχξνπο θαη ζηηο γπλαίθεο ζε κηα κφλν εθζηξαηεία (Νηέηβηο, 1984). Αλ 

θαη  ππήξρε κηα ηάζε γηα ηε κεηαηξνπή ηεο δηαθήξπμεο ησλ γπλαηθείσλ δηθαησκάησλ 

ζε δηαθήξπμε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε επηξξνή ηνπ ξαηζηζκνχ ζηηο εξγαζίεο 

ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ παζηθαλήο. ηελ πξψηε θηφιαο ζπλάληεζε ε πιεηνςεθία ησλ 

γπλαηθψλ ήηαλ απφιπηα αξλεηηθή ζηελ εθρψξεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηνπο 

καχξνπο άλδξεο γηαηί ππνηίζεηαη φηη ζα ηνπο έδηλε κηα ζέζε ππεξνρήο απέλαληη ζε 

απηέο. Απηή ε ηνπνζέηεζε εκπεξηείρε αξθεηή δφζε αθέιεηαο, γηαηί ην εγθψκην πνπ 

πιέθνληαλ ζηηο ιεπθέο γπλαίθεο, «κηινχζε» ηελ ηφηε θπξίαξρε γιψζζα ησλ 

ζηεξενηχπσλ θαη παξνπζίαδε ηδενινγηθνχο δεζκνχο ηφζν κε ην ξαηζηζκφ, φζν θαη κε 

ηελ ηαμηθή πξνθαηάιεςε πεξί αληξηθήο ππεξνρήο. 

«Βάιηε ηώξα όιεο ηηο εθιεπηπζκέλεο θαη θαιιηεξγεκέλεο γπλαίθεο από ηε κηα κεξηά 

θαη από ηελ άιιε ην ζύλλεθν πνπ ζεθώλεηαη από ηνπο ρεηξαθεηεκέλνπο Αθξηθαλνύο… 

Οθείινπκε ην όηη είκαζηε πνιηηηζκέλνη, ζηηο δαζθάιεο καο, ζε απηέο πνπ θαηαθεύγνπκε 

γηα λα καο νξκελέςνπλ πεξηζζόηεξν παξά ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, ζε απηέο 

εκπηζηεπόκαζηε ην λνηθνθπξηό καο,  ην όλνκα καο, ηελ επηπρία ησλ παηδηώλ καο, ηνλ 

ελδόκπρν εαπηό καο πνπ κόλν ζε έλαλ άλζξσπν ηνλ αθήλεη θαλείο λα θαλεί, ζα ηηο 

πάξνπκε ινηπόλ θαη ζα ηνπο πνύκε όηη “δελ είλαη άμηεο λα ςεθίδνπλ, ελώ ζα ςεθίδεη ν 

Ιξιαλδόο θη ν Αθξηθαλόο;..” Λέσ... είλαη πην ζεκαληηθό λα ςεθίδνπλ νη γπλαίθεο παξά 

νη καύξνη….» 

Ζ νχδαλ Άληνλη θαη ε Διίδακπεζ Κέηληη ηάληνλ ππήξμαλ πξσηεξγάηξηεο ζηε 

θίλεζε «πξψηα ε γπλαίθα θαη κεηά ν Νέγξνο» αθνχ είδαλ ην ΗΓ σο έλα κέζν κε ην 

νπνίν ζα δηαζθάιηδαλ φηη νη καχξνη δελ ζα απνθηήζνπλ δηθαίσκα ςήθνπ λσξίηεξα 

απφ ηηο γπλαίθεο. ηαλ ηειηθά δελ θαηαθέξαλε λα αλαηξέςνπλ ηελ ςήθηζε ηεο 14
εο

 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπληάγκαηνο ην 1866 θαη φηαλ ν ΗΓ ζηήξημε ηελ 15
ε
 ηξνπνινγία, ε 
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νπνία απαγφξεπε λα ρξεζηκνπνηείηαη ε θπιή, ην ρξψκα θαη ε πξνεγνχκελε θαηάζηαζε 

ηεο δνπιείαο σο αθνξκή γηα  ηε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ, μέζπαζε κηα 

εζσηεξηθή δηέλεμε(Νηέηβηο, 1984). Σφηε αθνινχζεζε ζηηο ΖΠΑ ε δηάζπαζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ θηλήκαηνο θαηά ηεο δνπιείαο. Έλα πξάγκα 

δηαθαίλεηαη απφ απηή ηε θίλεζε, φηη ε ππεξάζπηζε ησλ δηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ (σο 

ιεπθέο γπλαίθεο ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ) γηλφηαλ αξθεηά ζπρλά κε ηξφπν εγσηζηηθφ 

θαη ειηηίζηηθν, θαηαδεηθλχνληαο ηελ επηθαλεηαθή ζρέζε πνπ είραλ ηειηθά κε ηελ 

εθζηξαηεία γηα ηελ ηζφηεηα ησλ καχξσλ (Παπαγεσξγίνπ, 2010). 

Παξάιιεια κε ην θίλεκα ηνπ θηιειεχζεξνπ θεκηληζκνχ ηνπ πξψηνπ θχκαηνο, έλαο 

μέρσξνο ζνζηαιηζηηθφο/ καξμηζηηθφο θεκηληζκφο αλαπηχρζεθε ζηα ζσκαηεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο Ζ.Π.Α. ηα ξεθνξκηζηηθά ζνζηαιδεκνθξαηηθά θφκκαηα ζηελ 

Δπξψπε θαη θαηά ηελ άλνδν ηνπ θνπκκνπληζκνχ ζηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, ε 

δηαδηθαζία απηή μεθίλεζε κεηαμχ άιισλ απφ ηελ Rosa Luxemburg (1870-1919) ζηε 

Γεξκαλία, ηελ Alexandra Kollontai (1873-1952) ζηε Ρσζία θαη ηελ αλαξρηθή Emma 

Goldman (1869-1940) ζηηο Ζ.Π.Α. Οη θηιειεχζεξεο θαη ζνζηαιίζηξηεο/ καξμίζηξηεο 

θεκηλίζηξηεο κνηξαδφηαλ ηα ίδηα πηζηεχσ: ίζηεο επθαηξίεο γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο. 

Αιιά νη ηειεπηαίεο επηθεληξψζεθαλ ηδηαίηεξα ζηηο γπλαίθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηαμηθή πάιε θαη ηε ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε. Οη παξαπάλσ 

κνξθέο ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο πνπ αλαθέξζεθαλ, πάιεπαλ, ηφζν πνιηηηθά, φζν 

θαη ζηελ ηδησηηθή ηνπο δσή γηα ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ ζηελ άκβισζε, ην δηαδχγην, 

ζηελ ζρέζε εθηφο γάκνπ (non legislative partnership) θαη παξάιιεια ελάληηα ζην 

ζεμηζκφ ζηελ αζηηθή θνηλσλία (απηή ήηαλ κηα έιιεηςε ηνπ πξψηνπ θχκαηνο), 

πξνεηνηκάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην έδαθνο γηα ην δεχηεξν θίλεκα (Krolokke & 

Sorensen, 2006). 

 

1.2.Σν δεύηεξν θύκα 

Σν δεχηεξν θεκηληζηηθφ θίλεκα
1
 αξρίδεη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ςήθνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο δπηηθέο θνηλσλίεο. Μεηά ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ άξρηζε ζηγά- ζηγά λα θαηαθηάηαη ζε φιν θαη 

                                                             
1
 Ο αθαδεκατθφο θεκηληζκφο δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ην δεχηεξν θεκηληζηηθφ θίλεκα, θαζψο 

ππάξρεη ζεκαληηθή αιιεινεπηθάιπςε θαη σο πξνο ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαλ θαη σο πξνο ηα 

ζεσξεηηθά δεηήκαηα κε ηα νπνία αζρνινχληαλ. 
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πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, φκσο ακέζσο κεηά απφ απηήλ ηελ απφθηεζε, ην 

γπλαηθείν θίλεκα, θνπξαζκέλν απφ ηηο επίπνλεο κάρεο ηνπ, δηέξρεηαη κηα πεξίνδν 

χθεζεο, θαηά ηελ νπνία κεηψλεηαη αηζζεηά ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ (Παπαγεσξγίνπ, 

2004). Απηή βέβαηα ε «ππνρψξεζε» ππήξμε θαη ην απνηέιεζκα ηεο αίζζεζεο ησλ 

γπλαηθψλ φηη ε απνζηνιή ηνπο έρεη νινθιεξσζεί θαη φηη ηψξα πηα είλαη “ειεχζεξεο” 

λα γπξίζνπλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηα ζπίηηα ηνπο. Ο θεκηληζκφο, θαη φρη ε ζειπθφηεηα, 

έγηλε απαγνξεπκέλε ιέμε - κηα λννηξνπία πνπ δηαηεξήζεθε κέρξη ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη επηρεηξήζεθε λα αλαβηψζεη απφ ηηο ζπληεξεηηθέο θπβεξλήζεηο 

θαη ζπληεξεηηθέο γπλαίθεο αθηηβίζηξηεο κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα (Παπαγεσξγίνπ, 

2010). Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην πξψην θίλεκα δελ ζηεξηδφηαλ ζε θάπνηα ηδενινγία. 

Οη γπλαίθεο δελ δήηεζαλ λα αιιάμεη ν ξφινο ηνπο αιιά ηα αηηήκαηα ηνπο αθνξνχζαλ 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ απφθηεζε πεξηζζνηέξσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ ίζε 

ζπκκεηνρή ζηε θνηλσλία. 

ηηο θξίζηκεο ζπλζήθεο πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ζηηο νπνίεο 

ηα θξάηε πξνζπαζνχλ λα αλαζπγθξνηήζνπλ ηνπο ζεζκνχο, επηθξαηεί κηα άθξσο 

ζπληεξεηηθή ηδενινγία
2
. Ζ νηθνγέλεηα ππήξμε ζηπινβάηεο θαη  κπξνζηάξεο ζε απηή 

ηελ θπξίαξρε ζηάζε, αθνχ παίξλεη πάιη ηε πξσηεχνπζα ζέζε ζηελ θνηλσλία θαη φιε 

απηή ε πξνζπάζεηα επηζθξαγίδεηαη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ξφινπ ηεο ζπδχγνπ-κεηέξαο, 

ν νπνίνο θπξηαξρεί έληνλα θαη πάιη, ζε ηέηνην ζεκείν ,ψζηε νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε 

απφ απηφλ, ήηαλ παξάδεηγκα πξνο απνθπγή. Αθφκε, ε νηθηαθή εξγαζία απέθηεζε 

ζεηηθή ζεκαζία παξφκνηα κε ησλ πξνεγνχκελσλ θαηξψλ. Δπαλήιζε θπζηθά κε ιίγν 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν: εθείλνλ ηεο «κνληέξλαο», «απειεπζεξσκέλεο» γπλαίθαο 

(Παπαγεσξγίνπ, 2010). Ζ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη ε νηθηαθή εξγαζία 

πεξηζηνηρίζηεθε απφ ηηο «θπζηθέο» ηθαλφηεηεο θαη ηελ αηζζεηηθή αληίιεςε ηεο 

γπλαίθαο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ ηδεψλ πνπ επηθξάηεζαλ ήηαλ: «Οη λέεο θνπέιεο 

θπξίσο, αγλννύζαλ ην γπλαηθείν θίλεκα ή ην απέξξηπηαλ ακέζσο, πεξηγξάθνληαο ηε 

θεκηλίζηξηα γπλαίθα σο κηα κνλαρηθή γεξνληνθόξε, πνπ ρσξίο αηηία αληαγσληδόηαλ ηνπο 

                                                             
2
 Δθηφο απφ ηηο θπβεξλήζεηο, ε επίζεζε ππήξμε θαη απφ δηάθνξεο νκάδεο γπλαηθψλ, ζε αηνκηθφ θαη ζε 

ζπιινγηθφ επίπεδν, φπνπ θαηαθέξνληαλ ελαληίνλ ηνπ θεκηληζκνχ. Απηφ ήηαλ ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηηο 

ΖΠΑ. ηηο δεκφζηεο εκθαλίζεηο, ηνπο παξνπζίαδαλ κηα ιίζηα απφ ππνηηζέκελεο θεκηληζηηθέο αληηιήςεηο 

πνπ θέξνληαλ λα ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ γάκνπ θαη ππέξ ησλ ακβιψζεσλ. 

Παξνπζίαδαλ ηηο θεκηλίζηξηεο σο ειαθξφκπαιεο γπλαίθεο θαη εκθάληδαλ ζπλνιηθφηεξα ην θεκηληζηηθφ 

θίλεκα σο αλαρξνληζηηθφ θαη θαζφινπ απαξαίηεην, αθνχ νη γπλαίθεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

απνιάκβαλαλ, θαηά ηα ιεγφκελα ηνπο, κεγαιχηεξε ειεπζεξία απφ πνηέ. 



15 
 

άλδξεο. Σηε κεηαπνιεκηθή ζπληεξεηηθή επνρή, ν θνηλσληθόο αθηηβηζκόο είρε πέζεη ζε 

δπζκέλεηα θαη ε “ιαηξεία ησλ νηθηαθώλ” μαλαδσληάλεςε κε πνιύ κηθξή δηαθνξά: ηε 

κνληέξλα, ηελ απειεπζεξσκέλε, αζηή γπλαίθα» (Παπαγεσξγίνπ, 2004: 102). 

Ζ παξαθαηαζήθε φκσο ηνπ πξψηνπ θηλήκαηνο έδσζε κηα δηαθνξεηηθή πλνή ζηε 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ γπλαηθψλ απ φηη ίζρπε κέρξη ηφηε. Άξρηζε λα 

θαιιηεξγείηαη ε λννηξνπία φηη ε έμνδνο ηνπο απφ ηνλ ηδησηηθφ ρψξν κπνξεί λα γίλεη κε 

πην δπλακηθνχο φξνπο. Έηζη φηαλ νη γπλαίθεο μεθίλεζαλ λα εξγάδνληαη έμσ απφ ην 

ζπίηη, θαζηέξσζαλ έλα θαηλνχξγην γπλαηθείν κνληέιν, ηαπηφρξνλα κε ηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ είρε αξρίζεη λα εδξαηψλεηαη ζηελ Δπξψπε ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 

(Παπαγεσξγίνπ, 2004). Απηφ ην λέν «γπλαηθείν» κνληέιν πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε 

ηνπ, είρε αληίθηππν ζηνλ κεηέπεηηα ξφιν ηεο γπλαίθαο. 

Πξνηνχ αλαθεξζνχλ νη θνηλσληθν-πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ εθείλε ηε 

ρξνληθή πεξίνδν, θξίλεηαη αλαγθαία ε εμήγεζε ηνπ θελνχ κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ 

θπκάησλ. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ην θεκηληζηηθφ θίλεκα, ην 

δεχηεξν θεκηληζηηθφ θίλεκα θαίλεηαη λα μεζπά ηε δεθαεηία ηνπ ΄60 (θπξίσο απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο θαη κεηά) κε απνθνξχθσκα ηε δεθαεηία ηνπ ΄70. Ο θεκηληζκφο δελ 

εμαθαλίζηεθε ηε πεξίνδν 1920-1970 -φπσο ίζσο αθήλνπλ λα ελλνεζεί νη φξνη 

«πξψην» θαη «δεχηεξν θχκα θεκηληζκνχ»- αιιά δελ είρε απνθηήζεη καδηθή δεκφζηα 

αλαγλψξηζε ή πξνζνρή (Evans, 2004). Ζ πνιηηηθή δσή ηεο πεξηφδνπ 1925-1945 

ηαπηίδεηαη κε ηελ άλνδν ηνπ επξσπαηθνχ θαζηζκνχ. ηε ζπλέρεηα ν κεηαπνιεκηθφο 

θφζκνο ήηαλ νπζηαζηηθά κηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία θπξηάξρεζε, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ην ζρέδην επηβνιήο ησλ δπηηθψλ κνληέισλ πνιηηηθήο πεηζαξρίαο θαη 

ζπληήξεζεο (Evans, 2004). Δάλ εμεηάζνπκε αλαδξνκηθά απηή ηε πεξίνδν (1945-1965) 

κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε πνιιέο ελδείμεηο ξσγκψλ ζηε θαηλνκεληθή θνηλσληθή 

γαιήλε. 

Απηή ε ςεπδαίζζεζε ηεο εηξήλεο ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή δηαιχζεθε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960 απφ κηα πνηθηιία θνηλσληθψλ θηλεκάησλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ. 

Απνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη ην΄60 ήηαλ κηα δεθαεηία ηδενινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

θαη αλαζηνραζκνχ. Έηζη ινηπφλ, δελ είλαη ηπραίν φηη ε “αξρή” ή θαιχηεξα ην απφγεην 

ηνπ δεχηεξνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο ζπλέπεζε κε κηα πιεζψξα θηλεκάησλ ζηε 

κεηαπνιεκηθή Γχζε. Ζ κνξθή θαη ε ηξνπή πνπ πήξε απηφ ην θχκα επεξεάζηεθε απφ 

ην αληηπνιεκηθφ θίλεκα θαηά ηνπ πνιέκνπ ζην Βηεηλάκ, ην θίλεκα ησλ Μάπξσλ γηα  
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ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα, ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Ακεξηθή θαη 

θπξίσο ζηε Γαιιία (ν γαιιηθφο Μάεο ηνπ ΄68 γηα παξάδεηγκα έθεξε ηε Γαιιία-θαη 

θαη΄ επέθηαζε θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο- ζε απφζηαζε αλαπλνήο απφ ηελ 

επαλαζηαηηθή αιιαγή) αιιά, θαη ην ιεζβηαθφ θαη γθέη θίλεκα (Krolokke & Sorensen, 

2006). Ο πνιηηηθφο ζπληεξεηηζκφο αληηθαηαζηήζεθε απφ ηελ αξηζηεξή ηδενινγία ε 

επηξξνή ηεο νπνίαο ππήξμε ε θχξηα αηηία ηεο επαλαδξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ γπλαηθείνπ 

θηλήκαηνο. 

ηαλ φκσο κηιάκε γηα αξηζηεξή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ, απηή δελ λνείηαη σο θάηη 

ην κνλφπιεπξν θαη απηφκαηα πξννδεπηηθφ. Γειαδή, κπνξεί κηα αξηζηεξή ηδενινγία λα 

έθεξε μαλά ζην πξνζθήλην ην θίλεκα ησλ γπλαηθψλ, αιιά δελ ήηαλ “απηνλφεηε” ε 

δηαθνξεηηθή ζηάζε ησλ αλδξψλ. Δλψ νη γπλαίθεο ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ 

ζπκκεηείραλ κε ηελ ίδηα ζέξκε κε ηνπο άλδξεο ζηα θνηλσληθά δξψκελα, ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλδξψλ ζπλέρηδε λα είλαη «παξαδνζηαθή». Γελ ηηο ζεσξνχζαλ 

ηζφηηκεο θαη αλέζεηαλ ζηηο γπλαίθεο ξφινπο, πνπ κφλν απηέο ζα κπνξνχζαλ “λα 

θέξνπλ εηο πέξαο”: λα καγεηξεχνπλ, λα δαθηπινγξαθνχλ θ.ιπ. Απηφ έγηλε ε αηηία λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη γπλαίθεο ηνλ θαηψηεξν ξφιν πνπ είραλ κέζα ζηηο θηλεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

Ζ παξαπάλσ ζηάζε πξνθάιεζε ηηο αληηδξάζεηο ησλ γπλαηθψλ, κε απνηέιεζκα λα 

νξγαλψλνληαη αξρηθά ζε κηθξέο νκάδεο ρσξίο θακία νξγαλσηηθή θαη ηεξαξρηθή δνκή. 

Οη άηππεο ζπλαληήζεηο ησλ γπλαηθψλ γηλφηαλ ψζηε λα ζπδεηήζνπλ θαη λα εξεπλήζνπλ 

ηηο θνηλέο εκπεηξίεο πνπ πηζαλφλ λα είραλ ζην θνηλσληθφ θάζκα, ζπλδχαδαλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπνζεηήζεηο  κε ηελ εκπεηξία απφ ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο ηηο νκάδεο θαη 

άξρηζαλ λα επηθεληξψλνληαη ζηελ αθχπληζε ηεο ζπλείδεζεο ηνπ θχινπ 

(Παπαγεσξγίνπ, 2004). Ήηαλ θαηά θάπνην ηξφπν κηα “απνηειεζκαηηθή ζεξαπεπηηθή” 

κέζνδνο πνπ έβαιε ηηο βάζεηο γηα δηάθνξεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Μηα 

πξνζπάζεηα πξσηφηππε, ε νπνία ηνπο έδηλε κηα αίζζεζε ελφηεηαο θαη δχλακεο. ε 

θάπνηεο φκσο γπλαίθεο γελλήζεθε ε επηζπκία λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ηε έθζεζε 

ησλ εκπεηξηψλ ηνπο θαη λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα, λα θηλεζνχλ δειαδή απφ ηελ 

δηαπίζησζε ζηελ δξαζηεξηνπνίεζε. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε φκσο απηή θαη ε 

«κεηαηφπηζε» είρε έλα ηίκεκα: θάπνηεο γπλαίθεο άξρηζαλ λα απνκαθξχλνληαη θαη, 

ζηαδηαθά λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα ππφινηπα κέιε ησλ κηθξψλ νκάδσλ. Άξρηζε 

ινηπφλ λα δηαθαίλεηαη ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο σο πξνο ηελ ηδενινγία θαη ηε δξάζε 

(Παπαγεσξγίνπ, 2004). 
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ην θφλην απηήο ηεο “επαλεθθίλεζεο” ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο ππήξμε έλα 

γεγνλφο πνπ ζεκάδεςε ην δεχηεξν θχκα, θαη ην ζπλέδεζε ζηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ 

κε ηε πξάμε θαη φρη κφλν κε ηε ζεσξία. Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο πξψηεο δηαδειψζεηο 

ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Γπλαίθαο θαηά ηνπ δηαγσληζκνχ νκνξθηάο 

«Μηο Ακεξηθή», ζην Αηιάληηθ ίηη, ην 1968. ε απηή ηε δηαδήισζε νη γπλαίθεο 

πεηνχζαλ ηα ζνπηηέλ ηνπο σο έλδεημε φηη απαιιαζζφηαλ απφ θαηαπηεζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ θχινπ ηνπο, κηα θίλεζε ζπκβνιηθή. Ήζειαλ λα θαηαδείμνπλ ηα 

κεηαβαιιφκελα αιιά πάληα παλίζρπξα ζπζηήκαηα ζπκβφισλ κέζα απφ ηα νπνία ηα 

γπλαηθεία ζψκαηα νξίδνληαη σο θνκςά, φκνξθα θαη επηζπκεηά ή εθηφο κφδαο θαη 

άζρεκα (Connell, 2005). Σν δεχηεξν θχκα θεκηληζκνχ, απφ ηελ αξρή αζρνιήζεθε κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ηα γπλαηθεία ζψκαηα αλαπαξίζηαληαη (σο πξφηππα νκνξθηάο πνπ 

αληηθεηκελνπνηνχζαλ ηε γπλαίθα) θαη, «θαηαλαιψλνληαη» (σο εηθφλεο). 

Μηα ξηδνζπαζηηθή θεκηληζηηθή νκάδα, ε Redstockings, πνπ ζπκκεηείρε ζηε 

δηαδήισζε,  δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηδεψλ, παξφιν ην 

ζχληνκν ρξφλν δσήο ηεο. Χο παξαθαηαζήθε γηα ην θίλεκα άθεζε ζπλζήκαηα  φπσο ην 

“The personal is Political” (Σν πξνζσπηθφ είλαη πνιηηηθφ), “Sisterhood is Powerful” (Ζ 

αδειθφηεηα είλαη ηζρπξή), “The pro woman line” (Ζ «παξάηαμε» ππέξ ησλ γπλαηθψλ), 

“The politics of housework” (Πνιηηηθή ηνπ λνηθνθπξηνχ) ή“Abortion Rights on 

Demand” (Δδψ θαη ηψξα δηθαίσκα ζηελ άκβισζε) ηα νπνία επεξέαζαλ ηελ εμέιημε 

θαη ηε ηξνπή πνπ ζα είρε απφ εδψ θαη πέξα ην θίλεκα (Krolokke & Sorensen, 2006). 

Οη Redstockings ηφληδαλ ηε βαζηθή παξαδνρή πνπ ίζρπε γηα ηελ εκθάληζε ησλ 

γπλαηθψλ, νξγάλσλαλ ζεαηξηθνχο αθηηβηζκνχο θαη πεηνχζαλ «θαηαπηεζηηθά 

αληηθείκελα» ησλ δχν θχισλ φπσο ζνπηηέλ, ηαθνχληα, ςεχηηθεο βιεθαξίδεο ζηα 

ζθνππίδηα κπξνζηά ζε δεκνζηνγξάθνπο, ζέινληαο λα παξνπζηάζνπλ ηηο γπλαίθεο σο 

ζχκαηα ηεο εκπνξεπκαηνπνηεκέλεο θνπιηνχξαο ηεο νκνξθηάο (Krolokke & Sorensen, 

2006). 

Ζ «πνιηηηθή ηαπηφηεηα» απηνχ ηνπ θχκαηνο ζεκαδεχηεθε απφ ηελ νινέλα θαη 

απμαλφκελε θξηηηθή πνπ δερφηαλ απφ ηνπο καχξνπο
3
, ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηηο 

ιεζβίεο θεκηλίζηξηεο, νη νπνίνη ακθηζβεηνχζαλ απηφ ην κνληέιν-πξφηππν πνπ ίζρπε 

κέρξη ηφηε, δειαδή ζηελ νπζία ακθηζβεηνχζαλ ηηο κεηα-απνηθηαθέο θαπηηαιηζηηθέο 

ζρέζεηο. Βαζηθφ ζέκα ηεο θεκηληζηηθήο αηδέληαο ήηαλ ν ιεπθφο, κεζαίαο, ηάμεο 

                                                             
3
 εκαληηθέο δηαθνξέο ππήξραλ κεηαμχ ησ θεκηληζηξηψλ ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ θαη εθείλσλ ηεο Γχζεο, 

αθνχ ν θεκηληζκφο ζηνλ Σξίην Κφζκν εκθαλίζηεθε έπεηηα απφ θπιεηηθή θαη απνηθηαθή θπξηαξρία. 
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εηεξνθπιφθηινο άλδξαο θαη ζηφρνο ησλ παξαπάλσ νκάδσλ ήηαλ λα παξνπζηάζνπλ θαη 

λα εθζέζνπλ ην δήηεκα κηαο πνιηηηθά δηαθνξνπνηεκέλεο ηαπηφηεηαο, κε ηελ 

πξννπηηθή κηαο ελδερφκελεο αιιαγήο. Ζ ηδέα ηνπ κεηαβαιιφκελνπ αλζξψπηλνπ 

ππνθεηκέλνπ νδήγεζε ζε κηα απνζηαζηνπνίεζε απφ ηνλ «αθεξεκέλν» αηνκηθηζκφ, 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξψηνπ. Μηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηελ 

αηηηψδε πξνέιεπζε ηεο θαηαπίεζεο πξνθάιεζε ζηελ αξρή ακεραλία ζηηο θεκηλίζηξηεο. 

Οπζηαζηηθή ηξνπή ζηε ζπδήηεζε έδσζαλ νη καξμίζηξηεο θαη νη ζνζηαιίζηξηεο, νη 

νπνίεο αλέιπαλ ηηο δνκέο ηεο παηξηαξρίαο – θαη ζπδεηνχζαλ γηα ην εάλ ε παηξηαξρία 

ζα έπξεπε λα αλαιπζεί πξψηα, σο έλα ζχλνιν θνηλσληθψλ ζεζκψλ δηαθξηηψλ απφ ηνλ 

θαπηηαιηζκφ, κε ηε δηθήο ηνπ ηζηνξία θαη ηε δηθήο ηνπ αηηηψδε πξνέιεπζε (Spencer, 

2004). Δπίζεο αζρνιήζεθαλ κε ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ζρέζεηο θαη 

έζημαλ ζέκαηα φπσο: ε ζεμνπαιηθή βία, ε κεηξφηεηα, ε αλαπαξαγσγή θαη ε νηθηαθή 

εξγαζία (Krolokke & Sorensen, 2006). 

Σν δεχηεξν θίλεκα αλακθίβνια θαηάθεξε λα πινπνηήζεη πνιιά απφ ηα νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη ζεζκηθά αηηήκαηα πνπ είρε πξνβάιιεη ζηελ αξρή  ηεο εκθάληζήο ηνπ 

θαη ην θπξηφηεξν, αλέπηπμε ζεσξίεο πνπ εξκήλεπαλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ γπλαηθψλ 

σο θαηψηεξεο (Παπαγεσξγίνπ, 2004). Οη γπλαίθεο ινηπφλ άξρηζαλ λα βιέπνπλ ηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο άλδξεο κε δηαθνξεηηθφ κάηη. κσο, αλ θαη πξνέβεζαλ ζε αξθεηά 

κεηαξξπζκηζηηθά βήκαηα ζίγνπξα, δελ θαηφξζσζαλ λα πηνζεηήζνπλ πνιιέο απφ ηηο 

ζέζεηο ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο. Ζ ηδενινγία, πνπ είλαη απαξαίηεηε πεγή 

ζπζπείξσζεο ελφο θηλήκαηνο, κεηαηξάπεθε ζε αξλεηηθφ παξάγνληα ζηελ εμέιημε θαη 

ηε ζπλνρή ηνπ θηλήκαηνο. Πνηά είλαη, φκσο, απηή ε ηδενινγία; Παξαθάησ, ζα 

πεξηγξαθνχλ κεξηθά απφ ηα θπξηφηεξα θεκηληζηηθά ξεχκαηα, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί 

κέρξη ζήκεξα. 

Ο θεκηληζκφο ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 

πξνζέθεξε κηα «αιήζεηα» -εξκελεία- γηα ηελ εμνπζία, ηδίσο γηα ηε ζπζηεκαηηθή 

θαηαπίεζε ησλ αλδξψλ σο νκάδα, επάλσ ζηηο γπλαίθεο σο κηα άιιε νκάδα. Έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα απνηειεί ε θεκηληζηηθή ζεσξία ζέζεο, πνπ εκπίπηεη ζε θάπνην βαζκφ ζηα 

ρξνληθά πιαίζηα απηνχ ηνπ θχκαηνο, πνπ άξρηζε λα κεηαηξέπεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ ζέζεσλ ζε έλα εξγαιείν γηα κεγαιχηεξε «αληηθεηκεληθφηεηα»
4
, ππνζηεξίδνληαο 

                                                             
4
 Μηα απφ ηηο δηαθνξέο ηνπ δεχηεξνπ κε ην ηξίην θχκα είλαη ε έλλνηα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο. Ζ 

θεκηληζηηθή ζεσξία ζέζεο δελ απέβαιιε ηελ «αληηθεηκεληθφηεηα», πξνζπαζψληαο λα αλαθαιχςεη κηα 

άιινπ ηχπνπ αληηθεηκεληθφηεηα. 
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έλα είδνο γλψζεο πνπ δελ είλαη νχηε νπζηνθξαηηθφ νχηε ζρεηηθηζηηθφ. ηε ζπλέρεηα 

φκσο, κηα ηέηνηα αληίιεςε ηεο γλψζεο ήηαλ δχζθνιν λα «ζπκθηιησζεί» θαη κε ηελ 

θξηηηθή ησλ θπξίαξρσλ ζρέζεσλ πφζν κάιινλ λα ηε ζέζεη ζην θέληξν κηαο 

πξνλνκηαθήο ζέζεο, ρσξίο λα εκπέζεη ζηνλ ηζρπξφ πεηξαζκφ ηνπ δηαλνεηηθηζκνχ ή ηηο 

πεξηπινθέο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ απηφ-κεηαζρεκαηηζκνχ (Selgas, 2004). 

Έλα αθφκε ζηνηρείν απηνχ ηνπ θεκηληζκνχ ήηαλ κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε  πνπ 

δηακφξθσζαλ γηα ηνλ «εαπηφ». Αληί λα δερηεί ηηο θαζνιηθέο θηιειεχζεξεο έλλνηεο ηνπ 

«αηφκνπ», πξνζπάζεζε λα ηηο κεηακνξθψζεη, λα ηηο αιιάμεη θαη λα ηηο επεθηείλεη 

(Beasley, 2005). Αλ θαη νη ζχγρξνλεο θεκηλίζηξηεο επέθξηλαλ γεληθά ην θαζνιηθφ 

πξφηππν ηνπ Φηιειεπζεξηζκνχ δηεμνδηθφηεξα απφ φηη νη θεκηλίζηξηεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα, δελ εγθαηέιεηςαλ ηηο θπξίαξρεο έλλνηεο ηεο παγθφζκηαο 

ζηαζεξάο. ε απηή ηε βάζε, νη θεκηλίζηξηεο ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο θαζίζηαηαη πιένλ 

αλαγθαίν λα πεξηγξάςνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μνληεξληζηηθνχ πιαηζίνπ 

αλαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο θεκηληζηηθήο ζθέςεο, 

πνπ αξγφηεξα ζα είλαη ζπλαθείο κε ηελ εμέηαζε ηνπ Μνληέξλνπ θαη έπεηηα ηνπ 

Μεηακνληέξλνπ ξεχκαηνο ζε δεηήκαηα ζεμνπαιηθφηεηαο. 

 

1.3.Σν ηξίην θύκα 

Σν ηξίην θχκα ηνπ θεκηληζκνχ αλήιζε ηε δεθαεηία ηνπ 80΄-90΄ κέζσ ηεο εκπεηξίαο 

πνπ πξφζθεξαλ ηα δχν πξνεγνχκελα θχκαηα αιιά θαη κέζσ ηεο ακθηζβήηεζεο θαη 

ησλ δηαθσληψλ ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο. ηηο Ζ.Π.Α. ήηαλ γλσζηφ σο “grrl 

feminism”ελψ ζηελ Δπξψπε σο “new feminism” (Krolokke & Sorensen, 2006). ε 

φπνηα άθξε ηεο γεο θαη αλ άλζηζε, απφ ηελ κηα πιεπξά, ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνπηθνχο 

θαη εζληθνχο αθηηβηζκνχο, (φπσο ζηε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ , ηελ ζσκαηεκπνξία, 

θ.η.ι) θαη απφ ηελ άιιε, επέθξηλε ηα πξνεγνχκελα θεκηληζηηθά θηλήκαηα γηα ηνλ 

θαζνιηθφ ραξαθηήξα ησλ απαληήζεσλ ή ησλ νξηζκψλ πνπ έδηλαλ γηα ηε γπλαηθεία 

θχζε ή γηα ηηο πνιηηηθέο ηαπηφηεηεο (Krolokke & Sorensen, 2006). 

Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 φκσο, ην θεκηληζηηθφ θίλεκα αληηκεηψπηζε 

κηα ζεκαληηθή θξίζε, φζνλ αθνξά ηελ παξνπζία ηνπ σο καδηθνχ θηλήκαηνο, θαζψο ε 

εληεηλφκελε αθαδεκατθή απαζρφιεζε κε ηε θεκηληζηηθή ζεσξία ζπλνδεχηεθε απφ ηελ 

απνθιηκάθσζε ηεο πνιηηηθήο δξάζεο ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο. Δπηπιένλ, ζηε 
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δεθαεηία ηνπ ΄80, ζηε Βξεηαλία δηαδξακαηίζηεθε κηα ηεξάζηηα αιιαγή ζηελ πνιηηηθή 

θνπιηνχξα: δηαπηζηψλεηαη κηα πεξίπινθε ζρέζε κεηαμχ ηεο αλφδνπ ηνπ ζαηζεξηζκνχ 

ηεο «ειεχζεξεο αγνξάο» ζηε δεκνζην-νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ζηελ εμαζζέληζε ηνπ 

θεκηληζκνχ σο πνιηηηθήο δχλακεο. ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δεθαεηίαο ππήξμε κηα 

γεληθή κείσζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο
5
 δξαζηεξηφηεηαο κε απνηέιεζκα ηελ χπαξμε φισλ 

θαη ιηγφηεξσλ ζπιινγηθψλ ρψξσλ γηα θεκηληζηηθέο ζπδεηήζεηο (Howie & Tauchert, 

2004). ηε ζπλέρεηα, ε δεθαεηία ηνπ 1990 έκνηαδε λα εληζρχεη ηελ παξνπζία ηνπ 

θεκηληζκνχ σο αθαδεκατθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη παξάιιεια λα ηελ ππνλνκεχεη σο 

ζπιινγηθφ θίλεκα. 

Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο, φηη ην ηξίην θχκα σο πνιηηηθή ζπλέρεηα ηνπ 

δεχηεξνπ, έδσζε κηα πνιηηηθν-θνηλσληθή δηάζηαζε ζηα θεκηληζηηθά δεηήκαηα. ηα 

κάηηα ησλ γπλαηθψλ ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο, ην δεχηεξν έκνηαδε ζαλ έλαο κνλφιηζνο. 

Κάπνηεο θεκηλίζηξηεο κάιηζηα, ην αληηιακβάλνληαλ ζαλ έλα θίλεκα κε ην νπνίν δελ 

ήζειαλ λα έρνπλ δεζκνχο. χκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, ν «δεχηεξνο θεκηληζκφο» 

ήηαλ θαηαπηεζηηθφο θαη πεξηνξηζηηθφο θαη γηα απηφ ην ιφγν, ην ηξίην θχκα έπξεπε λα 

μεθχγεη θαη λα δηακνξθψζεη λένπο ηξφπνπο «ηνπ λα είζαη θεκηλίζηξηα»
6
 (Bobel, 2010). 

Οη θεκηλίζηξηεο φκσο, δελ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ γηα παξζελνγέλεζε απηνχ ηνπ 

θχκαηνο θαζψο εκπεξηέρεη ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ, κε θξηηηθή πξνζέγγηζε βέβαηα 

γηα ηελ θνπιηνχξα ηεο νκνξθηάο, ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ηηο δνκέο εμνπζίαο θ.η.ι. 

Σν ηξίην θχκα εκπλέεηαη θαη δεζκεχεηαη απφ ηελ επνρή ηεο λέαο παγθφζκηαο ηάμεο 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πηψζε ηνπ θνπκκνπληζκνχ, ηηο λέεο απεηιέο ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ θαη εζλνηηθψλ θνληακεληαιηζκψλ θαη ηηο ππνζρέζεηο ησλ 

βηνηερλνινγηψλ. Ο θεκηληζκφο πνιηηηθνπνηείηαη θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηε ζχλζεηε αλαθαηαλνκή ηεο εμνπζίαο πνπ ακθηζβήηεζε 

ηε θεκηληζηηθή ζεσξία θαη πνιηηηθή (Bobel, 2010). Σν ηξίην θχκα εκθαλίδεηαη ζε κηα 

πεξίνδν χθεζεο, απηφ-ακθηζβήηεζεο θαη ακθηβνιίαο, σο πξνο ην αλ κπνξεί θάηη λα 

αιιάμεη. Γεκηνπξγείηαη ινηπφλ ε αλάγθε γηα ζθέςε θαη αλαδήηεζε λέσλ «πξνηχπσλ» 

ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζα επεξεάζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη. 

                                                             
5
 Μηα ζεκαληηθή εμαίξεζε ήηαλ ε απεξγία ησλ αλζξαθνξχρσλ. 

6
Δπεηδή ν θεκηληζκφο ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο πιαηζηψλεηαη θπξίσο απφ ηηο κεηαδνκηζηηθέο εξκελείεο ηνπ 

θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, επηδηψθεηαη λα απνθεπρζνχλ νη νπζηνθξαηηθνί νξηζκνί ηεο 

ζειπθφηεηαο ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο, φπνπ δίλεηαη ππεξβνιηθή έκθαζε ζηελ εκπεηξία ησλ αλψηεξσλ 

κεζαίσλ ηάμεσλ ησλ ιεπθψλ γπλαηθψλ (Πνπξθφο, 2010). 
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Ο «ηξίηνο θεκηληζκφο» ραξαθηεξίδεηαη σο πνηθηιφκνξθνο θαη «ρανηηθφο». Γηα ην 

ηξίην θίλεκα δελ ππάξρεη έλα εληαίν θεκηληζηηθφ δήηεκα αιιά έλα ζχλνιν 

αιιειέλδεησλ εξσηεκάησλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ηαπηφρξνλα. Γελ ππάξρεη 

αγψλαο γηα έλα θαη κνλαδηθφ ζέκα, γηαηί δε δνχκε ζε κηα κνλνζεκαηηθή δσή. Ζ 

Audreu Lorde δηαηχπσζε φηη ην λα απαηηείο απφ ηνπο αλζξψπνπο λα επηθεληξσζνχλ ζε 

κηα πεξηνρή ελδηαθέξνληνο ρσξίο λα αλαγλσξίδεηο ηε δηαζχλδεζε ησλ πνιιαπιψλ 

δεηεκάησλ, είλαη ζα λα δεηο ζε έλα επίπεδν απηαπάξλεζεο, λα κελ είζαη ηθαλφο λα 

εθθξάζεηο ηνλ ηξφπν πνπ βηψλεηαη ε θαζεκεξηλή δσή (Bobel, 2010). πλερίδνληαο, 

ππνζηεξίδεη φηη σο γπλαίθεο πξέπεη λα είκαζηε ηθαλέο λα βάδνπκε ηνπο εαπηνχο καο 

ζην πξνζθήλην, δηφηη  απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζχλδεζεο κε 

ηηο ππνθείκελεο δνκέο ηεο εμνπζίαο. Δάλ είρακε ηε δπλαηφηεηα λα δψζνπκε έλα ηίηιν 

ζε απηφ ην θίλεκα, απηφο ζα ήηαλ «επηκνλή» ζηε θπιή, ηελ ηάμε, ην θχιν θαη ηελ 

ζεμνπαιηθφηεηα, αθνχ δελ γίλνληαη αληηιεπηέο σο κνλαδηθέο-απζχπαξθηεο νληφηεηεο 

θαη δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηα άηνκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη θεκηλίζηξηεο 

αγθάιηαζαλ θαη «εμχκλεζαλ» ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο αιιά θαη αλαγλψξηζαλ ηηο 

πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο θάζε θεκηλίζηξηαο θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ ηαπηνηήησλ σο 

έλα κέξνο ηεο εμνπζίαο (Bobel, 2010). Ζ δηαθνξεηηθφηεηα εθιακβάλεηαη ινηπφλ, σο 

πεγή δχλακεο θαη αιιαγήο. 

Ζ αηδέληα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θεκηληζηξηψλ πεξηειάκβαλε ζέκαηα φπσο ην θχιν, 

ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ην δηαρσξηζκφ θνηλσληθνχ/βηνινγηθνχ θχινπ (ππφ απηή ηελ 

έλλνηα είλαη παξφκνην κε ην κεηακνληέξλν θεκηληζκφ). Αληηθείκελφ ηνπ, ήηαλ 

εηδηθφηεξα, νη απνθιεηζηηθέο ηάζεηο  ζην εζσηεξηθφ ησλ θπξίαξρσλ θεκηληζηηθψλ 

ζεσξηψλ ηεο δεθαεηία 70΄-80΄. Οη ζεσξίεο απηέο πξνέθπςαλ ζε κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν βαζκφ (άκεζα ή έκκεζα) απφ ην πνιηηηθφ θίλεκα ηνπ  δεχηεξνπ θχκαηνο. 

Σν ηξίην θχκα ζπζηάζεθε απφ εθείλεο ηηο θεκηλίζηξηεο,  πνπ είραλ αλαπηπγκέλε ηελ 

αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο κέζα ζε έλα θφζκν πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηελ 

ηερλνινγία, ηνλ παγθφζκην θαπηηαιηζκφ, ηα πνιιαπιά κνληέια ζεμνπαιηθφηεηαο θαη 

ηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο. Απηφ ην θχκα ραξαθηεξίζηεθε σο αληη-

νπζηνθξαηηθφ γηαηί νη θεκηλίζηξηεο απηήο ηεο πεξηφδνπ ππνζηήξηδαλ επαλεηιεκκέλα 

θαη κε ζζέλνο φηη νη νηθνπκεληθνί ηζρπξηζκνί γηα ηηο γπλαίθεο ιεηηνπξγνχλ 

θαηαπηεζηηθά κε ζηφρν ηελ εμνκάιπλζε ησλ ηδηαίηεξα -θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά- 

πξνλνκηαθψλ κνξθψλ ηεο γπλαηθείαο εκπεηξίαο (Shildrick, 2004). 
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Αθφκε έλα ραξαθηεξηζηηθφ-ζηνηρείν ηνπ είλαη φηη δελ επηδέρεηαη ηνλ απνθιεηζκφ 

άιισλ πνιηηηζκψλ θαζψο θαη ησλ αλδξψλ, θαη γηα απηφ είλαη έλαο πνιππνιηηηζκηθφο-

πνιπθπιεηηθφο θεκηληζκφο αλνηρηφο θαη ζηνπο άλδξεο. Σν ηξίην θχκα απνξξίπηεη ηελ 

αληίιεςε ησλ γπλαηθψλ σο ζπκάησλ θαη ησλ εηεξνθπιφθηισλ σο επηθίλδπλσλ θαη δελ 

αμηνπνηεί πηα ην ξφιν ηεο κεηέξαο θαη ηα γπλαηθεία ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηξηθήο 

θξνληίδαο θαη θαηαλφεζεο. Αληί γηα απηά, αλαδεηθλχεη-θαηαμηψλεη ηηο γπλαίθεο θαη ηε 

γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα σο λέεο κνξθέο εμνπζίαο (Bobel, 2010). Οξακαηίδεηαη 

ινηπφλ, ην λέν θίλεκα ησλ γπλαηθψλ, λα είλαη πξνζβάζηκν απφ επξχηεξεο κάδεο αιιά 

θαη δεζκεπκέλν ζηνπο ζηφρνπο ηνπ, ψζηε λα ηεξκαηίζεη ηελ θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ. 

Σαπηφρξνλα, ην θίλεκα απηφ επέθξηλε ηε ζεμηζηηθή γιψζζα, νηθεηνπνηήζεθε ηνπο 

ππνηηκεηηθνχο φξνπο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα ζε κηα πξνζπάζεηα δηεθδίθεζεο 

απηψλ ησλ ππνηηκεηηθψλ εηηθεηψλ θαη εθεχξε λένπο φξνπο θαη ιέμεηο επηθνηλσλίαο. Οη 

θεκηλίζηξηεο απηήο ηεο πεξηφδνπ ππνθηλήζεθαλ απφ ηελ αλάγθε λα αλαπηχμνπλ κηα 

θεκηληζηηθή ζεσξία θαη πνιηηηθή πνπ ζα «ηηκά» ηηο αληηθαηηθέο εκπεηξίεο θαη ζα 

απνδνκεί ηνλ θαηεγνξηθφ ζπιινγηζκφ. Πεξηέγξαςαλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ 

ζηελ αξρή νη λέεο θεκηλίζηξηεο, φηαλ αλαγθάδνληαλ λα ζθεθηνχλ ζε θαηεγνξίεο, νη 

νπνίεο ρψξηδαλ ηνπο αλζξψπνπο ζε «απηνχο» θαη «εκάο» ή φηαλ ηνπο επηβαιιφηαλ λα 

δήζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηεο, φπσο γπλαίθεο ή θεκηλίζηξηεο, 

πξάγκα πνπ δελ ζπλέβαηλε επεηδή ζηεξνχληαλ ηεο γλψζεο ηεο θεκηληζηηθήο ηζηνξίαο 

νχηε ιφγσ ηεο κνλφπιεπξεο απεηθφληζεο ηνπ θεκηληζκνχ απφ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο (Krolokke & Sorensen, 2006). Πξφθεηηαη ηειηθά, γηα έλα πεξηεθηηθφ 

θίλεκα, ην νπνίν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, εθηίκεζε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

έλλνηψλ ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εκπεηξίαο, ζέηνληαο ππφ ακθηζβήηεζε ηελ έλλνηα ηεο 

θχζεο σο κηα ζπκπαγή θαη ζηέξεα ηαπηφηεηα (Bobel, 2010). 

Σν ηξίην θχκα αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο θξηηηθήο 

πξννπηηθήο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπκκαρηψλ κεηαμχ ησλ Μαχξσλ, ηεο δηαζπνξάο 

θαη ησλ «ππνδεέζηεξσλ» θεκηληζκψλ. Αθφκε, κέζσ ηεο Queer ζεσξίαο θαη πνιηηηθήο, 

πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλή πιαηθφξκα γηα φιεο ηηο gay, bi-trans-

sexual, lesbian θαη trangender (δηαθπιηθέο) θηλήζεηο πνπ κέρξη ηφηε είραλ δηαζπαζηεί. 

Ο θνηλφο  άμνλαο ζχλδεζήο ηνπο, ήηαλ ε επίζεζε ζε απηφ πνπ αληηιακβάλνληαλ ζαλ 

νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ εηεξνθαλνληθφηεηα. Εεηνχζαλ θάηη επηπιένλ απφ ηελ 

αλαγλψξηζε σο gay, δηεθδηθνχζαλ ηελ απνδνρή ηνπο επίζεο σο drag queens, drag 

kings, transsexual, masculine women θαη feminine men (Krolokke & Sorensen, 2006). 
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Αθνινπζψληαο ινηπφλ απηή ηε ινγηθή, ζπλέζεζαλ ην ΄The Tranfeminst Manifesto΄΄ 

πνπ εκπεξηείρε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ηξαλζ-θεκηληζκνχ (transfeminism). 

Απηά πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πην πάλσ, δειαδή ε θξηηηθή ζηε ζπκπαγή έλλνηα ηεο 

ηαπηφηεηαο, ε „Queer theory θαη ε επαλα-λνεκαηφδνηεζε ππνηηκεηηθψλ ιέμεσλ, 

νθείινληαη ή είλαη απφξξνηα ησλ post-modern ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλήθνπλ ζην 

επξχηεξν θάζκα ηεο κεηαδνκηζηηθήο-κεηακνληέξλαο ζθέςεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ην 

ζθέςε  ζπγθεθξηκέλν θχκα. Απηή ε κεηακνληέξλα ζηξνθή  θαη ε αλάδεημε ηεο Queer 

theory είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ 

θεκηληζηηθνχ θιάδνπ. 

Απηή ε αλάδεημε ηνπ «ηδηαίηεξνπ» ραξαθηήξα ηεο queer ζεσξίαο είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ην έξγν ηεο ζεσξεηηθνχ θαη αθηηβίζηξηαο Judith Butler, ην νπνίν 

απνηέιεζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί αληηθείκελν ζπδήηεζεο κε ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηηο Γπλαηθείεο πνπδέο. Ζ Butler αληηθαηέζηεζε  ηελ αλάγθε γηα κηα πάγηα 

ηαπηφηεηα κε ηελ πξνζπάζεηα αληίζηαζεο ζε απηή, σο κε πξαγκαηηθή θαη απνθχεκα 

ηεο θαληαζίαο (Beasley, 2005). Δπίζεο εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ 

θχινπ (performativity), κηα έλλνηα ηφζν ζεκειηψδε γηα ηελ queer ζεσξία, φζν θαη γηα 

ηηο θεκηληζηηθέο ζπδεηήζεηο (Cossman, 2012). Ζ Butler επηκέλεη -ζηεξηδφκελε ζην 

δηαρσξηζκφ θνηλσληθνχ-βηνινγηθνχ θχινπ (gender-sex) θαη ηνλίδεη φηη ην ζψκα-θχιν 

είλαη έλα πιήξσο πνιηηηζηηθφ πξντφλ. ηφρνο ηνπ έξγνπ ηεο, είλαη ε ακθηζβήηεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ε αλάδεημε ηεο νπζηνθξαηηθήο θαηαζθεπήο ηνπ θχινπ, επηκέλνληαο φηη 

ην θχιν θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα παξάγνληαη θαη εθηεινχληαη κέζσ ηεο δηαλφεζεο 

(Cossman, 2012). 

Ση είλαη φκσο, ην ηξίην θχκα πξαγκαηηθά; Δίλαη έλα ζχλνιν αμηψλ δηαθξηηά απφ ην 

δεχηεξν; Δίλαη κηα πξαγκαηηθή ηδενινγία, ε νπνία δηεθδηθεί κε ηε ζεηξά ηεο ηελ 

θαηλνηνκία ηεο πξαθηηθήο; Ή είλαη απιά κηα κεηάβαζε απφ ηε κηα γεληά ζηελ επφκελε, 

κηα (γισζζηθή) ζχκβαζε δειαδή, πνπ ζεκαηνδνηεί δχν δηαθξηηέο ηζηνξηθέο ζηηγκέο 

κέζα ζε έλα θίλεκα; Απηά ηα εξσηήκαηα είλαη πνιχπινθα θαη ηαπηφρξνλα ζεκειηψδε 

θαη ην δηαθχβεπκα  βξίζθεηαη ζηνλ ηξφπν απάληεζε ηνπο. Απηφ ην θχκα είλαη 

αλακθηζβήηεηα ε πην πξφζθαηε έθθξαζε ηεο θεκηληζηηθήο ζθέςεο θαη πξαθηηθήο, 

παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο  ζχγρξνλεο θεκηλίζηξηεο έρνπλ πηνζεηήζεη –κέζα απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο αθήγεζε- κηα ηδηαίηεξε «θφξκα» γξαθήο θαη νκηιίαο, έρνπλ πξνθχςεη 

αξθεηά θνηλά εξσηήκαηα ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα θξηηηθφ ζψκα (Bobel, 2010). 
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Κιείλνληαο ηελ παξνπζίαζε απηνχ ηνπ θχκαηνο, βιέπνπκε φηη, νη θεκηλίζηξηεο 

ηίκεζαλ ην έξγν ησλ πξνεγνχκελσλ θεκηληζηξηψλ ελψ ηαπηφρξνλα ην έθξηλαλ, 

πξνζπαζψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν λα γεθπξψζνπλ ηηο αληηθάζεηο πνπ βίσλαλ ζηηο 

δηθέο ηνπο δσέο. Έηζη κε ηελ πνιιαπιή ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαη ηελ 

εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο ζπλερνχο εμεξεχλεζεο, παξακέξηζαλ ηελ βεβαηφηεηα θαη 

αγθάιηαζαλ ηελ αζάθεηα. Παξάιιεια, πξφηεηλαλ κηα δηαθνξεηηθή πνιηηηθή, κηα 

πνιηηηθή πνπ ακθηζβεηνχζε ηελ έλλνηα ηεο θαζνιηθήο γπλαηθείαο θχζεο θαη 

ζπγρξφλσο εμέθξαδε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δηάθνξεο νκάδεο ησλ γπλαηθψλ ζα 

κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιχπινθεο «δηαζηαπξψζεηο»  ηνπ θχινπ, φπσο νη 

αλεζπρίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία ή κε θπιεηηθνχο, εζληθνχο, ηαμηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο θ.η.ι. (Krolokke & Sorensen, 2006). θνπφο ηνπο ήηαλ λα ζέζνπλ 

ηέινο ζηελ ζπλερή ελίζρπζε ησλ θαηαπηεζηηθψλ ζηαηηθψλ θαηεγνξηνπνηήζεσλ θαη λα 

δηακνξθψζνπλ  λέεο ζπκκαρίεο. Έηζη ν θεκηληζκφο δελ νξίδεηαη πιένλ απφ κηα θνηλή 

ζεσξεηηθή θαη πνιηηηθή ζθνπηά αιιά κε ηε ρξήζε ηεο επηηέιεζεο (performance), ηνπ 

κηκεηηζκνχ θαη ηεο αλαηξνπήο σο ζηξαηεγηθέο ξεηνξηθήο (Krolokke & Sorensen, 

2006). 

ην επφκελν θεθάιαην ηεο επηζηεκνινγίαο πνπ ζα αθνινπζήζεη, ζα 

παξαηεξήζνπκε φηη, ην ηξίην θχκα ηνπ θεκηληζκνχ δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί, 

ελ κέξεη επεηδή είλαη αθφκε ζε δηαδηθαζία ζέζπηζεο-ίδξπζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ, θαη ελ 

κέξεη επεηδή έλα απφ ηα  θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ είλαη ε 

αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ππάξρνπλ πνιιέο εθδνρέο γηα ην ηη ζεκαίλεη λα είζαη 

θεκηλίζηξηα ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο (Marinucci, 2010). 

 

1.4. Γηαθνξεηηθά θεκηληζηηθά ξεύκαηα 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν θεκηληζκφο ήηαλ έλα δπλακηθφ θίλεκα πνπ, παξά ηηο 

απνηπρίεο, ηνπ, επέθεξε αιιαγέο ζηε θαζεκεξηλή δσή πνιιψλ γπλαηθψλ, αιιά θαη ζε 

φιε ηελ θνηλσλία. Υξεηάδεηαη φκσο λα ηνληζζεί φηη ν θεκηληζκφο φπσο θαη θάζε άιιε 

ηδενινγία, είλαη έλαο φξνο πνπ θαιχπηεη κηα ζεηξά απφ εμειηζζφκελεο απφςεηο ρσξίο 

λα ππάξρεη κηα απνθιεηζηηθή θαη νξηζηηθή ζέζε. Ζ θεκηληζηηθή ηδενινγία 

αλαπηχρζεθε κέζα απφ μερσξηζηά θηινζνθηθά ξεχκαηα, δηαθνξεηηθά πηζηεχσ θαη 

πεπνηζήζεηο, θαη έηζη εμειίρζεθε ζε έλα θίλεκα πνπ είρε ζηνπο θφιπνπο ηνπ πνιιέο 
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απνθιίλνπζεο ηάζεηο ελψ νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ θαηαιακβάλνπλ έλα 

κεγάιν κέξνο θαη ηνπ θηλήκαηνο αιιά θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

Οη κηθξέο νκάδεο νξγάλσζεο ησλ γπλαηθψλ, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, 

πξνέθπςαλ απφ ηε δηαρσξηζηηθή ηάζε κέζα ζην γπλαηθείν θίλεκα, ην νπνίν 

πξνζπαζνχζε  λα απνθχγεη ηελ νξγάλσζε ησλ νκάδσλ θαηά ηα αληξηθά πξφηππα. 

Έηζη, αλαπηχρζεθαλ ζηαδηαθά απνζρηζηηθέο ηάζεηο, κε επαθφινπζν λα δεκηνπξγεζνχλ 

κηθξέο απηφλνκεο γπλαηθείεο νκάδεο, πνπ ην βαζηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ επηθεληξσλφηαλ 

ζηελ θαηψηεξε ζέζε ησλ γπλαηθψλ θαη θπζηθά ζηνπο ηξφπνπο αιιαγήο απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο. κσο, ελψ ν ζηφρνο παξέκελε ίδηνο, νη πξνηάζεηο δηέθεξαλ. 

Αλαπηχρζεθαλ δειαδή, δηαθνξεηηθέο ηδενινγηθέο θαη ζεσξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο σο 

πξνο ηελ δηαθπιηθή αληζφηεηα θαη πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. 

Απηφ έγηλε αθνξκή λα δεκηνπξγεζνχλ δηάθνξεο ηδενινγηθέο ηάζεηο κέζα ζην θίλεκα 

(Παπαγεσξγίνπ, 2004). 

ζα πεξηζζφηεξα γλψξηδαλ ινηπφλ γηα ηηο κνξθέο θαηαπίεζεο ησλ γπλαηθψλ , ηφζν 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο πξνέθππηαλ γηα ην θίλεκα γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

γπλαηθψλ. ζν κεγαιχηεξε ζπκθσλία ππήξρε γηα ην φηη νη γπλαίθεο θαηαπηέδνληαη, 

ηφζν δηαθνξεηηθφηεξεο απφςεηο πξνέθππηαλ γηα ηα αίηηα θαη ηελ θαηαιιειφηεξε 

ζηξαηεγηθή ελάληηα ζε απηφ ην γεγνλφο (Meulenbelt, 1983).  

Σα δηάθνξα ξεχκαηα ηνπ θεκηληζκνχ παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο είραλ θάπνηεο θνηλέο 

ζπληζηακέλεο. Σα ζεκεία ζχγθιηζεο ινηπφλ, πνπ εληνπίδνληαη είλαη δχν: πξψηνλ, ε 

πεπνίζεζε φηη νη γπλαίθεο πξέπεη λα απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηνπ θχινπ ηνπο θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη έρνπλ γίλεη αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπο άλδξεο θαη 

δεχηεξνλ, ε ζηφρεπζε λα κπεη, ηέινο ζηελ εθκεηάιιεπζε απηή. Ζ δηαθσλία πνπ 

πξνέθππηε θάζε θνξά αθνξνχζε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ ηαθηηθή πνπ ζα έπξεπε 

αθνινπζεζεί. ε απηφ ην ζεκείν, ζα πεξηγξαθνχλ ελ ζπληνκία κεξηθά απφ ηα πην 

ζεκαληηθά ξεχκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά θαηξνχο  ζην πιαίζην ηνπ θεκηληζκνχ. 

Α. Οη Φηιειεχζεξεο Φεκηλίζηξηεο 

Σν ξεχκα απηφ μεθίλεζε ην 18
ν
 αηψλα απφ θεκηλίζηξηεο, πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο 

θαη θηινζφθνπο. Οη θηιειεχζεξεο θεκηλίζηξηεο βαζίζηεθαλ ζηηο ηδέεο ηνπ John Locke 

ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή δσή, ηελ ειεπζεξία, ηελ πεξηνπζία θαη ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν 

ηνπ θξάηνπο λα δηαθπιάζζεη ηε απηνλνκία ηνπ θξάηνπο. Δάλ καο επηηξεπφηαλ έλαο 
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γεληθφο νξηζκφο ζα ήηαλ ε πεπνίζεζή ηνπο φηη νη γπλαίθεο θαηαπηέδνληαη ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία κε αδηθίεο θαη δηαθξίζεηο. Γελ αλαδεηνχλ εηδηθά πξνλφκηα γηα ηηο 

γπλαίθεο, απιά απαηηνχλ φινη  λα ηπγράλνπλ ίζεο αληηκεηψπηζεο, ρσξίο δηαθξίζεηο κε 

βάζε ην θχιν (Rosser, 1992). Έλα ηέηνην παξάδεηγκα, πνπ νη θηιειεχζεξεο 

θεκηλίζηξηεο έζεηαλ ζην επίθεληξν σο αηνκηθφ εκπφδην, ήηαλ ε ηδέα ηεο παηξηαξρίαο, 

πνπ είρε θαηαζθεπαζηεί κε έληερλν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί έλα κνληέιν 

ςεπδν-θπζηνινγηθψλ δηαθπιηθψλ ζρέζεσλ. 

πλεπψο, ε ζηξαηεγηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξεχκαηνο επηθεληξσλφηαλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ζεζκνζεηεκέλεο αληζφηεηαο αλάκεζα ζηα δχν θχια. ηφρνο ηνπο 

ππήξμε ε δεκφζηα ζθαίξα, νη λφκνη θαη νη πνιηηηθνί ζεζκνί θαη πίζηεπαλ φηη κνλάρα 

κέζσ λφκηκσλ κέζσλ θαη θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζα επέιζεη ε ηζφηεηα θαη ε 

αιιαγή γηα ηηο γπλαίθεο. Γελ ζπγθξνπφηαλ δειαδή,  κε ηνπο άλδξεο θαζψο ζεσξνχζαλ 

φηη δελ κπνξνχζαλ λα αλακεηξεζνχλ καδί ηνπο ζε επίπεδν νκάδαο. 

Οη θηιειεχζεξεο θεκηλίζηξηεο πηζηεχνπλ φηη άλδξεο θαη γπλαίθεο είλαη απφ ηε θχζε 

ηνπο ίζνη θαη φηη ε αληζφηεηα πξνέξρεηαη απφ ηνπο εθάζησηε ζεζκνχο, πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ γπλαηθψλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Υξεηάδεηαη επνκέλσο, απηνί 

νη ζεζκνί λα αιιάμνπλ -θαη φρη απαξαίηεηα λα θαηαξγεζνχλ- πξνο κηα θαηεχζπλζε 

ηζφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο ελψ, δελ ζηξέθνληαλ πνηέ ελαληίνλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ παξά 

κφλν, εάλ απηφο ηηο εθκεηαιιεχεηαη εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο (Παπαγεσξγίνπ, 2004). 

Β. Οη Ρηδνζπάζηξηεο Φεκηλίζηξηεο 

Ο ξηδνζπαζηηθφο θεκηληζκφο εκθαλίζηεθε ζηηο ΖΠΑ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960 σο αληίινγνο ζην ζνζηαιηζηηθφ θεκηληζκφ (Butler, 2009). ε αληίζεζε κε ηηο 

θηιειεχζεξεο θεκηλίζηξηεο, νη ξηδνζπάζηξηεο πηζηεχνπλ, πσο νη γπλαίθεο είλαη θπζηθά 

θαη νληνινγηθά δηαθνξεηηθέο απφ ηνπο άλδξεο αιιά θαη φηη νη άλδξεο, ιεηηνπξγνχλ 

ηζηνξηθά σο θαηαπηεζηέο ηνπο. Σνλίδνπλ  επίζεο κε έληνλν ηξφπν φηη ην λα είλαη 

βηνινγηθά, ςπρνινγηθά θαη νληνινγηθά δηαθνξεηηθέο δελ απνηειεί γεγνλφο αηηηνινγεί 

θαη θαζηεξψλεη πνπ θαζηεξψλεη ηελ θαησηεξφηεηα ησλ γπλαηθψλ θαη εδψ αθξηβψο 

βξίζθεηαη ην πξφβιεκα: φηη νη άλδξεο εξκελεχνπλ απηή ηε δηαθνξά σο θαησηεξφηεηα. 

Δπνκέλσο, ε αληζφηεηα θαη νη ηερλεηνί ζεζκνί φπσο, ε παηξηαξρία θαη ν θαπηηαιηζκφο, 

έρνπλ αλαπηπρζεί γχξσ απφ απηή ηελ ππνηηζέκελε δηαθνξά θαη ηε κφλε ιχζε απνηειεί 

ε θαηάξγεζε ηνπο. 
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Τπνζηεξηθηήο ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ θεκηληζκνχ ήηαλ ν Herbert Marcuse, ν νπνίνο 

εγθαηαιείπνληαο ηε καξμηζηηθή έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο-θαηαπίεζεο, 

ππνζηήξημε φηη ε θαηαπίεζε δε έρεη κνλάρα νηθνλνκηθή κνξθή αιιά θαη ςπρνινγηθή 

επίζεο. Ζ θαπηηαιηζηηθή θαηαπίεζε επεθηείλεηαη θαη ζηελ θαηαπίεζε κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα. Ο Marcuse ππνζηεξίδεη φηη ε γπλαηθεία απειεπζέξσζε ζα θαηαξγήζεη ηνλ 

παξαδνζηαθφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ ξφισλ θαη κεηά ζα 

αθνινπζήζεη ε θαηαζηξνθή ηεο θαηαπηεζηηθήο θνηλσλίαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

(Παπαγεσξγίνπ, 2004). 

ήκεξα νη ξηδνζπάζηξηεο θεκηλίζηξηεο ηζρπξίδνληαη φηη νη γπλαίθεο θαηαπηέδνληαη 

εμαηηίαο ηνπ θχινπ (δηαθνξά βηνινγηθνχ/θνηλσληθνχ θχινπ) ηνπο θαη φρη εμαηηίαο 

θάπνηαο ιεηηνπξγηθήο ή αληηθεηκεληθήο θαησηεξφηεηαο. Γηα απηφ ην ιφγν, 

αλαγλσξίδνπλ ζαλ θχξην ερζξφ ηνπο ηνπο άλδξεο –αηνκηθά θαη ζπιινγηθά- θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη ζεζκνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ απηνχο. Δπηπιένλ δειψλνπλ 

ζεκαληηθνχο έληνλνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη ζε ζέζε λα πηνζεηήζνπλ 

απφιπηα ηα απνηειέζκαηα κηαο θεκηληζηηθήο κεζνδνινγίαο. χκθσλα κε απηά πνπ 

πηζηεχνπλ, φζν ζπλερίδεηαη ε θαηαπίεζε θαη ε παηξηαξρία είλαη κάιινλ απίζαλν, ηα 

απνηειέζκαηα θεκηληζηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο θεκηληζηηθέο 

ζεσξίεο λα ακθηζβεηήζνπλ ην status quo (Akman, Toner, Stuckless, Ali, Emmott & 

Downie, 2001). 

Αλέπηπμαλ επίζεο, κηα πιεζψξα απφςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ πεξίπινθν ραξαθηήξα 

ηεο ηαπηφηεηαο θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί ε εηεξνθπινθηιία 

ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο (Howie & Tauchert, 2004). Χο 

αθνινπζία ηνπ πξνεγνχκελνπ, εζηίαζαλ ζηηο δηπνιηθέο αληηζέζεηο «γπλαίθα» - 

«άλδξαο», «δεκφζην» - «ηδησηηθφ», «αξζεληθή» - «ζειπθή» ηαπηφηεηα (Butler, 2009). 

Μηα ελδηαθέξνπζα ζεκείσζε, είλαη -φηη ζε αληίζεζε κε άιια θεκηληζηηθά ξεχκαηα-  

δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο πιηθνχο, νηθνλνκηθνχο, θ.η.ι. ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

επηηεπρζεί ε ηζφηεηα αιιά θάλνπλ ιφγν γηα ςπρνινγηθέο ζηάζεηο θαη ηξφπνπο. 

Δπεμήγεζε απηνχ είλαη πσο ε αλδξηθή ςπρνινγία θαηαζθεπάδεη ηε γπλαηθεία 

ςπρνινγία θάλνληαο ηηο γπλαίθεο λα ελζηεξλίδνληαη ηελ άπνςε φηη είλαη θαηψηεξεο. 

Αθφκε ζεσξνχλ φηη ζπνπδαίν ξφιν ζε απηέο ηηο παξαλνήζεηο θαηέρεη ε 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ, ε νπνία ηηο θάλεη λα απνδέρνληαη ηελ θαησηεξφηεηα 

ηνπο. Ζ ηαθηηθή ηνπο ινηπφλ, μεθηλά απφ ηνλ ηδησηηθφ ρψξν – ην ζπίηη θαη ηηο 
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νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο- σο ην θαηαιιειφηεξν κέξνο γηα λα αξρίζεη ε επίζεζε θαη 

αιιάμεη ε αλδξηθή ςπρνινγία. 

Ο ξηδνζπαζηηθφο θεκηληζκφο, θφληξα ζηηο άιιεο θεκηληζηηθέο ζεσξίεο, δελ έρεη ηε 

βάζε  ηνπ ζε κηα ζεσξία (φπσο ν καξμηζκφο ή ςπραλάιπζε). Καη απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία ησλ γπλαηθψλ θαη επεηδή απνξξίπηεη ηηο θεκηληζηηθέο 

παξαδφζεηο θαη ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο άλδξεο κε βάζε ηε δηθή ηνπο 

εκπεηξία θαη  θνζκνζεσξία (Rosser, 1992). Σν παξφλ ξεχκα, δελ είλαη εληαίν αιιά 

πεξηέρεη παξαθιάδηα. Παξαηεξνχκε έηζη, ηηο ξηδνζπάζηξηεο θεκηλίζηξηεο ηνπ δεχηεξνπ 

θχκαηνο λα βαζίδνληαη ζεσξεηηθά ζε έλα ζπλδπαζκφ λέν-Μαξμηζκνχ θαη 

ςπραλάιπζεο. Ηζρπξίδνληαλ πξψηνλ, φηη ε παηξηαξρία είλαη εγγελήο (ελππάξρεη) ζηελ 

αζηηθή θνηλσλία θαη δεχηεξνλ, φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ είλαη πην 

ζεκειηψδεο απφ ηηο δηαθνξέο ηάμεο θαη θπιήο (Krolokke & Sorensen, 2006).  

Μηα ππννκάδα ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ θεκηληζκνχ, κε θάπνηεο ελδηαθέξνπζεο 

επηπηψζεηο ζηε θεκηληζηηθή κεζνδνινγία ηεο επηζηήκεο είλαη ην «ιεζβηαθφ ζρίζκα» 

(lesbian separatism). Οη θεκηλίζηξηεο απηήο ηεο νκάδαο δηαηππψλνπλ φηη ε θαζεκεξηλή 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ παηξηαξρηθφ θφζκν θαη ηελ ππνρξεσηηθή εηεξνθπινθηιία 

θαζηζηά αδχλαην γηα ηηο γπλαίθεο λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηελ θαηαπίεζε πνπ 

βηψλνπλ επεηδή δηαζηξεβιψλεη ηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία ελψ, δίλνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηηο εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ, αθνχ κφλνλ απηψλ ζα θαηαθέξνπλ λα 

απνζρηζηνχλ απφ θάζε θαηαπίεζε (Rosser, 1992).  

Γ. Μαξμίζηξηεο Φεκηλίζηξηεο 

Οη καξμίζηξηεο θεκηλίζηξηεο είλαη γεληθά αξηζηεξέο θεκηλίζηξηεο πνπ πηζηεχνπλ φηη 

ν πφιεκνο ησλ θχισλ είλαη δηαζηξέβισζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη έλαο νηθνλνκηθφο πφιεκνο, φπνπ θαη ηα δχν 

θχια είλαη αληηθείκελα εθκεηάιιεπζεο θαη γηα απηφ ην ιφγν ζπγθξνχνληαη κεηαμχ 

ηνπο. Μφιηο ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ιάβεη ηέινο ηφηε φια ζα αθνινπζήζνπλ κηα 

θπζηθή πνξεία. 

Ο Μαξμ θαη ν Έλγθειο, ζεκειησηέο απηήο ηεο ηδενινγίαο, δηαηχπσζαλ ηε ζεσξία 

φηη ε νηθνλνκηθή αληζφηεηα έρεη σο επαθφινπζν ηελ αληζφηεηα ησλ θχισλ. Ζ 

ζπζζψξεπζε δειαδή ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο γέλλεζε ηε ηαμηθή ηεξαξρία θαη 

αλαπφθεπθηα νδήγεζε ζηε κεηαρείξηζε ησλ γπλαηθψλ (θαη ησλ αλδξψλ) σο θνξείο 
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πεξηνπζίαο. Μέζα ζε απηφ ην κνληέιν απηφ ηνπ νηθνλνκηθνχ πινχηνπ θαη ηνπ ηαμηθνχ 

δηαρσξηζκνχ, ζε θάπνηα ηζηνξηθή ζηηγκή, επεηξάπεθε ζηνπο άλδξεο λα θπξηαξρήζνπλ 

(Harman, 2011). Δπνκέλσο, γηα ηηο καξμίζηξηεο, ε ηαμηθή θπξηαξρία πξνεγείηαη ηεο 

δηαθπιηθήο θπξηαξρίαο. Αθφκε κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο θαη νη δχν (άλδξεο θαη γπλαίθεο) 

κεηαηξέπνληαη ζε αληηθείκελα εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπο θαπηηαιηζηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θάζε είδνπο κέζα, (π.ρ. νηθνγέλεηα, ζξεζθεία, παξάδνζε, θ.η.ι.) γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο “αλάγθεο ηνπο” θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπο. ια απηά ζπληζηνχλ εκπφδηα 

πξνο ηελ ειεπζεξία θαη επνκέλσο ν ερζξφο δελ είλαη νη άλδξεο αιιά ν θαπηηαιηζκφο 

θαη κφλν φηαλ απηφο θαηαζηξαθεί ηα δχν θχια ζα θαηαθέξνπλ λα είλαη ειεχζεξα. 

Ο καξμηζηηθφο θεκηληζκφο βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ην θηιειεχζεξν 

θεκηληζκφ ζηε βάζε ηεο απφξξηςεο ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηνπ ζεηηθηζκνχ σο ηξφπνπ 

πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. Οη θξηηηθέο ησλ καξμηζηξηψλ βαζίδνληαη ζηελ απφξξηςε ηεο 

θαηεζηεκέλεο γλψζεο σο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο θαη δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

αλαδπφκελε γλψζε, απηή πνπ αλαδχεηαη απφ ηελ αλζξψπηλε ζπκκεηνρή ζηελ 

παξαγσγή κε ηε κνξθή πνπ ιακβάλεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή (Rosser, 

1992). χκθσλα κε ηηο ελ ιφγσ θεκηλίζηξηεο ζε απηή ηε γλψζε ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ε επηζηεκνληθή γλψζε ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη απνθιεηζηηθά αηνκηθηζηηθή. 

Γεδνκέλνπ φηη ε γλψζε είλαη απνηέιεζκα κηαο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

αλζξψπσλ, δελ κπνξεί λα είλαη αληηθεηκεληθή,  αιιά νχηε άλεπ αμίαο, θαζψο νη 

βαζηθέο θαηεγνξίεο γλψζεσλ δηακνξθψλνληαη απφ αλζξψπηλνπο ζθνπνχο θαη αμίεο. Ο 

Μαξμ δηαηχπσζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα φηη ε κνξθή ηεο γλψζεο  θαζνξίδεηαη 

απφ ηνλ θπξίαξρν ηξφπν παξαγσγήο, δειαδή ε  ζχγρξνλε επηζηεκνληθή γλψζε 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαπηηαιηζκφ θαη αληηθαηνπηξίδεη ηα ζπκθέξνληα ηεο θπξίαξρεο 

ηάμεο. 

πγθξίλνληαο ηηο ξηδνζπάζηξηεο θαη ηηο καξμίζηξηεο θεκηλίζηξηεο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα εληνπίζνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχζαλ, 

παξαηεξνχκε θάπνηεο θχξηεο δηαθνξέο. ε πξψην επίπεδν, φπσο αλαθέξζεθε θαη πην 

πάλσ, νη ξηδνζπάζηξηεο ελδηαθέξνληαη γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν θχισλ 

ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ελψ νη καξμίζηξηεο  ππνζηεξίδνπλ φηη ε δεκφζηα ζθαίξα θαη ε 

εξγαζία πξνεγνχληαη. Σν επφκελν ζεκείν δηαθνξάο ζρεηίδεηαη κε απηφ πνπ 

απνθαιείηαη σο «εμνπζία» απφ ηα δχν απηά ξεχκαηα, νη πξψηεο εθηζηνχλ ηε πξνζνρή 

ηνπο ζην θχιν ελψ νη δεχηεξεο ζηελ ηάμε, ηνλ ηδησηηθφ πινχην, ηελ πεξηνπζία θαη ην 
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θέξδνο. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη θαη νη δχν επηθξνηνχλ θαη ζηεξίδνπλ επαλαζηαηηθέο 

κεζφδνπο θαη ηαθηηθέο θαη γηα ηελ αλαηξνπή ηεο ηαμηθήο θαηαπίεζεο. 

Γ. νζηαιίζηξηεο Φεκηλίζηξηεο 

Απηφ ην ξεχκα, πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 θα 

αξρέο ηνπ ΄70 δελ είλαη κηα ακηγήο νκάδα, αιιά έλαο ζπλδπαζκφο απφ ξηδνζπάζηξηεο 

θαη καξμίζηξηεο θεκηλίζηξηεο. Κάησ απφ απηφ ηα γεληθφ φξν κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ηξείο νκάδεο: ε πξψηε νκάδα δεκηνπξγήζεθε απφ ην ζπγθεξαζκφ 

καξμηζηηθψλ ζέζεσλ θαη θξνυδηθψλ απφςεσλ (πεξί ςπραλάιπζεο ηνπ ηαμηθνχ 

ζπζηήκαηνο) θαη ππνζηεξίδεη φηη θαη ην θχιν (παηξηαξρία) θαη ε ηάμε (θαπηηαιηζκφο) 

είλαη πεγέο θαηαπίεζεο ησλ γπλαηθψλ, αιιά απηή ε δπαδηθφηεηα έρεη ιάβεη ηε κνξθή 

κηαο ηεξαξρηθήο νξγάλσζεο. Ζ δεχηεξε νκάδα επηρείξεζε λα πεξηγξάςεη έλα εληαίν 

ζχζηεκα  ηε Καπηηαιηζηηθή Παηξηαξρία, φπσο ην νλφκαζε. ηελ θνξπθή απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηνπνζεηνχληαη νη άλδξεο θαπηηαιηζηέο σο πεγή εμνπζίαο ελψ ε 

ζηξαηεγηθή ηεο αλαηξνπήο είλαη κηα παξαιιαγή ηνπ καξμηζκνχ αθνχ, θάπνηεο θνξέο 

θαηαθεχγεη ζηελ άκεζε ζχγθξνπζε, θάπνηεο άιιεο φκσο επηρεηξεί κηθξέο ζεζκηθέο 

αιιαγέο. Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία νκάδα κνηάδεη κε ηε πξψηε ζηε ζεσξεηηθή παξαδνρή, 

αιιά βάδεη ην ζέκα ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ δχν απηψλ ζπζηεκάησλ αθνχ ππάξρεη 

δηαληίδξαζε  κεηαμχ ηνπο δειαδή, θάζε ζχζηεκα κπνξεί λα επηβηψζεη απφ κφλν ηνπ 

αιιά είλαη πην ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ φηαλ “ζπλεξγάδεηαη” κε ην άιιν 

(Παπαγεσξγίνπ, 2004). 

ηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε απηφ ην ξεχκα, θάζε πξνζπάζεηα πνπ γηλφηαλ λα ζηγνχλ 

ηα ζέκαηα ηεο θπιήο θαη ηεο εζληθφηεηαο παξαγθσληδφηαλ θαη έκελε ζην πεξηζψξην. 

Οη θεκηλίζηξηεο φκσο ηεο κεηα-απνηθηαθήο επνρήο ηζρπξίδνληαλ, φηη π.ρ. νη έγρξσκεο 

γπλαίθεο ή νη γπλαίθεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ έρνπλ λα ππεξβνχλ θα λα αληηκεησπίζνπλ 

εθηφο ηνπ θχινπ θαη ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ θαηαπίεζε ηεο θπιήο πνπ ηηο ππνβίβαδε 

αθφκε πεξηζζφηεξν θαη έηζη θξίζεθε απαξαίηεην λα αξρίζνπλ λα ην 

ζπκπεξηιακβάλνπλ απηά ηα ζέκαηα ζην ιφγν ηνπο. 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζνζηαιηζηξηψλ
7
 ήηαλ μεθάζαξα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ γπλαηθψλ ζηα αξηζηεξά θηλήκαηα αθνχ, θαζψο ππνζηήξηδαλ φηη ππάξρεη ζρέζε 

                                                             
7
 Πξνηηκνχζαλ ην ζχλζεκα «θεκηληζκφο ησλ εξγαηηθψλ ηάμεσλ» (working class) ή «θεκηληζκφο ηεο 

βάζεο» (grass root feminism), θηινζνθία πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηελ αλάκεημε θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο 

εξγαηηθέο ελψζεηο θαζψο θαη κε ηε δξάζε ηνπο ζην επίπεδν ηεο γεηηνληάο (grassroots). O grassroots 



31 
 

κεηαμχ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δηαθπιηθήο αληζφηεηαο, έπξεπε θαηά ζπλέπεηα 

λα αληηθαηαζηαζνχλ θαη ζηα δχν απηά ζπζηήκαηα. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί φκσο 

απηφ, ήηαλ αλαγθαίνο ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ηππηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο, αιιά θαη ησλ άηππσλ, φπσο απηά ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο (Παπαγεσξγίνπ, 2004). 

Έηζη, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ, παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε γηα έλαλ πην «ήπην 

καξμηζκφ», πνπ ζα κπνξνχζε λα θηινμελήζεη ηελ αλάιπζε ησλ δχν θχισλ ζε κηα 

αλάιπζε ηεο παηξηαξρίαο, αληί  λα «επηβάιιεη  αλαγθαζηηθά» ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε 

ηνπ καξμηζκνχ γηα λα απαληήζεη ζε κηα ζεηξά εξσηεκάησλ. Απηφ ήηαλ ζηελ νπζία κηα 

ππεθθπγή θαζψο, ε πξνέιεπζε ηεο θαηαπίεζεο πξνθαινχζε ακεραλία ζηηο 

θεκηλίζηξηεο. Έηζη ε ζπδήηεζε πήξε κηα άιιε θαηεχζπλζε θαη νη καξμίζηξηεο θαη 

ζνζηαιίζηξηεο άξρηζαλ λα αλαιχνπλ ηηο δνκέο ηεο παηξηαξρίαο θαη λα ζπδεηνχλ αλ ζα 

έπξεπε ε παηξηαξρία λα αλαιπζεί σο έλα ζχλνιν θνηλσληθψλ ζεζκψλ κε ηε δηθή ηνπ 

ηζηνξία  θαη ηε δηθή ηνπ αηηηψδε πξνέιεπζε (Howie & Tauchert, 2004). 

Οη ξηδνζπάζηξηεο, ζνζηαιίζηξηεο θαη καξμίζηξηεο θεκηλίζηξηεο εκθάληζαλ κηα 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε, ιηγφηεξν αηνκηθηζηηθή, ιηγφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ αηφκνπ θαη πεξηζζφηεξν ζπιινγηθή θαη εμψζηξεθε. 

Δ. Φξνυδηθέο Φεκηλίζηξηεο θαη Φπραλαιπηηθφο Φεκηληζκφο 

Ο ηίηινο απηήο ηεο νκάδαο είλαη κάιινλ παξαπιαλεηηθφο. Ίζσο ζα ήηαλ 

πξνηηκφηεξν λα απνθαινχληαη αληη-θξνυδηθέο θεκηλίζηξηεο, αθνχ ε ζεσξία πνπ 

ππνζηεξίδνπλ πεξί θχινπ, εθκεηάιιεπζεο θαη θαηαπίεζεο βαζίδεηαη ζηελ απφξξηςε 

ηεο θξνυδηθήο άπνςεο ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Πνιιέο θεκηλίζηξηεο ηηο δεθαεηίεο ηνπ ΄60 θαη ηνπ ΄70 «επηηέζεθαλ» 

ζηνλ Freud ιφγσ ηεο αξλεηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο δεκηάο πνπ έρνπλ 

πάζεη απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ζεσξηψλ επάλσ ζηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ 

γπλαηθψλ (Rosser, 1992). 

Ο θξνυδηθφο θεκηληζκφο απνξξίπηεη ηελ άπνςε πεξί θαζνξηζκέλσλ ξφισλ θαη δίλεη 

έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο κεηέξαο γηα ην παηδί, πξηλ αθφκε ην παηδί είλαη ζε ζέζε λα 

επηθνηλσλήζεη κέζσ ηεο γιψζζαο. Ζ κνλαδηθή δηαθνξά γπλαηθψλ θαη αλδξψλ είλαη 

                                                                                                                                                                                 
feminism είρε ηηο ξίδεο ηνπ ζηα εξγαηηθά θέληξα ησλ ρακειφηεξσλ εξγαηηθψλ ζηξσκάησλ, ζηηο 

γεηηνληέο θαη ηηο θνηλφηεηεο φπνπ απηέο θαηνηθνχζαλ. Οη ζηφρνη ηνπ πξαθηηθνί, φπσο ην δηθαίσκα ζηελ 

εξγαζία, ε ζπκκεηνρή ζηηο εξγαηηθέο ελψζεηο, ίζε εξγαζία θαη παξνρέο κε ηνπο άλδξεο. 
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αλαηνκηθή θαη απηφ δε ζηεξεί θάηη απφ ηηο γπλαίθεο ζην θνηλσληθφ πιέγκα. Έηζη 

ινηπφλ, απνξξίπηεηαη φηη νη γπλαίθεο έρνπλ ην θζφλν ηνπ πένπο, θαη ππνζηεξίδεηαη φηη 

ρξεηάδεηαη κηα πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθψλ λα «ζειπθνπνηήζνπλ» ηνπο 

άλδξεο, δειαδή λα βνεζνχλ πεξηζζφηεξν θαη λα δείρλνπλ θξνληίδα θαη θαηαλφεζε 

(Παπαγεσξγίνπ, 2004). Ο θξνυδηθφο θεκηληζκφο είλαη κηα θίλεζε πνπ πξνζπαζεί λα 

δηδάμεη ζηνπο άλδξεο λα κε ζθέθηνληαη κε βάζε ην θχιν, αιιά κε βάζε ηελ ηδηφηεηά 

ηνπο, σο αηφκσλ. 

Ο ςπραλαιπηηθφο θεκηληζκφο πξνέξρεηαη απφ ηε θξνυδηθή ζεσξία θαη έρεη σο 

ελαξθηήξηα ζέζε φηη ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα αλαπηχζζνπλ ηηο αληηζέζεηο ησλ ξφισλ 

ησλ θχισλ επεηδή βηψλνπλ  ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηα ζηάδηα 

ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο (Rosser, 1992). Ζ «θξνυδηθή πξνθαηάιεςε»  φηη ε 

αλαηνκία είλαη πεπξσκέλν, ελππάξρεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ  ηαπηφρξνλα κε ηε ηάζε πνπ 

ηε ζεσξεί μεπεξαζκέλε. Ζ ςπραλαιπηηθή ζεσξία ππνζέηεη φηη ην βηνινγηθφ θχιν ζα 

νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο έκθπιεο θνηλσληθνπνίεζεο  ησλ δχν θχισλ. 

κσο, δελ έρεη ηδηαίηεξα απζηεξά ληεηεξκηληζηηθά βηνινγηθά δεδνκέλα, δειαδή, νη κε 

«θπζηνινγηθέο» ζεμνπαιηθφηεηεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ φηαλ ε θαηαζθεπή ησλ δχν 

θχισλ είλαη αληίζεηε ή δελ ζπκπίπηεη κε ην βηνινγηθφ θχιν. Μήπσο φκσο, θαηά 

βάζνο, απηή ε ινγηθή εκπεξηέρεη ζπγθαιπκκέλε ηε ληεηεξκηληζηηθή ινγηθή θαη 

αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ ζηε δσή ελφο αηφκνπ; 

Παξά ην γεγνλφο φηη καξμηζκφο θαη ςπραλάιπζε αζρνινχληαη  θαη νη δχν κε ηηο 

δηαδηθαζίεο αιιαγήο θαη ζπγθξνχζεσλ παξφια απηά ππάξρεη κηα ζεκειηψδεο δηαθνξά 

σο πξνο ηε θχζε  ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ. Οη καξμίζηξηεο θεκηλίζηξηεο ππνζηήξηδαλ 

φηη ε ςπραλάιπζε είλαη κηα εμαηνκηθεπκέλε «απάληεζε» ζηε δπζηπρία ηεο 

αιινηξίσζεο πνπ ηαπηφρξνλα απνθιείεη εκπεηξίεο θαη απνμελψλεη ην άηνκν απφ ην 

ππφινηπν πιαίζην, νδεγψληαο ην ζε έλα ζπκβηβαζκφ κε ην status quo (Howie & 

Tauchert, 2004). 

Σ. Οη Φεκηλίζηξηεο ηνπ Lacan 

Οη θεκηλίζηξηεο πνπ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηνλ Lacan πηζηεχνπλ, φηη ε αλάπηπμε 

ηνπ έκθπινπ εαπηνχ έρεη γισζζηθά, ζπκβνιηθά θαη πνιηηηζκηθά ζηνηρεία. Ζ ηδέα ηνπ 

ππνθεηκεληθνχ εαπηνχ δελ ππάξρεη μέρσξα απφ ηελ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε 

αξξελσπφηεηα. Γελ ππάξρεη αξζεληθφ ή ζειπθφ άηνκν πξηλ απφ ην ζρεκαηηζκφ ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, δειαδή, πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο. Ζ εξψηεζε γηα ην «Δίλαη» 
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ηνπ θνηλσληθνχ θαη/ ή ηνπ βηνινγηθνχ θχινπ κε ιαθαληθνχο φξνπο ηζνδπλακεί κε 

ππνλφκεπζε ηεο ίδηαο ηεο επηδίσμεο ηεο ιαθαληθήο ζεσξίαο ηεο γιψζζαο. Ο Λαθάλ 

ακθηζβεηεί ηελ πξσηνθαζεδξία πνπ δίλεη ζηελ νληνινγία ε δπηηθή κεηαθπζηθή θαη 

επηκέλεη ζην εξψηεκα «Ση είλαη / έρεη Τπάξμεη;» (Butler, 2009). 

Δλ πξνθεηκέλσ ινηπφλ, απαηηείηαη ε ζχλδεζε φρη κε ηε πξαγκαηηθή ιέμε, αιιά κε 

ηε ζπκβνιηθή πνιηηηζκηθή ζεκαζία πνπ απηή έρεη απνθηήζεη κέζα απφ ηελ 

θσδηθνπνίεζε ηεο γιψζζαο (Παπαγεσξγίνπ, 2004). Δάλ ινηπφλ θαηαλνεζνχλ απηέο νη 

πνιηηηζκηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη κεησζνχλ, ή αθφκε θαιχηεξα, κέζσ ηνπ ρξφλνπ, 

εμνβειηζηνχλ απφ ηε γιψζζα, ηφηε ζηαδηαθά ζα ειαηησζνχλ θαη νη δηαθξίζεηο θαη ε 

εθκεηάιιεπζε. 

Ε. Οπζηνθξαηηθέο Φεκηλίζηξηεο (Essentialist Feminism) 

Ξεθηλνχλ κε ηελ παξαδνρή φηη νη γπλαίθεο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηνπο άλδξεο 

ιφγσ βηνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θχινπ θαη ηνπ 

αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφο ν θεκηληζκφο δηεπξχλζεθε θαη ζπκπεξηέιαβε  ηηο 

δηαθνξέο ησλ θχισλ ζηελ νπηηθν-ρσξηθή θαη ιεθηηθή ηθαλφηεηα, ζηελ επηζεηηθφηεηα 

θαη γεληθψο ζηα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Σν 19
ν
 αηψλα νη ζπγθεθξηκέλεο θεκηλίζηξηεο απνδερφκελεο ζπρλά ηηο νπζηνθξαηηθέο 

ηδέεο ησλ αλδξψλ επηζηεκψλ (π.ρ. Freud, Darwin) πξφηεηλαλ ηε βηνινγηθή βάζε γηα ηηο 

δηαθνξέο ησλ θχισλ θαη γηα λα «εμεγήζνπλ» ηελ θαησηεξφηεηα ησλ γπλαηθψλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο άλδξεο ζε ζσκαηηθά θαη ςπρηθά γλσξίζκαηα. Αλ θαη δελ απέξξηπηαλ ηε 

ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ νπδεηεξφηεηα ηεο επηζηήκεο θαη εηδηθφηεξα ηεο 

επηζηεκνληθήο κεζφδνπ ζηελ έξεπλα, πξφηεηλαλ έλαλ δηαθνξεηηθφ δξφκν ζηελ 

επηζηήκε. Θέιεζαλ λα απνδείμνπλ πσο νη γπλαίθεο επηζηήκνλεο ζα πξνζέγγηδαλ κε 

εληειψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα εθάζηνηε πξνο έξεπλα δεηήκαηα θαη απηφ ζα ζπλέβαηλε 

ιφγσ ηεο δηαθνξάο ηνπ θχινπ ηνπο (Rosser, 1992). Απηφ φκσο, ζπλεπάγεηαη κηα 

θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο γλψζεο θαη ηεο επηζηήκεο πεξαηηέξσ, ρσξίο λα  ηελ 

απαιιάζζεη απφ επηζηεκνληθέο πξνθαηαιήςεηο αιιά δεκηνπξγψληαο  «γπλαηθεία» 

θξηηήξηα γηα ηελ επηζηήκε. 

Ζ. Μεηακνληέξλεο Φεκηλίζηξηεο 

Ζ δπηηθή παξαδνζηαθή ζθέςε θαίλεηαη λα έρεη θηηζηεί πάλσ ζηε ινγηθή, ην ιφγν 

θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο. Γηα ηνπο κεηακνληεξληζηέο δελ ππάξρεη θακία κνξθή 
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γεληθφηεηαο, δελ απνδέρνληαη θαζνιηθέο θαηεγνξίεο πνπ λα εθαξκφδνληαη απφ φινπο, 

παληνχ θαη πάληα, αιιά ππάξρνπλ πνιιαπιέο πξαγκαηηθφηεηεο. Ζ θαηαλφεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζα απνθηεζεί κφλν κέζσ ηνπ ιφγνπ (discourse) (Παπαγεσξγίνπ, 

2010). ηφρνο ηνπο είλαη λα εμαιείςνπλ ηελ παξαδνζηαθή ζεκαζία ησλ φξσλ κέζσ 

ηεο απνδφκεζεο, ηελ θαηαζηξνθή δειαδή ηεο ζεκαζίαο ηνπο πνπ ζεσξείηαη φηη 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Παπαγεσξγίνπ, 2004). 

Σν δήηεκα ηνπ «ππνθεηκέλνπ» εδψ είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο κεηέπεηηα 

αλαιχζεηο ησλ κεηακνληεξληζηψλ, νη νπνίνη  ζέηνπλ ζην θέληξν ηε «γπλαίθα» σο 

ππνθείκελν έξεπλαο θαη ηηο πξνεθηάζεηο πνπ έρεη απηφ.  Γηα ηηο κεηακνληέξλεο 

θεκηλίζηξηεο, ην δήηεκα ησλ γπλαηθψλ σο ππνθείκελν ηνπ θεκηληζκνχ, ελέρεη ηελ 

πηζαλφηεηα λα κελ ππάξρεη έλα ππνθείκελν πνπ ζηέθεηαη «πξν» ηνπ λφκνπ, 

πεξηκέλνληαο  λα αλαπαξαζηαζεί θαη λα αληηπξνζσπεπζεί (Butler, 2009). 

Δπηζεκαίλνπλ ινηπφλ, ηνλ θίλδπλν θαηαζθεπήο ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπ θεκηληζκνχ, 

αθνχ, κε απηφ ηνλ ηξφπν ν θεκηληζκφο γίλεηαη επηξξεπήο ζε παξεξκελείεο. 

πλεπψο, θαηαιαβαίλνπκε φηη γηα ηηο κεηακνληέξλεο θεκηλίζηξηεο φηη ην ππνθείκελν 

δελ είλαη πνηέ εληαίν, ζηαζεξφ, θαη  «πξαγκαηηθφ»,  θαζψο, βξίζθεηαη πάληνηε ζε κηα 

δηαδηθαζία ηνπ γίγλεζζαη, ρσξίο πνηέ λα «ηα θαηαθέξλεη». Χζηφζν ε ίδηα ε ζεσξία ηνπ 

κεηακνληεξληζκνχ θαηαιήγεη ζην ζρεηηθηζκφ θαη αλαπφθεπθηα, ζην ζνιηςηζκφ, 

δειαδή ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη ν εαπηφο είλαη ε κφλε πξαγκαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα 

επαιεζεπηεί. 

Ο κεηακνληεξληζκφο επίζεο απνξξίπηεη θαηεγνξεκαηηθά ηε βηνινγία θαη ηε 

θπζηνθξαηία (naturalism). Κάζε δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη ζην πεδίν ηνπ θνηλσληθνχ 

θχινπ δελ ππάξρεη σο θπζηθή πξν-γισζζηθή πξαγκαηηθφηεηα γηαηί ε γιψζζα είλαη 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε θαη απνηειεί ηελ πεγή φισλ εθείλσλ ησ ιαλζαζκέλσλ 

θαηεγνξηνπνηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φζνπο ζέινπλ λα ειέγμνπλ ηηο 

δηάθνξεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο (Παπαγεσξγίνπ, 2010). 

ηα παξαθάησ θεθάιαηα, ζα αλαθεξζνχλ νη φξνη κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζκφο θαη 

κεηαδνκηζκφο, νπφηε, ρξεηάδεηαη ζε απηφ ην ζεκείν ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί ε 

ζεκαζία απηψλ ησλ φξσλ. Ο θεκηληζηηθφο κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζκφο ακθηζβεηεί ηε 

ζεκειησηηθή επηζηεκνινγία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα θαη 

απζχπαξθηε θαη κέλεη απιψο λα απνδνζεί κε ηε ρξήζε ηεο επηζηεκνινγηθήο 

πξνζέγγηζεο. Δπίζεο δελ αλαγλσξίδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ θνηλσληθή 
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πξαγκαηηθφηεηα θαη ππνζηεξίδεη φηη ε εξεπλήηξηα πξέπεη λα αλακεηρζεί ε ίδηα ζηελ 

παξαγσγή ηεο γλψζεο. ην ίδην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο “κε-πξαγκαηηθήο αιήζεηαο”, 

θηλείηαη θαη ε έλλνηα ηνπ κεηαδνκηζκνχ , ηνπ νπνίνπ ε άπνςε έρεη ρηηζηεί γχξσ απφ ηηο 

ρξήζεηο θαη ηηο θαηαρξήζεηο ηεο γιψζζαο. Ο κεηαδνκηζκφο επηθεληξψλεηαη θπξίσο 

ζηνλ πνιηηηζηηθφ ηνκέα, ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ θαη θπζηθά 

ζηελ απνδφκεζε ηνπο. Ο κεηαδνκηζκφο κέζα ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ 

κεηακνληεξληζκνχ δελ πξνζπαζεί λα θάλεη πξνβιέςεηο, αιιά δείρλεη κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ ζηελ άζθεζε θξηηηθήο. Γελ αζπάδεηαη θακία ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία 

νχηε κέζνδν, δηφηη δελ αθνινπζεί θαλέλα ζπγθεθξηκέλν θηινζνθηθφ ή εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα. 

Χζηφζν, αλ θαη ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ κεηακνληέξλσλ θαη 

κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζηψλ θεκηληζηξηψλ φζνλ αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο απνδφκεζεο 

φπσο ζα δνχκε θαη ζε επφκελν θεθάιαην, νη δηαθνξέο ηνπο  σο πξνο ηελ θνηλσληθή θαη 

θηινζνθηθή θξηηηθή είλαη πνιχ κηθξέο. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη, φηη νη φξνη 

κεηακνληεξληζκφο, κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζκφο θαη κεηαδνκηζκφο ζεκαηνδνηνχλ ηελ 

απφξξηςε ηνπ δπηηθνχ ζπζηήκαηνο ελλνηνιφγεζεο. 

 

1.5. Γπλαηθείεο ζπνπδέο- πνπδέο θύινπ 

Πψο φκσο, θαηάθεξαλ νη γπλαίθεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο επηζηεκνληθέο εθείλεο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θχινπ; Με πνην ηξφπν 

πξνθάιεζαλ ην αθαδεκατθφ θαηεζηεκέλν, θαη γεληθφηεξα ηηο επηθξαηνχζεο ηδέεο θαη 

γλψζεηο; Σν γπλαηθείν θίλεκα ππήξμε ε βάζε γηα ηε ζεζκνζέηεζε ησλ γπλαηθείσλ 

ζπνπδψλ ζηα παλεπηζηήκηα θα φηη γπλαηθείεο ζπνπδέο (κεηέπεηηα ζπνπδέο θχινπ
8
) 

ήηαλ απηέο πνπ μεθάζαξα, έδσζαλ ψζεζε ζηελ θεκηληζηηθή αθαδεκατθή έξεπλα. 

Απηέο έζεζαλ ππφ ακθηζβήηεζε ηε «γλψζε» αιιά θαη ην κεραληζκφ κε ηνλ νπνίν 

απηή παξάγεηαη, δειαδή ηηο κεζφδνπο έξεπλαο (Παπαγεσξγίνπ, 2010). 

Σν πξψην, επίζεκα θαζηεξσκέλν κάζεκα «Γπλαηθείσλ πνπδψλ» δηδάρηεθε ην 

1970 ζηηο Ζ.Π.Α., ζην παλεπηζηήκην San Diego Stage College ηεο Καιηθφξληα. 

Μάιηζηα ηα πηπρία θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ Γπλαηθείσλ πνπδψλ ζηηο θνηλσληθέο 

                                                             
8
 Γηα δηάθνξνπο ζεσξεηηθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο, ν φξνο «γπλαηθείεο ζπνπδέο» άξρηζε λα 

αληηθαζίζηαηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 κε ηνλ φξν «ζπνπδέο θχινπ,» κηα έλδεημε πσο είρε γίλεη 

ζπλείδεζε φηη είλαη αδχλαηε ε κειέηε ησλ γπλαηθψλ ρσξίο ηε κειέηε ησλ αλδξψλ. 
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επηζηήκεο αλαπηχζζνληαλ ηφζν γξήγνξα, πνπ κέρξη ην 1976 ππήξραλ 15 αληίζηνηρα 

εδξαησκέλα πξνγξάκκαηα (Bird, 2002). Σν γηαηί φκσο αλαπηχρζεθαλ εθείλε ηελ 

πεξίνδν κέζα ζηα παλεπηζηήκηα θαη κάιηζηα πξψηα ζε απηά ησλ Ζ.Π.Α., νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ν θνηηεηηθφο αθηηβηζκφο ήηαλ πνιχ αλεπηπγκέλνο θαη επεξεαζκέλνο 

απφ ηα θηλήκαηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ (Bird, 2002).  

Απηή ηελ επνρή, νη δηαθνξέο ησλ θχισλ εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζην επίθεληξν ηεο 

ζρεηηθήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, αιιά ηψξα ππάξρεη ε ζθέςε φηη είλαη πηζαλφλ νη 

ηξφπνη δηακφξθσζεο ηνπ θχινπ λα ζπλδένληαη ηφζν κε ηνπο άλδξεο, φζν θαη κε ηηο 

γπλαίθεο (Evans, 2004). Άιισζηε, επηζεκάλζεθε απφ πνιινχο φηη ν φξνο «ζπνπδέο 

θχινπ» ζε αληίζεζε κε ηνλ πξψην φξν («γπλαηθείεο ζπνπδέο»), έρεη έλα ζηνηρείν 

νπδεηεξφηεηαο θαη νδεγεί ζηελ απφ-πνιηηηθνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο. Σν θπξηφηεξν είλαη 

φηη ν φξνο «ζπνπδέο θχινπ» δελ είλαη ην ίδην ζαθήο, εμεηδηθεπκέλνο θαη εκθαηηθφο 

φζν ν φξνο «γπλαηθείεο ζπνπδέο» (Evans, 2004). Ηζρχεη φκσο ζη‟ αιήζεηα θάηη ηέηνην; 

Δίλαη απφ-πνιηηηθνπνίεζε λα κεηαθέξεηο ην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηηο 

γπλαίθεο ζην ελδηαθέξνλ ζηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη φξνη ζειπθφηεηα- 

αξξελσπφηεηα; 

Μεηά ηελ παξέλζεζε ηεο αλαθνξάο ζηνπο δχν φξνπο, ζπλερίδνπκε λα μεηπιίγνπκε 

ην λήκα ηεο ρξνληθφηεηαο ησλ ζπνπδψλ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 είρε μεθηλήζεη απφ 

ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθψλ, ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο, κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν  είρε δνκεζεί 

ε θαηψηεξε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ θπξίαξρε θνπιηνχξα. Μέζα απφ 

ην έξγν ησλ γπλαηθψλ ζεσξεηηθψλ, επηζεκάλζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ δηεμνδηθφηεξα 

ζέκαηα φπσο νη παξαδνζηαθνί ξφινη ησλ θχισλ θαη ε παξνπζίαζε ελαιιαθηηθψλ 

πξννπηηθψλ, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηδησηηθήο απφ ηελ δεκφζηα ζθαίξα θαη ε ηεξάξρεζε 

ησλ θχισλ ζε απηέο θαζψο ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ θαζηζηνχλ ην 

θχιν θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα πνιηηηζκηθά θαηαζθεπάζκαηα (Παπαγεσξγίνπ, 2010). 

Οη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε απηά ηα πιαίζηα, απέξξηπηαλ ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη αληηιεπηή ε θνηλσλία θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθψλ, 

πξνζθέξνληαο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο εξκελείαο. Σέζεθαλ ινηπφλ, λέα εξσηήκαηα γηα 

ην θχιν θαη ηηο έκθπιεο ζρέζεηο ελ γέλεη. Δηδηθφηεξα έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ήηαλ λα 

αιιάμεη ξηδηθά ε θχζε ηεο γλψζεο, πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ αλδξνθεληξηθή, ζέηνληαο έλα 

δηαθνξεηηθφ πιαίζην φπνπ νη δηαθνξεηηθέο αμίεο δελ ζα γίλνληαλ πηα αληηιεπηέο κε 
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φξνπο δηαθνξεηηθφηεηαο. Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γπλαηθείσλ ζπνπδψλ ήηαλ ε 

θαηάξγεζε ησλ δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, θαζψο ε 

δηεπηζηεκνληθή εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ζεσξείηαη πην νινθιεξσκέλε, γηαηί ε εξεπλήηξηα 

έρεη κεγαιχηεξν πεξηζψξην επηινγήο  ζεσξεηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ επηζηεκνληθψλ 

παξαδεηγκάησλ. 

Σν θάζε ξεχκα ηνπ θεκηληζκνχ εηζάγεη κνλαδηθέο αλεζπρίεο θαη πξνζεγγίζεηο ζηηο 

ζπδεηήζεηο γηα ην θχιν, ηελ επηζηήκε θαη ηε γλψζε. πνηα επηινγή θη αλ έθαλαλ φζνλ 

αθνξά ην κεζνδνινγηθφ θαη επηζηεκνινγηθφ ππφβαζξν, φιεο νη πξνζεγγίζεηο  είραλ 

κηα θνηλή ζέζε. Μέζα ζην ζχλνιν ησλ επηζηεκνληθψλ κεζνδνινγηψλ θαη πξαθηηθέο 

γηα ηηο θεκηλίζηξηεο, κηα ζπγθεθξηκέλε γθάκα/πνηθηιία δελ είλαη επηζηεκνληθέο. Ζ 

εθαξκνγή κε- επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ ραξαθηεξίδεηαη αφξηζηα απφ ηηο θεκηλίζηξηεο 

σο «ζεηηθηζκφο». Οη  ζεηηθηζηηθέο πξνζεγγίζεηο αληαλαθινχλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

αληίιεςε γηα ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ έξεπλα ηεο θνηλσληθήο 

δσήο, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη άκεζα πξνζβάζηκε κε ηηο 

θαηάιιειεο κεζφδνπο. Οιφθιεξν ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ ζεηηθηζκνχ ζηεξίδεηαη 

ζην φηη ε επηζηήκε, δελ είλαη νπδέηεξε, «ήξεκε» θαη ειεχζεξε αμηψλ γηα ηελ 

αλαδήηεζε ηεο κεγάιεο Αιήζεηαο, νχηε νη εξεπλεηέο είλαη αληηθεηκεληθνί, 

ακεξφιεπηνη πνιηηηθά. Αληηζέησο, εκπιέθνληαη ζε εξσηήκαηα πνπ ζέηνπλ γηα ηε θχζε 

ή ηηο  κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ζρεδηάζνπλ-πιαηζηψζνπλ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο (Ramazanoglu & Holland, 2002). ια απηά είλαη δεηήκαηα πνπ ζα καο 

απαζρνιήζνπλ ζηα επφκελα θεθάιαηα, απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά ζην θαζέλα, ζηα 

πιαίζηα ηεο επηζηεκνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ «εθαξκνγψλ» 

πνπ έρνπλ ζηελ ςπρνινγία νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
: Φεκηληζηηθή Δπηζηεκνινγία 

 

2.1. Φεκηληζηηθή επηζηεκνινγία 

Ζ επηζηεκνινγία είλαη έλαο θιάδνο ηεο θηινζνθίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζεσξία 

ηεο γλψζεο. ρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή ηεο γλψζεο, π.ρ. απφ πνχ πξνέξρεηαη ε 

γλψζε, πψο ηελ απνθηνχκε, πψο ηελ εξκελεχνπκε θαη πψο ηελ λνκηκνπνηνχκε. Απηφ 

ζεκαίλεη λα ζθεθηφκαζηε ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο ίδηαο ηεο γλψζεο, ζρεηηθά κε ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ 

ηζρπξηζκψλ γηα ηελ ίδηα ηε γλψζε (Willig, 2008). Καηά ηελ Harding
9
 ε επηζηεκνινγία 

είλαη κηα ζεσξία γλψζεο, ε νπνία εθηηκά θαη θξίλεη ηη είδνπο γλψζεηο κπνξνχλ λα 

γίλνπλ γλσζηέο θαη πνηνο κπνξεί λα είλαη ν γλψζηεο, ζαλ έλα είδνο ζηξαηεγηθήο πνπ 

«δηθαηνινγεί» θαη αηηηνινγεί ηηο πεπνηζήζεηο (Harding, 1987). Σα επηζηεκνινγηθά 

δεηήκαηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη έρνπλ επηπηψζεηο ζηε δηακφξθσζε ησλ ηνκέσλ 

θαζψο θαη ζηελ επηινγή ησλ κεζφδσλ έξεπλαο (Rosser, 1992). 

Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

θαζηεξσκέλεο επηζηεκνινγηθέο πξννπηηθέο πνπ ζα πεξηγξαθνχλ παξαθάησ, 

εληνπίζηεθαλ απφ κειεηεηέο ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο. Ζ θεκηληζηηθή 

επηζηεκνινγία ζεσξεί απαξαίηεην λα «ζθαιίζεη» γηα πνην ιφγν έρνπλ απνθιεηζηεί νη 

γπλαίθεο απφ πιεπξέο ηεο θνηλσληθήο δσήο, λα εμεηάζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ «πνηφο 

θαη ηνπ ηη» αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ζρέζεο. Απηφ απνηειεί κηα θίλεζε 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηαηί ζε απηή βαζίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνινγία. Με άιια 

ιφγηα, ζην έξγν ηεο εξεπλάηαη πνηφο είλαη ν «απηφο» πνπ έρεη πξνσζήζεη απηή ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηη αληίθηππν έρεη ζηε δσή ησλ γπλαηθψλ- φηαλ κηιάκε γηα ηε δσή 

ηνπο δελ ελλννχκε κφλν ηηο πιηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ζεζκψλ 

γχξσ ηνπο. Δπίζεο ζηε θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία ζεκαζία δελ έρνπλ κφλν νη 

γπλαίθεο αιιά θαη ν εξεπλεηήο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. Ζ παξαγσγή γλψζεο 

πνπ ζα ππάξμεη ζα είλαη άκεζν απνηέιεζκα ηεο εηθφλαο πνπ έρεη ν εξεπλεηήο γηα ηνλ 

θνηλσληθφ θφζκν. 

                                                             
9
 Ζ Harding απνξξίπηεη ηνλ κεηακνληεξληζκφ ελψ πηνζεηεί κηα ζεηξά κεηακνληέξλσλ δεηεκάησλ, φπσο 

ηελ άξλεζε ηεο δπηζηηθήο ζθέςεο θαη ηε «δέζκεπζε» ζηηο θεκηληζηηθέο θαηεγνξίεο, ψζηε λα 

παξακείλνπλ αζηαζείο. Πάλησο ε δνπιεηά ηεο Harding δελ είλαη εχθνιν λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζην 

κνληέξλν ή κεηακνληέξλν θνπηί (Bracke & Bellacasa, 2004). 
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Ζ  επηζηεκνινγία ζπλδέεηαη κε ηελ παξαδνζηαθή βηνινγία πνπ ππνδεηθλχεη φηη ηα 

θπζηνινγηθά, ρεκηθά θαη αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ έκβησλ φλησλ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ γλσζηά απφ ηνπο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη «δνθηκάδνπλ» ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο 

θαη ηηο επηθπξψλνπλ κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ (Rosser, 1992). Ζ θεκηληζηηθή 

θξηηηθή ηεο επηζηεκνινγίαο ηεο βηνινγίαο έρεη θαηαδείμεη φηη ε ζεσξία ηεο γλψζεο 

απνηειεί κηα αξζεληθή ζεψξεζε γηα ηνλ θφζκν.  

Ζ κεζνδνινγία, απφ ηελ άιιε, ζρεηίδεηαη κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο απφθηεζεο ηεο 

γλψζεο, έρεη λα θάλεη κε ην πψο δηεμάγεηαη ε έξεπλα, απφ πνηφλ θαη ηη εκπεξηέρεη. Ζ 

κεζνδνινγία απνηειεί κηα ζεσξία θαη αλάιπζε ηνπ πψο πξνρσξά ε έξεπλα ή πψο 

ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζεη, εμεηάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ε γεληθή δνκή ηεο ζεσξίαο βξίζθεη 

ηελ εθαξκνγή ηεο (Rosser, 1992). Δπηζηεκνινγία, κέζνδνη, κεζνδνινγία είλαη έλλνηεο 

ζρεηηθέο θαη ζπλήζσο είλαη ζπλδεδεκέλεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. Αλ θαη νη 

θεκηλίζηξηεο, φπσο ζα ζπλαληήζνπκε ζηε ζπλέρεηα, δελ επζπγξακκίδνληαη φζνλ αθνξά 

ηε κεζνδνινγηθή ηνπο πξνζέγγηζε, ε ζπκθσλία ηνπο βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία ηε; 

αλδξνθεληξηθήο κεζνδνινγίαο. Έηζη γελλήζεθαλ θάπνηα εξσηήκαηα, ηα νπνία 

θαζνδήγεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έξεπλα ησλ θεκηληζηξηψλ. Αξρηθά, πνηνο έρεη ηε 

δχλακε λα παξάγεη έγθπξεο γλψζεηο, δεχηεξνλ, ηη είδνπο θαλφλεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

ψζηε λα απνθαζίδεηαη θάζε θνξά ηη είλαη εθείλν πνπ κεηξάηαη σο πξαγκαηηθή θαη 

έγθπξε γλψζε θαη ηξίηνλ, θαηά πφζνλ ε γλψζε γηα ηελ θνηλσληθή δσή είλαη έλα 

ηζηνξηθφ γεγνλφο πνπ πεγάδεη απφ εηδηθέο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, 

δηαλνεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο. 

Πξνζπάζεηεο λα αλαπηπρζνχλ μερσξηζηέο θεκηληζηηθέο ζεσξίεο ηεο γλψζεο 

αλέθπςαλ απφ έλα πιήζνο πεγψλ απφ ην 1970. Πεγή, ππήξμε ε απνγνήηεπζε πνπ 

βίσλαλ, νη γπλαίθεο σο θνηλσληθή νκάδα, απφ θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο θαη βηνιφγνπο 

θαζψο πξνζπάζεζαλ λα «πξνζζέζνπλ» ηηο γπλαίθεο θαη ην θχιν ζην ππάξρνλ ζψκα 

γλψζεο ν θαζέλαο ζην δηθφ ηνπ πεδίν (Harding, 1991). Σα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα ζε 

απηά ηα πεδία θαη νη θπξίαξρεο αληηιήςεηο, νη ηδέεο ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο 

ινγηθήο-νξζνινγηζκνχ θαη ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ ππήξμαλ πνιχ αδχλακεο ή 

παξακνξθσκέλεο κε ηνλ έλαλ ή άιιν ηξφπν. θνπφο ηνπο ήηαλ λα αλαπηχμνπλ κηα 

επηζηεκνληθή γλψζε πνπ ζα είλαη ηθαλή αθφκα θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ- πφζν κάιινλ 

γηα ηελ εμάιεηςε-θαηάξγεζε ησλ ζεμηζηηθψλ παξαδνρψλ θαη πεπνηζήζεσλ. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν, ε θεκηληζηηθή νπηηθή, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε ε αλαγλψξηζε θαη ε 

θξηηηθή ηνπ ζεμηζκνχ θαη ηνπ αλδξνθεληξηζκνχ, ζεσξήζεθε απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 
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επηζηήκνλεο σο πνιηηηθή, θαη σο εθ ηνχηνπ, κηα «απεηιή» γηα ηηο δήζελ πξνζπάζεηέο 

ηνπο λα παξέρνπλ θαζαξέο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο απφ ηηο θαλνληθφηεηεο θαη ηηο 

ππνθείκελεο ηάζεηο ζπλάθεηαο ζηε θχζε θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (Harding, 1991). 

Σν αξζεληθφ θαζηεξψζεθε σο θαλφλαο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ 

δηεμήρζεζαλ κε αξζεληθά ππνθείκελα. Απηφ ελ κέξεη νθεηιφηαλ ζηελ ππφζεζε φηη νη 

άλδξεο απνηεινχλ πξσηφηππα/πξφηππα ππνθείκελα. Χο εθ ηνχηνπ, ηα επξήκαηα 

βαζίδνληαη ζε κειέηεο κε άλδξεο (λένπο, ιεπθνχο, κεζαίαο ηάμεο) ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα γεληθεχζεθαλ γηα ηνλ πιεζπζκφ ζην ζχλνιν ηνπ, έηζη απνηέιεζαλ ην 

πξφηππν βάζε ηνπ νπνίνπ κεηξήζεθαλ άιια κέιε ηεο θνηλσλίαο ζηε ζπλέρεηα. Απηφ 

ζήκαηλε φηη νη γπλαίθεο φηαλ ππήξμαλ αξγφηεξα σο ζπκκεηέρνληεο ζε έξεπλεο, νη 

επηδφζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο αμηνινγήζεθαλ κε βάζε ην «αξζεληθφ δείγκα» 

(Willig, 2008). 

Ζ «αλδξηθή επηζηήκε» θέξεηαη λα είλαη ή ηνπιάρηζηνλ πξνζπάζεζε λα είλαη 

αληηθεηκεληθή. Απηφ ζήκαηλε φηη νη εξεπλεηέο έπξεπε λα παξακείλνπλ αλεμάξηεηνη θαη 

ακεξφιεπηνη πξνο ην αληηθείκελν ηνπο. Αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο δηαδηθαζίεο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ δελ είραλ «κνιπλζεί» απφ ηνλ 

εξεπλεηή. Απηφ πεξηειάκβαλε ηππνπνηεκέλεο νδεγίεο γηα ηα άηνκα, ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο επαθήο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ, «ηπθιέο» 

δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη δηάθνξεο 

πξνζπάζεηεο λα «εμνπδεηεξσζεί» ην  εξεπλεηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ θεκηληζηηθή θξηηηθή 

ππνζηήξημε, φηη ε πξνζπάζεηα ηεο λα είλαη αληηθεηκεληθή θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

πηνζέηεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είραλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρξεζηκεχζεη γηα λα 

ζπζθνηίζνπλ ην γεγνλφο φηη ε ηαπηφηεηα θαη ε άπνςε ηνπ εξεπλεηή δελ δηακνξθψλεη 

ζε ζεκειηαθή βάζε ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα. Ζ Haraway, 

ππνζηεξίδεη φηη ε ελαιιαθηηθή ιχζε  γηα ηε ζέζε ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ην «κάηη 

ηνπ Θενχ», είλαη νη ίδην νη εξεπλεηέο λα αλαινγηζηνχλ ηε δηθή ηνπο ζέζε ζε ζρέζε κε 

ην θαηλφκελν πνπ κειεηνχλ θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κηα ηέηνηα άπνςε ζα δηακνξθψζεη ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Απηή  είλαη ε 

έλλνηα ηεο αλαζηνραζηηθφηεηαο, ε νπνία ζα ζπδεηεζεί κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο 

ζην επφκελν θεθάιαην, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ην δξφκν πξνο ηηο 

«απειεπζεξσηηθέο κεζνδνινγίεο». 
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Αθφκε φκσο θαη εάλ κπνξεί λα δηαηππσζεί κηα θεκηληζηηθή θξηηηθή ησλ 

θαζηεξσκέλσλ επηζηεκνινγηψλ θαη ησλ «αξζεληθψλ επηζηεκψλ», δελ ππάξρεη θακία 

θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία ή αθφκε θαη κεζνδνινγία, πνπ κπνξεί εληαία λα δψζεη 

απαληήζεηο (Willig, 2008). Οη θεκηλίζηξηεο έρνπλ αληαπνθξηζεί κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο ζηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ζεηηθηζκφ θαη 

ηνλ εκπεηξηζκφ. Μεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ απφ ηνπο θεκηληζηηθνχο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο θαη θηινζφθνπο είλαη 

ε θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία, ε εζλνκεζνδνινγία θαη νη δηάθνξεο εθδνρέο ηνπ 

θεκηληζηηθνχ κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζκνχ. 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηνξζψζνπλ-αληηκεησπίζνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε θαη λα 

αληηπξνζσπεπζνχλ, αλέπηπμαλ θαη άξζξσζαλ αξθεηέο αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο 

επηζηεκνινγίεο. Σξείο θχξηεο θεκηληζηηθέο ηάζεηο πξνο ηελ παξαγσγή λέσλ ζεσξηψλ 

γλψζεο αλαδχζεθαλ: ν θεκηληζηηθφο εκπεηξηζκφο, ε θεκηληζηηθή stand point theory θαη 

ε πην πξφζθαηε κεηακνληέξλα θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία (Di Stefano, 1990). Απηέο 

νη ζεσξίεο γλψζεο ηφζν δαλείδνληαη αιιά θαη βξίζθνληαη ζε ξήμε κε ηηο «πξν-

θεκηληζηηθέο» επηζηεκνινγίεο, έηζη απαηηείηαη πξνζεθηηθή δνπιεηά γηα λα 

μεδηαιχλνπκε ηη ηζρπξίδνληαη θαη ηη δελ ηζρπξίδνληαη νη θεκηληζηηθέο επηζηεκνινγίεο.  

Ζ θξηηηθή ηνπο δελ αθνξνχζε κφλν ηελ «θαθή» επηζηήκε αιιά επίζεο θαη ηηο 

πξνβιεκαηηθέο, ηνπο ζθνπνχο, ηελ εζηθή-δενληνινγία, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ηη ζεσξείην κέρξη ηφηε, επηζηήκε. Ζ θξηηηθή ηεο ηειεπηαίαο γίλεηαη ζην 

πιαίζην ηεο πξφθιεζεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε κηαο «θαιχηεξεο 

επηζηήκεο». Σε ζηηγκή πνπ ν θεκηληζκφο θαζψο θαη ηα άιια απειεπζεξσηηθά 

θνηλσληθά θηλήκαηα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο έζεζαλ ζην πξνζθήλην λέεο αηδέληεο 

θαη πξνζδνθίεο πνπ πεξηειάκβαλαλ ηε δεκηνπξγία «λέσλ επηζηεκψλ» (Harding, 1991). 

Δμέηαζαλ κε θξηηηθφ πλεχκα ηα ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα ζηελ επηζηήκε ησλ 

γπλαηθψλ πνπ αλήθνπλ ζε αληίζεηεο ηάμεηο θαη θπιέο, κε ην ζθεπηηθφ φηη ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο δελ είλαη νκνηνγελή. Οη θεκηλίζηξηεο ελέκεηλαλ ζηαζεξέο ζηε ζέζε 

ηνπο φηη ηα εξσηήκαηα πξέπεη λα αθνξνχλ ηε θχζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

επηζηεκψλ θαη ζίγνπξα λα έρνπλ δηαθνξεηηθή βάζε απφ απηά ηνπ πξν-θεκηληζκνχ, είηε 

ζπκβαηηθά, είηε αληηθνπιηνχξαο. Πψο νη γπλαίθεο ζα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηηο δσέο ηνπο ζηεξηδφκελεο ζε επηζηήκεο  πνπ ζρεδηάδνληαη θαη θαηεπζχλνληαη απφ 

ηνπο ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηελ «απνχζα» πνιηηηθή; Θα ήηαλ αλφεην, λα αξλεζνχκε φηη 

ε επηζηήκε είλαη έλα κείδνλ «θνηλσληθφ πξφβιεκα». Γηα απηφ ην ιφγν ρξεηάδεηαη λα 
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αλαξσηεζνχκε πνηνο επσθειείηαη απφ απηφ, δειαδή απφ ηελ «απνπζία» θνηλσληθψλ 

πξνβιεκαηηζκψλ ζε απηή ηε ζρέζε. 

  

2.2. Φεκηληζηηθόο εκπεηξηζκόο 

Ο θεκηληζηηθφο εκπεηξηζκφο γελλήζεθε απφ ηε θεκηληζηηθή έξεπλα ζηε βηνινγία θαη 

ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, είλαη κηα επηζηεκνινγηθή ζηξαηεγηθή γηα λα αηηηνινγήζεη ηηο 

πξνθιήζεηο ησλ παξαδνζηαθψλ παξαδνρψλ (Harding, 1991). Απηέο νη θηινζνθίεο ηεο 

επηζηήκεο ηνπ εκπεηξηζκνχ έρνπλ δηαηεξήζεη ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο θαηαγσγήο ηνπο 

κε βάζε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ 18
νπ

 αηψλα ησλ κνξθσκέλσλ ηάμεσλ, 

αλεζπρψληαο γηα ηελ «ππεξνρή» ηνπ νξζνχ ιφγνπ, ηε ζεκαζία ηεο κεκνλσκέλεο 

παξαηήξεζεο, ην ζρεκαηηζκφ ησλ επδηάθξηηα εηδηθεπφκελσλ, ην δηαρσξηζκφ ηδησηηθνχ 

θαη δεκφζηνπ ρψξνπ θαζψο θαη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην λα θαηαιήμνπλ ζε κηα 

αιεζηλή ηζηνξία ηεο θχζεο (Harding, 1998). 

ηελ ελ ιφγσ επηζηεκνινγία, ζπλαληά θαλείο ζπρλά ην επηρείξεκα φηη νη ζεμηζηηθνί 

θαη αλδξνθεληξηθνί ηζρπξηζκνί, πνπ εμεηάδεη ν εξεπλεηήο, είλαη απιά θαη κφλν ην 

απνηέιεζκα ηεο «θαθήο» επηζηήκεο, φκσο φια απηά απνηεινχλ απφξξνηα ησλ 

θνηλσληθψλ απνθιίζεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ. Δληφο ησλ επξχηεξσλ ηνκέσλ ηεο 

αλζξψπηλεο λφεζεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο παξαδνζηαθέο βηνινγηθέο θαη 

θνηλσληθέο επηζηήκεο, ε έξεπλα πξνηίζεηαη λα αμηνινγήζεη «εθ λένπ» ηε θχζε θαη 

ηνπο ξφινπο ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ θχινπ (Harding, 

1991). Βεβαίσο ρξεηάδεηαη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο «θαιήο» εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο ή ηνπιάρηζηνλ, φπσο πνιιά απφ απηά ηα πξφηππα, λα κελ ακθηζβεηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Ζ «ερζξηθή ζηάζε», νη ςεπδείο πεπνηζήζεηο πνπ νθείινληαη ζε πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζηελ άγλνηα, αξθεηά ζπρλά εκθαλίδνληαη θαη νρπξψλνληαη ζηελ πξνζαξκνγή. Σέηνηεο 

κεξνιεςίεο εηζάγνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη ηδηαίηεξα θαηά ην ζηάδην 

πνπ ηα επηζηεκνληθά πξνβιήκαηα επηζεκαίλνληαη, νξίδνληαη θαη εληνπίδνληαη. 

Μπνξνχλ φκσο επίζεο λα εκθαληζηνχλ θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηεο έξεπλαο, θαηά ηελ  

ζπιινγή θαη ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ (Harding, 1991). Έλα ηέηνην παξάδεηγκα 

απνηειεί ν αηνκηθηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο, φπνπ 

ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα πξφβιεκα ζηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο, φζν θαη 
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σο ηδενινγηθφο ζρεκαηηζκφο πνπ θαιχπηεη ηα ζπιινγηθά θαηλφκελα (ηεο ηάμεο, ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο, θ.η.ι.), σο απιά έλα ιάζνο/ζθάικα (Parker, 1997). 

 ε απηφ ην ζεκείν, ζρεηηθά κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ε ζπγθεθξηκέλε 

επηζηεκνινγία ηζρπξίδεηαη φηη νη ζεμηζηηθέο πξνθαηαιήςεηο κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ 

κε ηελ απζηεξφηεξε ηήξεζε ησλ κεζνδνινγηθψλ πξνηχπσλ ζηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα, αθνχ κφλν ε «θαθή» επηζηήκε ή ε «θαθή» θνηλσληνινγία είλαη ππεχζπλε γηα 

ηε δηαηήξεζε ηέηνησλ πξνθαηαιήςεσλ ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο (Di Stefano, 

1990). Απηή ε ζηάζε δελ είλαη ηπραία, δηφηη ν θεκηληζηηθφο εκπεηξηζκφο αιιά θαη 

γεληθφηεξα ν εκπεηξηζκφο
10

 είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ην ζεηηθηζκφ. Ο θεκηληζηηθφο 

εκπεηξηζκφο βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ε γλψζε ηνπ θφζκνπ ζα πξέπεη λα 

πξνέξρεηαη απφ ηα «γεγνλφηα ηεο εκπεηξίαο» ή φηη αιιηψο ε αληίιεςε ηεο αίζζεζεο 

παξέρεη ηε βάζε γηα ηε γλψζε, ε νπνία πξνρσξά κέζσ ηεο ζπιινγήο θαη ηεο 

ζπζηεκαηηθήο θαηάηαμεο/ηαμηλφκεζεο ησλ παξαηεξήζεσλ (Willig, 2008). Οη 

θεκηλίζηξηεο πνπ αθνινχζεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνινγία ζπκπεξηέιαβαλ θαη 

ελζσκάησζαλ ζην έξγν ηνπο ηα πεηξάκαηα. χκθσλα κε απηή ηελ άπνςε, νη απιέο 

παξαηεξήζεηο ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πην ζχλζεηεο ηδέεο θαη ε ζεσξία 

πνπ ζα πξνθχςεη ζηε ζπλέρεηα λα είλαη απνηέιεζκα ησλ παξαηεξήζεσλ. Καη πάιη, 

ιίγνη επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο ζήκεξα αθνινπζνχλ κηα θαζαξή κνξθή ηνπ 

εκπεηξηζκνχ ζηηο κέξεο καο. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε αληίιεςε δελ παξέρεη άκεζε 

θαη ακφιπληε πξφζβαζε ζηα «γεγνλφηα». Οη ζχγρξνλνη εκπεηξηζηέο ζα έιεγαλ φηη ε 

απφθηεζε ηεο γλψζεο εμαξηάηαη απφ ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Γελ πηζηεχνπλ φηη  ε θαζαξή ζεσξεηηθή εξγαζία κπνξεί λα καο θέξεη πην θνληά ζηελ 

αιήζεηα θαη πξνηείλνπλ φηη φινη νη ηζρπξηζκνί ηεο γλψζεο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε 

δεδνκέλα (Willig, 2008). 

Ο θεκηληζηηθφο εκπεηξηζκφο θαίλεηαη λα αθήλεη κεγάιν κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ θαηαλνήζεσλ, ησλ αξρψλ ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, άζηθην. Καηά 

απηφ ηνλ ηξφπν, γίλεηαη μεθάζαξν φηη ακθηζβεηεί θπξίσο ηελ ειιηπή εθαξκνγή ηεο 

επηζηεκνληθήο κεζφδνπ θαη φρη ηνπο θαλφλεο ηεο ίδηαο ηεο επηζηήκεο. Παξαδέρεηαη 

κέρξη ελφο ζεκείνπ φηη νη θνηλσληθέο αμίεο θαη ε πνιηηηθή αηδέληα ηνπ θεκηληζκνχ 

εγείξνπλ δεηήκαηα πνπ δηεπξχλνπλ ην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη απνθαιχπηνπλ ηελ 

                                                             
10

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ «εκπεηξηζηηθφο», πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζηάζε 

φπνπ φινη νη ηζρπξηζκνί ηεο γλψζεο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα, θαη «εκπεηξηθφο», πνπ είλαη 

έλαο πεξηγξαθηθφο φξνο αλαθεξφκελνο ζηελ έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 
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αλάγθε γηα κεγαιχηεξε πξνζνρή θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, αιιά απηή ε 

παξαδνρή γίλεηαη πάληα ζηε βάζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο θαη φρη ηεο αιιαγήο 

(Harding, 1991). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πνπ ελζηεξλίδεηαη ν θεκηληζηηθφο 

εκπεηξηζκφο είλαη φηη ε θχξηα έξεπλα δελ ηεξεί απζηεξά  ηηο δηθέο ηεο λφξκεο. ζεο 

θεκηλίζηξηεο ζπκβαδίδνπλ κε απηή ηελ επηζηεκνινγία πηζηεχνπλ φηη ε έξεπλα 

εγθαηαιείπεη ηε ινγηθή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο εμήγεζεο 

θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο αξρέο πνπ ήηαλ πάληα ζην επίθεληξν, κηα 

θαιχηεξε «πξν-θεκηληζηηθή» επηζηεκνληθή έξεπλα. 

Οη ιφγνη ηεο «αληηθεηκεληθφηεηαο» θαη ηεο «αιήζεηαο» είλαη «αξραίνη» θαη ηζρπξνί. 

Πψο φκσο νη θεκηλίζηξηεο αληηιήθζεθαλ απηέο ηηο έλλνηεο; Δίλαη κηα κεγάιε δχλακε 

ηνπ θεκηληζηηθνχ εκπεηξηζκνχ, φηη κπνξεί λα εηζέξρεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

επξέσο ζεβαζηέο «γιψζζεο» θαη λνεηηθά ζρήκαηα; «Αμίδεη» ηελ επηγξαθή 

«ζπληεξεηηθφο», κε κηα θαζαξά πεξηγξαθηθή έλλνηα, δηφηη δηαηεξεί, δηαθπιάηηεη, θαη 

ζψδεη λνήκαηα θαη αληηιήςεηο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο πνπ αθνινπζνχλ πνιηηηθά 

θαη δηαλνεηηθά νη ηζρπξφηεξνη, «επηηξέπεη» έηζη ζηα απνηειέζκαηα ηεο θεκηληζηηθήο 

έξεπλαο ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ζπκβαηηθφ ζψκα γλψζεο (Harding, 1991). Με απηφ 

ηνλ ηξφπν πηζηεχεη πσο ζα αληηκεησπίζεη κηθξφηεξε αληίζηαζε απφ φηη νη ιηγφηεξν 

ζπκβαηηθέο επηζηεκνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ θεκηληζηηθνχ εκπεηξηζκνχ απνθαιχπηεη φηη, παξά ην 

ζπληεξεηηζκφ ηνπ, φπσο δηαθάλεθε θαη πην πάλσ, απηή ε γπλαηθεία ζπληζηψζα 

πεξηθφπηεη ζε βάζνο ηηο ππνζέζεηο ηνπ παξαδνζηαθνχ εκπεηξηζκνχ κε ηξείο ηξφπνπο, 

αθνχ, ζχκθσλα κε θάπνηνπο ν θεκηληζηηθφο εκπεηξηζκφο έρεη έλα «ξηδνζπαζηηθφ» 

κέιινλ. ηελ πξψηε ζέζε, θαίλεηαη λα πξνηείλεη φηη ην «πεξηερφκελν πξνο 

αλαθάιπςε» είλαη ην ίδην ζεκαληηθφ κε ην «πιαίζην ηεο αηηηνιφγεζεο» γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ, ε νπνία ζπλεηζθέξεη ζηα ειιηπή θαη 

παξακνξθσκέλα λνήκαηα θαη εμεγήζεηο. Σν γεληθφ θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ «πξηλ» θαη 

ηνπ «κεηά» ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο θάλεη ηε δηαθνξά ζηελ «εγθπξφηεηα» ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Μεηά ην θίλεκα ησλ γπλαηθψλ, κπνξεί λα δεη θαλείο 

ζηνηρεία πνπ πξνεγνπκέλσο δελ κπνξνχζε λα παξαηεξήζεη (θαη θάπνηνη άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα ηα δνπλ πην θαζαξά απφ άιινπο), έηζη ν αηνκηθηζκφο ηνπ εκπεηξηζκνχ θαη 

ε παηξηαξρηθή θηιειεχζεξε πνιηηηθή ζεσξία ακθηζβεηνχληαη απφ ηελ θεκηληζηηθή 

επηζηεκνινγία. Απηφ πνπ κπνξνχκε λα δνχκε ζηνλ θφζκν γχξσ καο είλαη ζπλάξηεζε 

φρη κφλν ηνπ ηη βξίζθεηαη εθεί έμσ, ζπλ ηα αηνκηθά καο ηαιέληα θαη δεμηφηεηεο. 
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Απνηειεί κηα απφιπηε ζπλδηακφξθσζε ηνπ πψο ζρεδηάδεη ε θνηλσλία ηειηθά ηα 

πνιηηηζηηθά θίιηξα, κέζσ ησλ νπνίσλ παξαηεξνχκε ηνλ θφζκν θαη πψο ζεζκνζεηεί 

απηά ηα θίιηξα κε ηξφπνπο πνπ ηειηθά αθήλνπλ ηα άηνκα αφξαηα. 

Δπίζεο ν θεκηληζηηθφο εκπεηξηζκφο θαζηζηά ηνλ ζρεηηθφ ηζρπξηζκφ, φηη ε 

επηζηεκνληθή κέζνδνο είλαη αλεπαξθήο γηα ηελ εμάιεηςε θάπνησλ εηδψλ θνηλσληθψλ 

πξνθαηαιήςεσλ, φπσο ν αλδξνθεληξηζκφο, ηδηαίηεξα φηαλ θηάλεη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

έξεπλαο, κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηνπ νξηζκνχ ησλ εξεπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ. Απφ 

ηε κία, ν ζπληεξεηηθφο εκπεηξηζκφο δηαηεξεί ηε ζθέςε φηη ε επηζηεκνληθή κέζνδνο, 

κφλε ηεο, ζα εμαιείςεη ηηο «ελδερφκελεο» θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο, σο κηα ππφζεζε 

φκσο, πνπ ζα πεξλά κέζα απφ ηηο απζηεξέο δνθηκέο ηνπ, απφ ηελ άιιε ηζρπξίδεηαη φηη 

κηα αλδξνθεληξηθή εηθφλα ηεο θχζεο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο αλαδχεηαη κέζα απφ ηηο 

επηζηήκεο πνπ δελ παίξλνπλ ηηο θεκηληζηηθέο αλεζπρίεο ζηα ζνβαξά (Harding, 1991). 

Άξα απηφο ν δπηζκφο θαη ε «δηαθσλία» κεηαμχ ησλ θεκηληζηξηψλ ηνπ εκπεηξηζκνχ 

κήπσο δείρλεη φηη αλνίγεη έλαο άιινο δξφκνο γηα ηελ επφκελε επηζηεκνινγία πνπ ζα 

πξνζπαζήζεη λα θαιχςεη ηα θελά απηή ηεο παξάδνζεο; 

Σν πξφβιεκα δελ είλαη κφλν φηη ιείπνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ 

ελαιιαθηηθψλ ππνζέζεσλ απηέο νη ππνζέζεηο νη νπνίεο ζα έζεηαλ ζε ακθηζβήηεζε ηηο 

πην βαζηέο αλδξνθεληξηθέο πεπνηζήζεηο (πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε απνπζία ηεο 

θεκηληζηηθήο ζθέςεο), αιιά είλαη αθφκε φηη ν παξαδνζηαθφο εκπεηξηζκφο δελ 

θαηεπζχλεη ηνπο εξεπλεηέο λα εληνπίζνπλ ηα επηζηεκνληθά ηνπο ζρέδηα ζην ίδην 

θξηηηθφ επίπεδν κε ηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ (Harding, 1991). Καηά 

ζπλέπεηα, φηαλ ε κε-θεκηληζηηθή έξεπλα ζπγθεληξψλεη απνδείμεηο-ζηνηρεία ππέξ ή 

θαηά ησλ ππνζέζεσλ, ε «επηζηεκνληθή κέζνδνο», πνπ ηειηθά δηακνξθψλεηαη, 

εκθαλίδεηαη σο αλίθαλε αιιά θαη «ρσξίο ζέιεζε», πνιιέο θνξέο, λα εληνπίζεη θαη λα 

εμαιείςεη ηνλ αλδξνθεληξηζκφ πνπ δηακνξθψλεη ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ηελ 

εηθφλα ηεο «θχζεο»  θαζψο θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαδχνληαη απφ απηήλ. 

Σειηθά, αλ θαη απφ ηε κηα πιεπξά ν θεκηληζηηθφο εκπεηξηζκφο ζπρλά πξνηξέπεη ηνπο 

θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο λα αθνινπζήζνπλ ηηο ππάξρνπζεο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο 

θαηά πξφηππα πνπ είλαη πην απζηεξά, κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί σο επηρείξεκα, φηη 

αθνινπζψληαο απηέο ηηο «πξνδηαγξαθέο» είλαη θαη απηφ αθξηβψο πνπ ζπκβάιιεη ζηα 

απνηειέζκαηα. Οη θαλφλεο, πνπ νη ίδηνη θαηαζθεχαζαλ, είραλ σο ζηφρν θπξίσο λα 

βξνπλ απαληήζεηο γηα ηα είδε ησλ εξσηεκάησλ, ζε κηα αλδξηθή θνηλσλία, ζε ζρέζε κε 
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ηε θχζε θαη ηελ θνηλσληθή δσή, θαζψο θαη ηελ απνθπγή ηνπ ειέγρνπ ησλ 

πεπνηζήζεσλ πνπ μερλνχλ φηη είλαη πνιηηηζκηθά εθθηλνχκελεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

κηα ηέηνηα θίλεζε δείρλεη φηη ηέηνηεο πξνθαηαιήςεηο δελ κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ, 

αιιά ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα γηα λα αιιάμνπλ ξηδηθά θαη ελ γέλεη. Μηα αμηφπηζηε 

εηθφλα ηνπ θφζκνπ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ 

απαηηεί ζπρλά ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ έξεπλα πνπ ζα ακθηζβεηεί ηηο 

παξαδνζηαθέο ζπλήζεηεο ζηελ έξεπλα. 

Γελ είλαη κφλν φηη νη ππνθείκελεο γεληθέο αξρέο ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ δελ 

είλαη αξθεηά ηζρπξέο ψζηε λα αληρλεχζνπλ ηηο επξείεο πνιηηηζκηθέο ζεμηζηηθέο 

πξνθαηαιήςεηο αιιά επίζεο φηη νη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη θαη θαλφλεο ησλ εηδηθψλ 

επηζηεκψλ είλαη νη ίδηνη «εθ θχζεσο» αλδξνθξαηνχκελνη θαη ζεμηζηηθνί. Δπνκέλσο δελ 

αξθεί κφλν νη γπλαίθεο, αλεμάξηεηα απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 

ζηελ ηδησηηθή δσή, λα (κπνξνχλ) λα ιεηηνπξγήζνπλ σο νξζνινγηθνί παξαηεξεηέο ψζηε 

λα εμεγήζνπλ ηε θχζε  αιιά ρξεηάδεηαη θαη κηα «επηζηεκνληθή» βνήζεηα  πνπ ζα 

δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε (Harding,1998). 

  

2.3. Φεκηληζηηθή ζεσξία ζέζεο (Feminist Standpoint Theory) 

Σα επηζηεκνινγηθά παξάδνμα ηνπ θεκηληζηηθνχ εκπεηξηζκνχ εμεηάδνληαη απφ ηε 

θεκηληζηηθή ζεσξία ζέζεο, απνηειεί δειαδή κηα επφκελε «αμηνιφγεζε» ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο θεκηληζηηθήο έξεπλαο ε νπνία φκσο ήηαλ δηαηεζεηκέλε λα 

αλαγλσξίζεη ηελ έκθπιε δηάζηαζε ηεο νξζνινγηθήο έξεπλαο (Di Stefano, 1990). Οη 

θεκηλίζηξηεο πνπ αθνινπζνχλ απηή ηελ επηζηεκνινγία ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη 

απιά νη απφςεηο ή αθφκε θαιχηεξα, νη πεπνηζήζεηο ελφο πνιηηηζκνχ απηφ πνπ 

νλνκάδεηαη γλψζε, αιιά θαη ε θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

θεκηληζηηθή ζεσξία ζέζεο αλαπηχρζεθε ην 1970 θαη ην 1980 σο κηα θξηηηθή 

θεκηληζηηθή ζεσξία ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ παξαγσγή γλψζεο θαη ηηο 

πξαθηηθέο ηεο εμνπζίαο (Harding, 2004). Έρεη ξίδεο ζηε καξμηζηηθή ζθέςε, επάλσ 

ζηελ νπνία νη πεξηζζφηεξεο θεκηλίζηξηεο ζεσξεηηθνί ζηεξίρζεθαλ. Αθφκε, πξνέξρεηαη 

απφ ηε δηνξαηηθφηεηα ηνπ Hegel αλάκεζα ζηε ζρέζε αθέληε-ζθιάβνπ θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο αληίιεςεο ηνπ Hegel κέζα ζηελ «πξνιεηαξηαθή ζεσξία ζέζεο» απφ ηνλ 

Engels θαη ηνλ G. Lukas (Harding, 2004).  
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Δάλ πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Hegel ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, αλαδεηθλχνληαο ηελ αληζφηεηα ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ, ηφηε ζα είλαη ν 

εμήο: ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη ε «πιηθή δσή» φρη κφλν θαηαζθεπάδνπλ αιιά 

θαη ζέηνπλ φξηα ζηελ αλζξψπηλε αληίιεςε, ζην ηη δηακνξθψλνπκε σο ζρήκαηα θαη 

πεξηνξηζκνχο, ηη κπνξνχκε λα κάζνπκε. Δάλ ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα 

θαηαζθεπάζηεθε νπζηαζηηθά κε αληηζεηηθνχο ηξφπνπο γηα δχν νκάδεο, φπσο άλδξεο-

γπλαίθεο, απηφ δελ είλαη κηα απιή δηαηχπσζε, κηα αθφκα πξφηαζε πνπ εκπεξηέρεη 

θηινζνθηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληνινγηθά λνήκαηα, αιιά αλ πξνζπαζήζνπκε λα ην 

εμεγήζνπκε ζεκαίλεη φηη ην φξακα ηνπ θαζελφο κπνξεί λα απνηειέζεη αληηζηξνθή ηνπ 

άιινπ θαη κέζα ζηα ζπζηήκαηα θπξηαξρίαο ε νπηηθή ησλ «εγεκφλσλ» κπνξεί λα  είλαη 

ηφζν κεξηθή, φζν  παξάινγε θαη ζηξεβιή (Harding, 2004). 

Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνινγηθήο ζέζεο,    

θαιφ είλαη λα αλαθεξζεί, φηη αξθεηέο θεκηλίζηξηεο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ απέρζεηα 

θαη  δπζαξέζθεηα πξνο ηε καξμηζηηθή ζθέςε θαη πξαθηηθή, παξφιν πνπ νη ξίδεο ηεο 

ππήξμαλ εθεί. Δλψ ν καξμηζκφο δειψλεη φηη ν ζεμηζκφο είλαη κηα ζπλέπεηα ηεο 

θνηλσληθήο ηάμεο, έλα πξφβιεκα πνπ απνξξέεη απφ ην επνηθνδφκεκα ησλ θνηλσληθψλ 

ζεζκψλ, ζηε θεκηληζηηθή εθδνρή ηνπ νη ζρέζεηο βηνινγηθνχ-θνηλσληθνχ θχινπ 

βξίζθνληαη εμίζνπ ζε ζπλάθεηα, φπσο θαη νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ζηε δεκηνπξγία ησλ 

κνξθψλ ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ησλ πεπνηζήζεσλ (Harman, 2011). Κάπνηεο, εθηφο 

ηεο θξηηηθήο πνπ άζθεζαλ ζηνλ παξαπάλσ βαζηθφ ηζρπξηζκφ ηνπ καξμηζκνχ, 

πξνζπάζεζαλ αθφκε λα ηνλ «εμπγηάλνπλ», επαλαζρεδηάδνληαο θαη αλαπιαηζηψλνληαο 

ηνλ κε εκπεηξηθνχο ή ξηδνζπαζηηθνχο κεηαδνκηζηηθνχο φξνπο, άιιεο πάιη, ιφγσ  ηεο 

νινθιεξσηηθήο απέρζεηαο πξνο ηνλ καξμηζκφ, αγλφεζαλ θαη απέξξηςαλ εληειψο απηφ 

ην πιαίζην (Harding, 2004).  

πλερίδνληαο ινηπφλ ηελ αθήγεζε, ε ζεσξία ζέζεο ζεσξείηαη κηα «νξγαληθή» 

επηζηεκνινγία, κεζνδνινγία, θνηλσληθή ζεσξία πνπ κπνξεί  λα πξνθχςεη γηα ηηο 

θαηαπηεζκέλεο νκάδεο ψζηε λα θεξδίζνπλ δεκφζηα θσλή. ε απηφ ζπλέβαιαλ νη 

έλλνηεο ηεο θπιήο, ηεο εζληθφηεηαο,  ησλ αληηηκπεξηαιηζηηθψλ θαη queer θηλεκάησλ, 

πνπ ηαθηηθά παξήγαγαλ ηα ζέκαηα ηεο ζεσξίαο ζέζεο. Οη επηξξνέο ηεο, καο δείρλνπλ 

φηη μεθίλεζε λα αλαπηχζζεηαη, φπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο, ηε δεθαεηία ηνπ „70 

θαη ηνπ „80 ζε κηα επνρή πνπ ν θεκηληζκφο δερφηαλ πηέζεηο θαη θξηηηθέο απφ 

θεκηλίζηξηεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, καχξεο θαη ιεζβίεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

γπλαηθείαο θαηάζηαζεο ζε κηα θπιεηηθά ζηξσκαηνπνηεκέλε θνηλσλία, 
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ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεγέο ζηε λέα θεκηληζηηθή έξεπλα. Δίλαη απηέο νη «μερσξηζηέο» 

πεγέο πνπ δελ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο εξεπλεηέο, αιιά δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζην θεκηληζκφ λα παξάγεη εκπεηξηθά πην αθξηβείο θαη ζεσξεηηθά πην 

πινχζηεο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο απφ φηη ε θπξίαξρε έξεπλα (Harding, 2004). Έηζη, 

νη ζεσξεηηθνί ηεο ζεσξίαο ζέζεο πξνζθέξνπλ κηα εμήγεζε δηαθνξεηηθή απφ απηνχο 

πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ θεκηληζηηθφ εκπεηξηζκφ, γηα ην πψο ε έξεπλα θαηεπζχλεηαη απφ 

ηηο θνηλσληθέο αμίεο θαη ηελ πνιηηηθή αηδέληα γεληθφηεξα θαη κε πνην ηξφπν κπνξνχλ 

λα παξαρζνχλ εκπεηξηθά θαη ζεσξεηηθά (πξνηηκεηέα) απνηειέζκαηα (Harding, 1991). 

Ζ ζεσξία απηή εζηηάδεη ζηηο δηαθνξέο ηνπ θχινπ, ζηηο δηαθνξέο ηεο ζέζεο αλάκεζα 

ζηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο, νη νπνίεο δίλνπλ έλα «επηζηεκνληθφ» πιενλέθηεκα ζε 

εθείλνπο πνπ ελζηεξλίδνληαη απηέο ηηο δηαθνξέο. Αιιά ηη είλαη απηέο νη δηαθνξέο; 

Πάλσ ζε πνην έδαθνο πηζηεχνπκε φηη ε ζπκβαηηθή έξεπλα ζπιιακβάλεη κφλν «ην 

θάζκα, ηελ νπηηθή πνπ είλαη δηαζέζηκε πξνο ηνπο θαλφλεο»; Αθφκα θαη αλ θάπνηνο 

είλαη «πξφζπκνο» λα παξαδερηεί φηη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή απνηειεζκάησλ  

έξεπλαο εμεηάδεη κνλάρα ελ κέξεη ηελ νπηηθή ηεο θχζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, 

δελ είλαη ππεξβνιηθφ λα πνχκε φηη είλαη επίζεο παξάινγε απηή ε νπηηθή; Ση ππάξρεη 

ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ εξεπλεηψλ πνπ πηζηεχεηαη 

φηη αθνινπζνχλ έλα φξακα παξάινγν θαη παξακνξθσκέλν; Γηαηί είλαη ε θεκηληζηηθή 

ζεσξία ζέζεο ή ν θεκηληζκφο ιηγφηεξν παξάινγνο θαη παξακνξθσκέλνο απφ φηη νη 

απεηθνλίζεηο ηεο θχζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαδχνληαη απφ ηελ 

παξαδνζηαθή έξεπλα; Μηα απάληεζε ζηα εξσηήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ κπνξεί λα 

βξεζεί ελ κέξεη ζηε θεκηληζηηθή ζεσξία ζέζεο πνπ απνθαιχπηεη ην θιεηδί ησλ 

πξνβιεκάησλ κέζα ζηνλ παηξηαξρηθφ ιφγν. Άξα ε δηαθνξά ηνπο απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

επηζηεκνινγίεο αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη απφ ηελ αιιαγή αξρηθά ζηνπο Λφγνπο θαη 

κεηέπεηηα ζηηο πξαθηηθέο. 

Ακθηιεγφκελνο ππήξμε ν ηζρπξηζκφο φηη ε ζεσξία ζέζεο δελ είλαη θαζφινπ 

δηαθνξεηηθή απφ ηηο θπξίαξρεο θηινζνθίεο ηεο επηζηήκεο, ηηο επηζηεκνινγίεο θαη ηηο 

κεζνδνινγίεο, νη νπνίεο επίκνλα θαη ζπζηεκαηηθά απνθξχπηνπλ ηα θαλνληζηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά πίζσ απφ έλα πέπιν ππνηηζέκελεο νπδεηεξφηεηαο. Απηφο ν 

ακθηζβεηνχκελνο ραξαθηήξαο ηεο δελ είλαη ηπραίνο δηφηη ε ζεσξία ζέζεο δελ 

παξνπζηάζηεθε κε έλα ξηδνζπαζηηθφ πεξηερφκελν αιιά κε έλα δηαρεηξηζηηθφ 

ραξαθηήξα. Δκθαλίζηεθε σο έλαο ηξφπνο ελδπλάκσζεο ησλ θαηαπηεζκέλσλ νκάδσλ, 



49 
 

σο βαζηθή ζηνρνζεζία, ζπκκεηέρνληαο ζηελ απνηίκεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, 

δείρλνληαο ην δξφκν πξνο ηελ αλάπηπμε κηαο «αληηπνιηηεπηηθήο ζπλείδεζεο». 

πσο φιεο νη θαηαπηεζκέλεο νκάδεο έηζη θαη νη γπλαίθεο, έρνπλ ππάξμεη γηα κεγάιν 

δηάζηεκα ην αληηθείκελν ησλ εξεπλψλ ησλ πξαγκαηηθψλ ή ησλ επίδνμσλ «θαλφλσλ». 

Ζ ζεσξία ζέζεο απνηειεί ινηπφλ  γλψζε γηα ηηο θαηαπηεζκέλεο νκάδεο; Γηα λα 

θαηαθέξνπκε λα απαληήζνπκε ζε απηφ ην εξψηεκα, πξέπεη πξψηα λα ζέζνπκε ηηο 

βάζεηο, λα παξαηεξήζνπκε φηη ην γπλαηθείν θίλεκα ρξεηαδφηαλ γλψζε ε νπνία ζα είλαη 

γηα ηηο γπλαίθεο. Οη εξεπλεηηθνί θιάδνη θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο 

δελ επέηξεπαλ ηε δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ πιαηζίσλ ζηα νπνία νη γπλαίθεο σο νκάδα 

ή κάιινλ θαιχηεξα σο νκάδεο, λα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή ηάμε, εζληθφηεηα θηι 

θαζψο θαη ζε δηαθνξεηηθέο παγθφζκηεο θνηλσληθέο ζρέζεηο (Harding, 1991). Οη 

γπλαίθεο ρξεηαδφηαλ σο πνιηηηζηηθά πνηθηιφκνξθεο ζπιινγηθφηεηεο λα θαηαθέξνπλ λα 

παξάγνπλ γλψζε πνπ ζα απαληά ζηα εξσηήκαηά ηνπο γηα ηε θχζε  θαη ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο. 

Γελλάηαη επνκέλσο ην εξψηεκα εάλ κπνξνχλ νη γπλαίθεο (ζε αξθεηά δηαθνξεηηθέο 

ζπιινγηθφηεηεο) λα γίλνπλ ην ππνθείκελν ηεο γλψζεο. Φπζηθά, κεκνλσκέλεο γπλαίθεο 

θαηάθεξαλ λα εθθξαζηνχλ δεκνζίσο, ε νπζία φκσο ηνπ ζέκαηνο δελ είλαη απηή, 

θαζψο ιακβάλεη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή θαη θξίζηκε ηξνπή. χκθσλα κε ηηο ελ ιφγσ 

θεκηλίζηξηεο, νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα είλαη ην ππνθείκελν ηεο  γλψζεο θαη λα 

ζπγθξνηήζνπλ έλα μέρσξν ζψκα γλψζεο φπνπ απφ εθεί  ζα πξνθχπηνπλ ηδέεο θαη 

παξεκβάζεηο γηα απηέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε βαζηθή ζέζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

κεηακνληέξλα θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία, πνπ ζα αλαιπζεί ζηελ επφκελε ελφηεηα.  

Οη θεκηλίζηξηεο ζεσξεηηθνί ινηπφλ, ρξεζηκνπνίεζαλ ην πιαίζην ηεο ζέζεο ησλ 

γπλαηθείσλ εκπεηξηψλ ζαλ έλα κέζν γηα λα αζθήζνπλ θξηηηθή ζηελ αθαηξεηηθφηεηα 

ησλ αλδξνθεληξηθψλ θαηεγνξηψλ πνπ ζπγθαιχπηνπλ ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηεο 

γπλαηθείαο θαηαπίεζεο (Harding, 1991). Δθάξκνζαλ έηζη, ηα standpoint projects ηα 

νπνία ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή γσλία ησλ θπξίαξρσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη 

ζεζκψλ ήηαλ έμσ απφ ηε ζθαίξα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Harding, 1991). Πνιχ 

πεξηζζφηεξν, ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο δελ επξφθεηην λα ηεξκαηίζνπλ ηελ εζλνγξαθηθή 

δνπιεηά κε επίθεληξν ηηο γπλαίθεο αιιά ζεσξείηαη ζπρλά φηη ηέηνηνπ είδνπο εξγαζίεο 

ήηαλ ην πξψην βήκα. Oη γπλαίθεο κέζσ απηψλ ησλ εξγαζηψλ ηεο ζεσξίαο ηεο ζέζεο 

«απαηηνχλ» λα θαηαλνήζνπλ ηηο ελλνηνινγηθέο πξαθηηθέο ηεο εμνπζίαο, κέζα απφ ηηο 



50 
 

νπνίεο ε εμνπζία ζρεδηάζηεθε θαη ζπλερίδεη λα δηαηεξείηαη σο θπζηθή θαη 

«ειθπζηηθή» ζηνλ θαζέλα. Αθεηεξία ηνπο ήηαλ ν ζηνραζκφο θαη ε έξεπλα πάλσ ζηηο 

εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ, ηηο δσέο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη νη αλαδπφκελνη 

ζπιινγηθνί ιφγνη. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν έγθεηηαη ε δηαθνξά κε ηνπο θπξίαξρνπο 

εξεπλεηέο, νη νπνίνη επηζπκνχζαλ δηαθαψο λα απνθχγνπλ ηε ιήςε εξεπλεηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, πιαηζίσλ αιιά θαη ηα ελλνηνινγηθά πιαίζηα ησλ επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ ή ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ πνπ απηνί εμππεξεηνχζαλ. Σα standpoint project 

ινηπφλ, ππνζηεξίδεηαη φηη πξέπεη λα «κειεηεζνχλ», πξέπεη λα γίλνπλ κέξνο ηεο 

θξηηηθήο ζεσξίαο, απνθαιχπηνληαο θαη δηαηπκπαλίδνληαο ηηο ηδενινγηθέο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ζρεδηαζηεί θαη λα αηηηνινγεζεί ην δηαθπιηθφ ζχζηεκα 

θαζψο θαη λα επηζεκαλζεί ε δηαζηαχξσζε κε άιια ζπζηήκαηα θαηαπίεζεο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ θεκηληζηηθνχ έξγνπ (Harding, 1991). 

Ζ παξνχζα ζεσξία, ζπλερίδεη λα πξνζειθχεη ηφζν ελζνπζηαζκφ, φζν θαη θξηηηθέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ δεθαεηηψλ ηεο πξφζθαηεο ηζηνξίαο ηεο, νη 

ζεσξεηηθνί, έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ην ηη είλαη θαη ηη κπνξεί λα θάλεη. Μηα 

θξηηηθή πνπ ηεο αζθήζεθε αθνξά ηελ επέθηαζε ζηνπο ζπκβαηηθνχο νξίδνληεο ησλ 

πεδίσλ ή ησλ θιάδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θαλνληζηηθέο θνηλσληθέο ζεσξίεο, κε 

απνηέιεζκα ν ξφινο ηεο λα θαηαιήμεη ελ κέξεη, λα είλαη επεμεγεκαηηθφο θαη 

θαλνληζηηθφο (Harding, 2004). 

Αθφκε, κέζα απφ ην έξγν ηεο ε θεκηληζηηθή ζεσξία ζέζεο θαηέιεμε λα είλαη 

επάισηε ζηελ ππνςία φηη νη γπλαίθεο δελ ππάξρνπλ σο επαξθψο ζπλεθηηθφ θνηλσληθφ 

ππνθείκελν. Δάλ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο- δηαθνξέο πνπ δηαζθαιίδνληαη κε 

βάζε ηε θπιή, ηελ ηάμε, ηελ εζληθφηεηα, ηελ ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηνλ πνιηηηζκφ- είλαη 

επαξθείο γηα λα παξαθάκςνπλ θαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο θνηλέο εκπεηξίεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ γπλαηθψλ, ηφηε κηα θεκηληζηηθή ζέζε/ζθνπηά, φπσο θαη ην 

θεκηληζηηθφ θίλεκα, είλαη  έλα δπλεηηθά θαηαπηεζηηθφ θαηαζθεχαζκα (Di Stefano, 

1990). 

Πην αλεζπρεηηθά είλαη βέβαηα ηα εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ: εμαθνινπζεί ην 

θεκηληζηηθφ «ζρέδην ζθνπηάο» λα ζηεξίδεηαη ζηαζεξά ζε ηζηνξηθά θαηαζηξνθηθέο 

ζπκκαρίεο κεηαμχ ηεο γλψζεο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εμνπζίαο ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο; Δίλαη ε θεκηληζηηθή ζεσξία ζέζεο βαζηά ξηδσκέλε ζε κηα πξνβιεκαηηθή 

πνιηηηθή ησλ νπζηνθξαηηθψλ ηαπηνηήησλ; Ζ Harding ζε απηφ ην ζεκείν πξνηείλεη φηη 
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ε θεκηληζηηθή ζεσξία ζέζεο είλαη θνιιεκέλε ζε κηα πξαγκνπνηεκέλε αλαθνξά  ηνπ 

θχινπ θαη ηνπ νξζνινγηζκνχ πνπ θιεξνδνηήζεθε απφ ηε ζχγρξνλε  νξζνινγηζηηθή 

θηινζνθία θαη ηνλ πνιηηηζκφ (Di Stefano, 1990). Οη ππεξαζπηζηέο ηεο ηζρπξίδνληαη φηη 

είλαη πνιχηηκε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μάιηζηα ηνλίδνπλ φηη κέζσ ηνπ 

«ακθηιεγφκελνπ» ραξαθηήξα ηεο, ε ζεσξία ζέζεο ζπκβάιιεη ζην θεκηληζκφ θαζψο 

θαη ζηηο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο, θηινζνθηθέο θαη πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο γεληθφηεξα. 

Οη θαηλνηνκίεο ηεο ζεσξία ζέζεο ζέηνπλ ζην επίθεληξν θαηλνχξγηεο πξννπηηθέο ζε 

θάπνηα απφ ηα πην δχζθνια δηιήκκαηα ηεο πεξηνρήο καο. 

Μέζα ζηε θεκηληζηηθή ζθέςε αλαπηχρζεθαλ κεξηθά απφ ηα θεληξηθά ζέκαηα ηεο 

ζεσξίαο ζέζεο, ηηο έλλνηεο θαη ηα ζρέδηα ηεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη, πψο 

ζπγθεθξηκέλα είδε πνιηηηθήο δελ ζηέθνληαη εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο αιιά, 

κάιινλ, κπνξνχλ λα ηελ ηνλψζνπλ, λα ηελ ελζαξξχλνπλ θαη λα ηελ «θαζνδεγήζνπλ». 

Έηζη εκθαλίδεηαη ε ίδηα, σο κηα θηινζνθία ηεο επηζηήκεο, κηα επηζηεκνινγία, κηα 

κεζνδνινγία ή κέζνδνο έξεπλαο, πνπ θαίλεηαη λα ζπγρσλεχεη ή αθφκα θαη λα 

πξνθαιεί ζχγρπζε ζε ηππνπνηεκέλα πεδία πνπ φκσο παξακέλνπλ ρσξηζηά. 

Δπξφθεηην λα εμεγήζεη ηελ «εθπιεθηηθή» επηηπρία ηεο πξσηνεκθαληδφκελεο 

θεκηληζηηθήο έξεπλαο κέζα απφ έλα επξχ θάζκα έξγσλ-  «εθπιεθηηθή» επεηδή ν 

θεκηληζκφο είλαη έλα πνιηηηθφ θίλεκα θαη ζχκθσλα κε ηε ζπκβαηηθή άπνςε ε πνιηηηθή 

κφλν κπνξεί λα βιάςεη ηελ παξαγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο. Ζ ζεσξία ζέζεο 

άξρηζε λα ακθηζβεηεί απηή ηελ παξαδνρή εληνλφηεξα. Χο εθ ηνχηνπ, πξνηάζεθε φρη 

κφλν σο κηα επεμεγεκαηηθή-εξκελεπηηθή ζεσξία αιιά θαη σο κηα ξπζκηζηηθή 

παξάκεηξνο, σο κηα κέζνδνο ή ζεσξία ηεο κεζφδνπ (κεζνδνινγίαο) πνπ ζα θαηεπζχλεη 

ην κέιινλ ηεο θεκηληζηηθήο έξεπλαο (Harding, 1991). 

 

2.3.1 Ση είλαη θεκηληζηηθή ζέζε/ζθνπηά; 

Οη ζεσξεηηθνί ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο ζέζεο δηεξεπλνχλ ηηο δπζθνιίεο ηεο 

δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε γλψζε θαη ηελ εμνπζία ρσξίο λα εγθαηαιείπνπλ 

ηελ ειπίδα «λα δηεγνχληαη θαιχηεξεο ηζηνξίεο» ζρεηηθά κε ηελ έκθπιε δσή. 

Τπάξρνπλ, σζηφζν, δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ζθέςεο ζρεηηθά κε ην πνηα ζέζε ζα 

αθνινπζήζνπλ. Μηα θεκηληζηηθή ζέζε απαηηεί κηα ζεσξία γηα ην θχιν θαη γηα ηελ 

εμνπζία, κηα ζχιιεςε ηεο θεκηληζηηθήο γλψζεο φπσο επίζεο ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο 
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πξαγκαηηθφηεηαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ πηνζέηεζε θάπνηαο επηζηεκνινγηθήο ζέζεο 

γηα λα απνθαζηζηεί ηη ζπληζηά επαξθή γλψζε ηεο έκθπιεο θνηλσληθήο χπαξμεο. 

Οη θεκηλίζηξηεο πνπ αθνινχζεζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ήζειαλ ζαθψο λα γίλεη 

δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ζεκειησκέλεο γλψζεο πνπ αληηκεησπίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

«πξνο αλαθάιπςε» κέζσ ηεο νπδέηεξεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ θαη ησλ δηθψλ ηνπο 

αληηιήςεσλ γηα ηε ζεσξία ζέζεο. Υξεζηκνπνηνχλ ηελ έθθξαζε «θεκηληζηηθή ζεσξία 

ζέζεο- feminist standpoint theory» θαη φρη «θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία ζέζεο -

feminist standpoint epistemology», επεηδή εκθαλίδνληαη λα εμηζψλνπλ ηελ 

επηζηεκνινγία κε ηηο πξνζπάζεηεο λα δηεθδηθήζνπλ-απαηηήζνπλ νπδεηεξφηεηα θαη 

βεβαηφηεηα γηα ηε γλψζε ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Ramazonoglu & Holland, 

2002). 

Οη πξνζεγγίζεηο γηα ηε θεκηληζηηθή ζέζε δηαθέξνπλ επεηδή ππάξρνπλ παξαπάλσ 

απφ κηα επηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη παξαπάλσ απφ κηα θεκηληζηηθέο επηζηεκνινγηθέο 

ζέζεηο. Ζ έλλνηα ηεο ζέζεο είλαη ζπρλά εληαία, απινπζηεπκέλε θαη ζπρλά απνξξίπηεηαη 

απφ ηνπο θξηηηθνχο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ηε ζεσξία ζέζεο «σο κηα γεληθή 

θαηεγνξία αλάιπζεο, ρσξίο λα επηζπλάπηνληαη νλφκαηα» (Ramazonoglu & Holland, 

2002). Χζηφζν, δεδνκέλνπ φηη δηαθνξεηηθνί κειεηεηέο παξάγνπλ δηαθνξεηηθέο 

εθδνρέο ηεο θεκηληζηηθήο ζέζεο, φπνπ  ν θαζέλαο βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο 

επηζηεκνινγηθέο παξαδνρέο, απαηηνχληαη νξηζκέλεο δηεπθξηλίζεηο γηα  ηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο ηδέαο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα επηηχρνπλ. 

Έρεη δηαηππσζεί ε θξηηηθή γηα ηε θεκηληζηηθή ζεσξία ζέζεο φηη ζεσξείηαη σο έλα 

γξαθηθφ απνκεηλάξη ηνπ παξειζφληνο, ιηγφηεξν εμειηγκέλν ηνπ θεκηληζκνχ, επεηδή ε 

«κεξηθή εμάξηεζή» ηνπ απφ ηε καξμηζηηθή ζεσξία ηελ έρεη θαηαζηήζεη αλίθαλε λα 

αληαπνθξηζεί είηε ζηελ πξφθιεζε ηεο δηαθνξάο είηε ηεο κεηακνληέξλαο θαη 

κεηαδνκηζηηθήο ζθέςεο (Ramazonoglu & Holland, 2002). Χζηφζν, θάπνηνη 

ζεσξεηηθνί αληηκεησπίδνπλ κε ζπκπάζεηα ηε ζεσξία ζέζεο κε ηελ έλλνηα φηη δέρνληαη 

φηη ε πνιηηηθή θαη ε επηζηεκνινγία είλαη αδηαρψξηζηεο (Harding, 2004). θνπφο ηνπο 

ήηαλ λα εληνπίζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ε θεκηληζηηθή ζεσξία ζέζεο, κηα ζεσξία πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ παξάδνζε ηνπ Γηαθσηηζκνχ, απνδνκεί ηειηθά απηή ηελ παξάδνζε. 

Οη γπλαίθεο κηινχλ γηα ηελ αιήζεηα ηνπο, απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα κεηαηξέςνπλ 

θαη λα κεηαιιάμνπλ ηελ αιήζεηα, ηε γλψζε θαη ηελ εμνπζία φπσο ν Γηαθσηηζκφο ηηο 

νξίδεη. Οη παξαιιαγέο ησλ αληηιήςεσλ ηεο θεκηληζηηθήο ζέζεο είλαη ρξήζηκεο θαζψο 
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πξνάγνπλ πεξαηηέξσ ζπδεηήζεηο γηα ην πψο απηή θηλείηαη ζηε θεκηληζηηθή γλψζε, 

πέξα απφ ηηο ζχγρξνλεο αλεζπρίεο, ζρεηηθά κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ 

εγθπξφηεηα. 

 

2.3.2 Η θύζε ηεο ζέζεο (standpoint) 

Μηα ζέζε δελ είλαη απιά θαη κφλν κηα θαηάζηαζε, αιιά είλαη ελδηαθέξνλ απφ ηελ 

αίζζεζε ηνπ λα εκπιέθεζαη. Δίλαη αιήζεηα, φηη ε επηζπκία γηα ηελ απφθξπςε ησλ 

πξαγκαηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζθνηαδηζκνχ 

θαη αθφκε είλαη αιήζεηα φηη ην «θπβεξλψλ» θχιν έρεη πιηθά ζπκθέξνληα απφ απηή 

ηελ «εμαπάηεζε». 

Χζηφζν, κηα ζέζε ελέρεη ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ππάξρνπλ θάπνηεο «πξννπηηθέο» γηα ηελ 

θνηλσλία πνπ νη πξαγκαηηθέο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν δελ είλαη νξαηέο. Ζ ηδέα κηαο ζέζεο θαηαζθεπάδεη ηελ 

επηζηεκνινγία θαηά έλα ηδηαίηεξν ηξφπν. Αληί γηα έλαλ απιφ δπηζκφ, πξνυπνζέηεη κηα 

δπαδηθφηεηα ησλ επηπέδσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Χο έλα βαζχηεξν επίπεδν ή νπζία, 

πνπ ηαπηφρξνλα πεξηιακβάλεη θαη εμεγεί ηελ «επηθάλεηα» θαη επηζεκαίλεη ηε ινγηθή 

κέζσ ηεο νπνίαο αλαζηξέθεη ηελ εκθάληζε θαη παξακνξθψλεη ηε βαζχηεξε 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ηδέα ηεο ζέζεο  εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηελ ππφζεζε φηη ε 

επηζηεκνινγία αλαπηχζζεηαη κε έλα πνιχπινθν θαη αληηζεηηθφ ηξφπν απφ ηελ πιηθή 

δσή,  γηα απηφ ην ιφγν θάζε πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζεί κηα ζέζε πξέπεη λα γίλεηαη κε 

ζνβαξφ ηξφπν (Smith, 2004). 

Ζ ζέζε φπσο έρνπκε δεη θαη παξαπάλσ δελ κπνξεί λα νξηζηεί σο ζπκπαγήο, κφληκε 

ή αλαιινίσηε ζην ρξφλν. Γηα απηφ ην ιφγν, εξρφκαζηε ηψξα λα δνχκε ην δήηεκα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ, δελ έρνπλ φιεο νη γπλαίθεο ηηο ίδηεο ζπλζήθεο εκπεηξηψλ, άξα 

δελ κπνξνχκε λα γεληθεχζνπκε ζε κία θαη κνλαδηθή ζέζε, θαζψο κπνξεί λα 

κνηξάδνληαη κφλν έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν εκπεηξηψλ, φπσο ε απνθιεηζηηθή 

θξνληίδα ησλ παηδηψλ ή ε νηθηαθή εξγαζία ρσξίο ακνηβή. Δπηπιένλ, νη ζεσξεηηθνί ζε 

κεγάιν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπο έρνπλ επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπο, ζηηο πηζαλέο 

επηζηεκνινγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θπιεηηθνχ δηαρσξηζκνχ ηεο εξγαζίαο, ζην πιαίζην ηεο 

αλαιινίσηεο ζέζεο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν. Απηέο νη πξαθηηθέο κπνξνχλ λα 

πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο κεζνδνινγίεο ή γλψζεηο νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηελ 
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πεξηγξαθή. Έηζη κπνξεί λα απνθεπρζεί ε δηάζπαζε ηεο ζέζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, 

ηνλίδνληαο ηε ζρεζηαθή ζθέςε θαη επαλεθηηκψληαο ην «πιηθφ» ζηηο  θαζεκεξηλέο θαη 

ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο χπαξμεο (Harding, 1991). 

Απηή είλαη κηα ζπδήηεζε γεκάηε αληηπαξαζέζεηο πνπ δηεμάγεηαη θαη κέζα ζηνλ ίδην 

ην ρψξν ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο ζέζεο. Απφ ηε κηα πιεπξά φπσο είδακε θαη 

πξνεγνπκέλσο δελ αλαγλσξίδεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ κε βάζε ηελ 

εζληθφηεηα, ηελ ηάμε, θ.η.ι. σο θάηη ην θαηαπηεζηηθφ θαη απφ ηελ άιιε, δηαηππψλνληαη   

ηζρπξηζκνί φηη ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε απηέο νη θαηεγνξίεο νκνγελνπνηνχληαη νη 

γπλαίθεο θαη νη εκπεηξίεο ηνπο (Jorgensen & Phillips, 2002). Δλ κέξεη, νη παξαπάλσ 

δηαθσλίεο νδήγεζαλ ζηε κεηακνληέξλα ζεψξεζε γηα ην θεκηληζηηθφ ππνθείκελν θαη 

ηελ ηαπηφηεηα. 

Ζ ζεσξία ζέζεο ζρεδηάζηεθε σο κηα επηηπρεκέλε, θαηαζθεπαζκέλε ζπιινγηθφηεηα. 

Θεσξείηαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο έλα εκπλεπζκέλν παξάδεηγκα ελφο 

ζπιινγηθνχ ππνθεηκέλνπ θαη έηζη θαηά θάπνην ηξφπν δελ είλαη εληαίν θαη νκνηνγελέο,  

αιιά κηα απζφξκεηε θαη θπζηθή «θνηλφηεηα». Ζ ελ ιφγσ ζεσξία ρηίζηεθε επάλσ ζηελ 

αμία ηεο ζέζεο ηνπ γπλαηθείνπ ππνθεηκέλνπ, πνπ ζπζηεκαηηθά έρεη ζπγθξνηεζεί εληφο 

ηνπ θνηλσληθνχ πεδίνπ. Σν παξαπάλσ απνηειεί κηα αθνξκή, πξνθεηκέλνπ λα 

ζθεθηνχκε ηνλ ηξφπν πνπ ηα αληαγσληζηηθά ππνθείκελα, ζε απηή ηε πεξίπησζε 

feminist collectivities, κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ ζηε βάζε ηνπο (Weeks, 2004). 

Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε εχξεζε κηαο πεξηγξαθηθήο εμήγεζεο ησλ βάζεσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηεο θεκηληζηηθήο πνιηηηθήο. Υξεηάδεηαη λα βξνχκε ηηο βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο, φρη κφλν απφ πιεπξάο νληνινγηθψλ πξαθηηθψλ, αιιά απφ ηελ πιεπξά 

κηαο πνιηηηθήο νληνινγίαο ησλ πξαθηηθψλ, κηαο νληνινγίαο πνπ είλαη άξξεθηα δεκέλε 

κε ηελ πνιηηηθή (Weeks, 2004). 

Ζ έλλνηα ηεο ζέζεο, ινηπφλ, είλαη επηζηεκνινγηθή κε ηηο εμήο έλλνηεο: νη 

θεκηλίζηξηεο «ηεο ζέζεο» εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη γηα ην 

θχιν, δεχηεξνλ εξεπλνχλ ηη γλσξίδνπλ νη άλζξσπνη γηα ην θχιν θαη κε πνην κέζν ηα 

έρνπλ κάζεη, ηξίηνλ θάλνπλ δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξαγκαηηθέο έκθπιεο ζρέζεηο 

εμνπζίαο θαη ηέινο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ θαηά πφζνλ κηα 

θεκηληζηηθή ή γπλαηθεία ζέζε παξάγεη «θαιχηεξε» γλψζε απφ άιιεο ζεσξεηηθέο θαη 

επηζηεκνινγηθέο ζέζεηο (Ramazonoglu & Holland, 2002). 
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Σν θίλεκα ησλ γπλαηθψλ καο έρεη δψζεη κηα αίζζεζε δηθαηψκαηνο ψζηε λα 

εθπξνζσπνχληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ γπλαηθψλ  ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, 

φρη κφλν λα ιακβάλνπλ σο έγθπξα ηα παξαδνζηαθά ζπκθέξνληα θαη λα 

εθπξνζσπνχληαη ζε κηα επηζηεκνινγία θάπνπ καδί κε ηνπο άλδξεο. Καη ην εξψηεκα 

πνπ γελλάηαη είλαη ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε ηελ πξφζβαζε ζε κηα θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο δηαζέζηκε θαη πξαγκαηηθά θαηαπηεζκέλε; 

Δπηπξφζζεηα, απηφο ν ηζρπξηζκφο πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί ζε έλα πιήζνο επδηάθξηησλ 

επηζηεκνινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ ηζρπξηζκψλ: α) ε πιηθή δσή φρη κφλν δνκεί αιιά θαη 

ζέηεη φξηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, β) εάλ ε πιηθή δσή έρεη δνκεζεί 

ζε ξηδηθά αληίζεηνπο ηξφπνπο γηα δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο, ε κηα ζα αλακέλεη φηη ε 

νπηηθή ηεο θαζεκηάο ζα απνηειέζεη κηα αληηζηξνθή ηεο άιιεο, έηζη ηα ζπζηήκαηα 

θπξηαξρίαο θαη ε νπηηθή ηεο δηάζεζεο ησλ θαλφλσλ πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζα είλαη 

ηφζν κεξηθή, φζν θαη ζηξεβιή, γ) ε νπηηθή ηεο άξρνπζαο ηάμεο (ή ηνπ θχινπ) δνκεί 

ηηο πιηθέο ζρέζεηο ζηηο νπνίεο φια ηα «κέιε» είλαη ππνρξεσκέλα-«αλαγθαζκέλα» λα 

ζπκκεηάζρνπλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα απνξξηθζεί σο απιά ςεπδή, δ) θαηά 

ζπλέπεηα, ε νπηηθή (δηαζέζηκε) ηεο θαηαπηεζκέλεο νκάδαο πξέπεη λα παιέςεη γηα λα 

αληηπξνζσπεχζεη έλα «επίηεπγκα» πνπ απαηηεί ε επηζηήκε, ψζηε λα δεη θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαζκέλνη φινη λα 

ζπκκεηάζρνπλ, ε) ηέινο, ε θαηαλφεζε ηεο θαηαπίεζεο, ε πηνζέηεζε κηαο άπνςεο 

«εθζέηεη» θαη απνθαιχπηεη ηηο πξαγκαηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, 

ηνλίδνληαο έηζη ζεκεία πέξα απφ ην κέιινλ, θαη κεηαθέξνληαο έλαλ ηζηνξηθά 

απειεπζεξσηηθφ ραξαθηήξα (Smith, 2004). 

Ζ απφθιηζε ζηελ αλδξηθή θαη γπλαηθεία δσή ζηελ ηαμηθή θνηλσλία νδεγεί απφ ηε 

κηα πιεπξά, πξνο κηα θεκηληζηηθή ζέζε θαη απφ ηελ άιιε, ζε κηα αθεξεκέλε 

αξξελσπφηεηα (Smith, 2004). Πξσηαξρηθφο ζηφρνο απηψλ ησλ ζεσξηψλ  ήηαλ λα 

αλαπηχμνπλ ελαιιαθηηθέο «επηζηεκνινγίεο» πνπ ζα βαζίδνληαη ζηηο γλσζηηθέο 

θεκηληζηηθέο πξαθηηθέο. Δπηζηεκνινγία θαη νληνινγία ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο 

θαη ζε θακία πεξίπησζε νη θεκηλίζηξηεο δελ αγλννχλ απηφ ην δεζκφ. 

 

2.3.3. «Υαξαθηεξίδνληαο» ηε θεκηληζηηθή ζεσξία ζέζεο 

Οη θεκηλίζηξηεο πνπ αθνινπζνχλ ηε ζεσξία ζέζε ζην έξγν ηνπο, εξεπλνχλ ηηο 

δπζθνιίεο γηα ηε ζέζπηζε ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε γλψζε θαη ηελ εμνπζία ρσξίο λα 
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εγθαηαιείπνπλ ηελ ειπίδα λα «αθεγνχληαη» θαιχηεξεο ηζηνξίεο γηα ηελ έκθπιε δσή. 

Τπάξρνπλ, σζηφζν, δηαθνξεηηθνί ηξφπνη  ζθέςεο γηα ηε ιήςε κηαο θεκηληζηηθήο 

ζέζεο. 

Γηα λα «εληνπίδνπκε» φκσο πην εχθνια θαη μεθάζαξα κηα θεκηληζηηθή ζέζε 

ρξεηάδεηαη λα θσδηθνπνηήζνπκε πέληε βαζηθά ζεκεία πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηε 

κεζνδνινγηθή αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζην επφκελν θεθάιαην. Σα παξαθάησ 

ζηνηρεία δελ απνηεινχλ ηνλ απαξάβαην θαλφλα αιιά είλαη ηα βαζηθφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά απηήο ζεσξίαο. Σν πξψην ζεκείν είλαη φηη κηα θεκηληζηηθή ζεσξία 

ζέζεο εξεπλά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ γλψζεο θαη εμνπζίαο, απηφ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε 

έλα κνληέξλν, ζεκειηψδε πξφγξακκα επηζηεκνληθήο κεζφδνπ ην νπνίν επηδηψθεη ηελ 

άκεζε ζχλδεζε αλάκεζα ζηε γλψζε θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηαλ νη γπλαίθεο 

«κηινχλ γηα ηελ αιήζεηα ηνπο» ηνπνζεηνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο κνξθέο εμνπζίαο 

πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο δσέο ηνπο, έηζη ζα κπνξέζνπλ λα δηακνξθψζνπλ απηφ πνπ 

κεηξάηαη σο γλψζε θαη λα θαζνξίζνπλ πνηψλ ε θσλή κπνξεί λα αθνπζηεί. Μηα ηέηνηα 

ζεσξία πξνυπνζέηεη σο απαξαίηεηε ηελ ελφηεηα πνιηηηθήο, ζεσξίαο θαη 

επηζηεκνινγίαο, απνηειεί έλαλ «αλαγθαίν πξνβιεκαηηζκφ» γηα ηε θχζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ ηδεψλ, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Ramazonoglu 

& Holland, 2002).  

Σν επφκελν ζεκείν θσδηθνπνίεζεο είλαη ε νπηηθή κηαο θεκηληζηηθήο ζέζεο πνπ 

απνδνκεί ηελ ίδηα ηε θεκηληζηηθή γλψζε. Ζ ηδέα ηνπ «θεκηληζκνχ» σο θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλεο γλψζεο, αλαγλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο ζε αληίζεζε κε κηα 

εμαηνκηθεπκέλε, ζηαζεξή, θαξηεζηαλή γλψζε ηνπ εαπηνχ ή κε κηα ζηαζεξή ηαπηφηεηα 

(Ramazonoglu & Holland, 2002). Ο εξεπλεηήο «καζαίλεη» απφ κηα κεξηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ζέζε θαη έηζη ζπγθξνηείηαη θαη ν ίδηνο, κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, θνηλσληθά σο «γλψζηεο ηνπ εαπηνχ» ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ζθέςεο 

θαη ηελ θαηάιιειε γλψζε. 

Μέζσ ηεο ακθηζβήηεζεο ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ εξεπλεηή γίλεηαη νξαηή, αθξηβψο κε 

ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νη θεκηλίζηξηεο εθζέηνπλ πξαγκαηηθά ηνπο άλδξεο πίζσ απφ ηε 

θαηλνκεληθή νπδεηεξφηεηα ηεο παηξηαξρηθήο γλψζεο. Καζηζηψληαο  νξαηφ ηνλ 

εξεπλεηή, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαζηνραζηηθφηεηαο ε νπνία ζα αλαιπζεί ζε 

επφκελν θεθάιαην, σο αλαγθαία «πξνυπφζεζε» ησλ πνηνηηθψλ κεζνδνινγηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ, νη ζρέζεηο εμνπζίαο κεηαηξέπνληαη αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο ζε έλα 
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θξηηηθφ γλψξηζκα ηεο θαηαλφεζεο ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ 

έκθπισλ ζρέζεσλ εμνπζίαο (Haraway, 2004). Απηφ βέβαηα εγείξεη δχν πξνβιήκαηα: 

ην πξψην είλαη, ηη ζεκαίλεη λα έρεηο πνιιαπιά ππνθείκελα ηεο θεκηληζηηθήο γλψζεο, 

θαη ην δεχηεξν, αλ θαη ε θεκηληζηηθή δηαλφεζε θαηά θάπνην ηξφπν απνθηά «αλψηεξε» 

γλψζε  ηεο εκπεηξίαο ησλ γπλαηθψλ νη «ζπλεζηζκέλεο «γπλαίθεο κπνξνχλ λα ηελ 

απνθηήζνπλ; θαη ζε πνην βαζκφ (Ramazonoglu & Holland, 2002); Δδψ αθξηβψο 

έξρεηαη λα πξνζηεζεί αθφκε έλα εξψηεκα, αλ ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηε 

θεκηληζηηθή ζέζε θαη ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ θαη αλ κηα  ηέηνηα ζέζε είλαη φλησο 

δπλαηή. Με ην πξψην εξψηεκα ην νπνίν είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο, έρεη αζρνιεζεί ε 

Butler κειεηψληαο ηηο «γπλαίθεο» σο ππνθείκελν ηνπ θεκηληζκνχ, δηφηη ην δήηεκα ηνπ 

«ππνθεηκέλνπ» είλαη θνκβηθφ γηα ηελ πνιηηηθή θαη γεληθφηεξα γηα ηε θεκηληζηηθή 

πνιηηηθή. 

Σν επφκελν ζεκείν αθνξά ηηο εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ. Μηα θεκηληζηηθή ζέζε 

βαζίδεηαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φπσο έρεη αλαιπζεί θαη 

ζε πξνεγνχκελν ζεκείν. Μηα θεκηληζηηθή ζέζε ζπλεπάγεηαη φηη νη γπλαίθεο 

εθθξάδνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Απηή ε γείσζε, δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα επίκαρα δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα γίλεη γλσζηή ε εκπεηξία, πψο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ 

ζπλδέζεηο κεηαμχ γλψζεο, εκπεηξίαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηη είδνπο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπ βησκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θεκηληζηηθήο γλψζεο 

(Ramazonoglu & Holland, 2002). Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ζπλεηζθνξέο 

γηα απηή ηε ζπδήηεζε γηα ην πψο έρεη «ζπιιεθζεί» ε εκπεηξία θαη πψο πηζηεχεηαη φηη 

ζπλδένληαη ε εκπεηξία, ε γλψζε θαη ε θεκηληζηηθή γλψζε εηδηθφηεξα. Ζ αξρή ηεο 

ελζσκάησζεο ησλ εκπεηξηψλ ησλ γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία έξεπλαο έρεη νδεγήζεη ζε 

δηάθνξεο κεζνδνινγίεο πνπ «εγθξίζεθαλ» θαη ηξνπνπνηήζεθαλ, ψζηε λα ρσξέζνπλ ζε 

έλα θεκηληζηηθφ πιαίζην (Akman, Toner, Stuckless, Ali, Emmott & Downie, 2001). 

Σν ηέηαξην ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν δελ δηαρσξίδεηαη απφ ην πξνεγνχκελν 

ζεκείν, αθνξά ηελ πνηθηινκνξθία ζηηο εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηε δηαζχλδεζε ζηηο 

ζρέζεηο εμνπζίαο κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ (Ramazonoglu & Holland, 2002). Σν 

παξαπάλσ θξίλεηαη απαξαίηεην γηαηί ρξεηάδεηαη λα αλαγλσξίδεη ηηο πνιπάξηζκεο 

δηαθνξέο ζηηο θαηαθεξκαηηζκέλεο εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ θαη ζηηο θαηεγνξίεο άλδξα-

γπλαίθα σο παγθφζκηεο θαηεγνξίεο. Αλαγλσξίδνληαο ηε δηαθνξά, αθήλεη ηηο 

«γπλαίθεο» σο ην αληηθείκελν ηεο θεκηληζηηθήο γλψζεο αιιά ηνπνζεηεί ηαπηφρξνλα 

απηφ ην αληηθείκελν ζε αληίζεζε κε ηελ απνδνκεκέλε θαηεγνξία ηεο γπλαίθαο. Ο 
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θαζνξηζκφο ηνπ ηη είλαη ίδην θαη ηη δηαθνξεηηθφ ζηηο εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ απαηηεί 

επίζεο ηε γλψζε ησλ εηδηθψλ ζρέζεσλ ησλ δχν θχισλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο 

ζέζεηο. 

Ο ηειεπηαίνο θφκβνο είλαη ζρεηηθά κε ηε γλψζε απφ κηα θεκηληζηηθή ζεσξία ζέζεο, 

ε νπνία είλαη πάληνηε ππνθεηκεληθή γλψζε (Ramazonoglu & Holland, 2002). Ζ γλψζε 

είλαη «κεξηθή» ηφζν κε ηελ έλλνηα φηη δελ είλαη εληαία ζην ζχλνιν ηεο, φπσο έρεη 

αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, αιιά ηφζν θαη κε ηελ έλλνηα φηη δελ είλαη ακεξφιεπηε. Με 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο νη ζεσξεηηθνί ηεο ζεσξίαο ηεο ζέζεο, πξνζπαζνχλ λα 

απνθχγνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε γλψζε ηνπο είλαη γεληθψο αιήζεηα ή αιήζεηα γηα ηηο 

«γπλαίθεο» (Haraway, 2004). 

ηαλ εκθαλίζηεθε ε ζεσξία ζέζεο ην 1980, φπσο είδακε θαη ζηελ αξρή  ηεο 

ελφηεηαο, εκθαλίζηεθε λα είλαη αθξηβψο απηφ πνπ ρξεηαδφηαλ ηφηε ην θεκηληζηηθφ 

θίλεκα. Μηα κέζνδνο λα νλνκάδεη ηελ θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηε 

δσή ηνπο. Ζ ζεσξία απηή, απνηέιεζε κηα πξφθιεζε ζηελ αλδξνθεληξηθφ νξηζκφ ηεο 

αιήζεηαο θαη ηεο κεζφδνπ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηε κνληέξλα δπηηθή επηζηήκε θαη 

επηζηεκνινγία (Hekman, 2004). Καζηέξσζε κηα ελαιιαθηηθή νπηηθή ηεο αιήζεηαο θαη 

κε απηή, ήιπηδε ζε κηα ιηγφηεξν θαηαπηεζηηθή θνηλσλία. ηε ζπλέρεηα φκσο νη 

απαηηήζεηο ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο άιιαμαλ, δεκηνπξγψληαο λέεο αλάγθεο θαη 

πξννπηηθέο, έηζη θαη ε επηζηεκνινγηθή ζέζε ρξεηαδφηαλ λα αιιάμεη ψζηε λα κπνξεί λα 

ζπκβαδίδεη κε ην ηξίην θχκα.  

 

2.4. Φεκηληζηηθόο κεηακνληεξληζκόο (postmodern feminism) 

Οη κεηακνληέξλεο ηδέεο, νη κέζνδνη θαη ηα θείκελα, αγλνήζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ, 

ζην ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη απηφ επεηδή, ρσξίο ακθηβνιία, ακθηζβεηεί 

ηνπο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο πνπ δνκείηαη  θαη θαηαζθεπάδεηε ε θνηλσλία θαη 

γεληθφηεξα νη ζεσξίεο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Μηα πεξηνρή ηεο θεκηληζηηθήο 

κεηακνληέξλαο κεζνδνινγίαο θαη επηζηεκνινγίαο πξνήιζε πξσηίζησο απφ ηελ 

«δεχηεξε πεξηνρή
11

» (Ramanzoglu & Holland, 2002).Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

                                                             
11

 Ο κεηακνληεξληζκφο σο γεληθφο φξνο «εθαξκφδεηαη» ζε ηξείο θχξηεο πεξηνρέο (θαζεκία έρεη κηα 

καθξά ηζηνξία: 1) έλα θίλεκα ζηε ηέρλε θαη ηελ αξρηηεθηνληθή 2) ηα κεηαδνκηζηηθά έξγα Γάιισλ 

ζεσξεηηθψλ φπσο ν Foucault, ν Derrida, ν Deleuze θαη 3) πην γεληθά ζεσξίεο ηνπ χζηεξνπ θαπηηαιηζκνχ 

ζηηο νπνίεο νη θνηλσλίεο θαηαζθεπάδνληαη σο «κεηα-βηνκεραληθέο», «κεηακνληέξλεο». Σν 
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αλάκεζα ζην κεηαζηξνπθηνπξαιζκφ θαη ηνλ κεηακνληεξληζκφ  δελ ζα επηρεηξήζνπκε 

φκσο λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα θαζψο δελ ππάξρεη 

κηα ελνπνηεκέλε κεηακνληέξλα ζεσξία ή αθφκε έλα ζχλνιν ζέζεσλ. Μάιινλ, 

εληππσζηάδεηαη θαλείο απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζεσξηψλ πνπ ζπρλά 

ζπζζσξεχνληαη καδί σο «κεηακνληέξλεο» θαη ηεο πιεζψξαο –ζπρλά ζπγθξνπζηαθψλ- 

κεηακνληέξλσλ ζέζεσλ. 

Αξρηθά λα αλαθέξνπκε πσο φηαλ κηιάκε γηα ηνλ κεηακνληεξληζκφ,  αλαθεξφκαζηε 

ζε ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο πξνεγκέλεο κεηαβηνκεραληθέο θνηλσλίεο. ε θάζε 

ηζηνξηθή ζηηγκή, ππάξρνπλ ζρέδηα πνπ δηακνξθψλνληαη απφ πιηθνχο παξάγνληεο θαη 

κέζσ απηνχ δίλνληαη θαη λένη νξηζκνί ησλ λφκηκσλ κνξθψλ γλψζεο. ην 

κεηακνληεξληζκφ,
12

 νη λένη φξνη πνπ εκθαλίδνληαη έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη ηνλ νξζνινγηζκφ ηεο επηζηήκεο πνπ σο κνλαδηθφ 

ζηφρν είραλ ηελ αλαθάιπςε ηεο επηζηεκνληθήο θαη «εζηθήο» αιήζεηαο (Farganis, 

1994). Οη αξρέο ηνπ δηαθσηηζκνχ «ρεηξνθξφηεζαλ» θαη ππνδέρηεθαλ ηελ αιιαγή ηεο 

κέρξη ηφηε ζξεζθεπηηθήο παξάδνζεο. Σψξα, νξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη ν 

Γηαθσηηζκφο
13

 απέηπρε, γηαηί νη ηδέεο ηεο ηζφηεηαο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνηέ, 

άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη νη αξρέο απηέο ήηαλ πξνο φθεινο ησλ αλδξψλ θαη εηο βάξνο 

ησλ γπλαηθψλ θαη άιινη φηη νη αξρέο απηέο ήηαλ επζχο εμ αξρήο «ειαηησκαηηθέο». 

Γηαηί φκσο ε απφξξηςε ησλ αξρψλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ «απεπζχλεηαη» ζηηο 

θεκηλίζηξηεο; ίγνπξα ν δξφκνο πξνο ηε κεηαλεσηεξηθφηεηα
14

 πνπ αθνινχζεζαλ, ηνπο 

                                                                                                                                                                                 
κεηαδνκηζηηθφ ζθέινο έρεη αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ απφ ζηνραζηέο επηζεκαίλνληαο ην γεληθφηεξν φξν 

«κεηακνληέξλν» (postmodern).                                   

 
12

Γηα πνιινχο, ε απιή αλαθνξά ηεο ιέμεο «κεηακνληεξληζκφο», θέξλεη ακέζσο ζην κπαιφ  ηνπ ηδέεο 

ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ, ηεο απξνζδηνξηζηίαο θαη ηνπ πιήζνπο, νη νπνίεο είλαη πξάγκαηη ην θιεηδί γηα ηα 

κεηακνληέξλα ζηνηρεία. Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε κεηαλεσηεξηθφηεηα απνηειεί 

ήδε κηα ζπδήηεζε πνπ είλαη δηαζπαζκέλε θαη απνζπαζκαηηθή. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ηνπ 

1980 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1990 νη φξνη «κεηακνληεξληζκφο» θαη «κεηαλεσηεξηθφηεηα» γεληθεχηεθαλ ζηελ 

επξσπατθή θαη βνξεηνακεξηθαληθή θνπιηνχξα (Malpas, 2005).   
13

 Οη θηιφζνθνη ηνπ Γηαθσηηζκνχ είραλ σο ζηφρν λα αλαπηχμνπλ κηα αληηθεηκεληθή επηζηήκε, 

θαζνιηθή», «δίθαηε» θαη εζηθή ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή ηνπο ινγηθή. Πίζηεπαλ φηη νη ηέρλεο θαη νη 

επηζηήκεο, δελ ζα βνεζνχζαλ κφλν ηνλ έιεγρν ησλ θπζηθψλ δπλάκεσλ αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θφζκνπ θαη ηνπ εαπηνχ κέζα ζε απηφλ θαζψο θαη ηελ εζηθφ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε δηθαηνζχλε ησλ 

ζεζκψλ (Dickens & Fontana, 1994). 
14

 Ζ κεηαλεσηεξηθφηεηα, ζρεηίδεηαη ρξνληθά κε ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ επηθξάηεζαλ απφ ην 1960. 

Απφ εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν άξρηζε ζηνπο θφιπνπο ηεο δηαλφεζεο ε ακθηζβήηεζε ησλ 

ελλνηνινγηθψλ ζεκειίσλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαη ησλ ηδεψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ 

θαη ηεο ηζηνξηθήο θαη γξακκηθήο θνηλσληθήο πξνφδνπ. Οη άλζξσπνη, βηψλνληαο ζηελ Δπξψπε δχν 

παγθνζκίνπο πνιέκνπο, ηηο ζπλέπεηεο ηεο αηνκηθήο βφκβαο ζηε Υηξνζίκα θαη ην Οινθαχησκα ηεο 

λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο, άξρηζαλ εληνλφηεξα λα ακθηβάιινπλ γηα ηε δπλαηφηεηα ηεο επηζηήκεο λα 

ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία θαη ηελ πξφνδν. ηηο λέεο ζπλζήθεο πνιινί δηαλνεηέο θαη επηζηήκνλεο 
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παξείρε ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε ξηδηθή ξήμε κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε, 

ψζηε λα επέιζεη ε απειεπζέξσζε απφ ηελ άγλνηα θαη ηελ δεηζηδαηκνλία (Dickens & 

Fontana, 1994). Αθφκε, αλακθηζβήηεηα, απηφ πνπ είλαη αξθεηά «ειθπζηηθφ» γηα ηηο 

κεηακνληέξλεο θεκηλίζηξηεο είλαη ε έκθαζε ζηε δηαθνξά, ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ 

πνηθηιία πνπ ππάξρεη ζηε ζχγρξνλε θνηλσληθή δσή. Αθνινχζεζε, ζηε ζπλέρεηα, ε 

απνκπζνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο θχζεο πνπ έθξπβε παγίδεο, δηφηη αθνξνχζε θπξίσο 

ηνπο άλδξεο. Οη κεηακνληέξλεο θεκηλίζηξηεο αληηηίζεληαη ζηελ νπζηνθξαηία θαη ζε 

φιεο ηηο κνξθέο ηεο ζεκειηαθήο γλψζεο θαη αιήζεηαο, απνξξίπηνπλ ηηο νηθνπκεληθέο 

ηδέεο ηεο ινγηθήο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, αλαγλσξίδνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηε 

«ρξεζηκφηεηα» ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν κεηακνληεξληζκφο αλαδηνξγαλψλεη 

ηα φξηα κέζα απφ ηελ θξηηηθή ησλ ππνθεηκεληθψλ/αληηθεηκεληθψλ πεδίσλ γλψζεο. Οη 

θεκηλίζηξηεο είδαλ απηή ηελ επηζηεκνινγία ζαλ έλαλ ηξφπν λα ζπκπεξηιάβεη 

πξνεγνπκέλσο πεξηζσξηνπνηεκέλεο θσλέο ζην έξγν ηνπο. 

Ο θεκηληζηηθφο κεηακνληεξληζκφο απνηειεί κηα ζπλνρή ηνπ κεηα-ζεηηθηζηηθνχ 

κεηακνληεξληζκνχ θαη ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ θεκηληζκνχ (Rosser, 1992). Μπνξεί θαλείο 

λα δηαθξίλεη δχν ρξνληθέο ζηηγκέο εληφο ηνπ ελ ιφγσ κεηακνληεξληζκνχ. Ζ πξψηε 

αλήθεη ζηε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν-1970 θαη αξρέο 1980-  πξνέξρεηαη απφ ηνλ Derrida 

θαη έρεη έλαλ γισζζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, δειαδή ζηεξίδεηαη ζην θείκελν. Ζ άιιε 

ζηηγκή κέζα ζην κεηακνληεξληζκφ πξνέξρεηαη απφ ην Foucault
15

 θαη ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ απφ ην Lacan, αλήθεη θαη απηφ ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, αλ θαη είλαη δχζθνιν λα 

εληνπίζνπκε ηελ εκθάληζε ηνπ (Bertens, 1995). Ζ δεθαεηία ηνπ 1980,ην ζίγνπξν είλαη 

φηη, επαλαπξνζδηφξηζε ην κεηακνληέξλν θαη επέηξεςε ηνπο ζηελνχο δεζκνχο κε ηνλ 

θεκηληζκφ θαη ηελ πνιππνιηζκηθφηεηα, -πνπ ηψξα ζε γεληθέο γξακκέο ζπλδένληαη κε 

ηνλ κεηακνληεξληζκφ- (Bertens, 1995). 

Απφ ηε ζθνπηά, ηνπ κεηακνληεξληζκνχ, ε γλψζε πνπ θάπνηε θαηλφηαλ νπδέηεξε θαη 

αληηθεηκεληθή ζηνπο ζεηηθηζηέο, ηψξα αιιάδεη θαη ζπλδέεηαη αλαπφθεπθηα κε ηελ 

εμνπζία. Ζ γιψζζα θαηαιακβάλεη ζεκαληηθφ κέξνο ζηελ επηζηεκνινγία απηή, έηζη 

                                                                                                                                                                                 
άξρηζαλ λα δίλνπλ έκθαζε ζηε ζρεηηθφηεηα, ηε ξεπζηφηεηα, αλαδεηθλχνληαο κηα δηαθνξεηηθή πιεπξά 

ηεο θχζεο ηνπο (Πνπξθφο, 2010). 
15

 Ο Λφγνο ηνπ Foucault βαζίδεηαη ζηελ Αξραηνινγία ησ επηζηεκψλ ηνπ αλζξψπνπ. Γηα απηφλ ν 

«άλζξσπνο» είλαη κηα ζρεηηθά πξφζθαηε εθεχξεζε ηεο ζχγρξνλεο επνρήο, πνπ ν νπκαληζηηθφο 

πνιηηηζκφο ηελ έθαλε γηα πξψηε θνξά ηφζν θχξην ζέκα θαη αληηθείκελν ηεο πλεπκαηηθήο έθθξαζεο 

(Dickens & Fontana, 1994).  Ζ αξραηνινγηθή έκθαζε ζηελ νκηιία ζπκπιεξψλεηαη απφ κηα γελεαινγηθή 

αλεζπρία γηα ην πψο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο (πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, δηαπξνζσπηθέο) 

εμαζθαιίδνπλ απηφ πνπ απνθαιείηαη βην-εμνπζία, εηδηθά γηα ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο  πνπ παξάγνπλ 

πγηή, «αζθαιή» θαη παξαγσγηθά άηνκα. 
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εμεηάδεηαη αδηαρψξηζηα απφ ηελ εμνπζία. Δπηρεηξεί λα εθζέζεη ηελ πνιηηηθή θαη ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγεί απηή, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαηξέζεη ηηο 

ζεζκνζεηεκέλεο ηεξαξρίεο θαη λα ιεηηνπξγήζεη ελάληηα ζηελ εγεκνλία ηνπ θάζε 

κεκνλσκέλνπ ιφγνπ ζπζηήκαηνο, πξνο ηελ ππεξάζπηζε ηεο δηαθνξάο θαη ηεο 

πνιιαπιφηεηαο (Bertens, 1995). πσο θάζε πηπρή ηνπ κεηακνληεξληζκνχ, έηζη ε 

ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνινγία δελ απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε πξαγκαηηθφηεηα σο 

δεδνκέλε θαη αιεζηλή εκπεηξία, δελ δέρεηαη θακία κνξθή αιήζεηαο. Γηα παξάδεηγκα, 

νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ queer ζεσξία ελδηαθέξνληαη θαηά 

θχξην ιφγν γηα ηελ έθθξαζε ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ απφςεσλ θαη πξννπηηθψλ: 

πψο ηα άηνκα βηψλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ε ζεμνπαιηθφηεηα θαη νη ζεμνπαιηθέο 

ηαπηφηεηεο δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηνπο ιφγνπο ηεο θπιήο, ηεο ηάμεο, ηνπ θχινπ, 

θ.η.ι.; πψο απηέο νη εκπεηξίεο ηεο ηαπηφηεηαο επεξεάδνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ 

θνηλσληψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ (Filax, Sumara, Davis & Shogan, 2005); 

Ο Foucault δηεξεχλεζε γεληθφηεξα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα αλζξψπηλα 

φληα «απνηεινχληαη-δεκηνπξγνχληαη» κέζα απφ ηε γιψζζα θαη αλαγλσξίδνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο σο ππνθείκελα. Οξηζκέλνη ζεσξεηηθνί πξνζπάζεζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ  

ηα θελά κε ηηο ηδέεο ηνπ Louis Althouser γηα ηελ ηδενινγία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επί ηνπ ζέκαηνο (Bertens, 1995). Οη θεκηλίζηξηεο πνπ αθνινχζεζαλ ηε κεηακνληέξλα 

επηζηεκνινγία έζεζαλ εθ λένπ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ λα είζαη γπλαίθα 

θαη ε πξνζνρή ζηξάθεθε πξνο ηελ εμέηαζε ηη λνείηαη σο «εαπηφο». Δίλαη ηα 

ππνθείκελα ζηαζεξέο νληφηεηεο ή είλαη ππνθείκελα πνπ απνηεινχληαη απφ 

αληηθξνπφκελα ηκήκαηα κε αδχλακεο ηαπηφηεηεο; Πνην ξφιν δηαδξακαηίδεη ην θχιν 

ζηε δσή θαη ηε ζθέςε ησλ αηφκσλ;  

Μπνξεί λα εκθαλίδνληαη δηαθσλίεο κέζα ζηε θεκηληζηηθή ζεσξία ζρεηηθά κε ηηο 

πηπρέο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ: Πνηα είλαη ε ζρέζε κε ην θχιν; Πψο αθξηβψο 

ρηίζηεθε απηή ε αληίιεςε; Πψο αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο παξάγνληεο ηεο θπιήο θαη ηεο 

ηάμεο. Παξφια απηά, ε θεκηληζηηθή ζεσξία, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηδηαίηεξε θιίζε ηνπ, 

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο 

θαη ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ (Farganis, 1994). Ζ θεκηληζηηθή ζεσξία έρεη 

πξνρσξήζεη ζε έλα ηζρπξφ επηζηεκνινγηθφ θαη δηαιεθηηθφ ζχλνιν ησλ επηρεηξεκάησλ. 

Με ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θχινπ ζην επίθεληξν, ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα δνχκε ηνλ 

θνηλσληθφ θφζκν κέζα απφ ηα κάηηα ησλ γπλαηθψλ, γηα παξάδεηγκα λα δηεξεπλήζνπκε 

ηα ζέκαηα ηεο εκπεηξίαο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη 
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ηεο εξγαζίαο. Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ ινηπφλ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε δηαηχπσζε 

δελ πξέπεη λα ιακβάλεηαη σο δεδνκέλε, αιιά λα ζεσξείηαη  σο κηα ηζηνξηθή ζηηγκή 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θχινπ (Farganis, 1994). 

ηελ ηξίηε θάζε ηνπ θεκηληζκνχ, ε θεκηληζηηθή ζεσξία έλσζε ηηο δπλάκεηο ηεο κε 

ηνλ κεηακνληεξληζκφ, νη θεκηλίζηξηεο ππνγξάκκηζαλ ηνπο ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ 

νη γπλαίθεο πξνζιακβάλνληαη σο δηαθνξεηηθέο. Οη ζεσξίεο θαη νη παξαηεξήζεηο ηνπο 

ζρεηηδφηαλ κε ην θχιν θαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζα έπξεπε λα ζεσξείηαη σο κηα 

ζπλέρεηα θαη φρη σο κηα δηρνηφκεζε. Ζ κεηακνληέξλα επηζηεκνινγία θαη 

θαη΄επέθηαζε ν κεηακνληέξλνο θεκηληζκφο ακθηζβήηεζε ηε θηιειεχζεξε ηδέα  ηνπ 

«ππνθεηκέλνπ», ηνλίδνληαο αληίζεηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δπλάκεηο έμσ 

απφ ηνλ εαπηφ ηνλ απνηεινχλ θαη ηνλ επεξεάδνπλ. Σν κεηακνληέξλν ππνθείκελν 

βξίζθεη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζηελ ηζηνξία θαη ξηδηθά ηζηνξηθνπνηείηαη, σο εθ ηνχηνπ ηα 

θηιειεχζεξα «πξνβιήκαηα» επαλαδηαηππψλνληαη κεηακνληέξλα (Farganis, 1994). 

Ζ κεηακνληέξλα επηζηεκνινγία έηπρε αλαγλψξηζεο απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο γηαηί 

δίλεη έκθαζε ζηνπο αγψλεο, ζπλδένληαο ηε γλψζε κε ηελ εμνπζία θαη αλαγλσξίδνληαο 

ηνλ πνιηηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη εηδηθνί αιιά θαη ην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νη αληίπαινη ηεο παξαδνζηαθήο ζεσξίαο πξνο ηα θνηλσληθά θηλήκαηα. 

Σν θχιν (sex) γίλεηαη θαηαλνεηφ σο έλαο ιφγνο ή κάιινλ σο έλα ζχλνιν ιφγσλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη, αθνινπζψληαο φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ηελ παξάδνζε ηνπ Foucault. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνινγία βιέπεη ηνλ εαπηφ ηεο ζαλ κηα δηαθνξεηηθή θσλή 

κέζα ηελ ηζηνξία, φπνπ ην κεηακνληέξλν πξφηππν θάλεη ηελ εηζαγσγή ησλ κέρξη ηφηε 

«αζαθή» θσλψλ ησλ γπλαηθψλ ζε λέα ζελάξηα, λέα θείκελα θαη λέεο ζπδεηήζεηο. Δίλαη 

έλαο ηξφπνο λα εθζξνλίζνπλ ηελ παιηά επηζηεκνινγία αιιά θαη εθείλνπο πνπ θαηείραλ 

κέρξη ηφηε ηελ εμνπζία κέζα απφ απηή. Γηα ηηο θεκηλίζηξηεο πνπ είλαη γλψζηεο ηεο 

θνηλσληθήο ζεσξίαο, απνηειεί έλαλ ηξφπν αλαηξνπήο ηεο ιεπθήο, αξζεληθήο, 

επξσθεληξηθήο θσλήο, εθζέηνληαο ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηεο. 

Δπηπιένλ, ζε απηφ ην ζεκείν ε απφξξηςε ηεο επηθξαηνχζαο αλδξνθεληξηθήο 

ζεσξίαο ζπκβαδίδεη θαη κε ηελ ηαπηφρξνλε απφξξηςε ηεο θεκηληζηηθήο νπηηθήο, επεηδή 

πηζηεχνπλ φηη δελ ππάξρεη απφιπηε γλψζε. Αθφκε, ηελ απνξξίπηνπλ επεηδή ε ζεσξία 

ηεο θεκηληζηηθήο νπηηθήο ηζρπξίδεηαη φηη ν ηχπνο ηεο δηθήο ηεο  «θνηλσληθήο» 

αιήζεηαο είλαη αλψηεξνο απφ ηελ θπξίαξρε ζρνιή. Καηαιήγνπλ ινηπφλ, φηη κπνξεί λα 
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ππάξρεη κηα θεκηληζηηθή επηζηήκε θαη φηη φζνη ππνζηεξίδνπλ ηε ζεσξία ηεο 

θεκηληζηηθήο νπηηθήο, πξνζπαζνχλ απιψο λα επηβάιινπλ κηα θαηλνχξγηα «αιήζεηα.  

Έηζη νπνηνδήπνηε είδνο θνηλσληθήο γλψζεο, κέρξη ηψξα είλαη ηεκαρηζκέλν θα 

κεξνιεπηηθφ ζηε βάζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ θαηαπηεζκέλσλ νκάδσλ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη γηα λα πεξηγξαθνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ θνηλσληθψλ 

ζεσξηψλ, κεηακνληέξλαο ζθέςεο θαη θεκηληζηηθήο ζεσξίαο. Ζ κηα είλαη λα εμεηαζηεί, ε 

αλάπηπμε ηνπ θεκηληζκνχ σο ζεσξίαο απφ κφλε ηεο, σο απφξξνηα ησλ δηαπηζησζέλησλ 

ειιείςεσλ ηεο θηιειεχζεξεο, καξμηζηηθήο, ζνζηαιηζηηθήο θαη ξηδνζπαζηηθήο ζεσξίαο, 

απηή είλαη κηα θνηλή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο θεκηλίζηξηεο. 

Μηα δεχηεξε πξνζέγγηζε, είλαη ε πξνζνρή λα ζηξαθεί ζηηο θνηλέο πηπρέο ηνπ 

κεηακνληέξλνπ θαη θεκηληζηηθνχ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ: ε θξηηηθή ηεο νπζηνθξαηηθήο 

ζθέςεο, ε εζηίαζε ζηελ δηαξθή έληαζε κεηαμχ ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ, αλάκεζα 

ζηνλ παξαηεξεηή θαη ηνλ παξαηεξνχκελν (Farganis, 1994). Ζ ηξίηε ζηξαηεγηθή, είλαη 

λα εξεπλεζεί, ην ζεκείν πνπ εληνπίδεηαη κηα «πηψζε», ράζκα κεηαμχ θεκηληζηηθψλ θαη 

κεηακνληέξλσλ ζεσξηψλ: είηε λα επηηξαπεί κηα πξάμε πνπ βαζίδεηαη ζε νξηζκέλεο 

εζηθέο παξαδνρέο, ε νπνία θάλεη ηνπο αλάινγνπο δεζκνχο αλάκεζα ζηε γλψζε θαη ηελ 

εμνπζία (Farganis, 1994). 

ε αληίζεζε, κε νπνηαδήπνηε αληηθεηκεληθή ηδέα ελφο εαπηνχ, ε κεηακνληέξλα 

ζθέςε ελζαξξχλεη πξνο ηε ζθέςε κηαο ηαπηφηεηαο ζρεζηαθήο πνπ ζπλερψο 

δηακνξθψλεηαη θαη λα αλαδηακνξθψλεηαη θαη αιιειεπηδξά κε δχλακε ζε δηάθνξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ζέζεηο. Ο κεηακνληεξληζκφο, δίλεη έκθαζε ζηελ ηδέα φηη ηα 

άηνκα είλαη νη πνιηηηθνί παξάγνληεο πνπ θαηέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα μαλαγξάςνπλ ηελ 

ηζηνξία θαη επηηξέπνπλ λα δνχκε φηη είκαζηε ηαπηφρξνλα «ζχκαηα θαη παξάγνληεο» 

εληφο ησλ ζπζηεκάησλ θπξηαξρίαο, φηη νη ζπδεηήζεηο καο (ιφγνη) κπνξνχλ λα 

επεθηείλνπλ ηηο ζρέζεηο θπξηαξρίαο, φηαλ νπνηαδήπνηε ζεσξία ρεηξαθέηεζεο θέξεη ηα 

ίρλε ησλ απαξρψλ ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ζρέζεηο εμνπζίαο-γλψζεο. 

Απηφ ζεκαίλεη, ινηπφλ φηη ε ηδέα ηεο θαηαπίεζεο ησλ γπλαηθψλ είλαη νηθνπκεληθή; 

Δάλ ν κεηακνληεξληζκφο εγθσκίαζε ηελ ηδέα ηεο ηζηνξίαο, σο κηα πξνφδνπ πνπ 

μεδηπιψλεη ηα γεγνλφηα, ηελ επηζηήκε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ππεξεζία ηεο 

αλζξσπφηεηαο, ηα γεγνλφηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη ηνπ 1940 θαζψο θαη ησλ 

δεθαεηηψλ πνπ αθνινχζεζαλ, ζίγνπξα γθξέκηζαλ απηή ηελ πεπνίζεζε (Farganis, 

1994). Σα ζεκέιηα ηεο επηζηήκεο, ν εκπεηξηζκφο, ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε νξζνινγηθή 
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αλάιπζε ζην ζχλνιν ηεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ήηαλ απηέο πνπ παξνπζίαδαλ χπνπηεο 

ηηο δηαπνιηηηζκηθέο ηδέεο ηνπ κνληεξληζκνχ θαη κεηέπεηηα ηνπ κεηακνληεξληζκνχ. Ζ 

ακθηζβήηεζε ηεο επηζηήκεο, ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο πνπ ηελ 

πεξηηξηγχξηδε, είρε σο απνηέιεζκα, λα ελζσκαησζνχλ ζηε κεηακνληέξλα 

επηζηεκνινγία αιιά θαη ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο (Farganis, 2004). 

Ζ κεηακνληέξλα επηζηεκνινγία αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο ν κεηακνληέξλνο 

θεκηληζκφο, δελ ξσηά κφλν εάλ ππάξρεη κηα εληαία ηδέα ηεο γπλαίθαο, αιιά εάλ 

ππάξρεη κηα εληαία ηδέα ηεο αιήζεηαο. Ρσηά εάλ ν θεκηληζκφο, έρεη έλαλ επηζηεκνληθφ, 

εζηθφ ή αιιηψο «νπζηψδε» ππξήλα. Δάλ ε έκθαζε είλαη ζηελ πνιιαπιφηεηα θαη ηελ 

πνιπκνξθία ηεο αιήζεηαο, ησλ ελλνηψλ, ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ηα εζηθά ηδεψδε, φπσο 

θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιεο ηδέεο, εάλ ζα πξέπεη λα πιαηζηψλνληαη θαη λα ηνπνζεηνχληαη 

κέζα ζε έλα ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, ηφηε ην ζχλνιν ησλ ρεηξαθεηηηηθψλ 

πξαθηηθψλ ζα κπνξεί λα αξζξσζνχλ κε κεγαιχηεξε ηζρχ θαη ζεκαζία (Dickens & 

Fontana, 1994). Δάλ ηίζεληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο παγθνζκηνπνηεκέλεο πηπρέο 

νξηζκέλσλ ηξφπσλ αλάιπζεο επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ, ηφηε ζα πξέπεη λα 

αλαξσηεζνχκε πψο ν θεκηληζκφο κπνξεί ν ίδηνο λα δηεθδηθήζεη νπνηνδήπνηε 

επηζηεκνληθφ «πιενλέθηεκα». Δάλ επηπιένλ, κπνξνχκε λα επηθξίλνπκε ηνπο εηδηθνχο 

νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηε θσλή ηνπο γηα λα κηιήζνπλ κε επηηαθηηθφ χθνο, ζην φλνκα 

ηεο επηζηήκεο,  ηφηε κπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ ηηο θεκηλίζηξηεο λα κηινχλ ζην 

φλνκα ηεο ελ ιφγσ πνηθηιφκνξθεο νκάδαο, γλσζηή σο γπλαίθεο; 

Ο κεηακνληεξληζκφο ζα κπνξνχζε λα «εκπνδίζεη» ηε θεκηληζηηθή πξάμε, εάλ νη 

θεκηλίζηξηεο πάξνπλ ζηα ζνβαξά ηελ αβεβαηφηεηα, ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ θαη ηνλ κε 

θαζνξηζκέλν ραξαθηήξα ηνπ; Ο φξνο «γπλαίθεο» δελ είλαη νκνηνγελήο ή εληαίνο. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ γπλαηθψλ δελ είλαη πνιηηηζηηθφ δεδνκέλν αιιά κηα πνιηηηζκηθή 

θαηαζθεπή παξαγφλησλ φπσο ε θνηλσληθή ηάμε, ε ειηθία, ε εζληθφηεηα, ε ζξεζθεία 

θαη ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο πνπ είλαη πάληα ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαίξεζεο θαη 

ηεο επαλέλσζεο. Οη γπλαίθεο είλαη ζαλ πνιηηηζηηθέο αθεγήζεηο, ζπρλά ζε ζχγθξνπζε 

θαη αζπκβίβαζηε ε κηα κε ηελ άιιε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ν κεηακνληεξληζκφο ηνπ Foucault είρε 

εθηεηακέλε επηξξνή εληφο ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ γεληθφηεξα. Παξαθιάδη 

απηνχ ηνπ κεηακνληεξληζκνχ ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ κεηαδνκηζκνχ (Denzin, 1994). Ο 

κεηαδνκηζηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ κεηακνληέξλσλ κεζφδσλ αλάιπζεο  είλαη 
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ηδηαίηεξα εκθαλήο ζε δχν επηκέξνπο πεδία ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ. ηελ πξψηε, έλαο αξηζκφο αλζξσπνιφγσλ θαη θνηλσληνιφγσλ 

ελζσκάησζαλ κεηαδνκηζηηθέο αληηιήςεηο γηα ηνπο ιφγνπο θαη ηελ παηξφηεηα, κε 

ζηφρν λα επαλεμεηάζνπλ  ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη θαηαγεγξακκέλεο εζλνγξαθηθέο 

πεξηπηψζεηο-κειέηεο (Dickens & Fontana, 1994). Απηνί νη εξεπλεηέο ακθηζβήηεζαλ ην 

θαζεζηψο ησλ παξαδνζηαθψλ εζλνγξαθηθψλ κειεηψλ σο νξηζηηθψλ-ηειηθψλ 

«θεηκέλσλ» αιιά θαη ησλ εζλνιφγσλ σο «πξνλνκηνχρσλ» εξεπλεηψλ. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, νη θεκηλίζηξηεο ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνίεζαλ ζην έξγν ηνπο ηελ ηερληθή ηεο 

απνδφκεζεο (deconstructionist), ε έλλνηα ηεο απνδφκεζεο  ζα αλαιπζεί ζην ηέηαξην 

θεθάιαην, σο «κέζνδνο» ή θαιχηεξα σο πεγή έκπλεπζεο κεζφδσλ, γηα ηελ αλάιπζε 

ηνπ παηξηαξρηθνχ ιφγνπ ψζηε λα αλαδείμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ελζσκαηψλνληαη 

ελλνηνινγηθά δίπνια-δεχγε, φπσο απηφ ηνπ αξζεληθνχ-ζειπθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα δεκηνπξγήζεη λνήκαηα πνπ απζαίξεηα ζρεηίδνληαη κε ην θχιν ή ην ζψκα 

(Dickens & Fontana, 1994). Μηα ελδηαθέξνπζα νκάδα ζπλδπάδεη απηά ηα δχν 

δεηήκαηα,, αλαπηχζζνληαο-δεκηνπξγψληαο κηα κεηακνληέξλα θεκηληζηηθή εζλνγξαθία 

(Dickens & Fontana, 1994). 

 

2.4.1 Σα «θιεηδηά» ηνπ κεηακνληεξληζκνύ 

ε απηφ ην ζεκείν ζα αθνινπζήζεη ε αλάπηπμε πέληε θιεηδηψλ- ηξφπσλ κε ηα νπνία 

ν κεηακνληεξληζκφο πξνζθέξεη ζην θεκηληζκφ ηελ ειεπζεξία απφ ηε κνληέξλα θαη 

νπκαληζηηθή ζθέςε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο επηζηεκνληθή κεζφδνπ παξέρνληαο έηζη 

ηε δπλαηφηεηα λα αλνηρηνχλ λένη δξφκνη ζηε ζθέςε γηα ην θχιν. 

1) Απειεπζέξσζε από ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν: ζέηνληαο εξσηήκαηα γηα ηηο ζπλδέζεηο 

κεηαμύ ηεο γλώζεο, ηεο νπδεηεξόηεηαο θαη ηεο αιήζεηαο- πξαγκαηηθόηεηαο. Ζ 

κεηακνληέξλα ζθέςε «πξνθαιεί» ην θεκηληζκφ κέζα απφ ηελ πηζαλφηεηα λα 

αξλεζνχλ νη εηδηθνί ηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε κηαο θαζνξηζκέλεο ζρέζεο αλάκεζα 

ζηελ αλζξψπηλε γλψζε θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Ramazonoglu & Holland, 2002). 

Ζ απειεπζέξσζε απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηε κεζνδνινγηθή ζρέζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ «αλαηαξαρή» ησλ νξίσλ αλάκεζα ζηνπο θιάδνπο, νη 

νπνίνη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ δηαρσξίδνληαη απφ πξαγκαηηθά φξηα, αιιά έρνπλ 

ηελ «επρέξεηα» κε ηελ παξνχζα κνξθή ηνπο λα  επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ην 

πψο ζα εηπσζνχλ νη αιήζεηεο θαη ηη κεηξάηαη σο αιήζεηα. 
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 Σα φξηα αλάκεζα ζην «γεγνλφο» θαη ηελ «πξαγκαηηθφηεηα» αλνίγεη λέεο 

πηζαλφηεηεο γηα ηηο ππνθεηκεληθέο θσλέο, ηζηνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο 

κλήκεο. Μπνξνχκε κέζσ ηεο κεηακνληέξλαο επηζηεκνινγίαο ζην κεζνδνινγηθφ 

καο έξγν λα ζέζνπκε εξσηήκαηα γηα ην πψο θάπνηεο κνξθέο γλψζεο γίλνληαη 

πεξηζζφηεξν θαηαπηεζηηθέο απφ άιιεο. Απφ ηφηε πνπ ε επηζηήκε έγηλε 

κνλφδξνκνο ζθέςεο θαη νκηιίαο ην θαηαπηεζηηθφ ζηάηνπο ηεο ινγηθήο θαη ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο ρξεηάδνληαη θαη λέεο εμεγήζεηο. Κάζε επζεία ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηηο αιήζεηεο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη ηελ 

εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα αξλείηαη, θάζε ηζρπξηζκφ γηα ηε γλψζε ηεο θνηλσληθήο 

δσήο, φηη είλαη πνιηηηθά θαηαζθεπαζκέλε θαη δελ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε θακία 

ζηαζεξή ζρέζε κε ηνλ εμσηεξηθφ, πξαγκαηηθφ θφζκν. Ζ θαηάξξεπζε απηήο ηεο 

ζρέζεο δεκηνπξγεί λέεο δπλαηφηεηεο θαζψο κεηαιιάζεη ηελ έλλνηα- ηδέα ηεο 

ηζηνξίαο σο αθήγεζεο ησλ ρξνλνινγηθψλ γεγνλφησλ θαη ηνπ κνληεξληζκνχ σο 

πξνφδνπ. Νέεο αληηιήςεηο ηεο ηζηνξίαο πξνζθέξνπλ δεκηνπξγηθέο επθαηξίεο γηα 

ζθέςε ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα, ην ρψξν θαη ην ρξφλν, αιιά επίζεο «ηεκαρίδεη» 

θάζε ζρέζε γξακκηθήο εμέιημεο αλάκεζα ζην κνληεξληζκφ, ηελ επηζηήκε θαη ηε 

δηαδηθαζία. 

 Οη ζεσξεηηθνί ηεο ζεσξίαο ζέζεο αλαγλψξηδαλ ηα πξνβιήκαηα ζηνλ 

αλδξνθεληξηζκφ ηεο επηζηήκεο θαη ζηελ ππνηηζέκελε νπδεηεξφηεηα ησλ ινγηθψλ 

επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ. Ζ κεηακνληέξλα ζθέςε απφ ηελ άιιε πξνρψξεζε πην 

καθξηά εγθαηαιείπνληαο θάζε κνληέιν ινγηθήο ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ, σο 

έλα λφεκα ζχλδεζεο ηεο γλψζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ πξαγκαηηθνηήησλ θαη θάζε 

πηζαλφηεηα ζηγνπξηάο. Λνγηθή θαη επηζηήκε , αλα-ζεσξεηηθνπνηνχληαη σο λένη 

ηξφπνη ζθέςεο. Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηηο πιηθέο 

ζπλζήθεο, ηηο ηδέεο θαη ηηο εκπεηξίεο δελ ζεσξνχληαη πιένλ σο επηθπξσκέλεο κέζσ 

ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ θαη ησλ θαλφλσλ ηεο επηζηεκνινγίαο πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή επηζηήκε. Ζ θεκηληζηηθή γλψζε δελ έρεη 

γεληθή αμία γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηελ επηζηεκνινγία, ν εξεπλεηήο αθήλεηαη ζε κηα 

εκπεηξηθή ζέζε, «αλίθαλνο» λα θξίλεη εάλ θάπνηα γλψζε είλαη θαιχηεξε απφ 

θάπνηεο άιιεο. 

 Ο Foucault
16

 ππήξμε πεγή έκπλεπζεο γηα απηνχ ηνπ «είδνπο» ηηο θεκηλίζηξηεο, 

φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο. Ο Foucault απέθπγε ηα θεκηληζηηθά 

                                                             
16

 Ο Foucault δελ αλεζπρνχζε λα εγθαζηδξχζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ δηθψλ ηνπ ηζρπξηζκψλ γηα ηε γλψζε. 



67 
 

δηιήκκαηα λα απνθαζίζεη αλάκεζα ζην ηη είλαη πξαγκαηηθά αιεζηλφ θαη ηη 

ςεχηηθν, κηιψληαο γηα ην θχιν, ζέηνληαο ην πξφβιεκα δηαθνξεηηθά. Ρσηνχζε 

γηαηί ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηζρπξηζκνί γηα ηε γλψζε, ηη είλαη αιεζηλφ, γηα 

παξάδεηγκα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα
17

, ε θεκηληζηηθή 

γλψζε κπνξεί ηφηε λα εκθαληζηεί σο ιφγνο. Οη επηζηεκνληθνί ιφγνη ιεηηνπξγνχλ 

σο έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Foucault δελ εμεηάδεη ηη είλαη πξαγκαηηθά αιεζηλφ, 

αιιά πψο ιεηηνπξγεί θάζε ιφγνο, ηελ ηζηνξία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαη ηηο 

ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο (Best, 1994). 

 Αμηνπηζηία, νπδεηεξφηεηα θαη επηζηεκνληθή κέζνδνο είλαη επίζεο έλλνηεο πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη ιεθηηθά –κέζσ ησλ ιφγσλ-  κε πνηθίινπο ηξφπνπο ζθέςεο. Ο 

Foucault ίδξπζε έλα ζψκα δεδνκέλσλ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα 

ειεχζεξα λα επηιέμνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ πψο ε θπξηαξρηθή γλψζε είλαη 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα βξεη θαη 

αληίζηαζε. ηε ζεσξία ηνπ Foucault ε «πξαγκαηηθφηεηα» ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο 

δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά νη εξεπλεηέο εμεηάδνπλ ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο 

«αιήζεηαο »θαη πνηα απνηειέζκαηα έρεη. Ζ απειεπζέξσζε απφ ηελ επηζηεκνληθή 

κέζνδν πξνζθέξεη ειεπζέξσζε ζηηο θεκηλίζηξηεο απφ ηα πξνβιήκαηα επηινγήο 

θάπνηαο ζέζεο θαη ηεο ζχλδεζεο ησλ ηδεψλ, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηα αληαγσληζηηθά κνλνπάηηα ηνπ ξεαιηζκνχ, ηνπ 

πιηζκνχ θαη ηνπ εκπεηξηζκνχ.  

2) Απειεπζέξσζε από δπαδηθή ζθέςε: απνδνκώληαο ηηο αληηζεηηθέο θαηεγνξίεο. 

εκαληηθή πηπρή ηεο κεηακνληέξλαο ζθέςεο (επηζηεκνινγίαο) ππήξμε ε έλλνηα 

ηεο απνδφκεζεο ε νπνία είρε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηηο κεηέπεηηα κεζνδνινγηθέο 

παξεκβάζεηο, σο εξγαιείν αλάιπζεο (Ramazonoglu & Holland, 2002). 

Δκπλεχζηεθαλ απφ ηα ηδέεο ηνπ J. Derrida, φπσο είδακε, απνδνκψληαο κε θξηηηθέο 

αλαιχζεηο ηηο δπαδηθέο αληηζέζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ν δπηηθφο πνιηηηζκφο θαη 

θηινζνθία ζθέθηνληαη. Ζ απνδφκεζε εθιακβάλεηαη σο «πξνβιεκαηηθή» αθνχ 

                                                             
17

 Τπνζηήξηδε φηη ε πξαγκαηηθφηεηα απηνχ πνπ νλνκάδεηαη «θαλνληθή ζεμνπαιηθφηεηα» δελ κπνξεί λα 

αλαθαιπθζεί π.ρ. ζπλδένληαο ζεσξίεο ζεμνπαιηθφηεηαο, εκπεηξίεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη νη 

πξαγκαηηθφηεηεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Μεξηθέο κνξθέο ηεο «ζεμνπαιηθφηεηαο» είλαη κνλάρα 

πξαγκαηηθέο κε ηελ έλλνηα φηη θαηαζθεπάδνληαη κέζα ζηνπο ιφγνπο. Ζ θχζε ηεο «θαλνληθήο 

ζεμνπαιηθφηεηαο» θαίλεηαη ζαλ παξάγσλ ησλ ιφγσλ πνπ παξάγεηαη ζηε γιψζζα θαη in authorizing 

practices παξά σο κηα απζχπαξθηε πξαγκαηηθφηεηα πνπ πεξηκέλεη λα αλαθαιπθζεί. Οη ιφγνη ηεο 

θαλνληθφηεηαο θαη ηεο deviant ζεμνπαιηθφηεηαο κπνξεί λα έρνπλ ηζρπξέο επηδξάζεηο ηηο δσέο ησλ 

αλζξψπσλ. 
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ππφ κηα έλλνηα εθζέηεη ηε δπαδηθή ζρέζε θαη «δηεξσηάηαη» γηα ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο δηαηππψλνληαη νη ζθέςεηο, ιέγνληαη νη αιήζεηεο, δηαβάδνληαη ηα 

θείκελα θαη νχησ θάζε εμήο, πψο δειαδή θαηαζθεπάδνληαη θνηλσληθά ζε 

ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πιαίζηα. 

Ο Derrida πξνηείλεη φηη ην λφεκα ζηε δπηηθή θηινζνθία παξάγεηαη θαη 

θαηαλνείηαη  κέζσ ηεο αληίζεζεο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Ζ δηαδηθαζία φκσο ηεο 

απνδφκεζεο πξνυπνζέηεη ηελ αλεμαξηεζία θαη απφ ηα δχν δεπγάξηα θαηεγνξηψλ 

θαη απφ ηελ ηεξαξρία πνπ δίλεη ππεξνρή ην έλα  δεπγάξη έλαληη ηνπ άιινπ: 

αλδξηθφ-γπλαηθείν, κπαιφ-ζψκα, ππνθεηκεληθφ-αληηθεηκεληθφ, θ.η.ι. (Denzin, 

1994). Απηή ε απνδφκεζε θέξλεη ζην πξνζθήλην ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

ηζηνξηθφηεηαο ηεο γιψζζαο. Οη θεκηλίζηξηεο έρνπλ επίζεο δνπιέςεη ζηελ 

επαλαλνεκαηφδνηεζε ηεο δπαδηθήο ινγηθήο ηεο δπηηθήο ζθέςεο θαη ησλ 

αληηζεηηθψλ θαηεγνξηψλ. Απηή ε δηαδηθαζία επηηξέπεη ζηηο θεκηλίζηξηεο λα 

εξεπλήζνπλ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο κέζα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δπαδηθφηεηαο, λα 

αλαθαιχςνπλ λένπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη αληίζηαζεο κέζσ κε- αληηζεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ, θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ επζξαπζηφηεηα θαη δηαπεξαηφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ νξίσλ. 

3) Απειεπζέξσζε από ηηο νπζηνθξαηηθέο θαηεγνξίεο: πνιιαπιόηεηα, θαηαθεξκαηηζκόο 

θαη ξεπζηόηεηα. Ζ κεηακνληέξλα ζθέςε δείρλεη κηα θξηηηθή πξνζνρή ζηηο ηζρπξέο 

ζπλέπεηεο ησλ ηδηαίηεξσλ ηξφπσλ δηαηχπσζεο ησλ ηζηνξηψλ γηα ηνπο εαπηνχο καο. 

ηελ ελ ιφγσ επηζηεκνινγία, νη θεκηλίζηξηεο ζπλάληεζαλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 

ζηε δηαηήξεζε ησλ «γπλαηθψλ» σο ην επίθεληξν ηεο θεκηληζηηθήο ζθέςεο, ελψ 

απνξξίπηνπλ ηε «γπλαίθα» σο ζηαζεξή θαη νπζηψδε ηαπηφηεηα, πνπ νξίδεηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ «άλδξα» (Ramazonoglu & Holland, 2002). Οη κεηακνληέξλνη 

ζεσξεηηθνί πξνρσξνχλ έλα βήκα πην πέξα θαη ηζρπξίδνληαη φηη νη κνληέξλεο 

έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο, φπσο ην θχιν, ε ηάμε, ε θπιή είλαη επίζεο 

ζηαζεξέο, ζηαηηθέο θαη α-ηζηνξηθέο, απφ ηελ άπνςε φηη θάζε εμνπζία πνπ αζθείηαη 

ζηνλ άλζξσπν γίλεηαη γηα ηελ παξαγσγή πνιιαπιψλ ηαπηνηήησλ (Ramazonoglu & 

Holland, 2002). 

Ζ κεηακνληέξλα ζθέςε έρεη ηδηαίηεξε επηξξνή ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ ησλ 

πνηθίισλ, αζηαζψλ θαη κεηαβιεηψλ ηαπηνηήησλ πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ. Ζ ηδέα 

φηη νη άλζξσπνη είλαη θνηλσληθά ηνπνζεηεκέλνη κε βάζε ηε θπιή, ηε ηάμε, ην 

θχιν, ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ εζληθφηεηα ή νπνηαδήπνηε άιιε 

θνηλσληθή θαηεγνξία, δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζε ηζρπξηζκνχο φηη νη πνιιαπιέο 
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ηαπηφηεηεο παξάγνληαη κέζα απφ κηα εγθαηεζηεκέλε αιήζεηα. Κάζε ηαπηφηεηα 

έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία ζε θάζε πνιηηηζκφ, είλαη κηα θαηάζηαζε 

δεκηνπξγίαο, παξά κηαο απιήο χπαξμεο. Ζ ίδηα ινηπφλ, ε ππνθεηκεληθφηεηα κπνξεί 

λα ιεθζεί-ζπιιεθζεί σο απνηέιεζκα ηεο γιψζζαο. Οη ιφγνη ηεο ηαπηφηεηαο 

επνκέλσο, κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ ψζηε λα θαηαλνήζνπκε γηα παξάδεηγκα, ηη 

ζπληζηά ηελ θαηάιιειε ζειπθφηεηα-αξξελσπφηεηα θαη πψο απηέο νη ηαπηφηεηεο 

κεηαβάιινληαη θαη αιιάδνπλ. 

Οη κεηακνληέξλεο θεκηλίζηξηεο ηνλίδνπλ φηη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη 

ηαπηφηεηεο εθηεινχληαη, θαζηεξψλνληαη θαη ξπζκίδνληαη έρνπλ ηζρπξέο επηδξάζεηο 

ζηηο δσέο ησλ αηφκσλ αιιά δελ πξέπεη λα μερλνχκε φηη φζν απηνί είλαη θνηλσληθά 

νξγαλσκέλνη άιιν ηφζν κπνξνχλε λα ζπλαληήζνπλ αληίζηαζε. 

4) Απειεπζέξσζε από ηελ πιηθή ζσκαηηθόηεηα: θνηηώληαο ην ζώκα θαη ηελ 

ζεμνπαιηθόηεηα σο θνηλσληθά θαηαζθεπάζκαηα. Ζ απνδφκεζε ησλ νπζηνθξαηηθψλ 

θαη δπαδηθψλ θαηεγνξηψλ απειεπζεξψλνπλ ηε ζθέςε, φρη κφλν ζε ζρέζε κε ην 

θχιν, αιιά επίζεο ζρεηηθά κε ην πψο ε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηα ζψκαηα 

παξάγνληαη θαη δεκηνπξγνχληαη θνηλσληθά (Ramazonoglu & Holland, 2002). Μηα 

θεληξηθή ηάζε ζηηο θεκηληζηηθέο ζπδεηήζεηο εδψ θαη θαηξφ είλαη εάλ ή θαηά πφζν 

ε ζεμνπαιηθφηεηα, ην θχιν θαη ε αλαπαξαγσγή είλαη πνιηηηζκηθά απφ φηη 

ζσκαηηθά γεγνλφηα-θαηαηάζεηο θαη πψο ε ελζσκάησζε κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή 

κέζσ απηψλ. Οη ζεσξεηηθνί ηεο κεηακνληέξλαο ηάζεο αλαγλσξίδνπλ φηη ην ζψκα 

έρεη κηα πιηθή ππφζηαζε, απηνί φκσο «απεηινχλ» ηελ πιηθή χπαξμε σο θνηλσληθήο 

ζχλζεζεο θαη δεδνκέλεο ζεκαζίαο. 

 Με ηελ  έλλνηα ηνπ ζψκαηνο σο θνηλσληθνχ θαηαζθεπάζκαηνο αζρνιήζεθε 

πξψηα ν Foucault κε ηελ αλάιπζε ηνπ γηα ηελ πεηζάξρεζε θαη ηελ ξχζκηζε ησλ 

ζσκάησλ, ηελ θαλνληθνπνίεζε ηεο ξχζκηζεο θαη ηελ παξαγσγή ησλ «ππάθνπσλ 

ζσκάησλ». Σν 19
ν
 αηψλα νη ιφγνη ησλ λφκσλ ζπλδπαδφκελνη κε ηελ ηαηξηθή θαη 

ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο πξνέβαιιαλ ηελ χπαξμε ελφο πξνβιεκαηηθνχ ζειπθνχ 

ην νπνίν πξνθαλψο απαηηνχζε θαη λέεο ξπζκίζεηο (Federici, 2011). Οη ιφγνη πνπ 

θαηαζθεχαζαλ ηα γπλαηθεία ζψκαηα σο αλππφηαθηα-αλππάθνπα θαη ηελ 

πεξαηηέξσ αλάγθε γηα πεηζάξρεζε ήηαλ ηζρπξά. Έηζη ε ζειπθφηεηα είρε ήδε 

θαηαζθεπαζηεί σο πξνβιεκαηηθή κε θπζηθή «αλάγθε» γηα θαλνληζκφ.  

5) Απειεπζέξσζε από ηελ εμνπζία σο «ηδηνθηεζία» possession: θαηαλνώληαο ηελ 

εμνπζία σο παξάγσλ-παξαγσγηθό. Ζ θεκηληζηηθή ζεσξία ηεο αλδξηθήο ππεξνρήο, 

παηξηαξρίαο έιαβε έλα ρηχπεκα ζηηο κεηακνληέξλεο επηζέζεηο πνπ ζπγθεληξψλνπλ 
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νη κεηα-αθεγήζεηο (Ramazonoglu & Holland, 2002). Οη θεκηληζηηθέο ηδέεο ηεο 

ρεηξαθέηεζεο πξνέθπςαλ απφ ηε δπαδηθή ζθέςε  ηεο κνληέξλαο ζθέςεο, απφ ηηο 

εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ πνπ δνπλ ζε αλδξνθξαηνχκελεο θνηλσλίεο. Ζ 

κεηακνληέξλα επηζηεκνινγία πξνζθέξεη κηα δηαθπγή ηνπ λα βιέπεηο ηηο γπλαίθεο 

σο θαηαπηεζκέλεο απφ ηελ αλδξηθή θαηαπίεζε θαη «ππνζθάπηεη» θάζε γεληθφ 

πνιηηηθφ ζρέδην ηεο ρεηξαθέηεζεο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ησλ γπλαηθψλ. χκθσλα 

κε ηελ Butler ε ρεηξαθέηεζε δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη-ππεξβεί ηελ εμνπζία. 

Οη ζεσξεηηθνί πνπ αθνινπζνχλ ηε κεηακνληέξλα επηζηεκνινγία απνξξίπηνπλ ηελ 

ηδέα ηνπ αλζξψπηλνπ ππνθεηκέλνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν κέζσ ηεο νξζνινγηθήο 

ζθφπηκεο δξάζεο (Harding, 1991). Ο Foucault φιν θαη πεξηζζφηεξν κεηαθηλήζεθε 

ζε κηα ζέζε πνπ αξλήζεθε φηη ε εμνπζία είρε θαηαπηεζηηθή-θαηαζηαιηηθή κνξθή, 

ππνζηήξημε φηη ελππήξρε ζε νξηζκέλνπο ζεζκνχο ή είλαη πηζαλφλ θαη λα  

πξνέξρεηαη απφ ηελ θπξίαξρε ηάμε, θχιν ή θπιή. ξηζε ηελ εμνπζία σο 

παξαγσγηθή κε ηελ έλλνηα φηη παξάγεη γλψζε παξά θαηαπίεζε, πξφηεηλε φηη 

βξίζθεηαη παληνχ ζηελ θνηλσλία, θαη νη δηακάρεο ζρεηηθά κε απηή αθνξνχζαλ ηελ 

αλάπηπμε  θαη ηελ παξαγσγή ηεο εμνπζίαο, κε πνην ηξφπν δηαηππψλνληαη νη 

αιήζεηεο. Ζ κέζνδνο έξεπλαο ηνπ Foucault, ε γελεαινγία εξεπλά φρη πνηνο θαηέρεη 

ηελ εμνπζία αιιά ηα ζρέδηα άζθεζεο ηεο εμνπζίαο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ησλ ιφγσλ. 

Σέινο, νη θεκηλίζηξηεο ηζρπξίδνληαη φηη νη άλζξσπνη είλαη πην ειεχζεξνη απφ φηη 

αηζζάλνληαη δηφηη κπνξνχλ λα «αμηνπνηήζνπλ» ηελ εμνπζία γηα λα απνδνκήζνπλ 

ηηο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο αιήζεηεο, κέζα ζηηο νπνίεο νη ζεμνπαιηθέο ή 

άιιεο ηαπηφηεηεο ηνπο πεξηνξίδνληαη (Ramazonoglu & Holland, 2002). Γηα απηέο 

ε γπλαηθεία ππνηαγή  κπνξεί λα κεηακνξθσζεί κέζα απφ ηελ παξαγσγή λέσλ 

ιφγσλ ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Απηφ θαζηζηά ηθαλνχο ηνπο εξεπλεηέο λα δνχλε ηε 

ζπκπαηγλία ησλ γπλαηθψλ  ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο θαη παξάιιεια αλνίγεη 

πεδία κειέηεο ηεο αξξελσπφηεηαο θαη ηεο queer ζεσξίαο. 

Να ζεκεησζεί, φηη ε ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνινγία είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε 

ην ηξίην θχκα ηνπ θεκηληζκνχ. Απηφο ν θεκηληζκφο, φπσο ζα ζπλαληήζνπκε θαη ζηε 

ζπλέρεηα επηρεηξεί λα  επαλαπξνζδηνξίζεη ην θεκηληζκφ εθ λένπ αιιά θαη ηνπο ξφινπο 

ησλ θχισλ, ψζηε λα «ηαηξηάδεη» ζηηο δσέο ησλ γπλαηθψλ (Bobel, 2010). Γελ επηζπκεί 

κέζσ ηεο γλψζεο θαη ηεο κεζνδνινγίαο λα θηηάμεη έλα γπλαηθείν θαινχπη, ψζηε λα 

ηαηξηάδεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θεκηληζκφ. Σν ηξίην θχκα ζηελ πξάμε ζα απνδείμεη ηελ 

έληαμε φισλ ησλ ηαπηνηήησλ ηνπ θεκηληζκνχ αιιά θαη ηηο πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο ηνπ 
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αηφκνπ, κε φηη επαθφινπζεο αληηθάζεηο θαη αζάθεηεο πξνθχπηνπλ. Κιαζηθή πηπρή ηνπ 

ηξίηνπ θχκαηνο είλαη φηη παξέρεη ζηνηρεία κηαο κεηαζρεκαηηζηηθήο θεκηληζηηθήο 

ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο, κε ηελ έλλνηα φηη μεθηλά λα δηαηαξάζζεη ηα δπαδηθά ζηνηρεία. 

πσο είδακε κηα θνηλή ζπληζηακέλε ησλ θεκηληζηηθψλ επηζηεκνινγηψλ, θάπνηεο ζε 

κηθξφηεξν ή ζε κεγαιχηεξν βαζκφ είλαη ε θξηηηθή πξνο ην ζεηηθηζκφ θαη ηηο επηδξάζεηο 

πνπ έρεη ζηελ «αλδξηθή, αληηθεηκεληθή» επηζηήκε, κηα «επηηφπηα» θαη ιεπηνκεξήο 

θξηηηθή ηνπ ζεηηθηζκνχ ζα αθνινπζήζεη ζην ηέηαξην θεθάιαην. Μηα κεξίδα 

θεκηληζηξηψλ, έρνπλ θάπνηεο επηθπιάμεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ε θεκηληζηηθή 

επηζηεκνινγία θαίλεηαη λα έρεη επηιέμεη ηνλ ζεηηθηζκφ σο ηνλ θχξην ζηφρν «επίζεζεο». 

Ζ επηινγή ηνπ ζεηηθηζκνχ σο θχξηνπ ζηφρνπ είλαη ινγηθή, γηαηί ππήξμε θχξηα θαη 

ηζρπξή ζέζε ησλ δπηηθψλ επηζηεκνινγηθψλ ζέζεσλ θαη ελζσκαηψλεη μεθάζαξα 

θάπνηεο «αηέιεηεο» πνπ ε θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία επηδηψθεη λα αληηκεησπίζεη. 

Αιιά απηφο ν ζηφρνο ζηνλ ζεηηθηζκφ δελ πξέπεη λα ηπθιψλεη ηα γεγνλφηα, φηη είλαη 

ν κνλαδηθφο ερζξφο θαη φηη ηα κε-ζεηηθηζηηθά πιαίζηα δελ είλαη άμηα πξνζνρήο. Ζ 

δέζκεπζε ζηε ζρεηηθή θχζεο ηεο  γλψζεο, δελ απαηηεί απφ εκάο λα ηζρπξηζηνχκε φηη 

απηνί πνπ δελ θηλνχληαη ζε απηά ηα πιαίζηα, δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θακία γλψζε 

απηψλ. Αιιά απηή ε δέζκεπζε καο επηηξέπεη λα ηζρπξηζηνχκε φηη είλαη πην εχθνιν θαη 

πην πηζαλφ γηα ηνπο θαηαπηεδφκελνπο λα έρνπλ κηα θξηηηθή καηηά ζηηο ζπλζήθεο 

θαηαπίεζεο ηνπο απφ φηη γηα απηνχο πνπ δνπλ έμσ απφ απηέο ηηο δνκέο. Πξάγκαηη, 

απηνί πνπ δνπλ ηηο πηέζεηο ηεο ηάμεο, ηεο εζληθφηεηαο, ηνπ θχινπ, έρνπλ αληηιεθζεί 

φηη ηέηνηνπο είδνπο πηέζεηο γελλνχλ θαη δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
: Φεκηληζηηθή ςπρνινγία, ζηξνθή πξνο ηελ «πνηόηεηα» 

 

3.1 Φεκηληζηηθή ςπρνινγία 

Ση είλαη ε θεκηληζηηθή ςπρνινγία θαη πνηα είλαη ε θχζε ηεο; Πξνθαλψο θαη δελ 

ππάξρεη έλαο άκεζνο θαη ζπλαηλεηηθφο νξηζκφο. Ζ θεκηληζηηθή ςπρνινγία είλαη κηα 

ςπρνινγηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή πνπ δηαπλέεηαη ζαθψο απφ ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο. Ο θεκηληζκφο «αγθαιηάδεη», φπσο είδακε θαη ζηα 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα, έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη νξηζκψλ, θαη γηα απηφ 

είλαη ακθηζβεηήζηκνο θάζε νξηζκφο, πνπ φκσο κνηξάδνληαη δχν θνηλέο ζεκαηηθέο. 

Πξψηνλ, ν θεκηληζκφο θέξλεη ηε γπλαίθα ζην πξνζθήλην ηεο έξεπλαο, ζεσξψληαο φηη 

αμίδνπλ ηε κειέηε μέρσξα απφ ηνπο άλδξεο θαη φρη πάληα ζε ζχγθξηζε κε απηνχο. 

Γεχηεξνλ, είλαη έλαο θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο κε εκθαλή ηελ πνιηηηθή θαηεχζπλζε, 

γηαηί αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα θνηλσληθή αιιαγή εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ. 

Αζρνιήζεθε κε ζέκαηα φπσο ε εθκεηάιιεπζε θαη ε αληζφηεηα θαη πψο γίλνληαη 

αληηιεπηά, ζε ζρέζε πάληα θπζηθά κε ηελ θπιή, ην θχιν ηελ εζληθφηεηα θαη θάζε 

άιιε θαηεγνξία πνπ κπνξεί λα θαηαζηεί θαηαπηεζηηθή γηα ην άηνκν (Hepburn, 2003). 

Ζ πξνέιεπζε ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο εληνπίδεηαη ζην έξγν πνπ αζθνχζαλ νη 

θεκηλίζηξηεο ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Σν επίζεην ηεο 

«θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο» ή ησλ θεκηληζηξηψλ ςπρνιφγσλ, έρεη πξνθχςεη σο 

ζπλέρεηα θαη ζρφιην επάλσ ζηα φξηα ηνπ έξγνπ εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο ςπρνινγίαο ησλ 

γπλαηθψλ (Burman, 1999). Ζ θπξίαξρε ςπρνινγία θαηαζθεχαζε αθφκε έλαλ ηνκέα, 

απηφλ ηεο κειέηεο κεηαμχ ησλ θχισλ, εζηηάδνληαο απνθιεηζηηθά ζην άηνκν θαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ εηο βάξνο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ έξεπλα ηεο θπξίαξρεο ςπρνινγίαο γηα ηηο δηαθνξέο ησλ θχισλ, εθείλεο ηεο 

πεξηφδνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνζσπηθέο κεξνιεςίεο θαη κηα ινγηθή πνπ ζπζηάδεηαη 

ζην βσκφ γηα ηελ ππνζηήξημε κηαο πξνθαηάιεςεο. ε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν 

έγθεηηαη θαη ε δηαθνξά ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο απφ ηελ θπξίαξρε ςπρνινγία, 

είλαη ζαλ λα βιέπεηο ην δέληξν θαη λα ράλεηο ην δάζνο. Μηζφ πεξίπνπ αηψλα θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970, ελψ ην δεχηεξν θχκα ηνπ θεκηληζκνχ έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ, νη 

θεκηλίζηξηεο ακθηζβήηεζαλ επζέσο θαη ζαθψο ηελ ςπρνινγηθή επηζηήκε (Wilkinson, 

2003). 
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Οκνινγνπκέλσο ε θεκηληζηηθή ςπρνινγία είλαη πνιηηηθή θαη αο ζπλερίδεη ε 

θπξίαξρε ςπρνινγία λα ην αξλείηαη πεηζκαηηθά, αθνινπζψληαο αθφκε θαη ηψξα, ην 

ίδην αθξηβψο αηνκηθηζηηθφ θαη α-ηζηνξηθφ κνηίβν. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηε 

ξηδηθή δηαθνξά ησλ φξσλ «Φεκηληζηηθή Φπρνινγία
18

» θαη «Φπρνινγία ησλ 

Γπλαηθψλ
19

». Ζ πξψηε ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «θεκηληζηηθή» γηα λα ηνλίζεη ηηο 

πνιηηηθέο θαη θξηηηθέο πηπρέο ηεο θάηη ην νπνίν ε Φπρνινγία ησλ Γπλαηθψλ 

απαξλήζεθε, φηαλ εληάρζεθε ζην θπξίαξρν ξεχκα  θαη ζπζηάζεθε επίζεκα ζαλ 

θιάδνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ακεξηθάληθνπ Φπρνινγηθνχ πιιφγνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ δεχηεξνπ θιάδνπ ζπγθξνηήζεθαλ κε  θνηλή ζπληζηακέλε, ηνλ α-πνιίηηθν 

ραξαθηήξα ηεο. Άξρηζε λα εζηηάδεη ζηηο ζπλέπεηεο ησλ έκθπισλ αληζνηήησλ ρσξίο λα 

επνπηεχεη ηηο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ. Έηζη ππνβφζθεη ν θίλδπλνο 

λα επηθπξσζνχλ νη ζέζεηο ησλ γπλαηθψλ  σο «ζπκάησλ», απηή  ε «ζπκαηνπνίεζε» ησλ 

γπλαηθψλ ελίζρπζε ηελ εμαηνκηθεπκέλε επηθέληξσζε ζηελ ςπρνινγία. Μάιηζηα, ν 

πξψηνο πξφεδξνο δήισζε απεξίθξαζηα φηη ελψ νη  πξνεγνχκελεο νκαδνπνηήζεηο ησλ 

θεκηληζηηθψλ ςπρνιφγσλ ήηαλ «πνιηηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο», ν λένο θιάδνο δελ ζα 

γηλφηαλ κηα «πνιηηηθή νξγάλσζε» (Wilkinson, 2003). 

κσο ε ελζσκάησζε ελφο κέξνπο ησλ «θεκηληζηηθψλ ςπρνιφγσλ» είρε επηπηψζεηο. 

Άλνημε ηελ πφξηα ζε θάζε ςπρνιφγν πνπ είρε σο θεληξηθφ ζέκα ηηο «γπλαίθεο» θαη ηα 

«γπλαηθεία ζέκαηα» λα κπνξεί λα ηζρπξίδεηαη φηη αλήθεη ζηνλ ηνκέα ηεο «ςπρνινγίαο 

ησλ γπλαηθψλ», ρσξίο αλαγθαζηηθά λα δεζκεχεηαη θαη λα εθθξάδεη νπνηαδήπνηε 

θεκηληζηηθή αξρή. Γελ ζέιεζαλ λα θξαηήζνπλ θαλέλα απφ ηα θεθηεκέλα ηνπ 

θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, γηαηί ην «ζηίγκα ηνπ θεκηληζκνχ» ζα δπζθφιεπε ην 

«αληηθεηκεληθφ θαη ακεξφιεπην» έξγν ηνπο. Έηζη νξγαλψλνληαλ ζπδεηήζεηο γηα ηνλ αλ 

ε Φπρνινγία ησλ Γπλαηθψλ πξέπεη λα είλαη πνιηηηθή, έλα ςεπην-δίιεκκα ζην νπνίν ε 

απάληεζε πνπ θπζηθά δφζεθε, ήηαλ αξλεηηθή. 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο απηή ε άθξηηε ελζσκάησζε ησλ 

θεκηληζηξηψλ ζηελ «ςπρνινγία ησλ γπλαηθψλ» άλνημε ην δξφκν γηα ηελ γηα ηελ 

παζνινγηθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ, απνδίδνληαο ηνπο πξνβιήκαηα παξά παξέρνληαο κηα 

                                                             
18

 Σν δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ Feminism & Psychology εθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1991 θαη 

ζε αληίζεζε κε ην Psychology of Women Quarterly, ζθφπηκα δελ έρεη ζπλδεζεί κε θαλέλα εζληθφ 

ςπρνινγηθφ ζχιινγν. 
19

 Γηα παξάδεηγκα, ην 1960  ζηηο ΖΠΑ νξηζκέλνη θεκηληζηέο ςπρνιφγνη ζπλεξγάζηεθαλ εθηφο ηνπ APA, 

γηα ηε δεκηνπξγία ελφο «θφξνπκ» ην νπνίν απνηεινχζε «έλα κνληέιν θεκηληζηηθήο πξαθηηθήο θαη έλαλ 

ρψξν άζθεζεο ηνπ θεκηληζκνχ». Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ  νδήγεζαλ ηειηθά ην 1973 ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

ηνκέα ηεο «Φπρνινγίαο ησλ Γπλαηθψλ» εληφο ηνπ APA. 
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δηεπξπκέλε νπηηθή πνπ αλαγλσξίδεη ηνλ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηερφκελν ηεο δσήο 

ησλ γπλαηθψλ. Θεσξεηηθέο αλαιχζεηο ηεο ξίδαο π.ρ. ηεο θαηάζιηςεο ή άιισλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ηηο θαηαινγίδνληαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επαλ-

ελλνηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ςπρνινγίαο θαη δελ κπνξεί λα ππνηηκεζεί ε ζεκαζία 

ηνπο  (Ussher, 1990). ήκεξα, φζνη απηναπνθαινχληαη «θεκηληζηέο ςπρνιφγνη» 

ζέινπλ λα δηαρσξίδνπλ ηε ζέζε ηνπο απφ ην δήζελ αβιαβέο πξνζσπείν ηεο 

Φπρνινγίαο ησλ Γπλαηθψλ. Δπηθξίλνπλ κε ηδηαίηεξα θαπζηηθφ χθνο ηελ ςπρνινγηθή 

επηζηήκε αλαθνξηθά κε ηελ αλεπάξθεηα θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο ηεο ζεσξίεο γηα ηηο 

γπλαίθεο θαζψο θαη ηελ απνηπρία ηεο λα ηνπνζεηήζεη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο ζην 

επίθεληξν ηεο θνηλσληθήο δσήο. 

Αλ θαη ζηελ αξρή ν θιάδνο απηφο ζπζηάζεθε γηα θαζαξά θεκηληζηηθνχο ζθνπνχο, 

έλα κεγάιν κέξνο ηεο παξακέλεη, αθφκε θαη ζήκεξα απζηεξά ζπκβαηηθφ, 

ππνζηεξίδνληαο ην θνηλσληθφ θαηεζηεκέλν. Ζ πιεηνςεθία ησλ ςπρνιφγσλ πνπ 

αζρνιήζεθαλ κε ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν δελ ακθηζβεηνχλ νχηε ηνπο ζεζκνχο νχηε ηηο 

θπξίαξρεο αληηιήςεηο γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ε επηζηήκε θαηαζθεπάδεη θαη πξνσζεί, δελ 

θαηαδηθάδνπλ ηε «βιάβε» πνπ ε ςπρνινγία πξνθάιεζε ζηε δσή πνιιψλ γπλαηθψλ, 

νχηε αγσλίδνληαη γηα λα ζηακαηήζεη απηή ε ζπλερηδφκελε θαηαπίεζε, παξά κφλν κέζα 

απφ ην έξγν ηνπο ηελ δηαησλίδνπλ θαη ηελ «ληχλνπλ» κε ηελ αληηθεηκεληθή 

επηζηεκνληθφηεηα. Ζ θεκηληζηηθή αηδέληα θαζνξίζηεθε πιήξσο απφ ηελ θπξίαξρε 

ςπρνινγία θαη ηηο επηηαγέο ηεο. 

κσο ε θεκηληζηηθή ςπρνινγία έρεη ηεξάζηηα επίδξαζε ζηελ θξηηηθή ςπρνινγία. Οη 

θεκηληζηηθνί ςπρνιφγνη ππνθίλεζαλ θαη ππνζηήξημαλ πνιιέο απφ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

θξηηηθψλ γηα επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ, ησλ κεζφδσλ έξεπλαο, ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ αξρψλ δενληνινγίαο. Ζ θεκηληζηηθή ςπρνινγία 

άζθεζε ζίγνπξα πηέζεηο ζηελ θπξίαξρε ςπρνινγία πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κεγαιχηεξε 

πξνζνρή ζηελ άπνςε ησλ γπλαηθψλ θαη ζηηο εκπεηξίεο ηνπο. Μεγάινο κέξνο ηνπ 

θεκηληζκνχ θαη θαη επέθηαζε θαη ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο ακθηζβεηεί ξηδηθά 

ηφζν ηελ ςπρνινγία φζν θαη ηελ θνηλσλία ζπλνιηθφηεξα. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ινηπφλ, φηη ε θεκηληζηηθή ςπρνινγία εκθαλίδεηαη σο κηα ζηξαηεγηθή θνηλσληθήο 

αιιαγήο, κε ζηφρν ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο  θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο θαηαπίεζεο ησλ 

γπλαηθψλ. 
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πσο είδακε θαη ζην θεθάιαην πνπ πξνεγήζεθε νη εκπεηξίεο είλαη πνιπάξηζκεο, 

είλαη ηφζεο φζεο θαη νη δηαζηαπξψζεηο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ηεο θπιήο, ηνπ 

θχινπ, ηεο ηάμεο, ηεο ειηθίαο θ.η.ι. Παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο ε πνηθηινκνξθία ζε απηφ 

ην θίλεκα,  ήηαλ πνπ πίεζε ηνπο ςπρνιφγνπο λα αλαδεηήζνπλ φηη έρεη απνκείλεη θαη λα 

εξεπλήζνπλ κε θξηηηθφ ηξφπν ηελ ςπρνινγηθή γλψζε θαη πξαθηηθή πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζεσξία θαη ηελ έξεπλα. Παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο ινηπφλ, νη αλαδπφκελνη θεκηληζηηθνί 

ςπρνιφγνη κνηξάδνληαη κηα πνιηηηθή εζηίαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

θαηαπίεζεο θαη ηεο θπξηαξρίαο, ησλ δεζκψλ κεηαμχ πξνζσπηθνχ θαη πνιηηηθνχ, θαζψο 

θαη ην ζηφρν λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο ηζφηεηαο θαη θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο (Lykes & Moane, 2009). 

Ζ ςπρνινγία αλ θαη είλαη γλσζηή γηα ηε καθξφρξνλε ζρέζε ηεο κε ηηο πνζνηηθέο 

θαη «επηζηεκνληθέο» κεζφδνπο έξεπλαο, έρεη αλαπηχμεη πξφζθαηα ζηνπο θφιπνπο ηεο 

κηα πεξηζζφηεξν θξηηηθή ζρνιή ζθέςεο πνπ επλνεί ηηο πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

έξεπλαο θαη ηδηαηηέξσο εθείλεο πνπ ζεκειηψλνληαη ζηελ αλάιπζε ιφγνπ θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε θεκηληζηηθή ςπρνινγία 

σο θιάδνο, (φρη σο επίζεκνο βέβαηα ηεο APA) αιιά σο θιάδνο γηα ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο γπλαίθαο. Απφ ηελ αξρή ηεο χπαξμεο ηεο ζπλδέζεθε άκεζα κε ηελ θξηηηθή ζηελ 

επηζηεκνινγία θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζνχζαλ κέρξη ηφηε 

πηζηά ηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Κχξηνο φγθνο ηνπ έξγνπ 

ηνπο αθνξά ηηο πνηνηηθέο κεζνδνινγίεο πνπ αλέπηπμαλ θαη πξνζάξκνζαλ ζηα πιαίζηα 

ηεο δξάζεο ηνπο. 

Να αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ε θξηηηθή θνηλσληθή πξνέθπςε απφ ηελ 

«θξίζε» ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία θαη απφ ηηο επαθφινπζεο πξνζπάζεηεο φζσλ 

νξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο δσηηθήο ζεκαζίαο απφ ηελ ηάζε λα «απνδνκήζνπλ» θαη λα 

«αλαθαηαζθεπάζνπλ» πξαθηηθέο θαη ζεζκνχο ζε έλαλ πην αλζξσπνθεληξηθφ, 

απειεπζεξσηηθφ θαη ξηδνζπαζηηθφ ηξφπν (Wilkinson, 1997). Ζ θξηηηθή θνηλσληθή 

ςπρνινγία είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ απνηειείηαη απφ πνηθηινκνξθία αιιά θαη 

δηάθνξνπο ηνκείο φπσο: ε αλάιπζε ιφγνπ, ε ςπρνινγία ηνπ ιφγνπ, ν κεηα-

ζηξνπθηνπξαιηζκφο, ν κεηακνληεξληζκφο. Δπίζεο ε θξηηηθή θνηλσληθή ςπρνινγία, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά επηζηεκνινγηθψλ, ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ 

ζέζεσλ ζε αληίζεζε κε ηελ επηθξαηνχζα ηάζε ηνπ θιάδνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

ζπκβαηηθά κνληέια ζεηηθηζηηθψλ θαη εκπεηξηθηζηηθψλ κεζνδνινγηψλ. 
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Υξεηάδεηαη λα δνζεί πξνζνρή, φκσο ζηελ αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ ηεο θεκηληζηηθήο 

ςπρνινγίαο ζε θάπνηα θνκβηθά ζεκεία. Σν πξψην αθνξά ην δηαρσξηζκφ κεηαμχ 

ζεσξίαο/πνιηηηθήο θαη ζεσξίαο/πξάμεο, πνπ ζθνπεχεη λα δηνξζψζεη. Ζ θεκηληζηηθή 

ςπρνινγία κπνξεί λα απνηειεί κηα δηθαηνινγία, ή έλαλ ρψξν, ψζηε λα θέξνπκε ηνλ 

θεκηληζηηθφ δηάινγν ζηελ ςπρνινγία αιιά αλαπφθεπθηα νξίδεη ηνπο δηθνχο ηεο 

δηαρσξηζκνχο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κεηαμχ θεκηληζκνχ/σλ θαη θεκηληζηηθήο 

ςπρνινγίαο (Burman, 1999). Απηφ ζπκβαίλεη ελ κέξεη, κέζσ ηεο ππνρξέσζεο ηεο λα 

αθνινπζήζεη ηηο «θπζηνινγηθέο» αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ηδεψλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε θεκηληζηηθή ςπρνινγία κνηάδεη ζαλ κηα παξφξκεζε πνπ 

απεηιεί λα γίλεη ηφζν εμαλαγθαζηηθή θαη κεκνλσκέλε ζην φξακα ηεο φζν θαη ε 

ςπρνινγία πνπ πξνηίζεηαη λα θξηηηθάξεη. Ζ απάληεζε δηαθαίλεηαη ζηηο  θεκηλίζηξηεο 

εληφο ή γχξσ ηεο ςπρνινγίαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

κηα ηέηνηα θίλεζε.  

ηε ζπλέρεηα ζα ππάξμεη κηα πξνζπάζεηα λα «νξηζηεί» ε πνηνηηθή έξεπλα, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαζηζηνχλ ξηδηθά αληίζεηε απφ ηελ πνζνηηθή έξεπλα θαη 

έπεηηα ζα αλαπηπρζεί ε «πξνέιεπζε ηνπ ιφγνπ» κε επαθφινπζν ηη ζπληζηά αλάιπζε 

ιφγνπ. 

 

3.2 Πνηνηηθή Έξεπλα (δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο) 

Έρνπλ εληνπηζηεί πνιιέο πξνζπάζεηεο λα νξηζηεί ηη είλαη ε πνηνηηθή έξεπλα ζηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο ψζηε λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα δηαθνξνπνηεζεί κε 

μεθάζαξν ηξφπν απφ ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο. θνπφο απηήο ηεο ελφηεηαο δελ είλαη λα 

παξαζέζνπκε ή λα «αλαθαιχςνπκε» ηνλ θαιχηεξν νξηζκφ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. 

ηφρνο είλαη, απφ ηε κηα λα γίλεη θαηαλνεηφ γηαηί δελ ππάξρεη κηα μεθάζαξε απάληεζε 

ζην ηη είλαη ε πνηνηηθή έξεπλα θαη απφ ηελ άιιε λα θαηαλνήζνπκε γηαηί ε θεκηληζηηθή 

ςπρνινγία έδεημε ηελ «πξνηίκεζε» θαη ηελ «ζπκπάζεηα» ηεο ζην θάζκα ησλ 

πνηνηηθψλ κεζφδσλ. Θέιεζαλ λα πεξάζνπλ ηελ θξηηηθή ηεο θπξίαξρεο ςπρνινγίαο θαη 

ζηελ πξάμε, δειαδή εθηφο ηεο επηζηεκνινγίαο θαη ζηε κεζνδνινγία. Απηφ σο 

απάληεζε ζηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο θπξίαξρεο ςπρνινγίαο φηη αθνχ δελ απνηειεί θάηη 

μεθάζαξν, εληαίν θαη πιήξσο θαηαλνεηφ, ηφηε δελ ζα κπνξεί λα εθηφο εθαξκνζηεί 

ζηελ πξάμε (ζαλ ην ζεηηθηζηηθφ κνληέιν). Μπνξεί φκσο ην «ηξσηφ» ηεο ζεκείν φπσο 

ηζρπξίδνληαη, δειαδή φηη δε κπνξεί λα αξρεηνζεηεζεί θαη λα πεξηνξηζηεί ζε έλα ζχλνιν 
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απιψλ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ θαη αξρψλ, λα απνηειέζεη θαη έλα απφ ηα ηζρπξά ηεο 

ζεκεία. 

Απηνί πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πνηνηηθή έξεπλα είλαη ζίγνπξν πψο δελ έρνπλ 

νκνθσλία σο πξνο ην ηη είλαη, γεγνλφο πνπ δελ πξέπεη λα καο εθπιήζζεη. Ζ πνηνηηθή 

έξεπλα –φηη θαη λα είλαη- δελ αληηπξνζσπεχεη κηα εληαία νκάδα ηερληθψλ ή 

θηινζνθηψλ, γηαηί ζηελ πξάμε έρεη αλαπηπρζεί απφ πνηθίιεο παξαδφζεηο ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο δηαλφεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε πνηνηηθή έξεπλα ζπζρεηίδεηαη  πνιχ ζπρλά κε 

νξηζκέλεο ζρνιέο ζθέςεο νη νπνίεο εκπίπηνπλ γεληθφηεξα ζην ρψξν ηεο εξκελεπηηθήο 

θνηλσληνινγηθήο παξάδνζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο θαηλνκελνινγίαο, ηεο 

εζλνκεζνδνινγίαο θαη αθφκε πην πξφζθαην είλαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

κεηακνληεξληζηψλ γηα ηε εκπεηξηθή έξεπλα θαη ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο (Mason, 1996) . 

Χζηφζν δελ πξέπεη λα κέλεη ζην πεξηζψξην ν ξφινο ηεο αλζξσπνινγηθήο παξάδνζεο 

αιιά θαη ηεο γισζζνινγίαο, κε ηε κνξθή ηεο αλάιπζεο ιφγνπ. 

Αλ ε πνηνηηθή εξγαζία ζεκαίλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηάζε, ππνθεηκεληθφηεηα, 

δενληνινγία, δεδνκέλα θαη εξκελεία, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε φηη δελ είλαη κηα 

«παξεθηξνπή» απφ ηηο κεζνδνινγηθέο λφξκεο ζηελ ςπρνινγία, αιιά έλα ζχλνιν 

έληνλσλ δεζκεχζεσλ, κε καθξά ηζηνξία. Δίλαη έλαο ηξφπνο λα πξαγκαηνπνηνχκε 

έξεπλα γηα ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηε δσή ηεο θνηλφηεηαο καδί κε ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ ηε ζπγθξνηνχλ, θαη φρη αλεμάξηεηα απφ εθείλνπο  (Kidder & Fine, 2003). 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία είλαη αθφκε ηζρλή θαη θάπνηεο θνξέο κέλεη ζην 

πεξηζψξην σο θάηη ην νπνίν δελ έρεη λφεκα θαη επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα, θαζψο είλαη 

έμσ απφ ηα πιαίζηα θαη ηα φξηα ηνπ ηη ζεσξείηαη θαη είλαη απνδεθηφ σο 

«επηζηεκνληθφ». Οη κέζνδνη απηνί πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη κε ηξφπν πνπ ζα 

αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εξεπλεηή ζε φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο. Απηφ ην θνκκάηη είλαη θαιφ λα ππάξμεη φρη 

ζαλ κηα πξνζπάζεηα λα θαηαγξάςνπκε ηη πξέπεη λα θάλεη θαη ηη φρη έλαο εξεπλεηήο 

αιιά σο έλα ζπκπιεξσκαηηθφ θνκκάηη ζηε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε ησλ θηινζνθηθψλ 

βάζεσλ πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε πνηνηηθή έξεπλα (Mason, 1996). Απηνί πνπ 

αζρνινχληαη κε ηηο πνηνηηθέο κεζνδνινγίεο έρνπλ αλάγθε λα ζθέθηνληαη θαη λα δξνπλ 

ζηξαηεγηθά. Με επηδέμην ηξφπν λα ζπλδπάδνπλ δηαλνεηηθέο, θηινζνθηθέο, ηερληθέο θαη 

πξαθηηθέο αλεζπρίεο, παξά λα ηηο αληηκεησπίδνπλ ηνπνζεηψληαο ηεο ζε μέρσξα 

«θνπηηά». 
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Θα κπνξνχζε λα αλαξσηεζεί θάπνηνο εάλ νη πνηνηηθέο κεζνδνινγίεο απνηεινχλ 

αθφκε έλα επηπιένλ εξγαιείν. Ζ απάληεζε ζε απηφ ην πξνβιεκαηηζκφ/ζθέςε ζα 

έξζεη, εάλ θνηηάμεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεζφδνπο. Ο 

εξεπλεηήο ςπρνιφγνο πνπ πηνζεηεί πνζνηηθέο κεζφδνπο είλαη απηφο πνπ ηειηθά ζα 

απνθαζίζεη πνηεο εξσηήζεηο ζα ζέζεη θαη ηη αθξηβψο ζεκαίλνπλ ηα δεδνκέλα πνπ έρεη 

ζπιιέμεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν εξεπλεηήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ηηο πνηνηηθέο 

κεζφδνπο κπαίλεη ζηηο γεηηνληέο, ζηα ζπίηηα, ζηνπο εθηάιηεο θαη ηα φλεηξα ηνπ αηφκνπ, 

κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαπξαγκαηεχεηαη ηα αιεζηλά δεδνκέλα θαη θηλείηαη αλάκεζα ζηα 

φξηα ησλ επηκέξνπο λνεκάησλ (Kidder & Fine, 2003). Δίλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ 

επζχλε λα «αθνχεη» φια φζα ηνπ ιέλε νη «πιεξνθνξηνδφηεο» γηα ηε δσή θαη ην λφεκα 

ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Έλα ζηνηρείν πνπ ρξεηάδεηαη λα βξίζθεηαη ζην κπαιφ ηνπο φηη 

πξαγκαηνπνηνχλ έξεπλα κε αλζξψπνπο θαη φρη ζε αλζξψπνπο. 

Ση ζπληζηά ινηπφλ κηα «θαιή» πνηνηηθή έξεπλα; Αξθεηνί ζπγγξαθείο έρνπλ 

πξνζπαζήζεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

ζηελ ςπρνινγία. ε γεληθέο γξακκέο, απηά βαζίδνληαη ζηε παξαδνρή φηη ν εξεπλεηήο, 

ε έξεπλα θ.η.ι. δελ είλαη αλεμάξηεηεο νληφηεηεο. Χο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα 

πθίζηαηαη ε έλλνηα ηεο «αληηθεηκεληθφηεηαο» ή ε απνπζία ηεο πξνθαηάιεςεο απιά 

θαη κφλν σο θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (Parker, 2002). 

Γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, γηα ηελ νξζή πξαθηηθή, πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

δηαζθάιηζε ηεο απζηεξφηεηαο αλαγλσξίδνπλ παξάιιεια ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, σο έλλνηεο, ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. 

Φπζηθά πνιχ εχθνια κπνξνχλ λα θαηεγνξεζνχλ απηνί πνπ εθαξκφδνπλ πνηνηηθέο  

κεζφδνπο φηη ηνπο ιείπεη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη φηη  είλαη εθεί κφλν γηα λα 

αθνχλε. Απηφ φκσο δελ είλαη επζηαζέο, γηαηί πάληα πξνάγνπλ έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην 

γχξσ απφ ηηο «θσλέο ησλ εξεπλψκελσλ». «Νηχλνληαο» απηέο ηηο θσλέο κε ην 

αληίζηνηρν πιαίζην, ηνπο επηηξέπεηαη λα αλαιχζνπλ ηελ εθάζησηε θσλή  ζηηο 

αληίζηνηρεο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, φπσο είδακε λα αθνινπζνχλ νη 

θεκηλίζηξηεο ηεο ζεσξίαο ζέζεο θαη ζην θεθάιαην ηεο επηζηεκνινγίαο. Ζ 

αλαπαξαγσγή ησλ αθεγήζεσλ ζαλ ε εξκελεία ηνπο λα είλαη απηαπφδεηθηε δελ κπνξεί 

λα ζηαζεί. Αλεμαξηήησο απφ ην αλ ζπκθσλνχλε κε ηα ιφγηα ηνπο ή φρη, έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα ηα πεξηβάινπλ κε δηθέο ηνπο αλαιχζεηο. Δπνκέλσο, ε πνηνηηθή εξγαζία 

δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα ηε κεηαγξαθή θαη ηε κεηαθνξά απιψο ηεο «θσλήο ησλ 

άιισλ». Οχηε ζεσξείηαη, φηη νη αθεγήζεηο, νη παξαηεξήζεηο ή νη ηζηνξίεο πνπ 
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ζπιιέγνληαη ζα κηιήζνπλ απφ κφλεο ηνπο, αθνχ ππάξρεη θαη ε ηαπηφρξνλε 

εξκελεπηηθή επζχλε θαη ηνπ ςπρνιφγνπ. 

Ίζσο ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα απνδείμεη θαλείο φηη ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη 

ζπγρξφλσο ελδηαθέξνπζα θαη πξνθιεηηθή, αιιά παξάιιεια θαη εθηθηή είλαη εάλ 

εζηηάζεη ζηηο ελεξγεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ζθέςεο, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, αιιά θαη 

απηήο θαζαπηήο ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Μηα δηαθνξά πςίζηεο ζεκαζίαο πνπ 

εληνπίδεηαη κε ηηο πνζνηηθέο κέζνδνη είλαη φηη ν εξεπλεηήο ρξεηάδεηαη λα βξίζθεηαη ζε 

“εηνηκφηεηα” (θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο) ψζηε λα κπνξεί λα εληνπίδεη θαη λα 

επηιχεη ηπρφλ δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, πηζαλφλ 

δπζθνιίεο πνπ δελ ήηαλ αλακελφκελεο εθ ησλ πξνηέξσλ (Mason, 1996). Απηφο είλαη 

θαη ν ιφγνο πνπ νη εξεπλεηέο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο 

δεμηφηεηεο, φπσο ν εληνπηζκφο ησλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ θεληξηθή ζεκαζία ζε θάζε 

έξεπλα, ε εχξεζε πηζαλψλ ηξφπσλ επίιπζεο απηψλ ησλ δεηεκάησλ αιιά θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ δηαλνεηηθψλ, δενληνινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ 

ζπλεπάγνληαη απηνί νη πηζαλνί ηξφπνη επίιπζεο. ιεο απηέο νη «δπζθνιίεο» θαη ηα 

εξσηήκαηα πνπ πηζαλφλ αλαδπζνχλ ζηελ επηθάλεηα νη εξεπλεηέο ζα θαηαθέξνπλ λα 

θηάζνπλ πην εχθνια ζηε ιχζε εάλ πξψηα ηα ζέηνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο, θαη ελ ζπλερεία 

ηα απαληνχλ, σο έλα ελεξγφ κέξνο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο (Mason, 1996). 

Δάλ ινηπφλ, νη θεκηλίζηξηεο επηζπκνχζαλ λα παξάγνπλ γλψζε γηα ην πνηεο 

πξαγκαηηθά είλαη νη ζρέζεηο ησλ θχισλ, νη νπνίεο λα δηαθέξνπλ θαηά δηακέηξσλ απφ 

ηηο πξνυπάξρνπζεο αλδξνθεληξηθέο-παηξηαξρηθέο γλψζεηο, έπξεπε λα θηλεζνχλ 

δξαζηηθά. Σν πξφβιεκα φκσο, είλαη φηη εμαθνινπζνχζαλ λα αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα γηα ηελ εχξεζε γεληθψλ θξηηεξίσλ, ψζηε λα γίλνπλ νη λέεο γλψζεηο ηνπο 

«πηζηεπηέο». Παξφι‟ απηά ε πνηνηηθή έξεπλα βνήζεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ην 

έξγν ηνπο θαζψο αζρνιείηαη κε ηε ζέζε ηνπ λνήκαηνο ζην πιαίζην θαη ηελ εξκελεία 

ησλ δεδνκέλσλ. Ο ξφινο ηνπ «πνηνηηθνχ» εξεπλεηή ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία απαηηεί 

ηελ εκπινθή ηνπ κε ηα δεδνκέλα, ε νπνία πξνυπνζέηεη κηα ζέζε (standpoint) ή ζεκείν 

εθθίλεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πνηνηηθή έξεπλα αλαγλσξίδεη έλα ππνθεηκεληθφ 

ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο (Willig, 2008). 

Δπίζεο νη θεκηλίζηξηεο κέζα απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα αλέπηπμαλ έλαλ έληνλν 

πξνβιεκαηηζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ επαλνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο. θέθηεθαλ φηη αληί 

ζηηο κειινληηθέο έξεπλεο λα εμεηάδνληαη ηα πξνβιήκαηα ησλ γπλαηθψλ σο 
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εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα αλακφξθσζε ζε απηφ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε πνπ πξνηάζεθε ήηαλ ζηε βάζε αιιαγήο ζέαζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

γπλαηθψλ. Γελλήζεθε ινηπφλ, ε αλαγθαηφηεηα νη «αλεπάξθεηεο» θαη ηα «ςπρνινγηθά 

ειαηηψκαηα» ησλ γπλαηθψλ λα πάςνπλ λα εμεηάδνληαη απφ ηελ νπηηθή ηεο απφθιηζεο. 

Πξψηα φκσο θξίζεθε αλαγθαίν λα ππάξμεη επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

λα αληηκεησπηζηεί ζαλ ζεζκηθή απφθιηζε. 

Μηιάκε κε φξνπο απφθιηζεο γηαηί νη θεκηλίζηξηεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ, αληηιακβαλφηαλ θαη ζπλερίδνπλ λα ζεσξνχλ ην θνηλσληθφ ζχζηεκα σο 

ηελ πεγή ηεο απνθιίλνπζαο νπηηθήο. Έηζη ε κειινληηθή έξεπλα αξρίδεη λα αλαιχεη ηε 

θχζε ηεο θαηαπίεζεο θαη ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο εηζάγνληαη θαη δξνπλ νη 

ζεζκνζεηεκέλεο κνξθέο θαηαζηνιήο γηα λα δηαηεξήζνπλ άζηθηε ηελ θαζεζηεθπία 

ηάμε, ζην παξψλ ζεκείν ελλννχκε ην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, νξγαληζκνχο, ηελ 

έκκηζζε εξγαζία θηι. πλεπψο κέζα απφ ηηο κειέηεο πνπ επηθεληξσλφηαλ ζηηο 

ππνηηζέκελεο απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ησλ γπλαηθψλ, κε βάζε ηνπο 

πνηθίινπο ξφινπο πνπ ηνπο εκβαπηίδαλε, άξρηζε λα γίλεηαη μεθάζαξν φηη ζεκειησλφηαλ 

επάλσ ζε ππνζέζεηο θαη αξρέο, νη νπνίεο αθήλνπλ ηηο γπλαίθεο εθηεζεηκέλεο ζε αθφκε 

κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε (Kidder & Fine, 2003). 

Ζ νπζία θαη ην λφεκα επνκέλσο ηεο δηεμαγσγήο ησλ θνηλσληθψλ εξεπλψλ, κέζσ 

ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, είλαη ζε πξψην ζηάδην ε αλαηξνπή ησλ απφςεσλ ηεο «θνηλήο 

ινγηθήο», αληηιήςεηο πνπ έρνπλ ηελ ηδενινγηθή ηνπο θαηαγσγή ζηνπο θνηλσληθνχο 

δηαθαλνληζκνχο ή αιιηψο ζην ζχζηεκα. Καη ην ακέζσο επφκελν βήκα είλαη ε παξνρή 

ελαιιαθηηθψλ νπηηθψλ γηα ηελ εμέηαζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (κεζνδνινγία). 

Απηή ε πξφηαζε δελ απνηειεί κηα αθεξεκέλε ηδέα θαζψο νη εξεπλεηέο ηεο πνηνηηθήο 

κεζνδνινγίαο δελ είλαη απιψο καγλεηφθσλα ή θσηνγξάθνη ή φπσο αιιηψο κπνξνχλ 

λα ηνπο ραξαθηεξίζνπλ (νη νπνίνη βέβαηα ζε κεγάιν βαζκφ θαηαγξάθνπλ, εξκελεχνπλ 

θαη ζπλζέηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία) αιιά ζεκαίλεη φηη είλαη 

αλαιπηέο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ζηνλ ηφπν πνπ ζπκβαίλνπλ. 

Φηάλνληαο ζην ηέινο απηήο ηεο ελφηεηαο, θαη εάλ ρξεηάδεηαη λα θξαηήζνπκε θάηη 

ην νπνίν ζα απνηειέζεη βνήζεηα γηα ηε ζπλέρεηα είλαη ην παξαθάησ. Σα πξνεγνχκελα 

ζαξάληα κε ηξηάληα ρξφληα ε ηζηνξία ηεο πνηνηηθήο εξγαζίαο δηαθφπεθε θαη απηφ έγηλε 

απφηνκα, ζάθηεθε ζην πξνζθήλην θαη ζηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο εξεπλεηηθήο 

ςπρνινγίαο. Δάλ φκσο απνθαζίζνπκε λα αζρνιεζνχκε κε ηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη ηηο 
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επηκέξνπο κεζφδνπο πνπ ηελ απαξηίδνπλ, είλαη αλαγθαίν λα θέξνπκε ζην πξνζθήλην 

ηεο ςπρνινγίαο ηελ πνηνηηθή κέζνδν εμ νινθιήξνπ. Δδψ βέβαηα έγθεηηαη κηα δηαθνξά 

θαη πξέπεη λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή καο γηαηί ην δήηεκα δελ είλαη λα 

αθνινπζήζνπκε άθξηηα ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο αιιά ηελ θξηηηθή πνηνηηθή έξεπλα. 

Σειηθά, νη θεκηλίζηξηεο «ζακπψζεθαλ» αθξηβψο απφ απηή ηε δπλαηφηεηα ηεο θξηηηθήο 

πνηνηηθήο ζθνπηάο ζηελ κεζνδνινγία θαη θαη΄επέθηαζε ζηελ έξεπλα θαη ζηελ 

παξέκβαζε, θαζφηη ηηο εμφπιηζε κε εξγαιεία πνπ είραλ πξαθηηθφ αληίθξηζκα. Δίραλ ηε 

δπλαηφηεηα κέζσ απηψλ, λα αθήζνπλ πίζσ ηνπο ηηο «νπδέηεξεο» ζεσξεηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη λα αζρνιεζνχλ κε ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 

3.3. Γελεαινγία ηνπ ιόγνπ θαη αλάιπζε ιόγνπ 

Ζ αλάιπζε ιφγνπ ελέπλεπζε κηα ζεηξά κεζνδνινγηψλ, ξηδνζπαζηηθνπνηπψληαο ηε 

ζηξνθή πξνο ηε γιψζζα ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο. Αλήθεη ζην πιαίζην ησλ 

κεζνδνινγηψλ πνπ παξαθνινπζεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξαδνρέο ηνπ θπξίαξρνπ 

ςπρνινγηθνχ ιφγνπ ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο 

εηζέξρνληαη ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. κσο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή κεζνδνινγία γηαηί πεξηιακβάλεη έλα ζεσξεηηθφ ηξφπν 

θαηαλφεζεο ηεο θχζεο ηνπ ιφγνπ θαη ηεο θχζεο ησλ ςπρνινγηθψλ θαηλνκέλσλ 

(Willig, 2008). 

ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ηεο αλάιπζεο ιφγνπ, ηε 

πξνέιεπζεο ηεο θαη ησλ «ζρνιψλ» πνπ ππήξμαλ πεγέο έκπλεπζεο γηα απηήλ. Απηφ ζα 

είλαη βνεζεηηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο κεηέπεηηα αλάιπζεο. Ζ ζηξνθή ησλ 

ςπρνιφγσλ ζηε «γιψζζα» εκπλεχζηεθε απφ ζεσξίεο θαη έξεπλεο πνπ πξνέθπςαλ, 

εληφο άιισλ εηδηθνηήησλ, έλα πξνεγνχκελν δηάζηεκα. Απφ ην 1950 θαη κεηά, 

θηιφζνθνη, ζεσξεηηθνί ηεο επηθνηλσλίαο, ηζηνξηθνί θαη θνηλσληνιφγνη άξρηζαλ λα 

ελδηαθέξνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν γηα ηε γιψζζα σο θνηλσληθή επίδνζε/παξάζηαζε 

(Willig, 2008). Τπάξρνπλ πνιιέο πηπρέο ζηε «ζηξνθή πξνο ηε γιψζζα» ζηελ 

ςπρνινγία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δπλάκεηο ζπκκεηείραλ 

ζηελ πξνζπάζεηα λα «επηδεηλψζνπλ ηελ θξίζε» ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη 

αξρέο ηνπ 1970. Οη απηναπνθαινχκελνη «ςπρνιφγνη ηνπ λένπ παξαδείγκαηνο»
20

 

                                                             
20

 Μηα νκάδα πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ Harre  θαη ηνλ Shotter. Σν «λέν παξάδεηγκα επέθξηλε ηελ 

παξαδνζηαθή εξγαζηεξηαθή θνηλσληθή ςπρνινγία». 
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επέζηεζαλ ηελ πξνζνρή ζηε ζεκαζία ηνπ λνήκαηνο πνπ δίλνπλ νη άλζξσπνη ζηηο 

ελέξγεηεο ηνπο (Parker, 2002). 

Ζ παξαδνρή φηη ε γιψζζα παξέρεη κηα ζεηξά απφ δηθνξνχκελα ζήκαηα κε ηα νπνία 

επηζεκαίλνληαη εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο θαη πεξηγξάθεηαη ε εμσηεξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα άξρηζε λα ακθηζβεηείηαη. Αληί 'απηνχ, ε γιψζζα ελλνηνινγήζεθε σο 

παξαγσγηθή δειαδή, θαίλεηαη λα θαηαζθεπάδεη εθδνρέο ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζεσξήζεθε «ππαίηηα» γηα ηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ ζηφρσλ. Σν 

επίθεληξν ηεο έξεπλαο κεηαηνπίζηεθε απφ ην άηνκν θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζηε γιψζζα 

θαη ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηεο. 

Καηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ε έλλνηα ηνπ ιφγνπ (discourse) ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζην πεδίν ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, θαζψο έλαο κεγάινο 

αξηζκφο επηζηεκφλσλ ηελ επηθαιείηαη πξνθεηκέλνπ, λα θαζνξίζεη θαη λα αληηκεησπίζεη 

πξνβιήκαηα ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνκείο έξεπλαο ηνπ. Χζηφζν, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ηδηαηηέξσο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ε έλλνηα ηνπ ιφγνπ γίλεηαη 

αληηιεπηή κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, αλαιφγσο ησλ ζεκαζηψλ πνπ ηεο απνδίδνληαη, 

θαζψο ζε κεγάιν βαζκφ ε έλλνηα ηνπ ιφγνπ δελ νξηνζεηείηαη ζην ελλνηνινγηθφ 

επίπεδν αιιά ππνλνείηαη (Mason, 1996). 

Ο νξηζκφο ηνπ «ιφγνπ»
21

 ζρεηίδεηαη κε ην θείκελν 
22

(context) ή αθφκε θαιχηεξα κε  

ην ζπλ-θείκελν πνπ πεξηιακβάλεη ηε γξαθή, ηελ νκηιία, ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

αιιά θαη ηελ θαιιηηερληθή απεηθφληζε (Μαξβάθεο & Μαξβάθεο, 2011). Οη αλαιπηέο 

ιφγνπ  κειεηνχλ ηνλ ηξφπν πνπ ηα θείκελα είλαη θαηαζθεπαζκέλα, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη 

ηηο αληηθάζεηο πνπ ηξέρνπλ κέζα απφ απηφ. Ο Potter θαη ν Wetherell έδσζαλ έλαλ 

επξχ νξηζκφ 
23

ψζηε λα θαιχπηεη κεγάιν κέξνο ηνπ πιηθνχ πνπ νη θνηλσληθνί 

ςπρνιφγνη ζα ήζειαλ λα κειεηήζνπλ. Έηζη ν ιφγνο γηα απηνχο, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

κνξθέο πξνθνξηθήο αιιειεπίδξαζεο, επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο, θαζψο θαη γξαπηά 

φισλ ησλ εηδψλ (Parker, 2002). 

Γηα νξηζκέλνπο, ε αλάιπζε ιφγνπ είλαη έλα εγρείξεκα κε πνιχ ζηελά φξηα, ην 

νπνίν επηθεληξψλεηαη ζε κηα κνλαδηθή εθθνξά ηνπ ιφγνπ ή ζε κηα ζπδήηεζε αλάκεζα 

                                                             
21

 Χο ιφγνο απνδίδεηαη ν αγγιηθφο φξνο «discourse» πνπ ππνδειψλεη ην ζχζηεκα έθθξαζεο θαη 

ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. 
22

 Χο θείκελν ή ζπλ-θείκελν απνδίδεηαη ε αγγιηθή ιέμε context. 
23

 Δίλαη ν νξηζκφο πνπ έδσζαλ νη Potter & Wetherell ην 1987 ζε έλα εηζαγσγηθφ νδεγφ Discourse and 

Social Psychology. 
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ζε δχν πξφζσπα, γηα άιινπο ν ιφγνο είλαη ζπλψλπκν νιφθιεξνπ ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο, φπνπ θπξηνιεθηηθά νη ιφγνη ζπγθξνηνχλ ηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

θφζκν (Mason, 1996). Απηή ε «δπζθνιία» λα θαζνξηζηεί ε έλλνηα ηεο δηαθαίλεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηε ρξήζε κέζα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, φπνπ ε έλλνηα ηνπ ιφγνπ 

απέθηεζε κεγαιχηεξε ηερληθή  θαη ζεσξεηηθή πνιππινθφηεηα, ελψ πξνζπνξίζηεθε ζε 

λέα λνήκαηα. Οη φξνη ιφγνο θαη αλάιπζε ιφγνπ ζπρλά πξνθαινχλ ζηνπο ςπρνιφγνπο  

θάπνηα ζχγρπζε θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί φπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο ην λφεκα 

απηψλ ησλ ελλνηψλ δελ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φπσο π.ρ. νη φξνη πξνζσπηθφηεηα ή 

ςπρνπαζνινγία (Parker, 2003). Δπνκέλσο, ν απμαλφκελνο «ιφγνο πεξί ιφγνπ» έρεη σο 

απνηέιεζκα ηηο ηαρείεο αιιαγέο ζηε ζεκαζία ηεο ιέμεο. 

Δλ ζπληνκία θαη ζρεκαηηθά σο πξνέδαθνο ησλ (πνηνηηθψλ) κεζνδνινγηψλ πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ ζηα πιαίζηα ηεο θεκηληζηηθήο αξέλαο, κηα ζχληνκε γελεαινγία ηνπ 

ιφγνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θεκηληζηηθψλ 

κεζνδνινγηψλ αιιά θαη ησλ ηξφπσλ ρξήζεο ηνπο. ην πιαίζην ηνπ απμαλφκελνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ην δνκηζκφ, ην κεηα-δνκηζκφ, ηελ εξκελεπηηθή θαη ην καξμηζκφ 

ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ ΄60 θαη ηνπ ΄70 ε 

έλλνηα ηνπ ιφγνπ επεθηάζεθε ζε έλα επξχηεξν ζχλνιν θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη 

θαηλνκέλσλ. 

Καηά παξάδνζε ε αλάιπζε ιφγνπ αζρνιείηαη κε ηελ εμεξεχλεζε ηεο «γιψζζαο ζε 

ρξήζε», ελψ ηδηαίηεξε πξνζνρή απνδίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο νκηιίαο (talk) θαη ηνπ 

θεηκέλνπ κέζα ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα. χκθσλα κε απηή ηελ 

άπνςε, ε αλάιπζε ιφγνπ ζπγθξνηείηαη κάιινλ κέζα ζε ζηελά φξηα, θαη 

επηθεληξψλεηαη πξσηίζησο ζηνπο θαλφλεο νη νπνίνη δηέπνπλ ζπλδεφκελεο νκάδεο 

πξνηάζεσλ ζηελ νκηιία θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν. Σέηνην παξάδεηγκα, απνηειεί ε ζεσξία 

ησλ νκηιηαθψλ ελεξγεκάησλ (speech act theory) πνπ επηθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζην γεγνλφο φηη, κε ην λα ιέκε θάηη, ηελ ίδηα ζηηγκή πξάηηνπκε θάηη (Krolokke & 

Sorensen, 2006). 

Τπάξρεη  κηα βαζηθή δηάθξηζε ηνπ ιφγνπ αλάκεζα ζε κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη 

ζε κηα πην ζπκβαηηθή. Ζ πξψηε, είλαη απηή πνπ ζα καο απαζρνιήζεη πεξηζζφηεξν 

απνηειψληαο ηε βάζε γηα ην κεζνδνινγηθφ έξγν ησλ θεκηληζηξηψλ. ηεξίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζην έξγν ηνπ M. Foucault απφ φπνπ καζαίλνπκε γηα ηε ζηελή ζρέζε 

κεηαμχ γιψζζαο θαη πνιηηηθήο. Σν έξγν ηνπ εκθαλίζηεθε ζηελ αγγιν- ακεξηθάληθε 
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ςπρνινγία ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 (Parker, 2003). Σα πξψηα ηνπ γξαπηά 

παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αθνχ ππνγξακκίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

ξεκαηηθέο πξαθηηθέο ζρεκαηίδνπλ ηα αληηθείκελα θαζψο θαη ηα ππνθείκελα ησλ 

ξεκαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ (Best, 1994). Σφηε άξρηζε λα ζπγθξνηείηαη ε άπνςε, φηη νη 

ιφγνη απνηεινχλ πξαθηηθέο πνπ ζρεκαηίδνπλ ζπζηεκαηηθά ηα αληηθείκελα γηα ηα νπνία 

κηινχκε ρσξίο λα είλαη μεθνκκέλα απφ ην επξχηεξν πιαίζην φπνπ ζπλαληνχληαη θαη 

απνηεινχληαη απφ ηζηνξηθά θαζνξηζκέλνπο «θαλφλεο ζπγθξφηεζεο». Αζρνιήζεθε 

επίζεο, κε ηελ «αξραηνινγία» ηεο θνπιηνχξαο θαη ηε «γελεαινγία» ηεο γλψζεο, 

απνθαιχπηνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηακνξθψζεθαλ ηα θαηλφκελα πνπ ε 

ςπρνινγία εθιακβάλεη σο δεδνκέλα (Parker, 2003). Σφληζε πσο πνιιά ςπρνινγηθά θαη 

θνηλσληθά θαηλφκελα, κπνξεί λα θαίλνληαη, σο κηθξήο ζεκαζίαο φηαλ εμεηάδνληαη 

ρσξηζηά απφ ηελ εθάζησηε θνπιηνχξα. 

Αξγφηεξα παξαηεξείηαη, κηα ηξνπνπνίεζε απηήο ηεο δνκηζηηθήο αληίιεςεο ηνπ M. 

Foucault. Σν θέληξν βάξνπο κεηαηνπίζηεθε ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ ιφγσλ 

απφ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο 

αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο (Parker, 2003). ε 

φιν ηνπ ην έξγν, δίλεηαη έκθαζε ζηηο κεζνδνινγηθέο απαηηήζεηο ελφο ηέηνηνπ 

εγρεηξήκαηνο, πξνζπαζψληαο λα πξνζαλαηνιηζηεί θξηηηθά απέλαληη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

Αθφκε, ε θξηηηθή αλάιπζε ηνπ Fairclough επέθηεηλε ην ζεκείν πνπ επηθεληξψλεηαη 

ε ζεσξία ηνπ ιφγνπ, ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε πνιηηηθψλ θεηκέλσλ θαη 

νκηιηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηα ζπλ-θείκελα ζηα νπνία παξάγνληαη (Howarth, 2008). 

ε αληίζεζε κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, ε πξνζέγγηζε ηνπ Laclau θαη Mouffe, 

επέθηεηλε ην πεδίν ηεο αλάιπζεο ιφγνπ γηα λα ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο θνηλσληθέο 

πξαθηηθέο, έηζη ψζηε νη ιφγνη θαη νη ξεκαηηθέο πξαθηηθέο λα θαζίζηαληαη ζπλψλπκα κε 

ηα ζπζηήκαηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (Jorgensen & Phillips, 2002). 

Υξεηάδεηαη επίζεο, ελ ζπληνκία λα αλαθεξζνχλ νη δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο θαη 

θαηαλνήζεηο ηεο πξνέιεπζεο ηεο αλάιπζεο ιφγνπ. Γεληθά νη ζεηηθηζηέο θαη νη 

εκπεηξηζηέο πξνβάιινπλ  ην επηρείξεκα φηη κηα θαιχηεξε έλλνηα ησλ ιφγσλ 

επηηπγράλεηαη αλ ηνπο δνχκε σο «πιαίζηα» ή «γλσζηηθά ζρήκαηα». Δάλ φκσο 

πξάγκαηη ην θάλνπκε απηφ, ηφηε κεηαηξέπνληαη ζε εξγαιεηαθνχο κεραληζκνχο νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα θαιιηεξγνχλ θνηλέο αληηιήςεηο θαη ηξφπνπο θαηαλφεζεο γηα 
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ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, ελψ ε αλάιπζε ιφγνπ ακέζσο επηθνξηίδεηαη, κε ην λα κεηξά 

πφζν απνηειεζκαηηθνί είλαη νη ιφγνη ζην λα επηηπγράλνπλ ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα (Howarth, 2008).  

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, νη ξεαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ιφγνπ απνδίδνπλ 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζε απηφ πνπ νλνκάδνπλ νληνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο αλάιπζεο 

ιφγνπ. ε απηή ηελ νληνινγία, θξίζηκε  είλαη ε ηδέα, φηη ν θνηλσληθφο θφζκνο  

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ ηα νπνία ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ απηφλ, 

κε εγγελείο ηδηφηεηεο θαη αηηηαθέο δπλάκεηο. Ζ ελδερφκελε αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ κε ηνπο «κεραληζκνχο πνπ ηα γελλνχλ», πξνθαιεί ζπκβάληα θαη 

δηαδηθαζίεο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ππφ απηή ηελ έλλνηα, νη ιφγνη ζεσξνχληαη σο 

ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα κε δηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαη δπλάκεηο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε νη ξεαιηζηέο επηθεληξψλνληαη ζηε γιψζζα σο έλα δνκεκέλν ζχζηεκα κε ηε 

δηθή ηνπ μερσξηζηή νληφηεηα, ελψ ε αλάιπζε ιφγνπ  επηθνξηίδεηαη κε ην λα 

απνθαιχςεη ηηο ελλνηνινγηθέο παξαιείςεηο θαη ζπγρχζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο ε 

γιψζζα «απνιακβάλεη» ηε δχλακε ηεο. 

Οη καξμηζηέο ελψ ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνθψζθνπζεο ππνζέζεηο ηνπ ξεαιηζκνχ, 

ππνγξακκίδνπλ, φηη νη ιφγνη πξέπεη λα αλαιχνληαη κε αλαθνξά ζηηο αληηθαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο. Απφ απηή ηελ άπνςε, νη 

ιφγνη ζπλήζσο θαζίζηαληαη αληηιεπηνί σο ηδενινγηθά ζπζηήκαηα λνήκαηνο ηα νπνία 

θπζηθνπνηνχλ ηηο άληζεο θαηαλνκέο δχλακεο θαη  ησλ πφξσλ. Γειαδή, ε αλάιπζε 

ιφγνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηνλ θξίζηκν ζηφρν ηεο απνθάιπςεο ησλ κεραληζκψλ, κε 

ηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη απηή ε εμαπάηεζε, αιιά ηαπηφρξνλα θαη κε ηελ επεμεξγαζία 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ άκεζε ρεηξαθέηεζε καο απφ απηή. 

Μεηά ηελ κηθξή παξέλζεζε πνπ πξνεγήζεθε ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαδφζεσλ ηεο 

αλάιπζεο ιφγνπ, ζπλερίδνπκε κε ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Norman Fairclough θαη 

ηεο ζρνιήο ηνπ πνπ ελζσκαηψλνπλ ζην έξγν ηνπο κηα επξεία πνηθηιία απφ θνηλσληθά 

θαη θηινζνθηθά ξεχκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ Antonio Gramsci, ηνπ 

Mikhai Bakhtin, ηνπ Jurgen Habermas, ηνπ Louis Althousser, ηνπ Michel Foucault, γηα 

λα αλαπηχμνπλ απηφ πνπ νλνκάδνπκε θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ. Ο Fairclough πηνζεηεί 

ην κνηίβν ηεο «δπαδηθφηεηαο ηεο θνηλσληθήο δνκήο θαη ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο» 

επηκέλνληαο φηη ππάξρεη κηα ζρέζε ακνηβαίαο ζπγθξφηεζεο κεηαμχ ησλ ιφγσλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ κέζα ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ (Howarth, 2008). Σν έξγν 
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ινηπφλ κε ην νπνίν επηθνξηίδεηαη ε αλάιπζε ιφγνπ, είλαη λα εμεηάζεη απηή ηε 

δηαιεθηηθή ζρέζε θαη λα εθζέζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε γιψζζα θαη ην λφεκα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θαηέρνληεο ηελ εμνπζία, ηνπο θπξίαξρνπο γηα λα 

παξαπιαλήζνπλ θαη λα θαηαπηέζνπλ ηνπο θπξηαξρεκέλνπο. 

Σέινο, κεηα-δνκηζηέο θαη κεηα-καξμηζηέο φπσο ν Jacques Derrida, ν Michel 

Foucault, ν Ernesto Laclau,  ε Chantal Mouffe θέξλνπλ ζην πξνζθήλην πνιχ πην 

πεξηεθηηθέο ελλνηνινγήζεηο ην ιφγνπ. Πξνρσξνχλ έλα βήκα παξαθάησ απφ ηελ 

έκθαζε πνπ δίλεη ε εξκελεπηηθή ζην θνηλσληθφ λφεκα θαη ζεσξνχλ ηηο θνηλσληθέο 

δνκέο εγγελψο δηθνξνχκελα, αηειή θαη ελδερφκελα ζπζηήκαηα λνήκαηνο. Ο θαζέλαο 

απφ ηνπο παξαπάλσ δίλεη έκθαζε ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία φπσο ν Μ.Foucault 

πξνζπαζεί λα δείμεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ επξχηεξσλ 

ζπλφισλ  απφ κε ξεκαηηθέο δξάζεηο θαη ζεζκνχο. 

Κνηηψληαο απηή ηε ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ ιφγνπ 

αληηιακβάλεηαη θαλείο, φηη ζηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο ε αλάιπζε ιφγνπ παξέρεη έλα 

εχξνο ελλνηνινγηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα θξηηηθή ζθέςε, 

επαλαπξνζαλαηνιίδνληαο ηνπο εξεπλεηέο ηνπ θιάδνπ (Parker, 2013). Σα ελλνηνινγηθά 

θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαζνδεγνχλ ηνπο εξεπλεηέο ηεο ςπρνινγίαο καθξηά απφ 

ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζην θεθάιη ησλ αηφκσλ. 

Ζ αλάιπζε ιφγνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο έλα ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο αλάγλσζεο, 

αλάγλσζε γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ δξάζεο –ηη θάλεη  απηφ ην θείκελν;- θαη φρη απιψο 

αλάγλσζε γηα ην λφεκα –ηη ιέεη απηφ ην θείκελν;-. Ο Billing ζεκεηψλεη γηα ηελ 

αλάιπζε ιφγνπ φηη δελ κπνξεί λα αθνινπζεζεί θάπνηα ζπληαγή, αθνχ δελ είλαη έλα 

ζχλνιν κεζνδνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ κπνξεί λα αληιεζεί απνπζία ηεο επξχηεξεο 

ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ςπρνινγίαο(Willig, 2008). . ια απηά ζεκαίλνπλ φηη ε 

αλάιπζε ιφγνπ πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή, πξψηα απ‟ φια, απφ ηελ άπνςε ελφο 

επξχηεξνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ ιφγνπ θαη ην ξφιν ηνπ ζηελ 

θνηλσληθή δσή. ηε βάζε κηαο ηέηνηαο ινγηθήο/θαηαλφεζεο νη εξεπλεηέο κπνξνχλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηα θείκελα γηα αλάιπζε (Willig, 2008). 
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Ζ νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ κέζα απφ ηηο δνκέο δηαθνξεηηθψλ θεηκέλσλ
24

 θαζνξίδεη ηελ 

έλλνηα ηνπ ζπκβνιηθνχ πιηθνχ. Απηφ θαζηζηά δπλαηφ γηα ηνπο αλαιπηέο ιφγνπ λα 

ιακβάλνπλ ηα ελ ιφγσ θείκελα, «μειψλνληαο ηα» δείρλνληαο έηζη, κε πνηφ ηξφπν 

ιεηηνπξγνχλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο εζηίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλα θείκελα ζα κπνξνχζε λα 

καο νδεγήζεη λα ηα αληηκεησπίδνπκε σο αθαηξεηηθά απφ ηνλ πνιηηηζκφ, φηαλ 

δηελεξγνχκε κηα αλάιπζε. Γηα απηφ ην ιφγν ρξεηάδεηαη λα είκαζηε ελήκεξνη γηα ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη έλλνηεο ππφ κειέηε παξάγνληαη ζε ζρέζε κε άιια θείκελα, 

δειαδή ν ηξφπνο είλαη «δηαθεηκεληθφο». 

Παξ „φια απηά, φηαλ παίξλνπκε έλα έηνηκν θείκελν ή επηιέγνπκε θάπνην πιηθφ γηα 

λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θείκελν, είκαζηε ζε ζέζε λα εληνπίζνπκε ηηο ζπλδέζεηο 

κεηαμχ ησλ ζεκείσλ θαη ησλ θαλνληθνηήησλ πνπ παξάγνπλ νξηζκέλεο 

πεξηγεγξακκέλεο ζέζεηο γηα ηνπο αλαγλψζηεο. ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε 

ηελ ηδενινγηθή δχλακε ηεο γιψζζαο, εκθαλίδνληαο ηα πξφηππα θαη ηηο δνκέο ηνπ 

λνήκαηνο, δειαδή, κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηνπο μερσξηζηνχο «ιφγνπο» πνπ 

θαζνξίδνπλ πψο βιέπνπκε κέζσ απηψλ ηνλ θφζκν θαη ηηο ζρέζεηο. Απηφ ζηε ζπλέρεηα 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κε κηα επξχηεξε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο πεηζαξρίαο, γηα ην 

ρεηξηζκφ ηεο πνηθηιίαο ησλ δηαηππψζεσλ  θαη ησλ ελεξγεηψλ ησλ ςπρνιφγσλ, 

πξάγκαηα πνπ έρνπλ αλαθαιχςεη κέζα καο θαη αλάκεζα καο σο κνξθέο ιφγνπ (Parker, 

2002). 

Ο ιφγνο πεξηγξάθεη ηηο δηάθνξεο φςεηο ηνπ θφζκνπ κε ζπγθεθξηκέλνπο θάζε θνξά 

ηξφπνπο. Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ν ηαηξηθφο ιφγνο ή ν νηθνγελεηαθφο ιφγνο πνπ 

νξίδεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κφλν κέζα απφ ην πξίζκα ησλ εηεξνθπιφθηισλ 

δεπγαξηψλ ζαλ κηα αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, σο ν 

κνλαδηθφο θαη θπζηνινγηθφο  ηξφπνο ζπκβίσζεο. Ο εξεπλεηήο ηνπ ιφγνπ ζέηεη απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ην εμήο εξψηεκα: Πψο ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν θαηέιεμε λα είλαη 

απηφ πνπ είλαη; Γελ ζηεξίδεηαη ζηελ ςεπδαίζζεζε φηη κέζα απφ ηα εξγαζηεξηαθά 

πεηξάκαηα ζα θαηαιήμεη θαη ζα ιάβεη απαληήζεηο ζε κηα ζεηξά δεηήκαηα πνπ ζα ηνπ 

απνθαιχςνπλ ηελ κεγάιε αιήζεηα θαη ηε βαζχηεξε νπζία. Δμεηάδεη δειαδή πψο νη 

ιφγνη ζπγθξνηνχλ ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα, πψο ηα επεμεξγάδνληαη, πσο ηα θάλνπλ λα 

                                                             
24

 Οη αλαιπηέο ιφγνπ ζηελ ςπρνινγία αξρηθά είραλ ηελ ηάζε λα επηθεληξψλνληαη ζε πξνθνξηθφ θαη 

γξαπηφ ιφγν, αιιά κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ςπρνινγίαο σο κέξνο ηνπ πνιηηηζκνχ ηφληζε φηη 

ρξεηάδεηαη λα ιακβάλεη ηε κειέηε φισλ ησλ εηδψλ ησλ πιηθψλ (Parker, 2002). 
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θαίλνληαη θπζηθά θαη δεδνκέλα. Μηα θξηηηθή αλάγλσζε ηνπ  ιφγνπ απνηειεί πάληνηε, 

θαηά κηα έλλνηα, κηα απνδφκεζε ησλ θπξίαξρσλ κνξθψλ γλψζεο (Parker, 2003). 

Δπνκέλσο, σο κηα γεληθφηεξε κέζνδνο έξεπλαο ελαληηψλεηαη ζηνλ απνζηεηξσκέλν, 

αληηθεηκεληθφ θαη απνζηαζηνπνηεκέλν ηξφπν πεξηγξαθήο ησλ θνηλσληθψλ γεγνλφησλ 

πνπ αγλνεί ηελ ππνθεηκεληθή θαη «αθαηάζηαζε»  πιεπξά ησλ πξαγκάησλ. πσο 

αλαθέξεη ν Parker «ε ςπρνινγία ηνπ ιφγνπ» πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη πψο 

«ιεηηνπξγεί» ε γιψζζα κέζσ ηεο αλάιπζεο ιφγνπ θαη ησλ λνεκάησλ (Parker, 2003).  

ηελ αλάιπζε ιφγνπ ην θείκελν δελ γίλεηαη δεθηφ απηνχζην, φπσο αθξηβψο 

παξνπζηάδεηαη,  αιιά αθξηβψο ην αληίζεην. Δίλαη κηα κεζνδνινγία «θαρππνςίαο», πνπ 

ςάρλεη γηα θξπθά λνήκαηα. 

Φηάλνληαο ζην ηέινο απηφ ηνπ θεθαιαίνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη κηα δηεπθξίληζε 

ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα «θαηαζθεπάδσ» πνπ ζπλαληήζακε θαη ζα ζπλαληήζνπκε ζηε 

ζπλέρεηα ζε αξθεηά ζεκεία. ηελ αλάιπζε ιφγνπ κε φπνηα κεζνδνινγία απηή πεξηέρεη 

ζα παξαηεξήζνπκε ηε ιέμε «θαηαζθεπάδσ, θαηαζθεπή, θ.η.ι.». Ζ ηδέα φηη ν ιφγνο 

θαηαζθεπάδεη ηνλ θφζκν παξά ηνλ αληαλαθιά είλαη πνιχ πην παξαγσγηθφ, απφ ηελ 

άπνςε ηεο έξεπλαο. Ζ αληαλάθιαζε είλαη κηα κεηαθνξά πνπ θάλεη ηηο πεξηγξαθέο 

παζεηηθέο, απιψο αληηθαηνπηξίδεη ηνλ θφζκν. Ζ θαηαζθεπή σζηφζν, ππνδειψλεη 

δξαζηεξηφηεηα. Οη θαηαζθεπέο «θάλνπλ» ηα πξάγκαηα, είλαη κέξε ησλ πξαθηηθψλ θαη 

αλαπφζπαζηα απφ ηελ ηζηνξία θαη ηε ζχγθξνπζε/δηακάρε
25

 (Hepburn, 2003). 

Ζ ρξήζε απηήο ηεο ιέμεο δελ είλαη ηπραία, αιιά ππάξρνπλ θάπνηνη «ζθνπνί» πίζσ 

ηεο πνπ πξέπεη λα ηνληζηνχλ. Μέζσ ηεο «θαηαζθεπήο» ππελζπκίδεηαη ε πιεζψξα ησλ 

γεγνλφησλ πνπ νηθνδνκνχληαη απφ κηα πνηθηιία πξνυπάξρσλ ιεθηηθψλ πεγψλ. Δπίζεο 

αλαθέξεηαη θαη εθιακβάλεηαη σο κηα ελεξγή επηινγή, θάηη πνπ εκπεξηέρεη ελέξγεηα 

δειαδή θάπνηεο πεγέο πεξηιακβάλνληαη θαη θάπνηεο άιιεο παξαιείπνληαη (Potter & 

Wetherell, 1987). Έλα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο βαζίδεηαη γχξσ 

απφ ηηο ζπλαιιαγέο –ζρέζεηο κε ηα γεγνλφηα θαη ηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίεο βηψλνληαη 

κφλν κε ηνπο φξνπο ησλ εηδηθψλ γισζζηθψλ εθδνρψλ. ε κηα βαζηά αίζζεζε νη 

πεξηγξαθέο θαη νη αλαθνξέο θαηαζθεπάδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Parker, 2002). 

Ζ «θαηαζθεπή» αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάζε ζπκβνιηθή 

δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα θάλεη ρξήζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ψζηε λα έρεη λφεκα 

                                                             
25

 Γηα ηνλ J. Potter, απηφ είλαη ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο αλαιπηηθήο πξννπηηθήο ηεο ςπρνινγίαο ηνπ 

ιφγνπ. 
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γηα ηνπο άιινπο. Ζ παξαδνζηαθή ςπρνινγία αληηκεησπίδεη θάζε άηνκν ζαλ λα 

κπνξνχζε λα δηαρσξηζηεί απφ ηνλ πνιηηηζκφ θαη επεμεξγάδεηαη θάζε κεκνλσκέλε 

λνεηηθή δηαδηθαζία ζαλ λα έρεη απνζπλδεζεί απφ ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ θφζκνπ 

ηνπ «ππνθεηκέλνπ». Ζ αλάιπζε ιφγνπ βιέπεη ηηο έλλνηεο ησλ φξσλ, ηα ιφγηα, ηηο 

δηαθσλίεο ή άιιεο πηπρέο ηεο γιψζζαο σο ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε άιιεο έλλνηεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο δεκηνπξγνχληαη εθ λένπ απφ ηνπο νκηιεηέο ζην πιαίζην απηψλ 

ησλ ελλνηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Parker, 2002). 

Καηαιεθηηθά, θάζε κέζνδνο πξέπεη  πάληα λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ κηα ζεσξία. 

Μέζνδνο θαη ζεσξία δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ, παξά ην γεγνλφο φηη ζπρλά 

δηδάζθεηαη φηη ζα κπνξνχζε έλα ζηαζεί απφ κφλε ηεο. Κάζε κέζνδνο έξεπλαο είλαη 

έλαο ηξφπνο λα δηεξεπλήζεηο θάπνηα ηδηαίηεξε πεξηνρή. Έηζη θαη ε αλάιπζε ιφγνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα ηεο γιψζζαο θαη θπξίσο ηελ κειεηά σο κνξθή πεηζαξρίαο, 

απνηειψληαο ηε ξίδα, ηελ απαξρή ηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αλάιπζε ιφγνπ είλαη 

έλαο φξνο πνπ αγθαιηάδεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο ζε φιν ην θάζκα ησλ αλζξσπηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ. Απφιπηα ζχκθσλνπο βξίζθεη ηνπο αλαιπηέο ιφγνπ ην ζεκείν πσο φζν 

πεξηζζφηεξν αληηιακβάλεηαη θαη επεμεγεί θαλείο ην θνηλσληθν-ηζηνξηθφ ππφβαζξν 

ελφο ζπλ-θεηκέλνπ, ηφζν πην επαίζζεηε θαη δηνξαηηθή ζα είλαη ε εξκελεία ηνπ αηφκνπ 

(Gillen & Petersen, 2005). 

Απφ ην ζπλδπαζκφ φζσλ αλαθέξζεθαλ ζε απηφ αιιά θαη ζην πξνεγνχκελν ηεο 

επηζηεκνινγίαο αληηιακβαλφκαζηε φηη ε γλψζε ηεο (θξηηηθήο) θεκηληζηηθήο 

ςπρνινγίαο γηα ηε θχζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δηαθέξεη ξηδηθά απφ ηηο θνζκνζεσξίεο 

ηφζν ηεο παξαδνζηαθήο ςπρνινγίαο φζν θαη ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ζην ζχλνιν ηνπ. Μηα 

δηαθνξεηηθή νληνινγία
26

 αλαγθαζηηθά νδεγεί ζηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθήο γλψζεο  

γηα απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ δηαθνξά κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξθεηή αλαζηάησζε, 

θαη επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαηεξνχκε κηα «αλαηαξαρή» ηφζν ζην επηζηεκνινγηθφ 

φζν θαη ζην κεζνδνινγηθφ ππφβαζξν. Σα ηξία «είδε» ηεο επηζηεκνινγίαο θαη θπξίσο ε 

ζεσξία ζέζεο θαη ε κεηακνληέξλα επηζηεκνινγία νδήγεζαλ ζε κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ αξλνχληαη ηελ δηαηχπσζε φηη ε γλψζε απνηειεί αληηθεηκεληθή 

αληαλάθιαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά φηη εμαξηάηαη πάληα απφ κεηαβαιιφκελνπο 

ηζηνξηθνχο-θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Οη θεκηλίζηξηεο ςπρνιφγνη βξίζθνληαη ζε πιήξε 

                                                             
26

 Γηαθνξεηηθή ζεψξεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή ςπρνινγία αληρλεχνληαο ζπλερψο ηελ εμέιημε 

ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ γλψζεο (εηεξνθπινθηιία, παηξηαξρηθή νξγάλσζε ηεο 

θνηλσλίαο, θ.η.ι.) θαη παξάιιεια ηηο «ηερληθέο» δηαηήξεζεο ηνπο. Οη κεζνδνινγίεο 

πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζην επφκελν θεθάιαην, αλαιφγσο κε ην θχκα ηνπ θεκηληζκνχ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ, θηλνχληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν
: Κξηηηθή ηνπ ζεηηθηζκνύ θαη Μεζνδνινγηθέο πξννπηηθέο 

 

4.1. Μηα θξηηηθή ζεώξεζε ηνπ ζεηηθηζκνύ 

Ζ Βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ν Γηαθσηηζκφο θαη ε εκθάληζε ηεο επηζηήκεο, 

(θπξίσο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Υεκείαο) ελέπλεπζαλ ηνπο Γάιινπο 

θνηλσληνιφγνπο λα εμεηάζνπλ ηα θνηλσληθά θαηλφκελα κε ηηο κεζφδνπο ησλ 

εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ, δειαδή κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, ηεο πνζνηηθνπνίεζεο, ηεο 

επαλάιεςεο θαη ηεο κέηξεζεο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ν θνηλσληνιφγνο 

August Comte πνπ ππνζηήξηδε φηη γηα λα εμεηάζνπκε θνηλσληθά θαηλφκελα φπσο π.ρ. 

ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, είλαη απαξαίηεην λα είκαζηε αθξηβείο. Γηα απηφ ην ιφγν, 

ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ ζεσξήζεθε αλαγθαία γηα 

ηελ εμέηαζε ηεο θνηλσλίαο, ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. Ο Comte νλφκαζε απηφλ ηνλ ηνκέα «Κνηλσληνινγία», ελψ ε κέζνδνο 

εμέηαζήο ηνπ απνθαιείηαη «ζεηηθηζκφο» (Παπαγεσξγίνπ, 2010). 

Ο ζεηηθηζκφο
27

 πνπ ζα ζπλαληήζνπκε ζηε ζπλέρεηα, ζηεξίδεηαη ζηελ θηινζνθηθή 

ζεσξία ηνπ εκπεηξηζκνχ, πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ε γλψζε είλαη πξντφλ ησλ αηζζήζεσλ. 

Μηα ζεκαληηθή εθδνρή είλαη ν γαιιηθφο ζεηηθηζκφο πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο. Βάζε ηνπ απνηεινχλ δχν θχξηεο δηαηππψζεηο: 

πξψηνλ, φηη ν θπζηθφο θαη ν θνηλσληθφο θφζκνο δελ είλαη ρανηηθνί αιιά θαη νη δχν 

ραξαθηεξίδνληαη απφ θαλνληθόηεηα, ηάμε θαη πξνβιεςηκόηεηα θαη δεχηεξνλ, φισλ ησλ 

εηδψλ νη ζπκπεξηθνξέο είλαη θπζηθέο. Έηζη, ζχκθσλα κε απηή ηε ζρνιή ζθέςεο, 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηε κέζνδν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπκε επαθξηβψο ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. ε απηή ηε ζεηηθηζηηθή 

πξνζέγγηζε ζηεξίρηεθαλ νη H. Spencer θαη ν E. Durkheim, πνπ ηελ επεμεξγάζηεθαλ 

πεξαηηέξσ, ζπκπιεξψλνληάο ηελ κε ηελ ηδέα ηνπ εξεπλεηή σο νπδέηεξνπ επηζηήκνλα, 

πνπ πξέπεη λα ζέηεη θαη λα ρεηξίδεηαη ηα θνηλσληθά ηνπ ππνθείκελα, κε ηελ ίδηα 

αθξηβψο αληηθεηκεληθφηεηα κε ηελ νπνία ρεηξίδεηαη θαη ν θπζηθφο επηζηήκνλαο ηα δηθά 

ηνπ ππνθείκελα. 

                                                             
27

 Τπάξρνπλ «δηαβαζκίζεηο» ηνπ ζεηηθηζκνχ. Πξψηα είλαη ν λέν-ζεηηθηζκφο, αλαπηχρζεθε ελφςεη ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ ζεηηθηζκνχ ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη θπξηάξρεζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930 έσο 1960. ηε 

ζπλέρεηα αθνινχζεζε ν κεηαζεηηθηζκφο ή αιιηψο κεηαεκπεηξηζκφο, πξφθεηηαη γηα έλαλ κεηαζεσξεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηε θηινζνθία θαη ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ αλαπηχρζεθε κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν, ψζηε λα ζεξαπεχζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ παξαδνζηαθνχ ζεηηθηζκνχ θαη ηνπ λενζεηηθηζκνχ 

(Πνπξθφο, 2010). 
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Έσο ηα κέζα ηνπ 1969, ε θνηλσληθή ςπρνινγία είρε δηαλχζεη ηε θάζε ηεο εθεβείαο 

ηεο θαη είρε εμειηρζεί  ζε κηα ψξηκε θαη αθκάδνπζα επηζηήκε. Τπήξραλ σζηφζν 

θάπνηνη πνπ άξρηζαλ λα αλαξσηηνχληαη  γηα ην ραξαθηήξα πνπ είρε πάξεη απηή ε 

επηζηήκεο. Έλα θχκα αληηδξάζεσλ μεθίλεζε ην 1967
28

 θαη ζπλερίζηεθε σο ηα ηέιε ηνπ 

1970, κε κηα ζεηξά άξζξσλ, ηα νπνία έζεηαλ ζνβαξά εξσηήκαηα γηα ηηο αμίεο πνπ 

ζεκειίσλαλ ηελ έξεπλα ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηεμαγφηαλ ε έξεπλα, αιιά θαη γηα ηε ζπλάθεηα ηνπ θιάδνπ κε ηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ζην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ (Pancer, 2003). Απηή ε ζπδήηεζε έζεηε ππφ 

ακθηζβήηεζε ην  λέν θαη πξνβιεκαηηθφ ξφιν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, πνπ έδηλε 

έκθαζε ζηα πεηξάκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη απέθεπγε νπνηαδήπνηε απφπεηξα 

ζχλδεζεο ηνπ θιάδνπ κε ηελ θνηλσλία, κηα ςπρνινγία φιν «παηρλίδηα θαη ραξά», ε 

νπνία πξαγκαηνπνηνχζε έμππλα πεηξάκαηα, κε επξήκαηα αληίζεηα ζηε δηαίζζεζε, 

αιιά ρσξίο ηδηαίηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ παξαγσγή θαη πξναγσγή γλψζεο (Pancer, 

2003). 

Απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ ήηαλ φηη ε ςπρνινγία απαμίσζε ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν 

ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, φζν θαη ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ εαπηνχ ηεο (ηεο 

ίδηαο ηεο αλάδπζεο θαη ηεο ζηαδηαθήο δηακφξθσζεο ηεο σο επηζηεκνληθνχ θιάδνπ) 

(Μαξβάθεο & Μεληίλεο, 2011). Ηζηνξηθά, απηή ε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο θπξίαξρεο 

ςπρνινγίαο (πνπ ππνηίζεηαη είλαη «απαιιαγκέλε απφ αμίεο») θαη ηεο θεκηληζηηθήο 

ςπρνινγίαο (πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα ξεηά πνιηηηθά) είρε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δεχηεξεο. Οη θεκηλίζηξηεο έρνληαο σο παξαθαηαζήθε ηνλ αγψλα γηα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπο, άζθεζαλ βαζηά θξηηηθή ζηελ θνηλσληθή επηζηήκε θαη εηδηθφηεξα ζηε 

ςπρνινγία. Ήηαλ αληίζεηεο ζε θάζε ληεηεξκηληζηηθή αληίιεςε θαη πξνζέγγηδαλ ηε 

ζρέζε ησλ επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ κε ηε 

ςπρνινγία σο κηα δηαιεθηηθή ζρέζε, φπνπ ε κηα επεξεάδεη ηελ άιιε. 

Αληηιακβάλνληαλ δειαδή, ηε ζρέζε θνηλσλίαο θαη ςπρνινγίαο, φρη κφλν ζε ζεσξεηηθφ 

αιιά θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, γηα ην νπνίν ζα γίλεη ιφγνο παξαθάησ (κεζνδνινγία), 

σο εληαία θαη φρη σο μέρσξεο νληφηεηεο πνπ απιψο εηζέξρνληαη ζε θάπνηα κνξθή 

ζρέζεο θαη ηφληδαλ φηη νη δπφ ηνπο ζπγθξνηνχλ έλα  ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν 

παξάγνπλ θαη παξάγνληαη (Μαξβάθεο & Μεληίλεο, 2011). 

                                                             
28

 Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ μεθίλεζε απηή ηελ πεξίνδν εληάζζεηαη ζηελ «ηξίηε θξίζε» ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ θαη είλαη άκεζα ζρεηηδφκελε κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηελ πνιππνιηζκηθφηεηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ κεηαλεσηεξηθφηεηα. Σν δηαλνεηηθφ ξεχκα ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο μεθίλεζε ην 1960 

ζπλερίδνληαο λα δνθηκάδεη ηα φξηα ηνπ κέρξη θαη ζήκεξα (Πνπξθφο, 2010). 
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Ο ξφινο ησλ θεκηληζηξηψλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία «επαλαπξνζέγγηζεο» ηεο 

ηζηνξηθφηεηαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο ςπρνινγίαο ήηαλ λα «ππελζπκίζνπλ» θαη λα 

ηνλίζνπλ  μαλά απφ ηελ αξρή φηη ε ςπρνινγία δελ κπνξεί λα είλαη κηα αληηθεηκεληθή 

επηζηήκε, αθνχ αληηθεηκεληθή θαιείηαη ε γλψζε ησλ θάζε θνξά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηθά ηζρπξφηεξσλ. Ο θπξίαξρνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ςπρνινγίαο δεκηνχξγεζε ην 

έδαθνο ψζηε ηα πξφηππά ηεο λα αληαλαθινχλ ζπλήζσο ηηο αμίεο, ηηο ππνζέζεηο θαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο κέζεο θαη αλψηεξεο ηάμεο θαη ηδηαίηεξα ησλ 

ιεπθψλ αληξψλ. Έηζη, θαηέδεημαλ ην ξφιν ηεο θπξίαξρεο ςπρνινγίαο, σο 

ππνζηεξηθηηθή ηνπ θαηεζηεκέλνπ, θάηη ην νπνίν αληαλαθιά ηηο αμίεο ησλ ίδησλ ησλ 

ςπρνιφγσλ (Prilleltensky & Fox, 2003). 

Οη θεκηλίζηξηεο, κέζα απφ ην έξγν ηνπο θαη ηελ θξηηηθή πνπ άζθεζαλ ζηελ 

θπξίαξρε ςπρνινγία, κπφξεζαλ λα εληνπίζνπλ θαη λα θαηαδείμνπλ φινπο απηνχο ηνπο 

ηζρπξηζκνχο γηα ηηο γπλαίθεο, πνπ ε θπξίαξρε ςπρνινγία έζπεπδε λα «επηθπξψζεη» 

κέζα απφ πεηξάκαηα θαη κειέηεο, ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηελ εθάζηνηε θπξίαξρε ηάμε 

θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο. Ο βαζηθφο ηζρπξηζκφο ηεο ςπρνινγίαο ήηαλ φηη νη γπλαίθεο 

είλαη θαηψηεξεο ησλ αληξψλ θαη κέζσ απηνχ κπνξνχζε λα θαηαζθεπάδεη θαη ηελ 

νκνθπινθηιία αιιά θαη ηα παηδηά, σο πξνέθηαζε ηεο γπλαίθαο. 

Σα πην ζθαλδαιψδε παξαδείγκαηα ραξαθηεξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ σο «θαηψηεξσλ 

φλησλ» εληνπίδνληαη ήδε  ζηελ πξψηε πεξίνδν ηεο ςπρνινγίαο, ελψ νη πην πξφζθαηεο 

δηαηππψζεηο είλαη πεξηζζφηεξν εθιεπηπζκέλεο. Πεξί ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 - αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, φινη νη «παηέξεο θαη ηδξπηέο» ηεο ςπρνινγίαο(E. Thorndike, E.B. Titchener, 

J.M. Cattell,) θαηέθπγαλ ζε κηα ζεηξά εξεπλψλ πνπ «επηθχξσλαλ» παλεγπξηθά ηηο κε 

εμειηγκέλεο θαη πξσηφγνλεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ γπλαηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηηο 

απνθιείζνπλ κε έλαλ εχθνιν θαη «επηζηεκνληθφ» ηξφπν απφ ηηο αλψηεξεο 

αθαδεκατθέο ζέζεηο, απφ ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαη γεληθφηεξα λα ζηαζνχλ 

εκπφδην ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία (Wilkinson, 2003). Με επηζηεκνληθή 

ζθξαγίδα, ινηπφλ νη γπλαίθεο παξέκεηλαλ ζηελ θνπδίλα, ηελ θξεβαηνθάκαξα θαη ζην 

δσκάηην ησλ παηδηψλ. 

Ζ «αλάγθε» ησλ ςπρνιφγσλ λα ζηεξίμνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο θαη λα ηα ληχζνπλ 

κε έλα επηζηεκνληθφ πεξηηχιηγκα, ηνπο νδήγεζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην βηνινγηθφ 

ππφβαζξν γηα  λα εξκελεχζνπλ έλα επξχ θάζκα αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Τπάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνχλ ζε απηφ ην 
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ζεκείν, ψζηε λα θαηαδεηρζεί ε επίπιαζηε «επηζηεκνληθφηεηα» ηνπ θιάδνπ. Οη 

ςπρνινγηθέο ζεσξίεο πνπ δηαηππψζεθαλ είραλ θπξίσο ζην επίθεληξν ηνπο ηε βηνινγία 

γηα λα εμεγήζνπλ ηηο «δηαθνξέο» αλδξψλ-γπλαηθψλ. Έλα πξψην ζεκείν απνηειεί ν 

ηζρπξηζκφο ησλ ςπρνιφγσλ φηη ε εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα απεηιήζεη ηε 

γνληκφηεηα ησλ γπλαηθψλ, δηφηη ν εγθέθαινο ζα έθιεβε φιν ην αίκα θαη ηελ ελέξγεηα, 

πξνθαιψληαο αηξνθία ηεο κήηξαο θαη ησλ γαιαθηνγφλσλ αδέλσλ ηνπ ζηήζνπο! Έλα 

δεχηεξν ζεκείν ήηαλ ε αλάιπζε πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηνλ απνθιεηζκφ ησλ 

γπλαηθψλ απφ εξγαζηαθέο ζέζεηο (Wilkinson, 2003). Ο E.Wilson
29

 ηζρπξίζηεθε φηη νη 

άλδξεο θαηάθεξαλ λα ππεξηεξήζνπλ ησλ γπλαηθψλ ιφγσ ηεο θπξηαξρίαο, ε νπνία 

απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο νπνίν ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά 

κε ηηο νξκφλεο ηνπ θχινπ θαη  φηη φζεο γπλαίθεο θαηειάκβαλαλ αλψηεξεο ζέζεηο  είραλ 

«αξξελνπνηεκέλα κπαιά» (Connell, 2006). 

Οη παξαπάλσ αληηιήςεηο δελ εκθαλίζηεθαλ ηπραία. Οη θπξίαξρεο θαηεπζχλζεηο ηεο 

ςπρνινγηθήο έξεπλαο θαη ε θαηαζθεπή ςπρνκεηξηθψλ ηεζη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ παξνρή επηζηεκνληθψλ ελδείμεσλ (εξγαιεηαθή ιεηηνπξγία) ζρεηηθά κε ηελ 

αλεπάξθεηα ησλ γπλαηθψλ επέηξεςαλ ζηνλ Wilson λα δηαηππψζεη ηέηνηνπο 

ηζρπξηζκνχο. Δπίζεο, ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ DSM απνηέιεζαλ θαη ζπλερίδνπλ 

λα απνηεινχλ, έλαλ πνιχ εχζηνρν ηξφπν γηα λα απνδνζεί ςπρνπαζνινγία ζηηο 

γπλαίθεο, ε απηνθαηαζηξνθηθή πξνζσπηθφηεηα ήηαλ απφ ηηο πξψηεο κνξθέο 

ςπρνπαζνινγίαο πνπ ηνπο απνδφζεθαλ. Σν DSM-IV αλαθέξεη κηα επξεία πνηθηιία 

δηαθπιηθψλ δηαθνξψλ ζηηο δηαγλψζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο «επηβεβαηψλεηαη» φηη ε 

γπλαηθεία ςπρνινγία είλαη κηα «δηαηαξαγκέλε ςπρνινγία» θαη ελέρεη «άγρνο», 

«θαηάζιηςε» θαη «παξάλνηα» σο θπζηθφ επαθφινπζν, ελψ θάζε αληίζηαζε ζην 

πξνβαιιφκελν πξφηππν δηέηξερε ηνλ θίλδπλν λα εξκελεπζεί σο παξέθθιηζε. Ζ 

«παξεθθιίλνπζα» γπλαίθα παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα κηαο «δηαηαξαγκέλεο 

πξνζσπηθφηεηαο», θαη ε δηαηαξαρή αλαιφγσο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

«ζρηδνθξέλεηα», «δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο» ή «ιεζβηαζκφο» (Parker, 

Γεσξγάθα, Harper, McLaughlin & Stowell-Smith, 2007). 

Απέλαληη ινηπφλ, ζε απηά ηα επηρεηξήκαηα, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ γηα λα 

απνθιείζνπλ ηηο γπλαίθεο, νη θεκηλίζηξηεο, ηδηαίηεξα ηε δεθαεηία ηνπ ΄70, αληέθξνπζαλ 

                                                             
29

 Ο E.Wilson ήηαλ ακεξηθαλφο βηνιφγνο ν νπνίνο δεκηνχξγεζε ηνλ φξν «θνηλσληνβηνινγία», 

πξνηείλνληαο θαη πην πεξίπινθεο εθδνρέο απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ. Ζ θνηλσληνβηνινγία έρεη ηηο ξίδεο ηηο 

ζηελ βηνινγία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ. 
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ηα «έκθπηα» ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδνληαο φηη ε θαησηεξφηεηα ησλ γπλαηθψλ δελ 

είλαη λνκνηειεηαθή αιιά νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζηξνθή πξνο ηε 

βηνινγηθνπνίεζε -λεπξνεπηζηήκε-, ηε «δπλαηφηεηα» θαηαζθεπήο «απνδείμεσλ» κέζσ 

ησλ εξγαιεηαθψλ κεζφδσλ, αιιά θαη ζηελ πηνζέηεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ςπρνινγίαο 

κηαο ζεηηθηζηηθήο θαη αηνκηθηζηηθήο ινγηθήο (πνπ  κέρξη ηφηε «πιαληφηαλ» πάλσ απφ 

ην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο). Ζ θξηηηθή ησλ θεκηληζηξηψλ βαζίζηεθε ζηνλ κε έγθπξν 

ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ζην γεγνλφο φηη πνιιέο απφ ηηο ςπρνινγηθέο 

ζεσξίεο πξνέθπςαλ απνθιεηζηηθά απφ κειέηεο κε ππνθείκελα άλδξεο θαη ελ ζπλερεία, 

ηα επξήκαηα γεληθεχηεθαλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Δπνκέλσο, ην θξηλφκελν ήηαλ 

θαηά πφζν ηαηξηάδνπλ νη γπλαίθεο ζηηο λφξκεο ησλ αλδξψλ, ελψ ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ εξκελεχηεθαλ σο 

έιιεηκκα ησλ γπλαηθψλ (Wilkinson, 2003). 

 Έλαο λνεηφο δηαρσξηζκφο ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο, ην ζεηηθηζκφ θαη ηνλ 

αηνκηθηζκφ (λνεηφο θαη φρη πξαγκαηηθφο αθνχ ν έλαο δελ κπνξεί λα ππάξρεη παξά 

κφλν σο επαθφινπζν ηνπ άιινπ), ζα καο βνεζνχζε λα δνχκε ηηο ξίδεο ηεο θξηηηθήο ησλ 

θεκηληζηξηψλ ζηελ θπξίαξρε ςπρνινγία θαη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα απηή ηελ 

θξηηηθή θαη ηε ζεκαηηθή ηεο. 

Οη θεκηλίζηξηεο ζεσξνχζαλ «εκπφδην», γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ςπρνινγίαο, ηε 

κεηαθνξά ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ ηνπο 

κεζφδσλ, σο κεζφδνπο αληηθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο, γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

ζηελ θνηλσλία (Rosser, 1992). Οη ςπρνιφγνη πηνζέηεζαλ έλα ζεηηθηζηηθφ ηξφπν πνπ 

βαζηδφηαλ ζην πείξακα, κε ην νπνίν απνκφλσλαλ έλαλ κηθξφ αξηζκφ κεηαβιεηψλ ζε 

έλα «πεξηθξαγκέλν» ζχζηεκα π.ρ. εξγαζηήξην. κσο, ε θάζε γλψζε πνπ παξάγεηαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν είλαη ακθηζβεηήζηκε θαζψο, θαζεηί πνπ γλσξίδνπκε, ην γλσξίδνπκε 

κφλν κέζα ζην πιαίζην απηψλ ησλ ζπλζεθψλ  (Πνπξθφο, 2010). Ζ παξαηήξεζε ηνπ 

αηφκνπ κέζα ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ παξακεξίζηεθε θαη αληηθαηαζηήζεθε, κε 

ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο, απφ νκάδεο ειέγρνπ, κεηαβιεηέο, παξαθάκπηνληαο βέβαηα  ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κηα κεηαβιεηή, πνπ μαθληθά έγηλε ζέκα ήζζνλνο ζεκαζίαο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ςπρνινγία, πνπ, εγθισβηζκέλε κέζα ζε έλα κεζνδνινγηθφ 

αηνκηζκφ, απνθφπηεη ην άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηακνξθψλεηαη θαη 

δηακνξθψλεη. Καη απηφ αθξηβψο ήηαλ ε παξαηήξεζε πνπ έθαλαλ νη θεκηλίζηξηεο θαη 
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επέκεηλαλ ζε κεγάιν βαζκφ: πψο είλαη δπλαηφλ λα πξνζπαζείο λα θαηαλνήζεηο ην 

πξψην ρσξίο ηελ αλάιπζε ηνπ δεχηεξνπ
30

; 

Δίλαη φκσο αξθεηφ έλα κφλν ζεηηθηζηηθφ κνληέιν γηα λα πάξεη ε ςπρνινγία απηή ηε 

ηξνπή; Θεηηθηζκφο θαη αηνκηθηζκφο  είλαη έλα «ηεξφ» δεπγάξη ιέμεσλ, ζην δπηζηηθφ 

ηξφπν ζθέςεο, φπνπ ε κηα αιιεινζπκπιεξψλεη ηελ άιιε. Απφ ηε κηα ηεο ςπρνινγίαο 

ν αηνκηθηζκφο, δηαηψληζε κε κεγάιε επηηπρία ηελ θαηαπίεζε πξνο ηηο γπλαίθεο. Με ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ «αηηηψλ» θαη ηεο «ζεξαπείαο» ζην άηνκν, θαζψο 

θαη κε ηελ αγλφεζε ή  ηελ ππνηίκεζε ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, ε ςπρνινγία 

ζπγθαιχπηεη ηνπο θαηαπηεζηηθνχο κεραληζκνχο (Wilkinson, 2003). Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα, ε δπζηπρία πνπ αηζζάλνληαη  πνιιέο γπλαίθεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

ινρείαο ηνπο αληηκεησπίδεηαη σο πξφβιεκα αηνκηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, αθφκα θαη κε 

νξκνληθέο αηηίεο, θαη φρη σο απνηέιεζκα ησλ δχζθνισλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ λέσλ 

κεηέξσλ (Wilkinson, 2003).  Δίλαη ινηπφλ, ε «ιχζε» είηε λα απνδερζνχκε σο 

δεδνκέλεο απηέο ηηο «δηαθνξέο» (θαη άξα λα κελ αλακέλνπκε απφ ηηο γπλαίθεο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ηφζν θαιά φζν νη άλδξεο ζε πνιινχο ηνκείο) είηε λα αιιάμνπκε ηηο 

γπλαίθεο; Ζ απάληεζε πνπ δίλνπλ νη θεκηλίζηξηεο κέζα απφ ην έξγν ηνπο είλαη έλα 

βξνληφθσλν ΟΥΗ! Απηή ε «αλεζπρία» θαη ην «ελδηαθέξνλ» πνπ επηδείθλπε ε 

ςπρνινγία λα αιιάμεη ηηο γπλαίθεο πξνο ην θαιχηεξν θαη λα ηηο θάλεη ηφζν θαιέο φζνπ 

ηνπο άλδξεο επηθξίζεθε απφ ηηο θεκηλίζηξηεο. Σν επηρείξεκα ηνπο είλαη φηη ε γπλαίθα 

δελ είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρσξίο λα ιέγεηαη ηίπνηα 

γηα ηε δνκή ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ, ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ή γηα ηε δσή ζην ζπίηη 

θαη ηνπο ξφινπο πνπ έρεη επσκηζηεί ην θάζε θχιν. 

Σν λα αγλνείο επηδεηθηηθά ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη λα κεηαθέξεηο ην πξφβιεκα- 

θαη θαη΄επέθηαζε θαη ηε ιχζε- ζην άηνκν δελ απνηειεί ιχζε. Σν πξνβάδηζκα πνπ 

δίλεη ε θπξίαξρε ςπρνινγία ζηηο αηνκηθέο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο εμεγήζεηο 

ππνθεηκελνπνηεί ηηο εξκελείεο ηεο θαη επηηξέπεη λα δηθαηνινγεί ηε δνκηθή θαηαπίεζε 

ησλ γπλαηθψλ. Ζ αηνκηζηηθή απηή πξνζέγγηζε είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

απνζπαζκαηηθή κειέηε απνθνκκέλσλ κεηαμχ ηνπο ζηνηρείσλ, παξαγφλησλ θαη 

παξακέηξσλ. Κπξηάξρεζε επνκέλσο, κηα κνλνδηάζηαηε (αλαιπηηθή πξνζέγγηζε) 

αληίιεςε πνπ πξνζέγγηδε ηα ππνθείκελα κειέηεο αθνχ πξψηα είραλ ππνζηεί 

πνιπδηάζπαζε ζηε βάζε επηκέξνπο δεηθηψλ. ηελ εθάζηνηε έξεπλα δειαδή, 

                                                             
30

 Απηφ βέβαηα είρε πξνεθηάζεηο θαη ζηηο ζεξαπεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί ε θπξίαξρε 

ςπρνινγία. 
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απνκνλψλεηαη κηα μερσξηζηή κεηαβιεηή, (φπσο ε ζρέζε κε ηα παηδηά, ηα πνζνζηά 

θαηάζιηςεο, θηι.) θαη κε βάζε απηή εμεηάδεηαη ην ππνθείκελν ηεο έξεπλαο (δειαδή ε 

γπλαίθα). Χζηφζν, νη ςπρνιφγνη μερλνχζαλ πάληα φηη ηα πξνο έξεπλα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά δελ έρνπλ απηφλνκα, παγησκέλεο θαη ζηαζεξέο ηδηφηεηεο αιιά 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ην επξχηεξν θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην 

φπνην εληάζζνληαη θάζε θνξά (Μαξβάθεο & Μεληίλεο, 2011). 

Ζ θεκηληζηηθή θξηηηθή ηνπ ζεηηθηζκνχ, ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, 

εζηίαζε ζε ζέκαηα κεζνδνινγίαο, δενληνινγίαο (εζηθήο) θαη «αθάλεηαο». Οη 

θεκηλίζηξηεο επηζεκαίλνπλ ην πξφβιεκα ηεο “αθάλεηαο” θαη ηεο «αιινίσζεο» ησλ 

γπλαηθψλ σο ππνθείκελα έξεπλαο θαη γλψζεο, απφ ηελ νπηηθή πνπ ηνπο δίλεη ε 

επηζηεκνινγηθή ζέζε πνπ πηνζεηνχλ (Henwood & Pidgeon, 1995). Απηφ δελ ζπλέβε 

απξνζδφθεηα ή ρσξίο θάπνηα εμήγεζε. Ζ εξκελεία έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη άξρηζε λα 

θαιιηεξγείηαη ε άπνςε φηη, ε επηζηήκε δελ κέλεη απξφζβιεηε απφ ηηο ζεζκνζεηεκέλεο 

πξαθηηθέο νη νπνίεο παξάγνπλ θαη ηαπηφρξνλα ελδπλακψλνπλ ηηο θπιεηηθέο, ζεμηζηηθέο 

πξνθαηαιήςεηο ζηελ θνηλσλία. 

Ζ θξηηηθή ζην ζεηηθηζκφ θαη ηνλ «απνζηεηξσκέλν» ηξφπν ζθέςεο ζίγνπξα δε είλαη 

αξθεηή γηα λα δηαθνξνπνηήζεη θαη λα δηακνξθψζεη ηηο θεκηλίζηξηεο σο έλα 

ξηδνζπαζηηθφ θαη πξσηνπφξν θνκκάηη ηνπ αθαδεκατθνχ θφζκνπ θαη ηεο  θνηλσλίαο. 

Οη θεκηληζηηθέο κεζνδνινγίεο πνπ εμεηάδνληαη παξαθάησ έρνπλ αλακθίβνια 

δηακνξθσζεί κέζα απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία ε νπνία 

παξνπζηάδεη κεξηθή επηθάιπςε κε ηελ ηζηνξηθή εκθάληζε δηαθφξσλ θεκηληζηηθψλ 

ζεσξηψλ (Burns & Walker, 2005). Ζ πξφθιεζε έρεη βαζηζηεί ζηηο παξαδνζηαθέο 

επηζηεκνινγίεο ζηελ αλαδήηεζε ηνπ δηθαίνπ  θαη ηελ άξλεζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη 

πξνζσπηθνχ. 

 

4.2. Μεζνδνινγίεο δεύηεξνπ θύκαηνο 

Ζ θξηηηθή ζηάζε πνπ πηνζεηνχλ νη θεκηλίζηξηεο απέλαληη ζηε θχζε ηνπ θφζκνπ 

(νληνινγία) θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπο γηα ηε γλψζε απηνχ ηνπ θφζκνπ 

(επηζηεκνινγία) επεξεάδνπλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζηε κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηνχλ νη κεζνδνινγηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ζην δεχηεξν θαη ζην ηξίην θχκα ηνπ θεκηληζκνχ. Ζ πεξηγξαθή ζα γίλεη 
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αλά θχκα, φρη γηαηί νη θεκηλίζηξηεο ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο δελ επεξεάζηεθαλ απφ ην 

πξνεγνχκελν αιιά γηαηί ε μερσξηζηή αλαθνξά θαηαδεηθλχεη εκθαλέζηεξα ηηο 

ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζκηθέο, επηζηεκνινγηθέο θαη ζεσξεηηθέο 

επηξξνέο πνπ δέρηεθαλ. 

Οη ξίδεο ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο απιψλνληαη ζην επξχηεξν έδαθνο ηνπ 

θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, ε αιιαγή ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ πξνέθπςε κέζα απφ 

ζπλερείο κεηαζρεκαηηζκνχο, πνπ έιαβαλ ρψξα ζε πνιιά κέησπα. Κνκβηθφ ρξνληθφ 

ζεκείν ήηαλ ε αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70, φηαλ νη θεκηληζηηθνί ςπρνιφγνη 

ακθηζβήηεζαλ ηνλ αλδξνθεληξηζκφ ηεο ςπρνινγηθήο γλψζεο ππνζηεξίδνληαο φηη 

αληαλαθιά έλα αξζεληθφ κνληέιν νξγάλσζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη θεκηλίζηξηεο 

πηζηεχνληαο φηη κέζα απφ ηελ αιιαγή ηεο κεζνδνινγίαο κπνξεί λα επέιζεη κηα 

γεληθφηεξε αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζθέςεο, μεθίλεζαλ λα αιιάμνπλ απηή ηελ 

αλδξνθεληξηθή άπνςε θσηίδνληαο ηνλ επξέσο δηαδεδνκέλν ξφιν ηνπ θχινπ αιιά θαη 

ηα ζηεξεφηππα ηα νπνία ην πεξηέβαιιαλ. Μεηά ινηπφλ απφ απηή ηελ αιιαγή πιεχζεο ε 

θεκηληζηηθή ςπρνινγία αξρίδεη λα γίλεηαη πην πεξηεθηηθή θαη λα ηάζζεηαη ππέξ ηεο 

πνιπκνξθίαο (Worell, 2000). 

Πνιχκνξθε: αδηακθηζβήηεηα, απηφο ν ραξαθηεξηζκφο ηαηξηάδεη ζηε θεκηληζηηθή 

ςπρνινγία, κηα ακθηζβεηνχκελε πεξηνρή, πεγή ζπλερνχο δηαιφγνπ ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο. κσο, φπνηεο θαη αλ ήηαλ νη δηαθσλίεο αλάκεζα ζηα δηάθνξα 

ξεχκαηα, ππήξραλ θάπνηεο θνηλέο δεζκεχζεηο ζην κεζνδνινγηθφ θνκκάηη. Πξψηνλ, 

είλαη ε λέα κεζνδνινγία κεηαηνπίδεη ην επίθεληξν ηεο πξαθηηθήο απφ ηηο «αλεζπρίεο» 

ησλ αλδξψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαιχςεη ηηο πξννπηηθέο φισλ ησλ γπλαηθψλ, δεχηεξνλ 

ε επηζηήκε έρεη πηα σο ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηε «δεκηά» θαη ηνλ έιεγρν επάλσ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη ηξίηνλ, ε λέα κεζνδνινγία μεθηλά λα ππνζηεξίδεη ηελ 

αμία ησλ γπλαηθψλ ζηελ έξεπλα, νδεγψληαο ζε θνηλσληθή αιιαγή ή ζε δξάζε 

επεξγεηηθή γηα ηηο γπλαίθεο (Burns & Walker, 2005). 

Οη ςπρνιφγνη πνπ ζηξάθεθαλ ζηε γιψζζα είραλ εκπλεπζηεί απφ ζεσξίεο θαη 

έξεπλεο πνπ είραλ πξνθχςεη ζην πιαίζην άιισλ θιάδσλ ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. 

Απφ ην 1950 θαη κεηά θηιφζνθνη, ζεσξεηηθνί ηεο επηθνηλσλίαο, ηζηνξηθνί θαη 

θνηλσληνιφγνη αχμεζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε γιψζζα σο θνηλσληθή επηηέιεζε. Ο 

ηζρπξηζκφο φηη ε γιψζζα πξνζθέξεη ζαθείο ελδείμεηο κέζσ ησλ νπνίσλ 

επηζεκαίλνληαη νη εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηαπηφρξνλα πεξηγξάθεηαη ε εμσηεξηθή 
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πξαγκαηηθφηεηα άξρηζε λα ακθηζβεηείηαη (Willig, 2008). Αληί γηα απηφ ε γιψζζα 

άξρηζε λα εθιακβάλεηαη σο κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Άξρηζε λα εκθαλίδεηαη κηα 

«γιψζζα» πνπ θαηαζθεπάδεη εθδνρέο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, παξέρνληαο 

ηελ επθαηξία κέζσ απηήο λα επηηεπρζνχλ νη θνηλσληθνί ζηφρνη. Σν επίθεληξν ηεο 

έξεπλαο παχεη λα είλαη πιένλ ν ππξήλαο ηνπ αηφκνπ θαη νη πξνζέζεηο ηνπ ζηε γιψζζα 

θαη ζε έλα παξαγσγηθφ δπλακηθφ (Willig, 2008). 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε θεκηληζηηθή έξεπλα είρε 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο ηηο ηειεπηαίεο ηξείο δεθαεηίεο, 

ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε πνιιψλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ-ηδεψλ, φπσο ε 

ζεσξία ζέζεο θαη ε έλλνηα ηνπ αλαζηνραζκνχ (Ramazanoglu & Holland, 2002). Οη 

θεκηλίζηξηεο αληηηάρζεθαλ ζηε παξαδνζηαθή, νξζφδνμε κεζνδνινγία ηεο θπξίαξρεο 

ςπρνινγίαο. Δλ αληηζέζεη κε ηε πνζνηηθή κεζνδνινγία, ε νπνία βαζηδφηαλ εμ 

νινθιήξνπ ζηελ αηνκηθηζηηθή, πεηξακαηηθή θαη ζεηηθηζηηθή ινγηθή (απνκνλψλνληαο 

εληειψο ην άηνκν απφ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνπ πιαίζην), έζηξεςαλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία, φπσο πξναλαθέξζεθε. Μέζα  απφ  

απηή ηε ζηξνθή θαη ηελ αιιαγή ηνπ ελδηαθέξνληνο, ήξζαλ ζην πξνζθήλην θξηηηθέο 

έξεπλεο γηα ην θχιν, ηηο έκθπιεο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσλία. Πέξα απφ ηηο απιντθέο 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο ησλ θχισλ, άξρηζαλ ζηαδηαθά λα απνδέρνληαη θαη 

λα εμεξεπλνχλ ηελ πνηθηινκνξθία ησλ πξννπηηθψλ κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ πνπ 

δηαζηαπξψλνληαη κε ην θχιν. Απηφ δελ έγηλε απηφκαηα, αιιά επέκεηλαλ θαη ην έθεξαλ 

ζηε πξψηε γξακκή, ακθηζβεηψληαο ηε θίκσζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ θνηλσλία 

γεληθφηεξα αιιά θαη ζηελ έξεπλα πην ζπγθεθξηκέλα  (Burns, Walker, 2005). 

Τπάξρνπλ σζηφζν, θάπνηεο δηαζηξεβιψζεηο ζρεηηθά κε ηελ θξηηηθή-θεκηληζηηθή 

ςπρνινγία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο θπξίαξρνπο ςπρνιφγνπο θαη αθνξνχλ θπξίσο ηε 

κεζνδνινγία. Ζ βαζηθή παξεξκελεία ηεο ζεηηθηζηηθήο ςπρνινγίαο είλαη φηη 

θεκηληζηηθή θξηηηθή ςπρνινγία ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηε ζεσξία θαη δελ έρεη λα πεη 

ηίπνηα γηα ηε κεζνδνινγία. Απηφ φκσο, απνηειεί κηα δηαζηξέβισζε. Ζ  κεζνδνινγία 

είλαη απφ ηα πξψηα θνκκάηηα ζηα νπνία άζθεζαλ θξηηηθή θαη πξνζπάζεζαλ λα 

αιιάμνπλ. ηφρνο ηνπο ήηαλ λα θέξνπλ ζην πξνζθήλην κεζνδνινγίεο πνπ είραλ 

παξακεξηζηεί σο κε-έγθπξεο (ιφγσ ηνπ φηη δελ αθνινπζνχζαλ ην ζεηηθηζηηθφ κνληέιν) 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνθαιέζνπλ ηελ θνηλσληθή αιιαγή. Ζ ακθηζβήηεζε ηεο 

«κεζφδνπ» ήηαλ έλαο ηξφπνο λα ζέζνπλ εξσηήκαηα γηα ηελ ςπρνινγία (Parker, 2013). 
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Υξεηάδεηαη σζηφζν, λα γίλεη μεθάζαξν φηη δελ ππάξρεη θάηη εληαίν πνπ λα κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο θεκηληζηηθή κεζνδνινγία. Έηζη, κέρξη ζηηγκήο, δελ ππάξρεη θάπνηα 

ζπκθσλία αλάκεζα ζηηο θεκηλίζηξηεο αθαδεκατθνχο γηα νπνηαδήπνηε κεκνλσκέλε 

κέζνδνο πνπ λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη λα αλαγλσξηζηεί σο «θεκηληζηηθή» νχηε 

ππάξρεη κηα κνλαδηθή θαη εληαία κέζνδνο γηα ηελ νπνία νη θεκηλίζηξηεο λα ζπκθσλνχλ 

φηη είλαη νπζηαζηηθά θαηά βάζε αληη-θεκηληζηηθή, κάιινλ φκσο, ζπκθσλνχλ ζε έλα 

επξχ θάζκα κεζφδσλ (Krolokke & Sorensen, 2006). Κακία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ δελ είλαη εγγελψο θεκηληζηηθή αιιά φιεο είλαη ζην δξφκν γηα ηελ 

αλάθηεζε ηεο γπλαηθείαο θσλήο θαη γηα ηελ απνθάιπςε ησλ  ζεκάησλ θχινπ πνπ 

δηαθπβεχνληαη. Παξαθάησ, ζα αθνινπζήζεη παξνπζίαζε κηαο πνηθηιίαο κεζφδσλ πνπ 

νη θεκηλίζηξηεο έρνπλ αμηνπνηήζεη, πάλσ ζηηο νπνίεο έρνπλ βαζίζεη ην κεηέπεηηα έξγν 

ηνπο.  

Παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη ζηηο κεζνδνινγίεο, ππάξρνπλ θάπνηα 

ζεκεία-ηζρπξηζκνί πνπ νη θεκηλίζηξηεο έρνπλ θσδηθνπνηήζεη ψζηε λα βνεζήζνπλ ην 

έξγν ηνπο. Γελ είλαη απιψο «δέθα» βαζηθνί θαλφλεο, αιιά ζεσξνχληαη ζεκεία 

ζχγθιηζεο κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ επηιέγνπλ ην «ζσζηφ» κεζνδνινγηθφ εξγαιείν 

ζηελ έξεπλα ηνπο. Ο πξψηνο ηζρπξηζκφο είλαη φηη ν θεκηληζκφο απνηειεί κηα άπνςε 

θαη φρη απιά έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν έξεπλαο. Σν επφκελν, εμίζνπ ζεκαληηθφ, 

είλαη φηη ε θεκηληζηηθή έξεπλα πεξηιακβάλεη κηα ζπλερηδφκελε θξηηηθή γηα κε-

θεκηληζηηθά δεηήκαηα. Δλ ζπλερεία, ε θεκηληζηηθή έξεπλα θαζνδεγείηαη απφ ηε 

θεκηληζηηθή ζεσξία θαη απψηεξνο ζθνπφο ηεο είλαη λα νδεγήζεη ζηελ θνηλσληθή 

αιιαγή. Οη ηξείο βαζηθέο αξρέο ηεο θεκηληζηηθήο έξεπλαο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο νδεγφο 

είλαη επηγξακκαηηθά νη εμήο: ε θεκηληζηηθή έξεπλα  πξέπεη πξψηνλ, λα αζθεί θξηηηθή 

ζηηο αλεμέηαζηεο ππνζέζεηο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηαπηφρξνλα ζηηο θπξίαξρεο κνξθέο 

γλψζεο θαη πξάμεο, δεχηεξνλ, λα δεζκεχεηαη θαη λα πξνζπαζεί γηα ηε βειηίσζε ησλ 

δηαθφξσλ  πιεπξψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ γπλαηθψλ, θαη ηξίηνλ, ε αλάπηπμε 

ηζφηηκσλ επαγγεικαηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Burns, Walker, 2005). Γίλεηαη 

θαηαλνεηφ απφ απηή ηε πξψηκε θσδηθνπνίεζε, φηη κηα ηέηνηνπ είδνπο έξεπλα απνηειεί 

κηα θξηηηθά θαη πνιηηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε πξάμε. 

Πεξλψληαο ινηπφλ ζηηο κεζνδνινγηθέο επηξξνέο πνπ δέρηεθαλ νη θεκηλίζηξηεο 

μεθηλάκε κε ηελ θνηλσληνγισζζία (sociolinguistics). ηηο θνηλσληνγισζζηθέο ζπνπδέο 

ε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη έμσ πηα απφ ηα ζπκβαηηθά κνηίβα ηνπ ιφγνπ. Καηά ηε 

δεθαεηία ηνπ ΄60 απηφ εκθαλίδεηαη πην έληνλα σο κηα παξαδεηγκαηηθή ζηξνθή καθξηά 
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απφ ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσληνγισζζίεο  θαη θαη‟ επέθηαζε καθξηά απφ ηηο θπξίαξρεο 

κεζνδνινγίεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν Noam Chomsky θαη ε νπηηθή 

ηεο γιψζζαο σο έλα ζχζηεκα πνπ εμεγήζεθε κε βάζε ηνλ Ferdinand Saussure 

(Krolokke & Sorensen, 2006). Ζ θνηλσληνγισζζία αξρηθψο, αζρνιήζεθε κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηε ρξήζε εηδηθφηεξσλ  ιεμηινγίσλ θαη 

γξακκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηε κία, κε ηνλ ζρεκαηηζκφ θάπνησλ “θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ” φπσο ην θχιν, ε ηάμε, ε θπιή, ε ζεμνπαιηθφηεηα απφ ηελ άιιε. Σν πεδίν 

ζηαδηαθά επεθηάζεθε γηα λα κειεηήζεη ηνπο  ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ ηεο γιψζζαο ελ 

ρξήζεη  θαη ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ. 

Ζ θνηλσληνγισζζία ελέπλεπζε κηα ζεηξά απφ κειέηεο θαη εμειίμεηο αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε κεζνδνινγηθψλ ζεσξεκάησλ, φπσο ε εζλνγξαθία ηεο επηθνηλσλίαο, ε 

εζλνκεζνδνινγία θαη ε αλάιπζε ιφγνπ (Krolokke & Sorensen, 2006). ια απηά δελ 

εμεηάδνληαη απφ ηε θεκηληζηηθή  κεζνδνινγία σο θάηη μέρσξν αιιά απνηέιεζαλ ηε 

βάζε θαη έδσζαλ αθνξκή, ψζηε νη θεκηλίζηξηεο λα πξνβνχλ ζε κηα θξηηηθή ζεψξεζε 

ηεο κέρξη ηφηε θπξίαξρεο κεζνδνινγίαο. 

Ζ ίδηα ε ιέμε Εζλνγξαθία
31

 ζεκαίλεη „λα γξάθεηο γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο‟ 

θαη απηφ αθξηβψο ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλζξψπνπο είλαη 

πνπ νδήγεζε ζε κηα έθξεμε ζηα πνηθίια είδε εζλνγξαθίαο ηα ηειεπηαία ζαξάληα 

ρξφληα (Goldbart & Hustler, 2005). Γηα πνιχ θαηξφ, ππήξρε ε άπνςε φηη ν εζλνγξάθνο 

εξεπλεηήο ήηαλ έλαο νπδέηεξνο επηζηήκνλαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηηο θαηαιιειφηεξεο 

δηαζέζηκεο ηερληθέο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα. Ο εζλνγξάθνο αξρηθά, 

θεξφηαλ φζν πην αληηθεηκεληθά γηλφηαλ, θαηαγξάθνληαο ηη παξαηεξείηαη. Οη 

εζλνγξάθνη, φπσο νη ζεηηθηζηέο πξηλ απφ απηνχο, ππνηίζεηαη φηη έθαλαλ ρξήζε ελφο 

ζσζηνχ θαη  θαηάιιειν ιεμηινγίνπ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

αλζξψπσλ, κηαο γιψζζαο πνπ ζα ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ 

γιψζζα ηεο εζλνγξαθίαο έηεηλε λα κηκείηαη ηελ «ζπνξαδηθή» γιψζζα ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ, ζαλ λα πξνζπαζνχζε λα «λνκηκνπνηήζεη» επηζηεκνληθά ην εζλνγξαθηθφ 

έξγν (Fontana, 1994). 

Ζ εζλνγξαθηθή έξεπλα, θνκκάηη ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε 

ηδηαίηεξα απφ ηηο θεκηλίζηξηεο ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κηαο θεκηληζηηθήο 

                                                             
31

 Ζ εζλνγξαθηθή δνπιεία επεξεάζηεθε απφ ηνλ Δ. Goffman δηεξεπλψληαο ην θχιν θαη ην ιφγν σο 

νξγαλσηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. 
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εξεπλεηηθήο πξννπηηθήο (Sharpe & Jefferson, 1990). Οη θεκηλίζηξηεο ελζσκάησζαλ 

απηή ηε κέζνδν ζην έξγν ηνπο, πξνζπαζψληαο λα αιιάμνπλ ηελ παξαπάλσ 

«ζεηηθηζηηθή ρξνηά», γηαηί ζέιεζαλ λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ αλάγθε λα εθηηκεζεί ε 

εκπεηξία ησλ γπλαηθψλ. Αλαδήηεζαλ δειαδή, λα δνχλε ηα πξάγκαηα κέζα απφ ηελ 

δηθή ηνπο νπηηθή, κέζα απφ ηε ζθνπηά θαη ηα κάηηα ησλ γπλαηθψλ (Henwood & 

Pidgeon, 1995). Δλζσκαηψλνληαο, ηε δπλαηφηεηα λα εξκελεχνπλ ηνλ θφζκν θαζψο 

θαη ηελ αλάγθε λα  θαηαλννχλ ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αλζξσπίλσλ θνηλσληψλ (θαη ηα νπνία νη ίδηνη θαηαζθεπάδνπλ θαη αμηνπνηνχλ). 

ηξάθεθαλ ζηελ εζλνγξαθία, σο κηα δηνξζσηηθή πξαθηηθή ζε ζρέζε κε ηελ θπξίαξρε 

ςπρνινγία, θαζψο ε εζλνγξαθία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ακθηζβήηεζεο ησλ ηξφπσλ κε 

ηνπο νπνίνπο εμαλαγθάδνληαη ηα άηνκα λα πηνζεηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηαπηφηεηα 

(π.ρ. ν ξφινο ηεο κεηέξαο) θαη λα «παξαδέρνληαη» φηη ηνπο αξέζεη (Parker, 2013). Ζ 

εζλνγξαθηθή έξεπλα  εζηηάδεη ζε δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη εμνπζίαο, έηζη κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί ζε κηα κνξθή έξεπλαο δξάζεο, ε νπνία ζπλεηδεηά θαη μεθάζαξα ζηνρεχεη 

ζην λα αιιάμεη ηνλ θφζκν θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κειέηεο (Parker, 2013). Απηή ε 

έξεπλα δξάζεο δελ πξνζπαζεί λα είλαη «νπδέηεξε» νχηε «αληηθεηκεληθή». Αληίζεηα 

ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ζην λα ελζαξξχλεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα αλαζηνραζηνχλ κε θξηηηθφ ηξφπν πάλσ ζηε γλψζε πνπ παξάγνπλ νη 

εηδηθνί γηα απηνχο. 

Ζ εζλνγξαθία ηεο επηθνηλσλίαο
32

 είλαη έλαο άιινο «ζπκπιεξσκαηηθφο» ηνκέαο 

ζηνλ νπνίν εθαξκφζηεθε ε θνηλσληνγισζζία. Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εζλνγξαθίαο ήηαλ λα κειεηήζεη ηνπο ηδηαίηεξνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο ηαπηφηεηεο ιφγνπ πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζεη ηηο “έκθπηεο” 

πξαθηηθέο επηθνηλσλίαο. Οη εζλνγξαθηθέο κέζνδνη, φπσο νη ζπλεληεχμεηο, ε 

παξαηήξεζε θαη ε θαηαγξαθή ζε βίληεν ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα κειεηήζνπλ ην 

ιφγν, πάληα φκσο ζε ζρέζε κε ηα ππφ κειέηε άηνκα θαη ππφ ην πξίζκα ησλ δηθψλ ηνπο 

πνιηηηθψλ πιαηζίσλ. Οη εζλνγξάθνη παξαηεξνχζαλ ηα δείγκαηα ηεο επηθνηλσλίαο 

εληφο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο θαη ρξνληθήο ζηηγκήο θαη πξνζπαζήζνπλ λα 

θαηαλνήζνπλ ζηελ εθάζηνηε πνιηηηζκηθή πεξίνδν. Απηφ ίζσο κνηάδεη λα κελ 

ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα ησλ θεκηληζηηθψλ κεζνδνινγηψλ αιιά θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

ππάξρεη έλα «ζεκείν επαθήο». Κεληξηθή ηδέα ηφζν ηεο εζλνγξαθίαο φζν θαη ηεο 

θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο ήηαλ ν ηζρπξηζκφο φηη ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά δελ κπνξεί 

                                                             
32

 Αλαπηχρζεθε απφ ηε δνπιεία ηνπ Dell Hymes. 
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λα ππάξμεη σο θάηη απηνηειέο, δελ κπνξεί δειαδή, λα απνκνλσζεί θαη λα 

αληηκεησπηζηεί απιά σο  κηα πξνβιέςηκε κεηαβιεηή φπσο ζπκβαίλεη ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο, γηαηί ηα άηνκα ζπκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε δηαηήξεζε 

ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ πνπ πιαηζηψλνπλ ηηο πξάμεηο θαη ην ιφγν 

ηνπο (Goldbart & Hustler, 2005). 

Χο επαθφινπζν απηνχ, νη εξεπλεηέο ρξεηάζηεθε λα αλαθαιχςνπλ ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζα θαηαγξάθνπλ απηά ηα λνήκαηα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαδηθαζία 

κέζα απφ ηελ νπνία θαηαζθεπάδνληαη (Goldbart & Hustler, 2005). Ο βαζηθφο ζηφρνο 

πίζσ απφ ηελ εζλνγξαθηθή κεζνδνινγία είλαη λα αξρίζνπλ νη εξεπλεηέο λα 

εκπιέθνληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ κέζα ζηνλ θνηλσληθφ θφζκν ψζηε λα αλαθαιχςνπλ 

πψο νη ζπκκεηέρνληεο βιέπνπλ ηνλ θφζκν, θαη πψο νη ίδηνη σο εξεπλεηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα πεξηγξάςνπλ απηή ηελ επηξξνή ζηελ πνιηηηζκηθή δηαδηθαζία (Goldbart 

& Hustler, 2005). 

Αξθεηνί κεηακνληέξλνη ζεσξεηηθνί εμέηαζαλ ηηο βαζηθέο παξαδνρέο ζηηο νπνίεο 

βαζίδεηαη ε αλαθνξά ηεο εζλνγξαθίαο. Έηζη μεθίλεζαλ ζηγά – ζηγά λα γελληνχληαη 

εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί γηα ην ιεηηνπξγηθφ θαη απειεπζεξσηηθφ ραξαθηήξα 

ησλ εζλνγξαθηθψλ κειεηψλ. εκείσζαλ: πξψηνλ, ε ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ ηεο 

εζλνγξαθίαο είλαη έλα μερσξηζηφ έξγν απφ ην «λα δηεμάγεηο απιά εζλνγξαθία», 

δεχηεξνλ, δελ ππάξρεη εληαία γιψζζα ή ζηπι πνπ ζα απνθαιχςεη «ηελ αιήζεηα ηνπ 

ζχκπαληνο», θαζψο είλαη δηαζέζηκε κηα πιεζψξα κεζφδσλ αλαθνξάο, φπνπ φιεο είλαη 

αξθεηά απνηειεζκαηηθέο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ε θαζεκία θαη ηξίηνλ, ε 

εζλνγξαθία δελ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ «θαηαλφεζε» ηνπ εξεπλεηή (ν νπνίνο ηνλ 

ηνπνζεηείηαη ζε πξνλνκηαθή εξκελεπηηθή ζέζε), αιιά ζε έλα «δηάινγν» κεηαμχ ηνπ 

εξεπλεηή θαη ηνπ εξεπλψκελνπ, φπνπ, θαη νη δχν ζπκκεηέρνληεο ζην δηάινγν 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο κειέηεο (Ezzell, 2013). Οη κεηακνληέξλνη 

ζρνιηαζηέο θξαηνχλ επηθξηηηθή ζηάζε ακθηζβεηψληαο αξθεηά αθφκε πξνβιεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζλνγξαθηθψλ εθζέζεσλ, φπσο, ηη θάλεη φκσο, απηέο ηηο 

αλαθνξέο αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο; Μήπσο ν αξηζκφο ζπλεληεπμηαδφκελσλ; Καη ζε 

πνηνπο απεπζχλεηαη ε αλαθνξά; ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ή ζην επξχ θνηλφ;  

Δθηφο φκσο ηεο εζλνγξαθίαο πνπ βξήθε απήρεζε ζηνπο θφιπνπο ηεο θεκηληζηηθήο 

έξεπλαο, ππήξμαλ θεκηλίζηξηεο πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ εζλνκεζνδνινγία, πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Harold Garfinkel (1967). Ο Garfinkel εζηίαζε ζην πψο ε «ηάμε» 
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κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί απφ ηα ίδηα ηα κέιε κηαο δεδνκέλεο νκάδαο, ρσξίο ηελ 

απαξαίηεηε παξνπζία θάπνηνπ εηδήκνλα πνπ ζα νξίδεη πνηνη θαλφλεο αθνινπζνχληαη. 

ηφρνο ηεο εζλνκεζνδνινγίαο ήηαλ λα απνθαιπθζεί ε «ηάμε» απφ ηα ίδηα ηα άηνκα 

ηεο νκάδαο πνπ αξλνχληαη λα ζπκβηβαζηνχλ απφ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζεσξνχληαη 

δεδνκέλεο. Με απηή ηελ ηαθηηθή, πνπ νλνκάζηεθε garfinkelling
33

 δεκηνπξγνχληαη νη 

ζπλζήθεο γηα λα απνθαιπθζνχλ φινη απηνί νη θαλφλεο πνπ θξαηνχλ έλα κηθξφ 

θνηλσληθφ θφζκν ζε ηάμε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε εζλνκεζνδνινγία 

βιέπεη ηελ εμνπζία, ή ηελ θαηαπίεζε σο θαηαζθεπάζκαηα, ηα νπνία δελ πξνυπήξραλ, 

σο αληηθεηκεληθά ή ζπλεθηηθά θαηλφκελα, ελψ ε ίδηα σο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, 

αληηιακβάλεηαη θαη πξνζεγγίδεη ηα άηνκα σο ελεξγψλ παξάγνληεο (Krolokke & 

Sorensen, 2006). 

Ζ θεκηληζηηθή άπνςε ελαξκνλίζηεθε κε ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο εζλνκεζνδνινγίαο 

θαη θπζηθά ηελ πξνζάξκνζε ζηα θεκηληζηηθά πιαίζηα. Οη θεκηλίζηξηεο ππνζηήξημαλ, 

φηη ε θαηαπίεζε πνπ έρνπλ ππνζηεί νη γπλαίθεο, ζε φια ηα επίπεδα, απνξξέεη κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο ζπλερνχο δεκηνπξγίαο θαη θαηαζθεπήο. Ζ αληίζηαζε ινηπφλ, είλαη 

δπλαηφλ λα πξνέιζεη κέζα απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε θάζε θνξά βέβαηα 

εληφο ηνπ εθάζησηε πιαηζίνπ, αθνχ ην λφεκα  πνπ παίξλεη θάζε θνξά ε ιέμε νξίδεηαη 

πάληα απφ ην πιαίζην (Parker, 2003). Μάιηζηα, γηα ηνλ Garfinkel νη θαλνληζηηθέο ηδέεο 

ζρεηηθά κε ηε δηηηή θχζε ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ, φρη κφλν έρνπλ δεκηνπξγεζεί κέζσ 

ηεο αιιειεπίδξαζεο αιιά επίζεο δφκεζαλ απηήλ ηελ αιιειεπίδξαζε. 

Οη θεκηλίζηξηεο ελζσκάησζαλ θαη αθνινχζεζαλ απηή ηελ εζλνκεζνδνινγηθή 

νπηηθή   ζην έξγν ηνπο αιιά θαη ζηε δξάζε ηνπο γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο. Ο πξψηνο 

είλαη γηαηί είραλ «δεζκεπηεί» γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αλζξψπσλ σο ελεξγψλ 

παξαγφλησλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθ λένπ αληίζηαζε ζηνλ θνηλσληθφ θφζκν ελψ ν 

δεχηεξνο ιφγνο  ήηαλ γηαηί ε εζλνκεζνδνινγία έθαλε κηα πξνθιεηηθή ζηξνθή φρη κφλν 

καθξηά απφ ηελ επίζεκε δνκηθή γισζζνινγία  αιιά θαη απφ ηελ θαηαζθεπαζκέλε 

θνηλσληνγισζζνινγία, πξνεηνηκάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ην έδαθνο γηα ην 

κεηαδνκηζκφ (Krolokke & Sorensen, 2006). Καη ηέινο, ν ηξίηνο ιφγνο, εμίζνπ 

ζεκαληηθφο κε ηνπο πξνεγνχκελνπο, ζρεηηδφηαλ πεξηζζφηεξν κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

παξαηήξεζεο. Οη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ησλ θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ αληηκεησπηδφηαλ 
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Ο Garfinkel ζπκβνχιεπε ζπρλά ηνπο θνηηεηέο ηνπ λα δηαηαξάζζνπλ ηνπο θαζεκεξηλνχο θνηλσληθνχο 

θαλφλεο θαη λφξκεο ψζηε λα πξνθαινχλ αληηδξάζεηο θαη ακεραλία θαη λα «απνθαιχπηνπλ» έηζη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε ηάμε ζηνλ θνηλσληθφ θφζκν θαη παξάγεηαη ε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. 
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κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ αληηκεησπηδφηαλ θαη νη ζηφρνη ηνπ θνηλσληθνχ 

εξεπλεηή (Potter & Wetherell, 1987). Άξα, άξρηζε ζηγά-ζηγά
34

 (λα θαηαξγείηαη) ε 

έλλνηα ηνπ εηδηθνχ, ηνπιάρηζηνλ κε ηελ ηζρχ πνπ είρε κέρξη ηφηε ζηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία σο αιάζεηε, αδηακθηζβήηεηε θαη απξφζηηε απζεληία. 

Δπηπξφζζεηα ησλ παξαπάλσ, νη θεκηλίζηξηεο ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο 

ρξεζηκνπνίεζαλ αθφκε έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηε Φεκηληζηηθή Αλάιπζε 

πλνκηιίαο (Φ.Α.) ε νπνία έηπρε ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ηε δεθαεηία ηνπ ΄70 θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα απηήλ απμήζεθε ζηα επφκελα ρξφληα (Kitzinger, 2000). Ζ Φ.Α. 

πξνήιζε απφ ηελ πξνζέγγηζε  ηεο Αλάιπζεο πλνκηιίαο (Α./CA conversation 

analysis) (δελ εηζάγεη δειαδή, ην δηθφ ηεο πεξηερφκελν ζηηο αλαιχζεηο) θαη εζηηάδεη 

ζηελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ηππηθψλ ηδηνηήησλ ηεο νκηιίαο (Parker, 2013). Ζ Α.
35

 

αζρνιείηαη κε ηε κνξθή ηεο νκηιίαο θαη φρη κε ην πεξηερφκελν. Δίλαη ε κειέηε ηνπ 

ιφγνπ σο κέζνπ αιιειεπίδξαζεο θαη απηφ ηε δηαρσξίδεη απφ άιιεο πξνζεγγίζεηο ηεο 

αλάιπζεο ιφγνπ (Speer, 2005). Ζ αλάιπζε ζπλνκηιίαο πξνέθπςε απφ ηελ 

ελζσκάησζε πνιιψλ ηδεψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο εζλνκεζνδνινγίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζεσξίαο (ε θνηλσληθή ζεσξία ηεο αλάιπζεο ιφγνπ βαζίδεη ηηο αλαιχζεηο ιφγνπ ζηελ 

εζλνκεζνδνινγία) (Kitzinger, 2000). Ζ κέζνδνο απηή πξνέθπςε, ζε κεγάιν βαζκφ, 

απφ ηνπο  ίδηνπο ηνπο εξεπλψκελνπο, δειαδή, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έθηαλαλ ζε 

«αδηέμνδν» ή θαηέιεγαλ ζε ζπκπεξάζκαηα. Ζ γλψζε ινηπφλ, αξρίδεη λα 

κεηαζρεκαηίδεηαη θαη λα εκθαλίδεηαη ζαλ κηα δξάζε, κέζσ απηψλ πνπ πξαγκαηηθά 

ιέλε θαη θάλνπλ. πνηνο θαη λα ήηαλ φκσο ν ηξφπνο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ, νη 

γπλαίθεο άξρηζαλ λα γίλνληαη αληηιεπηέο σο ελεξγνί παξάγνληεο, σο ζπκκεηέρνληεο, 

ζπλ-θαηαζθεπαζηέο ζηνλ θνηλσληθφ θφζκν θαη φρη απιά σο ζχκαηα ησλ 

εηεξνπαηξηαξρηθψλ δνκψλ (Kitzinger, 2000). 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε Φ.Α. δηεπθνιχλεη ηε δηαξξνή ζηελ αλάιπζε ηνπ 

αζέκηηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο εξκελείαο πνπ είλαη πνιηηηθά ή ζεσξεηηθά εθθηλνχκελεο 

(Parker, 2013). Ζ ρξήζε απηνχ ηνπ εξγαιείνπ δηφηη, επηηξέπεη ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ  

κηθξν-επηπέδνπ ηεο αιιειφδξαζεο, θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αλάιπζε ηεο 

αιιαγήο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο. Οη θεκηλίζηξηεο «επηλφεζαλ» δχν ζηξαηεγηθέο σο ηηο 
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 Γελ θαηαξγήζεθε ε έλλνηα ηνπ «εηδηθνχ», φπσο λνείηαη απφ ηηο θεκηλίζηξηεο ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο, 

αιιά άξρηζε λα κεηαηνπίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε εκπινθή ηνπ θαη ε «εμνπζία» πνπ θαηείρε ζε ζρέζε 

κε ηηο κέρξη ηφηε πνζνηηθέο κεζνδνινγίεο. 
35

 Αλαπηχρζεθε ζηελ Καιηθφξληα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 απφ 

ηε δνπιεηά ηνπ θνηλσληνιφγνπ H. Sacks . 
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θαηαιιειφηεξεο γηα ηε Φ.Α.: ε πξψηε ηνπο παξείρε ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ ηα 

πνξίζκαηα ησλ θαζεκεξηλψλ ζπδεηήζεσλ, λα ηα κεηαθέξνπλ θαη λα ηα πξνεθηείλνπλ 

ζε άιιεο ηνπνζεηήζεηο θαη ζπλζέζεηο πνπ δελ έρνπλ αθφκε κειεηεζεί ή είλαη δχζθνιν 

λα κε κειεηεζνχλ εμαηηίαο εζηθψλ ή άιισλ αηηηψλ. Ζ δεχηεξε ζηξαηεγηθή,  παξείρε ηε 

δπλαηφηεηα λα κπνξεί θαλείο κέζσ ησλ «πιηθψλ» ηνπ ιφγνπ λα εξεπλήζεη ηηο 

δηαδνρηθέο θαη αιιειέλδεηεο δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο 

ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο (Mcllvenny,2002). Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε, κπνξνχζε λα 

ακθηζβεηήζεη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ πνιηηνγξαθεκέλσλ, ηνπνζεηεκέλσλ αλαθνξψλ θαη 

πεξηγξαθψλ ηεο έκθπιεο ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη ηηο πνιηηηθέο 

«απνθάζεηο» ησλ «πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ» ηεο επηθνηλσλίαο.  

Ζ Φ.Α. ππήξμε ρξήζηκε αιιά έβαδε θαη πεξηνξηζκνχο. Οη θεκηλίζηξηεο έρνπλ 

εθθξάζεη επηθπιάμεηο γηα ηελ αμία ηεο επάλσ ζηε θεκηληζηηθή δνπιεηά, ρσξίο λα 

ζεκαίλεη φηη δελ ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ. Ζ Φ.Α. επηθεληξψλεηαη ζε θαζεκεξηλέο 

ζπδεηήζεηο ρσξίο λα κπνξεί λα δηεξεπλήζεη ηηο ζρέζεηο ζηηο νπνίεο επηθξαηνχλ ε 

ππεξνρή θαη ε εμάξηεζε. Ήηαλ δχζθνιν, εάλ φρη αθαηφξζσην, λα εμεγήζνπλ νη 

θεκηλίζηξηεο κε απηφ ην κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αζχκκεηξσλ αιιειεπηδξάζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή ζπλεηζθνξά ηεο ηάμεο, 

ηεο εζληθφηεηαο, ηνπ θχινπ, θ.η.ι. (Mcllvenny, 2002). ε απηφ ην ζεκείν ππάξρεη ν 

θίλδπλνο, λα αλαδεηρζεί έκκεζα ζε έλα κνληέιν ζπδήηεζεο, πνπ ζα αλαπαξάγεη ηηο 

θηιειεχζεξεο ηδενινγηθέο έλλνηεο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο επθαηξίαο δεκηνπξγψληαο 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη ηππνπνίεζεο γεληθφηεξα. 

Δπηπιένλ, ελψ ε Φ.Α. θαηαδεηθλχεη ηνλ  ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

επηηεινχλ ην θχιν ηνπο θαη ηελ θαλνληζηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζπκπεξηθνξάο, δελ κπνξεί 

λα εμεγήζεη γηαηί ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα γίλεη θαηαπηεζηηθή νχηε λα παξνπζηάζεη 

θάπνηα άιιε ζπκπεξηθνξά, σο ελαιιαθηηθή, ε νπνία ζα είλαη δπλαηή ή επηζπκεηή 

(Mcllvenny, 2002). Σν «θπζηθφ», ην «ζπλεζηζκέλν» ή ην «θαζεκεξηλφ» είλαη πεξηνρέο 

ακθηζβήηεζεο θαη αγψλα, έηζη ρξεηάζηεθε νη θεκηλίζηξηεο λα βξνχλε ηα κέζα θαη ηνπο 

ηξφπνπο ψζηε λα αζθήζνπλ θξηηηθή ζηηο «θπζηθέο» θαη «δεδνκέλεο» θαηεγνξίεο ηνπ 

θχινπ. ην πιαίζην απηφ, αλαθάιπςαλ ηα θελά θαη ηηο αληηθάζεηο  ζηηο ξπζκηζηηθέο 

θαη θαλνληζηηθέο πξαθηηθέο ηνπ ιφγνπ θαη πξνρψξεζαλ ζε αλαθνξέο θαη εθζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηνιή, ηελ θαηαπίεζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ.  
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Ζ Α. θαη θαη΄επέθηαζε θαη ε Φ.Α. ηαηξηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ παξάδνζε 

ηνπ εκπεηξηζκνχ ζηνλ αγγιφθσλν θφζκν. Δίλαη  δειαδή, θαη νη δχν είλαη αξθεηά 

ζπληεξεηηθέο, παξά ηηο νπνίεο ζπλδέζεηο ηνπο κε θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νπηηθέο 

απηνχ πνπ ζηελ ςπρνινγία αλαθέξεηαη σο «εζσηεξηθέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο» 

(Parker, 2013). Ζ απνκάθξπλζε ηεο Φ.Α. απφ ηε ζεσξία, είρε σο επαθφινπζν, λα κελ 

κπνξεί απηφο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο λα βξεη αληηζηνηρίεο ζην επίπεδν ηεο ςπρνινγίαο  

θαη δε ηεο θξηηηθήο ςπρνινγίαο απηήο θαζαπηήο. Μνηάδεη ινηπφλ, λα είλαη 

παγηδεπκέλε ζην δηθφ ηεο επίπεδν αλάιπζεο (Parker, 2013). Ζ ρξήζε ηεο Φ.Α. σο 

κνλαδηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ή ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα άιιε κέζνδν γέλλεζε ηα 

εμήο εξσηήκαηα: Πξψηνλ, εάλ ε Α. θαη ε Φ.Α., είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξσζνχλ 

απφ κηα θξηηηθή θαη εξκελεπηηθή πξννπηηθή θαη λα απνηειέζνπλ κηα λέα ζηξαηεγηθή 

πνπ ζα θέξεη νθέιε ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ; Καη δεχηεξνλ, κε πνηνπο ηξφπνπο 

κπνξεί λα «ζπγθεξαζηνχλ» νη δχν αλαιχζεηο ζε κηα εθδνρή, ε νπνία ζα είλαη 

βνεζεηηθή γηα ηελ έξεπλα άιισλ πην πνιηηηθνπνηεκέλσλ πεξηνρψλ, φπσο ε queer 

theory (Mcllvenny, 2002); 

Σν έξγν ηεο εζλνκεζνδνινγίαο θαη ηεο αλάιπζεο ζπλνκηιίαο  ππήξμε ρξήζηκν θαη 

έζεζε ηηο βάζεηο γηα πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκνχο. Χζηφζν θαη νη δχν αλαιχζεηο 

αλήθνπλ ζηελ κηθξν-θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε, πνπ ζεκαίλεη φηη δελ επηηξέπνπλ ηελ 

αλαγσγή ζε κηα πςειφηεξνπ επηπέδνπ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή αλάιπζε. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε νπηηθή ησλ δχν απηψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ 

αθήλνπλ ην πεξηζψξην ζηνλ εξεπλεηή λα πξνρσξήζεη ζε κηα εθηελέζηεξε αλάιπζε 

αλαθεξφκελνο ζην ραξαθηήξα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο-θνηλφηεηαο πνπ κειεηά, 

ζηηο νηθνλνκηθέο δνκέο ή ζηα ζπζηήκαηα θαηαπίεζεο πνπ βαζίδνληαη ζην θχιν ή ηε 

θπιή (Parker, 2003). Ζ πεξηνξηζκέλε νπηηθή νθείιεηαη ζηε ζεσξία φηη νη άλζξσπνη 

δεκηνπξγνχλ κηα απζφξκεηε εθδνρή ηνπ θφζκνπ  κέζα ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ζηηο δηθέο 

ηνπο εξκελείεο άιισλ θεηκέλσλ (Parker, 2003). Δίλαη φκσο πξαγκαηηθά έηζη; Σα 

άηνκα είλαη πνπ δελ «επηηξέπνπλ» ηε κεηαηφπηζε ζε έλα βαζχηεξν επίπεδν, ή ε 

«εκκνλή» θαη ε πξνζθφιιεζε ζε έλαλ ηχπν κεζνδνινγίαο έρεη απηά ηα απνηειέζκαηα; 

Οη κηθξν-θνηλσληνινγηθέο απηέο ζεσξήζεηο εηζήρζεζαλ πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξάςνπλ, πψο νη «κηθξνί θαη αζήκαληνη» παξάγνληεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή ηαπηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, πψο έλα άηνκν απνδίδεη θαη 

απνθηά κηα ηαπηφηεηα σο κέινο κηαο νκάδαο κέζσ ησλ κεραληζκψλ 

θαηεγνξηνπνίεζεο ή πσο θαηαζθεπάδεηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ «απνθιίλνληνο» γηα 
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θάπνηνπο αλζξψπνπο κέζα απφ απηφ πνπ θαηέιεμε λα ζεσξείηαη αζπλήζηζηε 

ζπκπεξηθνξά (Parker, 2003). Βάδνληαο φκσο ζην πξνζθήλην ηελ κηθξν-

θνηλσληνινγηθή ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο κάιινλ παξακέξηζαλ θάπνηνπο άιινπο 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο. Τπάξρεη ινηπφλ, ν θίλδπλνο λα κελ ιεθζεί ππφςε ν ξφινο 

ηεο εμνπζίαο θαη ηεο ηδενινγίαο. 

Ο ηζρπξηζκφο φηη ην «πξνζσπηθφ είλαη πνιηηηθφ». Γελ επαλαιακβάλεη απιά έλα 

ζχλζεκα αιιά επηζεκαίλεη, φηη ν θεκηληζηηθφο- θξηηηθφο ςπρνιφγνο είλαη αλαγθαίν λα 

αλαγλσξίδεη  θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δηεξγαζίεο ηεο 

ηδενινγίαο θαη ηεο ηζρχνο ππεηζέξρνληαη ζηηο κηθξέο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, κε άιια ιφγηα πψο επεξεάδνπλ απηέο ηηο κηθξν-θνηλσληνινγηθέο 

επηθνηλσλίεο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη ζθέςεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί έθαλαλ ηηο 

θεκηλίζηξηεο λα ζηξαθνχλ ζε άιιεο κεζφδνπο θαη  ε θξηηηθή πνπ άζθεζαλ ζε απηά ηα 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα ηηο κεζνδνινγίεο ηεο «ηξίηεο 

γεληάο» πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα. 

 

4.3. Μεζνδνινγίεο ηξίηνπ θύκαηνο 

πσο αλαθεξζήθακε, κε ηνλ φξν «ηξίην θεκηληζηηθφ θχκα», ελλννχκε ηελ επίδξαζε 

ηνπ κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζκνχ, ηνπ κεηα-κνληεξληζκνχ θαη ηεο απνδφκεζεο ζηε 

θεκηληζηηθή ζθέςε, ε νπνία νδήγεζε ζηελ “απνδφκεζε” ηεο απηνλφεηεο θαηεγνξίαο 

«γπλαίθα», πάλσ ζηελ νπνία είρε επελδχζεη πνιηηηθά ην δεχηεξν θεκηληζηηθφ θίλεκα 

αγσληδφκελν γηα γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε (Connell, 2005). 

Σν ηξίην θχκα ηνπ θεκηληζκνχ
36

 εκθαλίδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη απφ ηε δεθαεηία 

80‟-90‟ θαη αθηεξψζεθε θπξίσο ζηε κειέηε ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. 

θνπφο ησλ θεκηληζηξηψλ ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο ήηαλ λα αλαπηχμνπλ κηα θεκηληζηηθή 

ζεσξία θαη κεζνδνινγία πνπ ζα απνδνκεί απηέο ηηο ίδηεο ηηο έλλνηεο θαη ζα απαιιάζζεη 

ην άηνκν απφ ηε δπηζηηθή θαη θαηεγνξηθή ζθέςε.  Οη θεκηλίζηξηεο απηήο ηεο πεξηφδνπ 

αθνινχζεζαλ, φπσο θαη εθείλεο ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο, έλα δηαθνξεηηθφ κεζνδνινγηθφ 

                                                             
36

 ην πιαίζην ακθηζβήηεζεο απηνχ ηνπ θχκαηνο, αθφκε θαη ν φξνο «ηξίην θχκα» ακθηζβεηείηαη, σο 

απφ ηε «λεφηεξε θάζε» ηνπ θηλήκαηνο ησλ γπλαηθψλ ζηηο ΖΠΑ, σο άζηνρνο ραξαθηεξηζκφο. Λφγσ ηεο 

ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηηο θεκηλίζηξηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ εάλ πξάγκαηη ππάξρεη ηξίην 

θχκα, θάπνηνη ζε απάληεζε ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «ζχγρξνλν θεκηληζκφ». κσο κε ηνλ 

παξαπιαλεηηθφ πξνζδηνξηζκφ  «ζχγρξνλν» απνθεχγνληαη νη επίκαρεο ζπδεηήζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 

θεκηληζκφ. 
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δξφκν ελαξκνλίδνληαο κε ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία κε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο 

απαηηήζεηο γηα έξεπλα. Γελ παξέκεηλαλ δειαδή, ζηαζεξέο ζηελ ίδηα κεζνδνινγία ηεο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, αιιά εμέιημαλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο κεζνδνινγίεο ή 

επηλφεζαλ, παξήγαγαλ λέεο. Κξίλεηαη αλαγθαία φκσο εδψ, κηα «πξνεηδνπνίεζε» φηη 

θακία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ δελ αλήθνπλ ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε θεκηληζηηθή νπηηθή επηθνηλσλίαο. 

Η απνδόκεζε σο κέζνδνο έξεπλαο; 

ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαιπζεί ε απνδφκεζε, ε νπνία ήηαλ ε θχξηα, εάλ φρη ε 

θπξηφηεξε, πεγή έκπλεπζεο γηα ηηο κεηακνληέξλεο θεκηλίζηξηεο θαη ηηο κεζνδνινγίεο 

πνπ αλέπηπμαλ. ην έξγν ηνπ Derrida ε ζπζηεκαηηθή αλάγλσζε θηινζνθηθψλ 

θεηκέλσλ, επηθεληξψλεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλα επηρείξεκα 

αζηπλνκεχεηαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί έλα ζεκείν αλαθνξάο, έλα νπζηαζηηθφ 

ζεκείν «αιήζεηαο» (Parker, Γεσξγάθα, Harper, McLaughlin & Stowell-Smith, 2007). 

Ζ απνδφκεζε σο άξλεζε θαη αληίζηαζε. Ζ απνδφκεζε ππνλνκέπεη ηελ δηάξζξσζε 

ηεο εμνπζίαο ζηα θείκελα θαη ζηνρεχεη ζηε δηάιπζε ηνπ πξνλνκηαθνχ θαζεζηψηνο πνπ 

παξέρεηαη ζε νξηζκέλνπο ζε ζρέζε κε άιινπο (Parker, 2002). Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο 

πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηηο θεκηλίζηξηεο νη νπνίεο ηελ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

εληνπίζνπλ θαη λα «απαξλεζνχλ» ηνλ παηξηαξρηθφ ραξαθηήξα ηνπ ιφγνπ. Πξάγκαηη, ε 

απνδφκεζε ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο ε άζθεζε πίεζεο ζηηο «αγαπεκέλεο» 

αληηζέζεηο, πνπ ζπλαληνχλ νη γπλαίθεο κέζα ζηα θείκελα, επηηξέπνληαο ηνπο λα 

απνθαιχςνπλ ηα «ηπθιά ζεκεία» ή ηηο απνξίεο ηνπο, δειαδή ηα ζεκεία αδηεμφδνπ. 

Δάλ θαηαθέξνπκε λα επηζεκάλνπκε φηη «θάηη» ππάξρεη ζην ιφγν καο, είλαη πηζαλφλ 

λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία απνδφκεζήο ηνπ, αιιά απηφ ζπκβαίλεη ζηελ 

ρακειφηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ «απνδφκεζε»
37

 (Burman & MacLure, 2005). Ζ αθεηεξία 

ηεο απνδφκεζεο βξίζθεηαη ζηε δηαπίζησζε φηη νη ζρέζεηο καο κε ηνλ θφζκν δηέπνληαη 

απφ ην ιφγν θαη ηα θείκελα πνπ ηνλ εθθξάδνπλ. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πνιιέο 

άιιεο θηινζνθίεο ή ζεσξίεο, πνπ ππεξαζπίδνληαη έλα δπαδηθφ ζχκπαλ ζεκειησδψλ 

αξρψλ/θαηαζηάζεσλ απφ ηε κηα πιεπξά (πξαγκαηηθφηεηα, αιήζεηα, ηαπηφηεηα, θ.η.ι.), 

θαη ηηο ζεκεηνινγηθέο ηνπο αλαθνξέο ζηα θείκελα απφ ηελ άιιε (Burman & MacLure, 

2005). Γηα απηέο ηηο ζεσξίεο, ηα θείκελα είλαη έλα είδνο «αλαγθαίνπ θαθνχ», πνπ ην 

                                                             
37

  Τπάξρνπλ κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ή αθεγεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο  πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνλ φξν έρνληαο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξήζε ηεο απνδφκεζεο. 
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απνδέρνληαη απιψο σο κηα ξεαιηζηηθή αλάγθε θαη ην αληηκεησπίδνπλ σο απινχο 

δηακεζνιαβεηέο, ησλ νπνίσλ ε ρξεζηκφηεηα έγθεηηαη ζην φηη καο παξέρνπλ πξφζβαζε 

ζε απηέο ηηο ζεκειηψδεηο πξψηεο αξρέο πνπ ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν, αλ κπνξνχζακε, λα 

αληηιακβαλφκαζηε ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε. 

Ζ απνδφκεζε ακθηζβεηεί απηή ηελ «κεηαθπζηθή» ζθέςε. ε κηα δηάζεκε θξάζε, ν 

Derrida έγξαςε φηη «δελ ππάξρεη εμσηεξηθφ θείκελν». Με άιια ιφγηα, δελ ππάξρεη 

πιενλεθηηθφ ζεκείν ηνπ εμσηεξηθνχ ζην θείκελν ή ην ιφγν, πνπ ζα καο δψζεη κηα 

αδηακεζνιάβεηε πξφζβαζε ζηελ αιήζεηα, ζηελ χπαξμε, ηελ εζηθή. Οη παξαδνζηαθέο 

έλλνηεο ηνπ θεηκέλνπ ηζρχνπλ κε φ,ηη «πξνλνκηαθφ» ππάξρεη έμσ απφ ην θείκελν, σο ην 

δνρείν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ην θείκελν απιά ηελ αλαπαξηζηά. Απηή ε αληίζεζε 

κεηαμχ ηνπ ηη είλαη αιήζεηα θαη ηη δελ είλαη, είλαη κηα απφ ηηο πνιιέο «κεηαθπζηθέο»
38

 

αληηζέζεηο ηνπ Derrida πνπ απνδνκεί ηελ δπηηθή ζθέςε. (Burman & MacLure, 2005) 

Ζ απνδφκεζε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

κπνξνχκε λα θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα θαη λα εθζέζνπκε λνήκαηα πνπ έρνπλ 

απνζησπεζεί, λα παξάζρνπκε έλα λέν ηξφπν αλάγλσζεο θαη ηέινο λα αλαηξέςνπκε 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο ελφο θεηκέλνπ. πσο ε  ςπρνινγία ησλ δηαηαξαρψλ, 

θαζψο κπνξεί λα βιέπεη ηα πξάγκαηα πνπ δε θαίλνληαη κε ηελ πξψηε καηηά, είλαη πνιχ 

θαρχπνπηε θαη παξαβηάδεη ηνπο θαλφλεο, αθξηβψο γηα λα δείμεη φηη απηφ πνπ ζπλήζσο 

αληηκεησπίδεηαη σο «θπζηνινγηθφ» δελ επζηαζεί (Parker, Γεσξγάθα, Harper, 

McLaughlin & Stowell-Smith, 2007). Ζ απνδφκεζε είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί 

πεξαηηέξσ, δηφηη νη νξηζκνί πξνυπνζέηνπλ θάπνην είδνο ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ ιέμεσλ 

θαη ησλ λνεκάησλ. 

πσο έρνπκε ήδε ππαηληρζεί θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην, ε απνδφκεζε αλαιχεη 

δεπγάξηα ιέμεσλ θαη ελλνηψλ θαη ζέηνληαο ζηαζεξά θηινζνθηθά εξσηήκαηα γηα 

δπαδηθέο/αληηζεηηθέο θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ ππνζηεξηρζεί απφ ηελ δπηηθή ζθέςε, φπσο 

αιήζεηα-ςέκα, αηηία- απνηέιεζκα, θχζε- πνιηηηζκφο, ζθέςε-γιψζζα θ.η.ι. 

απνδεηθλχεη φηη, ζε απηέο ηηο αληηζέζεηο ελππάξρεη πάληα κηα ηεξαξρία. Ο έλαο φξνο 

αλαπαξηζηά πάληα κηα πςειφηεξε αξρή ή ηδαληθφ ή «παξνπζία- χπαξμε», ελψ ν άιινο 

                                                             
38

 Γηα ηνλ Derrida, έλα παξάδεηγκα κεηαθπζηθήο αληίζεζεο, ε νπνία πεξηνξίδεη ην λφεκα, καο εμαπαηά 

θαη καο  παξαπιαλεί λα θαληαδφκαζηε φηη ππάξρεη κηα εληαία αιεζηλή έλλνηα, βξίζθεηαη κεηαμχ νκηιίαο 

θαη γξαθήο. Παξαδνζηαθά, θαηαλννχκε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν παξά ην γξαπηφ. ηαλ κηιάκε θαίλεηαη λα 

εθθξάδνπκε ηηο ζθέςεηο καο ζε ιέμεηο γεκάηεο λφεκα θαη φηαλ κηιάκε είλαη ζαλ λα αθνχκε ηηο ζθέςεηο 

καο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ γξάθνπκε θαίλεηαη πσο ιακβάλεη ρψξα κηα δηα-κεζνιάβεζε πνπ καο 

θαζηζηά ηθαλνχο λα δηαβάδνπκε ην θείκελν κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ζε δηαθνξεηηθά θάζε θνξά 

πιαίζηα. 
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είλαη πάληα έλα είδνο «ζπκπιεξψκαηνο» θάηη ιηγφηεξν θαη ππνδεέζηεξν
39

. Ο Derrida 

ππνζηεξίδεη φκσο, φηη απηή ε δπαδηθφηεηα πεξηιακβάλεη πάληα ηνπο ζπφξνπο ηεο 

δηθήο ηεο θαηαζηξνθήο θαη βέβαηα ζπάεη πάληα θάησ απφ πίεζε (Parker, 2002). 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο απνδφκεζεο ζην θεκηληζηηθφ πιαίζην παξήγαγε εξσηήκαηα φπσο: 

είλαη ε εηεξνθπιία ν «ηδαληθφο» ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο; είλαη ν γάκνο ε 

«ζσηεξία» ησλ γπλαηθψλ θαη ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ην έκθπην ηαιέλην ηνπο; Ζ 

απνδφκεζε είλαη κηα δηεξγαζία αλάγλσζεο πνπ μεθαζαξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

ζεμνπαιηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηαζηείινπλ δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, θαηαδεηθλχνληαο φηη ν δηαρσξηζκφο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο έηζη, ψζηε λα παξάγεη ηα δχν άθξα κηαο ζπλέρεηαο. Σαπηφρξνλα 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επαλάθηεζεο ηνπ ππνδεέζηεξνπ ξφινπ κέζα απφ κηα 

ελλνηνινγηθή αληίζεζε θαη κεηακφξθσζεο, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ελάληηα ζηνλ θπξίαξρν φξν ((Parker, Γεσξγάθα, Harper, McLaughlin & Stowell-

Smith, 2007). 

Μπνξεί λα είλαη δειεαζηηθφ λα ζθεθηνχκε ηελ απνδφκεζε απιψο σο κηα κέζνδν, 

ζα πξέπεη φκσο λα αληηζηαζνχκε ζε απηφλ ηνλ πεξηνξηζκφ. Μπνξεί ε απνδφκεζε λα 

ιεηηνπξγήζεη ζαλ κηα «κέζνδνο» έξεπλαο; Ζ απάληεζε ηνπ Derrida ζίγνπξα ζα ήηαλ 

φρη, γηαηί ην λα ηελ νλνκάδεηο κέζνδν ή ζεσξία ζεκαίλεη φηη πιάζεηο κηα άιιε 

κεηαθπζηθή αληίζεζε αλάκεζα ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη ζηελ “απνδφκεζε”, σο θάηη 

ην μερσξηζηφ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα «εθαξκνζηεί» (Burman & MacLure, 2005). Ζ 

απνδφκεζε είλαη άξξεθηα κπιεγκέλε κε φηη είλαη ην αληηθείκελν ηεο. Δπηπιένλ, ε 

κείσζε ηεο απιψο ζε έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ ζα ζήκαηλε φηη ζα έπξεπε λα ηεο 

αθαηξέζνπκε ηελ δπλαηφηεηα ηεο λα ζπλεξγάδεηαη κε ην απξφβιεπην, πνπ φκσο είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη ν ζηφρνο ηεο. Έηζη εάλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε γηα ηελ απνδφκεζε σο 

κέζνδν, ρξεηάδεηαη απηή λα δηακνξθσζεί απηφ-αλαηξνχκελε («ππφ δηαγξαθή»). 

Ο Derrida επέκεηλε ζηα εμήο αθφινπζα ζεκεία ζρεηηθά κε ηελ απνδφκεζε σο 

«μεθάζαξε θαη απηνχζηα κέζνδν»: πξψηνλ, ε απνδφκεζε δελ είλαη κέζνδνο ή ηερληθή 

πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηνδήπνηε απζαίξεην θείκελν, αιιά ιεηηνπξγεί σο 

κέξνο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, αλαδεηψληαο νξηζκέλα είδε 

εξσηήζεσλ. Γεχηεξνλ, ε απνδφκεζε δελ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηελ άπνςε φηη 

                                                             
39

 Απηή ε δπαδηθή ινγηθή έρεη αλαπηπρζεί απφ δηάθνξα θηινζνθηθά ζπζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ελαζρφιεζεο ηνπο κε ζεκειηψδεηο θαη βαζηθέο αξρέο. 
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ππάξρεη έλαο άπεηξνο αξηζκφο εξκελεηψλ ηνπ θεηκέλνπ επεηδή ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί 

ζηηο ελδείμεηο. Σξίηνλ, δελ ππνζηεξίδεη ηελ θαηαζηξνθή ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, αιιά, 

αληηζέησο αληί απηνχ, επηηξέπεη ηελ εμεξεχλεζε ηεο ζέζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Σέινο, ε 

απνδφκεζε δελ ζπλεπάγεηαη ηελ εζηθή «αλεμαξηεζία» επεηδή είλαη έλα εζηθφ- 

πνιηηηθφ εγρείξεκα ζην νπνίν νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο φπσο ε δηθαηνζχλε  είλαη κε-

απνδνκήζηκεο (Burman & MacLure, 2005). 

Καηά κηα έλλνηα, ε απνδφκεζε  κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε ηειεπηαία ζηε ζεηξά ησλ 

παξαδφζεσλ ηεο δπηηθήο θηινζνθίαο πνπ αζρνιείηαη επίκνλα κε ηελ εμέηαζε ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ζρεηηθά κε ηέηνηνπ είδνπο ππνζέζεηο ελψ ζπρλά νη 

ηζρπξηζκνί ηεο δηαζηξεβιψλνληαη επεηδή αλαπηχζζνληαη ζε ζρέζε κε άιια ζπζηήκαηα 

ζθέςεο θπξίσο σο κηα άζθεζε άξλεζεο θαη αληίζηαζεο παξά απνδνρήο θαη 

επηβεβαίσζεο. 

ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε εμέηαζε κηαο ζεηξάο άιισλ κεζφδσλ νη νπνίεο 

επεξεάζηεθαλ θαη «εκπλεχζηεθαλ» απφ ηνλ αέξα ηεο απνδφκεζεο θαη θαηά κηα 

επξχηεξε έλλνηα, δαλείζηεθαλ θάπνηα ζηνηρεία ή ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Γεληθφηεξα, ζα 

παξαηεξήζνπκε φηη ζε απηφ ην θχκα  νη κέζνδνη, παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο ηνπο, 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ ζπγθνηλσλνχληα δνρεία ππεηζέξρεηαη δειαδή ε κία ζηελ άιιε. 

Αξρηθά μεθηλάκε κε ηνλ ηνκέα ηεο λέαο εζλνγξαθίαο. Οη κεηακνληέξλνη ζεσξεηηθνί 

ήξζαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηελ παιηά θαη μεπεξαζκέλε θαηά απηνχο παξάδνζε ηεο 

εζλνγξαθίαο, ζέηνληαο φπσο είπακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θάπνηα ζεκεία 

ππφ ακθηζβήηεζε. Μηα νκάδα πνπ φρη κφλν «επηθφξηηζε» ηνλ εζλνγξάθν ζην έξγν 

ηεο, αιιά θαη ην ζχλνιν ηεο παξαδνζηαθήο εζλνγξαθηθήο επηρείξεζεο, πξνέξρεηαη απφ 

ηηο θεκηλίζηξηεο θνηλσληνιφγνπο. ηηο παηεξλαιηζηηθέο δνκέο εμνπζίαο πνπ 

θπξηαξρνχλ ζηελ ακεξηθάληθε θνηλσληνινγία
40

 δελ είλαη κφλν νη θσλέο ησλ «ληφπησλ» 

πνπ είλαη λεθξέο αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ πνπ είλαη αλχπαξθηα, 

αλεμάξηεηα θαη απφ ην ξφιν ηνπο ζηελ εζλνγξαθηθή πξάμε. Οη θεκηλίζηξηεο ινηπφλ, 

ππήξμαλ βαζηά πξνβιεκαηηζκέλεο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έζεηε ε εζλνγξαθία. Ζ 

δηάθξηζε κεηαμχ εζλνγξαθίαο θαη ππνθεηκέλσλ κειέηεο θαηέξξεπζε, ε εζλνγξαθία 

είρε θαηαζηεί αδχλαηε, αθνχ θάλεθε λα απνθιείεη κηα αλάιπζε ηεο γξαθήο γηα απηέο, 

ηηο απέθιεηε δειαδή ζαλ γπλαίθεο. 

                                                             
40

 Αλαθέξεηαη αξρηθά ε ακεξηθάληθε θνηλσληνινγία, φρη ζεσξψληαο ηελ σο πξφηππν θαη επεθηαηηθά θαη 

κφλν απηή, αιιά ιφγσ ηνπ φηη εθεί βξίζθεηαη ε ξίδα απηψλ ησλ παηεξλαιηζηηθψλ ηδεψλ ζην ρψξν ηεο 

θνηλσληνινγίαο αιιά θαη απφ εθεί μεθίλεζε  ε θξηηηθή πνπ αθνινχζεζε.  
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Οη κεηακνληέξλεο θεκηληζηηθέο θξηηηθέο ηεο εζλνγξαθίαο έρνπλ ιάβεη δηάθνξεο 

κνξθέο, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηε κεηακνληέξλα θεκηληζηηθή εζλνγξαθία. ηελ 

αγσλία ηνπο λα αλαπαξάγνπλ ηε θσλή ησλ αηφκσλ, ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αλάγθε λα 

πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή εζλνγξαθηθή δνπιεηά, λα δηεπξχλνπλ ηνπο 

νξίδνληεο αλνίγνληαο λέεο πξννπηηθέο ζηελ εζλνγξαθία. 

Έηζη λέεο κεηακνληέξλεο πξνζεγγίζεηο ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα θαη παξά ην γεγνλφο 

φηη θαζεκία απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο έρεη ηηο δηθέο ηεο «απνρξψζεηο» ππάξρνπλ 

ηξείο βαζηθέο νκάδεο ηεο κεηακνληέξλαο εζλνγξαθίαο. Ζ πξψηε, ε κεηακνληέξλα 

επηηφπηα έξεπλα, ηνλίδεη ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ εζλνγξάθνπ σο 

«ππνθεηκεληθνχ». Ζ δεχηεξε, ε πνιχ-θεηκεληθή εζλνγξαθία (multitextual 

ethnographies), νξίδεη ην αληηθείκελν ησλ παξαδνζηαθψλ αλαθνξψλ «πξνβιεκαηηθά» 

ειιηπέο θαη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο έλλνηαο ηεο «θαζεκεξηλήο δσήο», ην κεηαηξέπεη 

θαη ην δηεπξχλεη ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηηο ηαηλίεο, ηελ ηειεφξαζε, ηε θαληαζία, ηα 

φλεηξα θαη άιιεο κνξθέο δεδνκέλσλ πνπ ζπρλά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα 

ηεο παξαδνζηαθήο εζλνγξαθίαο, σο κέξνο ηεο έξεπλαο. Καη ηέινο, ε ηξίηε νκάδα  είλαη 

ε θεκηληζηηθή εζλνγξαθία, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ εμάιεηςε ησλ 

παηεξλαιηζηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ απφ ηελ εζλνγξαθία θαη ηελ θνηλσληνινγία 

(Fontana, 1994). 

Οη δηαθνξεηηθέο απηέο θεκηληζηηθέο εζλνγξαθίεο, πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο δελ 

αλαγλσξίδνληαη απφ ην παηεξλαιηζηηθφ ζχζηεκα, έρνπλ θνηλφ ζηφρν λα δψζνπλ θσλή 

ζηηο μεραζκέλεο γπλαίθεο, σο θαηαπηεζκέλε νκάδα, θαη λα αλαδεηήζνπλ λένπο 

ηξφπνπο αλαθνξάο (reporting) πνπ μεπεξλνχλ ην θχιν θαη ηηο άιιεο πξνθαηαιήςεηο 

επηρεηξψληαο κηα λέα θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ππφ ην λέν θψο κηαο αλαδνκεκέλεο 

άπνςεο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ ζα εζηηάδεη πιένλ ζε νξηζκέλεο κφλν 

πξνλνκηνχρεο νκάδεο. Αθνινπζψληαο ην κεηακνληέξλν δξφκν νη θεκηλίζηξηεο 

εζλνγξάθνη δελ νξηζηηθνπνίεζαλ σο κία θαη κνλαδηθή κεηακνληέξλα εζλνγξαθία, 

ζχκθσλα κε απηέο δελ ππάξρεη πηα έλα θπξίαξρν πξφηππν ή ιεηηνπξγία ηεο 

εζλνγξαθίαο. Αληί απηνχ, κηα επξεία πνηθηιία ησλ παιηψλ θαη λέσλ εζλνγξαθηψλ 

ζπλππάξρνπλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ε νπηηθή ησλ γπλαηθψλ πξέπεη νη θεκηληζηηθνί 

εζλνγξάθνη λα εξεπλνχλ πξνζεθηηθά θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηφζν ηα θπξίαξρα φζν 

θαη ηα «απνζησπεκέλα» θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ κε ζαθήλεηα ηε 
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κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Μηα ζπδήηεζε/ζπλέληεπμε κε κηα γπλαίθα κπνξεί λα ζπλδπάδεη 

δχν δηαθνξεηηθέο, ζπρλά αληηθξνπφκελεο νπηηθέο, πιαηζησκέλεο απφ έλλνηεο θαη αμίεο 

πνπ αληαλαθινχλ ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηνπ άλδξα ζηνλ πνιηηηζκφ απφ ηε κηα θαη 

«ελεκεξψλνληαη» απφ ηηο άκεζεο πξαγκαηηθφηεηεο ηεο γπλαηθείαο πξνζσπηθήο 

εκπεηξίαο απφ ηελ άιιε. Ζ απηφ-αλαθνξά, ε δηεξεχλεζε, ε ππνκνλή, ε θαηαλφεζε θαη 

ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο εξεπλεηή- ππνθεηκέλνπ, είλαη ιέμεηο θιεηδηά γηα ηελ 

αλαθάιπςε ησλ πξαγκαηηθψλ πξννπηηθψλ ησλ γπλαηθψλ. 

Οη θεκηλίζηξηεο μεθίλεζαλ, ακθηζβεηψληαο ηελ αθήγεζε ηεο πξνέιεπζεο ηεο 

εμνπζίαο απφ κηα ςπραλαιπηηθή ζθνπηά θαη ζηξάθεθαλ ζηελ εζλνγξαθηθή αθήγεζε 

ζηνλ νξίδνληα ηνπο. ηφρν είραλ λα απνδνκήζνπλ ηα παξαδνζηαθά κνληέια  ηεο 

θπξίαξρεο εζλνγξαθίαο θαη λα πξνζθέξνπλ λέεο εξκελεπηηθέο ηάζεηο, θη έηζη 

δηεπξχλνληαο θαη επεθηείλνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο πξνρψξεζαλ ζε κηα γεληθφηεξε 

θξηηηθή ηνπ θνηλσληνινγηθνχ ιφγνπ. 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ γελεαινγία ηνπ 

ιφγνπ, ε θξηηηθή ζεσξία άλζηζε ηε δεθαεηία ΄70-΄80  θαη απφ ηφηε είρε αξρίζεη λα 

αλαπηχζζεη δεζκνχο θαη γέθπξεο κε ηελ έλλνηα ηεο «γιψζζαο». Ήηαλ αθφκε κηα 

πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θαη πψο απηή θαλεξψλεηαη θαη 

εθδειψλεηαη -ζηελ έθθξαζε, ζηελ επηθνηλσλία- κέζα απφ ηελ ζπδήηεζε, ηελ νκηιία, 

ην γξαπηφ θείκελν θαη γεληθψο κέζα ζε θάζε ζπλ-θείκελν. Ζ κεζνδνινγία ε νπνία 

αλαπηχρζεθε ζηε δεθαεηία ΄80-΄90 γηα λα ππνζηεξίμεη απηή ηελ πξνζπάζεηα ήηαλ ε 

Κξηηηθή Αλάιπζε Λφγνπ (Critical Discourse Analysis) θαη ην αληηθείκελν ηεο ήηαλ ε 

πξνψζεζε θαη ε αλάδεημε ηνπ “ιφγνπ” σο ρξήζε ηεο γιψζζαο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο (κε πνην ηξφπν ην θνηλσληθφ εθδειψλεηαη θαη εθθξάδεηαη κέζα 

ζην θείκελν σο πξαθηηθή).  

Ζ Κξηηηθή Αλάιπζε Λφγνπ
41

 έρεη ηηο ξίδεο ηεο εθηφο ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο θαη ζηελ 

θξηηηθή γισζζνινγία. Γηα ην ιφγν απηφ, ε αλάιπζε ησλ ζπλ-θεηκέλσλ δελ 

ζηακαηνχζε κφλν ζην πεξηερφκελν αιιά πεξηειάκβαλε θαη ηελ «θξηηηθή καηηά» ζηε 

ρξήζε ησλ ζεκείσλ ζηίμεο, ζηε γξακκαηηθή, ζην ιεμηιφγην, ζηε δνκή, σο 

γισζζνινγηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε «επηθνηλσληαθά» ε εμνπζία (Krolokke & 

                                                             
41

  Ζ Κ.Α.Λ εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 σο έλαο ηχπνο ηεο αλάιπζεο ιφγνπ, πνπ αλαγλσξίδεη ην 

ξφιν ηεο γιψζζαο ζηε δφκεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο ζηελ θνηλσλία. 
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Sorensen, 2006). Κεληξηθή ζέζε ζηελ Κ.Α.Λ
42

 θαηείρε ε έλλνηα ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο 

(intertextuality) ζε φια ηα επίπεδα (κηθξν-επίπεδν: θσλνινγία, γξακκαηηθή, δνκή, 

κέζν-επίπεδν: γεληθνί ηχπνη- κνξθέο ελεκέξσζεο, καθξν-επίπεδν: επξχηεξνη ιφγνη θαη 

θνηλσληθέο πξαθηηθέο νκάδσλ θαη ζεζκψλ). Ζ εζηίαζε ζηελ δηαθεηκεληθφηεηα 

απνθαιχπηεη θαη εθθξάδεη ζηελ πξάμε ην κεζνδνινγηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη, εμαπιψλνληαη θαη ακθηζβεηνχληαη νη ηζηνί 

ηεο ξεηνξηθήο θαη ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο (Krolokke & Sorensen, 2006). 

Οη  εξεπλεηέο κπφξεζαλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ εμνπζία θαη λα ηελ 

«νξίζνπλ», εάλ θπζηθά κπνξεί λα γίλεη ε ρξήζε απηήο ηεο ιέμεο, κέζα απφ κηα ζεηξά 

ζπδεηήζεσλ ζηε βάζε βεβαίσο ησλ αληαγσληζηηθψλ αληηζέζεσλ, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν ηαμηθά ζπκθέξνληα, αιιά επίζεο θπιεηηθέο, εζληθέο, έκθπιεο 

θαη άιιεο αληηζέζεηο/ζπγθξνχζεηο. Ζ Κ.Α.Λ αιιά θαη νη κέζνδνη πνπ απνξξένπλ απφ 

απηή, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ θνηλσληθή ελδπλάκσζε ησλ 

θπξίαξρσλ νκάδσλ, επηθεληξψλνληαο ζηηο πνιχπινθεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο 

θνηλσληθέο δνκέο θαη ηηο δνκέο ηνπ ιφγνπ θαη αλαιχνληαο ηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδνπλ 

νη δεχηεξεο ηηο πξψηεο (Teun a Van Dijk, 2008). Μηα  ζπρλή παξαλφεζε αθνξά, ηελ 

εμνπζία σο εγγελψο «θαθή» θαη ηελ ππφζεζε φηη ε αλάιπζε ιφγνπ πξνρσξά ζε κηα εμ 

νξηζκνχ «θξηηηθή αλάιπζε»  ηεο εμνπζίαο. Απηφ είλαη απνηέιεζκα κηαο πεξηνξηζκέλεο 

αληίιεςεο γηα ηελ εμνπζία θαη ηελ Κ.Α.Λ (Teun a Van Dijk, 2008). 

Οη θεκηλίζηξηεο βαζίζηεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία (Κ.Α.Λ) θαη 

δεκηνχξγεζαλ ηελ Φεκηληζηηθή Κξηηηθή Αλάιπζε Λφγνπ
43

 (Φ.Κ.Α.Λ), κηα 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα εχξνο ζεκαληηθψλ ζπνπδψλ ζε 

πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ηεο. 

Ζ Φ.Κ.Α.Λ έζεζε σο ζηφρν λα θάλεη θαλεξή ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπλ-θεηκέλνπ κε 

ην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην ψζηε λα αλαδεηρζνχλ θαη λα ηνληζηνχλ νη ζρέζεηο 

εμνπζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη αλαπαξάγνληαη θαζψο θαη  ηα δεηήκαηα ιφγνπ θαη 

ηαπηφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ - ην δήηεκα δε ηεο ηαπηφηεηαο είλαη απηφ πνπ ηε 

δηαθνξνπνηεί απφ πξνεγνχκελεο κεζφδνπο. Οη θεκηλίζηξηεο εθαξκφδνληαο ηε  

Φ.Κ.Α.Λ, ζέιεζαλ λα δηαθξίλνπλ θαη λα επηζεκάλνπλ πνηεο είλαη απηέο νη γισζζηθέο 

κνξθέο ηνπ ιφγνπ πνπ εμππεξεηνχλ θνηλσληθά, ηδενινγηθά θαη  πνιηηηθά ζπκθέξνληα 

                                                             
42

 Πην ζπζηεκαηηθή θαη ζπλεπήο ρξήζε ηεο Κ.Α.Λ ηε δεθαεηία ηνπ 1990. 
43

 Ζ έλλνηα «θξηηηθή» πνπ ππάξρεη ζηελ Κ.Α.Λ αιιά θαη ζηελ Φ.Κ.Α.Λ γίλεηαη θαηαλνεηή κε πνιχ 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, δειαδή θάπνηνη εκκέλνπλ ζηε ζρνιή ηεο Φξαλθθνχξηεο ελψ άιινη ζηνπ 

Μαξμηζκνχ (Wodak & Meyer, 2009). 
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θαη έηζη λα εληνπίζνπλ θαη λα αλαδείμνπλ ηα δηαιεθηηθά πιέγκαηα θαη ζπζηήκαηα, ηα 

νπνία νη γπλαίθεο κεηαθέξνπλ θαη κεηαηξέπνπλ κέζσ ηνπ ιφγνπ (Parker, 2003). 

κσο, δελ πξέπεη λα ηαξαθνπλήζνπκε ζπζέκεια κηα παγησκέλε θαηάζηαζε 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ αλαηξέςνπκε; Απηή αθξηβψο ηελ εξψηεζε έζεζαλ θαη νη 

θεκηλίζηξηεο ζηνλ εαπηφ ηνπο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ ην έξγν ηνπο, έλα 

βαζηθφ εξψηεκα πνπ ηνπο έδσζε ηελ ψζεζε θαη ηελ έκπλεπζε λα πξνρσξήζνπλ. 

Υξεηάζηεθε -κέζα απφ ην ζρνιηαζκφ πνιηηηθψλ ιφγσλ ή δηαθεκίζεσλ ή άιισλ 

γξαπηψλ θεηκέλσλ αιιά θαη κε πξνθνξηθέο ζπλνκηιίεο (εθαξκφδνληαο ηε Φ.Κ.Α.Λ)- 

λα δηαηαξάμνπλ ην ζχζηεκα ησλ ιφγσλ γηα λα κπνξέζνπλ λα νδεγεζνχλ ζηελ 

αλαζεψξεζε ηνπο ηειηθά (Krolokke & Sorensen, 2006). 

Ο κεηαδνκηζκφο (poststructuralism), έλα αθφκε ξεχκα ζθέςεο (θαη δξάζεο) πνπ 

ελζσκάησζε ην ηξίην ξεχκα, εκθαλίδεηαη σο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν λέσλ ζεσξηψλ θαη 

κεζνδνινγηψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ακθηζβεηήζεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ απφ 

ηηο θεκηλίζηξηεο. Ο κεηαδνκηζκφο ήξζε γηα λα εθθξάζεη θξηηηθή ζηνλ δνκηζκφ θαη ζηε 

ζπλέρεηα γηα λα ηνλ «ππεξβεί» θαη λα απνθαιχςεη λένπο κεζνδνινγηθνχο θαη 

ζεσξεηηθνχο νξίδνληεο. 

Ζ Μεηαδνκηζηηθή Αλάιπζε Λφγνπ (Μ.Α.Λ) “Poststructuralist Discourse Analysis‟‟ 

(PDA) εκθαλίζηεθε, σο απνηέιεζκα ηεο κεηαδνκηζηηθήο ζηξνθήο πξνο ην ιφγν θαη 

ηεο επηηέιεζεο, νδεγψληαο ζε κηα γεληθή αιιαγή ζηελ αληίιεςε ηεο έλλνηα ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη θηλείηαη πέξα απφ ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζε έλα ζχζηεκα 

(„ζχγρξνλν‟) θαη ηελ αλάπηπμε ησλ φξσλ („δηαρξνληθφ‟) (Parker, 2002). Ζ Μ.Α.Λ. 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αλαδείμεη ηε δπλακηθή ησλ θνηλσληθψλ ζπλαληήζεσλ κέζα 

απφ ηελ παξαζηαηηθή εκπινθή θαη ηελ ακνηβαία ηνπνζέηεζε εθ κέξνπο απηψλ πνπ 

ζήκεξα ζεσξνχληαη παξάγνληεο-κέζα.  

ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ζηεξίρηεθαλ νη θεκηλίζηξηεο θαη δεκηνχξγεζαλ ηελ 

Φεκηληζηηθή Μεηαδνκηζηηθή Αλάιπζε Λφγνπ
44

 (Φ.Μ.Α.Λ) “Feminist Poststructuralist 

Discourse Analysis” πνπ ελψ απνηειεί κηα μερσξηζηή θαη δηαθσηηζηηθή ζεσξεηηθή, 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, αληηκεησπίδεηαη αξθεηά ζπρλά σο κηα πξνζέγγηζε 

«επηθνπξηθή/ ζπκπιεξσκαηηθή», πνπ ζπκπιεξψλεη θαη ηαπηφρξνλα ππνλνκεχεη ηηο 

                                                             
44

 Αλαπηχρζεθε απφ ηηο ηδέεο ηνπ θνξκαιηζκνχ, ηνπ κεηαδνκηζκνχ, ηνπ Derrida θαη ηνπ Foucault. 

Βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο κεηαδνκηζηηθήο πνιππινθφηεηαο, ηεο πνιπθσλίαο, ηεο ακθηζεκίαο θαη ηεο 

πνηθηινκνξθίαο. 
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άιιεο κεζφδνπο
45

 (Sunderland, 2005). Απφ φιεο ηηο πξνζεγγίζεηο ηηο αλάιπζεο ιφγνπ ε 

Φ.Μ.Α.Λ έρεη ηα πεξηζζφηεξα θνηλά κε ηελ Κ.Α.Λ, σζηφζν νη δχν ηνπο παξνπζηάδνπλ 

αξθεηέο δηαθνξέο ζηηο ζεσξεηηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο ηνπο θαηεπζχλζεηο. Δλψ 

δειαδή, κνηξάδνληαη θνηλά ζηνηρεία ζηε κέζνδν θαη ηε ζεσξία, νη δχν πξνζεγγίζεηο 

έρνπλ αλακθηζβήηεηα αληίζεηεο νπηηθέο γηα ηνλ θφζκν, πνπ νδεγνχλ ζε 

«απνθιίλνληα» απνηειέζκαηα. 

Ζ Φ.Μ.Α.Λ δελ έκεηλε κφλν ζηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ γηα λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα 

ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ ππάξρνπλ «θξπκκέλεο» κέζα ζε απηφλ, αιιά πξνρψξεζε έλα 

βήκα παξαθάησ. Μειέηεζε θαη εξεχλεζε ηελ επηθνηλσλία θαη ηνπο «ιφγνπο» φρη κφλν 

ζην επίπεδν πνπ εθθξάδνπλ ην θχιν αιιά θαη ζην βαζκφ πνπ επηδξνχλ ζε απηφ θαη ην 

θαηαζθεπάδνπλ πξαγκαηνπνηψληαο κηα κεηάβαζε απφ ηε ζεκαζία ηεο έκθπιεο 

νκηιίαο θαη ην  ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη (ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θχινπ) ζηελ έλλνηα ηεο 

επηηειεζηηθφηεηαο ε νπνία ιακβάλεη ρψξα κέζσ ηεο νκηιίαο (Krolokke & Sorensen, 

2006). Απηφ ζεκαίλεη, φηη δελ εμεηάδεηαη ε νκηιία ζαλ αλδξηθή ή γπλαηθεία αιιά ε 

δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα πιάζεη έλα άηνκν σο άλδξα ή γπλαίθα. Δπηπιένλ ην θέληξν 

απηήο ηεο κεζφδνπ ηνπνζεηείηαη ζηηο πξαθηηθέο θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε αληίζηαζε θαη ε αλαηξνπή θαη λα κνξθνπνηεζνχλ 

νη εγεκνληθέο λφξκεο ηνπ θχινπ. Ζ νκηιία επνκέλσο θαηά ηελ Φ.Μ.Α.Λ. δελ 

επηθεληξψλεηαη πηα ζηελ νκηιία σο θάηη ζην νπνίν πξνυπάξρεη ην γπλαηθείν ή ην 

αλδξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά ηελ εθιακβάλεη ζαλ κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο 

αλαπαξαγσγήο θαη θαηαζθεπήο ηνπ ζψκαηνο. Αο αλαθεξζεί εδψ φηη ε Judith Butler 

ήηαλ απηή, πνπ έζεζε ην δήηεκα ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ θχινπ ζην θέληξν ηεο 

νκηιίαο, απνδνκψληαο ηε ξηδηθή δηάθξηζε κεηαμχ ιφγνπ θαη πιηθφηεηαο (Butler, 1993). 

ηε Φ.Μ.Α.Λ. έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο νη νπνίεο φιεο έρνπλ έλαλ θνηλφ 

κεζνδνινγηθφ άμνλα: λα απνζαθελίζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα κεηαθηλνχληαη 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

επηθνηλσλίαο, ζπρλά ηαπηφρξνλα, κε αληηθαηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν. Απηέο νη 

κειέηεο ζπλδπάδνπλ ηελ κηθξν-αλάιπζε ηεο επηθνηλσλίαο καδί κε κηα κεηαδνκηζηηθή 

άπνςε ζρεηηθά κε ην θχιν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα αλαδείμνπλ ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ηα δχν θχια δηαπξαγκαηεχνληαη ηε ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηηο 

                                                             
45

 Απφ πνιιέο απφςεηο, αξθεηά ζεκεία ηεο Φ.Μ.Α.Λ ηαηξηάδνπλ κε ηελ «πξννπηηθφηεηα», ηε βαζηθή 

ζέζε ησλ θνλζηξνπμηνληζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο θαη κέζνδνη ζπκκεηέρνπλ 

ζηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ γλψζεο. 
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ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επαθήο θαη σο εθ ηνχηνπ 

λα νδεγήζνπλ ζηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο έλλνηαο ηεο ηζφηεηαο (Krolokke & Sorensen, 

2006). ηφρνο ηεο Φ.Μ.Α.Λ είλαη λα δείμεη πψο νη νκηιεηέο ζπλερψο ηνπνζεηνχληαη  ή 

επαλαηνπνζεηνχληαη ζε κηα ζεηξά αληαγσληζηηθψλ ιφγσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα 

δεδνκέλν θνηλσληθφ/ζεζκηθφ πιαίζην  (Sunderland, 2005). Σαπηφρξνλα, ππνζηεξίδεη 

φηη νη γπλαηθείεο ζέζεηο ππνθεηκέλνπ είλαη πνιχπινθεο, κεηαηνπίδνληαη θαη 

πνιιαπιαζηάδνληαη, ελψ επεηδή ε Φ.Μ.Α.Λ θηλείηαη ζην κηθξφ-επίπεδν, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηνπο αλαιπηέο λα εληνπίζνπλ ηελ αθξηβή ζηηγκή ζην ιφγν, θαηά ηελ νπνία ν 

νκηιεηήο κεηαηνπίδεηαη θαη θαη‟ επέθηαζε βνεζά ζηελ εμήγεζε ηεο ζχλζεηεο δνκήο 

ησλ ζρέζεσλ ιφγνπ πνπ παξάγνπλ ηέηνηεο μαθληθέο θαη «δξακαηηθέο» κεηαβνιέο ζηελ 

εμνπζία. 

Ζ Φ.Μ.Α.Λ δελ έρεη κηα «ρεηξαθεηεηηθή» αηδέληα αιιά απνηειεί κηα 

«κεηαζρεκαηηζηηθή αλαδήηεζε» - θαη απηφ δελ είλαη απιά έλα παηρλίδη ιέμεσλ. Δλψ ε 

Κ.Α.Λ έρεη κηα ηδενινγηθή αηδέληα πνπ εζηηάδεη ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ε 

Φ.Μ.Α.Λ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηθξήο θιίκαθαο εληνπηζκέλνπο θνηλσληθνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο, πνπ φκσο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο 

ακθηζβήηεζεο ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ (Baxter, 2003). Γίλεη ρψξν ζε 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο θσλέο, θαη γηα απηφ σο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, είλαη ε 

θαηαιιειφηεξε γηα κηθξήο θιίκαθαο εζλνγξαθηθέο κειέηεο. Δπηπιένλ ε Φ.Μ.Α.Λ 

πηζηεχεη ζηελ πνιππινθφηεηα ζε αληίζεζε κε ηελ πφισζε ηελ πφισζε ησλ αηφκσλ 

κειέηεο. Γελ ελδηαθέξεη δειαδή, ζε θακία πεξίπησζε, λα πνιψζεη, κέζσ αληηζεηηθψλ 

ελλνηψλ, απφ ηε κηα ηνπο άλδξεο σο θαθνπνηνχο θαη απφ ηελ άιιε ηηο γπλαίθεο σο 

απαξαίηεηα αλίζρπξεο θαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ή σο ζχκαηα πνπ θαηαπηέδνληαη απφ 

ηνπο «άιινπο», (Baxter, 2003). Ακθηζβεηεί ελ νιίγνηο, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ε κνληεξλίζηηθε ζθέςε δνκεί ηηο ζθέςεηο  κε αληηζεηηθά δεχγε, ηνπνζεηψληαο ηνλ έλα 

φξν «πάλσ απφ ηνλ άιιν». 

Ζ Κ.Α.Λ ππνζέηεη φηη ν ιφγνο ιεηηνπξγεί δηαιεθηηθά, ζην κέηξν πνπ ε εθδήισζε 

ιφγνπ δηακνξθψλεηαη θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλερψο αλαπιάζεηαη απφ ηα «πξαγκαηηθά» ή 

«πιηθά» γεγνλφηα-θαηαζηάζεηο ή δνκέο, ελψ ε Φ.Μ.Α.Λ πηνζεηψληαο κηα αληη-

πιηζηηθή ζηάζε, αληηιακβάλεηαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα σο πάληα παξαγφκελε 

δηα ηνπ ιφγνπ, κε άιια ιφγηα- θαη απηφ είλαη ην επίκαρν θνκκάηη- νη νκηιεηέο δελ 

ππάξρνπλ έμσ απφ ην ιφγν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ γελληφκαζηε, κπαίλνπκε ζε έλα 

θνηλσληθφ θφζκν πνπ είλαη εκπνηηζκέλνο κε αληαγσληζηηθνχο ιφγνπο (ηα άηνκα απφ 
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ηε ζηηγκή πνπ γελληνχληαη ηα νλνκάδνπκε αγφξη ή θνξίηζη κε ηηο φπνηεο αλάινγεο 

ζπλέπεηεο κπνξεί απηφ λα ζπλεπάγεηαη. Βξίζθνπκε ινηπφλ, ην λφεκα ηεο χπαξμεο καο 

κέζα απφ ηέηνηνπο ιφγνπο –πξνυπάξρνληα ζπζηήκαηα γλψζεο- πνπ κεζνιαβνχλ 

ζπλερψο ηηο ζθέςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο καο
46

. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα ηκήκα ηεο νκηιίαο 

ζπλερψο αλαθαηαζθεπάδεηαη ή αλαπαξάγεηαη κέζα απφ ην ιφγν, πνηέ έμσ απφ απηφλ. 

Έηζη ε δηάθξηζε, πνπ θάλεη ε Κ.Α.Λ κεηαμχ θεηκέλνπ θαη πιαηζίνπ αθπξψλεηαη απφ 

ηελ Φ.Μ.Α.Λ ππέξ ηεο έλλνηαο ηεο αλα-πιαηζίσζεο, φπνπ ν ιφγνο είλαη πάληα 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, ακθηζβήηεζεο, εμέιημεο θαη πξνζαξκνγήο “ηδσκέλνο” 

κέζα απφ ην θαθφ ησλ άιισλ ιφγσλ. 

Γηα ηνπο κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζηέο αλαιπηέο ιφγνπ, ε πιηθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο 

ηελ μέξνπκε δελ ππάξρεη ελψ άιινη, θεκηληζηηθνί κεηαδνκηζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη 

θπζηθά θαη ππάξρεη πιηθή πξαγκαηηθφηεηα (π.ρ. ν πφλνο πνπ βηψλεη  ε γπλαίθα θαηά 

ηνλ ηνθεηφ, είλαη ζαθψο κηα πιηθή θαηάζηαζε, αιιά ε εκπεηξία ηνπ λα ππνκείλεη ηνλ 

πφλν θαηά ηνλ ηνθεηφ δελ γίλεηαη αηζζεηή θαη θαηαλνεηή παξά κφλν κέζα απφ 

πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπδεηήζεηο γηα ηνλ πφλν, πνπ ηαμηλνκνχλ θαη 

θαηεγνξηνπνηνχλ κε απηά ηα θξηηήξηα εκπεηξίεο ζαλ θη απηή) (Baxter, 2003).  

Γηάθνξεο εκπεηξίεο πξνθαινχληαη πεξαηηέξσ απφ πεξίπινθα κελχκαηα ή θαη 

αληηθαηηθά κελχκαηα θαη ζπδεηήζεηο, πνπ παξάγνληαη απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο. 

Απηφ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε δεηήκαηα ζρέζεσλ εμνπζίαο, νη νπνίεο 

ηνπνζεηνχλ ηηο γπλαίθεο ζε αληαγσληζηηθέο ζέζεηο γηα ην πψο αληηιακβάλνληαη ηελ 

αίζζεζε ηνπ πφλνπ. Απηφ γηα ηελ Φ.Μ.Α.Λ  δελ είλαη κηα δηαιεθηηθή δηαδηθαζία φπσο 

είλαη γηα ηελ Κ.Α.Λ,. Ζ πξνζσπηθή εκπεηξία π.ρ. ηνπ πφλνπ είλαη πνιηηηζκηθά 

ελζσκαησκέλε θαη ζπρλά κε αληηθαηηθνχο θαη αληαγσληζηηθνχο ηξφπνπο. 

Ζ αληί-πιηζηηθή πξνζέγγηζε ζεκαίλεη, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ Φ.Μ.Α.Λ,  φηη νη 

πξαθηηθέο έξεπλαο είλαη νη ίδηεο πάληα  έρνπλ ζρέζε κε ην ιφγν θαη ην «θείκελν». Έηζη 

ε Φ.Μ.Α.Λ  αληιεί ην λφεκα ηεο απφ ηνλ ηξφπν πνπ είλαη δνκεκέλν ην δηθφ ηεο 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη ε «ζεκειηψδεο ξεηνξηθή» ηεο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν 

ηεο κειέηεο. χκθσλα κε ηε θεκηληζηηθή εζλνγξαθία ε Φ.Μ.Α.Λ πεγαίλεη ηελ αξρή 

ηεο απηναλαθνξάο έλα βήκα παξαπέξα απφ ηελ Κ.Α.Λ παξνκνηάδνληαο ηε δηαδηθαζία 

θεηκελνπνίεζεο (textualising) ηεο έξεπλαο κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ελφο 

ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ. Με άιια ιφγηα, ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ θεηκέλνπ 

                                                             
46

 χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Foucault νη ιφγνη ιεηηνπξγνχλ σο πξαθηηθέο πνπ ζπζηεκαηηθά 

δηακνξθψλνπλ ζπζηεκαηηθά ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο γηα ην νπνίν κηινχλ. 
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θπξηνιεθηηθά θαηαζθεπάδεη ηνλ αλαιπηή σο ζπγγξαθέα κε έλα νξηζκέλν έιεγρν πάλσ 

ζηε δνπιεηά ηνπ. Αιιά απηφο ν «έιεγρνο» κεηξηάδεηαη απφ θάπνηνπο εγεκνληθνχο 

πεξηνξηζκνχο, φπσο ν πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

δηαηίζεληαη ζηνπο ζπγγξαθείο-εξεπλεηέο απφ ηηο ζπκβάζεηο ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο 

ή ν πεξηνξηζκφο ζηηο δηαζέζηκεο πξαθηηθέο. 

Πψο αληηιακβάλεηαη φκσο ε Φ.Μ.Α.Λ ηνλ θεκηληζκφ; Γηα λα πξνρσξήζεη θαη λα 

δηακνξθψζεη ηε κεζνδνινγηθή ηεο πξνζέγγηζε ε Φ.Μ.Α.Λ βξίζθεη ζπζρεηηζκνχο κε 

ηελ αληίιεςε πνπ είρε γηα ηνλ θεκηληζκφ σο θίλεκα/ξεχκα. Έηζη ινηπφλ γηα ηελ 

Φ.Μ.Α.Λ ην “Φ” ηνπ θεκηληζκνχ παξακέλεη κηα δχζθνιε ππφζεζε/δεδνκέλν. Ζ Baxter 

επηζεκαίλεη ην ζθεπηηθηζκφ ηνπ κεηαζηξνπθηνπξαιηζκνχ γηα ηα θαζνιηθά αίηηα. 

Χζηφζν απηφ δελ ζεκαίλεη φηη απνδέρεηαη κηα κνληέξλα έλλνηα ηνπ θεκηληζκνχ, θαζψο 

ακθηζβεηεί ηελ ίδηα ηδέα ηεο «γπλαίθαο» σο πξαγκαηηθφηεηαο πξν-ιφγνπ θαη ηε 

ζεσξεί έλα κνληέξλν πνιηηηθφ ηέρλαζκα/κέζν πνπ ζθνπφ έρεη λα θαηαζηέιιεη ηηο 

εληάζεηο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ηεο «γπλαίθαο», ησλ νπνίσλ ν θαλνληζηηθφο 

ραξαθηήξαο/απνηειέζκαηα επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ θάπνησλ απφ απηέο. ε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκπιέεη κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ην ζέκα ε ινγηθή ηνπ 

ηξίηνπ θχκαηνο, πνπ εηζάγεη ηηο έλλνηεο ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ θχινπ, ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ 

ηαπηφηεηα θαη ηελ εμνπζία θαηαζηάζεηο πνιιαπιέο θαη ππνθεηκεληθέο (Sunderland, 

2005). 

Γηα ηελ Φ.Μ.Α.Λ ν θεκηληζκφο δελ είλαη απιά κηα «κεγάιε αθήγεζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ θαζνιηθψλ αηηηψλ φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζε ζρέζε κε ηελ θαηαπίεζε θαη ηελ 

ππνηαγή ησλ γπλαηθψλ». ην πιαίζην ηεο Φ.Μ.Α.Λ ε θεκηληζηηθή εζηίαζε 

ππνγξακκίδεη ηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ην θχιν, δεδνκέλνπ φηη είλαη έλα 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε θαζνξηζκέλν  πεξηβάιινλ 

θαη αλαγλσξίδεη ηελ πνιππινθφηεηα, ηελ αζάθεηα θαη ηηο δηαθνξέο ζηηο εκπεηξίεο ησλ 

γπλαηθψλ επηθεληξψλνληαο ζηηο δπλαηφηεηεο αληίζηαζεο θαη επαλεθθίλεζεο  ησλ 

θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ, ελψ ε αλαζηνραζηηθφηεηα επηζεκαίλεη ηνλ θίλδπλν ηνπ 

εθεζπραζκνχ ηεο πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο νξηζκέλσλ γπλαηθψλ έλαληη άιισλ. 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ, κηα άξλεζε ηεο Φ.Μ.Α.Λ  λα αγθαιηάζεη ην θεκηληζκφ σο κηα 

εληαία, κεγάιε αθήγεζε, ελψ δείρλεη κεγαιχηεξε «πξνηίκεζε» ζην ηξίην θχκα απφ 

ηελ άπνςε φηη αθήλεη πεξηζζφηεξν ρψξν ζηηο δηαθνξεηηθέο θσλέο λα αθνπζηνχλ θαη 

κάιηζηα, λα αθνπζηνχλ κε ζαθήλεηα (Sunderland, 2005). 
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ε απηφ ην ζεκείν ζα αθνινπζήζεη κηα ζχλζεζε απφςεσλ, θξηηηθψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο κεζνδνινγίεο πνπ πξνεγεζήθαλε, λα «δνχκε ηη γλψκε έρεη ν έλαο 

γηα ηνλ άιιν». Πξάγκαηη, πνιινί εζλνκεζνδνιφγνη ηζρπξίδνληαη φηη ε καθξν- θαη 

κηθξν- δηάθξηζε είλαη έλαο ηφπνο «ρσξίο εθθίλεζε», γηαηί απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ απφ ηελ νπζία, ζηξέθνληαο ηελ ζε δηρνηνκηθά κνληέια ηεο 

θνηλσλίαο. Γελ ππάξρεη  γηα απηνχο, θακία αλάγθε γηα ηε νηθνδφκεζε γεθπξψλ κεηαμχ 

ησλ καθξν- θαη κηθξν- δνκψλ, δεδνκέλνπ φηη νη δνκέο απηέο έρνπλ ηνπνζεηεζεί επζχο 

εμ αξρήο ζε κηα βάζε εζθαικέλε. Ζ κεηακνληέξλα εζλνγξαθία θαη  εζλνκεζνδνινγία 

δηαιχεη πιήξσο απηήλ ηελ πφισζε. 

Οη εζλνγξάθνη έρνπλ έλαλ ηδηαίηεξα ξηδνζπαζηηθφ ηξφπν ζχιιεςεο ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ κάθξν- θαη κίθξν- ρψξσλ. Παξαθάκπηνπλ ην ζησπεξφ ληεηεξκηληζκφ πνπ 

δηαθαίλεηαη ζηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κεηαδνκηζηηθψλ θεκηληζηξηψλ θαη ηηο πξνζεγγίζεηο 

ηεο K.A.Λ θαη ζηελ αλάγθε λα θαηαθεχγνπλ ζε εμεγήζεηο πνπ ζηεξίδνληαη είηε ζην 

καθξν-θνηλσληθφ πεδίν, ζε ιφγνπο θεηκέλσλ ή ζηνλ γλσζηηθν-ςπρνινγηθφ θφζκν 

(Fontana, 1994). Απηφ ζεκαίλεη κηα ξηδηθή αλαρψξεζε απφ ην εδξαησκέλν 

θνηλσληνινγηθφ παξάδεηγκα. Οη εζλνκεζνδνιφγνη δείρλνπλ φηη απηή ε πξνζέγγηζε 

αληηκεησπίδεη ηα άηνκα, σο ζχκαηα ησλ εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ πνπ δελ έρνπλ θακία 

ηθαλφηεηα λα αληηζηαζνχλ ζηνπο θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο. Αληί απηνχ νη 

εζλνκεζνδνιφγνη ζεσξνχλ ηα κέιε σο (ζπκκεηέρνληεο) ελεξγνχο παξάγνληεο  πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηεο θνηλσληθήο ηάμεο θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο  

ζπκκεηέρνληαο ηφζν ζηελ εμέιημε θαη φζν θαη ζηελ εξκελεπηηθή δηαδηθαζία. 

Καηαιεθηηθά, νη Φ.Μ.Α.Λ, K.A.Λ θαη Α. είλαη θαη νη ηξείο «απηναλαθνξηθέο», 

γλσξίδνληαο ην δηθφ ηνπο επνηθνδνκεηηθφ ξφιν ζηελ δπλαηή θαη παξερφκελε γλψζε. 

Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη θαη ε Transversal Discourse Analysis (TDA), έλαο φξνο πνπ 

επηλνήζεθε γηα ηηο κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο θεκηληζηηθήο κεζνδνινγίαο ν νπνίνο 

δηαζπά ηηο θαζηεξσκέλεο θαη κεκνλσκέλεο κεζφδνπο θαη ηηο αλαζπλζέηεη ζε κία. ηελ 

αξρή νη θεκηλίζηξηεο πνπ έθαλαλ ρξήζε απηνχ ηνπ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ 

άληιεζαλ ηελ έκπλεπζε ηνπο απφ ην ηξίην θεκηληζηηθφ θχκα θαη ηελ πνιηηηθή ζηξνθή, 

πξνο ηελ έλλνηα ηεο επηηειεζηηθφηεηαο γεληθφηεξα. ην πιαίζην ηεο  ρξεζηκνπνηνχληαη 

κηα ζεηξά απφ κεζνδνινγίεο, φπνπ θαηέιεμαλ λα ραξαθηεξίδνληαη σο „queer 

methodology‟. Μνινλφηη, απηή ε  κέζνδνο δελ έρεη αξζξσζεί πιήξσο, ζπλαληάκε 

παξαδείγκαηα ή ζηνηρεία απηήο ζηελ επηηειεζηηθφηεηα, ζην cyberfeminism θαη ζην 

transgender discourse. Ζ TDA επηθεληξψζεθε ζηα φξηα πνπ εκθαλίδνληαη κεηαμχ ησλ 
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δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη ε «δχλακή» ηεο, ζχκθσλα κε ηηο θεκηλίζηξηεο, έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη αλα-ζπλδηάδεη ζπκβαηηθά κεζνδνινγηθά εξγαιεία (Krolokke & Sorensen, 

2006). ην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, λέεο έλλνηεο, ζπλδέζεηο, ζπκκαρίεο θαζψο 

θαη λέεο δπλαηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη αληίιεςεο θαίλεηαη λα αλαπηχζζνληαη. 

Οη θεκηλίζηξηεο  κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ, επεδίσμαλ λα απνθχγνπλ ηηο 

νπζηνθξαηηθέο ηαπηφηεηεο θαη αληί γηα απηφ, λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θξηηηθή 

αλαζεψξεζε ησλ νπζηνθξαηηθψλ φξσλ, φπσο γπλαηθείνο-αλδξηθφο, ζειπθφηεηα-

αξξελσπφηεηα, butch, femme. Ζ εκθάληζε ηεο TDA ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε ησλ 

θεκηληζηξηψλ ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο ζηηο ΖΠΑ, γλσζηνχ σο «grrl feminism» φπσο είδακε 

θαη ζην πξψην θεθάιαην, ε νπνία ήηαλ κηα πξνζπάζεηα λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηε ιέμε 

“girl” ζε “grrl” σο κηα θίλεζε/πξάμε πνπ ζα απνθάιππηε ηα πνιιαπιά επίπεδα ησλ 

λνεκάησλ θαη ησλ κεζφδσλ ηα νπνία πξέπεη ζπλερψο λα εμεηάδνληαη θαη λα 

ακθηζβεηνχληαη (Krolokke & Sorensen, 2006). Ήηαλ δειαδή, κηα πξνζπάζεηα λα 

αζθήζνπλ θξηηηθή, ζηελ πεξηγξαθή ιφγνπ ράξε, ελφο ηξαλζέμνπαι αηφκνπ «σο κηα 

γπλαίθα παγηδεπκέλε ζην ζψκα ελφο άλδξα», ψζηε λα πάςεη  απηφ λα αληηκεησπίδεηαη 

σο κηα κνξθή ζηξαηεγηθήο νπζηνθξαηίαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ησλ 

νπζηνθξαηηθψλ θαηεγνξηψλ θαη λα θεξδίζεη απνδνρή ζε έλαλ εηεξνθαλνληζηηθφ 

πνιηηηζκφ πνπ δελ ζα βιέπεη ηα ηξαλζέμνπαι άηνκα σο «βηνινγηθά ιάζε» ζέηνληαο 

ππφ ακθηζβήηεζε ηα ηζρχνληα ζπζηήκαηα θαηεγνξηψλ ησλ  δχν θχισλ (βηνινγηθνχ 

θαη θνηλσληθνχ). Έηζη δφζεθε ε δπλαηφηεηα θαη ζηνλ εξεπλεηή αιιά θαη ζηνλ ίδην ηνλ 

ζπκκεηέρνληα λα δηακνξθψζνπλ έλα ξφιν πνπ ζα βνεζά λα θαηαλννχλ πψο 

εμειίζζεηαη ε επηθνηλσλία ρσξίο λα «πέθηνπλ ζχκαηα» «εχθνισλ» 

θαηεγνξηνπνηήζεσλ ηεο ηαπηφηεηαο. 

Σέινο, ε TDA επίζεο ζεκαηνδφηεζε ηελ εκθάληζε ηνπ transfeminism κέζα απφ ην 

ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ελλνηψλ. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ελψ ε TDA ζα 

κπνξνχζε λα παξακείλεη κεζνδνινγηθά «πηζηή» ζηα αζθαιή θαη δνθηκαζκέλα, 

αξλήζεθε ζθνπίκσο λα «ζηξηκψμεη» ην έξγν ηεο ζε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή 

κεζνδνινγηθή θαηεγνξία θαη αλη‟ απηνχ ελεπιάθε ζε κηα ζεηξά απφ κεζφδνπο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ  θαη θέξλνπλ ζην πξνζθήλην δηάθνξεο «πεξηνρέο» ηεο γπλαηθείαο 

αξξελσπφηεηαο. 

ηνλ απφερν ελφο φιν θαη πεξηζζφηεξνπ ζχλζεηνπ θφζκνπ, ε επηηειεζηηθφηεηα 

έζηξεςε ηελ πξνζνρή καο, ζε έλα δχζθνιν θαη παξαγσγηθφ αληίινγν πνπ 
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ακθηζβεηνχζε κε απαηηήζεηο ηε ζρέζε ησλ θχισλ κε ηελ πνιιαπιή ιίζηα ησλ 

θνηλσληθψλ δεηθηψλ, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ζηνπο πην πξνθαλήο απφ απηνχο φπσο ζηελ 

ηάμε, ηελ ζεμνπαιηθφηεηα, ηελ εζληθφηεηα, ή ηελ ειηθία. ινη απηνί νη δείθηεο 

ππφθεηληαη ζε δηαθνξνπνηήζεηο θαη πνιιαπιαζηαζκνχο. Σφζν ην έξγν ηεο Butler, φζν 

θαη ηεο Haraway είλαη βνεζεηηθφ θαη πξνσζεηηθφ, δηφηη θαη νη δχν πξνηείλνπλ ηξφπνπο 

λα επαλεμεηάζνπκε απηνχο ηνπο δείθηεο θαζψο επίζεο δηεπξχλνπλ ηηο ζπδεηήζεηο γηα 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ δηρνηνκήζεηο ησλ ιφγσλ, ησλ πξαθηηθψλ αιιά θαη ηνπ ζψκαηνο. 

Οη θεκηλίζηξηεο ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο δελ γίλεηαη θαη κάιινλ δελ πξέπεη λα 

δηαρσξηζηνχλ απφ ηηο πνιηηηθέο ηνπ 20
νπ

 θαη 21
νπ

 αηψλα, ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ 

Βεξνιίλνπ ην 1989, ηελ ζχγρξνλε δεκνθξαηία ζην δπηηθφ θφζκν, ηνπο εκθχιηνπο 

πνιέκνπο, ην Οινθαχησκα ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο. ια απηά, δείρλνπλ πφζν 

δχζθνιν θαη ζπλάκα δσηηθήο ζεκαζίαο είλαη γηα απηέο ηηο θεκηλίζηξηεο, λα 

νηθνδνκήζνπλ λέεο ζπκκαρίεο αιιά θαη λέεο θαηαλνήζεηο-αληηιήςεηο. Δίηε φπσο 

ππνζηεξίδνπλ θάπνηεο ρξεηάδεηαη έλαο δεκηνπξγηθφο αλαζρεδηαζκφο/αλαζπλδηαζκφο  

ηνπ παιηνχ κε ην λέν; είηε θαη‟ άιιεο ρξεηάδεηαη  κηα ζπλνιηθή απφξξηςε ησλ παιηψλ 

κεζφδσλ αλνίγνληαο ηελ πξννπηηθή γηα θαηλνχξγηεο παξεκβάζεηο πνπ δελ ζα ζπκίδνπλ 

ζε ηίπνηα ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν; Έλα είλαη ζίγνπξν πάλησο φηη αλεμάξηεηα απφ 

ηελ φπνηα «θαηεχζπλζε», ρξεηάδεηαη πάληα λα εμεηάδνπλ θαη λα θνηηνχλ κε θξηηηθή 

καηηά  ηα δσηηθά εξσηήκαηα πνπ γελληνχληαη γηα ην θχιν θαη ηε ζεκαζία ηνπ. 

 

4.4. Ρόινο θαη ζέζε εξεπλεηή 

Ο κχζνο ηνπ αληηθεηκεληθνχ παξαηεξεηή: ην πιαίζην ηνπ ζεηηθηζηηθνχ 

«παξαδείγκαηνο», έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ έλαο εξεπλεηήο πνπ είλαη «ινγηθφο», 

«ακεξφιεπηνο», «νπδέηεξνο» θαη «εζηθφο», έλαο εξεπλεηήο πνπ θξαηάεη πάληα κηα 

απφζηαζε απφ απηά πνπ κειεηά θαη θαηαθέξλεη λα κελ επεξεάδεη ηελ έξεπλα ζην 

ζχλνιν ηεο. Ξερλά φκσο, ν «νπδέηεξνο» εξεπλεηήο, φηη νη πεξηγξαθέο πνπ θάλεη γηα ηα 

θνηλσληθά θαηλφκελα, δελ είλαη πνηέ απιέο αλαθνξέο (αλα-παξαζηάζεηο) 

«απξφζσπσλ» γεγνλφησλ (Πνπξθφο, 2010). Καη δειαδή, ζα αλαξσηηφηαλ θάπνηνο, 

απνηειεί κχζν ε παξαγσγή γλψζεο απαιιαγκέλε απφ θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο, 

έκθπιεο αληζφηεηεο ή ηαμηθνχο ζπζρεηηζκνχο; ίγνπξα λαη, είλαη ε απάληεζε, θαζψο ε 

παξαηήξεζε θαη ε πεξηγξαθή ηνπ θφζκνπ είλαη αλαπφθεπθηα επηιεθηηθέο, δειαδή 

επηιέγνπκε πνηεο παξακέηξνπο θαη πνηα ζηνηρεία ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ ζα 
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εξεπλήζνπκε. Καη δελ είλαη κφλν πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζηξέθνπκε ηελ πξνζνρή καο, 

αιιά θαη φηη ε αληίιεςή καο είλαη  θάζε θνξά θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά θαη ηζηνξηθά 

πιαηζησκέλε. 

πνηα κεζνδνινγία θαη αλ αθνινχζεζαλ νη θεκηλίζηξηεο, ζε νπνηνδήπνηε ξεχκα η 

αλ άλεθαλ, ην ζίγνπξν είλαη, φηη καδί κε ηελ αιιαγή ζηε κεζνδνινγία ζηφρεπαλ θαη 

ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ξφινπ πνπ θαηέρεη ν εξεπλεηήο ζε φιε ηε δηαδηθαζία. Ο 

εξεπλεηήο δελ θξχβεηαη πηα πίζσ απφ εξσηεκαηνιφγηα, θιίκαθεο κέηξεζεο θαη 

ζηαηηζηηθνχο αξηζκνχο αιιά  θαίλεηαη λα έρεη άκεζε ζρέζε κε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο 

έξεπλαο. Απφ ηνλ απξφζσπν εξεπλεηή πεξλάκε ζηνλ «ζπκκεηέρνληα», θαη άλ 

κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε φιν ην λφεκα ζε κηα πξφηαζε, απηφ ζα ήηαλ φηη νη 

«λέεο» κεζνδνινγίεο ρξεηάδνληαη θαη «λένπο» εξεπλεηέο, πξφζπκνπο λα αιιάμνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξεκβαίλνπλ. 

Οη θσλέο ησλ γπλαηθψλ άξρηζαλ λα αθνχγνληαη ζηελ έξεπλα, φηαλ ε ζρέζε 

εξεπλεηή θαη εξεπλψκελνπ έπαςε λα είλαη ηεξαξρηθή θαη φηαλ ν εξεπλεηήο ήηαλ ζε 

ζέζε λα επελδχζεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα ζηε ζρέζε (Burns & Walker, 

2005). Απηφ απαηηεί έλα θξηηηθφ αλαζηνραζκφ
47

 (reflexivity) ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο 

πνπ ζέηεη ε έξεπλα αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δηεμαρζεί. Ζ έλλνηα ηνπ 

αλαζηνραζκνχ
48

 είλαη κηα ζεκειηψδεο θαη παξάιιεια επξεία έλλνηα, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ φιεο ηηο θεκηλίζηξηεο ζηε κεζνδνινγία ηνπο ηφζν φζνλ 

αθνξά ζηε κειέηε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο φζν θαη ζηελ θνηλσληθή έξεπλα. Ζ 

αλαζηνραζηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο απηφ-αλαθνξάο, ηνπ 

αλαζηνραζκνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ θεκηληζηξηψλ, ζηελ πξνζνρή πνπ επηβάιιεηαη λα 

δείμνπλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ κεζφδσλ, ησλ αμηψλ, ησλ πξνθαηαιήςεσλ, 

αθφκε θαη ηεο ίδηαο ηνπο ηεο παξνπζίαο. Απνηειεί κηα «πξνεηδνπνίεζε», πνπ δείρλεη 

                                                             
47

 Μηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο δηαζηάζεηο ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ ηεο έξεπλαο είλαη ν αλαζηνραζκφο. 
48

 Τπάξρνπλ δχν ηχπνη αλαζηνραζκνχ: ν πξνζσπηθφο αλαζηνραζκφο θαη ν επηζηεκνινγηθφο 

αλαζηνραζκφο. Ο πξνζσπηθφο αλαζηνραζκφο αληηθαηνπηξίδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα 

ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθή ηνπ αηφκνπ φπσο νη αμίεο, νη εκπεηξίεο, ηα ελδηαθέξνληα, νη πεπνηζήζεηο 

ή νη πνιηηηθέο δεζκεχζεηο έρνπλ επεξεάζεη θαη δηακνξθψζεη ηελ έξεπλα αιιά θαη ην ελδερφκελν ε 

έξεπλα λα επηδξάζεη πάλσ καο θαη πηζαλψο λα καο αιιάμεη θαη σο άηνκα αιιά θαη σο εξεπλεηέο. Ο 

επηζηεκνινγηθφο αλαζηνραζκφο, απαηηεί απφ εκάο λα ελαζρνιεζνχκε κε εξσηήκαηα φπσο: Πψο 

νξίδεηαη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα; Πψο κπνξεί ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο θαη ε κέζνδνο αλάιπζεο λα 

«θαηαζθεπάζεη» ηα δεδνκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα; Πψο ζα κπνξνχζε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα λα έρεη 

ηεζεί δηαθνξεηηθά θαη ζε  πνην βαζκφ ζα κπνξνχζε απηφ λα έρεη νδεγήζεη ζε κηα δηαθνξεηηθή 

θαηαλφεζε ηνπ εξεπλψκελνπ θαηλνκέλνπ; Έηζη,  καο ελζαξξχλεη λα αλαινγηζηνχκε ηηο παξαδνρέο καο 

γηα ηνλ θφζκν, γηα ηε γλψζε θαη γηα φ,ηη έρνπκε θάλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θα απηφ κε ηε 

ζεηξά ηνπ καο βνεζά λα ζθεθηνχκε ηηο επηπηψζεηο απηψλ ησλ παξαδνρψλ επάλσ ζηελ έξεπλα (Willig, 

2008). 
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φηη ζηελ θνηλσλία, ζε αληίζεζε κε ηνλ θπζηθφ θφζκν, ππάξρνπλ «παγίδεο» θαη ε 

εξεπλήηξηα πξέπεη λα  είλαη πξνζεθηηθή, εάλ πξάγκαηη ελδηαθέξεηαη λα παξάγεη 

βηψζηκεο, αιεζηλέο θαη πξαγκαηηθέο γλψζεηο (Παπαγεσξγίνπ, 2010).  

Ζ αλαζηνραζηηθφηεηα θαηαιακβάλεη εμέρνπζα ζέζε ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο 

θεκηληζηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ηεο αλάιπζεο ιφγνπ. Γηα ηε θεκηληζηηθή κεζνδνινγία, 

ζεκαίλεη ηε κειέηε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο ηεο γλψζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο δηθήο ηνπ ζπκκεηνρήο, σο αηφκνπ. Γηα ηηο κεζνδνινγίεο ηεο αλάιπζεο ιφγνπ, ε 

έθθξαζε γλψκεο ηείλεη λα ζεκαίλεη θάηη πεξηζζφηεξν - ζαλ λα γίλνληαη δεκφζηα νη 

εξκελεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αλάιπζε- ελψ ε επζχλε 

(accountability) σο πξνο ην απνηέιεζκα έρεη δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζηελ θαζεκία απφ 

απηέο (Burman, 1992). Γηα ηελ θεκηληζηηθή έξεπλα ε επζχλε σο πξνο ην απνηέιεζκα 

νξίδεηαη φρη κφλν αλαθνξηθά πξνο ηελ θνηλφηεηα ησλ νκντδεαηψλ εξεπλεηψλ αιιά θαη 

πξνο ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία  αθνχ νη θεκηλίζηξηεο έρεη δεζκεπζεί θαηά θάπνην ηξφπν, 

λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ 

ζρέζεσλ θαηαπίεζεο (Burman, 1992). 

Ζ «εκκνλή» ζηνλ αλαζηνραζκφ (self-reflexivity) εγείξεη εξσηήκαηα γηα ην πψο ε 

εξεπλήηξηα κπνξεί λα θηλεζεί πέξα απφ ηε δηθή ηεο εκπεηξία, πνχ ηνπνζεηείηαη ε ίδηα 

θνηλσληθά θαη πψο είλαη θαηαζθεπαζκέλε ε εξεπλεηηθή ηεο αηδέληα, εξσηήκαηα πνπ 

ηε βνεζνχλ λα ηζρπξνπνηήζεη θαη λα απνδείμεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο γηα ηελ δηεμαγσγή 

νπζηαζηηθά θξηηηθήο έξεπλαο θαζψο, είλαη αλαγθαίν, πξηλ εκπιαθεί ζην εξεπλεηηθφ ηεο 

έξγν, λα ζπγθεηκελνπνηήζεη ηε δηθή ηεο θνηλσληθή ζέζε (Mason, 1996). Ο 

αλαζηνραζκφο ζρεηίδεηαη μεθάζαξα θαη άκεζα κε ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν 

εξεπλεηήο ζηε δηαδηθαζία, ζε φια ηεο ηα ζηάδηα, απφ ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ 

ηαμηλφκεζε κέρξη ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ (Πνπξθφο, 2010). 

Τπάξρεη φκσο έλα ζεκείν πνπ ρξεηάδεηαη πξνζνρή θαη απηφ είλαη κηα 

απινπζηεπηηθή ηάζε, πνπ, ζπρλά νδεγεί ζηελ εθαξκνγή κηαο θαξηθαηνχξαο ηνπ πνπ 

αλαθέξεηαη απιψο ζηελ ππνθεηκεληθή ζέζε ηνπ εξεπλεηή, αλάγνληαο έηζη ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα ζε θάηη αηνκηθφ. Αληηζέησο, ε αλαζηνραζηηθφηεηα είλαη κηα 

επαλαηνπνζέηεζε ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ εξεπλεηή, κηα δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο (subjectivity) ηνπ εξεπλεηή κε ην θνηλσληθφ, θαηαδεηθλχνληαο ηνλ 

ηξφπν πνπ απηή επεξεάδεη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζε φια 

ηεο ηα ζηάδηα απφ ηελ ζχιιεςε ηεο αξρηθήο ηδέαο κέρξη ηελ ηειηθή θαηαγξαθή ησλ 
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ζπκπεξαζκάησλ (Μαξβάθεο & Μεληίλεο, 2011). Χζηφζν δελ ππάξρεη κηα 

πεξπαηεκέλε νδφο γηα ηηο θηλήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη  ε εξεπλήηξηα, γηαηί 

ε εζηίαζε ζηηο εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ, σο αληηθείκελν έξεπλαο, έρεη απνθαιχςεη ηελ 

πνηθηινκνξθία ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, ηδηαίηεξα φπσο απηέο ήξζαλ 

ζηελ επηθάλεηα θαη ηνλίζηεθαλ απφ ηε ζεσξία ζέζεο.  

ε κηα πξνζπάζεηα λα εληνπίζνπκε ηηο επηζηεκνινγηθέο ξίδεο ηεο κεζνδνινγίαο, 

δηαηππψλνληαη θάπνηα εξσηήκαηα. Ξεθηλψληαο ινηπφλ, ην πξψην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη, 

είλαη ηη είδνπο γλψζε έρεη ζθνπφ ε κεζνδνινγία λα παξάγεη; Ζ πνηνηηθή έξεπλα κπνξεί 

λα παξάγεη πεξηγξαθέο ή εμεγήζεηο φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη πξνεγνπκέλσο. ηφρνο 

ηεο είλαη λα δψζεη βήκα ιφγνπ ζε πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο θαη λα εξκελεχζεη απηά 

πνπ δηαηππψλνπλ ηα άηνκα, ζηνρεχνληαο κεηαμχ ησλ  ζπλδέζεσλ ζηηο κηθξν- θαη 

καθξν- πεξηνρέο. Παξάιιεια καο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιάβνπκε ηελ 

«ππνθεηκεληθή» αίζζεζε κηαο ηδηαίηεξεο εκπεηξίαο ή θαηάζηαζεο, αθνχ ην είδνο ηεο 

γλψζεο πνπ παξάγεηαη εμαξηάηαη νινθιεξσηηθά απφ ηελ επηζηεκνινγηθή ζέζε. 

Αληίζεηα, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη φηη έρνπκε εληνπίζεη, ζαθψο θαη νξζψο, ην 

είδνο ηεο γλψζεο, ζηνρεχνληαο ζηελ παξαγσγή θαη επηινγή κηαο κεζνδνινγίαο ηεο 

έξεπλαο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δεκηνπξγήζεη απηφ ην είδνο ηεο γλψζεο. 

Κιείλνληαο ην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο, γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη νη απνθάζεηο 

πνπ ιακβάλνληαη ζε νληνινγηθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ θφζκνπ θαζνξίδνπλ, 

ηφζν ην είδνο ηεο γλψζεο πνπ θαηέρνπκε φζν θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ αλαθάιπςε απηνχ ηνπ θφζκνπ (Nightingale & Neilands, 2003). Απηέο νη 

κέζνδνη επεξεάδνπλ έληνλα κε ηε ζεηξά ηνπο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αζθείηαη θαη 

εθαξκφδεηαη ε ςπρνινγηθή γλψζε αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή δηαπεξλά θαη 

δηαζηαπξψλεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. πλεπψο, ε δηαηχπσζε θξηηηθψλ 

εξσηεκάησλ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο θαη δελ είλαη απιή ππφζεζε θαζψο απηά ζέηνπλ 

ππφ ακθηζβήηεζε φρη κφλν ηηο «απηαπφδεηθηεο» ςπρνινγηθέο πεπνηζήζεηο αιιά ζπρλά 

θαη ηηο ίδηεο ηηο πξνζσπηθέο παξαδνρέο.  

ηφρνο ινηπφλ, δελ είλαη ε δηεθδίθεζε θαη ε θαηνρχξσζε κηαο απζηεξά νξηδφκελεο 

« επηζηεκνληθήο κεζφδνπ», αιιά ε θξηηηθή ηεο ίδηαο ηεο επηζηήκεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

θαη απηή αλαιχεηαη σο ζηξαηεγηθή ζπλάξζξσζε ιφγσλ πνπ έρνπλ άκεζε θαη 

θεληξηθήο ζεκαζίαο εκπινθή ζην πεδίν ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ηελ αλαπαξαγσγή 

ησλ αληζνηήησλ. Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ, φηη ε κεζνδνινγία ηεο θεκηληζηηθήο 
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έξεπλαο είλαη ζέκα κηαο επξείαο ζπδήηεζεο ηφζν κεηαμχ ζεσξεηηθψλ, φζν θαη κεηαμχ 

επηζηεκφλσλ απφ ην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη ηεο πξαθηηθήο, ε νπνία παξέρεη δηάθνξεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο θεκηληζηηθήο έξεπλαο ε νπνία γηα απηφλ 

αθξηβψο ην ιφγν δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη πξνρσξά ιακβάλνληαο 

ππφςε ην γεγνλφο φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη έλαο θαη κνλαδηθφο δξφκνο πξνζέγγηζεο 

ηεο γπλαηθείαο εκπεηξίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
: «Δθαξκνγέο» ηεο θξηηηθήο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαπηπρζνχλ δχν βαζηθέο εθαξκνγέο ηεο θεκηληζηηθήο 

ςπρνινγίαο πνπ ηελ πξνήγαγαλ, δεκηνχξγεζαλ λέα εξσηήκαηα αιιά θαη ελδνηαζκνχο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπο. Ζ πξψηε αθνξά ην θχιν, ην 

δηαρσξηζκφ θνηλσληθφ-βηνινγηθφ θαη πψο γίλεηαη απηφο αληηιεπηφο απφ ηελ J. Butler  

θαζψο θαη νη πξνεθηάζεηο πνπ είρε απηφ ζηελ αλάπηπμε ηεο queer ζεσξίαο. ην 

δεχηεξν κέξνο ζα αλαθεξζνχλ νη «επηδξάζεηο» ηνπ θεκηληζκνχ θαη ησλ λέσλ, ηάζεσλ 

θαη κεζνδνινγηψλ ζηελ αλάπηπμε κηαο δηαθνξεηηθήο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο κε 

βάζε ην έξγν ηεο E. Burman. 

Ζ θξηηηθή πνπ άζθεζαλ νη καχξεο, ιεζβίεο, κεηα-απνηθηαθέο θεκηλίζηξηεο ζπλέβαιε 

ζηε ξήμε ηνπ κνλνιηζηθνχ θεκηληζκνχ κε ηα δηαθνξνπνηεκέλα θαη πνιιαπιά 

θεκηληζηηθά θηλήκαηα. Ο θεκηληζκφο, ε «γπλαίθα» σο θαηεγνξία θαζψο θαη ην ζρεηηθφ 

ξεπεξηφξην, φπσο νη έλλνηεο ηνπ θχινπ, ηεο ηαπηφηεηαο, θ.ι.π. έρνπλ ππνζηεί κηα 

ζεηξά απφ κεηαηνπίζεηο: απφ ηνλ θεκηληζκφ ζηνπο θεκηληζκνχο, απφ ηελ ηαπηφηεηα 

ζηελ επηηέιεζε, απφ ηε γπλαίθα ζην θχιν θαη απφ ην θχιν ζηε ζεμνπαιηθφηεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαδεδνκέλεο ζεζκηθήο κεηαθίλεζεο απφ ηηο γπλαηθείεο 

ζπνπδέο ζηηο ζπνπδέο θχινπ/ζεμνπαιηθφηεηαο. ιεο απηέο νη κεηαηνπίζεηο 

ζεκαηνδνηνχλ ηηο πνιιαπιέο θαη δηαζηαπξνχκελεο κνξθέο ησλ έκθπισλ ζέζεσλ πνπ 

παξάγνληαη απφ ηηο δνκέο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, θ.η.ι. Χζηφζν, 

δελ θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηαπηφρξνλε κεηαηφπηζε ηεο ςπρνινγίαο θαη ηνπ 

ξφινπ ηεο ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ηνπ θχινπ (Burman, 2011). Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο «ηαπηφρξνλεο πνξείαο» θηλείηαη ην έξγν ηεο Butler θαη ηεο  Burman 

κε ζηαζεξή αλαθνξά ηελ γπλαίθα θαη ηηο ηαπηφηεηεο ηεο. 

Ζ ζπκβνιή ηεο J. Butler ζην ρψξν ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο είλαη θαζνξηζηηθή. 

Ζ ζθέςε ηεο αθνινχζεζε ηε κεηακνληέξλα ζηξνθή ηνπ ηειεπηαίνπ θεκηληζηηθνχ 

θχκαηνο θαη εζηίαζε ζηελ, ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 αλαδπφκελε, 

δηάθξηζε κεηαμχ «βηνινγηθνχ» θαη «θνηλσληθνχ» (sex gender)  θαη ηελ πνιηηηθή ηεο 

ηαπηφηεηαο πνπ δερφηαλ επίζεζε. Δηδηθφηεξα, κε ηε δνπιεηά ηεο θαηαδεηθλχεη πψο ε 

ηαπηφηεηα φρη κφλν δελ είλαη κέζν γηα ηελ ππέξβαζε ησλ θαηαπηεζηηθψλ ζρέζεσλ 

εμνπζίαο, αιιά είλαη πξντφλ ηεο ίδηαο ηεο εμνπζίαο (νη δηαθνξέο ηαπηφηεηαο 

αγθαιηάζηεθαλ απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο ηαπηφηεηαο). Με άιια ιφγηα, ππνζηεξίδεη φηη νη 
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ζέζεηο ηαπηφηεηαο δελ πξνζθέξνπλ έλα κέζν γηα ηελ πνιηηηθή αληίζηαζε αιιά 

ζπκβάιινπλ ζε κηα ζπλερή παγίδεπζε. ε απηή ηε βάζε, ε Butler αλαπηχζζεη κηα 

θξηηηθή ηεο ηαπηφηεηαο θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο, θαζψο θαη κηα ελαιιαθηηθή 

ζηξαηεγηθή, ελψ ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηεο απνηειεί έλα ζχλδεζκν κε ηηο ζπδεηήζεηο 

ζρεηηθά ηε κεηακνληέξλα ζπκβνιή ζην δήηεκα ηνπ θχινπ/ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ζηε 

ιεγφκελε Queer Theory. 

Να ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν, φηη ε μερσξηζηή εμέηαζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ησλ 

ελνηήησλ ηνπ «θχινπ», ηεο ηαπηφηεηαο, ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο queer ζεσξίαο, γίλεηαη 

γηα δηεπθφιπλζε ηεο θαηαλφεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη ελ ιφγσ έλλνηεο σο 

ζηνηρεία ηεο κεηακνληέξλαο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο δελ κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ θαη λα 

δηαρσξηζηνχλ νχηε λα παξαιεηθζνχλ ζε κηα αλάιπζε, θαζψο απνηεινχλ ιεηηνπξγηθά 

θαη αιιειέλδεηα ηκήκαηα ηνπ ζπλφινπ. Γηα απηφ ην ιφγν, ζε θάζε ελφηεηα 

αλαπφθεπθηα ζα παξαηεξήζεη ν αλαγλψζηεο ζηνηρεία απφ ηηο πξνεγνχκελεο ή ηηο 

επφκελεο ελφηεηεο, ζηε ινγηθή ηεο κε –θαηαθεξκαηηζκέλεο ζθέςεο. 

 

5.1 Γηαρσξηζκόο βηνινγηθνύ/θνηλσληθνύ θύινπ 

Κξίλεηαη απαξαίηεηε πξψηα κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην θχιν θαη ην δηαρσξηζκφ 

πνπ αθνινχζεζε θαηά ην δεχηεξν θχκα ηνπ θεκηληζκνχ ζε θνηλσληθφ-βηνινγηθφ
49

 

θχιν (gender- sex) δηφηη, ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηρνηφκεζε ζηήξημε ε Butler ην έξγν ηεο. 

Ο αθαδεκατθφο δηάινγνο γηα ην θχιν μεθίλεζε απφ ηε θεκηληζηηθή ζθέςε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ΄60, φηαλ νη θεκηλίζηξηεο ηνπ αγγινζαμνληθνχ ρψξνπ επηλφεζαλ ηνλ φξν 

θνηλσληθφ θχιν,
50

 σο κηα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή θαηεγνξία, δηαρσξίδνληαο ηελ απφ ην 

βηνινγηθφ θχιν σο βηνινγηθή θαηεγνξία. ηφρνο ηνπο ήηαλ ε ακθηζβήηεζε ηνπ 

βηνινγηζκνχ ηνπ θχινπ θαη ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ θαη ε αλάδεημε ηνπ (θνηλσληθνχ, 

πνιηηηζκηθνχ, πνιηηηθνχ, θ.η.ι.) πιαηζίνπ σο βαζηθνχ παξάγνληα δηακφξθσζεο 

(Laqueur, 2003). Γηα πνιινχο εθείλε ηελ επνρή, απηφο ν δηαρσξηζκφο ήηαλ κηα 

ελλνηνινγηθή αλαθάιπςε πνπ έθνςε ην δεζκφ ηεο θπζηθήο δηαθνξάο, θαη απέδεημε 
                                                             
49

 Ο φξνο «βηνινγηθφ θχιν» αλαθέξεηαη ζηηο βηνινγηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζην αξζεληθφ θαη ην 

ζειπθφ, ζηελ νξαηή δηαθνξά ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηνπο θαη ηελ ζπλαθφινπζε δηαθνξά ησλ 

αλαπαξαγσγηθψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ. Ο φξνο  «θνηλσληθφ θχιν» είλαη πνιηηηζκηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή θαηεγνξηνπνίεζε ζε «γπλαηθείν» θαη «αλδξηθφ». 
50

 Ζ J. Mitchell ππνζηεξίδεη φηη ε εκθάληζε ηνπ φξνπ θνηλσληθνχ θχινπ, απνηειεί κηα πξνζπάζεηα γηα 

ηελ αλάδεημε πξνο  κε-αλαπαξαγσγηθψλ ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ, ηδηαίηεξα γηα ηα αλψηαηα νηθνλνκηθά 

ζηξψκαηα, θαζψο ν φξνο απηφο αληηθαηέζηεζε ηνλ φξν «γπλαίθεο» θαη ην ζπζρεηηζκφ ηνπο κε ηελ 

ηεθλνπνίεζε. 
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γηαηί ε βηνινγία δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ ππνηέιεηα 

ησλ γπλαηθψλ. 

χληνκα, ν φξνο «θνηλσληθφ θχιν» έγηλε θπξίαξρνο ζηηο θεκηληζηηθέο αλαιχζεηο, 

θαζψο ακθηζβεηνχζε θαη ππνλφκεπε ηνλ εγεκνληθφ Λφγν πεξί ηνπ αλαπφθεπθηνπ 

βηνινγηθνχ πεπξσκέλνπ. Κπξίαξρε άπνςε απηψλ ησλ αλαιχζεσλ ήηαλ φηη ε βηνινγία 

απνηειεί πεδίν γηα ηελ εκπέδσζε ηεο αλδξηθήο θπξηαξρίαο ζηηο γπλαίθεο θαη ηεο 

γπλαηθείαο ππνηέιεηαο θαη ζπλεπψο, κηα  αιιαγή είλαη εθηθηή  κφλν εθφζνλ δε 

ζεκειηψλεηαη ζηελ θπζηθή ηάμε αιιά ζηηο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο. 

Οη θεκηλίζηξηεο ζεσξεηηθνί ηζρπξίδνληαη φηη ην θνηλσληθφ θχιν είλαη πνιηηηζκηθά 

θαηαζθεπαζκέλν. Αιιά, πνηνο είλαη ηξφπνο ή ν κεραληζκφο απηήο ηεο θαηαζθεπήο; 

Καη αλ φλησο είλαη έηζη, ζα κπνξνχζε λα θαηαζθεπαζηεί δηαθνξεηηθά ή κήπσο ν 

θαηαζθεπαζκέλνο ραξαθηήξαο ππνδειψλεη θάπνηα κνξθή θνηλσληθνχ ληεηεξκηληζκνχ 

πξν-απνθιείνληαο ηε δπλαηφηεηα ηεο εκπξφζεηεο δξάζεο (Butler, 2009); Άξαγε ν 

φξνο θαηαζθεπή ζεκαίλεη φηη νξηζκέλνη λφκνη παξάγνπλ δηαθνξέο θχινπ ζχκθσλα κε 

ηνπο νηθνπκεληθνχο άμνλεο ηεο έκθπιεο θαη ζεμνπαιηθήο δηαθνξάο; Πψο θαη πνπ 

ιακβάλεη ρψξα απηή ε θαηαζθεπή ηνπ θχινπ θαη πψο κπνξεί λα νξηζηεί κηα 

θαηαζθεπή, ηεο νπνίαο ν «θαηαζθεπαζηήο» δελ πξνυπάξρεη απηήο; Απηά είλαη θάπνηα 

απφ ηα εξσηήκαηα πνπ έζεζαλ ηηο βάζεηο ηεο ακθηζβήηεζεο. 

πσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα, απηφο ν δηαρσξηζκφο ήηαλ αλακθηζβήηεηα κηα 

βνεζεηηθή θαη ρξήζηκε πνιηηηθή ινγηθή ζηε δεθαεηία ΄70 θαη ΄80  ψζηε λα 

πξνρσξήζεη γξήγνξα ην θεκηληζηηθφ ζρέδην κέζσ ηεο αληηζεηηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν φκσο δίπνιν είρε αξρίζεη λα δείρλεη ηα φξηα ηνπ, θαζψο πξνυπέζεηε 

ηελ χπαξμε ελφο πξν-θνηλσληθνχ θχινπ πνπ ππεξβαίλεη ηνλ νξίδνληα ηεο θνηλσληθήο 

ζεκαζηνδφηεζήο ηνπ θαη εγγξάθεηαη ζηε ζθαίξα ηνπ «θπζηθνχ», ηνπ «εγγελνχο», ηνπ 

«ζηαζεξνχ». Σν δίπνιν θνηλσληθφ /βηνινγηθφ θχιν παξέπεκπε μαλά ζην βηνινγηθφ 

θχιν, επαλεηζάγνληαο απφ έλαλ παξάδξνκν ηελ χπαξμε ηεο «θπζηθφηεηαο» ηνπ θχινπ 

σο παξάγνληα πξν-θνηλσληθφ, δεδνκέλν θαη πάγην. Γηα ηελ Rubin, ην βηνινγηθφ θχιν 

ζεκαίλεη έκθπιεο βηνινγηθέο δηαθνξέο θαη ην θνηλσληθφ θχιν ηηο θαηαπηεζηηθέο 

θνηλσληθέο λφξκεο πνπ πξνθχπηνπλ σο έθθξαζε απηψλ ησλ έκθπισλ δηαθνξψλ 

(Connell, 2006). Ζ δπαδηθφηεηα ινηπφλ αξζεληθνχ/ζειπθνχ, ηεο νπνίαο ε ηελ 

θαηαζθεπαζκέλε θχζε είρε απνθαιπθζεί απφ θαηξφ, επαλεκθαλίδεηαη. ηψξα κε πην 

εμειηγκέλεο κνξθέο κέζα ζηηο εκπεηξηθέο θαη ζεσξεηηθέο αλεπάξθεηεο ηεο λέαο 
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ζεσξίαο. Σν θνηλσληθφ θχιν ινηπφλ, δελ είλαη ηίπνηα ιηγφηεξν απφ  άιιε κηα 

«ελδερφκελε» θαηεγνξία ή  έλα θαηεγφξεκα ηνπ θχινπ ην νπνίν ήηαλ πάληα 

θαηαπηεζηηθφ, απφ ηελ άπνςε, φηη ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

θχιν δίρσο θαηαπίεζε (Shildrick, 2004). 

ηε δεθαεηία ‟80 θαη ‟90 ν γαιιηθφο πιηζηηθφο θεκηληζκφο ακθηζβήηεζε ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο αλαιπηηθήο θαηεγνξίαο “θνηλσληθφ θχιν”, ππνζηεξίδνληαο φηη ε 

πνιηθφηεηα απηή δηαησλίδεη ηε ηδέα ηεο χπαξμεο ελφο βηνινγηθνχ θχινπ, ην νπνίν 

πξνυπάξρεη θαη αλαπαξάγεη ηελ έκθπιε ηεξαξρηθή ζρέζε (Butler, 2009). πγθεθξηκέλα 

ππνζηεξίρζεθε φηη έλα θνηλσληθφ θχιν δελ αληηζηνηρνχζε ζε έλα βηνινγηθφ θχιν σο 

αλαπφζπαζην «πεξηνπζηαθφ» ηνπ ζηνηρείν θαη ζπλεπψο ην θνηλσληθφ θαη ην βηνινγηθφ 

θχιν δελ ζπλδένληαη θαηά‟ αλάγθε κεηαμχ ηνπο. Έηζη, πξνηάζεθε φηη ην θνηλσληθφ 

θχιν πξνεγείην θαη θαηαζθεχαδε ην βηνινγηθφ, ην νπνίν παξαγφηαλ κέζα ζηα 

ζπγθείκελα ηεο έκθπιεο ηεξαξρίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ακθηζβεηήζεθε ε αλαγσγή ηνπ 

φξνπ θνηλσληθφ θχιν σο πνιηηηζκηθή θαηεγνξία θαη ηνπ βηνινγηθνχ σο βηνινγηθή 

θαηεγνξία θαη ζπλεπψο ην θχιν εθιακβαλφηαλ. χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή 

ζθέςεο ε  θνηλσλία θαηαζθεπάδεη ηηο «θπζηθέο» θαηεγνξίεο «άλδξαο» θαη «γπλαίθα» 

κε βάζε ηελ αλαηνκία θαη θαζψο θάζε ηη ην «θπζηθφ» απνηειεί πξντφλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ, ην θχιν εθιακβάλεηαη σο κηα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή 

θαηεγνξία. 

Σε δεθαεηία ηνπ ‟90 ν κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζηηθφο θαη κεηακνληέξλνο θεκηληζκφο 

επαλέξρεηαη ζηελ ηδέα ηνπ βηνινγηθνχ θχινπ σο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή θαη πνιηηηθή 

θαηαζθεπή. Με βάζε ηελ αληη-νπζηνθξαηηθή απνδνκηζηηθή ζεσξία ηνπ J. Derrida γηα 

ηε δηακεζνιάβεζε ηεο «πξαγκαηηθφηεηαο» απφ ηε γιψζζα, απνδφκεζαλ ηα δίπνια 

ηνπ θαξηεζηαληζκνχ θαη ηηο ηεξαξρηθέο αληηζέζεηο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν βνήζεζαλ ηε 

θεκηληζηηθή ζθέςε λα νδεγεζεί ζε πην ξεμηθέιεπζεο αλαιχζεηο ηνπ θχινπ, 

απνζηαζηνπνηεκέλε απφ ηνλ νξζφδνμν ηξφπν ζθέςεο. Κάζε έκθπιε ινηπφλ ζρέζε, αλ 

θαη έρεη πιηθή ππφζηαζε, απνηειεί θνηλσληθή θαηαζθεπή. πλεπψο ν εθ ησλ πξνηέξσλ 

ηζρπξηζκφο ηεο ζρέζεο βηνινγηθνχ-θνηλσληθνχ είλαη απζαίξεηε θαη απνθηά λφεκα 

κφλν κέζα απφ ηε κεηαμχ ηνπο «δηάδξαζε». Σν δήηεκα επνκέλσο, ηνπ θνηλσληθνχ 

θχινπ έγηλε ξεκαηηθφ (discursive), κε ην λφεκα ηνπ λα κεηαηνπίδεηαη ζπλερψο θαη λα 

αιιάδεη, αλάινγα κε ην πψο ην αληηιακβάλνληαη ηα ππνθείκελα ησλ πνηθίισλ ηφπσλ 

θαη επνρψλ (Connell, 2006). Σν θχιν, ινηπφλ, θαηαιήγεη λα απνηειεί κηα θαηεγνξία 
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λνήκαηνο παξά έλα «θπζηθφ» δεδνκέλν θαη ε παιηφηεξε δίπνιε δηάθξηζε βηνινγηθφ-

θνηλσληθφ θαζίζηαηαη αλαρξνληζηηθή θαη αδηέμνδε.  

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ην θνηλσληθφ θχιν εάλ θαη ζπλέβαιε ζηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ζπγθξφηεζε ηνπ θχινπ, ε ζπκβνιή 

απηή ήηαλ πεξηνξηζκέλε επεηδή ε θαηεγνξία ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ εκθαληδφηαλ σο 

έλαο φξνο ελφο ελλνηνινγηθνχ δεχγνπο, κηαο δηρνηνκίαο ηεο νπνίαο ν άιινο φξνο ήηαλ 

ην βηνινγηθφ θχιν. Έηζη, ελψ ε εηζαγσγή ηνπ φξνπ «θνηλσληθφ» είρε ζθνπφ λα 

απνθπζηθνπνηήζεη ην θχιν, ε δηάθξηζε ζηεξηγκέλε ζε κηα επξέσο δηαδεδνκέλε 

δηάθξηζε ηεο θχζεο/πνιηηηζκνχ, επαλεηζήγαγε ηειηθά ηελ ηδέα ηεο χπαξμεο κηαο θχζε, 

κηαο βηνινγίαο πξν-θνηλσληθήο, δεδνκέλεο θαη ακεηάβιεηεο 

ηα πιαίζηα απηψλ ζθέςεσλ θαη δηαηππψζεσλ ε Butler απνδφκεζε απηή ηε 

δηάθξηζε πξνρσξψληαο θαη ζηελ έλλνηα ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο. Σν έξγν εο 

ζεκαηνδφηεζε κηα παξαδεηγκαηηθή ζηξνθή ζηε θεκηληζηηθή ζθέςε πνπ ηξνθνδφηεζε 

λέεο θηλήζεηο αλαδπφκελεο, φπσο ε queer ζεσξία θαη ε transgender πνιηηηθή πνπ 

επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο δηαζηαπξψζεηο ηνπ θχινπ θαη ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο, βνεζψληαο λα αξζξσζεί ην «ηξίην θχκα ηεο επηηειεζηηθφηεηαο» σο 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ππέξβαζεο ηνπ θεκηληζκνχ. Κεληξηθφ ξφιν ζε απηή 

ηελ πξννπηηθή θαηείρε ε θαηαλφεζε ηνπ θχινπ σο ιφγνπ πξαθηηθήο πνπ είλαη 

εγεκνληθή θαη ηαπηφρξνλα «παξαζηαζηαθή ρεηξνλνκία» πνπ ζηφρν είρε λα δηαηαξάμεη 

ηελ αιπζίδα ηεο θνηλσληθήο επαλάιεςεο θαη λα αλνίμεη δξφκν ζε λέεο 

πξαγκαηηθφηεηεο (Butler, 2009). Ζ  Butler εζηηάδεη ζηε δηαξθή έληαζε κεηαμχ ηεο 

δνκήο θαη ησλ αηφκσλ, δηαηππψλνληαο ηελ  έληαζε κεηαμχ ηεο απφδνζεο θαη ηεο 

επηηειεζηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο θνηλσλίαο 

θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα γηα αιιαγή. 

Ζ δπλαηφηεηα γηα αιιαγή βξίζθεηαη ζηηο «ξσγκέο» ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ζηηο 

κεηαηνπίζεηο πνπ απνζηαζεξνπνηνχλ ηνπο ηζρπξηζκνχο φρη κφλν ηεο ηαπηφηεηαο αιιά  

ηεο «αιήζεηαο» θαη ηνπ «πξαγκαηηθνχ». Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε απνζηαζεξνπνηεί πεξαηηέξσ ηε δηάθξηζε κεηαμχ θνηλσληθνχ/πιηθνχ, 

ιφγνπ/ζψκαηνο θαη βηνινγηθνχ/θνηλσληθνχ θχινπ, έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ην 

θεκηληζκφ. Απηά ηα ελλνηνινγηθά δεχγε ζεσξνχληαη σο άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ ιφγνπ πνπ «αγθπξνβφιεζαλ» ζην εηεξνθπινθηιηθφ θαινχπη, ην νπνίν 

ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε (Krolokke & Sorensen, 2006). 
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Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο ελφηεηαο γηα ην θχιν, ρξεηάδεηαη λα δνζεί πξνζνρή ζε 

θάηη πνπ  «αθνχγεηαη» ζην ρψξν ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο ζε ζρέζε κε ην θχιν 

θαη κε έλαλ ηδηαίηεξν θξαγκφ πνπ «ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία». Απφ ηε κηα πιεπξά, λα 

κηιάο γηα ην θχιν αλαγγέιιεη έλαλ θηιειεχζεξν ιφγν πνπ θάλεη ηηο γπλαίθεο 

θεκηλίζηξηεο ππεχζπλεο γηα ηελ ίδηα ηνπο ηελ θαηαπίεζε κέζα ζε θαηαπηεζηηθνχο 

ζεζκνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ςπρνινγίαο, απφ ηελ άιιε, ην λα κελ κηιάο 

γηα ην θχιν είλαη ζπλεξγεία ζηελ ζεζκηθή απνηπρία λα αλαγλσξίζεη, απιά πφζα πνιιά 

νθείινπλ ζην θεκηληζηηθφ έξγν ηα θηλήκαηα ζηελ ςπρνινγία (Burman, 1999). 

 

5.2 Η έλλνηα ηεο «ηαπηόηεηαο» 

πσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, νη θεκηλίζηξηεο ζεσξεηηθνί μεθίλεζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην θχιν (gender),  έλαλ φξν πνπ δαλείζηεθαλ απφ ηελ γισζζνινγία, 

γηα λα δηαθξίλνπλ ηηο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ απφ ηηο έκθπηεο βηνινγηθέο δηαθνξέο (Maricunni, 2010). Σν θχιν δελ 

«εθθξάδεη» απιά έλαλ εαπηφ, έλαλ ηξφπν χπαξμεο ή κηα δηαθνξά ζψκαηνο αιιά είλαη 

κηα πξνβνιή ή αλαπαξάζηαζε ηεο εμνπζίαο. Έλαο άλδξαο ή κηα γπλαίθα είλαη 

απνηέιεζκα έθθξαζεο ηεο εμνπζίαο. Οη κεηακνληέξλεο θεκηλίζηξηεο, φπσο είδακε θαη 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, αθνινχζεζαλ ην γελεαινγηθφ έξγν ηνπ Foucault, 

πηνζεηψληαο κηα ηππηθά κεηακνληέξλα ζέζε, πνπ αξλείηαη θάζε καθξν-εληνιή ή ηηο 

θαζνιηθέο επεμεγεκαηηθέο αμηψζεηο γηα ηελ θνηλσλία, ηελ εμνπζία ή ηνλ εαπηφ 

(Sawicki, 2005). Απνξξίπηνληαο ηνπο κνληεξληζηηθνχο ηζρπξηζκνχο γηα ηελ 

«αιήζεηα», ην ζεκέιην ηνπ ππξήλα επηηξέπεη κηα εμήγεζε ηεο θνηλσλίαο θ.η.ι, 

αξλνχκελεο θαηαξρήλ νπνηαδήπνηε πξν-δεδνκέλε βάζε. Ζ εμνπζία δελ είλαη κία θαη 

κνλαδηθή, δελ είλαη απιψο κηα αξλεηηθή θαηαπίεζε ελφο εληαίνπ ππξήλα ηνπ εαπηνχ. 

Αληίζεηα, ε εμνπζία είλαη παξαγσγηθή θαη κε πνιιαπιέο κνξθέο
51

 θαη παξέρεη ηε 

δπλακηθή  δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ. 

Φχιν θαη θεκηληζκφο ζπρλά ζεσξνχληαη ληεκνληέ θαη ππνβάιινληαη ζπλήζσο ζε 

έληνλεο επηθξίζεηο. Ζ αλάιπζε ηνπ θχινπ, αιιά θαη ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο, πνπ 

σο «παξαζηαηηθά» ζηνηρεία θαη ηέρλαζκα θαη ε άπνςε ηεο «ηζφηεηαο ησλ θχισλ» σο 

θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο «εηεξνθαλνληθφηεηαο» δεκηνπξγεί ζπλδέζκνπο κεηαμχ ηνπ 

                                                             
51

 Ο Foucault ππνζηεξίδεη ηελ παξαγσγηθή (θαη φρη θαηαζηαιηηθή) θχζε ηεο εμνπζίαο. 
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θεκηληζκνχ θαη ησλ ζπνπδψλ ηαπηφηεηαο. Ζ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο ή ησλ ηαπηνηήησλ 

είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ην κεηακνληέξλν θεκηληζκφ. Ζ Butler έδσζε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζε απηφ ην δήηεκα, δηφηη ζε απηή ηελ αλάιπζε ζηήξημε ην κεηέπεηηα έξγν ηεο 

γηα ηελ queer ζεσξία. 

πσο έρνπκε δεη θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ην κνληέιν ηνπ κνληεξληζκνχ πνπ 

είρε επίθεληξν ηηο γπλαίθεο έγηλε ην αληηθείκελν ησλ επηθξίζεσλ απφ πνιινχο 

ζεσξεηηθνχο πνπ πήξαλ ηελ επζχλε γηα ηηο κεηακνληέξλεο «ακθηβνιίεο» ζρεηηθά κε ηα 

θαζνιηθά πιαίζηα ηαπηφηεηαο. Ζ θχξηα θξηηηθή ήηαλ φηη ε εζηίαζε ζηηο γπλαίθεο ήηαλ 

νπζηνθξαηηθή. Με άιια ιφγηα νη κεηακνληέξλνη ππνζηήξηδαλ φηη ην θχιν είλαη ν 

βαζηθφο ζεκειηψδεο ππξήλαο ηεο εμνπζίαο θαη ζεσξείηαη σο κηα νπζία κε ηελ 

ηαπηφηεηα θχινπ. Απηφ είρε σο επαθφινπζν λα θαζηεξσζεί κία κφλν ζηαζεξή εηθφλα 

γηα ηε ζειπθφηεηα κε θαζνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ 

θαηεγνξία ησλ «γπλαηθψλ». 

Σα επηρεηξήκαηα θαηά ηεο «νπζηνθξαηίαο» ζε ζρέζε κε ηελ εμνπζία, ηελ θνηλσλία 

θαη ηνλ εαπηφ αλήιζαλ ζε εθ λένπ δηεθδίθεζε απνθιεηζκνχ ηνπ κνληέινπ  ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ηνπ θεκηληζκνχ,  ζπγθξηλφκελν κε έλα κνληέιν ηεο γπλαηθείαο θχζεο ην 

νπνίν δελ ήηαλ θαιχηεξν απφ ηηο εμαηξέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κνληέιν ηνπ 

«θαζνιηθνχ Αλζξψπνπ». Δάλ, ε νπζηνθξαηηθή αληίιεςε ηνπ θαζνιηθνχ αλζξψπνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ζπγθάιπςε ηεο αλδξηθήο εμνπζίαο, ηφηε θαη νπνηαδήπνηε 

απιή ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο «ηαπηφηεηαο θχινπ» ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο 

ζπγθάιπςε ηεο ηάμεο, ηεο θπιήο θαζψο θαη άιισλ πεδίσλ ηεο εμνπζίαο. Χζηφζν απηή 

ε θξηηηθή ησλ πνιηηηθψλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ θαίλεηαη λα ζίγεη αθφκε έλα άκεζν 

πξφβιεκα. (Beasley, 2005). 

Ζ απφξξηςε ηεο νπζηνθξαηίαο εμ‟ αηηίαο κηαο ππεξβνιηθά ζπγθεθξηκέλεο ή ζηελήο 

αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ, δελ ζπλεπάγεηαη θαηά αλάγθε ηελ απφξξηςε ηεο νκαδηθήο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ή ηεο επηζήκαλζεο ησλ νκνηνηήησλ ησλ νκάδσλ per se. Μηα πηζαλή 

ιχζε ζην ζέκα ηεο ηαπηφηεηαο πξνέθπςε κε ηελ ππεξνρή ηνπ κεηαζηξνπθηνπξαιηζκνχ 

/ κεηακνληεξληζκνχ, ην 1988. Οη νπαδνί απηνχ ηνπ ξεχκαηνο δηαηχπσζαλ, φηη ε 

«γπλαίθα» δελ κπνξεί λα νξηζηεί θαη θάζε πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

είλαη ιαλζαζκέλε (Hekman, 2004). Οη κεηακνληέξλεο ( ή νη θεκηληζηηθέο πξνζεγγίζεηο 

κε κεηακνληέξλεο επηξξνέο) θεκηλίζηξηεο δίλνπλ ρψξν ζηηο πεξηζσξηνπνηεκέλεο 

ηαπηφηεηεο, φκσο ζηε ζπλέρεηα, ηηο απνδνκνχλ γηα λα θαηαδείμνπλ ηα φξηα ηνπο. Ζ 
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κεηα-ζηξνπθηνπξαιηζηηθή θξηηηθή ηεο ινγηθήο ηεο ηαπηφηεηαο θαηαιήγεη ζηελ άξλεζε 

λα νλνκαζηεί ην ππνθείκελν (Seidman, 1993). 

Ζ πξνζεθηηθή θξηηηθή θαη ρξήζε ηνπ φξνπ ηεο «ηαπηφηεηαο» ζεσξήζεθε έλαο 

«ζηξαηεγηθφο νπζηνθξαηηζκφο», δειαδή ε ρξήζε ηεο ηαπηφηεηαο γηα κηα νκάδα, φπσο 

«νη γπλαίθεο», γηλφηαλ κε ζπγθεθξηκέλνπο πνιηηηθνχο ζθνπνχο ελψ παξάιιεια, είλαη 

αδχλαην θαη επηθίλδπλν λα ππνζέζνπκε φηη κπνξεί θαλείο λα κηιήζεη απφ ην πνπζελά, 

δειαδή, απφ κηα θαζνιηθά αληηθεηκεληθή ζέζε έμσ απφ ηελ εμνπζία. ην πιαίζην απηφ, 

νη κεηακνληέξλνη επηκέλνπλ, φηη νη δπηηθέο θεκηλίζηξηεο κηιάλε απφ ηε κεξηά ησλ 

δηθψλ ηνπο πξνλνκηαθψλ ζέζεσλ, θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αλάγθε  γηα 

«θαζνιηθφηεηα» ησλ ηνπνζεηήζεσλ λα βαζίδνληαη ζηνλ αληηθεηκεληθφ ιφγν(Beasley, 

2005). Υξεηάδεηαη, θαη κεξηθέο θνξέο είλαη αλαπφθεπθην, λα αςεθήζνπκε ηνπο 

«θηλδχλνπο» ηεο νπζηνθξαηίαο –αλαγλσξίδνληαο ηα φξηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο  πνπ 

ζέηνπλ- πξνθεηκέλνπ λα κηιήζνπκε θαη λα ελεξγήζνπκε πνιηηηθά. Απηή είλαη κηα 

κάιινλ, δηαθνξεηηθή άπνςε απφ ηελ απζηεξά κεηακνληέξλα θεκηληζηηθή ζέζε 

(Beasley, 2005). 

Ο κεηακνληέξλνο θεκηληζκφο δελ ππνζηεξίδεη κφλν, φηη ε ηαπηφηεηα θχινπ ή 

νπνηαδήπνηε άιιε ηαπηφηεηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζηαζεξή νχηε ακθηζβεηεί  

απιψο ηε ζηαζεξφηεηα, ηελ νκνηνγέλεηα θαη ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηεο ηαπηφηεηαο 

θχινπ. Αληηζέησο, νη κεηακνληέξλεο θεκηλίζηξηεο αλαιχνπλ ηελ αληίζηαζε ζηελ 

εμνπζία σο αληίζηαζε ζηελ ίδηα ηε ηαπηφηεηα θαη δελ κέλνπλ κφλν ζε κηα θξηηηθή ηεο 

ηαπηφηεηαο σο ζηαζεξήο, απιήο θαη κνλαδηθήο αιιά πξνρσξνχλ ζηελ απνθήξπμε ηεο 

ζαλ νπζηαζηηθφ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ πνιηηηθή ηνπο ζέζε. Αληί κηαο πνιηηηθήο, πνπ 

απνξξέεη απφ έλαλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

νκάδαο ηνπο, επηδηψθνπλ ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ θαη απηφ κέζα απφ κηα 

πνιηηηθή  πνπ ππνζηεξίδεη φηη λα είζαη γπλαίθα δε ζπλεπάγεηαη κηα «αλαπφθεπθηε» 

ηαπηφηεηα (Beasley, 2005). 

Ο κεηακνληέξλνο θεκηληζκφο αξλείηαη λα δερζεί ηηο «γπλαίθεο» σο θαηεγνξία θαη 

κάιηζηα ηείλεη λα απνξξίπηεη ζπγθεθξηκέλεο έκθπιεο νκάδεο θαζψο ηνλ ελδηαθέξεη   

λα εθηνπίζεη ηηο θαηεγνξίεο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηηο δηρνηνκηθέο θαη δπαδηθέο ζθέςεηο 

πάλσ ζηηο νπνίεο είλαη ελζσκαησκέλεο νη βαζηθέο αληηζέζεηο. Έηζη ινηπφλ, νη 

θαηεγνξίεο θχινπ θαζψο θαη έλλνηεο ηεο δπαδηθήο ζρέζεο θαη δηαθνξάο κεηαμχ ησλ 

θχισλ θαη ησλ δπαδηθψλ αληηιήςεσλ ηεο έκθπιεο εμνπζίαο, γίλνληαη ζηφρνο 
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απνζηαζεξνπνίεζεο
52

. Σα πάληα ζηελ αλάιπζε ησλ κεηακνληέξλσλ είλαη κηα 

θνηλσληθή θαηαζθεπή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γπλαηθψλ σο θαηεγνξίαο. Ο 

κεηακνληέξλνο θεκηληζκφο δελ ακθηζβεηεί απιά ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ 

γπλαηθψλ, αιιά θαη ην «θαζεζηψο» ηνπο σο νκάδαο. Οη γπλαίθεο δελ απνηεινχλ έλα 

αθφκε κέζν αληίζηαζεο ζηελ εμνπζία αιιά είλαη νη ίδηεο κηα έθθξαζε απηήο ηεο 

εμνπζίαο (αλ θαη ε θαηεγνξία κπνξεί κεξηθέο θνξέο, λα είλαη «γπκλή» αξρή γηα κηα 

πνιηηηθή, ηαπηφρξνλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη κε κεγάιε απξνζπκία θαη λα 

«αδεηάδεη» ην πεξηερφκελν). Ζ Butler ππεξβαίλεη θαηά θάπνην ηξφπν αθφκα θαη ηνλ 

Foucault ζηελ επηκνλή ηεο λα αξλείηαη ηελ χπαξμε ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο  πνπ είλαη 

νπζηψδε, ακεηάβιεηα θαη πξνυπάξρνληα. 

Ζ απνδέζκεπζε απφ ηνλ δπηζηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαηέζηεζε πξνβιεκαηηθή ηελ 

έλλνηα ηελ έκθπιεο ηαπηφηεηαο, θαζηζηψληαο επηηξεπηή ηελ παξαγσγή πνιιαπιψλ θαη 

εθήκεξσλ ππνθεηκεληθψλ ηνπνζεηήζεσλ κέζα ζηνπο ιφγνπο, επηηξέπνληαο  λα 

εκθαληζηνχλ νη δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο θαη πβξηδηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο (Connell, 

2006). Καίξην ζεκείν γηα ηηο ζχγρξνλεο θεκηλίζηξηεο θαη θπξίσο γηα ηελ Butler, είλαη 

λα κελ επηζηξέςνπκε ζηελ ηαπηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε ηεο πνιηηηθήο. ε 

αληίζεζε κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ κνληεξληζκνχ γηα ηνλ «αλζξσπηζηηθφ» εαπηφ σο κηα 

ήδε αλχπαξθηε ηνπνζεζία ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ππνβάιιεηαη ζηηο πηέζεηο ηεο 

εμνπζίαο, ε κεηακνληέξλα αλάιπζε αληηκεησπίδεη ηελ ηαπηφηεηα, σο ηελ έδξα ηεο 

εμνπζίαο φπνπ ε εμνπζία πεξηέρεηαη θαη ελδπλακψλεηαη. ην «Gender of Trouble» ε 

Butler δηαηππψλεη, φηη νη θαηεγνξίεο ηαπηφηεηαο ζπρλά ζεσξνχληαη φηη είλαη 

ζεκειηψδεηο ζηελ θεκηληζηηθή πνιηηηθή κε έλα δηηηφ θαη αληηζεηηθφ ηξφπν: ιεηηνπξγνχλ  

γηα λα πεξηνξηζηηθά θαη ελζαξξπληηθά ηαπηφρξνλα  ζε ζρέζε κε ηηο λέεο δπλαηφηεηεο  

πνπ ππνηίζεηαη φηη εηζάγεη ν θεκηληζκφο. 

Ζ Butler εξγάδεηαη φπσο είπακε, γηα λα εθηνπίζεη φιε ηελ βεβαηφηεηα απφ ηε 

ζπδήηεζε γχξσ απφ ην θχιν θαη θπξίσο απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηαπηφηεηαο. Ζ ίδηα 

πεξηγξάθεη  ηελ ηαπηφηεηα θχινπ σο «παξαζηαηηθή» γηα λα ηνλίζεη φηη δελ έρεη νπζία, 

δελ ππάξρεη «πξαγκαηηθφο» εαπηφο (Hekman, 2004). Σν θχιν είλαη παξαζηαηηθφ δηφηη, 

δελ αληηζηνηρεί ζε θακία «πξαγκαηηθφηεηα», δελ έρεη θαλέλα θπζηθφ ππξήλα. Δίλαη 

αδηακθηζβήηεηα, απνηέιεζκα ελφο δεκφζηνπ θαη πνιηηηθνχ ιφγνπ, ν νπνίνο απαηηεί 

ηελ αδηάθνπε επαλάιεςε ησλ δηαθφξσλ πξάμεσλ ησλ δχν θχισλ, ψζηε λα θαίλνληαη 

                                                             
52

 Απηφ είλαη κηα ξηδνζπαζηηθνπνηεκέλε ρξήζε ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. 
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πξαγκαηηθά αηψληα, κηα ζπλερήο επαλάιεςε έκθπισλ πξάμεσλ πνπ θαηαιήγεη λα 

εθιακβάλεηαη (ιαζεκέλα), σο κηα βαζηά αιήζεηα ηεο δσήο. Σν θχιν σο «θαηαζθεπή», 

σο «θαηλφκελν αιήζεηαο», θάλεη ηελ ηαπηφηεηα λα κνηάδεη κε εκπεηξηθή έθθξαζε ηνπ, 

πνπ ππνζηεξίδεη ηελ εμνπζία, εκπεξηέρεη ηελ εμνπζία θαη δελ είλαη κε ηίπνηα κέζν 

δηαθπγήο απφ απηή παξά ηηο αξρηθέο πξνζέζεηο. Έηζη, ζθνπφο δελ είλαη λα 

δηακνξθσζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ, θαηά ηέηνην ηξφπν, φπσο φηαλ νη γπλαίθεο 

κεξηκλνχλ γηα κηα «κνλαδηθή δηαθνξά» απφ ηνπο άλδξεο ή  φηαλ επηθαινχληαη 

πνιιαπιέο ηαπηφηεηεο φπσο, νη ιεζβίεο, νη καχξεο ή νη γπλαίθεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, ηα 

νπνία αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ.(Beasley, 2005). 

Με άιια ιφγηα, θαηεγνξίεο φπσο νη «γπλαίθεο» κάιινλ πεξηνξίδνπλ παξά 

πξνάγνπλ ηελ αληίζηαζε ζηηο έκθπιεο λφξκεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε ελφο θεκηληζηηθνχ πνιηηηθνχ θηλήκαηνο. Μηα πνιηηηθή ηεο 

ηαπηφηεηαο νκνγελνπνηεί ηελ θαηεγνξία θαη δεκηνπξγεί «πνιηηηθνχο απνθιεηζκνχο» 

πνπ αθήλνπλ απ‟ έμσ φπνηνλ δελ ηαηξηάδεη θαη ζπλάκα αζηπλνκεχεη εθείλνπο πνπ 

βξίζθνληαη απφ κέζα πξνθεηκέλνπ, λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα θαη ε θαλνληθφηεηα 

(Maricunni, 2010). Παξά ηελ απφξξηςε ησλ θαζηεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηελ 

θαηάηαμε ησλ ηαπηνηήησλ ζε θημαξηζκέλεο λφξκεο, ε Butler αλαγθάδεηαη θάπνηεο 

θνξέο λα θαηαθεχγεη ζηηο ζέζεηο πνπ θαη‟ αξρήλ απνξξίπηεη. Γέρεηαη δειαδή, φηη 

ελίνηε είλαη απαξαίηεην, γηα λα δηεθδηθήζνπκε πνιηηηθά αηηήκαηα, λα πξνζθεχγνπκε 

ζε θαηεγνξίεο ηαπηφηεηαο, ρσξίο φκσο απηφ λα είλαη κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή 

(Hekman, 2004). Παξά απηέο ηηο «θαη‟ εμαίξεζε» αλαθνξέο ζηηο ζηελ ηαπηφηεηα  ε 

Butler ζπλερίδεη  λα πηζηεχεη φηη ην πξφβιεκα μεθηλά απφ ηελ «πηψρεπζε» ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ηνπ κνληεξληζκνχ αιιά θαη ηελ θαηάξξεπζε φισλ ησλ ηδηνηήησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε απηφ θαη δελ μερλά λα καο ζπκίδεη φηη ην ππνθείκελν ηνπ κνληεξληζκνχ, 

είρε παξνπζηαζηεί σο ζηαζεξή νληφηεηα, σο κηα ζπλεθηηθή ελφηεηα θαη αθξηβψο απηφ 

πξέπεη λα απνθεχγνπκε (Hekman, 2004). 

 

5.2.1. Σν ππνθείκελν ηνπ θεκηληζκνύ  

Σν δήηεκα ηνπ «ππνθεηκέλνπ» είλαη θνκβηθφ γηα ηελ πνιηηηθή θαη εηδηθφηεξα γηα ηε 

θεκηληζηηθή πνιηηηθή, δηφηη ηα ππνθείκελα παξάγνληαη ζηαζεξά κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξαθηηθψλ απνθιεηζκνχ θαη δελ αξθεί λα εξεπλάηαη κφλν πψο ζα κπνξνχζαλ νη 

γπλαίθεο λα αληηπξνζσπεχνληαη πιεξέζηεξα ζηε γιψζζα θαη ηελ πνιηηηθή αιιά ζα 
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έπξεπε επίζεο, ε  θεκηληζηηθή θξηηηθή λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ε θαηεγνξία ησλ 

«γπλαηθψλ», ην ππνθείκελν ηνπ θεκηληζκνχ δειαδή, παξάγεηαη θαη πεξηζηέιιεηαη απφ 

ηηο ίδηεο ηηο δνκέο ηεο εμνπζίαο, κέζσ ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε ρεηξαθέηεζε. 

Πξάγκαηη, ε πνιπδηάζπαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θεκηληζκνχ θαη ε παξάδνμε 

αληίζεζε ηνπ απέλαληη ζηηο «γπλαίθεο» ηηο νπνίεο δηαηείλεηαη φηη  αληηπξνζσπεχεη, 

ππνδειψλνπλ ηα αλαπφθεπθηα φξηα ηεο πνιηηηθήο ηεο ηαπηφηεηαο. Ζ ζέζε, φηη ν 

θεκηληζκφο κπνξεί λα επηδηψθεη επξχηεξε αληηπξνζψπεπζε γηα έλα ππνθείκελν πνπ ν 

ίδηνο θαηαζθεπάδεη, έρεη κηα εηξσληθή ζπλέπεηα: νη θεκηληζηηθνί ζηφρνη θηλδπλεχνπλ λα 

λαπαγήζνπλ, αθνχ αξλνχληαη λα ιάβνπλ ππφςε ηηο ζπζηαηηθέο δπλάκεηο  ησλ ίδησλ 

ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ αμηψζεσλ ηνπο.  κσο απηφ ην πξφβιεκα, δελ απαιχλεηαη 

κέζσ κηαο απιήο επίθιεζεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ γπλαηθψλ γηα «ζηξαηεγηθνχο» 

ζθνπνχο θαη έηζη ν θεκηληζκφο αξζξψλνληαο έλα ζηαζεξφ ππνθείκελν, ν ίδηνο γίλεηαη 

επηξξεπήο ζε παξεξκελείεο (Butler, 2009). 

Γηα πνιιέο ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο θεκηλίζηξηεο, ε ίδηα ε έλλνηα ηεο γπλαίθαο είλαη 

ην πξφβιεκα. «Πξφβιεκα»  κε κεγάιε ζεκαζία δηφηη, ε έλλνηα ηεο γπλαίθαο είλαη ε 

θεληξηθή ηδέα γηα ηε θεκηληζηηθή ζεσξία. Χζηφζν, είλαη κηα έλλνηα πνπ είλαη αδχλαηνλ 

λα δηαηππσζεί αθξηβψο απφ ηηο θεκηλίζηξηεο. Απηφ, ζηεξίδεηαη ζηε κνληεξλίζηηθε 

αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ θαη ην άηνκν πνπ έρεη θπξηαξρήζεη ζηε δπηηθή ζθέςε απφ ην 

δηαθσηηζκφ  ε νπνία είλαη «αθαηάιιειε» γηα ηηο γπλαίθεο, ππνζηεξίδεη, φηη ε 

απφξξηςε απηήο ηεο έλλνηαο δελ απνηειεί ιχζε ζε απηφ ην δήηεκα, αιιά ρξεηάδεηαη λα 

βξεζεί θάηη πνπ ζα ηελ αληηθαηαζηήζεη. Καη παξφιν πνπ ε αληηθαηάζηαζεο ηεο ήηαλ 

επξέσο απνδεθηή, ζαλ ζηξαηεγηθή ππήξμε ηαπηφρξνλα αληηθείκελν έληνλσλ 

ζπδεηήζεσλ. Ζ θαηάζηαζε απηή νξίζηεθε  σο «θξίζε ηαπηφηεηαο» ζηε θεκηληζηηθή 

ζεσξία θαη ν ηξφπνο πνπ ζα επηιπζεί απηφ ην δήηεκα ζα επεξεάζεη βαζηά ην κέιινλ 

ηνπ θεκηληζκνχ (Hekman, 2004). 

 

5.3 Η έλλνηα ηνπ «ζώκαηνο» 

Μπνξεί λα ππάξμεη ζψκα ρσξίο θχιν ή ην αληίζεην; χκθσλα κε ηελ θπξίαξρε 

επηζηήκε ην ζψκα εθιακβάλεηαη σο «κεραλή» θαη ππάξρνπλ κνληέια πνπ 

παξνπζηάδνπλ ην ζψκα θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη 

έκθπιεο δηαθνξέο. Απηά ηα κνληέια έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ 
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ππάξρνπζα έκθπιε ηάμε ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ θαη γηα λα γεινηνπνηήζνπλ ην 

θεκηληζκφ ή ηηο θεκηληζηηθέο ηδέεο γηα ηνπο έκθπινπο ξφινπο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα 

απνηεινχλ νη κειέηεο γηα ηα πςειφηεξα επίπεδα βίαο κεηαμχ ησλ αλδξψλ απφ φηη 

κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ, φπνπ ε παξαπάλσ ζεσξία γηα ην ζψκα ζα κπνξνχζε κφλν λα 

δηαθξίλεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ αλδξψλ γηα αλαπαξαγσγηθέο ζθνπνχο. Σέηνηνπ 

είδνπο ζεσξίεο δελ κπνξνχλ (δελ ζέινπλ) λα δνχλ ζηξαηησηηθνχο ζεζκνχο, 

ζπιινγηθνχο αγψλεο, έκθπια ζπκθέξνληα ή πνιηηηζηηθνχο νξηζκνχο ηνπ άλδξα θαη ηεο 

γπλαίθαο. Ζ ηζηνξηθή έξεπλα γηα ηνπ T. Laqueur έρεη δείμεη φηη νη επηζηεκνληθέο 

αληηιήςεηο γηα ηηο ζσκαηηθέο δηαθνξέο αιιάδνπλ ηζηνξηθά. Ζ ππφζεζε φηη ηα 

αλζξψπηλα ζψκαηα ρσξίδνληαη ζε δχν αληίζεηνπο, δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο γεληθεχηεθε 

ην 19
ν
 αηψλα ελψ κέρξη θαη ην 18

ν
 αηψλα ε έκθπιε δηαθνξά, νη ζρέζεηο εμνπζίαο 

δειαδή, αλάκεζα ζηα θχια δε ζεκειησλφηαλ ζηε δηαθνξεηηθή θχζε/αλαηνκία 

αλδξψλ/γπλαηθψλ, ζην βηνινγηθφ θχιν αιιά ζην «θνηλσληθφ θχιν» (Laqueur, 2003). 

Μέρξη θαη ζήκεξα, ζηηο δηάθνξεο ζεσξίεο, ην θχιν ζπλήζσο εξκελεχεηαη σο 

πξνεξρφκελν εθ ηνπ ζψκαηνο. Σν ζσκαηηθφ (αλαηνκηθφ) θχιν ζεσξείηαη σο πξν-

ρξνλνιφγεζε ηνπ πνιηηηζκνχ, φπσο ε αηψληα δπαδηθφηεηα ηνπ αξζεληθνχ-ζειπθνχ. 

Γηα φζνπο ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζψκα είλαη ζεμνπαιηθά δηαθνξεηηθφ θαη φηη απηφ είλαη 

ε βάζε ηνπ θχινπ, ε Butler αληηηάζζεη φηη παξ‟ φηη ηέηνηεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 

δελ ρξεηάδεηαη ελ ηνχηνηο λα ηνπο απνδίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ζ ίδηα εμσηεξηθνπνηεί 

ηα πάληα γηα ηνλ εαπηφ θαη ηελ ηαπηφηεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζψκαηνο 

θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ςπρηζκνχ) θαη ζεσξεί φηη είλαη κηα  πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή 

θαηαζθεπή πνπ απνηειείηαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο θνηλσληθν-ηζηνξηθέο κνξθέο ηεο 

εμνπζίαο. 

Ζ Beauvoir ππνζηήξηδε, φηη «γπλαίθα δε γελληέζαη, γίλεζαη» θαη πίζηεπε φηη ε 

θαηεγνξία «γπλαίθα» είλαη κηα ηζηνξηθή ηδέα θαη φρη έλα θπζηθφ γεγνλφο, 

ππνγξακκίδνληαο κε ζαθήλεηα ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή θαη βηνινγηθή 

ηζηνξηθφηεηα θαη ησλ δχν θχισλ, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή εξκελεία ή ζεκαζία ηεο ελ 

ιφγσ ηζηνξηθφηεηαο (Butler, 2008). Γηα λα γίλεηο γπλαίθα , ζχκθσλα κε ηε δηάθξηζε 

απηή, ε ηζηνξηθφηεηα δελ έρεη θαλέλα λφεκα , αιιά «γηα λα είζαη γπλαίθα» πξέπεη «λα 

έρεηο γίλεη γπλαίθα», λα «αλαγθάζεηο» δειαδή,  ην ζψκα ζνπ λα ζπκκνξθσζεί κε κηα 

ηζηνξηθή ηδέα ηεο «γπλαίθαο», λα 

λα πξνθαιέζεηο ην ζψκα γηα λα γίλεη έλα πνιηηηζηηθφ ζχκβνιν.  «Γίλνκαη γπλαίθα» 

ζεκαίλεη πινπνηψ ηνλ εαπηφ ζε κηα ηζηνξηθά νξηνζεηεκέλε δπλαηφηεηα, σο έλα 
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δηαξθέο θαη επαλαιακβαλφκελν ζσκαηηθφ έξγν. Σν ζεκαληηθφηεξν εκπφδην γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο γπλαίθαο, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε δελ είλαη ην 

βηνινγηθφ ηεο θχιν, αιιά κάιινλ, νιφθιεξε ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

θαηαζθεπάδεηαη ε ζειπθφηεηα ζηελ θνηλσλία (Connell, 2006). 

Χζηφζν, ζηελ αλάιπζε ηεο Butler, ην ζψκα είλαη κηα έκθπιε απφδνζε, ε νπνία 

ζπγθξνηείηαη θνηλσληθά σο ε νπζία ηνπ θχινπ, δεδνκέλνπ φηη είλαη έλα άζηθην, 

αλέγγηρην ζεκέιην πνπ είλαη πνιηηηζκηθά ηζρπξφ. Ζ Butler ηζρπξίδεηαη φηη ην ζψκα 

είλαη έλα πνιηηηζηηθφ πξντφλ θαη θαλείο κπνξεί λα δεη ην ζσκαηηθφ θχιν θαη ηελ ίδηα 

ηελ αλαηνκία κέζα απφ ην πξίζκα ησλ επηηειεζηηθψλ εξκελεηψλ ησλ δηαθνξψλ θχινπ. 

Πξάγκαηη ζηελ αλάιπζή ηεο αθινπζψληαο κηα αληίζηξνθε πνξεία, ηζρπξίδεηαη φηη ην 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλν θχιν δεκηνπξγεί ην αλαηνκηθφ θχιν, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

ην πξψην ζπζρεηίδεη ην δεχηεξν ζρεηηθφ κε ηελ θνηλσληθή πξαθηηθή. Καη εθφζνλ ην 

θνηλσληθφ θχιν δελ πξνθχπηεη απηφκαηα απφ ην αλαηνκηθφ θχιν, ηφηε θαη ην 

θνηλσληθφ θχιν κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο απφ ηηο δχν πνπ 

νξίδεη ηε δπαδηθή δηάθξηζε αλδξψλ-γπλαηθψλ. 

Δκπλεφκελε απφ ην έξγν ηνπ Foucault επεμεξγάζηεθε ην  «θπζηθφ» ζψκα, σο ην 

θπζηθνπνηεκέλν πξντφλ ζρεκαηηζκψλ ιφγνπ θαη ζρέζεσλ εμνπζίαο.  Κάλεη ζαθέο, φηη 

ην ζψκα δελ είλαη κηα «βνπβή ηζηνξηθφηεηα», δειαδή, έλα απιφ γεγνλφο ηεο θχζεο, 

αιιά, φπσο θαη ην θχιν, παξάγεηαη κέζα απφ ζπδεηήζεηο θαη δελ ππάξρεη θάηη πνπ λα 

δείρλεη φηη δελ ππάξρεη θάπνην φξγαλν πξηλ απφ ηελ πνιηηηζκηθή επηγξαθή. Απηφ 

νδεγεί ζηελ δηαηχπσζε φηη ην θνηλσληθφ θχιν φπσο θαη ην βηνινγηθφ κπνξνχλ 

επηηειεζηηθά λα επαλα-βεβαηψλνπλ ηνλ θαηαζθεπαζκέλν ραξαθηήξα ηνπο θαη φρη ηελ 

ηζηνξηθφηεηα ηνπο, δειαδή ην γεγνλφο ηεο χπαξμήο ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, πξνζέγγηζε ηηο έκθπιεο θαηεγνξίεο σο «θαλνληζηηθέο κπζνπιαζίεο» 

πνπ παξάγνληαη κέζα απφ επαλαιακβαλφκελεο θνηλσληθέο ηειεηνπξγίεο ηεο 

εμηδαληθεπκέλεο θαλνληθφηεηαο, νη νπνίεο παξακέλνπλ, αλαπφθεπθηα, αλνηρηέο ζε 

πξαθηηθέο ηεο θξηηηθήο αλαζήκαλζεο ηνπ εγεκνληθνχ ιφγνπ. Ξεθίλεζε ινηπφλ, λα 

ζεσξεηηθνπνηεί  ην θχιν σο παξαζηαζηαθή επηηέιεζε δειαδή σο θνηλσληθφ δξάκα 

πνπ απνθξπζηαιιψλεηαη ζην ρξφλν, κέζσ ηεο επηηειεζηηθήο επαλάιεςεο 

(performative reiteration) ησλ ζσκαηηθψλ πξαθηηθψλ (Butler, 2008). 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη επηηειεζηηθή, πνπ ζεκαίλεη, κε απιά ιφγηα, φηη είλαη 

πξαγκαηηθή κφλν ζηελ πεξηνρή πνπ εθηειείηαη-δηακνξθψλεηαη. Οξηζκέλα είδε 
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πξάμεσλ εξκελεχνληαη ζπλήζσο σο εθθξαζηηθφο ππξήλαο ηνπ θχινπ ή ηεο ηαπηφηεηαο 

θαη νη πξάμεηο απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηελ αλακελφκελε ηαπηφηεηα θχινπ. Ζ 

δηάθξηζε κεηαμχ έθθξαζεο θαη παξαζηαηηθφηεηαο έρεη κεγάιε ζεκαζία. Δάλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θχισλ, νη πξάμεηο θαη νη δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο έλα 

άηνκν δείρλεη ή παξάγεη ηελ πνιηηηζκηθή ζεκαζία ηνπο, είλαη 

επηηειεζηηθά/παξαζηαηηθά, ηφηε δελ ππάξρεη πξνυπάξρνπζα ηαπηφηεηα κε ηελ νπνία 

ζα κπνξνχζε λα κεηξεζεί κηα πξάμε ή έλα ραξαθηεξηζηηθφ, δελ ππάξρνπλ δειαδή, 

αιεζείο ή ςεπδείο, πξαγκαηηθέο ή ζηξεβιέο πξάμεηο ηνπ θχινπ (Butler, 1988). Έηζη, 

κηα δηαηχπσζε γηα ην θχιν, απνθαιχπηεηαη ζαλ κηα θαλνληζηηθή θαληαζία πνπ 

παξάγεηαη κέζσ ζπλερψλ θνηλσληθψλ επηδφζεσλ, πνπ ζεκαίλεη, φηη νη έλλνηεο ηνπ 

νπζηψδνπο θχινπ, (κηα «αιεζηλή» αξξελσπφηεηα  ή ζειπθφηεηα) ζπγθξνηνχληαη 

επίζεο, σο κέξνο κε κηα ζηξαηεγηθή, κε ηελ νπνία ε επηηειεζηηθή δηάζηαζε ηνπ θχινπ 

δελ είλαη νξαηή (Butler, 1988). 

Πξνθεηκέλνπ, λα θαηαθέξεη λα ζηεξίμεη ηηο απφςεηο ηεο πεξί ηεο κε χπαξμεο ηνπ 

βηνινγηθνχ θχινπ θαη θαη‟  επέθηαζε θαη ηνπ θνηλσληθνχ, θαηέξξηςε ηε δηάθξηζε 

βηνινγηθνχ/θνηλσληθνχ θχινπ. ια ηα ζψκαηα θνξείο, είλαη έκθπια απφ ηελ αξρή ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο χπαξμεο (δελ ππάξρεη θάηη πνπ λα κελ είλαη θνηλσληθφ), πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη «θπζηθφ ζψκα» πνπ λα πξνυπάξρεη ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπ 

επηγξαθήο. Απηφ θαίλεηαη λα  νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, φηη ην θχιν δελ είλαη θάηη πνπ 

ππάξρεη απηνχζην αιιά είλαη θάηη πνπ «θάλεη θάπνηνο», κηα πξάμε, ή αθξηβέζηεξα, κηα 

αθνινπζία πξάμεσλ, έλα «πξάηηεηλ» παξά έλα «είλαη» (Salih, 2002). 

Πξνρσξψληαο ηνλ παξαπάλσ ζπιινγηζκφ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη θαη ηα δπν 

(θνηλσληθφ θαη βηνινγηθφ θχιν) είλαη ην επαλαιακβαλφκελν ζηπιηδάξηζκα ηνπ 

ζψκαηνο, έλα ζχλνιν επαλαιακβαλφκελσλ πξάμεσλ κέζα ζε έλα ηδηαίηεξν άθακπην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην. Ζ Butler δελ ηζρπξίδεηαη φηη ην θχιν είλαη κηα απιή δηαδηθαζία, 

νχηε φηη ην άηνκν είλαη ειεχζεξν λα επηιέμεη ην «θχιν» ηνπ. Αληηζέησο ην «ζελάξην» 

είλαη ήδε θαζνξηζκέλν απφ ην πιαίζην θαη έηζη ην ππνθείκελν έρεη έλαλ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ «θνζηνπκηψλ» απφ ηα νπνία ηνπ επηηξέπεηαη απιψο λα θάλεη κηα πεξηνξηζκέλε 

επηινγή ζηπι ησλ δχν θχισλ (Salih, 2002). 

Ζ ηδέα ηεο επηηειεζηηθφηεηαο, πνπ ζπλαληήζακε θαη πξνεγνπκέλσο, δειψλεη φηη ην 

θχιν είλαη πάληα έλα «πξάηηεηλ», απηή φκσο ε πξάμε δελ πξνέξρεηαη ζπλεηδεηά απφ 

θάπνην ππνθείκελν, πνπ πξνυπάξρεη ηεο πξάμεο (Salih, 2002). ηαλ ιέκε, φηη ε 
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ηαπηφηεηα είλαη επηηειεζηηθή ελλννχκε φηη ζπληειείηαη κέζα απφ ηηο εθθξάζεηο, ησλ 

νπνίσλ είλαη απνηέιεζκα. Απηή ε δήισζε βέβαηα, πξνθαιεί θάπνηα ζχγρπζε- πψο 

κπνξεί λα ππάξμεη παξάζηαζε, ρσξίο εζνπνηνχο; ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε Butler δελ 

ηζρπξίδεηαη φηη ην θχιν είλαη κηα παξάζηαζε, πξαγκαηνπνηψληαο κηα δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηελ απφδνζε θαη ηελ επηηειεζηηθφηεηα. Απηή ηελ δηάθξηζε ηε ζεσξεί 

απαξαίηεηε, δηφηη ρξεηάδεηαη λα ιάβνπκε ππφςε καο, φηη ε απφδνζε πξνυπνζέηεη έλα 

πξνυπάξρνλ ππνθείκελν, ελψ ε επηηειεζηηθφηεηα ακθηζβεηεί αθφκα θαη απηή ηελ ίδηα 

ηελ έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ. 

Ζ αηηηαθή θαη ηεξαξρηθή αληίζεζε «παζεηηθή θχζε/ελεξγεηηθφο πνιηηηζκφο» ηίζεηαη 

ππφ θξηηηθή εμέηαζε ζην πιαίζην ηεο επηηειεζηηθήο ζεψξεζεο ηνπ θχινπ ε νπνία δελ 

επηδηψθεη λα επηβεβαηψζεη ηελ πιηθή δηάζηαζε (ηηο πιηθέο ζπλζήθεο) ηεο έκθπιεο 

θαηαζθεπήο. Αληίζεηα, ζέηεη ππφ αίξεζε ηελ νληνινγηθή βεβαηφηεηα πνπ δηέπεη ηε 

ζπκβαηηθή επηζηεκνινγία ηεο πιηθήο/ζσκαηηθήο ππφζηαζεο ηνπ θχινπ, επηζπκψληαο 

λα απνζπλαξκνινγήζεη ην πνιηηηζκηθφ ζηεξεφηππν ηεο ζειπθνπνίεζεο ηεο χιεο 

(Butler, 2008).  

Σν έξγν ηεο Butler «ψκαηα κε ζεκαζία» απνηειεί ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ηεο 

θεκηληζηηθήο ζθέςεο θαη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζεκαηνδνηεί ηελ 

επηζηεκνινγηθή κεηαηφπηζε απφ ηε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηνπ θχινπ ζηε 

ζεσξία ηεο επηηειεζηηθήο πινπνίεζεο ηνπ θχινπ. ηε ζέζε ηεο θνηλσληθήο 

θαηαζθεπήο πνπ ηείλεη λα εθιακβάλεη σο δεδνκέλε ηελ πιηθφηεηα ηνπ θχινπ, 

αληηπξνηείλεη ηελ αλαιπηηθή καηηά πνπ δίλεη έκθαζε ζηηο ίδηεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

νξίδνπλ θαη νξηνζεηνχλ ηελ επηθξάηεηα απηήο ηεο πιηθφηεηαο (Butler, 2008). Κεληξηθφ 

εξψηεκα απηήο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη, πψο κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε κηα 

θεκηληζηηθή ζεσξία ηνπ ζψκαηνο, πνπ αλ θαη εθθηλεί απφ ηηο παξαδνρέο ηεο 

θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηνπ θχινπ, δηεξεπλά ηα φξηα ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη 

πξνρσξά ζηελ ζεσξεηηθή απνηίκεζε ηεο ίδηαο ηεο πιηθφηεηαο ηνπ ζψκαηνο- δελ 

αθήλεη δειαδή, εθηφο ζεσξεηηθήο πξαγκάηεπζεο ηελ «χιε» ηνπ θχινπ. 

Σν εξψηεκα φκσο πνπ ζέηνπλ δηάθνξεο θεκηλίζηξηεο ζεσξεηηθνί είλαη ε εμήο: είλαη 

δπλαηφλ λα κελ «ππάξρεη» ζψκα πξηλ απφ ηελ πεηζαξρηθή ελζηάιαμε ηνπ «θαλνληθνχ» 

θαη πξηλ απφ ηελ επηβεβιεκέλε απνπνίεζε κε θαζηεξσκέλσλ  έκθπισλ πξαθηηθψλ; Ζ 

Butler ζεσξεί απηέο ηηο δηαηππψζεηο σο παξεξκελεπηηθέο, απινπζηεπηηθέο θαη 

κεραληζηηθέο αλαγλψζεηο. Σν ζψκα θαηά ηνλ ζπιινγηζκφ ηεο, απνηειεί έλα πεδίν 
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δηαξθψλ θαη δπλακηθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, ηαχηηζεο, δηαθνξάο θαη εθηνπηζκνχ. 

Αλαζεσξεί ξηδηθά ινηπφλ, ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ζψκαηνο,  εθιακβάλνληαο ηελ 

πιηθφηεηα  «σο απνηέιεζκα ηεο εμνπζίαο, ίζσο ην πην παξαγσγηθφ απνηέιεζκα ηεο 

εμνπζίαο». Τπφ απηή ηελ έλλνηα, επεμεξγάδεηαη ηελ ηδέα ηεο χιεο, κηαο χιεο φκσο, 

πνπ δελ εθιακβάλεηαη σο ηνπνζεζία ή επηθάλεηα αιιά σο δηαδηθαζία πινπνίεζεο, ε 

νπνία ζηαζεξνπνηείηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ψζηε λα παξάγεη σο απνηέιεζκα, 

απηφ πνπ νλνκάδνπκε «χιε» (Butler, 2008). 

Ζ Butler ζηέθεηε απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηνινγία πεξί έκθπιεο/ 

ζεμνπαιηθήο δηαθνξάο, ε νπνία επηθαιείηαη κηα δεδνκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ, ζηαηηθή 

θαη θνηλσληθά νπδέηεξε, πιηθή ζσκαηηθφηεηα, κηα πιηθή ζσκαηηθφηεηα πνπ 

πξνεγείηαη ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ ιφγνπ γηα ην θχιν θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα. 

Τπνζηεξίδεη φηη ε πιηθφηεηα ηνπ έκθπινπ ζψκαηνο παξάγεηαη κέζα ζε πεηζαξρηθά 

θαζεζηψηα ιφγνπ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε  ζηελ  έλλνηα ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ 

θχινπ, φπσο αλαθέξζεθε. Ζ πιηθφηεηα δελ ζα πξέπεη λα παξαπέκπεη ζε έλα πξν-

ππάξρνλ «ηαπηνηηθφ» ππνθείκελν, πνπ είηε πηνζεηεί πεηζήληα είηε απνπνηείηαη θαηά 

βνχιεζε ηηο δηάθνξεο, δηαζέζηκεο πνιηηηζκηθέο εθθνξέο ηνπ θχινπ (Butler, 2008). 

πλερίδνληαο, ε Butler απνδνκεί ηε ξηδηθή δηάθξηζε κεηαμχ ιφγνπ θαη πιηθφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, εμεηάδεη  θξηηηθά ηε ζπκβαηηθή επηζηεκνινγηθή παξαδνρή πνπ ζεσξεί ηελ 

πιηθφηεηα νληνινγηθά δηαθξηηή κέζα ζην ιφγν. Σν έκθπιν ζψκα, ππνζηεξίδεη, δελ 

είλαη απιψο θαη κφλν ζέκα ηεο γιψζζαο, αιιά νχηε θαη κπνξεί λα είλαη πιήξσο 

απνζπλδεδεκέλν απφ απηήλ επεηδή, δελ είλαη κφλν αδχλαην λα εμέιζνπκε ηεο γιψζζαο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπιιάβνπκε ηελ πιηθφηεηα, αιιά θαη θάζε απφπεηξα αλαθνξάο καο ζε 

θάπνηα πιηθφηεηα επηηειείηαη κέζσ κηαο (γισζζηθήο) δηαδηθαζίαο ζήκαλζεο θαη 

ζεκαζηνδφηεζεο, απφ ηελ νπνία απηή ε πιηθφηεηα δελ κπνξεί λα απνδεζκεπηεί 

πιήξσο (Butler, 2008). 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, πιηθφηεηα θαη γιψζζα ζπλπθαίλνληαη θαη 

αιιεινεμαξηψληαη, αλ θαη δελ αλάγνληαη πιήξσο ε κηα ζηελ άιιε: θακία δελ 

ππεξθαιχπηεη ηελ άιιε θαη θακία δελ πξνεγείηαη ηεο άιιεο, δελ είλαη κε άιια ιφγηα 

νχηε εληειψο ηαπηφζεκεο νχηε ξηδηθά δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζεη ηνλ πεξίπινθν απηφ ακνηβαίν ραξαθηήξα ηνπο, ε Butler, έζεζε ην δήηεκα 

ηεο ζσκαηηθήο πιηθόηεηαο, πψο ζπλδέεηαη δειαδή, ε πιηθφηεηα ησλ ζσκάησλ κε ηελ 

πιηθφηεηα ηεο γιψζζαο. Αληηζηεθφκελε ζε θάζε ινγηθή πξφζιεςεο ηεο ζσκαηηθήο 
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πιηθφηεηαο σο δεδνκέλεο, επηρεηξεί λα αλαιχζεη κε πνην ηξφπν ηα ζψκαηα 

πινπνηνχληαη, πψο παίξλνπλ ηε κνξθή κέζσ ηεο νπνίαο ζεκαίλεηαη δηαθξηηηθά ε πιηθή 

ηνπο ππφζηαζε θαη δηαπηζηψλεη φηη απηή ε δηα-κφξθσζε ησλ νξίσλ ηνπ ζψκαηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ απαγνξεχζεσλ, εθηνπηζκψλ θαη απσιεηψλ. 

ε θάπνηεο ζεσξίεο, ε ηδέα φηη ην θχιν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ππνδειψλεη έλαλ 

ληεηεξκηληζκφ ζρεηηθά κε ηα έκθπια λνήκαηα ηα νπνία εγγξάθνληαη ζε ζψκαηα πνπ 

είλαη αλαηνκηθά δηαθνξνπνηεκέλα. Σα ζψκαηα απηά θαηαλννχληαη σο παζεηηθνί 

δέθηεο ελφο πνιηηηζκηθνχ λφκνπ. ηαλ ινηπφλ, ν εθάζηνηε «πνιηηηζκφο», πνπ 

«θαηαζθεπάδεη» ην θχιν γίλεηαη αληηιεπηφο κε ηνπο φξνπο ελφο ηέηνηνπ λφκνπ ή 

ζπλφινπ  λφκσλ, ηφηε ην θχιν θαίλεηαη λα είλαη ηφζν θαζνξηζκέλν θαη παγησκέλν φζν 

ήηαλ θαη ζην πξφηεξν  «βηνινγηθφ» ζρήκα κε ηε δηαθνξά φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, 

«πεπξσκέλν» δελ είλαη ε βηνινγία, αιιά ν πνιηηηζκφο (Butler, 2009). 

Ζ Butler αζθεί επίζεο θξηηηθή ζηηο θαηλνκελνινγηθέο ζεσξήζεηο ηεο ελζσκάησζεο 

ή ηεο ζσκαηνπνίεζεο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ σο δεδνκέλε ηε δηρνηνκία κεηαμχ ηεο 

πξνυπάξρνπζαο αδξαλνχο ζσκαηηθήο πιηθφηεηαο θαη ηεο ζεκαίλνπζαο 

θνηλσληθφηεηαο. πσο  πξναλαθέξζεθε, ην ζψκα δελ έρεη νληνινγηθή ππφζηαζε πξηλ, 

έμσ ή πέξα απφ ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο ξπζκίζεηο  πνπ ην ζπγθξνηνχλ 

κέζα ζην πιαίζην ηεο έκθπιεο εηεξνθαλνληζηηθήο ηεξαξρίαο (Butler, 2008). Σν θχιν 

εγθαζηδξχεηαη ζπλερψο κέζσ κηαο ηειεηνπξγηθά ηππνπνηεκέλεο, αλ θαη πάληνηε 

αηεινχο- επαλάιεςεο ζσκαηηθψλ ζηάζεσλ, ηηο νπνίεο ππαγνξεχεη  ην εμηδαληθεπκέλν 

πξφηππν ηεο έκθπιεο θαλνληθφηεηαο. Αλαζεσξεί ξηδηθά ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ 

ζψκαηνο εθιακβάλνληαο ηελ πιηθφηεηα «σο απνηέιεζκα ηεο εμνπζίαο. Αλαζθεπάδεη 

έηζη, ηηο αλεπάξθεηεο ησλ απιντθψλ εθείλσλ εθδνρψλ ηνπ θνηλσληθνχ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ, νη νπνίεο εθιακβάλνπλ ην θνηλσληθφ σο θαηαζθεπή πνπ 

εγγξάθεηαη  θαη νηθνδνκείηαη εθ ησλ πζηέξσλ πάλσ ζε κηα πξνυπάξρνπζα, πξν-

θνηλσληθή ζσκαηηθή χιε
53

. Δπηπιένλ, ε θξηηηθή ηεο ζηξέθεηαη θαη ζηηο ζεηηθηζηηθέο 

θαη κεραληζηηθέο ζεσξήζεηο πνπ εθιακβάλνπλ ην ζψκα σο πιηθφ ππφβαζξν ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη σο νληνινγηθή βάζε θαη πξνυπφζεζε θάζε εκπξφζεηεο δξάζεο 

(Butler, 2009). Τπνζηεξίδεη κηα ελλνηνινγηθή πξφζιεςε ηεο έκθπιεο θαηαζθεπήο 

ζηελ νπνία εκπεξηέρεηαη κε δπλακηθφ ηξφπν ε πιηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο, φρη κε ηελ 

                                                             
53

 ηηο ζεσξήζεηο απηέο, ην ζψκα αληηπξνζσπεχεη ηελ αδξαλή, παζεηηθή πιηθφηεηα πνπ πξνεγείηαη ηνπ 

ιφγνπ θαη ηεο εμνπζίαο θαη πνπ παίξλεη κνξθή θαη λφεκα απφ ηελ ελεξγεηηθή επέκβαζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλζήθεο. 
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έλλνηα ηεο νληνινγηθήο βεβαηφηεηαο αιιά κε ηελ έλλνηα ηεο δηαξθνχο επηηειεζηηθήο 

πινπνίεζεο ησλ εθάζηνηε ηδεσδψλ. 

Ζ ζηξαηεγηθή κεηαηφπηζε ηεο ηαπηφηεηαο αιιά θαη ε ηδέα ηεο ζσκαηηθήο 

επηηειεζηηθφηεηαο ηεο Butler ζπλδέεηαη ξεηά κε ηνλ φξν «queer». Σν έξγν ηεο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ ζχγρξνλσλ κειεηψλ γηα ην 

θεκηληζκφ,  ην θχιν θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα. 

 

5.4 Queer Feminism 

 «Queer»
54

 ή «Queer Theory» είλαη έλαο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε κεηακνληέξλα 

ζηξνθή ησλ ζπνπδψλ ζεμνπαιηθφηεηαο. πρλά ζηηο κέξεο καο, ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πεξηγξαθηθφο φξνο, ηφζν απφ ην επξχ θνηλφ αιιά φζν θαη ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβάιιεη θαη λα εμεηάζεη κε- θαλνληζηηθέο ζεμνπαιηθέο 

κεηνλφηεηεο  ή κε άιια ιφγηα ηνπο αλαθεξφκελνπο σο LGBTI
55

. Να ζεκεησζεί φηη 

ππάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ φξνπ «queer theory», κε 

δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο θαη εθθάλζεηο. Ζ γέλλεζε ηεο κπνξεί ίζσο, λα ζεσξεζεί φηη 

βξίζθεηαη ζην επηρείξεκα ηνπ Foucault φηη ε ζεμνπαιηθφηεηα είλαη κηα παξαγσγή 

ιφγνπ θαη φρη κηα θπζηθή θαηάζηαζε (Cossman, 2012). Οη ζπνπδέο ηεο Queer 

ζεμνπαιηθφηεηαο φπσο ν queer-θεκηληζκφο, νη κεηα-απνηθηαθέο κειέηεο θαη νη 

κεηακνληέξλεο ζπνπδέο γεληθά, εζηηάδνπλ ζε απηφ πνπ έρεη απνθιεηζηεί θαη 

ππνηηκεζεί κέζσ ησλ δπαδηθψλ ηαπηνηήησλ έρνληαο ζαλ ζθνπφ λα ηνλίζνπλ ηνλ 

θνηλσληθά πεξηνξηζηηθφ  θαη ζπλζεηηθφ ραξαθηήξα απηψλ ησλ ηαπηνηήησλ. 

Δηζάγνληαο ηελ έλλνηα «queer» ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν θαη ζηηο ζπδεηήζεηο 

πξνηείλεηαη κηα ξήμε θαη ηαπηφρξνλα κηα ζπλνρή κε ηηο παιηφηεξεο θαηεγνξίεο 

lesbian/gay (Filax, Sumara, Davis, Shogan, 2005). Μηα ηέηνηα εθηίκεζε ζπλεπάγεηαη 

θαη‟ αλάγθε ηελ απνδφκεζε ακνηβαίσλ ηκεκάησλ ησλ δπαδηθψλ ηαπηνηήησλ, φπσο 

άλδξεο/γπλαίθεο ή εηεξνθπιφθηινο/νκνθπιφθηινο.  

                                                             
54

 Ο φξνο κε ηελ επξεία ρξήζε ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αληηπξνζσπεχεη ηηο δηάθνξεο εθδνρέο ηεο 

έλλνηαο ησλ κε-εηεξνθπιφθηισλ. πσο ν φξνο «νκνθπιφθηινο», έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ φξν 

«γθέη» θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην «γθέη θαη ιεζβίεο» ηεο δεθαεηίαο „70, έηζη θαη ε «queer» έρεη γίλεη 

πιένλ ε ιέμε ησλ «εκεξψλ». Ζ ηζηνξία ηνπ φξνπ queer έρεη πνιχ ιηγφηεξε ζεηηθή ζεκαζία. Βαζίδεηαη 

ζε κηα καθξά ηζηνξία σο επί ηνλ πιείζηνλ ζηελ «θαηαρξεζηηθή» ρξήζε ηνπ ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αξρέο 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Πξάγκαηη, απηή ε αξλεηηθή ηζηνξία ζεκαίλεη φηη παξακέλεη γηα κεξηθνχο, έλαο 

ακθηιεγφκελνο φξνο. Ζ «queer theory» ινηπφλ αλαθέξεηαη ζε απηφ ην πιαίζην, ζε κεηαζρεκαηηζκνχο 

ζηε ζεσξία θαη ηελ πνιηηηθή απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. 
55

 Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual-transgender, Intersexual. 
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Ζ queer ζεσξία θαζηζηά πξνβιεκαηηθέο θαη ηζηνξηθνπνηεί ηηο ζεκειηψδεηο 

παξαδνρέο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ε επηζηεκνληθή έξεπλα ιακβάλεη σο δεδνκέλεο 

θαη ελδηαθέξεηαη  θπξίσο γηα ην πψο ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο έκθπιεο ζεμνπαιηθφηεηαο 

έρνπλ θάπνηα ππεξνρή έλαληη θάπνησλ άιισλ (Filax, Sumara, Davis & Shogan, 2005). 

Σέηνηαο θχζεσο, εξσηήκαηα είλαη πνπ θαζνδεγνχλ ηελ έξεπλα, επηθεληξψλνληαο ζηελ 

αλάδεημε ησλ πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ ζπιινγηθψλ ή 

νκαδηθψλ ηαπηνηήησλ. Με «δάλεηα» απφ «γεηηνληθέο» ζεσξεηηθέο θαη πνιηηηθέο 

πεξηνρέο θαη δηαζπλδέζεηο κε θεκηληζηηθέο θαη gay/lesbian ζεσξίεο θαη κειέηεο ε queer 

ζεσξία πξνζπαζεί λα εγείξεη πξνβιεκαηηζκνχο θαη λα ππεξβεί ηηο ηδενινγηθέο έλλνηεο 

ηεο δηάθξηζεο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο έλλνηεο gay, ιεζβία, θ.η.ι. 

Μαδί κε ηελ queer ζεσξία έθαλε θαη ηελ εκθάληζε ηνπ θαη ν ηξαλο-θεκηληζκφο 

(transfeminism) ή αιιηψο transgender feminism. Χο βαζηθά ζεκεία ηνπ ηξαλο-

θεκηληζκνχ (transfeminism
56

) ζεσξνχληαη, πξψηνλ φηη ν θαζέλαο ρξεηάδεηαη λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαζνξίδεη ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα πνπ ζα ραίξεη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 

θνηλσλίαο θαη δεχηεξνλ πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο πιήξνπο ειεπζεξίαο ζηελ 

ιήςε απνθάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ην ίδην ηνπ ην ζψκα (Beasley, 2005). Πξέπεη δειαδή, 

λα δνζεί ε ειεπζεξία ζηα άηνκα λα θαηαζθεπάδνπλ ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα θχινπ, 

ρσξίο ηελ παξεκβνιή ηνπ ηαηξηθνχ θαηεζηεκέλνπ θαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ 

«πνιηηηζκνχ» γεληθφηεξα (Krolokke & Sorensen, 2006). Οη  transgender feminists ζηα 

πιαίζηα ηνπ ηξίηνπ ξηδνζπαζηηθνχ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, αληηζηέθνληαη ζε φιεο ηηο 

νπζηνθξαηηθέο έλλνηεο θαη εηδηθφηεξα απηήλ ηεο ηαπηφηεηαο. Ζ ηδέα ηεο trans-versal 

πνιηηηθήο θαη ηεο trans-genderism ακθηζβεηεί ηα ίδηα ηα ζεκέιηα ηνπ θεκηληζκνχ, 

εθζέηνληαο κηα transfeminist πξννπηηθή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο ζεσξεηηθφ θαη 

κεζνδνινγηθφ πξνθείκελν γηα ηελ ζηαζεξή αθαδεκατθή «δεκηνπξγηθφηεηα». 

Δζηηάδνληαο ζηηο πνιχπινθεο αξζξψζεηο ησλ θχισλ πνπ ζπληζηνχλ ηε ζεμνπαιηθή 

ηαπηφηεηα, νη ζεσξεηηθνί ηνπ trans-feminism αλέδεημαλ ηηο δπλαηφηεηεο θαηαλφεζεο 

ηεο (ζεμνπαιηθήο) ηαπηφηεηαο, πνπ θηλνχληαη πέξα απφ ηηο ζπκβαηηθέο θαηεγνξίεο 

θχινπ (Davies, 2004). 

Παξ‟ φια απηά έρεη παξαηεξεζεί, κηα άληζε πξνζνρή ηεο queer ζεσξίαο ζηελ 

απνδφκεζε νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ έλαληη άιισλ, ην νπνίν κπνξεί λα 

αληηπξνηείλεη έλα απειεπζεξσηηθφ πξφηαγκα. Γηα παξάδεηγκα ελψ ην θχιν 
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 Σν πξφζεκα trans- εδψ, ρξεηάδεηαη λα ην δνχκε σο κηα κεηαθνξά ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ βαζίδνληαη 

ζηε νπηηθή φηη ην θχιν πάληα «επαλαηνπνζεηείηαη» θαη βξίζθεηαη ζε κηα δπλακηθή ζρέζε. 
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απεηθνλίδεηαη ζπλήζσο, σο θνηλσληθφ ηέρλαζκα θαη ηείλεη λα αγλνεζεί ή λα αγλνεζεί 

ζηηο αλαηξεπηηθέο ιφγνπ αλαθνξέο ηεο, ε ζεμνπαιηθφηεηα απφ ηελ άιιε παξακέλεη 

ζην επίθεληξν, ζρεηηθά αλέγγηρηε, σο ζεκειηψδεο θαη απαξαίηεηε θαηεγνξηνπνίεζε, 

κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη παξαδφμσο, ε θνηλσληθή ηεο θαηαζθεπή. 

Ζ Butler, φπσο είδακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, είρε σο θεληξηθφ ζέκα ην 

ζψκα, ην θχιν θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ αιιά ε ζεμνπαιηθφηεηα, σο ζέκα αλάιπζεο 

παξέκελε ζηα αδήηεηα θαη εδψ αθξηβψο ππεηζέξρεηαη ε queer ζεσξία. Αλαπηχρζεθε 

δειαδή, σο κηα «αλάθξηζε» θαη απνδφκεζε ησλ πνιιαπιψλ ιφγσλ παξαγσγήο ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο, πνπ επηδηψθεη λα απνθπζηθνπνηήζεη ηηο αλακελφκελεο ζπλδέζεηο 

αλάκεζα ζηε ζεμνπαιηθφηεηα, ην θχιν θαη ηελ επηζπκία πνπ σε ζήκεξα εζεσξνχλην 

δεδνκέλεο (Cossman, 2012). 

Ζ queer ζεσξία, ζηα πιαίζηα ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο θαη ηεο κεηακνληέξλαο ζθέςεο  

αζθεί θξηηηθή ζηηο κεηα-αθεγήζεηο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ζηηο θαζνιηθέο, νκνηνγελείο  

θαη ζηαζεξέο θαηεγνξίεο ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ηηο νπνίεο φρη κφλν δελ 

επηβεβαηψλεη  αιιά αληηκεησπίδεη σο απνιχησο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο θαη 

αζπλάξηεηεο. Φέξλεη δειαδή, κηα λέα πξννπηηθή ζηελ θνηλσληθή επηζηεκνληθή 

έξεπλα, ε νπνία επεξεαζκέλε απφ ηελ νπηηθή ηνπ κεηαδνκηζκνχ
57

, αληηιακβάλεηαη 

ηελ ππνθεηκεληθφηεηα θαη ην ιφγν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Filax, Sumara, Davis & 

Shogan, 2005). 

Ζ «Queer Theory» ζεκαηνδνηεί ηελ αλαηξνπή ηεο ηαπηφηεηαο σο θάηη ζπλεθηηθφ, 

ζηαζεξφ θαη θπζηθφ θαη επηιέγεη ηελ απνθπζηθνπνίεζε, σο θχξηα ζηξαηεγηθή ηεο 

παίξλνληαο κηα θξίζηκε απφζηαζε απφ ηελ πνιηηηθή ηεο ηαπηφηεηαο (π.ρ. gay) θαη 

αζθψληαο γεληθφηεξε θξηηηθή ζηηο ζεσξίεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο ηαπηφηεηαο 

(Maricunni, 2010). Σα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη κπνξεί λα είλαη θνηλσληνινγηθά: πψο νη 

gay, lesbian, transgender θαη νη εηεξνθπιφθηιεο ηαπηφηεηεο θαηαζθεπάδνληαη 

θνηλσληθά θαη αζηπλνκεχνληαη; ή πψο ν θαπηηαιηζκφο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε έρεη 

επεξεάζεη ηελ αλάπηπμε ησλ δχν θχισλ, δχν ζεμνπαιηθνηήησλ; - , αλζξσπνινγηθά: ηη 

λνήκαηα/έλλνηεο δεκηνπξγνχλ εθείλνη πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

ζεμνπαιηθέο θαηεγνξίεο θαη ηη αληίθηππν έρνπλ απηά ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο θαη 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο; ή ηζηνξηθά: πνηεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο νδήγεζαλ 

                                                             
57

 Ζ κεηαδνκηζηηθή ζεσξία παξέρεη κηα θξηηηθή ηνπ ππνθεηκέλνπ, ακθηζβεηψληαο ηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

θαηεγνξηψλ νη νπνίεο ζεσξνχληαη θπζηνινγηθέο. 
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ζε ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηνπ θχινπ (Filax, Sumara, Davis 

& Shogan, 2005); 

Ζ queer ζεσξία, αλαιχεη ηελ νκνθπινθηιία σο κέξνο κηαο εμνπζίαο, κηαο 

θαηεζηεκέλεο γλψζεο θαη φρη  σο θνηλσληθή ηαπηφηεηα κηαο «κεηνλφηεηαο» θαη 

επηδηψθεη λα κε ην έξγν ηεο  ζηε δηαηάξαμε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη ζηελ 

απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ εδξαησκέλνπ πνιηηηζκηθνχ θαζεζηψηνο. Αιιά γηα πνην ζθνπφ; 

Πνηα είλαη ε πνιηηηθή ζέζε ηεο queer ζεσξίαο; Ζ απνδνκεηηθή θξηηηθή ηεο ζηφρν έρεη 

λα απειεπζεξψζεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα ζσκαηηθέο, ζεμνπαιηθέο θαη θνηλσληθέο 

εκπεηξίεο πνπ έρνπλ πεξηζσξηνπνηεζεί απφ ην θπξίαξρν θαζεζηψο. Ζ «θνηλσληθή 

επηδίσμε» ηεο queer ζεσξίαο είλαη λα ζπκκαρήζεη κε ηηο πνιιαπιαζηαδφκελεο φςεηο  

ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο δηαθνξάο πνπ δηαθέξεη ζε πνιιά ζεκεία απφ ηηο 

«δηαθνξεηηθφηεηεο» πνπ αλέθπςα ζηηο  ζπδεηήζεηο γηα ην θχιν θαη ηε θπιή. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε ε δηαθνξά ζπρλά παξέκελε δεκέλε κε κηα πνιηηηθή ηαπηφηεηα, 

θαζψο ζηφρνο ήηαλ λα «επηθπξψζεη» πεξηζσξηνπνηεκέλα άηνκα θαη θνηλφηεηεο. 

Γειαδή ε θξηηηθή κε πνιηηηζκηθνχο φξνπο ησλ έγρξσκσλ αλζξψπσλ δελ απνδνκεί ηηο 

θαηεγνξίεο ηαπηφηεηαο αιιά πξνζπαζεί λα πνιιαπιαζηάζεη ηηο ηαπηφηεηεο ησλ 

πνιηηηθψλ απφςεσλ (Seidman, 1995). 

Πξφζεζε ηεο queer ζεσξίαο, είλαη λα θαηαδείμεη, φηη νη ππνζέζεηο γηα ηηο 

θαηεγνξίεο ηαπηνηήησλ βαζίδνληαη ζε ςεπδψο νκαινπνηεκέλεο, θπζηθνπνηεκέλεο 

βάζεηο, απνθαιχπηνληαο έηζη ηελ απζαηξεζία ησλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ (Beasley, 

2005). Δπηπιένλ, αλαδεηθλχνληαο ηηο θαηαζθεπαζκέλεο ηαπηφηεηεο π.ρ. gay, 

δηαθαίλεηαη ε ρξήζε ηνπο σο δηνξζσηηθέο-επαλνξζσηηθέο ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν επηηξέπεη ζηνλ εηεξνθαλνληζηηθφ ιφγν λα παξακέλεη αλαιινίσηνο, θαη 

λα θαζνξίδεη ηηο ζεμνπαιηθέο ηαπηφηεηεο, αλαπαξάγνληαο ηελ ηδενινγία ηεο 

εηεξνθαλνληζηηθήο θνηλσλίαο. Χο εθ ηνχηνπ, απνηέιεζκα απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ είλαη 

λα δεκηνπξγνχλ κηα θαλνληθή ηαπηφηεηα ζηελ βάζε ησλ δχν θχισλ. 

Δλ νιίγνηο, ε queer theory
58

 πξνθχπηεη απφ ηελ πνιηηηθή  ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο (γθέη 

θαη ιεζβηαθή πνιηηηθή), θαζψο θαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηε θεκηληζηηθή πνιηηηθή (αλ 

θαη απηφ ιηγφηεξν αλαγλσξίδεηαη). Αλαπηχρζεθε σο κηα «εηδηθή» άπνςε ζηε δεθαεηία 

                                                             
58

  ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν ε έλλνηα queer κπνξεί λα ζεκαίλεη κειέηεο ρσξίο θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα 

κεηνλνηηθέο ζεμνπαιηθφηεηεο ή αθφκα θαη κειέηεο πνπ κπνξεί απιά λα αλαθέξνληαη ζηελ 

νκνθπινθηιία. Με άιια ιφγηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλαο άιινο  φξνο γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο 

θαη ηηο ιεζβίεο. 
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ηνπ 1990 θαη εζηίαζε επάλσ ζε κηα πιεζψξα πηζαλψλ ζπλδπαζκψλ ηνπ απηφ-

ζρεκαηηζκνχ (Beasley, 2005). Πξφθεηηαη δε, γηα κηα ζεσξία δηαηαξαρήο, πνπ πξνθαιεί 

ζχγρπζε. Με άιια ιφγηα, ε ζεσξεηηθνπνίεζε ηεο queer αζρνιείηαη κε ηελ «αλάκεημε» 

ησλ παξαδνζηαθψλ παξαδνρψλ ζρεηηθά κε ηνπο δήζελ αλαπφθεπθηνπο ζπλδπαζκνχο 

ραξαθηεξηζηηθψλ, κε ηνπο ζπλδπαζκνχο ηνπ εαπηνχ (φπσο ην αξζεληθφ θχιν 

ζπλδέεηαη αλαπφθεπθηα κε ηνπο άλδξεο, ην αξζεληθφ αλαηνκηθά θχιν ζπλδέεηαη  κε 

ηελ επηζπκία γηα ην «αληίζεην θχιν»  θαη ηελ επηζπκία γηα ην ζειπθφ θχιν). Ζ 

επίθιεζε ηεο queer ζεσξίαο ζηελ δηαπεξαηφηεηα ηεο θαηεγνξίαο ραξαθηεξίζηεθε σο 

κηα λέα εμέιημε ζε ζρέζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο κνξθέο ηηο Γθεί/Λεζβηαθήο 

εμνπαιηθφηεηαο (Gay/Lesbian Sexuality) θαη ησλ θεκηληζηηθψλ πνιηηηθψλ (Feminist 

politics) ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ιφγσ ηεο εκθαηηθήο ηνπο ελαζρφιεζεο κε ηνλ  

μερσξηζηφ ραξαθηήξα ησλ νκάδσλ ηαπηφηεηαο. 

Ζ queer ζεσξία, ζπλδέεηαη κε ην κεηαδνκηζηηθφ/κεηακνληέξλν έξγν ηνπ Foucault, 

φπσο δηαηππψζεθε θαη ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κεηέπεηηα 

δνπιεία ηνπ γηα ηελ επαλαδεκηνπξγία ηνπ εαπηνχ
59

. Παξφια απηά θαη ν ίδηνο 

επηζεκαίλεη φηη  δεηήκαηα ζεμνπαιηθφηεηαο είλαη «νρήκαηα ηεο εμνπζίαο», θαη ηα 

«απνηειέζκαηα» ηεο είλαη ζέζε αληίζηαζεο
60

. Σα αλζξψπηλα ππνθείκελα δελ 

αληηζηέθνληαη ζηνπο πθηζηάκελνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο απιψο κε ην λα θαληάδνληαη 

φηη κπνξνχλ λα ππάξρνπλ έμσ απφ ηελ εμνπζία. Ζ εμνπζία κπνξεί κφλν λα πξνέιζεη 

κφλν κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο αλαζπγθξφηεζεο, απηψλ ησλ πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ 

ζηελ επαλαδεκηνπξγία ηνπ εαπηνχ. Μηα ηέηνηα έκθαζε έρεη επηθξηζεί  σο εηξσληθή, 

ζπλερίδνληαο ηελ εκκνλή ηεο ηαπηφηεηαο θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο ηαπηφηεηαο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980 (Beasley, 2005). 

Μηα άιιε νπηηθή ηεο queer ζεσξίαο είλαη φηη δελ αθνξά ηφζν κηα κε-ηαπηφηεηα, 

αιιά κάιινλ κηα πνιιαπιαζηαδφκελε ή δηθνξνχκελε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα. 

Δπηθαιείηαη  δειαδή, κηα επαλαζηαηηθή ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα, αιιά δελ είλαη κηα 

επαλαζηαηηθή ηαπηφηεηα θχινπ (Marinucci, 2010). Ζ queer ζεσξία ελψλεη φζνπο 

ζέινπλ λα απνδνκήζνπλ ην θχιν κε ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο θαη λα επηβεβαηψζνπλ κηα 

ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα πνπ ζα είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ  θπξίαξρε ζεμνπαιηθφηεηα.  

                                                             
59

 Ο Foucault φπσο θαη άιινη κεηακνληέξλνη ζπγγξαθείο ζπεχδνπλ λα πεξηγξάςνπλ ηα αλζξψπηλα 

ππνθείκελα φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηνπο απφ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

έρνπλ ζεκειηψδε νπζία ή ππξήλα. 
60

 Ο Foucault επηζεκαίλεη, φηη δελ είλαη ε δχλακε αιιά ηα ππνθείκελα, ην θεληξηθφ ζέκα ηεο έξεπλαο 

ηνπ. 
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Άξα ην queer ζεσξείηαη κηα «θαηάιιειε» ζεσξία γηα φζνπο είλαη απξφζπκνη ή 

«αλίθαλνη» λα απηνπξνζδηνξίδνληαη κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο δπαδηθνχο φξνπο. Σν λα 

είζαη queer ζεκαίλεη λα έρεηο απνζηαζηνπνηεζεί απφ ζηαζεξνχο  νπζηνθξαηηθνχο 

νξηζκνχο θαη λα δεηο ζε αληίζεζε πξνο ηα εγεκνληθά πξφηππα, ηδηαίηεξα γηα σο πξνο 

ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζεμνπαιηθψλ πξάμεσλ (Showden, 2012). ην πιαίζην απηφ, 

απνξξίπηνπλ ηνλ νπζηνθξαηηζκφ θαη απνδέρνληαη ηελ άπνςε φηη «νη γπλαίθεο θαη νη 

άλδξεο» είλαη θαηεγνξίεο πνπ επεξεάζηεθαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνληαη απφ 

ηηο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο. Ζ απνδνρή απηή είλαη ηαπηφρξνλα κηα πξφθιεζε γηα λα 

θαηαζθεπαζηνχλ ελαιιαθηηθέο θαηεγνξίεο. Ζ θαηαζθεπή ησλ ελαιιαθηηθψλ 

θαηεγνξηψλ σζηφζν, δελ ζπλεπάγεηαη απηνκάησο ηελ απφξξηςε ησλ πξνυπαξρνπζψλ 

θαηεγνξηψλ, αιιά απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή ακθηζβήηεζεο ηεο δπαδηθφηεηαο θαη κηα 

ζηάζε  άξλεζεο ή αδηαθνξίαο απέλαληη ζηε δηάθξηζε απηή (Maricunni, 2010). Ζ queer 

ζεσξία είλαη κηα ζεσξία ηφζν γηα ηε «ξηδηθή απνδφκεζεο φζν θαη γηα ηε «ξηδηθή 

αλαηξνπή». πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ηo «queer» είλαη νξζφηεξν λα εθιακβάλεηαη σο 

ξήκα, δειαδή σο έλα ζχλνιν δξάζεσλ, θαη φρη σο νπζηαζηηθφ, δειαδή σο κηα 

ηαπηφηεηα, ε νπνία ελδερνκέλσο δηακνξθψλεηαη απηνκάησο κέζσ θαη κέζα απφ ηελ 

άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο ινηπφλ, γηα ηελ Butler, ε κεηαηφπηζε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο 

ηαπηφηεηαο, ηνπ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ άξλεζε-

αθχξσζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ηαπηνηήησλ απφ ην γεγνλφο φηη ε «ζεμνπαιηθή 

δηαζηαχξσζε» (sexual crossing) αλακεηγλχεη-κπεξδεχεη πνιιέο, ή ηνπιάρηζηνλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα, ηαπηφηεηεο. Ζ ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή ηεο επηθεληξψλεηαη 

ζηελ «πβξηδηθφηεηα» θαη ηελ «αζάθεηα» ησλ ηζρπξηζκψλ γηα ην ζψκα θαη ην θχιν 

θαζψο θαη ζηηο δηαζηαπξψζεηο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Οη ζέζεηο αληίζηαζεο ζπλίζηαηαη 

θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε εθείλνη πνπ εκπιέθνληαη  ζε queer ηαπηφηεηεο, λα κελ 

θαηαθεχγνπλ ζε κηα απιή πξνψζεζε αληηζεηηθψλ θαηεγνξηψλ φπσο ιεζβία. 

 

5.4.1. Κξηηηθή ηεο queer ζεσξίαο 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ην έξγν ηεο Butler ρσξίδεηαη ζε 

δηαθνξεηηθέο «ζεκαηηθέο» θαη δχν βαζηθά ζεκεία ηνπ είλαη  ε ηαπηφηεηα/εο θαη ε 

queer ζεσξία. Ζ αλάγθε γηα θξηηηθή ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα, ζίγνπξα είλαη αηέξκνλε 

θαη ππάξρνπλ πνιιέο θεκηληζηηθέο θξηηηθέο φζνλ αθνξά απηά ηα δχν δεηήκαηα πνπ  
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δελ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ μέρσξα, θαζψο ε έλλνηα ηεο «ηαπηφηεηαο» θαη ην queer 

πεξηπιέθνληαη. 

ε θακία πεξίπησζε, ε δεζπφδνπζα ζέζε ηνπ θεκηληζκνχ δελ θαηαξγεί ηελ 

«ηαπηφηεηα» ζην ζχλνιν ηεο. Αληηζέησο, κέζσ ηεο πνιηηηθήο θαηεγνξίαο «γπλαίθεο», 

πξνυπνζέηεη ελφηεηα, ζηεξηδφκελε ζηηο θνηλέο εκπεηξίεο, ελψ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

queer ζεσξία θηλείηαη ελάληηα ζηηο ηαπηφηεηεο (Showden 2012).  Ζ «εκκνλή» ηεο κε 

ηελ ηαπηφηεηα/εο κεηαηνπίδεη ηελ λεσηεξηζηηθή αιήζεηα γηα απηήλ ή απιψο 

επαλαθέξεη άιιεο κνξθέο ηεο κνληέξλαο θαζνιηθφηεηαο; 

Ζ θξηηηθή ηνπ θεκηληζκνχ, αθνξά ηηο «πξάμεηο», νη νπνίεο δελ απνθαιχπηνπλ 

ηίπνηα νληνινγηθά ζεκαληηθφ γηα ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ αηφκνπ (π.ρ. ελφο 

νκνθπιφθηινπ). Ζ θξηηηθή ησλ ζεσξεηηθψλ ζηεξίρζεθε θαη πάιη ζηηο «πξάμεηο», γηα 

λα δηαηππψζνπλ έλα αθφκε θεληξηθφ επηρείξεκα: ε queer ζεσξία αδπλαηεί λα 

παξάζρεη ηα πξφηππα κε ηα νπνία κπνξεί θάπνηνο λα θξίλεη εάλ νη πξάμεηο είλαη 

αλαηξεπηηθέο, θαλνληζηηθέο ή ζηνρεχνπλ ζηελ πνιηηηθή ελδπλάκσζε. Ζ απιή άζθεζε 

«queer πξάμεσλ», δελ είλαη αξθεηή γηα λα θαηαζηήζεη απηέο ηηο πξάμεηο αλαηξεπηηθέο 

(Beasley, 2005). Δπνκέλσο, ε queer ζεσξία έρεη γηα θάπνηνπο έλαλ ακθηιεγφκελν 

ραξαθηήξα θαη γηα απηφ ην ιφγν αξλνχληαη λα «πεξηθιείνληαη» ζε απηφλ ηνλ φξν ελψ 

ην γεγνλφο, φηη  νη «λέεο» ζεμνπαιηθέο ηαπηφηεηεο είλαη δπλαηφλ λα θαηαλνεζνχλ κέζα 

απφ ηελ εηθφλα ησλ ππαξρφλησλ, δελ ζεκαίλεη φηη νη «αληάξηεο ηνπ θχινπ» δελ πξέπεη 

λα ακθηζβεηνχλ ηηο ζηελέο εηεξενζεμνπαιηθέο ηαπηφηεηεο. Ζ L. Segal ζπκίδεη φηη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θχινπ είηε είλαη θνηλσληθή είηε επηηειεζηηθή ή δηα ηνπ ιφγνπ, 

είλαη πνιχ καθξηά απφ κηα «δηάιπζε» ηνπ θχινπ (Davies, 2004).  

πρλά ην έξγν ηεο Butler ηείλεη λα εξκελεχεηαη σο κηα ζηξαηεγηθή πνπ ηζνδπλακεί 

κε έλαλ απιφ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ επηινγψλ θαη ε ίδηα πξνζπάζεζε λα αληηθξνχζεη 

απηή ηελ αλάγλσζε ηνπ έξγνπ ηεο. Οη επηθξηηέο ηεο ηζρπξίδνληαη, φηη ε πξφζεζή ηεο 

λα πξνσζήζεη ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ζηπι ή ησλ ηαπηνηήησλ ζηελ queer ζεσξία, ηελ 

θαζηζηά ηδηαηηέξσο επηξξεπή ζηελ επαλάιεςε ελφο βνινληαξηζηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ 

ζηνλ νπνίν φινη «επηιέγνπκε» απφ έλα «supermarket ηαπηνηήησλ, παξά ζηνλ  

εθηνπηζκφ ησλ ηαπηνηήησλ. Γειαδή, αληί λα ππάξμεη κηα αλαίξεζε ησλ ηαπηνηήησλ, ε 

ηαπηφηεηα εκθαλίδεηαη, φηη πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε κηα αλαγέλλεζε, ζε κηα δηαξθή 

αλαπαξαγσγή ε νπνία ζα είλαη δηαζέζηκε αζηακάηεηα (Beasley, 2005). 
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Απηφο ν θηιειεχζεξνο, «εθηφο λφκνπ» αηνκηθηζκφο δελ απνηειεί έθπιεμε θαη 

ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επηζηξνθή ζηηο κνληέξλεο ηδέεο. Ζ έκθαζε ζηελ 

απνζηαζεξνπνίεζε ησλ θαηαζθεπψλ ησλ θχισλ, δειαδή, ε ζηξνθή καθξηά απφ ηνλ 

νκαδηθφ πξνζδηνξηζκφ κε βάζε άλδξεο/γπλαίθεο/gay/lesbian ζεσξείηαη ην κέζν γηα λα 

«είζαη απιά έλα άηνκν». Με άιια ιφγηα, ε queer ζπρλά, πξνηείλεη ηελ επηινγή απφ κηα 

ζεηξά γλσξηζκάησλ ηαπηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη κηα πξνζαξκνζκέλε, 

δήζελ απζεληηθή αηνκηθφηεηα (selfhood) πέξα απφ ηηο επηβαιιφκελεο θαηεγνξίεο, κηα 

απνγπκλσκέλε ζην πιαίζην ηεο αηνκηθφηεηαο. Ζ επηζηξνθή ζηνλ «άλζξσπν» θαη ην 

«άηνκν» αθνχγεηαη ζαλ κηα πεξίεξγε επηζηξνθή ζηνλ θηιειεχζεξν κνληεξληζκφ θαη 

ηελ ειεπζεξηαθή θαζνιηθφηεηα σο πξνο νξηζκέλα ζεκεία ηνπιάρηζηνλ (Beasley, 

2005). Ζ queer πεξηιακβάλεη, φρη κφλν ηελ «αλαγέλλεζε» ηνπ θαζνιηθνχ αηφκνπ, 

παξφιν πνπ, ν ζρεηηθηζκφο απνηειεί ζπρλά, έλα κέζν γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηηο κε- 

θαλνληζηηθέο ζεμνπαιηθφηεηεο ζηελ θεληξηθή ζθελή. Γεκηνπξγεί ινηπφλ, έλαλ «λέν» 

θαζνιηθφ θαλφλα γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή. 

Δλψ ε queer theory κπνξεί λα ζπλδέεηαη ξεηά κε ηελ απνζηαζεξνπνίεζε φισλ ησλ 

ζεμνπαιηθψλ ηαπηνηήησλ θχινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηεξνθπινθηιίαο, παξ 

„φια απηά ε εηεξνθπινθηιία είλαη απηή πνπ ζπλήζσο εγθαζίζηαηαη σο εγγελψο 

θαλνληζηηθή. Ζ εηεξνθπινθηιία  ιακβάλεη κηα ζέζε ζπκκφξθσζεο ψζηε, ε queer λα 

δηακνξθψλεηαη πάληνηε αληηζεηηθά ζε ζρέζε κε απηή. Ζ εηεξνθπινθηιία εμηζψλεηαη 

κε ηελ εηεξνθαλνληθφηεηα, γηα απηφ ην ιφγν δχζθνια ζπάεη ηα πξφηππα ησλ θχισλ 

θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. ε νξηζκέλεο εθδνρέο ηεο queer theory ηνπιάρηζηνλ, ε 

ηαπηφηεηα θάπνηνπ ζεσξείηαη σο παξάγσγε κηαο πνιηηηθήο θαη ελψ ε ηαπηφηεηα queer 

δεκηνπξγεί κηα πνιηηηθή, ζην ηέινο ηελ απνξξίπηεη, σο βάζε ηεο πνιηηηθήο. Χο εθ 

ηνχηνπ, εηεξνθπινθηιία θαη queer ζεσξνχληαη, κε ιίγεο εμαηξέζεηο, ζρήκαηα 

νμχκσξεο. 

Κάπνηνη ζεσξεηηθνί θξαηνχλ κηα ελδηάκεζε ζέζε, ππνζηεξίδνληαο φηη ν θεκηληζκφο 

είλαη θάπνηεο θνξέο «απξφζεθηνο» φζνλ αθνξά ηηο ξήμεηο κε ηηο ηεξαξρίεο κεηαμχ ησλ 

θχισλ θαη ε queer απφ ηελ άιιε, είλαη πνιχ «γξήγνξε», ψζηε λα ππνζέζνπκε φηη 

θάλεη έλα ζεηηθφ γχξηζκα ζε ζεμνπαιηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο θαζίζηαληαη αλζεθηηθέο 

(Showden 2012). Σν πξφβιεκα δελ είλαη κφλν φηη ε queer ζεσξία, ζην ζχλνιν ηεο, δελ 

παξέρεη θαλέλα ηξφπν γηα λα θξίλνπκε φηη νη πξάμεηο είλαη (ή φρη) αλζεθηηθέο, αιιά φηη 

εμ‟ αηηίαο απηήο ηεο παξάιεηςεο, απνηπγράλεη λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξέρνπλ νη ζεσξίεο ηνπ Foucault θαη ηεο  Butler. Άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη ρξεηάδεηαη 
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έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην, κε κηα λέα εζηθή
61

, πνπ ζα καο επηηξέπεη λα θξίλνπκε εάλ 

κηα πξάμε είλαη ή δελ είλαη αλαηξεπηηθή θαη γηα πνην ιφγν. 

Σέινο, ππάξρεη ην δήηεκα ηνπ εάλ ε  queer ζηξαηεγηθή ηεο Butler είλαη 

εθαξκφζηκε. Ζ πνιηηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ιέεη φηη πξέπεη λα απνξξίςνπκε θάζε 

πξνζήισζε ζηε ηαπηφηεηα κπνξεί λα είλαη νπηνπηθή ή αθφκε θαη επηθίλδπλε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη επηθξηηέο ηεο αλαδεηνχλ κε πνην ηξφπν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απηφ, ελψ ε  Butler δηαπηζηψλεη φηη θαηά θάπνην ηξφπν έλαο ππξεληθφο εαπηφο είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ ςπρηθή πγεία, θάηη πνπ φκσο πξνυπνζέηεη φηη νη  θίλδπλνη ηεο 

ζηαζεξφηεηαο είλαη πάληνηε κεγαιχηεξνη απφ απηνχο ηεο κε-ζηεξεφηεηαο. Κάπνηνη 

ζεσξεηηθνί πξνζπάζεζαλ λα βάινπλ θξέλν ζηελ «εχθνιε γηνξηή ηεο 

επηηειεζηηθφηεηαο», θαη αληηηάρζεθαλ ζηελ επηθίλδπλε αζηάζεηα ηεο ηαπηφηεηαο, 

επηζεκαίλνληαο ηηο δηαζπαζηηθέο επηπηψζεηο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ θχισλ. Ζ 

δηάθξηζε κεηαμχ κηαο επλντθήο ξεπζηφηεηαο θαη ελφο παξαιπηηθνχ επηκεξηζκνχ, πνπ 

πηζαλφλ λα ζπλδένληαη κε κηα ςπρηθή αζζέλεηα παξακέλνπλ απαξαηήξεηεο ζην έξγν 

ηεο (Beasley, 2005). 

Ζ ζεσξία ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ζπκβάιιεη ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπ 

κνληεξληζκνχ. Ζ ελ ιφγσ ζεσξία, απαηηεί ηνλ νξηζκφ κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο 

αληίζηαζεο. Δάλ νη «παξαζηάζεηο», ζχκθσλα κε ηελ επηηειεζηηθφηεηα, απνηεινχλ θαη 

δεκηνπξγνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ηφηε νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο πνπ δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ θπξίαξρε ηδενινγία ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, κπνξνχλ λα ηελ 

«αλαηξέςνπλ». Ζ ηδέα εδψ είλαη απιή: ε ηαπηφηεηα θχινπ ζα αλαηξαπεί, ελεξγψληαο 

κε ηξφπνπο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ηαπηφηεηα θχινπ. Αιιά παξφιν πνπ ζηελ  

ζεσξία πίζσ απφ ηελ έλλνηα ηεο αλαηξνπήο είλαη απιή, ε πξαθηηθή δελ είλαη, γηαηί ε 

Butler αλαθέξεηαη ζηηο αλαηξεπηηθέο πξάμεηο ζρεδφλ πάληα κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ, 

ρσξίο θάπνηα πξαθηηθή «πξνσζεηηθή θίλεζε» (Hekman, 2004). 

Δπηπιένλ, θαη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα αθφκε κηα ζρέζε έρεη ηεζεί ππφ 

ακθηζβήηεζε εδψ, είλαη  ε ζρέζε κεηαμχ θεκηληζκνχ θαη queer ζεσξίαο θαη  έρεη 

θαηαδεηρηεί φηη έξγν ηεο queer ζεσξίαο, είλαη ε ζεσξεηηθνπνίεζε ηνπ θχινπ θαη ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο ζε έλα αλαιπηηθφ πιαίζην απφ ην θεκηληζκφ. Γηα ηελ queer ζεσξία, ν 

θεκηληζκφο αλαιψλεηαη ζε κηα κφλν εθδνρή ηνπ «πνιέκνπ ησλ θχισλ», δειαδή, 

πξνζπαζεί λα ξπζκίζεί ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηεο θπξίαξρεο πνιηηηθήο ηεο 
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 ε απηφ ην ζεκείν επηθαιείηαη ε εζηθή ηνπ Foucault. 
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ζεμνπαιηθφηεηαο γηα ηηο γπλαίθεο, ελψ απνδίδεη ζηνλ εαπηφ ηεο κηα απειεπζεξσηηθή  

πνιηηηθή  πνπ επηδηψθεη λα απνζηαζεξνπνηήζεη ηελ πεηζαξρηθή ξχζκηζε ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν θεκηληζκφο ππνβαζκίδεη  ηελ queer ζεσξία 

ζε κηα ειεπζεξηαθή ζεμνπαιηθφηεηα πνπ είλαη αδηάθνξε γηα ηηο πιηθέο ζπλζήθεο ησλ 

γπλαηθψλ θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ζεμνπαιηθφηεηα ζηελ παξαγσγή ηεο 

αληζφηεηαο (Cossman, 2012). 

Γηα θάπνηνπο έλα δηάιεηκκα κεηαμχ θεκηληζκνχ θαη queer ζεσξίαο είλαη 

απαξαίηεην. Καηά πφζν φκσο κηα ηέηνηα δηρνηφκεζε είλαη παξαγσγηθή; Ζ Butler 

ηζρπξίδεηαη φηη ζίγνπξα ζα ππάξρεη κεγαιχηεξν θέξδνο εάλ επηθξαηήζεη κεηαμχ ηνπο 

έλα είδνο «πλεπκαηηθήο αλνκίαο» θαη  ππνζηεξίδεη, φηη ζηνλ θαζέλα έρεη απνδνζεί ην 

αληηθείκελν πνπ ηνπ αξκφδεη, ην θχιν ζην θεκηληζκφ θαη  ε ζεμνπαιηθφηεηα ζηελ 

queer ζεσξία (Cossman, 2012).Ζ Butler πξνζπάζεζε λα απνθαηαζηήζεη απηφ ην 

ζπάζηκν ηνπ δεζκνχ κε ην θεκηληζκφ, επηκέλνληαο φηη νχηε ν θεκηληζκφο νχηε ε queer 

ζεσξία πξέπεη ή κπνξνχλ λα έρνπλ ζαθψο νξηνζεηεκέλα αληηθείκελα. κσο ηειηθά, 

θαη νη δχν ηνπο  ξίρλνληαη ζε κηα αληαγσληζηηθή ζρέζε θαη νη δηαθνξέο ηνπο  

θαίλνληαη λα είλαη αζχγθξηηεο. Μέζσ ζ‟ απηήλ ηελ «πεξίεξγε ζρέζε», νη θεκηλίζηξηεο 

δελ θαίλνληαη λα είλαη αλίζρπξεο θαη αδχλακεο, αληηζέησο κνηάδνπλ λα επηζπκνχλ λα 

αζθνχλ νξηζκέλα είδε «εμνπζίαο». Έηζη, «θεκηληζηηθφ θέξδνο» κπνξεί ηειηθά λα κελ 

ζεκαίλεη «ιηγφηεξε θαηαπίεζε γηα φινπο, αιιά δηαθνξεηηθή θαηαπίεζε ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ηελ άζθεζε ηεο θεκηληζηηθήο εμνπζίαο» (Showden 2012). 

 

5.5. Αλαπηπμηαθή ςπρνινγία, κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε 

Οη θεκηλίζηξηεο είραλ κεγάιε θξηηηθή απφζηαζε απφ ηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία
62

. 

ίγνπξα θάπνηνο ζα απνξήζεη ζην άθνπζκα ηεο θξηηηθήο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο, 

αθνχ δελ ζα κπνξεί λα δηαλνεζεί φηη απηή ε «άθαθε» αλαπηπμηαθή ςπρνινγία 

εκπεξηέρεη θαηαπηεζηηθνχο κεραληζκνχο ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο ηεο. Οη ελζηάζεηο 

γηα ην πνηφ είλαη ην ππνθείκελν κειέηεο έρνπλ επεθηαζεί θαη ζηελ αλαπηπμηαθή 

ςπρνινγία, αθνχ ε θαξηεζηαλή θιεξνλνκηά ηνπ νξζνινγηθνχ ππνθεηκέλνπ δηαπεξλά 

ηηο δνκέο ηεο ζε βάζνο (Burman, 1997). Δίλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο λα γλσξίδνπκε πψο 

θαηαζθεπάδεηαη (πψο παξάγεηαη) ην παηδί γηα ην νπνίν γξάθεηαη, πψο δειαδή 
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 Φπζηθά ε αλαπηπμηαθή ςπρνινγία μεθίλεζε πξηλ απφ ην πξψην θχκα ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, 
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παξάγνληαη ηα ππνθείκελα πξνο κειέηε. Γηα απηφ ην ιφγν, είλαη ζεκαληηθφ λα 

θαηαγξάθνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη νη πξνζσπηθέο θαη ζεζκηθέο αηδέληεο πνπ 

ηξνθνδνηνχλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία. Ζ ζχγρξνλε 

αλαπηπμηαθή ςπρνινγία έρεη αλακεηρζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη γηα ζεκαληηθνχο ιφγνπο 

κε ηνλ ηνκέα ηεο αηνκηθήο ςπρνινγίαο (κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ παηδηνχ) θαη κε ηελ 

άλνδν ηεο ςπρνινγηθήο αμηνιφγεζεο. Τπάξρνπλ ζεκαληηθνί ηζηνξηθνί ιφγνη, γηα απηφ, 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζπγθεθξηκέλεο επηηαγέο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηελ 

αλάγθε ησλ αλαδπφκελσλ εζλψλ –θξαηψλ γηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ησλ δπλαηνηήησλ 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πιεζπζκψλ ηνπο. ια απηά βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε θαη 

ζπλάθεηα κε ηελ έξεπλα γηα ηα παηδηά. 

Οη δηάθνξεο αληηιήςεηο ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο καξηπξνχλ πηπρέο ηεο 

ηζηνξίαο ηεο. Γηα λα δνχκε πφζν εδξαησκέλε είλαη ε πεηζαξρία ηεο αλαπηπμηαθήο 

ςπρνινγίαο ρξεηάδεηαη απιά λα θνηηάμνπκε ηηο ξίδεο ηεο πξνέιεπζήο ηεο θαη ζα 

αξρίζνπκε λα δηακνξθψλνπκε κηα εηθφλα. ε πεξηφδνπο θξίζεο, νη γπλαίθεο θαη ηα 

παηδηά  ήηαλ νη πξψηνη ζηφρνη ηεο «βνήζεηαο», θαζψο θαη νη δχν ππέζηεζαλ έληνλε 

θαηαπίεζε απφ ηνλ αλαπηπμηαθφ ιφγν. πσο ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα, νη πξνζπάζεηεο 

ελδπλάκσζεο ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν, αλαιφγσο ην ρσξν-ρξνληθφ πιαίζην, γηλφηαλ εηο 

βάξνο ηνπ άιινπ (Burman, 1997). Απηφ, ηνλίδεη ηελ αλεπάξθεηα θαη ηνλ αηνκηθηζκφ 

ηνπ θηιειεχζεξνπ ιφγνπ θαη ηεο δηαθήξπμεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πνπ φπσο 

έρνπκε μαλαπεί είλαη εγγεγξακκέλα ζηα ςπρνινγηθά κνληέια. Σα θνκκάηηα απηήο ηεο 

εηθφλαο απνηεινχληαη απφ ηα θνηλσληθά θηλήκαηα απφ ηα νπνία πξνέθπςε θαη ζηα 

νπνία ζπκκεηείρε. Καηά ζπλέπεηα ζα θαηαθέξνπκε λα δνχκε κε πνην ηξφπν απηά ηα 

θηλήκαηα έρνπλ ζέζεη ηνπο φξνπο ηεο αλαπηπμηαθήο έξεπλαο πνπ ηζρχνπλ κέρξη θαη 

ηψξα (Burman, 2008). ηε βάζε απηήο ηεο ινγηθήο, θξίλεηαη αλαγθαίν λα 

δεκηνπξγεζεί κηα θξηηηθή θνηλσληθή ηζηνξία ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο, ε νπνία ζα 

επεμεξγαζηεί ην πψο ε ζχγρξνλε αλαπηπμηαθή ςπρνινγία δεκηνπξγήζεθε ζην ηέινο 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα γηα λα απαληήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εμειηθηηθή ζεσξία, ηελ αλζξσπνινγία θαη ηε θηινζνθία. 

Αλ θαη ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο μερσξηζηή εηδηθφηεηα, ε αλαπηπμηαθή ςπρνινγία 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο. Ζ 

αλαπηπμηαθή ςπρνινγία πξνέξρεηαη απφ ην πεδίν ηεο αηνκηθήο ςπρνινγίαο πνπ 

εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη αξρέο ηνπ 20
νπ

  αηψλα. Δθείλε ηελ πεξίνδν, ηα λέα 

θξάηε ηεο Γχζεο ζηαζεξνπνηνχζαλ ηελ θεληξηθή θαη απνηθηαθή ηζρχ ηνπο θαη 
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ρξεηαδφηαλ ηερληθέο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ην δηαρσξηζκφ αηφκσλ θαη 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ (Burman, 2003). Σα επίκαρα αληηθείκελα θαηεγνξηνπνηήζεσλ 

θπκαίλνληαλ ζε κηα επξεία γθάκα απφ ηηο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο έσο ηελ θνηλσληθή 

πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

Ζ θπξίαξρε θνηλσληθή «αηδέληα» ήηαλ αλέθαζελ απηή πνπ ππαγφξεπε ηηο αξρέο ηεο 

αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο. πσο αθξηβψο, ηα ηεζη λνεκνζχλεο πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αλάγθε χπαξμεο θάπνησλ κέζσλ,  ηα νπνία ζα πξνζδηφξηδαλ  ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ 

απφ ην ζρνιείν ζε κηα πεξίνδν, πνπ ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηλφηαλ ππνρξεσηηθή 

γηα φια ηα παηδηά ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ, έηζη θαη νη ζεσξίεο  πεξί «κεηξηθήο 

απνζηέξεζεο», θπξηάξρεζαλ πεξηζζφηεξν ζηε Βξεηαλία
63

 θαη ιηγφηεξν ζηηο ΖΠΑ 

εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζε απηέο ηηο δχν ρψξεο. ηε 

Βξεηαλία κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, απηέο νη ηδέεο ζπλδέζεθαλ, θαηά ηελ 

πεξίνδν κε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ γπλαηθψλ εξγαηξηψλ απφ ηε δεκφζηα ζθαίξα, έηζη 

ψζηε λα απειεπζεξσζνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο άλδξεο πνπ επέζηξεθαλ απφ ηνλ 

πφιεκν. Αληίζεηα, ζηηο ΖΠΑ, φπνπ νη γπλαίθεο άξρηζαλ λα εξγάδνληαη εθηφο ζπηηηνχ, 

ηα πεηξάκαηα ζηνπο πηζήθνπο επεδίσθαλ λα δείμνπλ φηη ε κεηξηθή επαθή είλαη πην 

ζεκαληηθή απφ ηελ απιή παξνπζία (Burman, 2003). Αιιά θαη απηφ ζπληέιεζε ζηελ 

θαηαλαγθαζηηθή αμηνιφγεζε ηεο «πνηφηεηαο» ηεο θξνληίδαο πνπ παξείραλ νη 

γπλαίθεο, ζαλ λα ήηαλ έλα πξντφλ πνπ ρξεηαδφηαλ άκεζε θνζηνιφγεζε θαη 

αμηνιφγεζε. 

Ζ θξηηηθή αλαπηπμηαθή ςπρνινγία έρεη σο γεληθφ ζηφρν λα θαηαδείμεη ηηο 

θαηαπηεζηηθέο ζπλέπεηεο  ηεο απξνζπκίαο ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο λα 

νκνινγήζεη ηνπο κεξνιεπηηθνχο ηζρπξηζκνχο ηεο πνπ επηβάιινληαη απφ ην εθάζηνηε 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην. πγθεθξηκέλα ην «αζψν θαηαθχγην»  γηα ην παηδί ιεηηνπξγεί κε 

ηφζν ηζρπξφ ηξφπν ψζηε λα κεηαηξέπεη ηηο ζηαηηζηηθέο πεξηγξαθέο ζε θνηλσληθέο 

πεξηγξαθέο. Απηή ε κεηαηφπηζε απφ κηα πεξηγξαθηθή ζε κηα αμηνινγηθή εξκελεία ηνπ 

ηη ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ εηζάγεη έλα εζηθφ «πξέπεη» (Burman, 2003). Οη ηξέρνπζεο 

θνηλσληθέο ξπζκίζεηο, γηα παξάδεηγκα, ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ηάμε, ην θχιν θαη ηηο 

πνιηηηζκηθέο αληζφηεηεο εκθαλίδνληαη σο θπζηθά αλαπφθεπθηεο θαηαζηάζεηο, κε 

επηδερφκελεο θνηλσληθήο αλακφξθσζεο ή αιιαγήο. 

                                                             
63

 Μηα λενεκθαληδφκελε ηάζε ζηελ βηβιηνγξαθία ηεθκεξηψλεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πνιηηηζκηθψλ 

πξαθηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηηο ΖΠΑ αιιά θαη ζε 

άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. 
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εκείν εθθίλεζεο ηεο θξηηηθήο ήηαλ ε ηδέα φηη ην παηδί θαη ε παηδηθή ειηθία έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί. Σν επίθεληξν ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο ινηπφλ, δελ ήηαλ θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα παηδηά ηα νπνία αλαπηπζζφηαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθν-ηζηνξηθέο 

ζπλζήθεο, αιιά κηα γεληθεπκέλε θα αθεξεκέλε έλλνηα ηνπ παηδηνχ σο ππνδείγκαηνο 

(Burman, 2003). Ο ιφγνο γηα ην παηδί πνπ ηέζεθε ζην θέληξν ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 

θηιειεχζεξν απηφλνκν ππνθείκελν, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη ην παηδί εθιακβάλεηαη 

σο έλαο «κηθξφο-ελήιηθαο» πνπ πξαγκαηνπνηείηαη παξά θαηαζθεπάδεηαη απφ ην 

«θνηλσληθφ». Δπνκέλσο, νη αλαπηπμηαθνί ςπρνιφγνη ρξεηάδεηαη λα εξεπλήζνπλ φρη 

κφλν ην «παηδί» αιιά θαη ην πιαίζην (δηαπξνζσπηθή, πνιηηηθή, πνιηηηζκηθή θαη 

ηζηνξηθή θαηάζηαζε). Να κειεηεζνχλ νη νηθνγέλεηεο θαη νη πνιηηηθέο-πνιηηηζκηθέο 

πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ νη γνλείο θαη ηδίσο νη κεηέξεο, είλαη 

ηνπνζεηεκέλεο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηζηηθψλ 

«ζπληαγψλ» γηα «θαιή κεηξφηεηα», φπσο αλακεηαδίδνληαη κέζσ ηεο αλαπηπμηαθήο 

ςπρνινγίαο.  

Πψο νξίδνληαη νη γπλαίθεο, φηαλ δελ μππλά ε «αλάγθε» ηεο κεηξφηεηαο ή δελ έρεη 

ρηππήζεη αθφκε ην βηνινγηθφ κεηξηθφ ηνπο ξνιφη; πκβαίλεη θάηη ιάζνο κε απηέο ηηο 

γπλαίθεο, ζα απνδνζεί θάπνην πξφβιεκα ζηελ άξλεζε ηνπο λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο 

«γπλαηθείνπο θαλφλεο»; Παξαηεξνχκε κέζα απφ ην έξγν ηεο αλαπηπμηαθήο 

ςπρνινγίαο ηηο πνιηηηζκηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εδξαηψλνπλ θαη εμηζψλνπλ ηε 

ζειπθφηεηα κε ηε κεηξφηεηα, νη νπνίεο, θαη‟ επέθηαζε, είηε αγλννχλ είηε 

ζηηγκαηίδνπλ φζεο γπλαίθεο δελ κπνξνχλ ή δελ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ παηδηά. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί νη παξεκβάζεηο ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο ζηξέθνληαη θπξίσο 

γχξσ απφ ηηο κεηέξεο, νη νπνίεο  ηίζεληαη ζην επίθεληξν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εηδηθφηεηαο. Οη ελ ιφγσ παξεκβάζεηο έρνπλ γίλεη αληηθείκελν ηεο έξεπλαο πνπ κειεηά 

κε πνην ηξφπν κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ηνπο νη γπλαίθεο-κεηέξεο, κε πνην ηξφπν 

αλαηξάθεθαλ απφ ηηο δηθέο ηνπο κεηέξεο θαη θαηά πφζν νη δηθέο ηνπο εκπεηξίεο 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ θξνληίδνπλ ηα δηθά ηνπο παηδηά. Σέηνηα νιηζζήκαηα 

νξίδνπλ ηελ «ηθαλφηεηα» κηαο γπλαίθαο λα ηεθλνπνηήζεη  κε επαθφινπζν λα νδεγεί 

ζηελ εμέηαζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο σο αηφκνπ λα θξνληίδεη ην παηδί. 

Έλαο βαζηθφο ηνκέαο, ηνπ νπνίνπ ε αλαπηπμηαθή ςπρνινγία έρεη ηνλίζεη ηελ 

θνηλσληθή ρξεζηκφηεηα, ππήξμε ν ηνκέαο ησλ γνλεηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζε απηά. Μέζα απφ απηέο ηηο 

αλεζπρίεο, ε αλαπηπμηαθή ςπρνινγία εκπιέθεηαη ζε πξαθηηθέο πνπ δηαησλίδνπλ ηελ 
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αμηνιφγεζε θαη ηελ νκαινπνίεζε ησλ νηθνγελεηψλ. Οη γπλαίθεο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη 

πξφζθαηα, ππήξμαλ ππφ έιεγρν ζε κεγάιν βαζκφ. Γηα παξάδεηγκα, ηα απνηειέζκαηα 

απηνχ ηνπ θιάδνπ, έρνπλ ζηηγκαηίζεη εθείλνπο πνπ απέηπραλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε 

«νηθεία» θαλνληζηηθά θαζεζηψηα θαη ξπζκίζεηο. ηηο κέξεο καο, απηά ηα ζέκαηα, ηεο 

«κεηξηθήο ζηέξεζεο» έρνπλ εμαζζελήζεη, ζε θάπνην βαζκφ, επηβεβαηψλνληαο σζηφζν, 

θαηά παξάδνμν ηξφπν ηελ «απνηειεζκαηηθφηεηά» ηνπο κέζσ ησλ εθζέζεσλ ζηνπο 

κχζνπο ζησλ νπνίσλ ηε δηάδνζε έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Με παξφκνηα δηάζεζε γηα 

«θνηλσληθή αιιαγή», ε αλαπηπμηαθή ςπρνινγία αληαπνθξίζεθε ζηηο θνηλσληθέο 

αιιαγέο, φπσο ε εκπινθή ηεο γπλαίθαο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Οη λέεο κεηέξεο ζα 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ θαιχηεξε θξνληίδα ζηα παηδηά ηνπο εάλ εξγάδνληαη 

(έκκηζζα), πξνζθέξνληαο έλα ζεηηθφ κνληέιν ξφινπ σο μερσξηζηήο θαη 

νινθιεξσκέλεο γπλαίθαο (Burman, 2008). ηε ζπλέρεηα ε έξεπλα ζηξάθεθε πξνο ηηο 

ππεξεζίεο εκεξήζηαο θξνληίδαο (day care) θαη θαηά πφζν επεξγεηηθή επίδξαζε 

κπνξνχλ λα έρνπλ ζηε δηαλνεηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ζ θχζε ησλ 

ηζρπξηζκψλ πνπ ππνγξακκίδνπλ απηέο ηηο ηδέεο πξέπεη λα γίλεη μεθάζαξε: ζεσξνχλ φηη 

νη γπλαίθεο πξέπεη θαη κπνξνχλ λα αληέμνπλ ην νηθνλνκηθφ θνξηίν γηα λα πιεξψζνπλ 

ην είδνο ηεο θξνληίδαο πνπ αμηνινγείηαη σο απαξαίηεηε θαη σθέιηκε θαη φηη 

ηαπηφρξνλα έρνπλ ηε επρέξεηα λα επηιέμνπλ ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα θάλνπλ ή φηη 

είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ κηα «απνιαπζηηθή» δνπιεηά (Burman, 2008). 

Απφ πνιιέο απφςεηο νη κεηέξεο, θαη κεξηθέο θνξέο νη παηέξεο, έρνπλ έξζεη γηα λα 

«αληηθαηαζηήζνπλ» ηα παηδηά ζην επίθεληξν ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγηθήο έξεπλαο, 

ε νπνία αζρνιείηαη κε επξχηεξα ζέκαηα ξχζκηζεο φζνλ αθνξά, ηελ ελεξγή 

παξέκβαζε, θπξίσο ζηε δσή ησλ γπλαηθψλ. Δίλαη ε «επάξθεηα» ηεο κεηξφηεηαο, πνπ ε 

αλαπηπμηαθή ςπρνινγία θαιείηαη λα ξπζκίζεη θαη λα λνκηκνπνηήζεη  ζε φιν θάζκα 

ησλ ζεκάησλ ηεο ζαλ κηα έθθξαζε ηεο γεληθεπκέλεο θαη ζπλήζνπο ππνηαγήο ησλ 

γπλαηθψλ θάησ απφ ην «απζηεξφ» βιέκκα ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο. Αιιά νχηε 

θαη νη παηέξεο δελ μεθεχγνπλ απφ απηφ ην βιέκκα, απιά απηφ επηδξά επάλσ ηνπο κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Θα κπνξνχζε ίζσο λα πεη θαλείο φηη, ππάξρεη κηα κεηαηφπηζε 

ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία απφ ην «παηδί» ζε άιια πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη κε ην 

παηδί , κε ην εζηθφ βάξνο ηεο επζχλεο, λα ηνπνζεηείηαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν, λα 

ηνπνζεηείηαη  ζηηο νηθνγέλεηεο, ηφζν κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θηιειεχζεξσλ 

δεκνθξαηηψλ φζν θαη ζε ρψξεο φπνπ δελ ππάξρεη θξάηνο πξφλνηαο θαη ε νηθνγέλεηα 

έξρεηαη λα ππνθαηαζηήζεη ηελ αλεπάξθεηα ηνπ θξάηνπο. 
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Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη κέρξη πξφηηλνο, ην ελδηαθέξνλ ηεο αλαπηπμηαθήο 

ςπρνινγίαο γηα ηνπο άλδξεο σο παηέξεο ήηαλ ειάρηζην θαη αθφκα θαη φηαλ απηνί 

απνηέιεζαλ αληηθείκελν κειέηεο απηή θπξίσο αθνξνχζε ηελ απνπζία ηνπο. Ζ απνπζία 

έρεη ζεσξεζεί πξφβιεκα κφλν ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ, εηδηθά 

ησλ αγνξηψλ. Δπηπιένλ, νη νηθνγέλεηεο «ρσξίο παηέξα» δελ πθίζηαηαη κφλν ηελ 

θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε αιιά εληάζζνληαη θαη ζηηο «νκάδεο θηλδχλνπ», θαζψο 

ζεσξνχληαη ρψξνη φπνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε νκνθπινθηιία εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

κηαο ηζρπξήο αλδξηθήο θηγνχξαο κε ηελ νπνία ην αγφξη ζα κπνξνχζε λα «ηαπηηζηεί». 

Έλα  αθφκε ζηνηρείν, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απνπζία ησλ αλδξψλ είλαη φηη απηή, 

παζνινγηθνπνηεί αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο γπλαίθεο. 

Έλα επαλαιακβαλφκελν ζέκα ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία είλαη φηη νη 

θαλνληζηηθέο πεξηγξαθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο θφιπνπο ηεο γιηζηξνχλ ζε 

πνιηηνγξαθεκέλεο ζπληαγέο-εληνιέο. Απηφ ηξνθνδνηείηαη απφ ηε βηνινγία θαη ηελ 

εμέιημε ηηο νπνίεο επηθαινχληαη νη αλαπηπμηαθνί ςπρνιφγνη ζε πεξηνρέο ηφζν 

δηαθνξεηηθέο φπσο ε ζεσξία ηεο πξνζθφιιεζεο, ε αλάπηπμε ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. Δθηφο δειαδή, απφ ηνλ αηνκηθηζκφ, πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ αλαπηπμηαθή 

ςπρνινγία, θαη ε βηνινγία ελίζρπζε κε ηνλ θαηξφ ηνπο δεζκνχο ηεο κ‟ απηή. Οη 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ, ζπρλά, ιεηηνπξγνχλ σο πξνβνιηθέο πιάθεο ησλ 

θαληαζηψζεψλ ηνπο γηα ηε θχζε θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσλία, φπσο απηέο 

απνηππψλνληαη. Ζ ρξήζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ππνζέζεσλ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ κε ην βηνινγηθφ παξέρεη έλα ζεκαληηθφ πεδίν ζην νπνίν νη εμειηθηηθέο 

ηδέεο θαη νη ηδέεο ηεο βηνινγηθνπνίεζεο αλαπαξάγνληαη θαη λνκηκνπνηνχληαη.  

Πνην είλαη άξαγε ην κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο αλαπηπμηαθήο 

ςπρνινγίαο; Πνπ θαηάθεξε λα ζηεξίμεη ηηο απφςεηο ηεο θαη λα ηηο ελδπλακψζεη; Ζ 

ραιαξή εθαξκνγή ηνπ φξνπ «πεξηβάιινλ» αιιά θαη ε ελαζρφιεζε κε ηελ «επηβίσζε 

ηνπ ηζρπξφηεξνπ» ζπληζηνχλ κηα ηδηαίηεξε αλάγλσζε ηεο δαξβηληθήο ζεσξίαο, πνπ 

ππνηηκά ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αξρηθή έκθαζε ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο ζην πιενλέθηεκα 

ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ. Ζ κειέηε ησλ παηδηψλ ελδηέθεξε ηνπο πξψηνπο 

ςπρνιφγνπο επεηδή ηελ ελέηαζζαλ ζε έλα πιαίζην ην νπνίν ζεσξνχζε φηη θάζε παηδί, 

θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ, επαλαιακβάλεη ηηο αλαπηπμηαθέο δηεξγαζίεο ηνπ είδνπο. 

Δπνκέλσο, ε θπζηθνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο έζπξσμε ηελ ςπρνινγία φιν θαη βαζχηεξα 

ζηε βηνινγία. Οη ςπρνιφγνη έζπεπδαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ αξρηθή ζηηγκή ηεο 

εκθάληζεο ελφο ηδηαίηεξνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ή ηθαλφηεηαο, ππνζέηνληαο φηη φζν πην 
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θνληά ζηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο κπνξνχζαλ λα ηα εληνπίζνπλ, ηφζν πην κεγάιε ζρέζε 

ζα είραλ κε ηε βηνινγία. Δίλαη κηα θιαζηθή αλαπηπμηαθή πιάλε, αθνχ αληηκεησπίδεη ηε 

δηακφξθσζε ηεο εκπεηξίαο  σο κηα πάγηα δηαδηθαζία, πνπ αθνινπζεί κηα ζηαζεξή 

πνξεία. 

Σν θίλεκα γηα ηε κειέηε ηνπ παηδηνχ παξαηεξεί έζεζε ηηο  θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ζρεηηθά κε ην πψο πξέπεη λα θαλείο λα παξαηεξεί ηα «παηδηά» ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε 

γηα αληηθεηκεληθφηεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν δηαρσξηζκφο ή ε αληίζεζε 

δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο ηεο έκθπιεο δηαίξεζεο. 

Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη επίζεο ζηελ θαηψηεξε ζέζε πνπ θαηέρνπλ νη γπλαίθεο κέζα 

ζηα κνληέια ηεο «επάξθεηαο» θαη «σξηκφηεηαο». Οη παηέξεο ζεσξήζεθαλ φηη έρνπλ 

ηελ αλαγθαία απνζηαζηνπνίεζε θαη ηνλ νξζνινγηζκφ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

επηζηεκνληθή πξνζπάζεηα ελψ νη κεηέξεο ζεσξείηαη φηη είλαη πνιχ ζπλαηζζεκαηηθέο 

γηα λα ζπκκεηάζρνπλ.  

Βαζηθή ζπλέπεηα ηεο πεξίθξαμεο πνπ πξνθαινχλ νη θνηλσληθέο αηδέληεο πνπ 

δνκνχλ ηηο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ παηδηθή αλάπηπμε είλαη φηη νη νηθνγέλεηεο θαη εηδηθά 

νη κεηέξεο, φπσο δηαηππψζεθε θαη πην πάλσ είλαη νη «ππεχζπλεο» γηα ηέηνηνπο είδνπο 

απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ή ηηο θξαηηθέο 

πνιηηηθέο, ελψ ζπλερίδεηαη λα κελ αλαθέξνληαη νη αθξηβείο ζπλζήθεο θαη ηα δηιιήκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά θαη νη νηθνγέλεηεο. Δθηφο φκσο απφ απηφλ ηνλ 

δηαρσξηζκφ, πξνθχπηεη θαη αθφκε έλαο, πην εζσηεξηθφο ζα ιέγακε. Δζσηεξηθφο κε ηελ 

έλλνηα φηη δεκηνπξγνχληαη δηαρσξηζκνί θαη δηαβαζκίζεηο αλάκεζα ηνπο, αθνχ δελ 

έρνπλ φιεο νη κεηέξεο, ηα παηδηά θαη νη νηθνγέλεηεο ηζφηηκε ζέζε ζηελ ςπρνινγία. 

Ζ Anna Phoenix επηλφεζε ηελ έθθξαζε «θπζηνινγηθνπνηεκέλε απνπζία/ 

παζνινγηθνπνηεκέλε παξνπζία» γηα λα πεξηγξάςεη κε πνην ηξφπν νη εκπεηξίεο ησλ 

γπλαηθψλ ησλ κεηνλνηήησλ(γπλαίθεο απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε, καχξεο ή κε- δπηηθέο 

γπλαίθεο), ζπλήζσο απνθιείνληαη, αγλννχληαη ή γίλνληαη αληηθείκελν παξαηήξεζεο 

απηέο ζεσξνχληαη αλεπαξθείο ή πξνβιεκαηηθέο (Burman, 2013). Γηα παξάδεηγκα νη 

εκπεηξίεο θαη ε  αλάπηπμε ησλ καχξσλ αηφκσλ είηε είλαη αζέαηεο είηε ηεθκαίξνληαη 

κέζσ ηεο εμνκνίσζεο κε ηηο λφξκεο ησλ ιεπθψλ, κεζαίαο ηάμεο αηφκσλ, νη νπνίεο 

λφξκεο δνκνχλ θαη ηα κνληέια. Ζ ινγηθή ηεο παζνινγηθνπνηεκέλεο παξνπζίαο 

επνκέλσο, φρη κφλν δηαηεξεί ηνλ ζηηγκαηηζκφ ηνπο, αιιά επίζεο, παξαβιέπεη ηνπο 
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ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θπξίαξρνη πνιηηηζκηθνί θαλφλεο αλαπαξάγνληαη σο ινγηθνί 

θαη θπζηθνί. 

Δπηπιένλ ε Burman, επηζεκαίλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε «αγηνπνίεζε» ηεο 

«επαίζζεηεο κεηξηθήο θξνληίδαο» ζπληειεί  ζηελ παζνινγηθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο πνπ απνηπγράλνπλ λα επηδείμνπλ ηηο απαηηνχκελεο ζπκπεξηθνξέο, 

κε κπνξψληαο λα πξνζθέξνπλ θξνληίδα επί πιεξσκή, φπσο είπακε ζε πξνεγνχκελν 

ζεκείν. Ζ ίδηα δπλακηθή ηεο παξνπζίαο θαη ηεο απνπζίαο ραξαθηεξίδεη ηηο ζέζεηο θαη 

άιισλ θαηαπηεζκέλσλ νκάδσλ. Αθφκε θαη ε αληίιεςε ηεο κε-παξαδνζηαθήο 

νηθνγέλεηαο ζπάληα επεθηείλεηαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο ζπκβίσζεο εηεξνθπινθηιηθψλ 

δεπγαξηψλ, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ αληηζηξνθή ή ηελ αλα-θαηαλνκή ησλ ξφισλ 

(βέβαηα, κε κηα πξνζεθηηθφηεξε αλάιπζε, κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη κηα ηέηνηνπ είδνπο 

«αιιαγή» ζπκβαίλεη θπξίσο ζην επίπεδν ηνπ ιφγνπ θαη φρη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο) 

(Burman, 2008). Δπηπξφζζεηα νη νκνθπιφθηιεο κεηέξεο ζπάληα εκθαλίδνληαη ζηηο 

ςπρνινγηθέο εξκελείεο, εθηφο απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ «θαηαιιειφηεηα 

ελφο αηφκνπ σο γνλέα» (Burman, 2003). Άξα, νη καχξεο θαη νκνθπιφθηιεο κεηέξεο 

ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηηο αληηιήςεηο ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο πεξί ηνπ ηη 

είλαη θαη ηη πξέπεη λα είλαη νη νηθνγέλεηεο. ια απηά βξίζθνπλ απήρεζε ζηηο ζπλζήθεο 

δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη ζηηο «επηινγέο» πνπ επηηξέπεηαη λα θάλνπλ. 

Γελ πξέπεη λα μερλάκε, φηη ρξεηάδεηαη κηα αλάιπζε ησλ ηξφπσλ πνπ νη έκθπιεο 

παξαδνρέο ζπγθξνηνχλ, κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, ηε ζεσξία θαη ηε κέζνδν. Ζ 

θεκηληζηηθή ζεσξία έρεη αζθήζεη ελδειερή θξηηηθή θαηά ηε δηεξεχλεζε ησλ 

κεηαθνξψλ ηεο αλάπηπμεο κε ζθνπφ λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηελ πνιηηηζκηθή 

αξξελσπφηεηα πάλσ ζηελ νπνία δνκνχληαη ηα κνληέια κέζσ ησλ ελλνηψλ ηνπ 

«ειέγρνπ» θαη ηεο επηθξάηεζεο ηνπ γλσζηηθνχ επάλσ ζην ζπλαηζζεκαηηθφ (Burman, 

2013). Χο ελαιιαθηηθέο επηινγέο, νη θεκηλίζηξηεο παξήγαγαλ φπσο είλαη ε θηιία, ε 

ζπδήηεζε θαη ε δηήγεζε, νη νπνίεο εηζάγνπλ πην εξκελείεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηα 

πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο πνπ βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζε θνηλσληθά δεδνκέλα θαζψο 

θξίλνπλ απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί ε πξννπηηθή ηεο παξαγσγήο ηεο αλαπηπμηαθήο 

ςπρνινγηθήο γλψζεο κέζα απφ θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη φρη σο μερσξηζηή πεξηνρή 

πεξηερνκέλνπ. Οη ηχπνη ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζεσξνχληαη 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Πξψηνλ, είλαη ζεκαληηθέο νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

δηεμάγεηαη ε έξεπλα, ζηε ζπλέρεηα ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηνχλ νη πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο επηξξνέο πνπ έθαλαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα λα θαίλεηαη ζεκαληηθφ θαζψο 
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θαη ν ξφινο θαη ην αληίθηππν πνπ ζα έρεη ε εθάζηνηε έξεπλα. Με άιια ιφγηα, ε 

αλαπηπμηαθή ςπρνινγία αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζέκα ηεο έξεπλαο απφ κφλε ηεο, κε ηα 

ππνθείκελα θαη ηα αληηθείκελα ηεο κειέηεο (παηδηά, κεηέξεο, νηθνγέλεηεο, 

εθπαηδεπηηθνί, θ.η.ι.) λα θαηαζθεπάδνληαη ζε ζρέζε κε απηή. 

Υξεηάδεηαη λα θαηαδεηρζεί εδψ ε ζχλδεζε ηνπ ςπρνινγηθνχ έξγνπ κε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο αλαηνκηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία ζπλήζσο απνξξίπηεη ην παηδί κε φξνπο 

αλάπηπμεο, αιιά θαη κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Δίλαη απαξαίηεην λα εξεπλεζνχλ νη αλεζπρίεο γηα ηελ παηδηθή ειηθία θαη ν 

ηξφπνο πνπ απηή ππεξεηεί ηε δηακφξθσζε ησλ κειινληηθψλ πνιηηψλ, ηεο επφκελεο 

γεληάο ηνπ θαηάιιεινπ ηχπνπ εξγαδνκέλνπ θαη θαηαλαισηψλ αιιά θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο (Burman, 2008). 

Οη ζπδεηήζεηο ζηε θεκηληζηηθή έξεπλα απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή πεγή 

επεμεγήζεσλ θαηάιιειεο γηα ηελ αλαπηπμηαθή έξεπλα, δειαδή παξέρνπλ εμεγήζεηο 

γηα ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε εμνπζία ζηε δηεμαγσγή θαη ηελ εξκελεία ηεο έξεπλαο. 

πσο είδακε θαη ζην δεχηεξν,  θεθάιαην κηα ηέηνηα θξηηηθή φρη κφλν ακθηζβεηεί ηελ 

εζηθή απνζηαζηνπνίεζε αιιά απνθαιχπηεη ηε ρεηξηζηηθή πξφζεζε πνχ ελππάξρεη ζηελ 

επηδίσμε ηεο «επηζηεκνληθήο αληηθεηκεληθφηεηαο» θαη εθηζηά ηελ πξνζνρή απέλαληη 

ζε κηα ζέζε πνπ εμηζψλεη ηελ κέζνδν κε ηελ θαζαξά πνιηηηθνχ ραξαθηήξα ππφζεζε 

φηη νη πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη απαξαίηεηα νη θαιχηεξεο (Burman, 2013). Απηνχ 

ηνπ είδνπο  ε θξηηηθή έρεη εθζέζεη ηνλ παηεξλαιηζκφ πνπ πηζαλφλ λα ελππάξρεη ζηελ 

ηάζε γηα δηεμαγσγή ρεηξαθεηεηηθήο έξεπλαο. Γειαδή, ε απαίηεζε γηα ηε δηεμαγσγή 

κηαο έξεπλαο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα θαη ηελ ηζνλνκία κπνξεί θαηά βάζνο λα 

απνθξχπηεη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ πάληα δεκηνπξγνχληαη θαη λα παξαηείλεη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ πεξηζσξηαθψλ νκάδσλ, κε απνηέιεζκα λα παξαηείλεη ή αθφκα  

θαη λα εληείλεη ηνλ έιεγρν πάλσ ηνπο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε θεκηληζηηθή έξεπλα ζην 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν βαζίδεηαη αιιά θαη πάεη πην πέξα απφ ηηο αλζξσπηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ζηελ ςπρνινγία. 

Οη θεκηλίζηξηεο ζπλδέζεθαλ ηδηαίηεξα κε απηφ ηνλ θιάδν θαη άζθεζαλ φπσο είδακε 

θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα θξηηηθή ζηνλ αηνκηθηζκφ θαη ζηελ εμαηνκίθεπζε. Σν 

ίδην αθξηβψο ζπλέβε θαη ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία. Ζ ηαχηηζε αλαπηπμηαθήο 

ςπρνινγίαο κε ηελ αηνκηθή αλάπηπμε εμεγεί ην πσο ε αηνκνθξαηία έρεη θηάζεη ζην λα 

θαηαζθεπάδεη αζηακάηεηα ηα θπξίαξρα κνληέια θαη κεζφδνπο θαη αληηιακβαλφκαζηε 
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φηη ζπλεηζθέξεη ζε πξαθηηθέο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο θαηαπίεζεο ζην φλνκα φκσο 

ηεο παξαγσγήο επέιηθησλ θαη θαηάιιεισλ γηα πξφζιεςε εξγαηψλ θαη απηή ε 

αθεξεκέλε πξνζέγγηζε έρεη πξνζθέξεη κνλάρα εμεγήζεηο κφλν κε ηε κνξθή  ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ θαη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ αηφκσλ. Έηζη ινηπφλ, νη θεκηλίζηξηεο 

ζέιεζαλ λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ηελ θξηηηθή ηνπ αηνκηθηζκνχ ηεο ςπρνινγίαο. 

Θέιεζαλ λα ηνλίζνπλ φηη ε κειέηε ηεο εμέιημεο ηνπ παηδηνχ πνπ έρεη ππάξμεη γηα πνιχ 

θαηξφ ζην πεδίν, δίλεη έκθαζε ζε κηα νιφθιεξε γθάκα εξσηεκάησλ, πνπ ζε κεγάιν 

βαζκφ δελ είλαη ζπλαθή κε ηελ πξαγκαηηθή επεκεξία θαη αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

απηψλ θαζ απηψλ. 

Ζ Burman πξνηείλεη φηη ν δξφκνο γηα κηα κεηαζηξνθή ζηνλ θιάδν απηφ είλαη ε 

θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ, σο αλαπηχμεηο δειαδή θαη 

πηζαλφλ απηφ λα θαιιηεξγήζεη θαη λα πξνσζήζεη θαιχηεξεο εηθφλεο θαη πξαθηηθέο 

γχξσ απφ ηα παηδηά  θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη (Burman, 

2013). Αληί λα εζηηάζνπκε ζηηο ανξηζηίεο θαη ηηο θαλνληζηηθέο θφξκνπιεο πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζνπκε, λα θαηαγξάςνπκε θαη λα δεκνζηεχζνπκε αλαπηχμεηο πνπ δελ 

ηαηξηάδνπλ κε ηα κέρξη ηψξα κνληέια θαη πξνζδνθίεο καο. Έηζη  ζα μεθηλήζνπκε λα 

παξνπζηάδνπκε ηα φξηα ησλ αλαπηπμηαθψλ κνληέισλ ησλ αγγιφθσλσλ πνπ έρνπλ 

δηαξζξψζεη θαη δηακνξθψζεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία, 

ζέηνληαο ην «πξνσζεηηθφ» εξψηεκα ζηε ζπλέρεηα: ηη άιιν ζα κπνξνχζαλ λα είλαη «νη 

αλαπηχμεηο»; 

Φηάλνληαο ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, θαηαιήγνπκε ζηελ δηαπίζησζε φηη απηφ φηη 

απηφ πνπ μερσξίδεη ζην έξγν ηεο Butler είλαη ζίγνπξα, κηα ζηξαηεγηθή, ε νπνία 

ακείιηθηα ζηνρεχεη απαξέγθιηηα ζηε κεηαηφπηζε ησλ δχν θχισλ, παξάιιεια κε 

επηκνλή θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ κε ηελ ζεμνπαιηθφηεηα. Αθφκε, ην δήηεκα πνπ 

ζέηεη ζην επίθεληξν ηεο αλάιπζήο ηεο είλαη πψο θαη γηαηί ε πιηθφηεηα ηνπ θχινπ 

θαηαλνείηαη ζηεξενηππηθά σο θάηη πνπ απνηειεί ην ζεκέιην ησλ πνιηηηζκηθψλ 

θαηαζθεπψλ θέξεη θαη ζεκειηψλεη ηηο πνιηηηζκηθέο θαηαζθεπέο θαη φρη σο θάηη πνπ δελ 

κπνξεί ην ίδην λα είλαη θαηαζθεπή. Σν βηνινγηθφ-αλαηνκηθφ πνπ εθιακβάλεηαη σο 

πιηθφ ππφζηξσκα, ζεσξεηηθνπνηείηαη σο ξπζκηζηηθφ ηδεψδεο πνπ βξίζθεηαη ζε αλνηρηή 

θαη δηαξθή δηαδηθαζία θπζηθνπνίεζεο κέζσ ηειεηνπξγηθά επαλαιακβαλφκελσλ 

πξαθηηθψλ. 
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Δπίζεο ε θξηηηθή αλαπηπμηαθή ςπρνινγία καο παξνηξχλεη λα ζθεθηνχκε ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο δηαζηαπξψλνληαη ην ζέκα ηνπ θχινπ θαη ηεο κεζφδνπ. πσο είδακε, 

νη θαηεπζπληήξηεο ησλ πξψηκσλ γξακκψλ ηεο πξψηκεο κειεηψλ ηνπ  παηδηνχ γηα ην 

πψο παξαηεξείο ηα παηδηά, δίλνπλ έκθαζε ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ λα είλαη θαλείο 

αληηθεηκεληθφο. Άξα, πξψηηζηεο ζεκαζίαο είλαη λα θηλεζνχκε πξνο ηελ αιιαγή θαη ηελ 

κεηαηφπηζε απηήο ηεο δεδνκέλεο «κεζνδνινγηθήο θαηάζηαζεο». Ζ δήζελ «ηπραία» 

ζχλδεζε ηεο κεηέξαο κε ην παηδί ελζαξξχλζεθε απφ ηφηε πνπ ε εθβηνκεράληζε 

πξνψζεζε ηελ αλάπηπμε ηεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο ζηε Γχζε, φπνπ ην βάξνο ηεο 

επζχλεο γηα ηα παηδηά έπεζε ζηελ αθφκε πην απνκνλσκέλε κεηέξα. Ο δηαρσξηζκφο ηεο 

έληνλα ηδενινγηθήο αλαπαξάζηαζεο απφ ηηο θνηλσληθέο δνκέο πνπ ηελ παξήγαγαλ 

επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζαλ λα ήηαλ αηνκηθέο 

κεηνλεμίεο. Αληί, γηα ηε θηψρεηα, ηελ αλεξγία θαη ηε καηαίσζε, έρνπκε δηεθζαξκέλα 

παηδηά, αθαηάιιειεο κεηέξεο θαη απφληεο παηέξεο. 

Έλα πξψην βήκα, είλαη λα ηνλίζνπκε ηνλ απνθιεηζηηθφ ραξαθηήξα ησλ δηαζέζηκσλ 

κνληέισλ, ηνπο ελλνηνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη 

κεζνδνινγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο ζπληεξνχλ ζπγθαιπκκέλα. Ζ απνζηαζηνπνίεζε απφ 

ηελ «αλάπηπμε» ή ε εμάιεηςε ησλ εηθφλσλ ηεο «πξνφδνπ» δελ είλαη νχηε απηνλφεηεο, 

νχηε άκεζεο νχηε θαη γίλνληαη γξήγνξα. Ζ πξνζθφιιεζε ζηε λεσηεξηζηηθή ζθέςε θαη 

ηηο πξαθηηθέο ηεο δελ αθήλεη κεγάια πεξηζψξηα γηα λα απνδξάζνπκε απφ απηφ ην 

θαχιν θχθιν. Απηφ βεβαίσο δελ ζεκαίλεη φηη νη θηλήζεηο θαη νη πξνζπάζεηεο δελ 

κπνξνχλ λα νδεγνχλ ζηελ αιιαγή θαη ζηελ αλαθαηαζθεπή κηα άιιεο βειηησκέλεο 

εθδνρήο ηεο αλάπηπμεο. 

Γηα λα γίλεη απηφ φκσο πξαγκαηηθφηεηα ρξεηάδεηαη λα ζηξαθνχκε καθξηά απφ ηελ 

κεξηθφηεηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο  ησλ δηαζέζηκσλ αλαπηπμηαθψλ αθεγήζεσλ θαη λα 

αληηζηαζνχκε ζε αθεγήζεηο «θιεηζίκαηνο» (Burman, 2013). Γελ πξέπεη λα 

παξακείλνπκε ζε κνληέια πνπ επηζθηάδνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πξαθηηθψλ θαη 

ησλ πιαηζίσλ ηεο αλάπηπμεο θαζψο θαη ηνλ δνκηθφ θαη «αλαγθαίν» ραξαθηήξα ησλ 

πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ παξάγνπλ 

θάζε θνξά ηηο πνηθίιεο αλαπηχμεηο. 

Κεληξηθφ ζέκα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ήηαλ ηα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ζεσξία 

ηνπ ηξίηνπ θεκηληζηηθνχ θχκαηνο. Σν ηξίην θχκα ππφθεηηαη ζηελ θξηηηθή φηη ε αληη-

νπζηνθξαηία πνπ ην ραξαθηεξίδεη θηλδπλεχεη λα θαηαθεξκαηίζεη ηηο γπλαίθεο σο 
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θνηλσληθή νκάδα, δηαιχνληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα θεκηληζηηθήο πνιηηηθήο. Απηή ε 

ζέζε δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη πξέπεη λα πηνζεηεζεί έλα νπζηνθξαηηθφ θαη 

ζπληεξεηηθφ πιαίζην. Κάπνηεο θεκηλίζηξηεο ζεσξεηηθνί, έρνπλ πξνζπαζήζεη λα 

επηιχζνπλ ην πξφβιεκα, δηαηεξψληαο παξάιιεια έλα αληη-νπζηνθξαηηθφ πιαίζην. 

ηξαηεγηθφ βήκα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε αλάπηπμε ελφο ζηαζεξνχ αληη-

νπζηνθξαηηθνχ θεκηληζκνχ, παξνπζηάδνληαο ηελ αληίιεςε ησλ γπλαηθψλ σο κηα 

γελεαινγηθή έκπλεπζε, ελ κέξεη επεξεαζκέλνη απφ ηελ Butler. 

Κάζε πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή ηεο ζειπθφηεηαο θέξεη θαη επαλεξκελεχεη 

πξνυπάξρνπζεο θαηαζθεπέο, αιιειέλδεηεο θαη αιιειεπηθαιππηφκελεο ζπλζέηνπλ φιεο 

κηα μερσξηζηή πνιχπινθε ηζηνξία κέζα ζηελ νπνία βξίζθνληαη φιεο καδί νη 

δηαθνξεηηθέο γπλαίθεο. Έηζη νη γπλαίθεο, αλ θαη δελ απνηεινχλ κηα ελφηεηα, 

ζπλζέηνπλ κέζσ ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ ηζηνξία, κηα θαζνξηζκέλε θνηλσληθή νκάδα 

(Spencer, 2004). Ζ ηδέα ησλ γπλαηθψλ σο γελεαινγία κπνξεί λα είλαη γφληκε, ηφζν 

ιφγσ ηεο εμήγεζεο πψο νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ σο κηα θνηλσληθή νκάδα 

παξά ηελ έιιεηςε θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φζν θαη ηεο παξφηξπλζεο λα 

αλαδσνγνλεζεί ε θεκηληζηηθή πνιηηηθή πνπ απνηξέπεη  ηελ πξνζθπγή ζηελ ςεπδή 

αηηηνινγία ηεο ελφηεηαο. Έηζη ην ηξίην θχκα κπνξεί λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ 

θαη λα ελδπλακψλεη ηε δξάζε ηνπ, αληί λα βάδεη θξέλν ζηε θεκηληζηηθή θνηλσληθή 

πξαθηηθή θαη ηνλ πνιηηηθφ αθηηβηζκφ. 

πσο αλαθέξζεθε, ην θχιν δελ είλαη θάηη πνπ εγγξάθεηαη παζεηηθά ζην ζψκα ελφο 

αηφκνπ, νχηε απνηειείηαη απφ κηα ζηαζεξή νπζία. Σν θχιν, φπσο είδακε 

θαηαζθεπάδεηαη κέζσ ηεο  παξαζηαζηαθήο επηηέιεζεο, αιιά ζε απηή ηε δηαδηθαζία 

επηηέιεζεο δελ είκαζηε ειεχζεξνη λα ππνδπζνχκε ειεχζεξα ην θχιν καο, γηαηί ηφζν ην 

βηνινγηθφ φζν θαη ην θνηλσληθφ θχιν είλαη απνηέιεζκα ινγνζεηηθψλ δνκψλ πνπ 

πξνυπάξρνπλ, επνκέλσο αθνινπζείηαη έλα ζελάξην πνπ πξνυπάξρεη ηνπ αηφκνπ. Ζ 

θξηηηθή ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία πξφηαμε ην δήηεκα ηνπ θχινπ ζε κηα ζεηξά απφ 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ε νπνία μεθηλά «αθνχζηα» απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία φπσο φηη νη κεηέξεο καζαίλνπλ απφ κηθξή ειηθία ζηηο θφξεο ηνπο ηνλ έκθπιν 

ξφιν πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο δσήο, 

ελζσκαηψλνληαο ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπηηηνχ ζην «παηρλίδη» ή ηελ κνληεινπνίεζε ησλ 

παηδηψλ κέζα απφ ηα ξνχρα, ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έκθπιε ζέζε 

ηνπο.  
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πκπεξάζκαηα… 

 

«Βάζηκεο ππνςίεο» 

Οη θεκηλίζηξηεο δελ είλαη θάπνηεο ηξειέο γπλαίθεο, κάγηζζεο πνπ θάλαλε ζθνπφ ηεο 

δσήο ηνπο λα θαηαζηξέςνπλ θαη λα αθαλίζνπλ ηνπο άλδξεο απφ πξνζψπνπ γεο. πσο 

θαη νη εξγαδφκελνη δελ είλαη θάπνηα παξαλντθά άηνκα πνπ δεηάλε αιφγηζηα πξνλφκηα 

θαη νηθνλνκηθέο ειαθξχλζεηο έηζη θαη νη αγψλεο ησλ γπλαηθψλ γηα επαγγεικαηηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα δελ απνηεινχλ κηα παξάινγε απαίηεζε. πρλά, πξνβάιιεηαη ν 

ηζρπξηζκφο φηη νη γπλαίθεο είλαη απφ ηε θχζε ηνπο λνηθνθπξέο θαη κεηέξεο θαη φηη ζε 

φιε ηνπο ηελ ηζηνξία, δελ ήηαλ πνηέ δηαθνξεηηθά. Χο εθ ηνχηνπ ε ππνβαζκηζκέλε 

ζέζε ηεο γπλαίθαο κε φπνηα κνξθή θαη αλ εκθαληδφηαλ ζην πέξαο ησλ ρξφλσλ εγείξεη  

βάζηκεο «επηζηεκνληθέο ππνςίεο».  

Απηφ αθξηβψο  θαηαδεηθλχεηαη ζην  πξψην θεθάιαην ησλ ηξηψλ θπκάησλ, πψο νη 

ηζηνξηθνί, πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο δηακφξθσζαλ ζην πέξαζκά ηνπο ηα 

«θχκαηα» αιιά θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο θαηαζθεπάζηεθαλ νη αληηιήςεηο πεξί 

«γπλαίθαο», νη νπνίεο κεηαιιαζζφηαλ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Δπίζεο, δηαθαίλνληαη 

νη «επηζηεκνληθέο δηεθδηθήζεηο» πνπ ππήξραλ ζην θάζε θχκα θαζψο θαη ηα 

δηαθνξεηηθά ξεχκαηα ηνπ θεκηληζκνχ πνπ δηακνξθψζεθαλ κέζα ζε απηή ηελ πνξεία. 

πρλά πξνβάιιεηαη ζαλ ακεηάβιεην αμίσκα ε αλσηεξφηεηα ησλ αλδξψλ, φκσο 

ζχκθσλα κε ην κχζν απηφ, δελ πξφθεηηαη γηα έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζε θάπνην ηδηαίηεξν ζηάδην ηεο ηζηνξίαο, αιιά γηα έλαλ λφκν ηεο 

θχζεο (Ρηλη, 2003). Απηνί νη ηζρπξηζκνί δελ κπνξνχλ λα θαηαξξηθζνχλ ρσξίο ηελ 

βνήζεηα ηεο επηζηεκνινγηθήο θεκηληζηηθήο γλψζεο. Ο θεκηληζηηθφο εκπεηξηζκφο, ε 

ζεσξία ζέζεο θαη ν θεκηληζηηθφο κεηακνληεξληζκφο είραλ αθξηβψο, απηφλ ηνλ  

«επηζηεκνινγηθφ» ζηφρν. Υσξίο, ηε ζπκβνιή ηνπο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακία 

ζνβαξή κέζνδνο παξέκβαζεο. Οη θεκηληζηηθέο επηζηεκνινγίεο  (θαη κεζνδνινγίεο) 

έρνπλ απφ θνηλνχ κηα δέζκεπζε: λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ζηηο βαζηέο θαη ακείσηεο 

ζπλδέζεηο κεηαμχ γλψζεο θαη εμνπζίαο θαη λα θαηαζηήζνπλ «πξνβιεκαηηθφ» ην θχιν 

ζηελ θνηλσλία θαη ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο (Ramazanoglu & Holland, 2002) . Καη 

φια απηά πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ζεσξίεο  θαη κεζνδνινγίεο πνπ ζα πξνάγνπλ ηηο 

πξαθηηθέο ηεο δηθαηνζχλεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. 
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Οη θεκηλίζηξηεο ππεξαζπίδνληαη θαη παιεχνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ηηο αμηψζεηο 

ηνπο ζηε γλψζε γηα ηελ θνηλσληθή δσή, επεηδή αθξηβψο, δελ ππάξρεη ε απφιπηε γλψζε 

θαηά ηελ νπνία ε αιήζεηα λα κπνξεί λα κεηξεζεί. Δάλ, πξνζπαζήζνπκε λα 

κεηξήζνπκε ηελ αιήζεηα ηεο γλψζεο θαη θαηά πφζν είλαη «πνιηηηθά θαη εζηθά» νξζή, 

ηφηε ζα πξέπεη λα ζέζνπκε φξηα, θξηηήξηα θαη ζηαζκά σο πξνο ηελ νξζφηεηα. 

Σαπηφρξνλα φκσο, κε απηή ηε δηαδηθαζία «θξίζεο» ηεο γλψζεο δεκηνπξγνχληαη 

ππνθαηεγνξίεο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, (δειαδή, πνηνο ζα είλαη απηφο πνπ ζα 

θξίλεη πνην είλαη «ην ζσζηφ» θαη γηα πνηνπο πξννξίδεηαη). 

Οη θεκηλίζηξηεο  θαηεγνξνχληαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ κεζνδνινγίεο νη νπνίεο 

κνηάδνπλ ζαλ «ηζηνξίεο». Δίλαη φκσο απηφ αιήζεηα; Απφ ηελ αλαθνξά θαη ηελ 

αλάιπζε ζην ηξίην θεθάιαην ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ θαη πξνζεγγίζεσλ γίλεηαη 

αληηιεπηφ, φηη θάηη ηέηνην δελ επζηαζεί. ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη θεκηλίζηξηεο 

πξνέξρνληαη ή αληινχλ ζηνηρεία απφ ηελ θξηηηθή αλάιπζε ιφγνπ. ιεο ινηπφλ, 

«κνηξάδνληαη», ηξείο έλλνηεο: ηελ έλλνηα ηεο εμνπζίαο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο 

ηδενινγίαο. Ζ άπνςε, φηη ν ιφγνο δνκείηαη/θαηαζθεπάδεηαη θαη εξκελεχεηαη ηζηνξηθά 

(είλαη εληνπηζκέλνο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν δειαδή) θαη φηη νη θπξίαξρεο ζέζεηο 

λνκηκνπνηνχληαη απφ ηηο ηδενινγίεο ησλ ηζρπξψλ νκάδσλ, απνθαιχπηεη ηε 

ζηαζεξνπνίεζε θαη ηε θπζηθνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ θπξίαξρσλ 

δνκψλ. Ζ αιιαγή  ινηπφλ, πνπ επέθεξαλ νη θεκηλίζηξηεο ζην ρψξν ησλ πνηνηηθψλ 

κεζνδνινγηψλ, είλαη ε απνηξνπή λα ζέηεη θάπνηνο κηα απιή ληεηεξκηληζηηθή ζρέζε 

κεηαμχ θεηκέλνπ θαη θνηλσλίαο. 

ίγνπξα ζα ήηαλ αθειέο λα ππνζέζνπκε φηη νη πνηνηηθέο κέζνδνη ζην ζχλνιν ηνπο, 

είλαη ειεχζεξεο πξνβιεκάησλ θαη καθξηά απφ ηελ επηξξνή ησλ άληζσλ ζρέζεσλ 

εμνπζίαο. Οη θεκηλίζηξηεο, δελ ππνζηεξίδνπλ ζε θακία πεξίπησζε φηη είλαη ειεχζεξεο 

απφ ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζέζεηο, ηηο θηινδνμίεο ηνπο, ηηο έκθπιεο εκπεηξίεο, ηηο 

πνιηηηθέο ηνπο δεζκεχζεηο θαη ηα «φξηα» ηεο γιψζζαο ηνπο. κσο ππνζηεξίδεηαη ε 

άπνςε, φηη νη πνηνηηθέο έξεπλεο θαη κεζνδνινγίεο ρξεηάδεηαη λα είλαη «πξφζπκεο» θαη 

έηνηκεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε  κηα αλάιπζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Πηζαλφλ λα 

είλαη θαη έλα βήκα ψζηε λα απαιιαρζνχλ νη εξεπλεηέο απφ ην πξφβιεκα ηνπ 

ζρεηηθηζκνχ. 

πκπεξαζκαηηθά φισλ φζσλ πξνεγήζεθαλ, ζηα επηκέξνπο θεθάιαηα, απφ 

δηαθνξεηηθή θπζηθά ζθνπηά ην θαζέλα, θαηαιήγνπκε ζε έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα. Σν 
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«πξνζσπηθφ» ζηελ έξεπλα είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε θεκηληζηηθή ςπρνινγία αιιά θαη γηα 

ην ζχλνιν ησλ θεκηληζηηθψλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, σο κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

θαηάξξηςε ηνπ κχζνπ ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα (Henwood & 

Pidgeon, 1995). ηφρνο δελ είλαη λα δεκηνπξγεζεί ή λα αλαθαιπθζεί ε ηέιεηα 

κεζνδνινγία, αιιά λα αλνίμεη ν δξφκνο θαη γηα άιινπ ηχπνπ κεζνδνινγίεο, πνπ ζα 

είλαη αλνηθηέο ζηα άηνκα θαη δελ ζα επηηξέπνπλ ηνπο δηαρσξηζκνχο αλάκεζα ζε 

εηδηθνχο θαη ζε «απινχο αλζξψπνπο». Αληηζέησο, ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

«θαηαζθεπάδνπλ καδί», αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ, ηνλ ηξφπν παξέκβαζεο, γηα ηελ 

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζηε δσή ηνπο. 

Ζ παηξηαξρία, ε θπξηαξρία δειαδή ησλ αληξψλ επάλσ ζηηο γπλαίθεο, παξνπζηάδεηαη 

απφ ηελ θαηεζηεκέλε γλψζε ζαλ έλα θπζηθφ επαθφινπζν ησλ βηνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ εδψ κέλεη κφλν έλα κηθξφ βήκα γηα λα ζεσξήζεη θαλείο 

αλαπφθεπθηε ηελ ππφζεζε ηεο «θπζηθήο» θαηαλνκήο ησλ ξφισλ. Δπαξθνχλ ινηπφλ, νη 

βηνινγηθέο δηαθνξέο γηα λα εμεγήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο πνπ απνδίδνληαη ζηα 

δχν θχια; Σν έξγν ηεο Butler, ζηεξηδφκελν ζε απηφ ην εξψηεκα, θαζηζηά ηδηαηηέξσο 

πξνβιεκαηηθή ηελ εηεξνθαλνληθφηεηα σο ηελ θπξίαξρε κνξθή ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. 

Ακθηζβεηεί θαη απνζηαζεξνπνηεί ηνλ ηξφπν πνπ ε θαλνληθνπνίεζε ιεηηνπξγεί 

αλάκεζα ζην θχιν θαη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα, θαζψο απηή ε δηαδηθαζία είλαη πνπ 

παξάγεη φιεο ηηο ζεμνπαιηθέο θαηεγνξίεο έμσ απφ ηνλ θαλφλα. Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ε εηεξνθαλνληθφηεηα νξγαλψλεη θαη θαηαζθεπάδεη ηελ θαζεκεξηλή δσή, 

ε queer ζεσξία εξεπλά ηνπο ηξφπνπο πνπ ε εθπαίδεπζε, ε ζξεζθεία, ε νηθνγέλεηα, ε 

ςπρηαηξηθή θαη ε ςπρνινγία ελζσκαηψλνπλ ππνζέζεηο γηα ην ηη κεηξάηαη σο «θπζηθφ» 

(Filax, Sumara, Davis & Shogan, 2005). 

Οη ζεσξεηηθνί ηεο queer ζεσξίαο επηβεβαηψλνπλ φηη ρξεηάδεηαη λα αθνπζηνχλ «λέεο 

θσλέο», κέζσ ηεο πνιηηηθήο δηαθνξάο, θαη φρη λα κέλνπκε πξνζθνιιεκέλνη ζηελ 

θξηηηθή ηνπ κεζνδνινγηθνχ αηνκηθηζκνχ ή ηελ πξνβνιή ηνπ  αηφκνπ σο πεγή θαη 

θέληξν ηεο γλψζεο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο ηζηνξίαο. Απνδνκνχληαη έηζη ηα ξεχκαηα, ηα 

νπνία έρνπλ σο φξακα ηελ πξνψζεζε ηεο αηνκηθφηεηαο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγνχληαη λέεο επθαηξίεο γηα ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, φπνπ κπνξνχλ λα 

παξαρζνχλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη δσήο θαη ζθέςεο (Seidman, 1995). Υξεηάδεηαη φκσο, 

λα επηζεκαλζεί φηη κε ην λα δεηο δηαθνξεηηθά, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα παξαρζνχλ 

δηαθνξεηηθνχ είδνπο ηεξαξρίεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ δελ ζα κπνξνχλ λα 
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πξνβιεθζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη, ζε θακία πεξίπησζε, φηη 

πξέπεη λα θηλεζνχκε πξνο ηελ νκνηνγέλεηα. 

Μέζσ ηεο ζπκβνιήο ηεο Burman ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία απνθαιχπηεηαη ε 

πξφζεζε θαη ν ζθνπφο απηνχ ηνπ θιάδνπ ηεο ςπρνινγίαο πνπ έρεη ελεξγνπνηεζεί γηα 

λα ζηεξίμεη κηα απφιπηα ζπληεξεηηθή θνηλσληθή δνκή. Γηα απηφ ην ιφγν, θξίλεηαη 

αλαγθαία ε άζθεζε θξηηηθήο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. Υξεηάδεηαη λα ζθεθηνχκε πψο  ζα 

κπνξέζνπκε λα ηηζαζεχζνπκε ηε ξεηνξηθή ηζρχ ηεο θαη λα αλαδείμνπκε πην ρξήζηκνπο 

ηξφπνπο ελλνηνιφγεζεο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αιιαγήο (Burman, 2003). πσο ηα 

εξγαιεία κέηξεζεο παξάγνπλ ηα αληηθείκελα ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά 

ππνθείκελα ζηνπο άιινπο θιάδνπο, αθξηβψο ην ίδην ηζρχεη θαη ζε απηφ ηνλ θιάδν ηεο 

ςπρνινγίαο. Ζ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία έρεη θαζνδεγεζεί απφ ηελ δήηεζε παξαγσγήο  

εξγαιείσλ κέηξεζεο. Απηνί νη κεζνδνινγηθνί παξάκεηξνη, αληαλαθινχλ ηηο επξχηεξεο 

ηδενινγηθέο παξαδνρέο θαηά ηελ επηινγή θαη ηνλ απνρσξηζκφ ηεο κεηέξαο απφ ην 

παηδί σο ππνθείκελα ηεο έξεπλαο. 

ινη νη ηζρπξηζκνί πνπ ζπλαληήζακε ζηελ έξεπλα καο, ζηεξίρηεθαλ ζηα 

ζεηηθηζηηθά θαη κεραληζηηθά κνληέια ηεο ςπρνινγίαο, απνθιείνληαο ή 

παξεκπνδίδνληαο ηελ επεκεξία θαη ηελ εμέιημε ησλ γπλαηθψλ. Ο απνθιεηζκφο 

ζηεξίρηεθε θαη δηαδφζεθε ζε έλα κχζν πεξί ηεο θαησηεξφηεηαο ησλ γπλαηθψλ. Καη 

πνηνο είλαη απηφο ν «πεξηβφεηνο κχζνο»; Σν γεγνλφο φηη είλαη κεηέξεο! Ζ θχζε 

δειαδή έρεη θαηαδηθάζεη ην γπλαηθείν θχιν ζε κηα θαηψηεξε ζέζε. Απηφ φκσο, 

απνηειεί μεθάζαξε δηαζηξέβισζε ηεο θπζηθήο θαη θνηλσληθήο ηζηνξίαο. Γελ είλαη ε 

θχζε, αιιά ε ηαμηθή θνηλσλία, πνπ ηηο ππνβίβαζε εμπςψλνληαο ηνπο άλδξεο. Απηή ε 

πάιε αλάκεζα ζηα θχια ήηαλ θαη είλαη έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη κηαο επξχηεξεο 

θνηλσληθήο πάιεο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο πξσηφγνλεο θνηλσλίαο θαη ηελ εγθαζίδξπζε 

ηεο ηαμηθήο θνηλσλίαο. Ζ θαησηεξφηεηα ησλ γπλαηθψλ είλαη πξντφλ ελφο θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ έρεη παξάμεη  θαη ππνζάιςεη ακέηξεηεο αληζφηεηεο, δηαθξίζεηο θαη 

εμεπηειηζκνχο. 

Ζ ηαμηθή θνηλσλία είλαη απηή πνπ ζηέξεζε δηθαηψκαηα απφ ηηο γπλαίθεο θαη ε 

ηαμηθή θνηλσλία επίζεο είλαη απηή πνπ έδσζε πξσηαξρηθή έκθαζε ζηηο δσηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο κεηξφηεηαο. Καη ε απνζηέξεζε απηή ησλ γπλαηθψλ δηαπξάρζεθε κε ηε 

βνήζεηα ελφο δηηηνχ κχζνπ. Απφ ηε κηα, ε κεηξφηεηα παξνπζηάδεηαη σο κηα βηνινγηθή 

ζπκθνξά  πνπ ρηππά ηηο γπλαίθεο θαη πξνέξρεηαη απφ ηα κεηξηθά ηνπο φξγαλα. Καη 
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κέζα απφ απηφλ ηνλ ρπδαίν πιηζκφ, ε κεηξφηεηα παξνπζηάδεηαη σο θάηη ζρεδφλ 

κπζηεξηαθφ θαη γηα λα παξεγνξεζνχλ νη γπλαίθεο γηα ηε ζέζε ηνπο σο πνιίηεο 

δεχηεξεο θαηεγνξίαο, νη κεηέξεο αγηνπνηνχληαη θαη πξνηθίδνληαη κε εηδηθά «έλζηηθηα», 

ζπλαηζζήκαηα θαη γλψζεηο. Μήπσο ηειηθά, φκσο ε αγηνπνίεζε θαη ν ππνβηβαζκφο 

είλαη απιά νη δχν πιεπξέο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο; Μήπσο ν ζηφρνο είλαη ε 

θαηαιήζηεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηαμηθή θνηλσλία; 

Μάιινλ, ρξεηάδεηαη λα γπξίζνπκε ζην παξειζφλ θαη λα δνχκε ην ξφιν ησλ 

γπλαηθψλ ζηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο. Ο πξψηνο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο αλάκεζα 

ζηα δπν θχια πεξηγξάθεηαη ζπρλά κε έλαλ απιντθφ θαη παξαπιαλεηηθφ ηξφπν. Απηφ 

δεκηνχξγεζε ηελ εληχπσζε φηη ην πξσηφγνλν λνηθνθπξηφ ήηαλ απιά κηα πξσηφγνλε 

εθδνρή ηνπ ζχγρξνλνπ ζπηηηνχ, ην νπνίν βέβαηα απνηειεί κηα ρνλδξνεηδή  

δηαζηξέβισζε ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ. Οη γπλαίθεο δελ θαηαπηέζηεθαλ απφ ηνπο 

άλδξεο παξά κφλν κε ηελ άλνδν ησλ ηάμεσλ, αθνχ ν πξψηνο ηαμηθφο αληαγσληζκφο 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θνηλσλία ζπκπίπηεη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ 

αλάκεζα ζηνλ άλδξα θαη ηελ γπλαίθα κέζα ζε έλα κνλνγακηθφ πάληξεκα (Harman, 

2011). 

Ζ παηξηαξρία  ρξεηάζηεθε λα βξεη ζηήξηγκα ζε ζεζκνχο, φπσο ζην ζεζκφ ηεο 

νηθνγέλεηαο. Δθφζνλ ν γάκνο είλαη αιιειέλδεηνο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη νη δχν καδί 

απνηεινχλ έλαλ εληαίν ζεζκφ, φηη ζπκβαίλεη ζην γάκν επεξεάδεη δσηηθά θαη ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ην αληίζηξνθν. Δπνκέλσο ε δηάιπζε ησλ γάκσλ ζε επξεία θιίκαθα 

ζπλεπάγεηαη κηα αληίζηνηρε  αηθλίδηα απνδηνξγάλσζε ηεο νηθνγέλεηαο. Απηή ε 

αλαζηάησζε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ πξναηψληα εθθιεζηαζηηθή θαη θξαηηθή 

πξνπαγάλδα φηη ε νηθνγέλεηα είλαη κηα ζηαζεξή, αδηάζπαζηε κνλάδα πνπ απνηειεί ηα 

ζεκέιηα ηεο ίδηαο ηεο νηθνγέλεηαο, δίρσο ηελ νπνία ε αλζξψπηλε δσή ζα ήηαλ 

αδηαλφεηε. 

Σν λέν θίλεκα γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ γπλαηθψλ μεθηλά απφ έλα πνιχ αλψηεξν 

ηδενινγηθφ επίπεδν θαη κηα πεξηζζφηεξν πξνρσξεκέλε ζεψξεζε απφ φηη ην 

θεκηληζηηθφ θίλεκα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα (Ρηλη, 2003). ηελ αξρηθή πεξίνδν νη 

πξψηεο θεκηλίζηξηεο δελ ακθηζβεηνχζαλ νχηε ην ζεζκφ ηνπ γάκνπ θαη ηελ αζηηθή 

κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο νχηε ην ίδην ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ηεο αηνκηθήο 

ηδηνθηεζίαο. Δίλαη φκσο πξάγκαηη, ε νηθνγέλεηα έηζη φπσο, παξνπζηάδεηαη φινπο 

απηνχο ηνπο αηψλεο, κηα «αγία έλσζε», έλα απξφζβιεην, αδηακθηζβήηεην, αηψλην 



172 
 

πιέγκα αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ; Ή κήπσο ε νηθνγέλεηα, φπσο θαη νη ππφινηπνη 

θνηλσληθνί ζεζκνί, είλαη πξντφλ ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο θαη φρη ηεο βηνινγίαο, είλαη 

δεκηνχξγεκα ηνπ αλζξψπνπ θαη φρη ηεο θχζεο. Ο θαηαζθεπαζκέλνο ξφινο απηψλ ησλ 

ηζρπξηζκψλ δηαθαίλεηαη απφ ηε κηα πιεπξά, απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ βηνινγηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ ζεμ θαη ηεο ηεθλνπνηίαο θαη απφ ηελ άιιε απφ ηελ δηακφξθσζε, ηελ 

θπξηαξρία, ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηνλ έιεγρν απφ λνκηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη 

πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο. 

Μέζα απφ ηα παξαπάλσ γελληνχληαη κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα. Ση είδνπο θνηλσλία 

έρεη αλάγθε ην ζεζκφ ηνπ γάκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαη γηα πνηνπο ζθνπνχο. Δίλαη ε 

ηαμηθή θνηλσλία πνπ έρεη ζπκθέξνλ απφ απηφ; Σειηθά, αξθεί κφλν γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ γπλαηθψλ, ε επηινγή  ειεπζεξηαθψλ  ηαπηνηήησλ απφ ηηο 

«βηηξίλεο»; ή κήπσο απηφ έρεη απνπξνζαλαηνιηζηηθή δξάζε, νδεγψληαο ηεο καθξηά 

απφ ηελ πξαγκαηηθή απειεπζέξσζε ηνπο; Δίλαη εξσηήκαηα πνπ γελλνχλ  

πξνβιεκαηηζκνχο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα εκπλεχζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζθέςεηο γηα ην κέιινλ. 
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