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Πεξίιεςε 

 

 Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία εμεηάδεη ην δήηεκα ησλ έκθπισλ δηαθνξψλ ζηελ 

επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο. Δηδηθφηεξα, εξεπλάηαη ν ηξφπνο αληίιεςεο θαη εμέηαζεο ησλ 

έκθπισλ δηαθνξψλ ηελ επνρή πξηλ ηνπ πξψην θχκαηνο ηνπ θεκηληζκνχ θαη θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ θχκαηνο ηνπ θεκηληζκνχ. Δπηπξνζζέησο, εμεηάδνληαη ζεσξίεο πνπ 

είραλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ δηακφξθσζε δηαθνξεηηθήο πξννπηηθήο ζην δήηεκα ησλ 

έκθπισλ δηαθνξψλ, φπσο ε θξντδηθή θαη θεκηληζηηθή ςπραλάιπζε θαη ε queer ζεσξία. Ζ 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ηζηνξηθή εμέηαζε ησλ γεγνλφησλ θαη εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ.  
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Δηζαγσγή 

 ηελ ζχγρξνλε ςπρνινγηθή έξεπλα γίλεηαη ζαθήο ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ γπλαηθείνπ 

θαη αλδξηθνχ θχινπ, ζε δηάθνξεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην 

επίπεδν νπηηθνρσξηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, ησλ καζεκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ (Silverman, Choi & Peters, 2007
. 
Krashnow θαη ζπλεξγάηεο, 2003). Οη έκθπιεο 

δηαθνξέο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ πεδίν έξεπλαο, παξά ηηο ηζρπξέο θεκηληζηηθέο θξηηηθέο 

πνπ δέρζεθαλ νη έξεπλεο απηέο απφ ην δεχηεξν θχκα ηνπ θεκηληζκνχ θαη έπεηηα (Birke, 1991
.
 

Beery & Zucker, 2011). Οη γπλαίθεο ζηνλ ρψξν ηεο ςπρνινγίαο έρνπλ θαηαδείμεη φηη νη 

έξεπλεο πνπ παξάγνληαη ζρεηηθά κε ηηο έκθπιεο δηαθνξέο έρνπλ νξηζκέλεο θνξέο 

κεζνδνινγηθά ζθάικαηα θαη ππεξγεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία πεγάδνπλ απφ 

θνηλσληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή έξεπλαο. Δπηπξνζζέησο, είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο δηαθνξέο παξά ζηηο 

νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ θχισλ (Sayers, 1987). πκπεξαζκαηηθά, έρνπλ θαηαδείμεη ην γεγνλφο 

φηη δελ δχλαηαη λα ππάξμεη αληηθεηκεληθή επηζηήκε, θαζψο ε επηζηήκε εθνξκάηαη απφ ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή (Burr, 1996). Παξά ηηο έξεπλεο θαη ην έξγν πνπ έρνπλ παξάγεη 

θεκηλίζηξηεο ςπρνιφγνη, ζηελ ζχγρξνλε επνρή επηβαηψλεηαη φηη ζηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θπξηαξρνχλ ζηεξενηππηθέο απνδφζεηο ξφισλ θχινπ θαη ηππηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ (Αξράθεο & Λακπξνπνχινπ, 2011
.  

Κνζεηδή, 2011). Μπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη ην θαηλφκελν απηφ εληζρχεη ηελ αληζφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή αδηθία πξνο ην 

γπλαηθείν θχιν (Unger, 2007). Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ζχλδεζεο ηνπ 

ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ κε ηελ εθάζηνηε παξαγσγή ζεσξηψλ θαη επηζηεκνληθήο γλψζεο, νχησο 

ψζηε λα εμεηαζηεί θξηηηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψζεθε ε γλψζε ζρεηηθά κε ην θχιν 

ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο.   
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 Δηδηθφηεξα, ζηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ζθνπφο ήηαλ λα θαηαδεηρζεί ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ην θχιν θαηαζθεπάζηεθε θαη εξεπλήζεθε εληφο ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο ζε 

δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο θάζεηο. Έπεηηα ζπζηεκαηηθήο εμέηαζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο είλαη 

δπλαηφλ λα ππνζηεξηρζεί φηη ε έξεπλα ηνπ θχινπ δελ απνηέιεζε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ηεο "αληηθεηκεληθφηεηαο" ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο, φπσο ε πιεηάδα ησλ επηζηεκφλσλ κε 

ζεηηθηζηηθή κέζνδν έξεπλαο αξέζθεηαη λα επηζεκαίλεη (Burr, 1998). Αληηζέησο, ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ην γπλαηθείν θχιν θαηαζθεπάζηεθε σο αληηθείκελν έξεπλαο θαη εξεπλήζεθε 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εθάζηνηε ηζηνξηθή πεξίνδν. 

 Δπνκέλσο, ε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδνο ζπλδέεηαη άκεζα κε κία ζπγθεθξηκέλε, δηαθξηηή 

θαηαλφεζε, αληίιεςε θαη ηξφπν έξεπλαο γηα ην δήηεκα ηνπ θχινπ, ην νπνίν γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ζηελ παξνχζαπ πηπρηαθή εξγαζία. Δηδηθφηεξα, ην δήηεκα ηνπ 

θχινπ εμεηάζηεθε απφ ηελ νπηηθή ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο, ζε δχν ηζηνξηθέο θάζεηο, 

θαηά ην πξψην θαη δεχηεξν θχκα θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο, θαη επηπξνζζέησο, δφζεθε 

έκθαζε ζηελ έξεπλα ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο. Έπεηηα, εμεηάζηεθε ε ςπραλάιπζε, 

θξντδηθή θαη ιαθαληθή, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλέιπζε ην δήηεκα ηνπ θχινπ, θαζψο θαη 

άιιεο ζεσξίεο πνπ αλέθπςαλ ζην πεδίν ηεο ςπραλάιπζεο, φπσο ε ζεσξία ηεο Chodorow θαη 

ηεο Klein. Αθφκε, παξνπζηάζηεθε ε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο εμειηθηηθήο ζθέςεο ζηνλ ρψξν 

ηεο ςπρνινγίαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επέδξαζε ζηελ έξεπλα ηνπ δεηήκαηνο ηνπ θχινπ, 

θαζψο θαη ε ηζρπξή θεκηληζηηθή θξηηηθή πνπ πξνέθπςε σο αληίζεζε ζηηο ζεσξίεο πνπ 

παξήρζεζαλ. Σέινο, αλαιχζεθε κηα ζεσξία απφ ην πεδίν ηεο θνηλσληνινγίαο, ε Queer 

ζεσξία, ε νπνία εμέηαζε ην δήηεκα ηνπ θχινπ απφ δηαθνξεηηθή πξννπηηθή, απνζπλδένληάο 

ην απφ ην βηνινγηθφ ππφζηξσκα, ζην νπνίν είραλ επηκείλεη νη θχξηεο πξνζεγγίζεηο ζην ρψξν 

ηεο ςπρνινγίαο θαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ ζεμνπαιηθφηεηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 

ΠΡΧΣΟ ΚΤΜΑ ΦΔΜΙΝΙΣΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 

  

 Ζ αξρή ηνπ πξψηνπ θχκαηνο ηνπ θεκηληζκνχ ηζηνξηθά πξνζδηνξίδεηαη ζην πξψην 

ζπλέδξην θεκηληζηξηψλ ζην Seneca Halls ην 1848. ην ζπλέδξην απηφ ζπκκεηείραλ άλδξεο θαη 

γπλαίθεο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο είραλ ιάβεη κέξνο ζηελ εθζηξαηεία γηα ηε 

θαηάξγεζε ηεο δνπιείαο. Δμέδνζαλ ηελ «Γηαθήξπμε ησλ Αηζζεκάησλ», ε νπνία ζπληάρζεθε 

έρνληαο σο πξφηππν ηελ «Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο», ηνπ ζπληάγκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο (Chrisler & McHugh, 2011). 

 Σελ επνρή φπνπ ν Γαξβίλνο δεκνζίεπζε ην έξγν ηνπ «Ζ θαηαγσγή ησλ εηδψλ» ε 

δηάθξηζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα ζθαίξα ήηαλ ζαθήο θαη 

εκθαλήο. ην έξγν απηφ δηαηππψζεθαλ γηα πξψηε θνξά δεηήκαηα θιεξνλνκηθφηεηαο θαη 

βηνινγηθήο ππφζηαζεο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο (Γαξβίλνο, 2006). Ο ηξφπνο ζθέςεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε έπεηηα, φπσο ππνζηεξίδεη ν Connell (2006), ε «εμειηθηηθή» ζθέςε, είλαη απηή 

πνπ έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ βηνινγηθή βάζε ησλ έκθπισλ δηαθνξψλ. 

  Ζ ςπρνινγία ζηελ Ακεξηθή μεθίλεζε σο επηζηεκνληθφο θιάδνο ην 1880 θαη ε 

Ακεξηθαληθή Φπρνινγηθή Έλσζε (APA) ηδξχζεθε ην 1892 (Sorrow, 2000). Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φπσο αλαθέξεη ν Γαθέξκνο (2012), ζηελ ςπρνινγία ην «γπλαηθείν θχιν 

αληηκεησπηδφηαλ κε βάζε ηελ ειιεηκαηηθφηεηά ηνπ». Ζ ζεψξεζε απηή κεηαθέξζεθε ζηελ 

ςπρνινγία ηνπ 19
νπ

 αηψλα, κέζσ ηεο θξελνινγίαο θαη ηεο λεπξναλαηνκίαο (Shields, 1975), 

νδεγψληαο ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηνπ θχινπ λα παξάγνπλ έξεπλεο πνπ 

ππνηηκνχζαλ ην γπλαηθείν θχιν θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, λα επηβεβαηψλνπλ ηα θνηλσληθά 

ζηεξεφηππα ηεο επνρήο. Αλαιπηηθφηεξα, νη πεξηζζφηεξνη επηζηήκνλεο-ςπρνιφγνη εθείλεο ηεο 

πεξηφδνπ πξνζπαζνχζαλ λα ηεθκεξηψζνπλ επηζηεκνληθά ηηο κεηνλεμίεο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ 

φζνλ αθνξά ηηο δηαλνεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, κεηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο πηζαλφηεηεο 
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λα εηζέιζνπλ ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν. Οη έξεπλεο δειαδή ηελ επνρή εθείλε επηθεληξψζεθαλ 

ζηνλ γπλαηθείν εγθέθαιν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδεη ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο (Shields, 1975).  

 Αλαιπηηθφηεξα, ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ήηαλ νη απφςεηο ηνπ Broca, ν νπνίνο ππνζηήξηδε 

φηη νη γπλαίθεο δελ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν εμέιημεο κε ηνπο άλδξεο, έρνπλ ιηγφηεξν 

εμειηγκέλνπο εγθεθάινπο θαη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ απμάλεηαη κε ηε 

θάζε λέα γεληά (Γαθέξκνο , 2012). Ο Gall εμέηαζε εγθεθάινπο δηαθφξσλ γπλαηθψλ θαη 

ππνζηήξημε φηη ήηαλ κηθξφηεξνη απφ εγθεθάινπο αλδξψλ. ηαλ αλαθαιχθζεθε φηη ν ιφγνο 

γηα ην γεγνλφο απηφ ήηαλ φηη ην ζψκα ησλ γπλαηθψλ είλαη κηθξφηεξν, ε έξεπλα ηνπ 

εγθεθάινπ κεηαηέζεθε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δνκέο πνπ ήηαλ κεγαιχηεξεο ζε φγθν ζηνπο 

άλδξεο (Lips, 2003). O Spurzheim, καζεηήο ηνπ Gall, ππνζηήξημε φηη νη κεησπηαίνη ινβνί ησλ 

γπλαηθψλ είλαη κηθξφηεξνη απφ ησλ αλδξψλ (Shields, 1975). Ο Mill ζην δνθίκηφ ηνπ “The 

subjection of women” (2006) επηρείξεζε λα αλαδείμεη κηα δηαθνξεηηθή άπνςε, 

ππνζηεξίδνληαο εκκέζσο ηηο γπλαίθεο. κσο, ην επηρείξεκα ζην νπνίν θαηέιεμε γηα ηελ 

αηηηνινγία ηεο "ππνηαγήο" (subjection) ησλ γπλαηθψλ ζηνπο άλδξεο, ήηαλ ε ζπγθξηηηθά 

πεξηζζφηεξε ζσκαηηθή δχλακε ησλ αλδξψλ, επηβεβαηψλνληαο ηελ κεηνλεμία ησλ γπλαηθψλ. 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθέο, επίζεο, ήηαλ νη απφςεηο ηνπ Mobius, ν νπνίνο ήηαλ γεξκαλφο 

θπζηνιφγνο, θαη ππνζηήξημε έληνλα φηη νη γπλαίθεο αδπλαηνχλ λα ζθεθηνχλ αλεμάξηεηα, 

έρνπλ ηάζεηο λα είλαη κνρζεξέο θαη αλαμηφπηζηεο, θαη γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα 

βξίζθνληαη ζε ζπλαηζζεκαηηθά αζηαζή θαηάζηαζε (Shields, 1975). 

 Οη πεπνηζήζεηο απηέο πξνο ηηο γπλαίθεο επεξέαζαλ θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ γπλαηθψλ. Δηδηθφηεξα, ν Hall πξφηεηλε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εηδηθά πξνζαξκνζκέλν 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ, ην νπνίν ζα ηηο πξνεηνίκαδε γηα ηηο κεηέπεηηα απαηηήζεηο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο. Δίλαη ζθφπηκν λα πξνζηεζεί φηη ν ίδηνο ζεσξνχζε φηη ε εθπαίδεπζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη ε εξγαζία ηνπο ζε ελαζρνιήζεηο δηαλνεηηθνχ ηχπνπ, ζα ηηο απνκάθξπλαλ απφ 
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ηελ κεηξφηεηα θαη ην γάκν, κε απνηέιεζκα λα κελ ζπλερηζηεί ην αλζξψπηλν είδνο. Δπνκέλσο, 

αλαγθαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξφηεηλε ήηαλ φηη απηέο ζα 

δηδάζθνληαλ φηη ηειηθή θαηάιεμε ησλ γπλαηθψλ ζα ήηαλ ε κεηξφηεηα. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θχκαηνο ηνπ θεκηληζκνχ, πνιιέο γπλαίθεο 

απνθιείζηεθαλ απφ πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ςπρνινγίαο εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο θαη 

αληηηάρζεθαλ ζε πιήζνο εξεπλψλ πνπ αλαπαξήγαγαλ ζηεξενηππηθά ζεμηζηηθά δεδνκέλα ζηηο 

ζεσξίεο πνπ παξήγαγαλ θαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ (Morawski & Agronick, 

1991). Παξ’φια απηά, κηθξφο αξηζκφο γπλαηθψλ εηζήιζε ζε απνθιεηζηηθά αλδξηθά ηδξχκαηα, 

παξά ηνλ ζαθή θξαγκφ ησλ παλεπηζηεκίσλ. Οη πεξηζζφηεξεο παξαθνινπζνχζαλ ηα 

καζήκαηα σο «επηζθέπηεο» ζπγθεληξψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηηο απαξαίηεηεο δηδαθηηθέο 

κνλάδεο γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. Έσο ην 1917 γπλαίθεο ςπρνιφγνη απνηεινχζαλ ην 13% ηεο 

Ακεξηθαληθήο Φπρνινγηθήο Έλσζεο (APA). Δπξφθεηην γηα 25 γπλαίθεο, νη νπνίεο εηζήιζαλ 

ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν ηεο ςπρνινγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιαγήο ηνπ αηψλα (Furumoto, 

1987). 

Ζ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο δέρζεθε πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο σο θνηηήηξηεο θαη 

εξγαδνκέλνπο απφ φηη νη θπζηθέο επηζηήκεο, φπσο ε θπζηθή. Απηφ εμεγείηαη ιφγσ ηνπ φηη ε 

ςπρνινγία ήηαλ κηα λέν-ηδξπζείζα επηζηήκε. Βέβαηα, νη γπλαίθεο δελ αλέξρνληαλ ζε πςειά 

ηζηάκελεο ζέζεηο θαη εξγάδνληαλ σο βνεζνί εξεπλεηψλ ή ζε γπλαηθεία παλεπηζηήκηα. Ζ 

πξψηε γπλαίθα ε νπνία νινθιήξσζε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ιάβεη δηδαθηνξηθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ ήηαλ ε Ladd Franklin. Ο ηίηινο ζπνπδψλ δελ ηεο δφζεθε κέρξη ην 1926. Δίλαη 

ζθφπηκν λα πξνζζέζνπκε φηη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ν Tichener απέθιεηε γπλαίθεο απφ ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα ηνπ, κε θξηηήξην ην θχιν ηνπο. (Rutherford & Granek, 2010).  



 11 

1.1 Οπζηνθξαηηθή θεκηληζηηθή ςπρνινγία θαη ε ππόζεζε ηεο κεηαβιεηόηεηαο 

 

 Ζ δηακάρε αλάκεζα ζηηο θεκηλίζηξηεο ζεσξεηηθνχο γηα ην δήηεκα ηεο νπζηνθξαηηθήο 

θαη αληη-νπζηνθξαηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη έλα απφ ηα κείδνλα ζέκαηα ηεο θεκηληζηηθήο 

ςπρνινγηθήο έξεπλαο (Wallston, 1981).  

 Ζ νπζηνθξαηηθή πξνζέγγηζε ελ γέλεη πξφθεηηαη γηα ηελ εθαξκνγή ζην δήηεκα ηνπ 

θχινπ, ηεο επηζηεκνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ινγηθνχ ζεηηθηζκνχ. Αξρή ηεο επηζηεκνινγίαο 

απηήο απνηειεί, φηη ε γλψζε κπνξεί λα θαηαλνεζεί βάζεη αληηθεηκεληθψλ εξγαιείσλ 

κέηξεζεο θαη είλαη αλεμάξηεηε ηνπ εξεπλεηή (Lips, 2003).  

 Ο νπζηνθξαηηθφο θεκηληζκφο αλαπηχρζεθε ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο ηελ επνρή ηνπ 

19
νπ

 αηψλα θαη πξεζβεχεη φηη νη γπλαίθεο δηαθέξνπλ απφ ηνπο άλδξεο εμαηηίαο ηεο βηνινγίαο 

ηνπο, εηδηθά ησλ δεπηεξεπφλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θχινπ θαη ησλ αλαπαξαγσγηθψλ 

νξγάλσλ ηνπο (Rosser, 1992). Αλαιπηηθφηεξα, ε νπζηνθξαηηθή πξννπηηθή ηνπ θχινπ 

πξεζβεχεη ηε ζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην βηνινγηθφ θχιν σο 

αλαιινίσην θαη κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (Bohan, 1993). Αληιεί ην 

ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν απφ ηε ζεσξία ηεο «δηαθνξεηηθφηεηαο» (variability) ηνπ Γαξβίλνπ, 

ζηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη φηη νη άλδξεο είλαη απηνί πνπ πξνάγνπλ ηελ εμέιημε ηνπ είδνπο, 

ζεκεηψλνληαο κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη πςειφηεξεο επηδφζεηο ζε 

δηάθνξεο ηθαλφηεηεο. Ζ ζεσξία απηή θαηέιεμε λα ζπκπεξηιακβάλεη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, 

νπηηθνρσξηθή ηθαλφηεηα, πξνθνξηθέο ηθαλφηεηεο, επηζεηηθφηεηα θαη άιιεο ζπκπεξηθνξέο. Οη 

ζπκπεξηθνξέο απηέο θαη ε κεηέπεηηα επίδνζε ζε απηέο, ζεσξήζεθε φηη θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

έθζεζε ζε νξκφλεο (Rosser, 1992) είηε θαηά ηελ πξνγελλεηηθή είηε θαηά ηελ εθεβηθή πεξίνδν 

δσήο (Pinel, 2011).  

 Φεκηλίζηξηεο φπσο ε Calkins (1896), ε νπνία ήηαλ ε πξψηε γπλαίθα πξφεδξνο ηεο 

Ακεξηθαληθήο Φπρνινγηθήο Έλσζεο (APA), απνδερφληνπζαλ ηηο ηδέεο ηνπ Freud θαη ησλ 
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θνηλσληθψλ δαξβηληζηψλ, φζνλ αθνξά ηηο βηνινγηθά εδξαησκέλεο δηαθνξέο ησλ γπλαηθψλ θαη 

ησλ αλδξψλ. Οπζηαζηηθά, απνηεινχζε θνηλή παξαδνρή κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ απηψλ φηη νη 

γπλαίθεο είλαη θαηψηεξεο απφ ηνπο άλδξεο, ζρεηηθά κε ηα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζε 

νξηζκέλα πλεπκαηηθά, αιιά αλψηεξεο ζε άιια, εμαηηίαο ηνπ πνζνζηνχ ησλ νξκνλψλ πνπ 

ππήξραλ ζην ζψκα ηνπο. Δπνκέλσο, ζεσξψζεθε σο ινγηθή ζπλέπεηα ην γεγνλφο  φηη νη 

γπλαίθεο επηζηήκνλεο ζα αζρνιεζνχλ κε δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά δεηήκαηα απφ ηνπο 

άλδξεο. Ο ιφγνο γηα ην γεγνλφο απηφ πξνήιζε απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ηα αλαηνκηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ζα ππαγφξεπαλ κέζσ θάπνηνπ κεραληζκνχ θαη ηελ πλεπκαηηθή ηνπο εξγαζία. 

Οη έξεπλέο ηνπο ζηφρεπαλ ζηελ εχξεζε ησλ έκθπισλ δηαθνξψλ θαη απνκπζνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ είραλ παξαρζεί έσο ηφηε απφ άλδξεο ςπρνιφγνπο (Rosser, 1992). 

 Δηδηθφηεξα, ε Thompson- Woolley ζηελ δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή εμέηαζε ηηο 

έκθπιεο δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηεο 

θαηέδεημαλ ειάρηζηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ην νπνίν επηβεβαίσζε ηελ άπνςή ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ γπλαηθψλ κε ηνπο άλδξεο (Morawski & Agronick, 1991). Ο 

Thorndike παξήγαγε ζεκαληηθφ επηζηεκνληθφ έξγν γηα ηελ ππφζεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο, 

αληηθξνχνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Thompson- Wooley. Αλαιπηηθφηεξα, 

ππνζηήξημε φηη ε ππεξνρή ησλ αλδξψλ ζηηο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο γίλεηαη εκθαλήο φηαλ 

εξεπλεζνχλ ηα επίπεδα θαηαλνκήο ζε αλψηεξα ζηάδηα δηαλνεηηθψλ "ραξηζκάησλ". Δπνκέλσο, 

ε έξεπλα γηα έκθπιεο δηαθνξέο ζε βαζηθέο πλεπκαηηθέο δεμηφηεηεο ζα παξήγαγε κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ή ειάρηζηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ. ζνλ αθνξά 

ηελ ηδενινγηθή βάζε ηνπ Thorndike, είλαη θαίξην λα πξνζηεζεί φηη ζεσξνχζε φηη νη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο έρνπλ ειάρηζηε επίδξαζε ζηηο πλεπκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ 

θχισλ, άξα έθξηλε φηη νη γπλαίθεο είλαη εγγελψο θαηψηεξεο πλεπκαηηθά απφ ηνπο άλδξεο 

(Shields, 1975).  H Hollingworth αληηηάρζεθε ζηηο ζεσξίεο ηνπ Thorndike, ππνζηεξίδνληαο 

φηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ ππφζεζε φηη νη γπλαίθεο εγγελψο κεηνλεθηνχλ 
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ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο θαη φηη νη πλεπκαηηθέο δεμηφηεηεο ππφθεηληαη ρσξίο εμαηξέζεηο ζηε 

θακπχιε ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ηνπ Gauss. Τπνζηήξημε φηη ην θαηλφκελν απηφ γίλεηαη 

εζθαικέλα αληηιεπηφ σο βηνινγηθφ, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη θνηλσληθφ (Shields, 

1975). 
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1.2 Η δηακάρε πεξί ηεο "Κνηλσλίαο ησλ Ιδεώλ" 

 

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο «δηακάρεο» αθαδεκατθψλ ςπρνιφγσλ ζην ζέκα ηνπ 

θχινπ έιαβε ρψξα κέζσ δχν ζπλερφκελσλ δεκνζηεχζεσλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1891-

1896 (Nevers & Calkins, 1895;Jastrow, 1896;Nevers & Calkins, 1896). Ο θαζεγεηήο Joseph 

Jastrow (1891) βάζε ελφο πεηξάκαηνο πνπ εθηέιεζε, δήισζε φηη ηα επξήκαηά ηνπ 

επηβεβαίσλαλ ηελ δαξβηληθή ππφζεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Δίλαη αλαγθαίν λα πξνζηεζεί ζην 

ζεκείν απηφ, φηη ν Jastrow ζεσξνχζε φηη νη θνηλσληθνί παξάγνληεο επηδξνχλ ζηηο πλεπκαηηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ θχισλ (Shields, 1975).  

 Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο, δεηήζεθε απφ έλα δείγκα ππνθεηκέλσλ, ηελ ηάμε 

πνπ δίδαζθε ζην παλεπηζηήκην, λα θαηαγξάςεη φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα εθαηφ ιέμεηο. 

ηηο κεηαβιεηέο ειέγρνπ ηνπ πεηξάκαηνο ζπκπεξηιήθζε ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ν ρψξνο, 

δειαδή νη θνηηεηέο θαηέγξαςαλ ηε ιίζηα ζην ζπίηη ηνπο. Μέζσ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, 

ππνδείρζεθε φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ αλδξψλ εζηηάδεη ζην αθεξεκέλν, ην πξαθηηθφ θαη ην 

ρξήζηκν, ελψ ησλ γπλαηθψλ αληίζεηα ζην άκεζν πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζσπηθή ζθαίξα. 

Δπηπξφζζεηα, ηνλίζηεθε φηη πνιιέο ιέμεηο πνπ είραλ γξαθεί απφ γπλαίθεο αλαθέξνληαλ ζηνλ 

ξνπρηζκφ. ηα ζπκπεξάζκαηα ζπζρεηίζηεθε ν ειεχζεξνο ζπλεηξκφο ησλ ιέμεσλ κε ηελ 

πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηνπο λνεηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ θάζε θχινπ. Δπεηδή νη θνηηεηέο 

επέδεημαλ κεγαιχηεξε πνηθηιία ζηηο θαηεγνξίεο ιέμεσλ πνπ θαηέγξαςαλ , ν θαζεγεηήο 

Jastrow θαηέιεμε φηη επηβεβαηψζεθε ε ππφζεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο. αθψο, ε δήισζε απηή 

πξνθάιεζε έληνλεο αληηδξάζεηο απφ εξεπλήηξηεο ςπρνιφγνπο (Nevers & Calkins, 1895). 

 Οη ςπρνιφγνη Calkins θαη Nevers ζην παλεπηζηήκην Wellesley (1895) αλαπαξήγαγαλ 

ην πείξακα, νχησο ψζηε λα εμεηάζνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ δειψζεσλ ηνπ Jastrow. Σα 

απνηειέζκαηά ηνπο δηέθεξαλ εκθαλψο. Γηα ηελ απφθιηζε ζηα απνηειέζκαηα πξνηάζεθε φηη 

νθείιεηαη ζε παξάιεηςε κίαο κεηαβιεηήο ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα, δελ δεηήζεθε λα 
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θαηαγξάςνπλ ηηο ιέμεηο φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα, ζε αληίζεζε κε ηνλ Jastrow, νχησο 

ψζηε «ν λνπο λα παξακείλεη ειεχζεξνο». 

 ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα, νη γπλαίθεο είραλ πςειφηεξε επίδνζε ζηηο έλλνηεο απφ 

ηνπο άλδξεο ζην πείξακα ηνπ Jastrow, ιακβάλνληαο ππφςε θαη παξακέηξνπο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ πηζαλψο λα επεξεάζνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. ζνλ αθνξά 

θνηλά απνηειέζκαηα, επηβεβαηψζεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Jastrow φζνλ αθνξά ηελ 

πιεζψξα ιέμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεάκαηα θαη δηαζθέδαζε (Nevers & Calkins, 1895).  

 Καηαιήγνληαο, ππνγξακκίζηεθε φηη είλαη ζθφπηκν ε αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε πλεπκαηηθέο ηδηφηεηεο ησλ θχισλ θαη ζηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο λα γίλεηαη 

κε ακεξνιεςία. Δπηπιένλ, ηνλίζηεθε φηη ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξάζκαηα δελ κπνξνχλ λα 

γεληθεχνληαη ζε κεγάινπο πιεζπζκνχο (Nevers & Calkins, 1895). 

 Ζ ζχγθξνπζε απηή ζπλερίζηεθε, φηαλ ν Jastrow δήισζε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

Nevers θαη Calkins (1895)νθείινληαλ ζε πεηξακαηηθφ ζθάικα (Jastrow, 1895). Ηδηαίηεξα, 

ππνγξακκίζηεθε ε έιιεηςε κίαο βαζηθήο κεηαβιεηήο ειέγρνπ, ηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ θαη 

ππνζηεξίρζεθε φηη ε κεηαβιεηή απηή είλαη ε θχξηα ζηελ επηινγή αζπλείδεησλ ή ζπλεηδεηψλ 

ελλνηψλ θαη ιέμεσλ. πκπεξαζκαηηθά, θαηέιεμε φηη ηα επξήκαηα ηεο Nevers θαη Calkins 

(1895) επηβεβαίσζαλ ηελ πξνεγνχκελή ηνπ κειέηε, θαηαδεηθλχνληαο φηη κε ηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθήο πεηξακαηηθήο κεζφδνπ, πξνθχπηνπλ δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα. Δπνκέλσο, 

ζεψξεζε φηη νη δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ ζηα απνηειέζκαηα, δελ ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ 

απφξξνηα ηεο πλεπκαηηθήο αλσηεξφηεηαο ησλ γπλαηθψλ, αιιά αληηζέησο ζα κπνξνχζαλ κφλν 

λα αληαλαθινχλ ηε δηαθνξεηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. Δίλαη εκθαλήο ε επηξξνή ηεο 

ζεσξίαο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηελ θπξίαξρε εξεπλεηηθή ςπρνινγηθή ζθέςε.  

 ην ηειεπηαίν άξζξν, ην νπνίν πεξηείρε ππνζεκείσζε απφ ηνλ θαζεγεηή Jastrow, ε 

Calkins δεκνζίεπζε ηα επξήκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ πεηξάκαηνο πνπ δηεμήρζε. Δπαλέιαβε ηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαζεγεηή Jastrow, πξνζζέηνληαο ηνλ 
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ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαηά ηε δηεμαγσγή. Αθνινχζσο, απφ ηηο πξψηεο ζε ρξφλν ιίζηεο πνπ 

θαηέζεζαλ νη θνηηεηέο, επηιέρζεζαλ κε ηπραίν ηξφπν εηθνζηπέληε. Ζ πξνζζήθε απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε νχησο ψζηε ηα δεδνκέλα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν «θπζηθά», 

φπσο είρε ππνζηεξίμεη ν θαζεγεηήο Jastrow. Απνδείρζεθε φηη ηειηθψο, παξ’φιν πνπ ν 

ρξνληθφο πεξηνξηζκφο είρε επίδξαζε ζηελ πξσηνηππία θαη ηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ησλ 

ιέμεσλ πνπ θαηέγξαςαλ νη θνηηήηξηεο, ηα απνηειέζκαηα εθ λένπ θαηέδεημαλ ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Wisconsin (Calkins, 

1896). 

 Ζ δηακάρε απηή έγηλε γλσζηή σο «Κνηλσλία ησλ Ηδεψλ», εμαηηίαο ηνπ ηίηινπ ηνπ 

άξζξνπ ηνπ θαζεγεηή Jastrow (1981). θαη παξέκεηλε γλσζηή σο κηα απφ ηηο πξψηεο 

πξνζπάζεηεο γπλαηθψλ ςπρνιφγσλ λα αληηθξνχζνπλ ζηεξεφηππα ζρεηηθά κε ην θχιν. 
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1.3 Ιζηνξηθέο εμειίμεηο κεηά ην 1891-1896 θαη ηεο "Κνηλσλίαο ησλ Ιδεώλ" 

 

  Έλα έηνο πξηλ, ην 1894, ε Margaret Floy Washburn έγηλε ε πξψηε γπλαίθα πνπ έιαβε 

δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ζην παλεπηζηήκην Cornell, ππφ ηνλ E. B. Tichener. 

 Ζ πξψηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηελ ςπρνινγία κε ζέκα ηηο δηαθνξέο θχινπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ςπρνιφγν Helen Thompson-Woolley (1903), ε νπνία είρε ηίηιν: 

«The mental traits of sex».Ζ ίδηα απνηειέζε ηε πξψηε γπλαίθα πξφεδξν ηεο Ακεξηθαληθήο 

Φπρνινγηθήο Έλσζεο, ην 1905.  

  πλερίζηξηα ηνπ αθαδεκατθνχ έξγνπ ηεο Thompson-Woolley ήηαλ ε Leta Stetter 

Hollingworth. Ζ πξψηε παξήγαγε ζεκαληηθφ έξγν σο πξνο ηελ απνδφκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ 

θχινπ, θαζψο, δηεμήγαγε έλα πείξακα γηα λα απνδείμεη φηη νη δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

γπλαηθψλ δελ κεηψλνληαη θαηά ηελ εκκελφξνηα, κία άπνςε πνπ ππνζηήξημε ν Clarke ηνλ 19
ν
 

αηψλα (Shields, 1985). Δπηπιένλ, δηεμήγαγε κηα έξεπλα, ηελ νπνία αλαπαξήγαγε αξγφηεξα ε 

Hollingworth, νχησο ψζηε λα εμεηάζεη ηελ ππφζεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο. Δηδηθφηεξα, 

ρξεζηκνπνίεζε σο δείγκα πελήληα άηνκα, απφ ηα νπνία 25 άηνκα ήηαλ άλδξεο θαη 25 

γπλαίθεο, θαη εμέηαζε γηα πεξίπνπ 20 ψξεο ηηο δηαλνεηηθέο, θηλεηηθέο θαη αηζζεηηθέο 

δεμηφηεηεο.  ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαηαδεηρζεί, εάλ ππάξρεη, θάπνηα ζχλδεζε κεηαμχ 

ηνπ αλδξηθνχ θχινπ θαη ηεο πεξηζζφηεξν πςειήο δηαλνεηηθήο ηθαλφηεηαο (Shields, 1975). Σα 

απνηειέζκαηα δελ θαηέδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε (Thorne & Henley, 2005), ελψ ε 

ίδηα ππνζηήξημε φηη αλ ηα άηνκα ηα νπνία δηεθπεξαίσλαλ ηελ έξεπλα είραλ δηαθνξεηηθέο 

πεπνηζήζεηο απφ ηελ ίδηα, ζα ήηαλ πηζαλφ φηη ζα θαηέιεγαλ ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα, 

ππνζηεξίδνληαο ίζσο ηελ ππεξνρή ησλ αλδξψλ (Shields, 1975). Ζ έξεπλα ηεο Thompson- 

Wooley ρξεζηκνπνηήζεθε νχησο ψζηε λα κεησζεί ε ζεκαζία ησλ ζηεξενηχπσλ ηνπ θχινπ 

(Lips, 2003), ελψ ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία δελ ηεο απνδίδεηαη ηφζε ζεκαζία (Shields, 

1975). 
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 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη κεηά ηελ θαηάθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ςήθνπ 

ζηελ Ακεξηθή, παξαηεξήζεθε κηα ζεκαληηθή πηψζε ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηε ςπρνινγηθή 

κειέηε ηνπ θχινπ. Ζ λίθε ηνπ θηλήκαηνο ησλ ζνπθξαδέησλ, πξνθάιεζε θαζεζπραζκφ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ςπρνιφγνπο γηα ηζφηεηα θαη ίζε κεηαρείξηζε. Παξαδφμσο, κεηά ησλ 

γεγνλφησλ απηψλ, ην θίλεκα ησλ ζνπθξαδέησλ δηαζπάζηεθε θαη ν ζηφρνο ηεο ηζφηεηαο δελ 

επηηεχρζεθε νπζηαζηηθά (Thorne & Henley, 2005). 
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1.4 Η ζεσξία πεξί "κεηξηθνύ ελζηίθηνπ" 

 

 Ζ ζεσξία ηνπ κεηξηθνχ ελζηίθηνπ απνηειεί κηα ππφζεζε, ε νπνία έγηλε δεθηή άθξηηα 

απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο θαη ην επξχ θνηλφ. Οη πξψηεο εξκελείεο ηεο έγηλαλ βάζεη ηεο 

θπζηνινγίαο θαη αλαηνκίαο ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο, δειαδή δεδνκέλνπ φηη νη γπλαίθεο 

θπνθνξνχλ, αλαγθαζηηθά είλαη πξνζαξκνζκέλεο νχησο ψζηε λα θξνληίζνπλ θαη λα 

αλαζξέςνπλ ην λενγέλλεην. Τπφθεηηαη ζην ζχλνιν ησλ ζεσξηψλ φπνπ ππνγξακκίδνπλ φηη νη 

κεγαιχηεξεο αξεηέο ησλ γπλαηθψλ είλαη ε ππνκνλή, ε παξνρή αγάπεο θαη ε αγλφηεηα, ζε 

αληίζεζε κε ηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα.  

 Δίλαη εκθαλήο ε επίδξαζε ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπ 

ζπκπεξάζκαηνο απηνχ, θαζψο ε αλαηνκία ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο ηαπηίδεηαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ζηελ θνηλσληθή ζθαίξα. Οη πεξηζζφηεξνη ζεσξεηηθνί ηεο πεξηφδνπ εθείλεο 

δήισλαλ φηη ην γεγνλφο ην νπνίν πξνζθέξεη ηε κεγαιχηεξε επραξίζηεζε ζηηο γπλαίθεο είλαη 

λα παξέρνπλ ζπληξνθηά ζηνπο άλδξεο θαη ε κεηξφηεηα. Αληηζέησο, δελ ππήξμε αληίζηνηρε 

ζεσξία γηα ην έλζηηθην ηεο παηξφηεηαο, παξφιν πνπ νξηζκέλνη ζεσξεηηθνί ππνζηήξημαλ φηη 

ππάξρνπλ άλδξεο πνπ εγγελψο έρνπλ πεξηζζφηεξε θιίζε ζηελ παξνρή θξνληίδαο ζε 

λενγέλλεηα θαη παηδηά λεαξήο ειηθίαο.  

 Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην έλζηηθην ηεο κεηξφηεηαο παξνπζηάζηεθε σο 

βηνινγηθφ θαη θαζνιηθφ θαηλφκελν. Ο φξνο αληηθαηαζηάζεθε ζηαδηαθά απφ ηνλ φξν "γνλετθφ 

έλζηηθην". Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζηεζεί φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε ζεσξία απηή έγηλε 

δεθηή άθξηηα, ήηαλ ην γεγνλφο φηη ην ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη ζηα δψα (Dawkins, 2010). 

 κσο, είλαη αλαγθαίν λα αληηηαρζεί φηη ν ξφινο ηεο κεηέξαο δελ απνηειεί έλα θπζηθφ 

θαηλφκελν, παξά ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλν ξφιν θχινπ ζε έλα ζχζηεκα παηξηαξρίαο, ζηνλ νπνίν ν ηειηθφο 

πξννξηζκφο ησλ γπλαηθψλ είλαη λα γίλνπλ κεηέξεο, εμαζθαιίδνληαο ηνηνπηνηξφπσο, ηελ 
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δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο κεηαμχ ησλ θχισλ. Ο ξφινο ηεο κεηξφηεηαο φπσο 

παξνπζηάδεηαη πιένλ, απνηειεί θαηαζθεχαζκα ησλ θνηλσληθψλ ςπρνινγηθψλ θαη ηαηξηθψλ 

αλαθαιχςεσλ έπεηηα ηνπ 19νπ θαη 20νχ αηψλα (Nicholson, 1993). Δίλαη ελδεηθηηθφ ην 

γεγνλφο φηη ζπγγξάθνληαη βηβιία κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ δηδαζθαιία ησλ γπλαηθψλ γηα ην 

"πψο λα γίλνπλ θαιχηεξεο κεηέξεο" (Κνριαηδήο, 2013).   
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1.5 Φεκηληζηηθή Φπρνινγία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξώηνπ θαη Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ 

 

Καηά ηελ πεξίνδν 1920 έσο θαη 1945, νη επθαηξίεο γηα εξγαζία ζην πεδίν ηεο 

ςπρνινγίαο ήηαλ ειάρηζηεο γηα ηηο γπλαίθεο ςπρνιφγνπο. Οη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

πξνζθέξνληαλ ζπλήζσο αθνξνχζαλ ζέζεηο ζηνλ θιάδν ηεο εθαξκνζκέλεο ςπρνινγίαο θαη 

επηπιένλ, δελ ππήξρε ηδηαίηεξε ζηαζεξφηεηα θαη εξγαζηαθή αζθάιεηα γηα ηηο ζέζεηο ησλ 

γπλαηθψλ ςπρνιφγσλ. Δπηπξνζζέησο, ηελ πεξίνδν απηή δφζεθε ζεκαληηθφο αξηζκφο 

θηιαλζξσπηθψλ επηρνξεγήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

ηδξχζεθαλ λέα εξεπλεηηθά θέληξα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ εζηίαζε ζε έξεπλεο 

πνπ αθνξνχζαλ ηνλ θιάδν ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο, αθνινπζψληαο ηε ζηεξενηππηθή 

πεπνίζεζε ηεο κεηξηθήο θχζεο ησλ γπλαηθψλ. Δπηπξνζζέησο, γπλαίθεο ςπρνιφγνη 

εξγάδνληαλ ζε δηθαζηήξηα, θιηληθέο, δεκφζηα λνζνθνκεία θαη ζρνιεία, θαζψο νη ζέζεηο απηέο 

απαηηνχζαλ κφλν κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (Rutherford, 2010). 

Δπνκέλσο, ην εξεπλεηηθφ έξγν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο ήηαλ πεξηνξηζκέλν 

θαη, νχησο ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο πνιιέο γπλαίθεο ςπρνιφγνη 

ζησπνχζαλ ή εθάξκνδαλ ηαθηηθέο έκκεζεο αληίδξαζεο πξνο ηελ παξαδνζηαθή θπξίαξρε 

έξεπλα (Morawski & Agronick, 1991). κσο, είλαη ζθφπηκν λα ζεκεησζεί φηη νη γπλαίθεο 

ςπρνιφγνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο απνηεινχζαλ νκνγελή 

νκάδα, ρσξίο δηαπνιηηηζκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, επξφθεηην γηα ιεπθέο 

γπλαίθεο, πξνεξρφκελεο απφ κεζν-αζηηθέο νηθνγέλεηεο είηε απφ ηηο πεξηνρέο ζηα 

Βνξεηναλαηνιηθά ή ζηα θεληξναλαηνιηθά ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο 

(Rutherford, 2010). Δπνκέλσο, ε θεκηληζηηθή ςπρνινγία παξ'φιν πνπ είρε ειάρηζηε δξάζε 

ηελ πεξίνδν απηή, αζρνιείην θπξίσο κε ζέκαηα "ζηνηρεηψδε". Γηα παξάδεηγκα, δελ 
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ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηηο έξεπλεο ηεο επνρήο απηήο ζέκαηα πνπ ελδέρεηαη λα απαζρνινχζαλ 

ηηο έγρξσκεο γπλαίθεο ή  ζέκαηα ζεμνπαιηθήο απνθιίζεσο. 

 Σν 1940 ζρεκαηίζηεθε κηα έθηαθηε επηηξνπή γηα ηε ςπρνινγία (Emergency 

Committee in Psychology) γηα ηελ νξγάλσζε ηεο παξνρήο ςπρνινγηθήο βνήζεηαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ επηηξνπή απηή εμαίξεζε ηηο γπλαίθεο 

ςπρνιφγνπο. Δμαηηίαο απηνχ, ζρεκαηίζηεθε έπεηηα απφ έλα ρξφλν, ην 1941, ην Δζληθφ 

πκβνχιην Γπλαηθψλ Φπρνιφγσλ (National Council of Women Psychologists) κε πξφεδξν 

ηελ Goodenough (Rutherford, 2010). 
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1.6 πκπεξάζκαηα 

 

 Μέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ελ 

κέζσ ηνπ πξψηνπ θχκαηνο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο νη γπλαίθεο ήηαλ ζρεηηθά 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο (Morrow, 2000), ελψ ηα ζέκαηα ηνπ θχινπ, ηεο θαηαπίεζεο θαη 

ππνηίκεζεο ησλ γπλαηθψλ απνπζηάδνπλ απφ ηηο αθαδεκατθέο έξεπλεο ηεο επνρήο (Bohan, 

1992). Δπνκέλσο, νη αληηδξάζεηο ζην θπξίαξρν ζχζηεκα παξαγσγήο επηζηεκνληθήο γλψζεο 

ήηαλ πεξηνξηζκέλεο.  

 Ζ παηξηαξρία δελ είρε ηεζεί σο δήηεκα έξεπλαο, φπσο θαη νη ζηεξενηππηθέο απνδφζεηο 

ξφισλ θχινπ θαη έκθπισλ δηαθνξψλ. Οη έξεπλεο ζην γπλαηθείν θχιν εζηίαδαλ ζηε ζχγθξηζή 

ηνπ κε ην αξζεληθφ θχιν θαη ην πξψην ζεσξείην φηη ζπκπιήξσλε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεχηεξνπ 

(Shields, 1975). Δίλαη ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη ε ηνπνζέηεζε ησλ γπλαηθψλ ςπρνιφγσλ 

ήηαλ είηε εληφο ησλ πιαηζίσλ πνπ νη άλδξεο είραλ θαηαζθεπάζεη γηα απηέο είηε ελάληηα ζε 

απηά (Morrow, 2000).  

 Ζ θχξηα αληίδξαζε ζην θαζηεξσκέλν ζχζηεκα παξαγσγήο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη 

ε ακθηζβήηεζε ησλ ζηεξενηππηθψλ απνδφζεσλ ξφισλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ άξρηζε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην δεχηεξν θχκα θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο.  
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΤΜΑ ΦΔΜΙΝΙΣΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Δηζαγσγή 

 ζνλ αθνξά ηελ θπξίαξρε ςπρνινγία θαη ςπρνινγηθή έξεπλα, ζηηο αξρέο ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα ε έξεπλα ησλ έκθπισλ δηαθνξψλ εζηηάζηεθε ζηελ απφδεημε ηεο θπζηθήο 

χπαξμεο ησλ έκθπισλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δπνκέλσο, νη ζεσξεηηθνί ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

επηζηήκε ηεο βηνινγίαο γηα λα εμεηάζνπλ ηηο δηαθνξέο απηέο.  Γηα παξάδεηγκα, φπσο 

αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν Thorndike αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ γηα ην κεηξηθφ 

έλζηηθην, ηζρπξηδφκελνο φηη νη γπλαίθεο έρνπλ βηνινγηθή πξνδηάζεζε γηα ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ θαη ηε κεηξφηεηα (Lips, 2003).  

 Ζ αξρή ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο εληνπίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960. Σελ πεξίνδν απηή άξρηζε ζηαδηαθά λα δηακνξθψλεηαη θαη λα εθθξάδεηαη 

απφ γπλαίθεο ςπρνιφγνπο κηα έληνλε θξηηηθή πξνο ηνπο θπξίαξρνπο ξφινπο θχινπ, 

θαηαδεηθλχνληαο ηηο δνκέο πνπ αλαπαξάγνπλ ηελ θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ θνηλσληθή 

ζθαίξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην γάκν θαη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Ζ θχξηα ζηξαηεγηθή 

πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ρψξν ηεο 

ςπρνινγίαο ήηαλ ν ζπλδπαζκφο ηεο έξεπλαο κε πξφγξακκα δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ  

(Morawski & Agronick, 1991). 

 Οη θεκηληζηηθέο κειέηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο άξρηζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 

(O’Connell & Russo, 1991), φπνπ απφθνηηνη θαη λενεηζαρζέληεο ζε ζρνιέο ςπρνινγίαο 

ίδξπζαλ ηελ Έλσζε γηα ηηο Γπλαίθεο ζηε Φπρνινγία (Association for Women in Psychology) 

ην 1961 (Crawford, 2001). Μεηά ηηο εμειίμεηο απηέο έγηλε δπλαηφ γηα ηελ ςπρνινγία ησλ 

γπλαηθψλ λα ιεηηνπξγήζεη σο σο αλεμάξηεηνο θιάδνο (O’Connell & Russo, 1991). Ζ 

αλάπηπμε απηή έγηλε δπλαηή απφ ηε θεκηληζηηθή θξηηηθή θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ λέσλ 

νξγαληζκψλ. Οη νξγαληζκνί πνπ ηδξχζεθαλ ήηαλ ν AWP ην 1969 θαη ε APA Division 35 ην 
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1973 (Crawford & Marecek, 1989 α). Ο ίδηνο απηφο δηαρσξηζκφο ζε δχν  δηαθξηηνχο 

νξγαληζκνχο αληαλαθιά δηαθνξέο ζηε πξνζέγγηζε ηνπ ίδηνπ δεηήκαηνο.  
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2.2 Η "Φπρνινγία ησλ γπλαηθώλ" 

 Δίλαη αλαγθαίν λα επηκείλνπκε ζην ζεκείν απηφ ζηνλ φξν «ςπρνινγία ησλ γπλαηθψλ», 

θαζψο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν φξνο απηφο δελ έρεη αθξηβή εξκελεία σο πξνο ηε ζεκαζία ηνπ. 

Θα ήηαλ δπλαηφ λα εξκελεπζεί σο θπξηνιεθηηθφο, δειαδή πεξηιακβάλνληαο αλαιχζεηο απφ 

ςπρνινγηθήο πξννπηηθήο ησλ αλαγθψλ, ελδηαθεξφλησλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

γπλαηθψλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή πξνυπνζέηεη φηη ε ςπρνινγία ησλ γπλαηθψλ δηαθέξεη απφ απηή 

ησλ αλδξψλ, θαζηζηψληαο αλαγθαία ηε δεκηνπξγία ηεο «ςπρνινγίαο ησλ αλδξψλ» θαη 

δηαρσξίδνληαο ηα θχια ζε ςπρνινγηθή βάζε (Walker, 1981). Δπηπιένλ, επηβεβαηψλεη κε ην 

φλνκά ηεο ην γεγνλφο φηη ε «ππφινηπε» ςπρνινγηθή έξεπλα θαηεπζχλεηαη απφ θαη 

επηθεληξψλεηαη ζηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ.  

 Ζ Parlee θαηεγνξηνπνίεζε ηηο θεκηληζηηθέο έξεπλεο ζε ηξεηο επηκέξνπο νκάδεο: ηελ 

ςπρνινγία ησλ γπλαηθψλ (psychology of women), ε νπνία πεξηιακβάλεη έξεπλεο έκθπισλ 

δηαθνξψλ, ξφισλ θχινπ. Δπηπιένλ, ηελ ςπρνινγία ελάληηα ζηηο γπλαίθεο (psychology against 

women), ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

παξαδνζηαθήο ςπρνινγηθήο έξεπλαο ζην ζέκα ηνπ θχινπ θαη ηελ αδπλακία παξαγσγήο 

απνηειεζκάησλ πνπ αληαλαθινχλ ηελ δσή ησλ γπλαηθψλ. Σέινο, ηελ ςπρνινγία γηα ηηο 

γπλαίθεο (psychology for women), ε νπνία πξφθεηηαη γηα ηε θεκηληζηηθή έξεπλα θαη επνκέλσο 

παξάγεηαη απφ άηνκα πνπ θαηεγνξηνπνηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο θεκηληζηέο θαη ην έξγν ηνπο 

νξηνζεηείηαη απφ ηελ θεκηληζηηθή ζεσξία θαη πνιηηηθή (φπσο παξαηίζεηαη ζην: Rutherford, 

2010).  

 Αλαιπηηθφηεξα, νη θεκηλίζηξηεο ςπρνιφγνη δηαθέξνπλ ηφζν ζηηο πνιηηηθέο πνπ 

ελζηεξλίδνληαη, αιιά θαη ζην πνζνζηφ πνπ ζεσξνχλ φηη ζα έπξεπε απηέο νη πνιηηηθέο λα 

επεξεάδνπλ ηελ αθαδεκατθή ηνπο εξγαζία (Crawford & Marecek, 1989 α). Παξά ην γεγνλφο 

φηη ην θίλεκα ηνπ θεκηληζκνχ επηθεληξψζεθε θπξίσο ζην δήηεκα ηεο δπλάκεσο, νη ςπρνιφγνη 

ηνπ 1970 δελ εζηίαζαλ ζην ζέκα απηφ (Unger,1998). Δληνχηνηο, επηθεληξψζεθαλ ζηελ 
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άζθεζε θξηηηθήο ησλ εξεπλψλ ηεο θπξίαξρεο ςπρνινγίαο. Ζ πεηξακαηηθή θνηλσληθή 

ςπρνινγία άξρηζε λα δέρεηαη θξηηηθέο έξεπλεο θεκηληζηψλ. Οη θξηηηθέο πεξηιάκβαλαλ 

δηάθνξα ζέκαηα, απφ πξνθαηαιήςεηο ζηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο, ηε θαηαζθεπή ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, φπσο θαη ζηελ εξκελεία θαη ηνπο νξηζκνχο (Unger, 1996). 

Σν θπξίαξρν θαη επαλαιακβαλφκελν δήηεκα ήηαλ φηη νη ςπρνινγηθέο έξεπλεο δελ 

πεξηιάκβαλαλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηε θσλή ησλ γπλαηθψλ (Rosser, 1992). 
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2.3 Φεκηληζηηθή ςπρνινγηθή έξεπλα θαη παξαγσγή ζεσξεηηθνύ έξγνπ θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ δεπηέξνπ θύκαηνο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο 

 

 Σελ ίδηα πεξίνδν θαηά ηελ αχμεζε ηεο δχλακεο ηνπ δεχηεξνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, 

παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ςπρνιφγσλ γηα ηε έξεπλα ζην δήηεκα ηνπ 

θχινπ. Έλα απφ ηα βηβιία πνπ επεξέαζε πεξηζζφηεξν ηε κειέηε ησλ έκθπισλ δηαθνξψλ 

ήηαλ ην "Feminine Mystique". ην βηβιίν ηεο ε Friedan ππνζηήξημε φηη νη γπλαίθεο, κέζσ ηεο 

απνδνρήο ηνπ ξφινπ «κεηέξα/λνηθνθπξά», απνθηνχζαλ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη 

αζθάιεηα, ζε βάξνο ηεο αίζζεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο. Δπηπιένλ, ηελ ίδηα επνρή δεκνζηεχηεθε 

ην απφζπαζκα ηνπ Equal Pay Act θαη έιαβε ρψξα ζέζπηζε ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ γηα 

Γπλαίθεο ηεο Friedan.  Δπηπξνζζέησο, άλδξεο ςπρνιφγνη ππνζηήξημαλ ηηο δειψζεηο ηεο 

θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο. Γηα παξάδεηγκα, ν Erving Goffman (1976) ππνζηήξημε φηη ηα κέζα 

καδηθήο επηθνηλσλίαο εδξαηψλνπλ θαη εληζρχνπλ ζηεξενηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

γπλαηθψλ, κε πξνβάιινληαο κηα ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηεο γπλαηθείαο δσήο.  

 Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ εξγάδνληαλ ζην ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο πξηλ ην 1970 

ήηαλ κηθξφηεξν απφ 30%. Οη γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε ζπκπφζηα ηεο Ακεξηθαληθήο 

Φπρνινγηθήο Έηαηξείαο ην 1965 ήηαλ δψδεθα απφ ηνπο 1700 ζπκκεηέρνληεο. Σν ηνπίν 

παξέκεηλε ίδην γηα ηα επφκελα 4 ρξφληα (Uger, 2010). Δπίζεο, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ 

ιάκβαλαλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ην 1960 ήηαλ 21% (Lukes & Stewart, 1981), ελψ θαηά 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 ησλ γπλαηθψλ κε δηδαθηνξηθφ ζηε ςπρνινγία ήηαλ 45,5%. Δπηπιένλ, 

ηδξχζεθαλ εηθνζηνθηψ  θεκηληζηηθά εξεπλεηηθά θέληξα (O’Connell & Russo, 1991). 

 Σα πεξηζζφηεξα θείκελα πνπ ππήξραλ ηελ πεξίνδν εθείλε γηα ηε ςπρνινγία ησλ 

γπλαηθψλ απνηεινχζαλ πινχζηα πεγή γηα θεκηληζηηθή θξηηηθή, φπσο θαηέδεημε αξγφηεξα ε 

Weisstein (Rutherford, 2010). Οη πξσηνπφξνη ηεο ςπρνινγηθήο επηζηήκεο, φπσο ν Thorndike, 

o Cattell, o Hall, αληιψληαο απφ ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο, ζεσξνχζαλ φηη νη γπλαίθεο 
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βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξε εμειηθηηθή βαζκίδα απφ ηνπο άλδξεο θαη δηαζέηνπλ κφλν 

πξσηφγνλεο, βαζηθέο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο (Bohan, 1992). 

 πσο πξναλαθέξζεθε, ηζρπξή θξηηηθή ζηελ θπξίαξρε ςπρνινγία θαη ςπρνινγηθή 

έξεπλα άζθεζε ε Weisstein. Σν άξζξν ηεο «Psychology Constructs the Female» (1968) ήηαλ 

ην εθαιηήξην ζεκείν γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο. ην άξζξν απηφ ε 

Weisstein ππέδεημε ηηο ζεμηζηηθέο ππνζέζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ πνπ είραλ πηνζεηήζεη νη πην 

επηθαλείο ςπρνιφγνη θαη ςπρίαηξνη ηεο επνρήο, φπσο Bruno Betelheim, o Erik Erikson θαη ν 

Joseph Rheingold. Ζ ίδηα ππνζηήξημε φηη ηελ πεξίνδν εθείλε ζηελ ςπρνινγία νη άλδξεο 

ςπρνιφγνη παξήγαγαλ ζεσξίεο ζρεηηθά  κε ηηο γπλαίθεο, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχλ θιηληθά 

δεδνκέλα απφ γπλαίθεο ή αθφκε θαη γπλαίθεο σο ππνθείκελα ζηηο έξεπλέο ηνπο. 

 πγθεθξηκέλα, ν Erikson (1964), αλαθεξφκελνο ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο γπλαηθείαο 

ηαπηφηεηαο δήισζε φηη ε δεκηνπξγία ηεο γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο πξέπεη λα αλαβιεζεί, έσο 

φηνπ απνθαζίζεη πνηνλ ζα παληξεπηεί.  Πξφηεηλε ηελ χπαξμε ελφο εζσηεξηθνχ ρψξνπ εληφο 

ηεο γπλαίθαο, ν νπνίνο απνθηά ηαπηφηεηα θαη εθδειψλεηαη ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηά ην γάκν ηεο. Ζ δήισζε απηή θαζηζηά ζαθή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπηδφηαλ ε 

γπλαηθεία ηαπηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά ζηελ ςπρνινγία θαη πξφθεηηαη γηα ζηεξεφηππα ησλ 

νπνίσλ ηα θαηάινηπα εκθαλίδνληαη ζπνξαδηθά αθφκε θαη ζήκεξα (Sorrow, 2000). Ζ γπλαίθα 

απεηθνλίδεηαη σο ην εζσηεξηθφ, ηδησηηθφ, ζησπειφ θαη παζεηηθφ ππνθείκελν, ελψ ν άλδξαο 

είλαη απηφο πνπ κε ηελ έλσζε ησλ δχν, εθθξάδεη κέζσ ηνπ ίδηνπ ηελ χπαξμε θαη ηαπηφηεηα 

ηεο γπλαίθαο.  Δπηπιένλ, ε Weisstein πξφηεηλε φηη ε ςπρνινγία ηεο επνρήο δελ πξνζέθεξε 

ζεσξίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ γπλαηθψλ θαζψο, επηθεληξψλνληαλ ζε εζψηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά σο εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο, παξά ζην θνηλσληθφ πιαίζην. Δπίζεο, 

δήισζε θιηληθνί ςπρνιφγνη δελ ζεσξνχζαλ αλαγθαίν λα ζπγθεληξψζνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα 

λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο(Weisstein, 1968) θαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία 

εμήγαγαλ δελ απνηεινχζαλ «αληηθεηκεληθή αιήζεηα» (Morrow, 2000) Αληηζέησο, βαζίδνληαλ 
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ζε θνηλσληθά ζηεξεφηππα, νχησο ψζηε λα εμάγνπλ ζεσξίεο ζρεηηθά κε ην γπλαηθείν θχιν 

(Wesstein, 1968). Χο ινγηθή απφιεμε θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη θπξίαξρεο 

ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, νη νπνίεο φπσο πξναλαθέξζεθε εθθξάδνληαλ θπξίσο απφ άλδξεο θαη 

ρσξίο θιηληθά δεδνκέλα απφ γπλαίθεο, επηβεβαίσλαλ ηα επηθξαηέζηεξα θνηλσληθά ζηεξεφηππα 

ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ, αλαπαξάγνληαο ηελ θνηλσληθή θαηαπίεζή ηνπο θαη ηε δέζκεπζή ηνπο 

ζηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Γελ παξέιεηςε λα αζθήζεη ηζρπξή θξηηηθή ζηε ζεσξία ηνπ Freud, βαζηζκέλε ζηε 

πεπνίζεζή ηεο γηα δηαξθή έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ θαη ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ. Τπνζηήξημε 

φηη ν Freud δελ έιεγμε ηα επξήκαηά ηνπ κε ηηο θαηάιιειεο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο 

αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο. νχησο ψζηε, λα απνδείμεη ή λα θαηαξξίςεη ηηο ππνζέζεηο ηνπ. 

Δπνκέλσο, ηα επξήκαηά ηνπ δελ ήηαλ εμαξρήο αληηθεηκεληθά, θαζψο ε Weisstein έθξηλε φηη 

απνζθνπνχζε λα επηβεβαηψζεη απηά ηα νπνία ζεσξνχζε φηη ίζρπαλ γηα ηελ ςπρνζεμνπαιηθή 

ηαπηφηεηα θαη αλάπηπμε (Weisstein, 1968). Ζ αδπλακία δηφξζσζεο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο 

ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε ςπρνινγηθή κεζνδνινγία ζηελ έξεπλα, ζπληζηά ζθάικα ηχπνπ 

(ίκνο & Κνκίιε, 2003). πκπεξαζκαηηθά, κε ηνλ ηξφπν απηφ θαηέδεημε ηελ αδπλακία ησλ 

έσο ηφηε ςπρνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ λα εξεπλήζνπλ ηελ ςπρνινγηθή ππφζηαζε ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηεο γπλαηθείαο εκπεηξίαο (Rutherford, 2010). 

 ζνλ αθνξά ζην επηρείξεκα ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ σο εξκελεία ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, ε Weisstein ζηήξημε ηελ ππφζεζή ηεο ζε πεηξάκαηα πνπ θαηαδείθλπαλ ηελ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ πξνζδνθηψλ πάλσ ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

δψσλ αιιά θαη ησλ αλζξψπσλ. Δλψ ζην πξψην θχκα ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο νη 

εξεπλήηξηεο αληινχζαλ απφ ηε δηθή ηνπο εκπεηξία, ζην ελ ιφγσ άξζξν ε Weisstein 

ρξεζηκνπνίεζε πιεζψξα θνηλσληθψλ εξεπλψλ, απνδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία θαη ηελ επίδξαζε 

ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζηηο πξνζδνθίεο πνπ ειέγρνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά. Σα επξήκαηά ηεο 



 31 

θαηέζηεζαλ ζαθή ηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ πξνζδνθηψλ θαη ηεο 

γπλαηθείαο ζπκπεξηθνξάο (Rutherford & Granek, 2010). 

 Οη ηζρπξηζκνί απηνί απνηέιεζαλ ην πξψην θεκηληζηηθφ πιήγκα γηα ηελ έσο ηφηε 

αλδξνθξαηνχκελε ςπρνινγία. Μέζσ ηεο Wesstein απνδφζεθαλ κε επηζηεκνληθφ ιφγν 

θεκηληζηηθέο ζέζεηο κέζα ζην πιαίζην ηεο ςπρνινγίαο. Δπξφθεηην γηα ηε πξψηε δηαηχπσζε 

ππφζεζεο σο πξνο ηε « θνηλσληθή θαηαζθεπή ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ» (Crawford & Marecek, 

1989 α). πκπεξαζκαηηθά, ηφληζε ηελ έιιεηςε εμέηαζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ δηέπνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο «γπλαηθείαο πξνζσπηθφηεηαο».  

 Έπεηηα ηεο Weisstein αθνινχζεζε ζεκαληηθφο αξηζκφο θεκηληζηξηψλ ςπρνιφγσλ. H 

Sheriff ηζρπξίζηεθε φηη νη ςπρνινγηθέο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο επξφθεηην γηα θνηλσληθφ 

«κχζν», θαζψο νη θπξηφηεξεο απφ απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ξαηζηζηηθέο 

θαη ζεμηζηηθέο ζέζεηο (Morrow, 2000). Τπνζηήξημε φηη ν ηξφπνο ηεο ςπρνινγίαο λα εμεγεί 

ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά πεξηνξίδνληαλ ζηελ ζχγθξηζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο κε 

άιια ζειαζηηθά, κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ζπγθξηηηθήο ςπρνινγηθήο έξεπλαο.  

 Ζ Chleser δεκνζίεπζε ην έξγν ηεο «Women and Madness» ζην νπνίν θαηαδεηθλχεη ηε 

ζπλερή παζνινγηθνπνίεζε ηεο γπλαηθείαο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθψλ πνπ 

δελ ζπλάδεη κε ηηο λφξκεο θχινπ, θαηεγνξηνπνηείηαη σο «δπζπξνζαξκνζηηθή» θαη ιεηηνπξγεί 

σο κέζν θνηλσληθνχ ειέγρνπ ησλ γπλαηθψλ, ελψ ηαπηφρξνλα, ε ππεξβνιηθή ηαχηηζε κε ην 

γπλαηθείν ξφιν θχινπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ππεξβνιηθή έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, 

ζεσξείηαη σο ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή (Rutherford, 2010). 

 ζνλ αθνξά ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλα ησλ 

έκθπισλ δηαθνξψλ ηε πεξίνδν ηνπ 1960 έσο ηηο αξρέο ηνπ 1970, ήηαλ θπξίσο ε ςπρνκεηξηθή 

κεζνδνινγία, ε νπνία, φπσο αλαθέξεη ν Γαθέξκνο (2012), «ζεσξήζεθε απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο φηη κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ αληηθεηκεληθή, επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ θχινπ θαη 
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ησλ έκθπισλ δηαθνξψλ.»(ζει.) Ζ πξνζέγγηζε απηή νδήγεζε ζηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ 

θιηκάθσλ κε αληηθείκελν ηνπο ξφινπο θχινπ.  
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2.4 Κιίκαθεο θύινπ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ αλδξόγπλνπ 

  

 Έσο ηελ πεξίνδν εθείλε ηα δχν θχια, ζειπθφ θαη αξζεληθφ, γηλφληνπζαλ θαηαλνεηά 

σο δχν άθξα ελφο ζπλερνχο, σο θαζνιηθέο θαη απφιπηεο έλλνηεο (Furby, 1983). Δξεπλεηηθά 

είρε επηβεβαησζεί φηη κνηίβα ζπκπεξηθνξάο ζηεξενηππηθά απνδίδνληαλ ζην έλα ή ην άιιν 

θχιν (Benoist, 1977). Ζ πηνζέηεζε αλδξηθψλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο απφ άλδξεο θαη 

αληίζηνηρα ζειπθψλ, απφ γπλαίθεο, ζεσξείην δείγκα ςπρνινγηθήο πγείαο. Αληηζέησο, ε 

αδπλακία ή ε άξλεζε νηθεηνπνίεζεο πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο αληίζηνηρνπο κε ην βηνινγηθφ 

θχιν, ππνδείθλπε ζεμνπαιηθή ζχγρπζε, νκνθπινθηιία ή θαη ςπρνινγηθή δηαηαξαρή (Cook, 

2001).  H Janet Taylor, εξεπλήηξηα θνηλσληθή ςπρνινγία αζρνιήζεθε εθηελψο κε ηηο 

δηαθνξέο θχινπ. Δμέηαζε θπξίσο ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο, 

αλαπηχζζνληαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Helmreich ην Δξσηεκαηνιφγην Πξνζσπηθψλ 

Υαξαθηεξηζηηθψλ (Personal Attributes Questionnaire), ην νπνίν απνηέιεζε ην πξψην 

εξγαιείν κέηξεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ «αλδξφγπλνπ». Ήηαλ κία απφ ηηο πξψηεο εξεπλήηξηεο πνπ 

δηαηχπσζε ηελ ηδέα φηη ε ζειπθφηεηα θαη ε αξζεληθφηεηα δελ απνηεινχλ δχν πφινπο ηνπ 

ίδηνπ ζπλερνχο, αιιά αληηζέησο, ζπληζηνχλ δχν απηνχζηεο, αλεμάξηεηεο θνηλσληθέο 

θαηαζθεπέο. Σελ ππφζεζε απηή απέδεημε αξγφηεξα, κε κειέηεο ζε θνηηεηέο θαη άιιεο 

θνηλσληθέο νκάδεο (Thorne & Henley, 2005). Μηα εξεπλήηξηα πνπ αζρνιήζεθε κε ην ζέκα 

απηφ ήηαλ ε Unger, ε νπνία εμέδσζε ην έξγν ηεο: «Towards a redefinition of sex and gender 

in psychology». ε απηφ εμέηαζε ηε δηάθξηζε κεηαμχ βηνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ θχινπ 

(Rutherford, 2010).  

 Δμίζνπ ζεκαληηθή θπζηνγλσκία ζηε κειέηε ησλ δηαθνξψλ θχινπ ππήξμε ε Sandra 

Bem, ε νπνία εμέηαζε ηηο ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο ηεο ζειπθφηεηαο, αξζεληθφηεηαο θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνθηψληαη νη πξνθαηαιεκέλνη κε βάζε ην θχιν θνηλσληθνί ξφινη(Aiken, 



 34 

1991). Καηαζθεχαζε ηελ θιίκαθα Bem Sex Role Inventory (BSRI)(1981), κέζσ ηεο νπνίαο 

θαζνξίδεηαη ν βαζκφο πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ ζε παξαδνζηαθά ζηεξεφηππα ξφινπ-θχινπ. 

ηε θιίκαθα απηή ππάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο: αξξελσπφηεηα, ζειπθφηεηα θαη «αλδξφγπλα» 

ραξαθηεξηζηηθά. Παξ’φιν πνπ ζεσξήζεθε ζηαηηζηηθά έγθπξν κεηά ηε ρξήζε ηνπ ζε 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα (Wilson, McMaster, Greenspan, Mboyi, Ncube, & Sibanda, 

1990;Hughes, 1979;Carlsson & Magnusson, 1980), ε εγθπξφηεηα ηεο θιίκαθαο δελ 

επηβεβαηψζεθε απφ έξεπλεο ζηελ Αζία (Ward & Sethi, 1986). Δπηπιένλ, παξά ηα 

πξναλαθεξζέληα δεδνκέλα ππάξρνπλ αλαθνξέο φηη δελ ρξεζηκνπνηείηαη δηαδεδνκέλα, επεηδή 

ζηαζκίζηεθε κφλν ζε δείγκαηα πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Standford (Aiken, 1991;Wilcox 

& Francis, 1997).  

 H Bem θαηαζθεχαζε ηελ θιίκαθα απηή, δεηψληαο απφ έλαλ αξηζκφ θξηηψλ, πνπ ήηαλ 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, λα αμηνινγήζνπλ ηεηξαθφζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ βαζκφ πνπ 

αξκφδνπλ απηά ζε άηνκν γπλαηθείνπ ή αλδξηθνχ θχινπ. Κιήζεθαλ λα κελ απαληήζνπλ 

ζχκθσλα κε ην δηθφ ηνπο ζχζηεκα αμηψλ, αιιά πξνζπαζψληαο λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζα άξκνδε ζηελ ηδαληθή «ακεξηθαληθή θνηλσλία». Σν πιήξεο εξσηεκαηνιφγην 

απνηειείηαη απφ είθνζη ραξαθηεξηζηηθά απνθιεηζηηθά  γπλαηθεία,  20  απνθιεηζηηθά αλδξηθά 

θαη 20 νπδέηεξα (Wetherell, 1986). 

 Μέζσ ηεο θιίκαθαο απηήο δηακνξθψζεθε κηα λέα ηαπηφηεηα ξφισλ θχινπ: ε 

«αλδξφγπλε» (Robinson & Green, 1981), ε νπνία απνηέιεζε κηα λέα ςπρνζεμνπαιηθή 

ηαπηφηεηα (Wetherell, 1986). Καηαζθεπάζηεθε κε ηνλ ηξφπν απηφ, κηα ηαπηφηεηα πνπ ζηα 

πιαίζηά ηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αξζεληθά θαη ζειπθά ραξαθηεξηζηηθά(Robinson & 

Green, 1981), ηα νπνία δελ ζπλδένληαη αλαγθαζηηθά κε ην βηνινγηθφ θχιν ηνπ αηφκνπ 

(Wetherell, 1986). Ακθηζβήηεζε ηα δεδνκέλα ηεο έσο ηφηε θνηλσληθήο θαηαλφεζεο ηνπ 

θχινπ(Robinson & Green, 1981). Έξεπλεο επηβεβαίσζαλ φηη ε ιεηηνπξγία ησλ αηφκσλ κε 

απνθιεηζηηθά ζειπθφ-αξζεληθφ κνηίβν ζπκπεξηθνξάο θαηαιήγεη ζε πηνζέηεζε 
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δπζιεηηνπξγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Furby, 1983). Γεδνκέλνπ φηη απνηειεί ςπρνκεηξηθή 

θιίκαθα, άξα αληηπξνζσπεχεη εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, παξνπζηάδεη 

αληίζηνηρα πξνβιήκαηα κε θάζε ςπρνκεηξηθή θιίκαθα (Robinson & Green, 1981). Αξγφηεξα, 

ππνζηεξίρζεθε απφ έξεπλεο φηη ε θιίκαθα απηή εμεηάδεη πεξηζζφηεξν ην πνζνζηφ 

«θξνληίδαο» θαη «επηβιεηηθφηεηαο», παξά «ζειπθφηεηαο» θαη «αξζεληθφηεηαο» (Wiggins & 

Holzmuller, 1981).  

 Δπηπξφζζεηα, πξνηάζεθε απφ ηε Bem (1974) φηη ν ξφινο θχινπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ θαη εηδηθφηεξα, κε ηάζε πξνο εθδήισζε θαηάζιηςεο. Σα 

εξεπλεηηθά επξήκαηα δελ ππνζηήξημαλ ηελ πξνθεηκέλε ππφζεζε (Flett, Vredenburg, Pliner & 

Krames, 1985), παξφιν πνπ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο εθδήισζεο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο θαη ηνπ αλδξηθνχ θχινπ (Whitley, 1985). Ζ 

έλλνηα ηνπ αλδξφγπλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θφξνλ απφ ηε θεκηληζηηθή ςπρνινγία ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 έσο θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 (Cook, 2001). Οη πεξηνξηζκνί 

ηνπ φκσο, ειαρηζηνπνίεζαλ ηε κεηέπεηηα ρξήζε ηνπ, πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. 

(Cook, 2001).  

 Αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ δηαθνξψλ ζηε πξνζσπηθφηεηα είλαη ην Vocational Preference 

Inventory (VPI) θαη ην Vocational Interest Inventory (VII). Γηα παξάδεηγκα, φπσο αλαθέξεη ν 

Aiken (1991) νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα έρνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

άλδξεο ζηα εμήο ζέκαηα: Κνηλσληθφ, Καιιηηερληθφ θαη πκβαηηθφ. Δληνχηνηο, νη άλδξεο 

ηείλνπλ λα επηδεηθλχνπλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηα ζέκαηα: Πξαγκαηηθφ/ Ρεαιηζηηθφ, 

Δξεπλεηηθφ θαη Δπηρεηξεκαηηθφ. 
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2.5 Ιζηνξηθέο εμειίμεηο θαη θεκηληζηηθή ςπρνινγηθή έξεπλα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 

 

 Σν 1970 ε Ακεξηθαληθή Φπρνινγηθή Δηαηξεία δηφξηζε ηελ Task Force on the Status of  

women in psychology κεηά απφ πίεζε ηεο λενηδξπζείζαο AWP (έλσζε γηα γπλαίθεο ζηελ 

ςπρνινγία). ην εηήζην ζπκπφζην ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρνινγηθήο Δηαηξείαο ηα ζέκαηα 

άξρηζαλ λα πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα ηεο ςπρνινγίαο ησλ γπλαηθψλ (Uger, 2010). 

ζνλ αθνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, ηα πξψηα καζήκαηα γηα ηελ ςπρνινγία ησλ γπλαηθψλ 

πεξηιάκβαλαλ ζέκαηα φπσο ηζηνξία, ινγνηερλία, θνηλσληνινγία θαη αλζξσπνινγία. Παξ’φια 

απηά, δελ ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα εγρεηξίδηα γηα ηα καζήκαηα απηά. (Uger, 2010) 

 Σα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηδηαίηεξα ηηο γπλαίθεο ζεσξεηηθνχο θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1970, ζπλνςίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Πξψηνλ, εμέηαζε ησλ βησκάησλ ησλ γπλαηθψλ 

θαη ηελ απνθάιπςε εκπεηξηψλ πνπ ελείραλ ην ζηνηρείν ηεο θαηαπίεζεο. Γεχηεξνλ, ηελ 

θαηάξξηςε κχζσλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππνζηεξίδεηαη φηη δηέπνπλ ηα θχια, 

ζχκθσλα κε ηελ θπξίαξρε ςπρνινγία. Σέινο, ηελ παξαγσγή ζεσξηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ηηο εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ην θχιν σο ζεκαληηθή αιιά φρη θαίξηα 

ζπλζήθε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη δφκεζε ηνπ εαπηνχ (Morawski & Agronick, 1991). 

 Σν 1972 δηεμήρζε κηα έξεπλα ηεο Broverman θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (Broverman θαη 

ζπλεξγάηεο, 1972) ζηελ νπνία εμεηάζηεθε ν ηξφπνο πνπ αληηιακβάλνληαη νη ςπρνιφγνη ηνπο 

άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο. Εεηήζεθε απφ επαγγεικαηίεο ςπρνιφγνπο λα θαηαγξάςνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ψξηκνπ, πγηή, θνηλσληθά ηθαλνχ ελήιηθα, ηνπ ψξηκνπ, πγηή, θνηλσληθά 

ηθαλνχ άλδξα θαη ηεο ψξηκεο, πγηνχο, θνηλσληθά ηθαλήο γπλαίθαο μερσξηζηά. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δηαηππψζεθαλ γηα ηνλ ηηο πξψηεο δχν θαηεγνξίεο ήηαλ σο επί ην 

πιείζηνλ ηαπηφζεκα. Δηδηθφηεξα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ειέρζεζαλ πεξηέγξαθαλ 

πξαθηηθέο δεμηφηεηεο θαη θνηλσληθά επηζπκεηέο δεμηφηεηεο. ζνλ αθνξά ηε θαηεγνξία ηεο 

γπλαίθαο πεξηγξάθεθε σο παζεηηθή, επηξξεπήο θαη επαίζζεηε ζε κηθξέο θξίζεηο. Δπηπιένλ, 
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ζθηαγξαθήζεθε σο ιηγφηεξν αλεμάξηεηε, πεξηπεηεηψδεο, αληηθεηκεληθή θαη επηζεηηθή. Σα 

επξήκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη νη ςπρνιφγνη ηαπηίδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ ηδαληθνχ 

ελήιηθα κε απηή ηνπ άλδξα, ελψ πεξηζσξηνπνηνχλ θαη παζνινγηθνπνηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ γπλαηθείνπ θχιν, αθφκε θαη ζηελ ηδαληθή ηνπ κνξθή. 

 Σν 1974 ε Maccoby ζε ζπλεξγαζία κε ηε Jacklin εμέδνζαλ ην έξγν «Ζ Φπρνινγία 

ησλ Έκθπισλ Γηαθνξψλ». ην βηβιίν απηφ κειεηήζεθαλ ζπγθξηηηθά 1600 έξεπλεο. Ζ κεηά-

αλάιπζε απηή θαηέδεημε φηη ππήξραλ φλησο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια. Δηδηθφηεξα, 

θαζψο ηα θνξίηζηα κεγαιψλνπλ παξνπζηάδνπλ θαιχηεξεο ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο απηέο 

κεηξήζεθαλ κε ηεζη επθξάδεηαο, θαηαλφεζεο, δεκηνπξγηθήο ζπγγξαθήο. Αληηζέησο, ηα 

αγφξηα θαζψο κεγαιψλνπλ έρνπλ πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο νπηηθν-ρσξηθέο ηθαλφηεηεο 

(Thorne & Henley, 2005), φπσο απηέο κεηξήζεθαλ απφ νπηηθνρσξηθέο δνθηκαζίεο, γηα 

παξάδεηγκα ην ηεζη ελζσκαησκέλσλ ζηνηρείσλ (Burr, 1998). Δπηπιένλ, νη άλδξεο απνδίδνπλ 

θαιχηεξα ζε καζεκαηηθέο δνθηκαζίεο (Thorne & Henley, 2005), απνδίδνληαο θαιχηεξα απφ 

ηα θνξίηζηα έπεηηα απφ ηα δψδεθά ηνπο ρξφληα (Burr, 1998). Σέινο, νη γπλαίθεο επηδεηθλχνπλ 

ιηγφηεξν επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά (Thorne & Henley, 2005). 

  πσο αλαθέξεη ν Γαθέξκνο (2012), ε έξεπλα ησλ θχισλ ζηεξίδεηαη ζε νξηζκέλεο 

παξαδνρέο: Πξψηνλ, νη επηδφζεηο ζε ςπρνκεηξηθά ηεζη αληαλαθινχλ ηηο δηαθνξεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ θχισλ. Γεχηεξνλ, νη δηαθνξέο απηέο εδξάδνληαη ζην βηνινγηθφ ππφζηξσκα 

ηνπ θχινπ. Σξίηνλ, νη δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ επαθφινπζε 

επαγγεικαηηθή θαξηέξα ηνπ αηφκνπ. Δπηπξνζζέησο, δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε ηε 

θεκηληζηηθή θξηηηθή φηη πνιιέο απφ ηηο αληζφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ αλδξψλ 

θαη ησλ γπλαηθψλ, ελδέρεηαη λα νθείινληαη ζε θνηλσληθνχο παξάγνληεο, φπσο λφκνπο, λφξκεο 

θαη ζηεξεφηππα θαη έσο ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ηελ άληζε θαηαλνκή εξγαζίαο 

(England, 2001). Ζ θεκηληζηηθή θξηηηθή ππνζηεξίδεη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ δελ έρεη εμεηαζηεί εηο βάζνο, ψζηε λα γλσξίδνπκε εάλ εδξάδνληαη ζε βηνινγηθφ 
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ππφβαζξν (Walker, 1981). Αληίζεηα, ε βηνςπρνινγία ππνζηεξίδεη φηη δηαθνξέο κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ εδξάδνληαη ζε βηνινγηθφ επίπεδν, ζηνλ εγθέθαιν θαη ηα γνλίδηα, 

παξ’φιν πνπ νη εθθξάζεηο απηψλ ησλ δηαθνξψλ ζηε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά δελ έρνπλ 

αθφκε αλαθαιπθζεί ζε βηνινγηθφ επίπεδν. 

 Έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηνλ ηνκέα απηφ παξήγαγαλ ακθίζεκα απνηειέζκαηα, πνπ 

φκσο επηβεβαηψλνπλ ζε έλαλ βαζκφ ηηο έκθπιεο δηαθνξέο ζηελ επίδνζε. Δηδηθφηεξα, ζε 

έξεπλα ηνπ Brannon (1996) θαηαδείρζεθε φηη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ηηο 

γπλαίθεο είλαη ζρεηηθά κηθξή θαη πεξηνξίδεηαη ζε ιεθηηθέο δεμηφηεηεο, φρη ζε δεμηφηεηεο 

ρεηξηζκνχ ινγηθήο δηαλνεηηθήο ζθέςεο. ζνλ αθνξά ηα καζεηηθά, παξφιν πνπ νη έξεπλεο 

παξάγνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα, παξαηεξείηαη ζηαζεξά κεγαιχηεξε επίδνζε ησλ 

αλδξψλ ζε καζεηηθά πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ νπηηθνρσξηθέο δεμηφηεηεο, ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο(Rogers & Rogers, 2001), ελψ θάπνηεο έξεπλεο ακθηζβεηνχλ ηα επξήκαηα απηά θαη 

ζπλδένπλ ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο κε ηελ πξψηκε έθζεζε ζε νξκφλεο θχινπ (Kimura, 1996). 

Άιιεο έξεπλεο πνπ παξήρζεζαλ ηελ επνρή εθείλε είραλ σο ζηφρν ηελ ακθηζβήηεζε 

θαζηεξσκέλσλ πεπνηζήζεσλ γηα ηηο γπλαίθεο, φπσο ε έξεπλα ηνπ Friedman θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (Friedman, Robinson, & Friedman, 1987), ζηελ νπνία εμεηάζηεθε εάλ ε 

ηθαλφηεηα ησλ γπλαηθψλ λα ιακβάλνπλ εζηθέο απνθάζεηο ήηαλ κεησκέλε, φπσο πξνέβιεπε ε 

ζεσξία ηνπ Gilligan. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππνδεηθλχνπλ φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ θχισλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ ιήςε εζηθψλ 

απνθάζεσλ. 
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2.6 Κνηλσλην-βηνινγία θαη θεκηληζηηθή αληίδξαζε: Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Σν 1975 εθδφζεθε ην έξγν ηνπ Wilson «Κνηλσλην-βηνινγία: Μηα λέα ζχλζεζε». ε 

απηφ αλαιχζεθαλ νη ζπκπεξηθνξέο δηαθφξσλ εηδψλ ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ ζε θνηλσληθά 

πιαίζηα, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε επηζεηηθφηεηα, ε δηαδηθαζία δεπγαξψκαηνο. Γηα ην 

θεκηληζηηθφ θίλεκα, ην νπνίν ηελ πεξίνδν εθείλε βξηζθφηαλ ζε πιήξε άλζεζε, επξφθεηην γηα 

«ςεπδν-επηζηήκε», ε νπνία ζα ζεκειίσλε ην ζεμηζκφ θαη ην ξαηζηζκφ ζε βηνινγηθή βάζε. Χο 

αληίδξαζε, ζρεκαηίζηεθε κηα νξγάλσζε κε πξφεδξν ηελ ζπγθξηηηθή ςπρνιφγν Ethel Tobach 

απφ ην Ακεξηθαληθφ Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο θαη ηελ Betty Rosoff, ε νπνία ήηαλ 

ελδνθξηλνιφγνο θαη θαζεγήηξηα βηνινγίαο ζην παλεπηζηήκην ηεο Yeshiva. Ζ νξγάλσζε απηή 

έγηλε γλσζηή σο ε «Κνιιεθηίβα Γνληδίσλ θαη Φχινπ» (Genes and Gender Collective) 

(Rutherford, 2010).  

 ηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 1977 δηνξγαλψζεθε ην πξψην νινήκεξν ζπκπφζην ππφ ηελ αηγίδα 

ηεο νξγάλσζεο απηήο ζην Ακεξηθαληθφ Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο ζηε Νέα Τφξθε, ζην 

νπνίν πξνζήιζαλ 400 άηνκα. Σα άξζξα επηθεληξψλνληαλ ζην επηζηεκνληθφ ππφβαζξν κεηαμχ 

γνληδίσλ θαη ζπκπεξηθνξάο, αιιά ν ζθνπφο ήηαλ ην ζπκπφζην λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ κε-

επηζηήκνλεο. Μεηά ην πέξαο ηνπ ζπκπνζίνπ, ην νπνίν ήηαλ αλακθηζβήηεηα επηηπρέο, ιφγσ 

ηεο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο αηφκσλ, απνθαζίζηεθε λα εθδνζεί ην πεξηνδηθφ «Γνλίδηα θαη 

θχιν» (Genes and gender), ην νπνίν θαη εθδψζεθε ην 1978 (Rutherford, 2010).  
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2.7 "Γπλαίθεο σο πξόβιεκα" θαη θεκηληζηηθή αληίδξαζε 

 

 Έλα ζψκα εξεπλψλ πνπ νλνκάζηεθε «Γπλαίθεο σο πξφβιεκα», αλαπηχρζεθε γχξσ 

απφ ηε θεληξηθή ηδέα ησλ γπλαηθψλ σο πξνβιεκαηηθέο ή ειιεηκαηηθέο ζε νξηζκέλεο 

δεμηφηεηεο (Crawford & Marecek, 1989 α). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην 

ζχλδξνκν ηεο ηαρηνπνχηαο (Dowling, 1981) θαη ν «θφβνο ηεο επηηπρίαο» (Horner, 1970). Οη 

θφβνη θαη νη αλαζθάιεηεο απηέο ζεσξνχληαη σο απφξξνηα ηνπ θχινπ. Ο θφβνο ηεο απνηπρίαο 

έζεζε ηελ αλαζθάιεηα ζε εζσηεξηθφ/ βηνινγηθφ επίπεδν, αληί λα αλαδεηήζεη ηελ αηηία ζην 

θνηλσληθφ θαη ηα δεδνκέλα ηα νπνία πεξηέβαιιαλ ηηο γπλαίθεο. Σε δεθαεηία ηνπ 1980 ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο εθιατθεπκέλεο ςπρνινγίαο κε ζηφρν ηηο γπλαίθεο, αληινχζε απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν (Crawford & Marecek, 1989 α).  

Παξφια απηά, είλαη ζθφπηκν λα αληηηαρζεί φηη δελ ππάξρνπλ ζαθή εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα ηα νπνία λα επηβεβαηψλνπλ ηελ ζχλδεζε ηεο ρακειήο απηνπεπνίζεζεο κε ην 

γπλαηθείν θχιν. Έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ γηα ηνλ «θφβν ηεο επηηπρίαο» θαηέιεμαλ ζε 

ακθίζεκα ζπκπεξάζκαηα, αλ θαη ζε κεγάιν βαζκφ θξίλεηαη αλαγθαίν λα ππνζηεξηρζεί φηη ηα 

δεδνκέλα πνπ ζπλέιεμαλ δελ επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε ηεο Horner (Ris & Woods, 1983; 

Highland, Curtis, & Mason, 1985), παξφιν πνπ, ππήξμαλ έξεπλεο πνπ ππνζηήξημαλ ην 

αληίζεην (Romberg & Shore, 1986).  

Ζ πεπνίζεζε απηή ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί βάζεη ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ πνπ 

ππνβαζκίδνπλ ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Condor, 1986).  Σν ζεσξεηηθφ 

απηφ πιαίζην ιεηηνχξγεζε ζεηηθά γηα ηηο θεκηλίζηξηεο ςπρνιφγνπο θαζψο επέηξεςε έλα 

κεγάιν πιήζνο εξεπλψλ ζε ζέκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ε ελδννηθνγελεηαθή βία (Crawford 

& Marecek, 1989 α), γηα ηελ νπνία κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1950 ζεσξείην φηη 

επζχλεηαη θπξίσο ε γπλαίθα. Οη πξνηξνπέο ησλ ςπρνιφγσλ ζπλίζηαλην ζηελ "βνήζεηα" πξνο 
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ηε γπλαίθα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα ιάζε ηεο θαη λα επηζηξέςεη ζηνλ άλδξα ηεο, θαζψο ν 

ξφινο ηεο ήηαλ εληφο ηνπ ζπηηηνχ σο κεηέξα θαη ζχδπγνο (Illouz, 2008). 
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2.8 πκπεξάζκαηα 

 

 ηελ θεκηληζηηθή ςπρνινγία απνηειεί θνηλή παξαδνρή φηη ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο 

έρεη ζπκβάιιεη ζηελ θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ. Αλαιπηηθφηεξα, απφ ζεσξεηηθνχο πξνηείλεηαη 

φηη ν βαζηθφο ηξφπνο ειέγρνπ ησλ γπλαηθψλ ζηελ ςπρνινγία είλαη ν αηνκηθηζηηθφο ηξφπνο 

θαηαλφεζεο ηνπ εαπηνχ. Αλαιπηηθφηεξα, κέζσ ηεο εδξαίσζεο λνξκψλ γηα ηε θνηλσληθή 

έκθπιε ζπκπεξηθνξά θαη ηεο ππνηίκεζεο ηνπ θνλσληθνχ πιαηζίνπ ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

εζσηεξηθνπνίεζή ηνπ, ππνζάιπηεη ηε θαηαπίεζε πνπ πθίζηαληαη νη γπλαίθεο ζηελ επηζηήκε 

ηεο ςπρνινγίαο (Wilkinson, 1997), θαζψο ηα αηζζήκαηα απηά αλάγνληαη ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν, σο αηνκηθή επζχλε θαη φρη σο απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη 

ζηεξενηχπσλ.  

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζηεζεί φηη νη φξνη "ςπρνινγία ησλ γπλαηθψλ" θαη "θεκηληζηηθή 

ςπρνινγία" είλαη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά (Worrell, 1990, φπσο παξαηίζεηαη 

ζηε Wilkinson, 1997). Ζ έξεπλα πνπ παξάγεηαη απφ ηε ςπρνινγία ησλ γπλαηθψλ ζεσξείηαη ελ 

γέλεη, θεκηληζηηθή έξεπλα. πσο επεμεγεί ε Wilkinson (1997) ζηελ επηθξαηνχζα ςπρνινγία ν 

φξνο «επηζηήκε» ζεσξείηαη ην έλα άθξν ηνπ ζπλερνχο, ελψ ην άιιν άθξν ζεσξείηαη ε 

«πνιηηηθή», παξά ην γεγνλφο φηη ε θξηηηθή ςπρνινγία έρεη θαηαδείμεη ζαθψο ηηο πνιηηηθέο 

βάζεηο ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο (Harris, 1997). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ππάξρεη 

πξνθαηάιεςε πξνο ηε θεκηληζηηθή ςπρνινγία, ε νπνία έρεη θαζαξά πνιηηηθή βάζε. 

Δπνκέλσο, ε έληαμε ζηελ επηθξαηνχζα ςπρνινγία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αθαίξεζε ηνπ 

ηίηινπ «θεκηληζηηθή» ςπρνινγία.  

 ζνλ αθνξά ηε ςπρνινγία ησλ γπλαηθψλ, είλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί φηη ε πξψηε 

πξφεδξνο, ηεο Division 35 δήισζε φηη δελ πξφθεηηαη γηα πνιηηηθή νξγάλσζε. Παξ’φιν πνπ, 

πνιιέο απφ ηηο έξεπλεο έρνπλ θαζαξά θεκηληζηηθή βάζε, ππάξρεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

εξεπλψλ πνπ δελ αζθεί θξηηηθή ζηε θπξίαξρε ςπρνινγία θαη ηηο κεζφδνπο έξεπλαο πνπ 
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ρξεζηκνπνηεί. Δπηπιένλ, δελ αζθείηαη θξηηηθή ζηηο θπξίαξρεο ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε θπξίαξρε ςπρνινγία γηα ηηο γπλαίθεο. Γελ αζρνιείηαη κε 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ε ςπρνινγία ζηηο δσέο ησλ γπλαηθψλ, νχηε κε ηε 

αλαδηακφξθσζε ηεο θπξίαξρεο ςπρνινγίαο (Wilkinson, 1997). 

 Δλ πξνθεηκέλσ, ε Lips (2003) ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ θαηέρεη ν φξνο «ςπρνινγία ησλ 

γπλαηθψλ» σο έλλνηα ζεκεηψλνληαο φηη ζε έλα παλεπηζηήκην ζην νπνίν δηδαζθφηαλ κάζεκα 

κε νκψλπκν ηίηιν νη θνπέιεο δηδάζθνληαλ «γηα πνηφλ ιφγν ν γάκνο είλαη θαιχηεξνο γηα ηηο 

γπλαίθεο φηαλ ν άλδξαο έρεη ηνλ έιεγρν, γηαηί νη γπλαίθεο πξννξίδνληαη γηα ηε κεηξφηεηα» 

(ζει. 12). Ο φξνο «ςπρνινγία ησλ γπλαηθψλ» δελ δειψλεη ηδενινγηθή βάζε, νχηε ηε 

θαηεχζπλζε ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη. Απιψο ππνδειψλεη φηη αληηθείκελν κειέηεο 

ζπληζηνχλ νη γπλαίθεο. Ζ έξεπλα ηεο «ςπρνινγίαο ησλ γπλαηθψλ» ζα κπνξνχζε λα είλαη 

αλδξνθεληξηθή, κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ησλ γπλαηθψλ ζε ζεσξίεο πνπ εληζρχνπλ ηελ 

θαζεζηεθπία ηάμε πξαγκάησλ θαη ππνβηβάδεη ηηο γπλαίθεο απφ θνηλσληθνχο δξάζηεο ζε 

πεηξακαηηθά αληηθείκελα. 

 Δληνχηνηο, ν φξνο «θεκηληζηηθή» ςπρνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαθξηζεί ε 

ελαζρφιεζε νξηζκέλσλ ςπρνιφγσλ κε απνθιεηζηηθά θεκηληζηηθά δεηήκαηα θαη βάζεη 

πνιηηηθήο θαη θξηηηθήο ηδενινγίαο. Ζ θεκηληζηηθή ςπρνινγία αζθεί θξηηηθή ζηελ θπξίαξρε γηα 

ηηο αλεπαξθείο ζεσξίεο πξνο ηηο γπλαίθεο θαη γηα ηελ αδπλακία ηεο λα θαηαλνήζεη ηηο ζρέζεηο 

εμνπζίαο σο βαζηθέο γηα ηε θνηλσληθή δσή (Wilkinson, 1997). Ακθηζβεηεί ηα θαζηεξσκέλα 

ζηεξεφηππα γηα ην θχιν θαη θαη εζηηάδεη ζηελ άληζε θαηαλνκή εμνπζίαο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ.Γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη νη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο δηαθέξνπλ πιένλ σο 

πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπο. κσο, ελ γέλεη νη θεκηληζηηθέο έξεπλεο έρνπλ έμη ηνκείο 

ελδηαθέξνληνο: Σελ ηζφηεηα, ηε δηαθνξά (κε ην αλδξηθφ θχιν), ηελ αηνκηθή επηινγή δξάζεο, 

ηελ θξνληίδα, ην ρξφλν θαη ηελ εκπεηξία (Hughes, 2002). 
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 ζνλ αθνξά ηε ςπρνκεηξηθή κέζνδν εμέηαζεο έκθπισλ δηαθνξψλ, ζα ήηαλ ζθφπηκν 

λα αλαιπζνχλ νξηζκέλεο θξηηηθέο. Δηδηθφηεξα, έρεη πξνηαζεί φηη ν ιφγνο πνπ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά, είλαη ιφγσ ησλ κεγάισλ ζε αξηζκφ 

δεηγκάησλ. Δπνκέλσο, δηαθνξέο νη νπνίεο δελ είλαη ζεκαληηθέο ζε κηθξφ αξηζκφ δείγκαηνο 

απμάλνληαη εληφο ηνπ κεγάινπ δείγκαηνο (Burr, 1998). Δπηπιένλ, ζε έξεπλεο κε κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα δε δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία (Burr, 1998), παξά ην 

γεγνλφο φηη ε κε αλαπαξαγσγή απνηειεζκάησλ ή ε αδπλακία παξαγσγήο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνχ απνηειέζκαηνο έρεη ίζε ζεκαζία κε ηελ εχξεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχ 

απνηειέζκαηνο. 

 Δίλαη αλνχζην λα παξαβιέςνπκε φιν ηνλ φγθν ησλ εξεπλψλ θαη λα ππνζηεξίμνπκε φηη 

νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο δελ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπγθξίζεηο, φζνλ 

αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Θα ήηαλ ζθφπηκν φκσο, λα εμεηάδεηαη θαη απφ θνηλσληθήο 

πιεπξάο, θαζψο ε θνηλσληθή ζθαίξα πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πην θξίζηκα πεξηβάιινληα, γηα 

ηα νπνία δελ ππάξρεη επαξθήο έξεπλα ζην ζέκα ηνπ θχινπ. Οη έκθπινη ξφινη 

θαηαζθεπάδνληαη θαη αλαπαξάγνληαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν (Connell, 2006) θαη έξεπλεο ζε 

παηδηά πνπ αλαπαξάγνπλ ζηα γξαπηά ηνπο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλνπο έκθπινπο ξφινπο 

έρνπλ επηβεβαηψζεη ηελ ππφζεζε απηή (Etaugh & Hadley, 1977). 

 Θα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζεί επηπιένλ,  ε γεληθφηεξε πεπνίζεζε φηη νη άλδξεο θαη 

νη γπλαίθεο έρνπλ δηαθνξεηηθά φξηα θαη αλάγθεο, φζνλ αθνξά ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο (Burr, 1998). Ζ ππφζεζε απηή πεγάδεη απφ παξαηήξεζε θηιηψλ θαη εμέηαζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ βάζεσλ πάλσ ζηηο νπνίεο θηίδεηαη ε θηιία κεηαμχ αλδξψλ θαη ε θηιία κεηαμχ 

γπλαηθψλ. Ζ ηειεπηαία, είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα πεξηιακβάλεη αλάιπζε πξνζσπηθψλ 

δεηεκάησλ, πξνβιήκαηα ζηελ εξσηηθή ζρέζε. Αληηζέησο, νη άλδξεο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ 

λα αλαθέξνπλ φηη νη θηιίεο ηνπο έρνπλ βάζε θάπνηα θνηλή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ηα αζιήκαηα 

θαη ιηγφηεξν πξνζσπηθά ζέκαηα ζπδήηεζεο (Burr, 1998).  
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 κσο, ε πξαγκαηηθφηεηα απηή, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ππνζέζνπκε φηη έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ηζηνξηθά. Ζ γεληθφηεξε εηθφλα ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ έρεη 

κεηαζρεκαηηζηεί απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα, ππνδειψλνληαο φηη δελ  

πξφθεηηαη γηα θάπνηα βηνινγηθή, εγγελή έθθξαζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, αιιά 

αληηζέησο, γηα θαηαζθεπαζκέλε ηζηνξηθά θνηλσληθή ζέζε θαη αληηζηνίρσο, έθθξαζε απηήο. 

Φεκηλίζηξηεο ςπρνιφγνη νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηε θνλζηξνπμηνληζηηθή επηζηεκνινγία έρνπλ 

επηβεβαηψζεη ηηο ππνζέζεηο απηέο, πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θχιν 

θαηαζθεπάδεηαη ζηνλ θνηλσληθφ ιφγν (Burman, 1990; Kitzinger, 1990). Δπηπιένλ, πνζνηηθέο 

έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ αλδξηθψλ θαη γπλαηθείσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εθδειψλνληαη θαη ηεο εθάζηνηε θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

άηνκν (Leszczynski, 2009). Παξφιν πνπ είλαη ζθφπηκν λα παξαηεζεί φηη ππάξρνπλ 

εξεπλεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία αληηθξνχνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, φπσο ε έξεπλα ησλ 

Lueptow θαη Garovich(1995), ζηελ νπνία κέζσ κεηα-αλάιπζεο επηβεβαηψλεηαη ε ζέζε φηη νη 

θνηλσληθνί ξφινη θχινπ είλαη απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο ηεο βηνινγίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

θαηαζθεπήο ησλ ηδαληθψλ ζειπθφηεηαο θαη αξζεληθφηεηαο.  

 Χο ινγηθή απφιεμε πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ε θεκηληζηηθή ςπρνινγία άζθεζε 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θξηηηθή ζηε ςπρνινγηθή έξεπλα γηα ην ζέκα ησλ έκθπισλ δηαθνξψλ. Ζ 

αληίιεςε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ σο αλψηεξσλ απφ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα δηαηεξείηαη ζηε 

ςπρνινγηθή έξεπλα έσο θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή (Burr, 1998). Ζ ζπλεηζθνξά ηεο 

θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο ελ γέλεη, σο ηδενινγηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζέζε παξαγσγήο 

λέσλ εξεπλψλ θαη θξηηηθψλ ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο ππήξμε απαξαίηεηε, ηδηαίηεξα εχζηνρε, 

θαη πξνθάιεζε, ζρεηηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν θαηαλφεζεο ηνπ θχινπ ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο 

θαη ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο (England, 2001).  
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ΦΔΜΙΝΙΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ: ΔΠΙΣΗΜΟΛΟΓΙΔ 

3.1 Δηζαγσγή 

  

 Ζ θεκηληζηηθή έξεπλα απνηειεί δηαθξηηφ κνληέιν επηζηεκνληθήο εξεπλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο. Αζρνιείηαη κε επξχ θάζκα θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ,  πξνθαηαιήςεσλ, 

πνιηηηθνθνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά επηδξνχλ ζηηο γπλαίθεο ή 

δηακνξθψλνπλ ηελ θνηλσληθή αληίιεςε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ (Roberts, 1981). Δλ ζπληνκία, 

ε θεκηληζηηθή έξεπλα εμεηάδεη ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο βηψλνπλ νη γπλαίθεο εληφο 

κίαο ζεμηζηηθήο θαη παηξηαξρηθήο θνηλσλίαο (Stanley & Wise, 1983, 12). Ζ θεκηληζηηθή 

έξεπλα δηαθξίλεηαη απφ άιινπο ηχπνπο έξεπλαο, θαζψο εμεηάδεη ππνζέζεηο ππφ ζπγθεθξηκέλν 

ηδενινγηθφ-πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πξίζκα, βάζεη δειαδή ηεο θεκηληζηηθήο ηδενινγίαο θαη 

πξαθηηθήο (Wallston, 1981).  

 ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ε Parlee (1979) θαηέιεμε φηη ε θεκηληζηηθή έξεπλα έρεη 

πξνθαιέζεη ειάρηζην αληίθηππν ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο. Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ 

παξαπάλσ πξφηαζε ήηαλ, θαηά ηελ άπνςή ηεο, ε αζπλέπεηα ησλ θεκηληζηξηψλ κε ηε ρξήζε 

παξαδνζηαθψλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ, ελψ αζθνχζαλ θξηηηθή ζηελ παξαδνζηαθή 

ςπρνινγία. Ζ άπνςε απηή κεηά ηε δηαηχπσζή ηεο ζπλέρηζε λα ηζρχεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

1980, παξά ηελ αχμεζε ζηηο δεκνζηεχζεηο θεκηληζηξηψλ ςπρνιφγσλ. Δπηπιένλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, ε θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία δελ απνηεινχζε 

κηα εληαία ηδενινγία φζνλ αθνξά ζηε παξαγσγή επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη γλψζεο, αιιά 

αληηζέησο, επξφθεηην γηα κηα ζχλζεζε κεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ θξηηηθψλ ελάληηα ζηελ 

θπξίαξρε αλδξνθξαηνχκελε ςπρνινγηθή έξεπλα (Campbell, 2004). 

 Έλα απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα  είλαη ε ηδενινγηθή πξνζέγγηζε. Δηδηθφηεξα, δηαθέξεη 

κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ ε πξννπηηθή επίηεπμεο θνηλσληθήο αιιαγήο, ην πνζνζηφ πνπ 

επεξεάδεη ε βηνινγία ηνπ αηφκνπ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ αλαηξνθή, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ε 
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ζεκαληηθφηεηα ηνπ ελφο ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ. Δπηπιένλ, πξνηάζεθε 

απφ ηνπο Rutherford & Granek (2010) φηη νη γπλαίθεο γεληθφηεξα, αλαγλσξίδνληαη ιηγφηεξν 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο φζνλ αθνξά ηε δεκνζίεπζε εξεπλψλ.  
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3.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

 Καηά ην δεχηεξν θχκα ηνπ θεκηληζκνχ, εηδηθφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1960 έσο ηνπ 

1980 (Nagy Hesse-Biber, 2011) ζηφρνο ηνπ θηλήκαηνο ήηαλ ε αλαγλψξηζε θαη αληίδξαζε ζηε 

δηάθξηζε πνπ πθίζηαην ην γπλαηθείν θχιν ζηελ θνηλσλία. Χο θχξηνη ιφγνη γηα ηε αληζφηεηα 

παξαγσγήο εξεπλεηηθψλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζεσξήζεθαλ ε 

άληζε θαηαλνκή εξγαζηψλ ζην ζπίηη, ε δηάθξηζε θχινπ, ε θνηλσληθή ζηεξενηππηθή εηθφλα 

ησλ γπλαηθψλ σο εξεπλήηξηεο (Rutherford & Granek, 2010). Πξέπεη λα αλαθεξζεί, βέβαηα, φηη 

ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλψλ δηαδξακάηηζε αξθεηά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαζθεπή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αληζφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ε ρξεκαηνδφηεζε εξεπλψλ γηα ηα ζέκαηα ηα νπνία 

κειεηνχλ νη γπλαίθεο είλαη ιηγφηεξν πηζαλή, ζπγθξηηηθά κε ηα ζέκαηα έξεπλαο αλδξψλ, ηα 

νπνία έγθεηληαη ζηε αλδξνθξαηνχκελε θπξίαξρε  ςπρνινγία. κσο, θαζψο ε θπξίαξρε 

ςπρνινγία ήηαλ αλδξνθξαηνχκελε, νδήγεζε ζηε ζεψξεζε ησλ δεηεκάησλ κε ηα νπνία 

αζρνινχληαλ, σο ηα θεληξηθά ζηε δσή θαη ηε ςπρνινγηθή έξεπλα (Crawford & Marecek, 

1989 α). 

 ζνλ αθνξά ηε θεκηληζηηθή έξεπλα, ζε πξψην ζηάδην επηθεληξψζεθε ζηελ αλάιπζε 

θαη αλαγλψξηζε γπλαηθείσλ κνξθψλ πνπ επεξέαζαλ ηελ ηζηνξία, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε 

Nightingale (Crawford & Marecek, 1989 α). Αληίζηνηρα, αλαδήηεζε ςπρνιφγνπο πνπ δελ 

θαηφξζσζαλ λα επηηχρνπλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν θαη αλέιπζαλ ηα αίηηα γηα ην γεγνλφο απηφ 

(Scarborough & Furumoto, 1987). Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, παξάρζεθε πιήζνο θξηηηθψλ άξζξσλ 

γηα ηε «επηζηεκνληθή αληηθεηκεληθφηεηα» ηελ νπνία ηζρπξίδεηαη φηη παξέρεη ε ςπρνινγηθή 

έξεπλα, θαζψο θαη γηα ηε θπξηαξρία ηνπ ζεηηθηζκνχ ζε απηή. Κξίζεθε φηη ε παηξηαξρηθή 

έξεπλα δελ δχλαηαη λα αλαθαιχςεη ηελ «πξαγκαηηθή αιήζεηα» ζηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα (Ramazanoglu & Holland, 2002). 
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  Δπηπξφζζεηα, αζθήζεθε ηζρπξή θεκηληζηηθή θξηηηθή πξνο ηελ επηθξαηνχζα 

ςπρνινγία (Burr, 1998). Έλα θχξην ζψκα εξεπλψλ εζηίαζαλ ζηε θξηηηθή ηνπ αλδξηθνχ 

πξνηχπνπ ζηε ςπραλαιπηηθή ζεσξία θαη θαηεγνξηνπνίεζαλ ηελ επεξεαζκέλε απφ ην θχιν 

πξνζέγγηζε ησλ ππαιιήισλ ζην ζχζηεκα ςπρηθήο πγείαο φζνλ αθνξά ην «πγηέο άηνκν» 

θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά (Broverman θαη ζπλεξγάηεο, 1972). Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο (Rosser, 1992). Δπεμεγεκαηηθά, αζθήζεθε 

έληνλε θξηηηθή ζηε αδπλακία εχξεζεο εηεξνγελνχο δείγκαηνο, κε άηνκα δηαθνξεηηθήο 

ειηθίαο, θχινπ, πνιηηηζκηθνχ ππνβάζξνπ θαη ππνζηήξημαλ φηη νη ζεσξίεο παξάγνληαη βάζε 

ελφο δείγκαηνο «ιεπθψλ αξζεληθψλ απνθνίησλ θνιιεγίσλ» (Lykes & Stewart, 1986). Γηα 

παξάδεηγκα, ζε έξεπλα πνπ εμέηαδε ηηο ςπρνινγηθέο ζπληζηψζεο ηεο αλεξγίαο ή ηεο ζχληαμεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα κφλν απφ άλδξεο. Δπνκέλσο, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ 

ηελ έξεπλα απηή, δελ είλαη δπλαηφ λα αλαρζνχλ ζε επξχηεξν πιεζπζκηαθφ επίπεδν (Burr, 

1998). Δπηπιένλ, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα πξνζηεζεί φηη ε ζεσξία ηνπ Kohlberg γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ζηαδίσλ εζηθήο ζθέςεο, θαηαζθεπά- ζηεθε ζχκθσλα κε καθξνρξφληεο κειέηεο κε 

αλδξηθά δείγκαηα (Kolhberg & Kramer, 1967), επνκέλσο ε δπλαηφηεηα ηεο ζεσξίαο απηήο λα 

γεληθεπζεί ζην γεληθφ πιεζπζκφ είλαη πεξηνξηζκέλε.  

 πλεπψο, ην γεγνλφο φηη ειάρηζηεο γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε εξεπλεηηθά 

δείγκαηα, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε κηαο ππνιαλζάλνπζαο ζεψξεζεο φηη νη γπλαίθεο δελ έρνπλ 

λα πξνζθέξνπλ ηίπνηα ζηνλ εξεπλεηηθφ ηνκέα (Crawford & Marecek, 1989 α). πσο 

ραξαθηεξηζηηθά δειψλεη ε Unger (1996) γηα ηελ πεξίνδν πνπ εξγαδφηαλ σο ζπκπεξηθνξηθή 

εξεπλήηξηα: «Δάλ αλαινγηδφκνπλ επαγγεικαηηθά ην θχιν, ην έπξαηηα σο κεηαβιεηή, ε νπνία 

δελ κπνξνχζε νχηε λα ηεζεί ππφ εξεπλεηηθφ έιεγρν νχηε ρεηξηζκφ, επνκέλσο, κε πνιχ κηθξή 

επηζηεκνληθή ζεκαζία. Αθφκε θαη ηα πνληίθηα ήηαλ αξζεληθά». (ζει.166). 

 Παξ’φια απηά, ζε έξεπλα ησλ Reardon θαη Prescott (1977) δεκνζηεχηεθε φηη έπεηηα 

ησλ άξζξσλ απηψλ ππήξμε πηψζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εξεπλψλ κε απνθιεηζηηθά άλδξεο 
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ππνθείκελα θαηά 15%, ελψ ηαπηφρξνλα ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ εξεπλψλ κε γπλαίθεο 

ππνθείκελα θαηά 22%. Σα απνηειέζκαηα απηά, δε κπνξνχλ παξά λα ζπλδένπλ ηηο θξηηηθέο 

ησλ θεκηληζηξηψλ ςπρνιφγσλ κε ηελ επαθφινπζε αιιαγή ζηε κεζνδνινγία έξεπλαο.  

 Δπηπιένλ, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ζπκπιεξσζεί φηη ζηε ςπρνινγία ησλ γπλαηθψλ, 

παξ’φιν πνπ ζηφρν απνηεινχζε ε κειέηε ησλ γπλαηθψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θχξην ιφγν 

ζηα αξρηθά ζηάδηα, ε πεηξακαηηθή κέζνδνο. Σν πξφβιεκα κε ηε κέζνδν απηή, έγθεηην ζηελ 

ζπιινγή ηθαλνπνηεηηθήο νκάδαο ειέγρνπ (Walker, 1981). Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη 

ε νκάδα ειέγρνπ ζηε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ζπληζηάηαη απφ άηνκα, ζηα νπνία 

λα κελ παξνπζηάδεηαη ε ππφ εμέηαζε ηδηφηεηα (ίκνο & Κνκίιε, 2003). Ζ ζχγθξηζε φκσο 

πεηξακαηηθά ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ, δελ ζπληζηά ηθαλνπνηεηηθή νκάδα ειέγρνπ, 

θαζψο ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο δελ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε κεδεληθή ηηκή (Walker, 1981). 

 Δίλαη αλαγθαζηηθφ λα πξνζζέζνπκε φηη κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο πεηξακαηηθήο 

κεζνδνινγίαο θαη ηεο επηζηεκνινγίαο, ζηελ νπνία ζεκειηψλεηαη, αλαπαξάγεηαη ε παηξηαξρηθή 

δνκή ηεο θνηλσλίαο θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλεη (Walker, 1981). Ζ 

θξηηηθή ησλ θεκηληζηξηψλ ςπρνιφγσλ εζηηάζηεθε ζηελ θπξηαξρία ηνπ «αξζεληθνχ» πξνηχπνπ 

θαη ηνπ «αξζεληθνχ πξνηχπνπ ζθέςεο» αξρηθά ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία θαη έπεηηα, ζηελ 

ςπρνινγία θαη ςπρνινγηθή έξεπλα γεληθφηεξα.  
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3.3 Φεκηληζηηθέο επηζηεκνινγίεο 

 

 Ζ έξεπλα ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο είρε δηακνξθσζεί απφ ηελ αξρή ηεο σο 

αλδξνθξαηηθή, δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο σο ηελ επνρή εθείλε είραλ παξαρζεί 

απφ άλδξεο. Δπνκέλσο, ε θεκηληζηηθή έξεπλα είρε σο ζθνπφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

ςπρνινγίαο απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ θχινπ (Wylie, Okruhlik, Thielen-Wilson, Morton, 

1989). Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ νξηζκφ ησλ Fonow θαη Cook (1991) ηεο 

θεκηληζηηθήο έξεπλαο σο «ηε κεηακφξθσζε ηεο παηξηαξρίαο θαη ηελ αληίζηνηρε ελδπλάκσζε 

ησλ γπλαηθψλ» (cited in Campbell, Wasco, 2000). Δπνκέλσο, απνηειεί ινγηθή πξνέθηαζε ηνπ 

νξηζκνχ απηνχ νη επηζηεκνινγίεο ηεο θεκηληζηηθήο έξεπλαο αληίζηνηρα, λα εξεπλνχλ ηηο 

πξνθαηαιήςεηο θχινπ ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν (O’Connell & Russo, 1991).  

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 1980 θαη 1990 νη θεκηλίζηξηεο ζεσξεηηθνί άξρηζαλ 

λα εμεηάδνπλ ηε δνκή ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. ηαδηαθά, άξρηζαλ λα δηαθξίλνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ απάληεζε ηεο εξψηεζεο απηήο. Μέζσ ηνπ γεγνλφηνο 

απηνχ γίλεηαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνινγηψλ ζηνλ ρψξν ηεο 

θεκηληζηηθήο έξεπλαο. Οη βαζηθέο ηδενινγηθέο αξρέο θαη ησλ ηξηψλ επηζηεκνινγηψλ 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο δεηήκαηα: Καη'αξράο, ζεσξείηαη φηη νη ππάξρνπλ θπξίαξρεο 

πξνζεγγίζεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ ςπρνινγηθή έξεπλα. Γεχηεξνλ, φηη ε θπξίαξρε έξεπλα 

παξάγεηαη απφ ηνπο άλδξεο εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ θαη ηέινο, φηη ε αληίιεςε θαη πξννπηηθή 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζρεηηθά κε ηε δσή δηαθέξνπλ ιφγσ ηεο αληζφηεηαο ζηελ θνηλσληθή 

ζέζε (Sarantakos, 2004). 

 Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηηο θεκηληζηηθέο επηζηεκνινγίεο, ρσξίδνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: πξψηνλ, ην θεκηληζηηθφ εκπεηξηζκφ, δεχηεξνλ, ηε θεκηληζηηθή standpoint θαη, 

ηξίηνλ, ηνλ θεκηληζηηθφ κεηακνληεξληζκφ. Οη επηζηεκνινγίεο απηέο έρνπλ σο ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ηνπο βαζηθνχο δηαρσξηζκνχο ηνπ θεκηληζκνχ, δειαδή, ηνλ ξηδνζπαζηηθφ 
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θεκηληζκφ, ην ζνζηαιηζηηθφ θεκηληζκφ, ηνλ θηιειεχζεξν θεκηληζκφ θαη ηνλ womanism 

θεκηληζκφ (Campbell, Wasco, 2000). θνπφο ηνπο είλαη λα εμεγεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

επεξεάζηεθαλ γεληθφηεξα, νη επηζηήκεο απφ ηελ είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζηελ έξεπλα θαη ε 

επαθφινπζε παξαγσγή λέσλ ηδεψλ, ζεσξηψλ θαη κεζφδσλ. Δπηπιένλ, βαζηθφ πεδίν έξεπλαο 

είλαη ε θαηάδεημε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ αιιαγψλ 

(Wuthrick, 2010). Παξ’φιν πνπ νη θεκηληζηηθέο επηζηεκνινγίεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ 

ηνπο θαη ζπγθξνχνληαη ζε θαίξηα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη 

θνηλή πξνυπφζεζε θαη ηαπηφρξνλα ζηφρνο, θάζε θεκηληζηηθήο έξεπλαο είλαη ε κε-ζεμηζηηθή 

έξεπλα (Peplau & Conrad, 1989
. 
Crawford & Marecek, 1989 β).  

 Οη κέζνδνη, νη κεζνδνινγίεο θαη νη επηζηεκνινγίεο απνηεινχλ ζρεηηδφκελεο έξεπλεο. 

Ζ ζχλδεζή ηνπο γίλεηαη εκθαλήο ζην επίπεδν ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο (Rosser, 1992). 

Παξ’φιν πνπ ν ηειηθφο ζηφρνο ησλ θεκηληζηηθψλ επηζηεκνινγηψλ θαη κεζνδνινγηψλ 

παξακέλεη θνηλφο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζεσξείηαη φηη παξάγεηαη επηζηεκνληθή γλψζε 

δηαθέξεη ξηδηθά (Rosser, 1992).  
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3.3.1 Φεκηληζηηθόο εκπεηξηζκόο 

 

 Ο θεκηληζηηθφο εκπεηξηζκφο πξφθεηηαη γηα ζπγρψλεπζε ηνπ κεηα-ζεηηθηζηηθνχ 

ξεαιηζκνχ θαη ηνπ θηιειεχζεξνπ θεκηληζκνχ (Campbell & Wasco, 2000). Πξφθεηηαη γηα ηελ 

πην θνηλή επηζηεκνινγηθή πξνζέγγηζε γηα εμέηαζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θχινπ ζηελ 

ςπρνινγηθή επηζηεκνληθή έξεπλα (Rutherford & Granek, 2010). Βαζηθή νληνινγηθή ζέζε ηεο 

επηζηεκνινγίαο απηήο είλαη φηη ππάξρεη κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ νπνία ν 

εξεπλεηήο δχλαηαη λα κειεηήζεη. Δπνκέλσο, ν εξεπλεηήο πξέπεη εζηηάζεη ζηελ απνκάθξπλζε 

θαη αθαίξεζε ζηεξενηππηθψλ απνδφζεσλ ηνπ θχινπ απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

(Ο’Connell & Russo, 1991). Με ηνλ ηξφπν απηφ, είλαη δπλαηφ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλψλ 

λα εθαξκνζηνχλ ζε κεγάιε θιίκαθα, ρσξίο λα έρνπλ αιινησζεί απφ πξνθαηαιήςεηο θχινπ 

(Hundleby, 2011). Ο κφλνο ηξφπνο λα παξαρζεί επηζηεκνληθή αιήζεηα ζχκθσλα κε ηνλ 

θεκηληζηηθφ εκπεηξηζκφ είλαη κέζσ ηεο έξεπλαο κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ 

(Rutherford & Granek, 2010). 

 Φεκηληζηηθέο νπζηνθξαηηθέο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ θαζηεξσκέλσλ 

πεπνηζήζεσλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο ησλ γπλαηθψλ. Παξαδείγκαηα παξαηίζεληαη απφ ηνλ Denmark 

(1988) ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ εμέηαζε ησλ εξσηήζεσλ γηα ηπρφλ ζεμηζηηθά ζηνηρεία, 

ηελ ζπγθέληξσζε δείγκαηνο πνπ λα κε κεξνιεπηεί ππέξ ελφο θχινπ θαη ηέινο, ηελ απνθπγή 

ηεο γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηα δχν θχια, εάλ δελ εμεηάζηεθαλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν δείγκα (cited in Campell, Wasco, 2000). ε ζχγρξνλα άξζξα επηζεκαίλεηαη φηη 

νη πξνθαηαιήςεηο νη νπνίεο παξαηεξνχληαη ζε εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο δελ είλαη αλαγθαίν λα 

εμαιείθνληαη, δηφηη ζα κπνξνχζαλ λα αληαλαθινχλ γλσζηηθά ζρήκαηα πνπ δελ επεξεάδνπλ 

απαξαίηεηα ηε κεηέπεηηα ζπζζψξεπζε γλψζεο (Hundleby, 2011), αληαλαθινχλ φκσο ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 
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 Ζ θεκηληζηηθή θξηηηθή ζηνλ θεκηληζηηθφ εκπεηξηζκφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο ζηαηηζηηθέο κεζνδνινγηθέο ηερληθέο. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

θεκηληζηηθή θξηηηθή ππνζηεξίρζεθε φηη νη ηερληθέο (φπσο γηα παξάδεηγκα ην εξσηεκαηνιφγην) 

πεξηέρνπλ εμ νξηζκνχ πξνθαηαιήςεηο θχινπ, εζθαικέλα επηιεγκέλν δείγκα θαη 

ππνθεηκεληθέο εξκελείεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη σο αληηθεηκεληθέο θαη αθφκε, δελ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηελ θνηλσληθή επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ κεηαβιεηψλ. 

Δπηπξνζζέησο, νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ θαηεγνξεζεί σο αλδξνθεληξηθέο, 

θαζψο δεκηνπξγήζεθαλ απφ άλδξεο πνπ απέθιεηζαλ ηελ εκπεηξία ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε. Γεκηνπξγείηαη επνκέλσο, έλα παξάδνμν ζρήκα ζην νπνίν κεζνδνινγηθά 

εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ εμαηξψληαο ηε γπλαηθεία θσλή απφ ηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα, ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα παξαρζεί ην αληίζεην απνηέιεζκα (Rutherford & 

Granek, 2010). Δπηπιένλ, γίλεηαη αληηιεπηή κηα γεληθφηεξε θεκηληζηηθή πεπνίζεζε φηη δελ 

κπνξεί λα παξαρζεί αληηθεηκεληθή γλψζε φζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηνπ θχινπ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ δεκηνπξγήζεθε κηα λέα θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία: ε standpoint ζεσξία.  
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3.3.2. Φεκηληζηηθή ζεσξία ζέζεο( standpoint  theory) 

 

 Ζ standpoint ζεσξία πξφθεηηαη γηα επηζηεκνινγηθή θεκηληζηηθή ηδενινγηθή 

πξνζέγγηζε πνπ γλσζηνπνηήζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 

θαη 1990. χκθσλα κε ηνλ Sarantako (2004) πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζέγγηζε πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη πιεξέζηεξα ηελ θεκηληζηηθή ηδενινγία. Αληιεί ην ζεσξεηηθφ ηεο ππφβαζξν 

απφ ηελ θξηηηθή ζεσξία ελαληίνλ ηνπ κεηα-ζεηηθηζκνχ, θαζψο θαη απφ ην ξηδνζπαζηηθφ θαη 

ζνζηαιηζηηθφ θεκηληζκφ θαη ηνλ womanism. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 

επηζηεκνινγία (Wylie, 2002) θαη ε ηδενινγία ηεο αλάγεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Engels γηα ηε 

ζρέζε δνχινπ θαη αθέληε, βάζεη ηεο πξννπηηθήο ηνπ δνχινπ ζε αληίζεζε κε ηνπ αθέληε 

(Harding, 1993).  

 Κχξηα νληνινγηθή αξρή ηεο επηζηεκνινγίαο απηήο είλαη φηη δελ ππάξρεη κηα 

αληηθεηκεληθή αιήζεηα, αιιά θαηαζθεπάδεηαη βάζεη θνηλσληθήο ηάμεο, θπιήο, θχινπ θαη 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Δπνκέλσο, ηδηαίηεξν ξφιν δηαδξακαηίδεη ν θνηλσληθφο 

δξάζηεο θαη ε εθάζηνηε θαηαζηαζηαθή ηνπ ζέζε, γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

(Crawford & Marecek, 1989 β). Θεσξείηαη φηη κφλν νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ θαη 

λα ζεσξεηηθνπνηήζνπλ αληιψληαο απφ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, νχησο ψζηε λα παξαρζεί κηα 

νπζηαζηηθή επηζηεκνληθή γλψζε ζρεηηθά κε ηελ γπλαηθεία ηαπηφηεηα θαη χπαξμε. Δπηπιένλ, 

ε γλψζε εμεηάδεηαη κέζσ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, ρσξίο λα γίλεηαη πξνζπάζεηα γελίθεπζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ γεληθφηεξν πιεζπζκφ (Rutherford & Granek, 2010). 

 Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο απηήο ζεκεηψζεθε αιιαγή ζην θεκηληζηηθφ ιφγν 

(discource). Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 1970, ν ζηφρνο ηνπ θεκηληζηηθνχ 

θηλήκαηνο ήηαλ ηα ίζα δηθαηψκαηα θαη αληηζηνίρσο ιεηηνπξγνχζε ε θεκηληζηηθή ςπρνινγία, 

παξάγνληαο έξεπλεο πνπ πξνήγαγαλ ηελ ίζε δηαλνεηηθή ηθαλφηεηα ησλ γπλαηθψλ. Μέζσ ηεο 

standpoint ζεσξίαο παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηηο έξεπλεο πνπ επηβεβαίσλαλ ηα πιενλεθηήκαηα 
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ησλ γπλαηθψλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο θαη ζεσξεηηθνπνηνχζαλ ζρεηηθά κε ηα γπλαηθεία 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ηηο θαζηζηνχλ αλ φρη ίζεο, αλψηεξεο απφ ην αλδξηθφ θχιν ελ γέλεη 

(Rutherford & Granek, 2010). 

 ηε ζεσξία απηή βαζηθή αξρή απνηειεί φηη ζε νκάδεο κε κεηνλεθηηθή ζέζε ζηελ 

θνηλσλία, ιακβάλεη ρψξα κηα ηδηαίηεξε δηαδηθαζία. Ζ νκάδα πνπ βξίζθεηαη θνηλσληθά ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε, γηα λα επηβηψζεη, πηνζεηεί πξαθηηθέο ηεο θπξίαξρεο νκάδαο θαη κπείηαη 

ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο. Ζ ζέζε ησλ θαηαπηεζκέλσλ νκάδσλ ελάληηα ζηνλ «θαηαπηεζηή» 

πνιηηηζκφ, παξάγεη ην δπλακηθφ θξηηηθήο θνηλσληθήο αλάιπζεο (Rixecker, 1994). 

Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη εξεπλεηέο, πνπ αλήθνπλ ζε κηα μερσξηζηή 

νκάδα εληφο ηεο θνηλσλίαο, πνπ κειεηνχλ άηνκα άιιεο νκάδαο ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ην πνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν, ππήξμαλ ν θχξηνο ζηφρνοηεο standpoint θξηηηθήο (McCorkel 

& Myers, 2003). Οη εξεπλεηέο ηεο παξαδνζηαθήο ςπρνινγηθήο πξνζέγγηζεο θαζνξίδνπλ ηα 

αληηθείκελα πνπ ρξίδνπλ πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη απηή λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, κεηαηξέπνληαο ηνλ ζπκκεηέρνληα ζε ππνθείκελν ηεο έξεπλαο (Morrow, 

2000). ε αληίζεζε, νη εξεπλεηέο ηεο standpoint ζεσξίαο αλαδεηνχλ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο θαη, κέζσ πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο, ηνπο δεηνχλ λα πεξηγξάςνπλ 

ηε δηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα, αληηιήςεηο θαη εκπεηξίεο. Βέβαηα, είλαη αλαγθαίν λα 

πξνζζέηνπλ ζηα ζπκπεξάζκαηα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην δηθφ ηνπο ππφβαζξν σο άηνκα, 

ηνπο επεξέαζε θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο (Campell & Wasco, 2000), ην νπνίν 

απνηειεί θαη ηε θχξηα ζπλεηζθνξά ηεο standpoint ζεσξίαο ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα 

(Cosgrove, 2003) 

 Kχξηα ζεσξεηηθφο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο ήηαλ ε Harding Sandra. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζή ηεο ζηε θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζή 

ηεο απφ ζχγρξνλνπο εξεπλεηέο. Ζ Harding ππνζηήξημε φηη νη θεκηλίζηξηεο εξεπλήηξηεο πξέπεη 

λα αλαδεηνχλ «ηζρπξή αληηθεηκεληθφηεηα», νχησο ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηελ 
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αλδξνθεληξηθή επηξξνή ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Καηέγξαςε έμη βαζηθέο 

αξρέο, νη νπνίεο κε ηε ρξήζε ηνπο νδεγνχλ ζε ηζρπξή αληηθεηκεληθφηεηα. Ζ ηζρπξή 

αληηθεηκεληθφηεηα πξνυπνζέηεη ν εξεπλεηήο λα κπνξεί λα ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ ίδηα 

ζέζε κε ην «αληηθείκελν γλψζεο», λα θαηαζθεπάδεη ηηο εξσηήζεηο βάζε ηνπ αηφκνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, λα θαηαλνεί ην δείγκα σο εηεξνγελέο θαη λα κπνξεί λα 

εγθηβσηίδεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν πνπ παξάρζεθε, ηε θεκηληζηηθή γλψζε 

(Ramazanoglu & Holland, 2002). 

 Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ άξζξα βαζηζκέλα ζηε standpoint ζεσξία, φηη απψηεξνο ζηφρνο 

ηεο είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε αλαδηάξζξσζε ηεο ίδηαο ηεο επηζηεκνληθήο ηδενινγίαο. 

Γεδνκέλνπ ηνπ θεκηληζκνχ σο πνιηηηθφ-επηζηεκνληθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, νη standpoint 

ζεσξεηηθνί εθιακβάλνληαη ηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο γεληθφηεξα, σο έλα ζχζηεκα 

θαπηηαιηζηηθήο θαη παηξηαξρηθήο θπξηαξρίαο (Rose, 2002), ζπλεπψο θαη θαηαπίεζεο. Πέξα 

απφ ην γεγνλφο απηφ, ε θεκηληζηηθή standpoint επηζηεκνινγία είλαη αληη-νπζηνθξαηηθή, ελψ ε 

ςπρνινγία θπξίσο αθνινπζεί, ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, νπζηνθξαηηθή πξνζέγγηζε. Ζ 

ςπρνινγία αληηιακβάλεηαη γηα παξάδεηγκα, ηνλ εαπηφ σο κηα εζψηεξε πξαγκαηηθφηεηα, κηα 

νπζία ε νπνία πξέπεη λα εμαρζεί θαη λα απνθαιπθζεί πξνο ηνπο άιινπο. ηνλ αληίπνδα, ε 

θεκηληζηηθή πξννπηηθή δειψλεη φηη ν εαπηφο κπνξεί λα απνθαιπθζεί απνθιεηζηηθά ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο καο κε άιινπο αλζξψπνπο, ζηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα (Rouse, 2002).  

 Δίλαη αμηνπξφζεθην φηη νη δχν αξρέο ζηηο νπνίεο ζεκειηψζεθε ε standpoint ζεσξία 

είλαη ηα βαζηθά ζεκεία θεκηληζηηθήο θξηηηθήο πξνο ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο έξεπλαο. 

(Lips, 2003). Έλα βαζηθφ ζεκείν θξηηηθήο κπνξεί λα απνηειέζεη φηη κέζσ ηεο έξεπλαο γηα ηε 

«γπλαηθεία θσλή» δελ πξνάγεηαη ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο (Rutherford 

& Granek, 2010). Χο ινγηθή απφιεμε, πεξηζσξηνπνηνχληαη νκάδεο γπλαηθψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα έγρξσκσλ γπλαηθψλ ή νκνθπινθίισλ γπλαηθψλ, ελψ πξνάγεηαη θαη γεληθεχεηαη ε 

εκπεηξία κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο γπλαηθψλ σο θαζνιηθή αιήζεηα. Σνλίδεηαη κάιηζηα, φηη 
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ε θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ γπλαηθψλ απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν δελ εκβαζχλεη 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, νχησο ψζηε λα θαηαγξαθεί ε εκπεηξία ηνπο. Σν δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ, θνηλσληθφ θαη ηαμηθφ ππφβαζξν δελ εμεηάδεηαη σο απηφλνκε θαηεγνξία, αιιά 

σο κέζν εθ ηνπ νπνίνπ παξάγεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ζθέςεο γηα θαη απφ ηηο 

γπλαίθεο (Cosgrove, 2003). 

 Δπηπιένλ, έλα ζεκείν ζην νπνίν είλαη αλαγθαίν λα αζθεζεί θξηηηθή είλαη ε 

δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο κέζσ πξνζσπηθήο 

απηνεμέηαζεο. Οη εθπξφζσπνη ηεο standpoint ζεσξίαο ππνζηεξίδνπλ φηη ν κφλνο ηξφπνο 

παξαγσγήο γλψζεο είλαη κέζσ θαηαλφεζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηνπ 

ίδηνπ ηνπ εξεπλεηή.  Δπνκέλσο, ε ζρέζε ηνπ εξεπλεηή κε ην πξνο κειέηε αληηθείκελν 

εμεηάδεηαη θαη αλαιχεηαη, νχησο ψζηε λα εμαρζεί έλα πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθφ 

ζπκπέξαζκα. κσο, ζχκθσλα κε ηνλ Lacan ην ππνθείκελν δελ κπνξεί λα έρεη γλψζε γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, βάζε αλαζηξνθήο ηνπ θαξηεζηαλνχ cogito «θέθηνκαη πνπ δελ βξίζθνκαη, 

επνκέλσο βξίζθνκαη εθεί πνπ δελ ζθέθηνκαη» (Campbell, 2004, 32). Βάζεη ηεο ίδηαο 

ζπιινγηζηηθήο ην ππνθείκελν κπνξεί λα έρεη γλψζε γηα ην αληηθείκελν έξεπλαο, αιιά φρη γηα 

ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Ζ θξηηηθή απηή ζέηεη ππφ θηινζνθηθφ πξίζκα ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

standpoint ζεσξίαο λα παξάγεη αληηθεηκεληθή επηζηεκνληθή γλψζε, κέζσ ηεο ζρεηηθηζηηθήο 

ηεο πξνζέγγηζεο. 

 Δπηπξνζζέησο, εμαηηίαο ηεο πξνζέγγηζεο ησλ γπλαηθψλ σο θαηεγνξία ε νπνία 

εμαξηάηαη θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο αλεπξίζθεηαη, δελ 

αλαδηακνξθψλνληαη νη έκθπιεο δηαθνξέο σο θνηλσληθφ ζηεξεφηππν. Αλαιπηηθφηεξα, ην 

γεγνλφο φηη ε ζπλεηζθνξά ηεο standpoint ζεσξίαο νδήγεζε ζηελ αλάιεςε ιφγνπ (discourse) 

ησλ γπλαηθψλ πνπ εμπκλεί ηηο έκθπιεο δηαθνξέο (Cosgrove, 2003). Πξφθεηηαη φκσο γηα ηνλ 

ίδην ιφγν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εδξαίσζε θαη δηαηψληζε ησλ έκθπισλ δηαθνξψλ απφ 
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αλδξνθξαηηθέο θνηλσλίεο. Δπνκέλσο, ν ίδηνο ιφγνο αλαπαξάγεηαη, θαηαιήγνληαο ζε κηα 

δηαξθή «πάιε ησλ θχισλ», γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ιφγνπ (discourse) ηνπ θπξίαξρνπ θχινπ. 

 

 

3.3.3 Φεκηληζηηθόο κεηακνληεξληζκόο 

 

 Ο θεκηληζηηθφο κεηακνληεξληζκφο ζπλδέεη ην κεηα-ζεηηθηζηηθφ θνλζηξνπθηηβηζκφ κε 

ην ξηδνζπαζηηθφ θεκηληζκφ. Βαζηθή νληνινγηθή αξρή ηεο επηζηεκνινγίαο απηήο απνηειεί ε 

κε απνδνρή νπνηαζδήπνηε πξαγκαηηθφηεηαο σο δεδνκέλεο θαη κνλαδηθήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ηε γιψζζα, γηα ηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη φηη δελ έρεη ζηαζεξφ θαη εληαίν πνιηηηζκηθά 

λφεκα (Rosser, 1992). 

  Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη επεηδή αθξηβψο απνξξίπηεηαη ε νπνηαδήπνηε 

κνξθή αιήζεηαο, πνιινί εξεπλεηέο αλαξσηηνχληαη εάλ θαη εθφζνλ είλαη δπλαηφ λα απνηεινχλ 

κηα θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία. Οη εξεπλεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο επηρεηξνχλ λα 

απνδνκήζνπλ ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο, αλαδεηψληαο δηαθνξέο θαη θνηλά ζεκεία ζην ηξφπν αθήγεζεο ησλ εκπεηξηψλ 

ηνπο (Campell & Wasco, 2000). Γελ αξλνχληαη ηελ χπαξμε ηνπ θπζηθνχ, πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ, αιιά ζεσξνχλ φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ιφγνπ, 

δελ πξνθχπηεη άκεζα απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν Άξα, ην θχιν πξφθεηηαη γηα θνηλσληθή ή 

γισζζηθή θαηαζθεπή ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Γελ απνηειεί παγθφζκηα, αλαγθαία 

θαη ηζηνξηθή ηαπηφηεηα (Wuthrick, 2010). Με ηελ ίδηα ινγηθή ζπλέρεηα, αξλνχληαη λα δνζεί 

πεξηζζφηεξν θχξνο ζε κηα επηζηεκνινγία ή κεζνδνινγία ζε ζχγθξηζε κε νπνηαδήπνηε άιιε.  

 εκαληηθή ζεσξεηηθφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνινγίαο είλαη ε Haraway. ην έξγν 

ηεο «Primate visions» επηρεηξεί κηα δηαθνξεηηθή εξκελεία ηεο επηζηήκεο ηεο 

πξσηεπνληνινγίαο. Γίλεηαη εθηελήο «απνδνκηζηηθή αλάιπζε» ζε γξαπηά πξσηεπνληνιφγσλ 
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θαη αζθείηαη θεκηληζηηθή θξηηηθή ζηε γιψζζα θαη ηα ζρήκαηα ιφγνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 

ηα νπνία εθθξάδνπλ παηξηαξρηθέο δνκέο ηεξαξρίαο ζην ρψξν ηεο πξσηεπνληνινγίαο. 

Δπηπιένλ, έγηλε ζαθέο φηη νη θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν ξφιν 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξάγεηαη ε επηζηεκνληθή γλψζε (Haraway, 1989). Γέρζεθε ηζρπξή 

θξηηηθή απφ πιεζψξα ζεσξεηηθψλ (Cachel, 1990). κσο, φπσο ηνλίδεη ε Fedigan (1997) ην 

γεγνλφο απηφ ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο Haraway, σο 

«επηζεηηθνχο γηα ην αξζεληθφ θχιν» (ζει 56). Δπηπιένλ, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα πξνζηεζεί φηη ε 

πξσηεπνληνινγία έρεη νλνκαζηεί σο θεκηληζηηθή επηζηήκε (Fedigan, 1997). Φεκηληζηηθέο 

θξηηηθέο έρνπλ εζηηάζεη ζην δήηεκα απηφ, θαηαδεηθλχνληαο ηελ κεηαβίβαζε αλδξηθψλ 

θνηλσληθψλ αμηψλ ζηελ επηζηήκε ηεο πξσηεπνληνινγίαο (Haraway, 1989).  
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3.4 Φεκηληζηηθή κεζνδνινγία 

  

  Ζ κεζνδνινγία πξφθεηηαη γηα ην ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ νξηνζεηεί θαη ζπληνλίδεη ηελ 

δηεμαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο (Franklin, 2012). Ζ θεκηληζηηθή κεζνδνινγία ζηνλ 

ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ παξαγσγή επηζηεκνληθήο γλψζεο 

(Rosser, 1992).  

 Ζ Chodorow (1996) αλαθέξεη φηη φηαλ ε ίδηα άξρηζε ηελ εξεπλεηηθή ηεο  

ζηαδηνδξνκία ηε δεθαεηία ηνπ 1980, νη θεκηλίζηξηεο δελ είραλ απνδφζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηε κεζνδνινγία. Έπεηηα φκσο, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο εθείλεο, είρε αξρίζεη ήδε λα 

ζρεκαηίδεηαη «απηφ πνπ ηψξα γλσξίδνπκε σο θεκηληζηηθή επηζηεκνινγία θαη θεκηλζηηηθή 

κεζνδνινγία» (ζει.21).πσο εχζηνρα παξαηήξεζαλ νη Peplau θαη Conrad (1989) «θαλέλα 

κεζνδνινγηθφ εξγαιείν δελ είλαη εθ θχζεσο θεκηληζηηθφ ή αληηθεκηληζηηθφ» (ζει. 395). Σν 

απνηέιεζκα έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ θάζε κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ.  

 Δλ γέλεη, ε θεκηληζηηθή κεζνδνινγία ζηελ ςπρνινγηθή έξεπλα απνζθνπεί ζηελ 

εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ηελ εμάιεηςε πξνθαηαιήςεσλ ζρεηηθά 

κε ην θχιν θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, νχησο ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα πιεζηάδνπλ 

ηελ «αληηθεηκεληθή» αιήζεηα θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ γπλαηθείσλ ιφγσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηα θεκηληζηηθά ηδαληθά. 

  ε πξαθηηθφ επίπεδν ηα πξναλαθεξζέληα ζπλνςίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο. 

Κπξίσο, ηελ ρξήζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κεζφδσλ έξεπλαο. Δπηπιένλ, ηε ζχλδεζε ησλ 

γπλαηθψλ απφ ηελ έξεπλα θαη ην κηθξφηεξν δείγκα, ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. Δπίζεο,ηε κε 

ηππηθή ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμχ πεηξακαηηζηή θαη ππνθεηκέλνπ, κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ην 

αίζζεκα εκπηζηνζχλεο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο θαη ηέινο, ηελαλαγλψξηζε θαη 

ζπιινγηζκφ ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ηεο δσήο ησλ γπλαηθψλ (Campbell, Wasco, 2000). 
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3.5 πκπεξάζκαηα 

 

 Καηαιήγνληαο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεθαιαησζνχλ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο 

θεκηληζηηθήο έξεπλαο, ζχκθσλα κε ηνλ Sarantako (2004). Δηδηθφηεξα, αληηθείκελν ηεο 

θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο, εθηφο θαη άιισλ δεηεκάησλ, απνηειεί ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζην 

παξφλ θνηλσληθνπνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ππνβαζκίδεηαη ε ζέζε απηή, 

κέζσ ζεμηζηηθψλ ζηεξενηχπσλ ή πξαθηηθψλ. Δπνκέλσο, βαζηθφο ζηφρνο ηεο θεκηληζηηθήο 

έξεπλαο είλαη ε αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ, φζνλ αθνξά ζην δήηεκα απηφ. Γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ εξεπλψλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο επί ην πιείζηνλ, "παξαδνζηαθά" 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία, πνζνηηθήο ή πνηνηηθήο έξεπλαο, ελψ νη έξεπλεο πνπ ζεσξνχληαη 

απνθιεηζηηθά "θεκηληζηηθέο" ζπληζηνχλ ηελ κεηνςεθία.  

 Δπηπξνζζέησο, είλαη αλαγθαίν λα αλαιπζεί πεξαηηέξσ ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο σο 

αληηθείκελν κειέηεο ζπληζηνχλ έλα εηεξνγελέο δείγκα. Σν γεγνλφο απηφ δπζρεξαίλεη ηελ 

θαηαλφεζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ κέζσλ έξεπλαο κε βάζε ηελ αηνκηθφηεηα ηεο θάζε γπλαίθαο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν παξαηεξείηαη ηδηαίηεξα φηαλ αληηθείκελν έξεπλαο απνηεινχλ 

έγρξσκεο γπλαίθεο (Comas-Diaz, 1991). Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα απνηειεί αληηθείκελν 

έξεπλαο ν δηαθνξεηηθφο βαζκφο θαη ηξφπνο θαηαπίεζεο ηεο θάζε νκάδαο θαη γπλαίθαο 

μερσξηζηά θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ πεηξακαηηθή θαη εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, κία 

πξαθηηθή ηελ νπνία εθαξκφδεη θπξίσο ε standpoint ζεσξία.  

 Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί ε ζεκαζία ηεο θεκηληζηηθήο έξεπλαο ζηελ θαηάξξηςε 

ζηεξενηππηθψλ απνδφζεσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηηο γπλαίθεο (O’Connell & Russo, 1990 

cited in O’Connell & Russo, 1991). Τπάξρνπλ έξεπλεο νη νπνίεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ αμία ηεο 

θεκηληζηηθήο ςπρνινγηθήο έξεπλαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ Lee, Lee θαη Lee (2012) πνπ 

εμεηάδεηαη ε αληίιεςε ησλ αλδξψλ αζηπλνκηθψλ γηα ηα ζχκαηα βηαζκνχ ζηελ Νφηηα Κνξέα.  
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 Πξέπεη λα πξνζηεζεί, φηη παξαηεξήζεθαλ ππεξβνιέο ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ 

εξεπλψλ ζηε θεκηληζηηθή ςπρνινγία απφ θεκηλίζηξηεο ζεσξεηηθνχο. Γηα παξάδεηγκα ε Yllo 

(1986) αλαθέξεη φηη έλα «δηαθεθξηκέλν θεκηληζηηθφ πεξηνδηθφ απέξξηςε κηα έξεπλή ηεο, φρη 

ιφγσ ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά ιφγσ ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε, ε 

νπνία ζεσξήζεθε «παηξηαξρηθή»». Δίλαη αλαγθαίν ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκάλνπκε ηε 

δήισζε ηεο Harding (1987), ε νπνία ζεσξνχζε φηη θάζε κεζνδνινγηθφ εξγαιείν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα κε ζεμηζηηθή θαη γηα ζεμηζηηθή έξεπλα. πσο ηνλίδεηαη απφ ηνπο 

ζεσξεηηθνχο ηεο θξηηηθήο ςπρνινγίαο, ε ςπρνινγία είλαη κηα "κεδεληθά θνξηηζκέλα" 

επηζηήκε, ηεο νπνία ηα επηζηεκνληθά  εξγαιεία ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν εξεπλεηψλ, νη νπνίνη 

ελδέρεηαη θαη λα θέξνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνθαηαιήςεηο (Harris, 1997). Δπνκέλσο, νη 

εξεπλεηέο είλαη απηνί νη νπνίνη αλαπαξάγνπλ ή επηβεβαηψλνπλ παηξηαξρηθέο θνηλσληθέο 

δνκέο. Δπηπιένλ, ε επηζηεκνληθή έξεπλα ζην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ δελ είλαη 

δπλαηφ λα γίλεη πνηέ πιήξσο αληηθεηκεληθή (Peplau & Conrad, 1989), θαζψο θάζε ζεσξία πνπ 

παξάγεηαη έρεη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο (Nightingale & Neilands, 1997). Ζ 

ζεηηθηζηηθή έξεπλα ζηε ςπρνινγία, ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα πξνζεγγίζεη ηελ 

εμσηεξηθή αληηθεηκεληθφηεηα, κε ζσζηή ρξήζε ησλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ, ζσζηφ 

ζρεδηαζκφ θαη εθηέιεζε.  

 Παξά ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ επηζηεκνινγηψλ πνπ αλαιχζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο, είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ θνηλά ζεκεία. πγθεθξηκέλα, βαζηθή αξρή 

απνηειεί φηη νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο ζεσξνχληαη άληζνη ζσκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, 

φπνπ νη άλδξεο θξίλνληαη σο "αλψηεξνη". Δπηπιένλ, ζεσξείηαη φηη ε αλσηεξφηεηα απηή είλαη 

αληηθεηκεληθή θαη φρη βαζηζκέλε ζε πνιηηηθν-θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Δπηπξνζζέησο, 

επηζεκαίλεηαη φηη ε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ θχισλ δελ έρεη επηηεπρζεί νινθιεξσηηθά θαη φηη 

είλαη αλαγθαίν λα ιακβάλεηαη ππφςηλ ε ζρέζε κεηαμχ εξεπλεηή θαη ζπκκεηέρνληα ζε κηα 

ςπρνινγηθή έξεπλα (Sarantakos, 2004). 
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 Δίλαη ζθφπηκν λα παξαηεζεί φηη ε standpoint ζεσξία θαη ε νπζηνθξαηηθή 

επηζηεκνινγία, παξά ην γεγνλφο φηη αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηνπ 

θχινπ, έρνπλ θνηλφ αθεηεξηαθφ ζεκείν. Δηδηθφηεξα, θαη νη δχν ζεσξίεο εθθηλνχλ ηελ έξεπλά 

ηνπο ζρεηηθά κε ην γπλαηθείν θχιν κε ηελ παξαδνρή φηη ην θχιν είλαη έκθπην θαη βηνινγηθφ. 

Μέζσ έξεπλαο αλαδεηθλχεηαη φηη ε πξψηε ζεσξία δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο έκθπιεο 

δηαθνξέο, αληηζηαζκίδνληαο ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα κέζσ ηεο αλάιεςεο θπξηαξρηθνχ ιφγνπ 

απφ ηηο γπλαίθεο. Ζ δεχηεξε ζεσξία έρεη σο ζηφρν ηελ παξαγσγή πνιηηηθήο ηζφηεηαο κέζσ 

επηζηεκνληθήο ζεκειίσζεο κε ςπρνινγηθή έξεπλα ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ ησλ θχισλ. Παξφια 

απηά, δελ ηίζεηαη ακθηζβήηεζε ησλ έκθπισλ δηαθνξψλ απφ ηηο δχν επηζηεκνινγίεο, παξά 

ιακβάλεη ρψξα εμέηαζή ηνπο ππφ δηαθνξεηηθφ πξίζκα (Cosgrove, 2003). 

πκπεξαζκαηηθά, είλαη αλαγθαίν λα δνζεί έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε θεκηληζηηθή 

επηζηεκνινγία ελ γέλεη, έρεη δψζεη έλαπζκα γηα ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ θεκηληζηηθψλ 

επηζηεκνινγηψλ ζην ρψξν ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο (Rouse, 2002). Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε 

παξαγσγή επηζηεκνληθήο γλψζεο λα ζπλεπάγεηαη αληηθεηκεληθά ζπκπεξάζκαηα. Έλαο 

ζηνηρεηψδεο ηξφπνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

έξεπλαο είλαη ε αλαθνξά ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ησλ αμηψλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εξεπλεηή θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο (Nagy Hesse Biber, 2011).  

Σέινο, είλαη αλαγθαίν λα πξνζηεζεί φηη ε θεκηληζηηθή έξεπλα έρεη ζπκπεξηιάβεη εληφο 

ηνπ πεδίνπ ηεο ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ γπλαηθψλ θαηά ηελ 

παξαγσγή επηζηεκνληθήο γλψζεο (Nagy Hasse-Biber, 2011). Έρεη δψζεη έκθαζε ζε δεηήκαηα 

ηεο θνηλσλίαο ηα νπνία δελ ιακβάλνληαλ ππφςηλ απφ ηελ θπξίαξρε ςπρνινγηθή έξεπλα, 

δηεπξχλνληαο ην θάζκα ελδηαθεξφλησλ ηεο ηειεπηαίαο. Δπηπιένλ, ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 

ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ, ζηελ ακθηζβήηεζε ησλ θαηεζηεκέλσλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηελ 

απνδέζκεπζε ηεο έξεπλαο απφ ζεμηζηηθέο πξνθαηαιήςεηο, αλαδηακνξθψλνληαο ηε δνκή ηεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, επέθεξε νπζηαζηηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ δεηήκαηνο 
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ηνπ θχινπ ζην ρψξν ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο θαη ζηαδηαθά ζηελ θνηλσληθή θαη δεκφζηα 

ζθαίξα (Sarantakos, 2004).  
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ΦΤΥΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΦΔΜΙΝΙΜΟ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

 Σέζζεξα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ φηη επεξέαζαλ 

ζεκαληηθά ηελ δεκηνπξγία ηεο ςπραλάιπζεο. Πξψηνλ, ν δαξβηληζκφο θαη ε εδξαίσζε ηεο 

βηνινγηθήο βάζεο ηνπ αλζξψπνπ. Πνιιέο πηπρέο ηεο ςπραλαιπηηθήο ζθέςεο είλαη ζαθψο 

ζεκειησκέλα ηδενινγηθά απφ ηε δαξβηληθή θηινζνθία. Γηα παξάδεηγκα, ηα εμειηθηηθά ζηάδηα 

θαη νη ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο ηεο «απνηχπσζεο» θαη ηεο «απψζεζεο» (Rueben, 1979). 

Γεχηεξνλ, ε ρξήζε ησλ ζπλεηξκψλ ζηε ςπρνινγία. πγθεθξηκέλα, απηή αλάγεηαη ζηελ 

αλζξσπνινγηθή ζρνιή ηεο Γεξκαλίαο ηελ επνρή ηνπ Freud. Κχξηνο εθπξφζσπνο ηεο ζρνιήο 

απηήο ήηαλ ν Wilhelm von Humboldt (Rueben, 1979).  

Δπηπξφζζεηα, ε αλάπηπμε ηεο λεπξνινγίαο, ε νπνία ήθκαζε ην 19
ν
 αηψλα σο παξαθιάδη 

ηεο ηαηξηθήο. Πξσηνπφξνο ηεο επηζηήκεο απηήο ππήξμε ν Charcot, αγαπεκέλνο θαζεγεηήο 

ηνπ Freud. Σν 1880, φπνπ ν Freud μεθίλεζε λα εξγάδεηαη, ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ηνπ 

αλζξψπνπ είρε ήδε ζθηαγξαθεζεί. Σέινο, ε ςπρηαηξηθή ηνπ 19
νπ

 αηψλα είρε δηακνξθσζεί σο 

δπλακηθή ςπρηαηξηθή. Οη ςπρίαηξνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο επνρήο είραλ ζρεκαηίζεη κηα ηδηαίηεξε 

πνιππαξαγνληηθή θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ. Θεσξνχζαλ φηη ε χπλσζε 

απνηεινχζε ηε βαζηθή νδφ γηα ην αζπλείδεην θαη έδηλαλ έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο αζζέλεηεο 

ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, εζηίαδαλ ζηελ ππλνβαζία, ηε ιεζαξγία, ηελ 

θαηαιεςία,ηε δηαηαξαρή πνιιαπιψλ πξνζσπηθνηήησλ θαη ηελ πζηεξία. Δπηπιένλ, 

θαηαζθεχαζαλ ηε δηάθξηζε κεηαμχ ζπλεηδεηνχ θαη ππνζπλεηδήηνπ ςπρηζκνχ θαη 

δεκηνχξγεζαλ λέεο ζεσξίεο γηα ηε παζνγέλεζε αζζελεηψλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

αληηθαηαζηψληαο ηελ έσο ηφηε θαηαλφεζε ησλ αζζελεηψλ σο πξφθιεζε βιάβεο ζηα λεπξηθά 

θχηηαξα, κε δηαηαξαρή ηεο πλεπκαηηθήο ελέξγεηαο. Σέινο, ε ςπρνζεξαπεία εζηίαδε ζηελ 
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χπλσζε θαη ππαγφξεπζε, κε εζηίαζε ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ππλσηηζηή θαη ηνπ 

ππλσηηδφκελνπ (Reuben, 1979).  

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί o ηξφπνο ζεξαπείαο ηνπ Charcot. Θεσξνχζε φηη 

νη ηδέεο ηνπ αζζελή επεξέαδαλ ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο. Δπνκέλσο, κέζσ πξνηξνπψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο χπλσζεο, απνκάθξπλε ηα ζπκπηψκαηα γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ ηνλ αζζελή (Mitchell & Black, 1995). Σν εξψηεκα πνπ έκελε λα απαληεζεί ήηαλ ν 

ηξφπνο πνπ ε δηαδηθαζία απηή ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ζπλεηδεηά.  

 To 1880 o Breuer αλέπηπμε ηε ηερληθή ηνπ «θαζαξίζκαηνο ηεο θακηλάδαο» 

εξγαδφκελνο κε κηα αζζελή ηνπ, ε νπνία έγηλε γλσζηή σο «Άλλα Ο.». Ζ ηερληθή απηή 

απνκάθξπλε ηελ πζηεξηθή ζπκπησκαηνινγία ηεο ζεξαπεπνκέλεο γηα αξθεηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Ζ δηαθνξά ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ Breuer ήηαλ ε εζηίαζε ζηελ αηηία 

αλάπηπμεο ησλ ζπκπησκάησλ. Εήηεζε απφ ηελ αζζελή ηνπ λα πεξηγξάςεη γηα πνην ιφγν 

αηζζαλφηαλ κε ηνλ ηξφπν απηφ. Έπεηηα ηα ζπκπηψκαηα εμαθαλίζηεθαλ. Σελ ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδν ηελ νλφκαζε: «ην θαζάξηζκα ηεο θακηλάδαο» ή αιιηψο «ε νκηινχκελε ζεξαπεία» 

(The talking cure) (Μπξφπεξ & Φξφπλη, 2002). 

 Απηά απνηέιεζαλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο ν 

Freud μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία ησλ ζεσξηψλ ηνπ θαη ην ζρεκαηηζκφ ηεο ςπραλαιπηηθήο 

ζεξαπείαο. 
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4.2 Φπραλαιπηηθή ζεσξία 

 

 Ζ θχξηα ρξνληθή πεξίνδνο κέζα ζηελ νπνία ν Freud δηαηχπσζε ηηο βαζηθφηεξέο 

ηερληθέο θαη ζεσξίεο πνπ απνηέιεζαλ βάζε ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεξαπείαο ήηαλ κεηαμχ ηνπ 

1895 θαη 1905. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ ε ςπραλάιπζε απνκαθξχλζεθε απφ ηελ 

χπλσζε θαη δηακφξθσζε δηαθξηηή κεζνδνινγία θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. Δδξαηψζεθαλ νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηε ζχγρξνλε επνρή. Ο Freud 

παξαηήξεζε φηη ν ηξφπνο λα θαηαζηαινχλ ηα παζνινγηθά ζπκπηψκαηα ήηαλ ε κεηαθνξά ησλ 

ππνζπλεηδήησλ ζθέςεσλ ζηε ζθαίξα ηνπ ζπλεηδεηνχ. Ζ αληίζηαζε ηνπ ζεξαπεπνκέλνπ λα 

επηηξέςεη ζηηο ζθέςεηο λα γίλνπλ ζπλεηδεηέο νλνκάζηεθε «άξλεζε» θαη ε κεηαθνξά ησλ 

«ελνριεηηθψλ» ζθέςεσλ απφ ην ζπλεηδεηφ ζην ππνζπλείδεην νλνκάζηεθε «απψζεζε» 

(Cavell, 2000). ην ζεκείν απηφ, ν Sartre άζθεζε έληνλε θξηηηθή πξνο ηε ςπραλάιπζε γηαηί 

ππέζεηε φηη ην άηνκν γλσξίδεη γηα απηφ ην νπνίν δελ γλσξίδεη, εθφζνλ ην δηαηεξεί ζε 

απφζηαζε απφ απηά πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλεηδεηήο γλψζεο (αξηξ, 2007). 

Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη κηα δνκή, ε νπνία αλήθεη ζην λνπ, 

αιιά δελ ππφθεηηαη ζε έιεγρφ ηνπ, αιιηψο ην άηνκν ζα γλψξηδε απηφ πνπ δελ κπνξεί λα 

γλσξίδεη.  

 Γηα λα κπνξέζεη λα εμεγήζεη ηε κεηαθνξά απηή θαηαζθεχαζε έλα «ηνπνγξαθηθφ 

κνληέιν ηνπ λνπ».  Πεξηγξάθεη ηξεηο δνκέο: ην αζπλείδεην, πνπ πεξηιακβάλεη κε απνδεθηέο 

ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα, ην πξνζπλεηδεηφ, ην νπνίν πεξηέρεη απνδεθηέο ηδέεο θαη 

ζπλαηζζήκαηα πνπ επηηξέπεηαη λα γίλνπλ ζπλεηδεηά θαη ην ζπλεηδεηφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηηο ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ αλά νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

(Gardner, 1999).  

 Ζ ηνπνγξαθηθή νξγάλσζε ηνπ λνπ, επέηξεςε ζην Freud, λα θαηαζηαιάμεη ζηε ηερληθή 

ησλ ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ σο βαζηθή ηερληθή. Απνηειεί έσο θαη ηε ζχγρξνλε επνρή ηε 
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βαζηθή ζεξαπεπηηθή ηερληθή ηεο θξνυδηθήο ςπραλάιπζεο. Έπεηηα, αλαπηχρζεθε ε έλλνηα ηεο 

κεηαβίβαζεο, φπνπ ν ζεξαπεπφκελνο κεηαθέξεη έλα ζπκβνιηθφ πξφζσπν (θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ην αθνινπζνχλ) ζην πξφζσπν ηνπ ςπραλαιπηή θαη ε έλλνηα ηεο άξλεζεο, 

φπνπ δπζρεξαίλεη ηελ αλάθιεζε θξίζηκσλ ζπκβάλησλ, ηδεψλ ή αηζζεκάησλ απφ ην 

ππνζπλείδεην ηνπ αλαιπφκελνπ. 

 Έπεηηα ηνπ 1923, ν Freud άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «εγψ» γηα λα πεξηγξάςεη 

κηα απφ ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ζεκειηψδεηο δνκέο ηεο ςπρηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνπ (Hopkins, 

2000), επεθηείλνληαο ηηο ηδηφηεηέο ηνπο (Hergenhahn, 2008). Υξεζηκνπνίεζε ηηο έλλνηεο : 

«εγψ», «απηφ» θαη «ππεξεγψ» (Hopkins, 2000). Σν «εγψ» πξφθεηηαη γηα κηα έκθπηε ςπρηθή 

δνκή, βηνινγηθή απφξξνηα ηεο ζχλζεζεο κεηαμχ ηεο ςπρηθήο θαη θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο «θίιηξν» κεηαμχ ηνπ «απηνχ» θαη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Μεηαθξάδεη ηηο αζπλείδεηεο, ελζηηθηψδεηο αλάγθεο πνπ απαηηεί ην «απηφ» 

ζε απνδεθηέο απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα επηζπκίεο. Αληηζηξφθσο, κεηαθέξεη ηηο 

θνηλσληθέο επηηαγέο ζην «εθείλν». Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ «εγψ» είλαη ε ζχλζεζε θαη 

νξγάλσζε ησλ αλαγθψλ ηνπ «απηνχ». Δπηπξνζζέησο, πξνζηαηεχεη ην «απηφ» απφ ηπρφλ 

επψδπλα εξεζίζκαηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Καηαιήγνληαο, ην «εγψ» ηαπηίδεηαη κε ηελ εηθφλα 

ηνπ εαπηνχ (Gosz, 1990). 

 Σν «απηφ» πξνέξρεηαη απφ ην γεξκαληθφ «das es» (κεηαθξάδεηαη «ην απηφ»). 

Απνηειεί ηελ βαζηθή νξκέκθπηε δχλακε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηηο 

θχξηεο βηνινγηθέο αλάγθεο, δειαδή ηελ πείλα, ηε δίςα θαη ηελ αλάγθε γηα ζεμ. Γηέπεηαη απφ 

ηελ αξρή ηεο εδνλήο, απαηηψληαο άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. πλδέεηαη κε ηελ 

έλλνηα ηεο «ιίκπηλην», θεληξηθή έλλνηα γηα ηνλ Φξφπλη, πνπ απνηειεί ηνλ ζαξθηθφ πφζν θαη 

είλαη ππεχζπλε γηα έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (Hergenhahn, 

2008). 
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 Σν ππεξεγψ πξφθεηηαη γηα ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ θνηλσληθψλ επηηαγψλ πξνο ην παηδί. 

Γηαρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηε ζπλείδεζε θαη ην ηδεψδεο ηνπ εγψ. Ζ ζπλείδεζε, 

απνηειείηαη απφ ηηο εκπεηξίεο γηα ηηο νπνίεο ην παηδί έρεη ηηκσξεζεί. Σν ηδεψδεο ηνπ εγψ 

απνηειείηαη απφ ηηο εκπεηξίεο γηα ηηο νπνίεο ην παηδί έρεη επηβξαβεπζεί. Έπεηηα ηεο 

νινθιήξσζεο ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ ππεξεγψ, αιιειεπηδξά κε ην εγψ θαη κέζσ ηεο 

δηάδξαζεο απηήο ζπλζέηεηαη θαη νινθιεξψλεηαη ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην άηνκν. Δπεμεγεκαηηθά, ην εγψ πξνζαξκφδεη ηηο θνηλσληθέο επηηαγέο 

πνπ απαηηεί ην ππεξεγψ, νχησο ψζηε λα κελ θαηαβάιιεηαη ςπρνινγηθά ην άηνκν 

(Hergenhahn, 2008). 

 

Ψπρνζεμνπαιηθά ζηάδηα 

 

 Κεληξηθή ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπραλάιπζεο απνηέιεζε ε ηδέα ηεο γελεηήζηαο νξκήο, ή 

αιιηψο ησλ ζεμνπαιηθψλ θηλήηξσλ, ηελ νπνία ζπλδχαζε κε ηα ςπρνζεμνπαιηθά ζηάδηα ηεο 

επνρήο ηνπ θαη δηακφξθσζε ηε ζεσξία ησλ ςπρνζεμνπαιηθψλ ζηαδίσλ. Ζ πεγή ησλ θηλήηξσλ 

θαη ν ζηφρνο ηνπο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ γελεηεζίσλ θηλήηξσλ θαη ην αληηθείκελν 

πξνο ην νπνίν ζηνρεχνπλ, απνθαιχπηεηαη κέζσ ηεο εμεξεχλεζήο ηνπ. 

 Οξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο θαζηεξψζεθαλ σο βαζηθέο γηα ηελ πγηή αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ. Αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ ζψκαηνο πνπ απνηεινχζε θχξην αλά εμειηθηηθφ 

ζηάδην, απηά νλνκάζηεθαλ αληίζηνηρα θαη ζεσξήζεθε φηη θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ 

ζπκπεξηιάκβαλε ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο, γηα παξάδεηγκα πηπίιηζκα δαθηχινπ, απνηεινχζε 

παιηλδξφκεζε ζην ζηάδην απηφ. Σα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε γξακκηθή ζεηξά είλαη: ζηνκαηηθφ, 

πξσθηηθφ, θαιηθφ θαη γελεηηθφ. Αλαιπηηθφηεξα:  

 

Α) ηνκαηηθό ζηάδην: 
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Πξφθεηηαη γηα ην πξψην ζηάδην ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη δηαξθεί απφ ηε 

γέλλεζε έσο θαη ην πξψην έηνο ηεο δσήο. Ζ θπξίαξρε εξσηνγελήο δψλε είλαη ε πεξηνρή ηνπ 

ζηφκαηνο. Ζ εδνλή έγθεηηαη ζηελ γιψζζα θαη ηα ρείιε, θαζψο θαη ζπκπεξηθνξέο φπσο ν 

ζειαζκφο. Με θπζηνινγηθή νινθιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο πεξηφδνπ απηήο, πξνθαιεί ηελ 

«θαζήισζε» ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην θαη ηε δεκηνπξγία ελφο «ζηνκαηηθνχ-ελζσκαησηηθνχ» 

ραξαθηήξα. Αληηπξνζσπεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ραξαθηήξα απηνχ είλαη ε ππεξβνιηθή πφζε, 

ππεξβνιηθφ θάπληζκα, εμάξηεζε απφ άιινπο θαη ε εππηζηία. Καζήισζε ζηελ φςηκε πεξίνδν 

ηνπ ζηνκαηηθνχ ζηαδίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδνληνθπίαο, πξνθαιεί ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο 

«ζηνκαηηθνχ-ζαδηζηηθνχ ραξαθηήξα», φπνπ θπξίαξρεο ηδηφηεηεο είλαη ν ζαξθαζκφο, θπληζκφο 

θαη επηζεηηθφηεηα (Hergenhahn, 2008). 

 

Β) Πξσθηηθό ζηάδην: 

Πξφθεηηαη γηα ην δεχηεξν ζηάδην ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη δηαξθεί 

απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο ηεο δσήο. Ζ θπξίαξρε εξσηνγελήο δψλε είλαη 

ε πεξηνρή ηνπ πξσθηνχ θαη ησλ γινπηψλ. Ζ κε θπζηνινγηθή νινθιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο πεξηφδνπ απηήο πξνθαιεί ηελ θαζήισζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην θαη ηε δεκηνπξγία 

ελφο «πξσθηηθνχ ραξαθηήξα». Αληηπξνζσπεπηηθέο ηδηφηεηεο είλαη ε γελλαηνδσξία, ε 

ζπαηάιε θαη ε αθαζαξζία. Καζήισζε ζηελ φςηκε θάζε ηνπ ζηαδίνπ απηνχ έπεηηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ειέγρνπ ησλ ζθηγθηήξσλ πξνθαιεί ηνλ ζρεκαηηζκφ «πξσθηηθνχ-

θαηαθξαηεηηθνχ ραξαθηήξα», φπνπ θπξίαξρεο ηδηφηεηεο είλαη ε ηαθηηθφηεηα, ε ηειεηνκαλία 

θαη ε θεηδσιία (Hergenhahn, 2008). 

 

 

Γ) Φαιιηθό ζηάδην: 
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Απνηειεί ην ηξίην ζηάδην ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη δηαξθεί απφ ηελ 

αξρή ηνπ ηξίηνπ έηνπο έσο θαη ην ηέινο ηνπ πέκπηνπ. Κπξίαξρε εξσηνγελήο δψλε είλαη ε 

πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ. ην ζεκείν απηφ πθίζηαηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη ε δηάθξηζε κεηαμχ αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ, κέζσ 

ηεο παξαηήξεζεο ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ. Δπηπιένλ, ζην ζηάδην απηφ ζεκεηψλεηαη ην 

νηδηπφδεην ζχκπιεγκα ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ θαη ε επαθφινπζε ηαχηηζε κε ηνλ 

γνλέα ηνπ ίδηνπ θχινπ, κεηαβάιινληαο ηελ έσο ηφηε ζηνξγή γηα ηε κεηέξα. Ο ηειηθφο 

ζρεκαηηζκφο ηνπ ππεξεγψ ιακβάλεη ρψξα ζην ζηάδην απηφ, κέζσ ηεο ηζρπξήο απψζεζεο ηνπ 

παηδηνχ πξνο ηνλ γνλέα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ θαη ηεο ηαχηηζεο κε ηνλ νκφθπιν γνλέα. 

Δπνκέλσο, ε ηειηθή νινθιήξσζε ηνπ ππεξεγψ εμειίζζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ επίιπζε ηνπ 

νηδηπνδείνπ ζπκπιέγκαηνο (Hergenhahn, 2008). ην ζηάδην απηφ εζηηάζηεθε θπξίσο ε 

θξηηηθή ησλ κεηαθξντδηθψλ ςπραλαιπηψλ (Horney, Klein, Chodorow) θαη ησλ θεκηληζηξηψλ 

ζεσξεηηθψλ. 

 

Γ) Λαλζάλνπζα πεξίνδνο: 

Πξφθεηηαη γηα ην ηέηαξην ζηάδην ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ θαη δηαξθεί 

απφ ηελ αξρή ηνπ έθηνπ έηνπο έσο θαη ηελ αξρή ηεο εθεβείαο. ην  ζηάδην απηφ παξαηεξείηαη 

απνπζία ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε ζπλείδεζε ηνπ παηδηνχ θαη ηαπηφρξνλε 

ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε αληηζηαζκηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο κειέηε γηα ην ζρνιείν, 

δξαζηεξηφηεηεο κε ζπλνκειίθνπο. 

 

Δ) Γελλεηηθό ζηάδην: 

Πξφθεηηαη γηα ην πέκπην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ 

πνπ δηαξθεί απφ ην ηέινο ηεο εθεβείαο έσο θαη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Ζ θπξίαξρε 

εξσηνγελήο δψλε κεηαηίζεηαη ζηα γελλεηηθά φξγαλα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ. Ζ επηηπρήο ή φρη 
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νινθιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ ζα νδεγήζνπλ ζηελ ζχλαςε 

ζρέζεσλ κε ην άιιν θχιν θαη ηειηθψο ζην γάκν.  
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4.3 Μεηαθξνϋδηθνί ςπραλαιπηέο θαη θξηηηθή πξνο ηνλ Freud 

 

 Οη θπξίαξρεο θξηηηθέο ζηε ζεσξία ηνπ Φξφπλη πξνήιζαλ απφ ην ρψξν ηεο 

αλζξσπνινγίαο. Δηδηθφηεξα, ν Malinowski(1976) κε ηελ εζλνγξαθηθή ηνπ αλάιπζε ζηε θπιή 

Σξφκπξηαλη, ζηα νκψλπκα λεζηά, ακθηζβήηεζε ηε ζεσξία ηνπ Freud δίλνληαο ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε ζεσξία ηνπ νηδηπφδεηνπ ζπκπιέγκαηνο, δελ είρε παξαηεξεζεί ζηηο 

πεξηνρέο εθείλεο (Heise, 2002). Παξφιν πνπ αλαγλψξηδε ηε ζεκαζία ησλ ςπρνζεμνπαιηθψλ 

ζηαδίσλ ηνπ Freud, θαηέδεημε φηη βαζηθφο ιφγνο κε δεκηνπξγίαο ηνπ νηδηπφδεηνπ 

ζπκπιέγκαηνο, ήηαλ ε θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θπιήο. Δπνκέλσο, ηα 

απνηειέζκαηα ζηα νπνία είρε θαηαιήμεη ν Freud δελ ήηαλ αλαγθαζηηθά γεληθεχζηκα θαη 

έγθπξα γηα φια ηα πνιηηηζκηθά πιαίζηα, αιιά ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη νη 

πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ δηέπνπλ ηελ εθάζηνηε θνηλσλία. 

 Παξφκνηα ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηεο Mead (1954). Ζ έξεπλά ηεο ζηα λεζηά ακφα 

επηβεβαίσζε ηελ άπνςε ηεο πνιηηηζκηθήο ζπλεηζθνξάο ζηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

αλάπηπμε. Ζ έσο ηφηε θαζηεξσκέλε, βηνινγηθά ζεκειησκέλε άπνςε ηνπ θχινπ, 

ακθηζβεηήζεθε έληνλα θαη ζρεηηθνπνηήζεθε (Connell, 2006). 

 Δίλαη ζθφπηκν λα παξαζέζνπκε φηη ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ, πνπ άξρηζε λα 

αλαπηχζζεηαη ζηελ αλζξσπνινγία ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1940 θαη 1950, ρξεζηκνπνηήζεθε έληνλα 

απφ ην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο (Connell, 2006). Δηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

πεξηγξαθεί ε δηάθξηζε κεηαμχ βηνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ θχινπ θαη γηα λα εμεγεζεί ν 

ηξφπνο ζρεκαηηζκνχ θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο πξνο ην άηνκν. 
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4.4 Η ζεσξία ηνπ Freud γηα ην γπλαηθείν θύιν 

 

 Γεληθφηεξα, ζηελ Ακεξηθή, ν θεκηληζκφο ήηαλ αληίζεηνο πξνο ηηο  ηδέεο ηνπ Freud 

(Connell, 2006), νη νπνίεο ήηαλ ζπγθεθξηκέλεο θαη ζρεηηθά αξλεηηθέο γηα ην γπλαηθείν θχιν, 

ζε βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ «κηζνγπληζηηθέο»(Illouz, 2008;Morrow, 

2000). χκθσλα κε ηελ ζεσξία ησλ ςπρνζεμνπαιηθψλ ζηαδίσλ ηνπ Φξφτλη, ε ηαπηφηεηα ησλ 

παηδηψλ ζρεκαηίδεηαη απφ ηε ζεμνπαιηθή αθχπληζε ησλ παηδηψλ κε βάζε ηνπο γνλείο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ηα αγφξηα ζρεκαηίδνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κε βάζε ηελ έιμε πξνο ηε κεηέξα 

ηνπο θαη ηελ ηαπηφρξνλε ζχγθξνπζε κε ηνλ παηέξα ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο 

απηήο, ηαπηίδνληαη κε ηνλ παηέξα. Σα θνξίηζηα ηαπηίδνληαη κε ηε κεηέξα ηνπο (McIlwain, 

1994).  

 Έπεηηα, ε έκθπιε ηαπηφηεηα ησλ παηδηψλ έγθεηηαη ζηελ αλαγλψξηζε φηη έρνπλ ή φρη 

πένο. ζνλ αθνξά ην αγφξη, πξφθεηηαη γηα ηε βάζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο κεηέπεηηα 

ηαπηφηεηάο ηνπ(Burr, 1998). Αλαθνξηθά κε ηα θνξίηζηα, ζηα νπνία ε ζπγθεθξηκέλε 

αλαηνκηθή δνκή απνπζηάδεη, αλαπηχζζεηαη ν «θζφλνο ηνπ πένπο». Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηε 

πξνθεηκέλε πεξίνδν ηεο αλάπηπμήο ηνπο ην επίθεληξν ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, 

κεηαηίζεηαη απφ ηε κεηέξα, ζηνλ παηέξα. Σνηνπηνηξφπσο, ζρεκαηίδεηαη ην νηδηπφδεην 

ζχκπιεγκα ζηα αγφξηα θαη ην ζχκπιεγκα ηεο Ζιέθηξαο ζηα θνξίηζηα (McIwain, 1994).  

 Ο Φξφτλη επηπιένλ, ππνζηεξίδεη φηη θαζψο ζηα θνξίηζηα δελ ππάξρεη ν θφβνο ηνπ 

επλνπρηζκνχ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα λεαξά αγφξηα, ν θφβνο κεηαηνπίδεηαη απφ ην 

αληηθείκελν πνπ θζνλνχλ, ζε θφβν λα ράζνπλ ηελ αγάπε ηνπ παηέξα. Άξα, ράλνπλ ηελ 

πνηθηινκνξθία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη γίλνληαη ππνθείκελα ηνπ πνιηηηζκνχ, δειαδή 

εζηθά, αγρψδε, ελνρηθά θαη ηθαλά γηα ππνηαγή. Σέινο, ν Φξφτλη θαηέιεμε φηη ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ κέζα ζηηο νπνίεο ζρεκαηίδεηαη ε γπλαηθεία ηαπηφηεηα, νη γπλαίθεο 

αλαπηχζζνπλ δηαθνξεηηθφ Τπεξεγψ απφ ηνπο άλδξεο (Burr, 1998) ζηελ ειηθία ησλ ηξηψλ 
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πεξίπνπ (Williams, 2001). Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη ηε ζεσξία ηνπ επηζεκαίλνληαο φηη ηα 

ζπκπεξάζκαηα απηά πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ, παξά ηελ άξλεζε ησλ θεκηληζηξηψλ λα 

απνδερζνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (McIlwain, 1994). 

 Φεκηλίζηξηεο ςπραλαιχηξηεο έδσζαλ έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ηνπ «Οηδηπνδείνπ 

ζπκπιέγκαηνο» ζηα θνξίηζηα, επηζεκαίλνληαο φηη δηαθέξεη απφ απηφ πνπ ππνζηήξημε ν Freud. 

Οπζηαζηηθά, ηφληζαλ φηη έλα θνξίηζη δελ απνξξίπηεη απφιπηα ηε κεηέξα ηεο. Δληνχηνηο, 

ζπλερίδεη λα δηαηεξεί κηα ζρέζε καδί ηεο, παξά ηε κεξηθή άξλεζή ηεο, νχησο ψζηε λα 

αλαπηχμεη κηα θπζηνινγηθή, εηεξνζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα. Δπηπιένλ, ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο 

πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηνλ παηέξα ζεσξείηαη αλάινγε ηεο πξνυπάξρνπζαο κε ηε κεηέξα 

(Chodorow, 1989). 

 Παξνκνίσο, δηαθεθξηκέλνη ςπρίαηξνη ην 1930 θαη 1940 ππνζηήξηδαλ φηη ν θεκηληζκφο 

είλαη «κηα βαξηά αζζέλεηα πνπ πξνζβάιιεη ηνλ πςειά πξνζβεβιεκέλν ςπρνβηνινγηθφ 

νξγαληζκφ: ηε κεηέξα»(Illouz, 2008). Ζ ζεψξεζε ηεο γπλαίθαο σο «κεηέξα» γίλεηαη εκθαλέο 

φηη ζηεξίδεηαη ζηελ αλαθάιπςε εζψηεξσλ ςπρνκεραληζκψλ απφ ηνπο ςπραλαιπηέο, πνπ 

δηέπνπλ θάζε άηνκν θαη δελ δίλεηαη έκθαζε ζην θνηλσληθφ, ην πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν θαίλεηαη αλίζρπξνο παξάγνληαο κπξνζηά ζηηο ππνζπλείδεηεο δπλάκεηο 

ηνπ ραξαθηήξα, ην εγψ, ην απηφ θαη ην Τπεξεγψ. ην ζεκείν απηφ δηαθξίλεηαη κία «θνηλσλην-

βηνινγηθή» ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Φξφτλη, δειαδή φηη ζεσξεί πσο ηα γελεηηθά 

θαζνξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ππεχζπλα θαη γηα ηελ κεηέπεηηα θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

θαη ηελ ηαπηφηεηα πνπ ζα ζπζηαζεί απφ ην άηνκν (Robinson, 1993). 

 Φπζηθά, δελ είλαη δπλαηφ λα παξαβιεθζεί ε έληνλε επίδξαζε πνπ άζθεζε ε ζεσξία 

ηνπ Freud ζηελ Ακεξηθή. Ζ απφςεηο ηνπ Φξφτλη ζε πξψην επίπεδν, έδσζαλ ζηηο θεκηλίζηξηεο 

γπλαίθεο ζηελ Ακεξηθή ηε βάζε γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ εθζηξαηεία ηνπο. O Freud αζρνιήζεθε 

κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ζηα δχν θχια, ζε κηα επνρή φπνπ νη γπλαίθεο ζεσξείην φηη δελ 

είραλ ζεμνπαιηθέο αλάγθεο (Williams, 2001). Οη αθηηβίζηξηεο ζεψξεζαλ φηη ην πεδίν ζην 
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νπνίν ζα δσζνχλ νη κάρεο γηα ηελ θνηλσληθή αλαδφκεζε θαη ηελ πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε ήηαλ 

ε ζεμνπαιηθφηεηα. Δπνκέλσο, ε απνδνρή απφ ηνλ Freud ηνπ γπλαηθείνπ πάζνπο έδσζε 

έλαπζκα γηα ηελ εθζηξαηεία γηα αληηζχιιεςε, γηα κηθξφηεξεο νηθνγέλεηεο θαη δηθαίσκα γηα 

ζεμνπαιηθή εδνλή (Illouz, 2008). Σελ άπνςε απηή ππνζηήξημαλ θεκηλίζηξηεο ηνπ δεπηέξνπ 

θηλήκαηνο ζηε Γαιιία, φπσο ε Irigaray θαη ε Kristeva, δειψλνληαο φηη ε ςπραλάιπζε κπνξεί 

λα απνηειέζεη ζχκκαρν ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο (Campbell, 2004).Σν γεγνλφο απηφ 

απείιεζε έληνλα ηα ζεκέιηα ηεο παξαδνζηαθήο παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο (Illouz, 2008). 

 Βέβαηα, ε ςπραλάιπζε γξήγνξα ελζσκάησζε ηελ παηξηαξρηθή δνκή ζηε πξνζέγγηζή 

ηεο, παξά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο φηη ζθνπφο ήηαλ ε αλαδφκεζε ηεο θπξίαξρεο νηθνγελεηαθήο 

δνκήο. Δηδηθφηεξα, ζε γλσζηφ πεξηνδηθφ ηεο επνρήο, ζε πεξηζηαηηθά νηθνγελεηαθήο βίαο, 

πεξηγξάθεηαη φηη ηειηθψο ε γπλαίθα θαηάθεξε λα δεη θαη λα απνδερζεί ηα ιάζε ηεο, λα 

θαηαλνήζεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απνκάθξπλε ηνλ άλδξα ηεο θαη δεκηνχξγεζε ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ απηή. Δπνκέλσο, ε ηάζε ήηαλ λα απνδίδεηαη ε επζχλε ζηηο γπλαίθεο γηα ηελ 

απνηπρία ηνπ γάκνπ (Illouz, 2008). 

 Δπηπιένλ, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε ζηε ςπραλάιπζε θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη κεηέπεηηα παξαγσγήο ζεσξηψλ. πγθεθξηκέλα, ν Φξφηλη, ζηηο κειέηεο 

γηα ηελ πζηεξία (Φξφτλη, 2002), θαηέγξαςε ηηο ζπλεδξίεο ηνπ, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

απφςεηο ηνπ γηα ηξεηο γπλαίθεο, κε ηηο νπνίεο έθαλε ςπραλαιπηηθή ζεξαπεία. Σν θνηλφ ζεκείν 

φισλ ησλ γπλαηθψλ ήηαλ φηη ππέθεξαλ θαη νη ηξεηο απφ πζηεξία. Ο θιηληθφο νξηζκφο ηεο 

πζηεξίαο θαηά ηνλ Φξφηλη, φπσο αλαθέξεη ν Krohn (1978)είλαη «νη αληηδξάζεηο κεηαηξνπήο 

(ηνπ ζπλαηζζήκαηνο) ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 

παζεηηθφηεηα, παηδηθφηεηα θαη εξσηηθή δηάζεζε».  

 Αλαιχνληαο ηηο αθεγήζεηο ησλ γπλαηθψλ απηψλ, έγηλε θαλεξφ φηη φιεο νη γπλαίθεο 

είραλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά απφ ηνπο παηέξεο ηνπο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. 

Γεδνκέλνπ απηνχ, ν Φξφτλη θαηέιεμε φηη θχξηνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο πζηεξίαο ήηαλ 
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ε παηδηθή θαθνπνίεζε (Westerlud, 1986). πλερίδνληαο φκσο ηελ αλάιπζή ηνπ, θαη 

επεξεαζκέλνο απφ ηε δηθή ηνπ απηφ-ςπραλάιπζε, ζηελ νπνία ζπκήζεθε φηη ν παηέξαο ηνπ 

είρε θαθνπνηήζεη (αλ φρη ηνλ ίδην, νξηζκέλα απφ ηα αδέιθηα ηνπ) (Morrow, 2000) θαζψο θαη 

απφ εξσηηθά φλεηξα γηα ηε κεγαιχηεξή ηνπ θφξε, ζπκπέξαλε φηη ε βαζηθή αηηία γηα ηε 

δεκηνπξγία πζηεξίαο, δελ ήηαλ κηα πξαγκαηηθή θαθνπνίεζε. Αληηζέησο, ήηαλ ε θαληαζίσζή 

ηεο(Westerlud, 1986). Μέζσ απηνχ δηαηχπσζε ηε ζεσξία ηεο «απνπιάλεζεο» (seduction) 

(Morrow, 2000). Ζ απνπιάλεζε απηή ζεσξήζεθε θπζηθή, θαζψο ιεηηνπξγνχζε 

αληηζηαζκηζηηθά γηα λα εμηζνξξνπήζεη ηηο αληθαλφηεηεο θαη κεηνλεμίεο ηνπ θνξηηζηνχ 

(Westerlud, 1986).  

 Ζ πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή κεηνλεμία ηνπ θνξηηζηνχ, θαη κεηέπεηηα γπλαίθαο, βάζε 

ηεο ζεσξίαο απηήο, ηίζεηαη επίζεκα ζε βηνινγηθή βάζε. ζνλ αθνξά ηε ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε, ηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Freud φηη θαληαζηψλνληαη ηα λεαξά θνξίηζηα, 

νξηζκέλνη ςπραλαιπηέο, πσο ε Deutch, ηε ζεψξεζαλ σο έλα σθέιηκν γεγνλφο ζηε δσή ησλ 

θνξηηζηψλ, νχησο ψζηε θαηά ηελ αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία, λα απνθεπρζεί ν ζρεκαηηζκφο 

καδνρηζηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ (Westerlud, 1986). Απηή επξφθεηην θαη λα είλαη ε θχξηα 

θεκηληζηηθή θαηεγνξία πξνο ηελ ςπραλάιπζε: φηη πξνζέδσζε νπζηνθξαηηθφ λφεκα ζηε 

ζειπθφηεηα, θαη επνκέλσο, εδξαηψλνληαλ ζε «βηνινγηθή» βάζε νη δηαθνξέο θχινπ (Illouz, 

2008).  

 O Freud αζρνιήζεθε κε ηε ςπρνινγία ησλ γπλαηθψλ ζην άξζξν ηνπ «Οξηζκέλεο 

ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηεο αλαηνκηθήο δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ θχισλ» (Freud, 1985). ε 

απηφ δηαηππψλεη ηνλ «θζφλν ηνπ πένπο» ζηα λεαξά θνξίηζηα. Δίλαη αμηνπξφζεθην φηη φηαλ 

αλαθέξεηαη ζηα αγφξηα, ε αληίδξαζή ηνπο σο πξνο ηα γπλαηθεία γελλεηηθά φξγαλα δειψλεηαη 

φηη είλαη αδηαθνξία, θαζψο «δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηίπνηα» (ζει. 51). Μφλν κεηά ην θφβν ηνπ 

επλνπρηζκνχ, εθδειψλεηαη ελδηαθέξνλ γηα ηα γπλαηθεία γελλεηηθά φξγαλα. κσο ε ηειηθή 

άπνςε πνπ ζα δηακνξθσζεί εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αγνξηνχ λα αληαπεμέιζεη ζηελ 
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νηδηπφδεηα ζχγθξνπζε. Δίηε ζα είλαη «θξίθε γηα ην αθξσηεξηαζκέλν πιάζκα» είηε 

«ζξηακβεπηηθή πεξηθξφλεζε» πξνο ηηο γπλαίθεο (Freud, 1985, 51). Ζ γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Freud είλαη εμαηξεηηθά απνθαιππηηθή. Σν αγφξη ζεσξείηαη φηη ζα 

ληψζεη θξίθε, εάλ ε νηδηπφδεηα ζχγθξνπζε δελ απνβεί επηηπρήο. Γελ γλσξίδνπκε εάλ ε ιέμε 

θξίθε απνδίδεηαη ζηα ίδηα ηα γελλεηηθά φξγαλα, ή ζηνλ ηξφκν πνπ ληψζεη ην αγφξη γηα ηε 

θαληαζίσζε ηνπ επλνπρηζκνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο, φηη ε έθθξαζε «αθξσηεξηαζκέλν 

πιάζκα» απνδίδεη ηελ ηεξαξρηθή θαηαλνκή ηνπ Freud. Σν θπξίαξρν θαη «ζξηακβεπηηθφ» 

αξζεληθφ είλαη απηφ πνπ ζέηεη ηε λφξκα, επνκέλσο, ε έιιεηςε πένπο ζεκαίλεη κεηνλεμία. 

Δπνκέλσο, ε ζειπθφηεηα είλαη απηφκαηα «θαηψηεξε θνηλσληθά απφ ηελ αξζεληθφηεηα» 

(Freud, 1985, 51).  

 Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα θνξίηζηα έρνπλ δηαθνξεηηθή αληίδξαζε πξνο ηα γελλεηηθά 

φξγαλα ησλ αλδξψλ. Υσξίο ζθέςε γλσξίδνπλ φηη ζέινπλ λα δηαζέηνπλ αλδξηθφ κφξην (Freud, 

1985). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε έιιεηςε αλδξηθνχ κνξίνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε άξλεζε, κέζσ 

ηεο νπνία αθνινχζσο, ε γπλαίθα ελδέρεηαη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε αλδξηθφ πξφηππν 

ζπκπεξηθνξάο (Freud, 1985). Χο επί ην πιείζηνλ φκσο, νη γπλαίθεο πνπ επηιχνπλ επηηπρψο 

ηελ νηδηπφδεηα ζχγθξνπζε, αληηθαζηζηνχλ ηελ επρή γηα λα δηαζέηνπο αλδξηθφ κφξην, κε ηελ 

επρή λα απνθηήζνπλ παηδί. πλεπψο, ν παηέξαο κεηαηξέπεηαη ζην πξφζσπν ην νπνίν 

επηζπκείηαη, θαη ε κεηέξα γίλεηαη αληηθείκελν δήιεηαο (Freud, 1985). Δπηπξνζζέησο, θαζψο 

ην λεαξφ θνξίηζη αγλνεί φηη δηαζέηεη εζσηεξηθά γελλεηηθά φξγαλα, ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαηνκηθή δνκή ηεο θιεηηνξίδαο. Ζ αλαθάιπςε φηη δηαζέηεη θφιπν, 

γίλεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο έκκελνπ ξχζεο, φπνπ θαη κεηαηίζεηαη ε ζεμνπαιηθή επραξίζηεζε 

απφ ηελ θιεηηνξίδα ζηνλ θφιπν. Σαπηφρξνλα, κεηαζρεκαηίδεηαη θαη ε πξνζσπηθφηεηά ηεο θαη 

απφ επηζεηηθή, γίλεηαη παζεηηθή (Thompson, 1985).  
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4.5 Lacan θαη γπλαηθείν θύιν 

 

 Ο Jacques Lacan ήηαλ έλαο απφ ηνπο πιένλ ακθηιεγφκελνπο ζεσξεηηθνχο 

ςπραλαιπηέο. Σν έξγν ηνπ αληαλαθιάηαη έληνλα ζηηο έξεπλεο ησλ κεηαδνκηζηψλ γάιισλ 

θηινζφθσλ ηεο επνρήο ηνπ 1950 έσο 1960. Αλέιπζε πεξαηηέξσ ηελ ζεκαζία ηεο γιψζζαο, 

ηελ νπνία νλφκαδε «πκβνιηθή Σάμε», ππφ ςπραλαιπηηθήο πξννπηηθήο, αλαπιαηζηψλνληαο 

θαη επεθηείλνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην ιφγν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαηέιεμε ζηελ 

δεκηνπξγία ηνπ φξνπ «δηραζκφο ηνπ ππνθεηκέλνπ», ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα 

(Parker θαη ζπλεξγάηεο, 2007).  

 Δηδηθφηεξα, θξίλεηαη ζθφπηκν ζην ζεκείν απηφ λα γίλεη αλαθνξά ζηε ζρέζε ηνπ 

ςπραλαιπηηθνχ θηλήκαηνο κε ηελ νπκαληζηηθή θηινζνθηθή ζθέςε: Ζ ςπραλάιπζε ελ γέλεη, 

αξλήζεθε ηα νπκαληζηηθά θηινζνθηθά ζπζηήκαηα ηνπ 17
νπ

 αηψλα, ηα νπνία είραλ σο 

ζεσξεηηθή βάζε ην cogito. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ςπραλάιπζε, απνζπλδεφκελε απφ ηε 

κεηαθπζηθή θηινζνθία ηνπ νπελάνπεξ θαη ηνπ Νίηζε κεηνπζηψζεθε ζε θιηληθή πξαθηηθή 

επηζηήκε. Ο ζηφρνο ηεο ηαθηηθήο θηλήζεσο απηήο ήηαλ λα ζεζκνζεηεζεί ε ςπραλάιπζε σο 

θαζαξά επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, αλεμάξηεηε ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 

Βηέλλεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα (Μαξθίδεο, 1980). 

 Γηα ηνλ Lacan ην cogito απνηεινχζε «εθηάιηε» (Μαξθίδεο, 1980, ζει. 12). Αξλήζεθε 

φηη φ,ηη ζπληειείηαη ζηνλ ςπρηζκφ νθείιεη λα είλαη γλσζηφ ζηελ ζπλείδεζε, δεκηνπξγψληαο 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ην «δηραζκφ ηνπ ππνθεηκέλνπ» ζε δχν δηαθξηηέο δνκέο. Οη δνκέο απηέο 

απνηεινχλ δχν αλεμάξηεηα γισζζηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ην ζπλεηδεηφ θαη 

ην αζπλείδεην. Ο ιφγνο ηνπ Άιινπ είλαη ε αληίζηξνθε πξννπηηθή ηνπ ιφγνπ ηνπ ζπλεηδεηνχ. 

Γηαρσξίδεη ηε βαζηθή γιψζζα (langue) απφ ηελ γιψζζα γεληθφηεξα (langage), νξίδνληαο φηη 

ην θάζε ζηνηρείν ηεο δεχηεξεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, αλήθεη ζε κηα «δνζκέλε ζεηξά νκνιφγσλ 

ζηνηρείσλ» (Μαξθίδεο, 1980, ζει.55). Δπνκέλσο, ε ρξήζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ είλαη 
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απηνκάησο ζηελά ζπλδεδεκέλε κε κηα ζεηξά ζπλφισλ ζηνηρείσλ γιψζζαο, πξφηεξα ηεο 

νπνηαδήπνηε δπλαηήο ζρέζεο κε ην ππνθείκελν ηεο γιψζζαο. πκπεξαζκαηηθά, ε θχξηα 

δηαθνξά πξφθεηηαη γηα ηελ εκπξφζεηε πξάμε ηνπ ιφγνπ. 

 Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηαθξίλνληαη δχν δίθηπα ζπζηεκάησλ ιφγνπ: ην ζεκαίλνλ θαη ην 

ζεκαηλφκελν. Σν πξψην πξφθεηηαη γηα ηε «ζπγρξνληθή δνκή ηνπ πιηθνχ ηεο γιψζζαο, ζηνλ 

βαζκφ πνπ θάζε ζηνηρείν απνθηά ηελ αθξηβή ηνπ ρξήζε φληαο δηαθνξεηηθφ απφ ηα άιια» 

(Μαξθίδεο, 1980, ζει. 55). Σν δεχηεξν πξφθεηηαη γηα ην «δηαρξνληθφ ζχλνιν ιφγνπ 

(discours) κε ζπγθεθξηκέλε πξνθνξά, πνπ αληηδξά ηζηνξηθά ζην πξψην, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

ε δνκή ηνπ πξψηνπ δηέπεη ηα κνλνπάηηα ηνπ δεχηεξνπ» (Μαξθίδεο, 1980, 55). Γίλεηαη 

αληηιεπηφ, ζπλεπψο φηη ην πξψην ζχζηεκα ιφγνπ ζπληζηά ην ιφγν ηνπ ζπλεηδεηνχ, ελψ ην 

δεχηεξν ζπληζηά ην ιφγν ηνπ αζπλεηδήηνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά δελ ελνπνηνχληαη ζηε 

γιψζζα, φπσο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ κέζσ ηεο πεξίθεκεο πξφηαζεο ηνπ Lacan: 

«ζθέθηνκαη εθεί πνπ δελ είκαη, επνκέλσο είκαη εθεί πνπ δελ ζθέθηνκαη» (Parker θαη 

ζπλεξγάηεο, 2007). 

 Γηα ηνλ Lacan ην αζπλείδεην ηαπηίδεηαη κε ην πκβνιηθφ, δεκηνπξγψληαο κηα λέα 

δηάζηαζε ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο δηάρπζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ εληφο ηεο γιψζζαο. 

Σνηνπηνηξφπσο, απνκαθξχλεηαη απφ ηελ αηνκηθηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κνληέξλαο 

ςπρηαηξηθήο θαη ςπραλαιπηηθψλ ξεπκάησλ, πξνβάιινληαο ην αζπλείδεην σο επίπησζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ εληφο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη θαη «θαηαζθεπάδεηαη» ην άηνκν. Δπηπξνζζέησο, 

θαζψο αξλείηαη ην αδηαίξεην ηνπ φληνο, δειαδή ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηαπηνρξφλσο, δελ 

ζπκκεξίδεηαη ηελ δηάθξηζε ηεο ινγηθήο θαη ηνπ παξαιφγνπ (Parker θαη ζπλεξγάηεο, 2007). 
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4.5.1 Lacan θαη ε  «Η θάζε ηνπ θαζξέπηε» 

 

Ζ θάζε ηνπ «θαζξέπηε» ζρεκαηίζηεθε απφ ηνλ Lacan, νχησο ψζηε λα αλαιπζεί ν 

ηξφπνο  δηακφξθσζεο ηεο λαξθηζζηζηηθήο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ πεξηγξάθζεθε απφ ηνλ 

Φξφπλη. Αξρίδεη απφ ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο δσήο ηνπ παηδηνχ θαη δηαξθεί πεξίπνπ δεθανθηψ 

κήλεο. Ζ επίιπζή ηνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ επίιπζε ηνπ νηδηπφδεηνπ ζπκπιέγκαηνο. Ζ θάζε ηνπ 

«θαζξέπηε»  ζπλίζηαηαη ζε πέληε επηκέξνπο ζηάδηα ζχκθσλα κε ηελ (Grosz, 1990). 

Δηδηθφηεξα, ε πξψηε θάζε έγθεηηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο κεηέξαο εθ κέξνπο ηνπ παηδηνχ θαη 

ε αληίιεςή ηεο σο θαζξέπηε, δειαδή πξνβνιή ηνπ εαπηνχ ηνπ ζηνπο άιινπο. Έπεηηα, ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο απνπζίαο ή ηεο έιιεηςεο, είηε απηφ πξφθεηηαη γηα απνπζία θπζηθνχ 

αηφκνπ είηε θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ (φπσο πξφζιεςε ηξνθήο). ηε ζπλέρεηα, ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο εμάξηεζεο πξνο ηε κεηέξα κε απηνεμάξηεζε θαη θαηά ηελ εκθάληζε ησλ 

ζεμνπαιηθψλ νξκψλ, ε δηακφξθσζε ηνπ «Δγψ». Σέινο, ε αλάπηπμε ελφο εζσηεξηθεπκέλνπ 

ςπρηζκνχ ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη εηθφλεο ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ θφζκνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

πξψηε θαηαλφεζε εθ κέξνπο ηνπ παηδηνχ ησλ ελλνηψλ ηεο απφζηαζεο, ηνπ ρψξνπ θαη ηεο 

πξνζσπηθήο ζέζεο θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ κηαο ηαπηφηεηαο αλεμάξηεηεο απφ 

απηή ηεο κεηέξαο (Grosz, 1990). 

Ζ θαηαζθεπή ηεο πξψηεο ηαπηφηεηαο ηνπ παηδηνχ απνηειεί έλα θαηλφκελν ζεκειησκέλν 

βηνινγηθά θαη θνηλσληθά. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ λα θαηαλνήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, 

πξνβάιινληάο ηνλ ζε έλα άιιν άηνκν (ζπλήζσο ηε κεηέξα) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

εζσηεξίθεπζε ησλ κε ηθαλνπνηεκέλσλ αλαγθψλ θαη ηεο αλαγθαζηηθήο δηακφξθσζεο ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ ηδηνζπγθξαζίαο θαη ηαπηφηεηαο. Ζ ζεσξία ηνπ Lacan βαζίδεηαη ηφζν ζε 

ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εαπηνχ, φζν θαη ζε αλζξσπνινγηθή θαη δσνινγηθή, θαζψο 

ζηεξίδεηαη ζε έξγα δσνιφγσλ φπσο ηνπ Caillois  θαη πξεζβεχεη φηη ζηελ ζέζε ησλ βηνινγηθψλ 
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ελζηίθησλ δξνπλ ςπρνθνηλσληθέο δπλάκεηο. Δπηπξνζζέησο, ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ζεσξίαο ε 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ παξνκνηάδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ελφο λεαξνχ ρηκπαηδή (Grosz, 1990). 
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4.5.2 Lacan θαη ε ζεσξία "Αλάγθε-έλζηηθην-επηζπκία" 

 

Ο Jacque Lacan δηακφξθσζε ηε ζεσξία ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε επηζπκία (Hook, 

2006) θαη ππνθεηκεληθφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ηε κεηαδνκηζηηθή ζεσξία. Άζθεζε 

θξηηηθή ζηελ έλλνηα ηνπ «Δγψ» πνπ είρε αλαπηχμεη ν Φξφπλη. πγθεθξηκέλα, ηε ζεσξία ηνπ 

επαλαδηαηχπσζε ηηο αξρέο ηνπ Φξφπλη ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε, ην έλζηηθην θαη ηελ επηζπκία. 

Αλαιπηηθφηεξα, επηζήκαλε φηη ε αλάγθε έρεη βηνινγηθή δηάζηαζε θαη κπνξεί λα εθπιεξσζεί 

κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο θπζηθήο δηαδηθαζίαο. Σν έλζηηθην αλαθέξεηαη  ζηελ 

εζσηεξηθή θηλεηήξηα δχλακε γηα αλάιεςε δξάζεο, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ άγρνο ηεο 

ππνιαλζάλνπζαο αλάγθεο. Σέινο, ε επηζπκία είλαη ε πξνβνιή ησλ ελζηηθησδψλ αλαγθψλ ζε 

έλα αληηθείκελν, ζην νπνίν ζεσξείηαη φηη ζα εθπιεξσζνχλ νη αλάγθεο απηέο. Δπνκέλσο, ην 

αληηθείκελν απηφ θαηαιήγεη λα είλαη ζχκβνιν ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνιαλζαλνπζψλ 

επηζπκηψλ. Δπηπξφζζεηα, πξνηείλεηαη φηη ε επηζπκία πξνβάιιεη κηα ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε 

ζην ζπκβνιηθφ αληηθείκελν θαη ε απαίηεζε απηή απνηειεί ην θαζνξηζηηθφ δηαρσξηζηηθφ 

θξηηήξην κεηαμχ επηζπκίαο θαη ελζηίθηνπ. Ζ απαίηεζε πεξηέρεη δχν επηκέξνπο ηκήκαηα: ην 

αληηθείκελν πνπ απαηηείηαη θαη ηνλ «άιινλ» ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε απαίηεζε απηή. Γηα λα 

ηνπνζεηεζεί κηα απαίηεζε ζε έλα αληηθείκελν θαη εκκέζσο ζηνλ «άιινλ» είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε λα ππάξρεη κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν, δειαδή ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ζέηεη θαη 

ηνπ ππνθεηκέλνπ ζην νπνίν αλαηίζεηαη ε απαίηεζε. Σέινο, ν Lacan ηνλίδεη φηη αθφκε θαη εάλ 

ε ην αληηθείκελν δνζεί, ε απαίηεζε δελ παχεη, θαζψο κεηαηίζεηαη ζε θάπνην άιιν 

αληηθείκελν. Ο ιφγνο γηα ην θαηλφκελν απηφ είλαη φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ δνθηκάδνληαη ηα 

φξηα ηεο «άλεπ φξσλ αγάπεο» ηνπ «άιινπ». Μέζσ ησλ δπλάκεσλ απηψλ ζπληίζεηαη ε 

«ππνθεηκεληθφηεηα» ηνπ αηφκνπ, φξνο θαίξηαο ζεκαζία γηα ηνλ Lacan. Οπφηε φηαλ έλα 

λενγλφ θιαίεη δεηψληαο ηξνθή, ε δηαδηθαζία απηή ρξίδεη δηπιήο εξκελείαο: θαηαξράο, δεηά 
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ηελ εθπιήξσζε ηεο απαίηεζήο ηνπ θαη θαηά δεχηεξνλ, δνθηκάδεη ηελ άλεπ φξσλ απνδνρή ηεο 

κεηέξαο (Hiles, 2004). 
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4.5.3 Η άπνςε ηνπ Lacan γηα ην θύιν θαη ηελ έκθπιε ηαπηόηεηα  

 

χκθσλα κε ηνλ Lacan (Moi, 2004) έλλνηεο φπσο ε αξζεληθφηεηα θαη ε ζειπθφηεηα 

είλαη απνηέιεζκα ησλ γισζζηθψλ ζρεκάησλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ 

εμίζνπ απφ άλδξα θαη απφ γπλαίθα. απνηεινχλ κέξνο ηεο ζπκβνιηθήο δηάηαζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ή αιιηψο ηνπ «πκβνιηθνχ» θαη απνηεινχλ βαζηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο «ππνθεηκεληθφηεηαο». Ζ έκθπιε χπαξμε δηαρσξίδεηαη ζε δχν ηνκείο: ην ζψκα 

θαη ην λφεκα, ην νπνίν απνδίδεηαη ζην ζψκα κέζσ ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ. Σα λνήκαηα ηα 

νπνία απνδίδνληαη ζην ζψκα είλαη απζαίξεηα, παξφια απηά δηαδξακαηίδνπλ εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ζηελ επηβνιή θνηλσληθά θαζηεξσκέλσλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκπεξηθνξά πνπ αξκφδεη αλάινγα κε ην θχιν. Σν θχιν σο έλλνηα πεξηέρεη έλα ζχλνιν 

ιφγσλ (discources), πνπ θαηαζθεπάδνληαη θνηλσληθά θαη ζέηνπλ κηα θαλνληζηηθή ιεηηνπξγία 

ζηε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο εκπεηξίαο. Μέζσ απηψλ δηακνξθψλεηαη ε έκθπιε 

ηαπηφηεηα θαη ιακβάλεη ρψξα ε ζπγθξφηεζε ηεο ζρέζεο κε ην «άιιν»,  κε ην νπνίν κπνξεί 

λα ππάξρεη ηαχηηζε ή δηαθνξνπνίεζε. ην ζεκείν απηφ αλαθχπηεη ε έλλνηα ηεο 

δηππνθεηκεληθφηεηαο, θαζψο ν ζρεκαηηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο λα 

ππάξρεη πξφζβαζε ζηηο ζθέςεηο ηνπ «άιινπ» (Hiles, 2004). πλνπηηθά, ην εγψ ηνπ παηδηνχ, 

ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη αληηιεπηφ σο αληηθείκελν ιφγνπ, εκπιέθεηαη ζε έλα 

παηρλίδη (le jeu) κέζσ ηνπ νπνίνπ ζρεκαηίδεηαη ην ππνθείκελν ιφγνπ, δειαδή έλα δξσλ 

ππνθείκελν παξαγσγήο ιφγνπ (discource) (discource). Σα ζεκέιηα ηεο θαηαζθεπήο απηήο 

ζχκθσλα κε ηνλ Lacan δελ αλάγνληαη ζηε ζρέζε κε ηε κεηέξα, αιιά ζηελ είζνδν ζηε 

θνηλσληθή δσή. Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη βάζεη ηεο ππφζεζεο φηη εάλ ε ζρέζε κε ηε κεηέξα 

απνηεινχζε ην ζηήξηγκα πάλσ ζην νπνίν ζρεκαηίδνληαλ φιεο νη ππφινηπεο ζρέζεηο, ζα ήηαλ 

ππεξβνιηθά πεξίπινθε νχησο ψζηε λα επηηξέςεη ηνλ ζρεκαηηζκφ λέσλ ζρέζεσλ κε ηξίηα 

άηνκα.  



 87 

Χο ινγηθή απφιεμε πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηνλ Lacan ην θχιν απνηειεί 

ζπκβνιηθή δηάζηαζε, εθηφο ηεο αλαηνκηθήο θαη θπζηνινγηθήο ππφζηαζεο ηνπ αηφκνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα, πξφθεηηαη γηα ηελ «ζπκβνιηθή ζέζε πνπ αλαιακβάλεη ην άηνκν θάησ απφ ηελ 

απεηιή ηεο ηηκσξίαο» κέζα ζε κηα θνηλσλία φπνπ ππάξρνπλ ζαθείο πεξηνξηζκνί πνπ 

εθθξάδνληαη κέζσ ηεο γιψζζαο θαη ζπλζέηνπλ ην θνηλσληθφ πιαίζην. Ζ ηηκσξία απηή ζηελ 

ςπραλαιπηηθή ζεσξία πξφθεηηαη γηα ηνλ επλνπρηζκφ, νπφηε ν θφβνο ηνπ ζηνπο άλδξεο 

θηλεηνπνηεί ηελ αλάιεςε ηνπ αλδξηθνχ θχινπ, ελψ αληηζηξφθσο ζηηο γπλαίθεο ν θφβνο κε 

εθπιήξσζεο ηνπ επλνπρηζκνχ, θηλεηνπνηεί γηα ηελ αλάιεςε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ (Butler, 

2008).  

Οη εθπξφζσπνη ηεο ιαθαληθήο ςπραλάιπζεο ήηαλ αληίζεηνη πξνο ηνλ θεκηληζκφ, 

ζεσξψληαο φηη απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα θαηαξξηθζνχλ νη έκθπιεο δηαθνξέο. Ζ άξλεζε 

ησλ θεκηληζηξηψλ ζεσξεηηθψλ πξνο ηνλ θζφλν ηνπ πένπο σο δνκηθή αξρή θαηαζθεπήο ηνπ 

θχινπ είλαη ε θχξηα αηηία γηα ηελ ζχγθξνπζε απηή. Αληηζηνίρσο, θεκηλίζηξηεο ζεσξεηηθνί 

απφξξηςαλ ηε ιαθαληθή ζεσξία, ραξαθηεξίδνληάο ηελ επηθίλδπλε, δηφηη ζέηεη ηελ γπλαηθεία 

ππνηαγή ζε βηνινγηθφ ππφβαζξν, εθινγηθεχνληάο ηελ (Campbell, 2004). 

χκθσλα κε ηελ Butler (2008) ζην ζρήκα απηφ δειψλνληαη δχν ππνιαλζάλνληα 

ζρήκαηα απφθιηζεο-νκνθπινθηιίαο: ε «εθζειπκέλε αδειθή θαη ε εθθαιιηζκέλε αξξελσπή 

ιεζβία» (Butler, 2008, ζει. 206). Δπνκέλσο, βάζεη ηεο ιαθαληθήο ζεσξίαο, ν θφβνο 

θαηάιεςεο κηαο εθ ησλ δχν ζέζεσλ απνηειεί ηε θχξηα ζπληζηψζα γηα ηελ αλάιεςε έκθπιεο 

ζέζεο εληφο ηεο γιψζζαο. Δπηπξνζζέησο, ε Butler ππνζηήξημε φηη ν Lacan ππέπεζε ζε 

κεζνδνινγηθά ζθάικαηα θαηά ηε δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θχινπ θαη ηεο έκθπιεο 

δηαθνξάο. Δηδηθφηεξα, πξνηείλεηαη φηη ε έκθπιε δηαθνξά απνηειεί φξν πνπ πεξηιακβάλεη 

αλαηνκηθή θαη γισζζηθή ζρέζε, επνκέλσο θαηαιήγεη ζε ηαπηνινγία. Δπηπξνζζέησο, 

παξαηεξείηαη έλα παξάδνμν εμεηάδνληαο ηελ ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηελ αλάιεςε ηνπ 
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έκθπινπ ιφγνπ, θαζψο ην ππνθείκελν αλαδχεηαη σο ζπλέπεηα ηνπ θχινπ, ελψ ηαπηφρξνλα 

απνηειεί ην δξάζηε παξαγσγήο ηνπ. 
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4.6 Φεκηληζηηθή θξηηηθή πξνο ηε θξνπδηθή ζεσξία θαη ε ζεσξία ηεο Karen Horney 

 

 Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1922 ε Horney είρε αξρίζεη λα αλαιχεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θιαζζηθήο ςπραλαιπηηθήο ζθέςεο ζηηο γπλαίθεο θαη άζθεζε έληνλε θξηηηθή ζηηο ηδέεο ηνπ 

Φξφτλη (O’Connell & Russo, 1991). Σν 1926 κε ην άξζξν ηεο «Ζ θπγή απφ ηελ ζειπθή θχζε 

(womanhood)» ππνζηήξημε φηη, θαζψο ε ςπρνινγία απνηειεί κηα αλδξνθξαηνχκελε 

επηζηήκε, νη γπλαίθεο θξίλνληαη θαη ζηαζκίδνληαη κε ηα ίδηα θξηηήξηα πνπ εκπίπηνπλ θαη 

ζηνπο άλδξεο, κηα κε δίθαηε ζχγθξηζε γηα ηηο γπλαίθεο (Smith, 2006). Γήισζε κάιηζηα, φηη 

«φηαλ αληηθείκελν πξνζνρήο απνηεινχλ νη δηαθνξέο θχινπ, πξέπεη λα ειεπζεξσζνχκε απφ 

ηνλ αλδξηθφ ηξφπν ζθέςεο, κηα κφιπλζε πνπ επήιζε ζε λεαξή ειηθία» (McIlwain, 1994).  

 Παξαηεξείηαη ζην ζεκείν απηφ ε επηξξνή ηεο ςπραλαιπηηθήο ζθέςεο, δειαδή φηη ν 

ζρεκαηηζκφο ηνπ ραξαθηήξα ιακβάλεη ρψξα ζε λεαξή ειηθία θαη αλάγθε απνδέζκεπζεο ηνπ 

αηφκνπ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ πξψηκνπ ραξαθηήξα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Δπηπξνζζέησο, 

έζεζε ην δήηεκα φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη ζηηο γπλαίθεο ελδέρεηαη λα 

απνηεινχλ ηελ θαηάζεζε ησλ επηζπκηψλ θαη ηεο απνγνήηεπζεο ησλ αλδξψλ» (McIlwain, 

1994). 

 Δπίζεο, ε Horney αληηπξφηεηλε κηα ζεσξία αληίζεηε κε ην Οηδηπφδεην ζχκπιεγκα θαη 

ην ζχκπιεγκα ηεο Ζιέθηξαο, ε νπνία επξφθεηην λα έξζεη ζε επζεία ζχγθξνπζε κε ηελ 

επηθξαηνχζα ςπραλαιπηηθή ζεψξεζε. Θεψξεζε φηη νη άλδξεο ζρεκαηίδνπλ έλα ζχκπιεγκα ην 

νπνίν νλνκάδεηαη «θζφλνο ηεο κήηξαο». Ζ ζεσξία απηή δηαηππψζεθε πξψηε θνξά σο 

απάληεζε ζε άξζξν ηνπ Abraham ν νπνίνο πξφηεηλε φηη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ γπλαηθείσλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ απφ ην λεαξφ θνξίηζη ηελ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη επλνπρίζηεθε 

(Eckardt, 1991). Ζ ζεσξία ηεο Horney, ππνζηεξίδεη φηη νη γπλαίθεο, θαζψο δηαζέηνπλ φξγαλα 

ηθαλά γηα αλαπαξαγσγή, δεκηνπξγνχλ λέα δσή ζηνλ θφζκν. Απηφ ην γεγνλφο –ε δεκηνπξγία 

δσήο- απνηειεί ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο ζεσξία ηεο Horney. Οη άλδξεο ηνπλαληίνλ, 
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δελ δηαζέηνπλ παξφκνηα αλαπαξαγσγηθά φξγαλα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα 

δεκηνπξγήζνπλ αηψληα πνιηηηζκηθά επηηεχγκαηα θαη ηερλνπξγήκαηα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 

σο ππνθαηάζηαηα θαη σο δείθηεο ηεο επηζπκίαο(θαη ηαπηφρξνλα ηεο αδπλακίαο) ηνπο λα ην 

πξάμνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηηο γπλαίθεο (McIlwain, 1994). Ζ Horney θαηαζθεχαζε ηελ 

ζεσξία απηή κέζσ ςπραλαιπηηθήο αλάιπζεο αλδξψλ. Πξφηεηλε ηελ ξηδνζπαζηηθή ζεσξία φηη 

ν θζφλνο ηνπ πένπο απνξξέεη απφ ηνλ θζφλν ησλ αλδξψλ πξνο ηηο γπλαίθεο. Ο θζφλνο ηεο 

κήηξαο έρεη πξνηαζεί απφ ζεσξεηηθνχο φηη ελδέρεηαη λα απνηειεί ηελ θπξίαξρε αηηία γηα ηελ 

παηξηαξρία, ηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ θχισλ θαη ηελ κηζνγπλία (Bayne, 2011). 

 Δπηπξνζζέησο, επηηέζεθε άκεζα ζηε ςπραλαιπηηθή ζεσξία ζην άξζξν ηεο: «Σν 

πξφβιεκα ηνπ γπλαηθείνπ καδνρηζκνχ» (Horney, 1985). Δπηζεκάλζεθε ν ηξφπνο θαηαλφεζεο 

ηεο γπλαηθείαο θχζεο ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία, γηα παξάδεηγκα φηη ε θαηακήληνο ξχζε 

απνηειεί κηα καδνρηζηηθή εκπεηξία θαη φηη απηφ πνπ επηζπκεί κηα γπλαίθα θαηά ηε 

ζεμνπαιηθή επαθή είλαη «ν βηαζκφο θαη ε βία ή φζνλ αθνξά ηε πλεπκαηηθή ζθαίξα, 

ηαπείλσζε» (Horney, 1985, 57). Δπεμεγεκαηηθά, ζπζρεηίζηεθε ε πξννπηηθή ηεο θξνπδηθήο 

ζεσξίαο πξνο ηηο γπλαίθεο κε ηελ δηαηψληζε ηεο ππνηίκεζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο αλάιεςεο 

δεπηεξεχνπζαο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο ζέζεο ζε ζρέζε κε ην αλδξηθφ θχιν. Σνλίζηεθε ε 

αλάγθε αλαδήηεζεο ηεο γπλαηθείαο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο ζην θνηλσληθφ 

πεξίγπξν θαη ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπληειεζηηθήο κάζεζεο 

(Horney, 1895). Γειαδή, επηζεκάλζεθε ε ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

ζπλζεθψλ φζνλ αθνξά ζην ζρεκαηηζκφ ηεο γπλαηθείαο πξνζσπηθφηεηαο θαη γεληθφηεξα, 

ςπρνινγίαο. Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίρζεθε φηη ε ςπραλαιπηηθή ζεσξία δελ ζηεξίδεηαη ζε 

γεγνλφηα, αιιά ζε ππνζέζεηο, ππνδειψλνληαο φηη νη ζεσξίεο γηα ην γπλαηθείν θχιν ζηε 

θξνπδηθή ζεσξία, ελδέρεηαη λα είλαη αλππφζηαηεο (Morrow, 2000).  

 ε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηέιεμε θαη ε Thompsons (1985) κέζσ κηαο 

πεξηζζφηεξν ηζηνξηθήο θαη αλζξσπνινγηθήο πξνζέγγηζεο. Δπεζήκαλε ηε ζεκαζία ηεο 
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πνιηηηζκηθήο ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή επεξέαζε ηελ αλάπηπμε 

θαη δηακφξθσζε ηεο γπλαηθείαο πξνζσπηθφηεηαο σο θνηλσληθή θαηαζθεπή (ζει. 71). Άζθεζε 

έληνλε θξηηηθή ζηνλ Freud, επηζεκαίλνληαο ην γεγνλφο φηη γελίθεπζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο 

γπλαίθεο ζε ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ πιαίζην (ηεο Βηέλλεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα) ζηηο γπλαίθεο σο 

ζχλνιν θαη θαηεγνξία αλζξψπσλ. Τπνζηήξημε, φπσο ε Horney, φηη ηα απνηειέζκαηα ηα 

νπνία παξαηεξνχληαη είλαη δπλαηφ λα εμεγεζνχλ βάζε θνηλσληθψλ θαηαζθεπψλ θαη 

θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ (Morrow, 2000). 

 Ζ Horney ήηαλ ε πξψηε ςπραλαιχηξηα πνπ άζθεζε έληνλε θξηηηθή ζηε ζεσξία ηνπ 

Φξφπλη θαη αληηπξφηεηλε κηα ξηδνζπαζηηθή γηα ηελ επνρή ηεο ζεσξία. Σν εξεπλεηηθφ ηεο έξγν 

έρεη ζπλδεζεί κε ηελ object relations ζεσξία (Ingram & Lerner, 1992). Μέζσ ηεο ζεσξίαο ηεο 

ακθηζβεηήζεθε ην αμίσκα ηεο ζεσξίαο ηνπ Φξφπλη φηη νη γπλαίθεο απηνκάησο ληψζνπλ 

θαηψηεξεο ιφγσ απνπζίαο θαιινχ (Eckardt, 1991). Δπηπξφζζεηα, θαηαδείρζεθε φηη ε έκθπιε 

ηαπηφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξναγσγή θνηλσληθψλ αιιαγψλ (Symonds, 

1991). 

 Σελ επνρή απηή ππήξμαλ έληνλεο αληηδξάζεηο γηα ηελ ςπραλάιπζε απφ ηηο ηάμεηο ησλ 

θεκηληζηψλ. Σν θιίκα απηφ απνηππψλεηαη έληνλα ζην Feminine Mystique ηεο Betty Friedan. 

Ζ ηειεπηαία ππνζηήξημε φηη ζηε ςπραλάιπζε κεηέξεο θαηεγνξνχληαη φηη πξνθάιεζαλ 

ςπρηαηξηθέο αζζέλεηο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο, εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (Williams, 

2001). Οπζηαζηηθά, ηζρπξίζηεθαλ φηη ε αδπλακία ή άξλεζε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλνπο ξφινπο ππνδειψλεη γηα ην άηνκν θαη πξνθαιεί ζηα ζπγγεληθά ηνπ άηνκα 

ςπρηαηξηθέο αζζέλεηεο. Φεκηλίζηξηεο δηακαξηχξνληαλ φηη ε ςπραλαιπηηθή ζεξαπεία εληζρχεη 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ σο «ηξειέο» φηαλ δελ εληάζζνληαλ ζηνπο θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλνπο ξφινπο θχινπ ηνπο ή φηαλ επεδείθλπαλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

ελαληίσζε πξνο ην θνηλσληθφ θαζεζηψο (Illouz, 2008).  
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 Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη ζεσξίεο ηνπ Φξφηλη αλαπαξήγαγαλ κηα 

δηαζηξεβισκέλε εηθφλα ηεο γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο, βνεζψληαο ελεξγά ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

παηξηαξρίαο θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ θαζηεξσκέλσλ γπλαηθείσλ "θαζεθφλησλ" θαη 

ιεηηνπξγηψλ ζηελ θνηλσληθή ζθαίξα. Οη θεκηλίζηξηεο πνπ έδξαζαλ ζηνλ ρψξν ηεο 

ςπραλάιπζεο, ακθηζβήηεζαλ ηελ παηξηαξρηθά νξγαλσκέλε απεηθφληζε ηεο γπλαηθείαο 

θαλνληζηηθήο ηαπηφηεηαο (Campbell, 2004).
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4.7  Melanie Klein θαη ε ζεσξία ηνπ θζόλνπ 

 

 Ζ Klein ρξεζηκνπνίεζε ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία θαη δηακφξθσζε λέεο ζεξαπεπηηθέο 

ηερληθέο γηα παηδηά (Klein, 2010), νη νπνίεο άζθεζαλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ζχγρξνλε 

ςπραλάιπζε. ε αλαιχζεηο παηδηψλ, ρξεζηκνπνηνχζε ηηο έλλνηεο ηεο «εζσηεξηθήο κεηέξαο» 

θαη ηεο αξλεηηθήο κεηαβίβαζεο (Snodgrass, 1983). ην έξγν ηεο εμέηαζε ηελ 

«εμηδαληθεπκέλε» γπλαίθα, ακθηζβεηψληαο ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ 

επξεκάησλ ηεο ζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ. Γηακφξθσζε ηελ ζεσξία ηνπ θζφλνπ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ςπραλαιπηηθψλ ζπλεδξηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχζε. πγθεθξηκέλα, 

ζπλέδεζε ηελ έληαζε ησλ αληηζηάζεσλ ησλ αλαιπνκέλσλ κε ηνπο νπνίνπο εξγαδφηαλ, κε έλαλ 

ππνζπλείδεην παξάγνληα: ηνλ ππνζπλείδεην θζφλν (Gadt, 1994).  

Ο θζφλνο απνηειεί κηα ελζηηθηψδε αλζξψπηλε αληίδξαζε γηα ηελ εθπιήξσζε αλαγθψλ 

θαη επηζπκηψλ. Θεψξεζε φηη ν θζφλνο απηφο ήηαλ παξφληαο απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία 

έσο θαη ηελ ελειηθίσζε θαη θαζφξηζε ηα αλαπηπμηαθά ζηάδηα απφ ηα νπνία δηέξρεηαη. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη ην θζφλν ηνπ παηδηνχ γηα ην ζηήζνο ηεο 

κεηέξαο θαη νλνκάδεηαη σο «πξσηαξρηθφο θζφλνο». Σν παηδί ζπζρεηίδεη ην ζηήζνο ηεο 

κεηέξαο σο «θαιφ αληηθείκελν», κε αληηιακβαλφκελν ηε κεηέξα σο άηνκν κε πξνζσπηθέο 

αλάγθεο. Δάλ ε ζχλδεζε κε ην αληηθείκελν (ιήςε ηξνθήο) θαζπζηεξήζεη γηα θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ην παηδί αληηιακβάλεηαη ηελ θαζπζηέξεζε απηή σο «απφζπξζε» (with-holding) θαη 

αληηδξά κε ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ. Ζ ζπκπεξηθνξηθή απφθξηζε θζφλνπ είλαη ε «επίζεζε» ζην 

«θαιφ αληηθείκελν», ελ πξνθεηκέλσ ην ζηήζνο ηεο κεηέξαο, νχησο ψζηε λα εθπιεξσζεί ε 

επηζπκία ηνπ. Ζ πξάμε απηή, θαζψο θηλεηνπνηείηαη απφ «θαθή» πξφζεζε, εξκελεχεηαη σο 

απφπεηξα λα θαηαζηξαθεί ην «θαιφ αληηθείκελν», ηνπ νπνίνπ ε απνκάθξπλζε πξνθάιεζε 

ζπκφ ζην παηδί. Παξφιν πνπ είλαη ζθφπηκν ηέηνηνπ είδνπο αληηδξάζεηο λα ζεσξνχληαη σο 

θπζηνινγηθέο, ππεξβνιηθφο θζφλνο εθ κέξνπο ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
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απνδπλακσκέλν «εγψ». Δπηπξνζζέησο, ν θζφλνο ζρεηίδεηαη κε ην αίζζεκα ησλ ηχςεσλ, θαη 

έλα άηνκν ην νπνίν δελ έρεη θαηαθέξεη λα επηιχζεη ηνλ πξσηαξρηθφ θζφλν ελδέρεηαη λα 

εθδειψζεη ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα θαηά ηελ ελήιηθε δσή ηνπ, θαζψο ν αζπλείδεηνο θζφλνο 

πξνθαιεί αηζζήκαηα απηφ-θαηαζηξνθήο θαη απηφ-ιχπεζεο (Gadt, 1994). 

 Μέζσ ηεο ζεσξίαο ηνπ θζφλνπ ε Klein ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηνπ 

αζπλεηδήηνπ ηνπ Φξφπλη. Πεξηέγξαςε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηζπκίεο κεηαθξάδνληαη 

κέζσ αζπλείδεησλ πξνβνιψλ ζε πιηθέο αλάγθεο, ηδηαίηεξα ζε παηδηά, δειαδή ζην πξν-

ζπκβνιηθφ ζηάδην θαη φηαλ ην αληηθείκελν επηζπκίαο είλαη κε-δηαζέζηκν. Δπηπιένλ, δηφξζσζε 

θαη ζπκπιήξσζε ηε ζεσξία ηνπ Φξφπλη, φζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηεο γπλαηθείαο 

ηαπηφηεηαο ζε λεαξά παηδηά. Δηδηθφηεξα, πξφηεηλε φηη ε ζειπθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφκν 

ηεο «απνπζίαο» (ηνπ πένπο) απφ ην λεαξφ αγφξη. Γεχηεξνλ, φηη ηα λεαξά θνξίηζηα δελ 

αληηιακβάλνληαη ηα γελλεηηθά ηνπο φξγαλα σο «απνπζία» ή «αθξσηεξηαζκφ» αιιά 

αληηζέησο, εμεξεπλνχλ θαηά ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο. Σξίηνλ, φηη ηα λεαξά αγφξηα 

ζπλεηδεηνπνηνχζαλ φηη δελ κπνξνχζαλ αλαηνκηθά λα γελλήζνπλ, ελψ ηα θνξίηζηα 

αληηιακβαλφληνπζαλ φηη δελ κπνξνχζαλ αθφκε, επαλαιακβάλνληαο ηε ζεσξία ηεο Horney 

γηα ην θζφλν ηεο κήηξαο. Σέινο, ζεψξεζε φηη ν θζφλνο ηνπ πένπο πξνεξρφηαλ απφ ηελ 

άξλεζε ησλ λεαξψλ θνξηηζηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο επηζπκίεο πνπ πξνμελνχζε ην «θαιφ 

αληηθείκελν» (Gadt, 1994). 

Με βάζε ηε ζεσξία ηεο Klein δεκηνπξγήζεθε ηνλ εηθνζηφ αηψλα ε ζεσξία ηεο 

«δνινθνλεκέλεο» κεηέξαο θαη έγηλε ζαθήο ε επίδξαζε ηεο παξνπζίαο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ 

παηέξα θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Ζ ζεσξία ηνπ θζφλνπ 

απνηέιεζε ζεκέιην γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ζεσξίαο ησλ αληηθεηκελνηξφπσλ ζρέζεσλ(object 

relations theory) (Snodgrass, 1983), ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ Chodorow ζηε 

δεκηνπξγία κηαο θεκηληζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ςπραλάιπζεο. 
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4.8. Nancy Chodorow θαη ε ζεσξία ησλ αληηθεηκελνηξόπσλ ζρέζεσλ (object relations 

theory) 

 

ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, ε πην αλαγλσξηζκέλε ζεσξεηηθφο ζηα πιαίζηα ηεο 

θεκηληζηηθήο ςπραλάιπζεο είλαη ε Nancy Chodorow. ηηο κειέηεο ηεο ζπλδέεη ηε θεκηληζηηθή 

πνιηηηθή ηδενινγία κε ηηο αξρέο ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο. Δμέηαζε έλα ελδηαθέξνλ ηνκέα 

πνπ είρε πξνθχςεη έπεηηα ηνπ θηλήκαηνο γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ γπλαηθψλ ζρεηηθά κε ηε 

ςπρνινγηθή εκπεηξία ηεο ζειπθφηεηαο θαη ηα πηζαλά αίηηα δηακφξθσζή ηεο, δειαδή ηε ζρέζε 

κεηέξαο-θφξεο. Σν ζέκα απηφ είρε εξεπλεζεί απφ πξνεγνχκελνπο ςπραλαιπηέο ζε κε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα ηεο ζρέζεο κεηέξαο-θφξεο 

αλαδσππξψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 (Orbach, 2002).  

ζνλ αθνξά ηε ζεσξία «αληηθεηκελνηξφπσλ ζρέζεσλ», ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ 

Chodorow γηα λα πεξηγξάςεη ηε ςπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμε ησλ γπλαηθψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ζεσξεηηθφ ξεχκα πνπ αληιεί απφ ην έξγν ησλ Winnicott, Bowlby θαη Balint (Burack, 2002). 

Δηδηθφηεξα, πξεζβεχεη φηη θπξίαξρε δχλακε ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη ε 

δηππνθεηκεληθφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηε ζεσξία ηνπ Freud, ζηελ νπνία βαζηθή αξρή είλαη ν 

λαξθηζζηζκφο ηνπ κηθξνχ παηδηνχ. Μέζσ ηεο ζεσξίαο απηήο γίλεηαη δπλαηή ε αλάιπζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θνηλσληθέο δνκέο θαη ζρήκαηα εζσηεξηθνπνηνχληαη. Ζ εζσηεξηθνπνίεζε 

ησλ εμσηεξηθψλ δνκψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζχγθξνπζή ηνπο κε ηηο εζσηεξηθέο 

πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ. Δπηπξφζζεηα, ε ζεσξία απηή πξεζβεχεη φηη ε πξν-νηδηπφδεηα ζρέζε 

ηνπ παηδηνχ κε ηε κεηέξα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή φζν ε νηδηπφδεηα ζρέζε ηνπ κε ηνλ παηέξα. 

Μέζσ ησλ δπλακηθψλ απηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ηα θχξηα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη κε ηε 

ζεσξία απηή είλαη νη έκθπιεο δηαθνξέο θαη ε ζρέζε κεηέξαο-θφξεο (Heenan, 2002). 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ζεσξία πνπ αλέπηπμε ε Chodorow φζνλ αθνξά ην ξφιν ησλ 

γπλαηθψλ ζηε θνηλσλία, είλαη αμηνπξφζεθηε. Αξρηθά. επηζεκαίλεηαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο 
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θνηλσλίεο, νη γπλαίθεο αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε λα αλαζξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο. Δπνκέλσο, 

ν πξσηαξρηθφο ξφινο πνπ θαζνξίδεη ηηο γπλαίθεο, είλαη απηφο ηεο κεηέξαο. Ο ξφινο απηφο, 

επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ γπλαηθείνπ θαη ηνπ αξζεληθνχ ξφινπ, θαζψο θαη ηελ αλάδεημε 

ηνπ «ηζρπξφηεξνπ» θχινπ. Δπνκέλσο, πξφθεηηαη γηα ηε βαζηθή ζέζε πνπ αλαπαξάγεη ηε 

παηξηαξρηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο θαη ηηο ζέζεηο εμνπζίαο ζηελ θνηλσληθή ζθαίξα. 

 Ζ πξννπηηθή φκσο απηή δηαθέξεη αλαιφγσο ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηεο θάζε 

θνηλσλίαο. Πξνηείλεηαη, επνκέλσο, φηη παξ’φιν πνπ ππάξρεη κηα γεληθή πεπνίζεζε φηη νη 

άλδξεο είλαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά αλψηεξνη απφ ηηο γπλαίθεο, παξακέλνπλ ςπρνινγηθά 

ακπληηθνί θαη αλαζθαιείο. Δλ αληηζέζεη, νη γπλαίθεο, νη νπνίεο ζπλήζσο ιακβάλνπλ 

δεπηεξεχνληα ξφιν, παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν αζθαιείο ςπρνινγηθά θαη κε ζαθή αίζζεζε 

αμίαο θαη ζεκαληηθφηεηαο.  Δπηπιένλ, ην επίθεληξν ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο 

απνκαθξχλζεθε απφ ηελ επηζπκία ηνπ θαιιηθνχ ζπκβφινπ θαη κεηαηέζεθε ζηε πξν-

νηδηπφδεηα κεηέξα. Δπνκέλσο, ην θέληξν ηεο «πγηνχο» αλάπηπμεο είλαη ε αλάινγε ζρέζε κε 

ηελ κεηέξα ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ (Heenan, 2002). Δπνκέλσο, νη 

θξίζηκεο εκπεηξίεο ησλ γπλαηθψλ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηε ζρέζε κεηαμχ κεηέξαο θαη 

θφξεο (Chodorow, 2002). Δληνχηνηο, ν ξφινο ζπκβνιήο ηεο κεηέξαο ζηελ θαηαζθεπή θαη 

αλάιεςε ηνπ έκθπινπ ξφινπ δελ θαζνξίδεηαη ζαθψο (Heenan, 2002). ζνλ αθνξά ηε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηεο γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο, ππνζηεξίδεηαη φηη νη θφξεο πξνο ηηο 

κεηέξεο κπνξνχλ λα πξάμνπλ βάζε δχν ζρεκάησλ: ηεο εμηδαλίθεπζεο θαη ηεο θαηεγνξίαο 

(blaming), φπνπ νη ζπκπεξηθνξέο απηέο απνηεινχλ δχν άθξα ελφο ζπλερνχο. Ζ ηειεπηαία 

αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε ζηε κεηέξα ησλ αξλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θφξεο, ιφγσ ηεο 

ππεξβνιηθήο πξνζθφιιεζεο θαη ηαχηηζεο. Ζ κεηέξα έρεη ηε «δχλακε» λα επεξεάζεη ην 

ζρεκαηηζκφ ηεο θφξεο ζε ςπρνινγηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν (Chodorow, 1989). Ζ 

εμηδαλίθεπζε ηεο κεηέξαο έγθεηηαη ζηε δεκηνπξγία ηεο «ηέιεηαο» κεηέξαο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

θαληαζίσζε ηεο θφξεο, φπνπ ε κεηέξα ιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά απηνζπζίαο θαη θαινζχλεο 
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(Chodorow, 1989). Ζ ζρέζε κε ηελ κεηέξα δελ ηεξκαηίδεηαη πνηέ, αιιά αληηζέησο, νη 

επφκελεο ρξνληθά ζρέζεηο ηνπο βαζίδνληαη πάλσ ζηελ πξψηε ζρέζε κε ηε κεηέξα. ην ζεκείν 

απηφ γίλεηαη εκθαλήο ε ζχγθξνπζε κε ηε ζεσξία ηνπ Lacan, ε νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε, 

πξεζβεχεη φηη ε ζρέζε κε ηε κεηέξα δελ απνηειεί ηε βάζε δεκηνπξγίαο λέσλ ζρέζεσλ (Grosz, 

1990). Μέζσ ηεο ζεσξίαο απηήο παξάγνληαη ηξία απνηειέζκαηα/παξαδνρέο γηα ηηο γπλαίθεο: 

Πξψηνλ, φηη νη γπλαίθεο δπζθνιεχνληαη λα δηαηεξήζνπλ ζηελέο ζρέζεηο κε άηνκα ηνπ ίδηνπ 

θχινπ, δεχηεξνλ, φηη έπεηηα ηεο γέλλεζεο ησλ παηδηψλ, νη άλδξεο ζεσξνχληαη πεξηηηνί θαη 

ηέινο, φηη ηα παηδηά απνηεινχλ έλα «κπζηηθφ δεζκφ» εηο βάξνο ηεο ζρέζεο ηεο γπλαίθαο κε ηε 

κεηέξα ηεο (Orbach, 2002). 

 Ζ Chodorow ρξεζηκνπνίεζε ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία σο κέζν γηα λα εμεγήζεη ηελ 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αληζφηεηα ησλ γπλαηθψλ. Δζηίαζε θπξίσο ζηε ςπρνδπλακηθή ησλ 

αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Δηδηθφηεξα, ππνζηήξημε φηη νη γπλαίθεο απνθηνχλ αίζζεζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζρέζεο (in-relation), ελψ νη άλδξεο θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ηεο άξλεζεο ηεο ζρέζεο πνπ απαηηεί ηαχηηζε θαη ζχλδεζε κε ην άιιν άηνκν (Chodorow, 

2002). Σνηνπηνηξφπσο, θαηαδείρζεθε ν πεξηνξηζκφο ηνπ κνληέινπ ησλ πξνεγνχκελσλ 

ςπραλαιπηψλ γηα ηελ εξκελεία ηεο «εγεκνλίαο» θαη «ππνηαγήο», πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

θνηλσληθή δηάδξαζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (Burack, 2002). 

Πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί φηη θαηά ηε ζεσξεηηθνπνίεζε ηεο γπλαηθείαο εκπεηξίαο 

θαη αλάπηπμεο ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο παξαιείπεη νξηζκέλεο πηπρέο ηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ σο απφξξνηα ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ηεο. Δπεμεγεκαηηθά, εμαηηίαο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ εαπηνχ εληφο ηεο ζρέζεο, δηακνξθψλνληαη νξηζκέλεο άκπλεο, νη νπνίεο δελ 

παξαηεξνχληαη ζηνπο άλδξεο. Αληηζέησο, ζεψξεζε φηη ε ξεπζηφηεηα ηεο γπλαηθείαο θχζεο 

είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο (Orbach, 2002). Θα κπνξνχζε λα ππνηεζεί 

φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρεία ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ πξνθχπηεη σο άκπλα, απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία αλάιεςεο ηνπ ξφινπ. 
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εκαληηθή θξηηηθή αζθήζεθε ζην έξγν ηεο Chodorow απφ έγρξσκεο θεκηλίζηξηεο 

ςπρνιφγνπο, θαζψο δελ ζρνιηάδεηαη ε ςπρνζεμνπαιηθή αλάπηπμε ησλ έγρξσκσλ γπλαηθψλ 

(Heenan, 2002). Δίλαη ελδεηθηηθφ ην ζρφιην ηεο Collins: «ε ζεσξνχκελε νηθνπκεληθφηεηα ηεο 

ζεσξίαο ηεο Chodorow γηα ηελ γπλαηθεία ηαπηφηεηα θχινπ εθκεδελίδεηαη απφ ηελ εμάξηεζή 

ηεο απφ έλα ιεπθφ, κεζν-αζηηθφ δείγκα» (Collins, 1990, 7-8). αθψο δελ κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί φηη ε εμαίξεζε ησλ έγρξσκσλ γπλαηθψλ έγηλε ζθνπίκσο, φκσο ην γεγνλφο απηφ 

ζέηεη ζαθήο πεξηνξηζκνχο ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο Chodorow. Έρεη 

πξνηαζεί φηη, φζνλ αθνξά ζηηο έγρξσκεο γπλαίθεο, είλαη ζθφπηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζεσξία 

ηεο Klein, ε νπνία ελδείθλπηαη γηα ηελ ζεσξεηηθνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ «έγρξσκε 

ηαπηφηεηα». Τπνζηεξίδεηαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εξκελεία θαη αλάιπζε ησλ 

ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ν ξαηζηζκφο θαη ν ζεμηζκφο επηδξνχλ ζηελ εκθάληζε άγρνπο, 

ςπρηθήο ζχγθξνπζεο θαη ζπκνχ (Burack, 2002).  
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4.9 Φπραλαιπηηθή ζεξαπεία θαη ε θεκηληζηηθή αλάιπζε ηεο πεξίπησζεο ηεο «Dora» 

 

 Ζ ζεξαπεία ηνπ Freud  ππήξμε απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζηελ ηζηνξία ηεο ςπρνινγίαο, 

παξάγνληαο λέεο ηερληθέο γηα ηε ζεξαπεία ςπρηαηξηθψλ αζζελεηψλ (Hergenhahn, 2008). Οη 

ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο βαζίδνληαλ ζε νξηζκέλεο παξαδνρέο γηα ηε ςπρνπαζνινγία. Ζ 

ςπρνπαζνινγία ζεσξείην φηη πξνθαιείηαη απφ ηελ ππεξβνιηθά ακπληηθή ζηάζε ηνπ 

ζεξαπεπφκελνπ, ελάληηα ζηηο ςπρνζεμνπαιηθέο εξκελείεο (Verhaeghe, 1999).  

 Ζ θεκηληζηηθή θξηηηθή εζηίαζε θαη ζηηο ςπραλαιπηηθέο ζπλεδξίεο ηνπ Freud. Ζ 

πεξίπησζε ηεο «Dora» κηαο λεαξήο θνπέιαο, ηελ νπνία αλέιαβε ζεξαπεπηηθά, πξνμέλεζε ην 

ελδηαθέξνλ πνιιψλ θεκηληζηξηψλ. Ζ θνπέια ζηάιζεθε ζηνλ Freud απφ ηνλ παηέξα ηεο, 

έπεηηα απφ ηελ αλαθάιπςε ελφο ζεκεηψκαηνο απηνθηνλίαο ζην δσκάηηφ ηεο. Δίρε 

παξνπζηάζεη νξηζκέλα πζηεξηθά ζπκπηψκαηα, γηα παξάδεηγκα ράζηκν ηεο θσλήο, ρσξίο 

παζνγελή αηηία. Ζ ίδηα ζεσξνχζε φηη ν ιφγνο πνπ παξαπέκθζεθε ζηνλ Freud ήηαλ γηαηί ν 

παηέξαο ηεο επηζπκνχζε λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα έλα γάκν ζθνπηκφηεηαο θαη ήζειε λα ην 

απνδερζεί. Ήζειε λα παληξεπζεί ε θφξε ηνπ ην ζχδπγν ηεο εξσκέλεο ηνπ, ηνλ θχξην Κ. 

.Δπνκέλσο, ζθνπφο ηνπ Freud ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα ήηαλ λα ηελ βνεζήζεη λα 

αλαθαιχςεη κφλε ηεο ηελ πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα νδφ πνπ ζα έπξεπε λα αθνινπζήζεη 

(Moi, 1981). 

 Ο Freud αληηζέησο, έδξαζε κέζσ ελφο πνιχπινθνπ ζπιινγηζκνχ. Βάζεη ηεο ζεσξίαο 

ηνπ γλσξίδνπκε φηη ν ιφγνο εθδήισζεο νπνηαζδήπνηε ζπκπησκαηνινγίαο είλαη ε 

«αζπλεηδεηφηεηα νξηζκέλσλ ςπρηθψλ δηεξγαζηψλ» (Φξφτλη, 1979, ζει.52). Δπνκέλσο, 

δηαγλψζηεθε  φηη ε πζηεξηθή ζπκπησκαηνινγία ηεο θνπέιαο εθδειψζεθε επεηδή επηζπκνχζε 

ε ίδηα λα παληξεπηεί ηνλ παηέξα ηεο θαη έλησζε βαζηά απνγνήηεπζε απφ ηε παξάλνκε ζρέζε 

ηνπ. Καηαιήγεη φηη εθφζνλ ην άηνκν, κε ην νπνίν ζέιεη ν παηέξαο ηεο λα ηελ παληξεχζεη, ν 

θχξηνο Κ. αληηπξνζσπεχεη ζπκβνιηθά ηελ αλδξηθή θηγνχξα, ε Dora είλαη εξσηεπκέλε καδί 
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ηνπ. Ζ θνπέια πξνθαλψο αξλείηαη ηηο επίκνλεο επαλαιήςεηο ηεο ζεσξίαο ηνπ Freud, φκσο 

απηφ θξίζεθε απφ ηνλ ηειεπηαίν φηη απνηεινχζε άξλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, παξά 

εηιηθξηλή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο (Verhaeghe, 1999). Τπνγξακκίδεηαη φηη ζην 

ζεκείν απηφ ν Freud έπξαμε αληίζεηα κε ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο, ηνπο νπνίνπο ζέηεη ζην «Ζ 

ηερληθή ηεο ςπραλάιπζεο» (Φξφτλη, 1985). Δπηζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη ν ςπραλαιπηήο λα 

παξαζέξλεηαη απφ ηηο δηθέο ηνπ επηζπκίεο γηα ηνλ ζεξαπεπφκελν (ζει. 17), ηελ ίδηα αξρή ηελ 

νπνία παξέβε ζηελ πεξίπησζε απηή.  

 Δπηπξφζζεηα, ε αηηηνινγία ηνπ Freud γηα ηε πζηεξία ηεο θνπέιαο, εζηηάζηεθε ζηελ 

θπζηνινγηθή θαη κε θπζηνινγηθή ζεμνπαιηθή επηζπκία. πλνπηηθά, ε Dora αηζζάλζεθε αεδία, 

φηαλ ν θχξηνο Κ. πξνζπάζεζε λα αζειγήζεη πάλσ ηεο. Σν γεγνλφο απηφ, ε αεδία πνπ 

αηζζάλζεθε ε θνπέια, ζε ειηθία 14 εηψλ, ήηαλ απφδεημε ηεο πζηεξίαο ηεο (Verhaeghe, 1999), 

θαζψο γηα ηνλ Freud ε πζηεξία επξφθεηην γηα απνηέιεζκα ηεο δηεγεξκέλεο θαη 

κεηακθηεζκέλεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο (Hare-Mustin & Marecek, 1997). Ζ ηδέα φηη ε 

αίζζεζε αεδίαο ζε απφπεηξα βηαζκνχ ήηαλ θπζηνινγηθή απφθξηζε γηα κηα αλήιηθε θνπέια, 

δελ πξνηάζεθε απφ ηνλ Freud απνθαιχπηεη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο βηελέδηθεο κέζεο 

αζηηθήο ηάμεο, ηεο επνρήο (Moi, 1981) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ηνπ Freud.  

 Ζ θεκηληζηηθή θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζηνλ Freud θαη ην ρεηξηζκφ πνπ έπξαμε, ήηαλ 

ηδηαίηεξα αηρκεξή θαη απζηεξή. Θεσξήζεθε ζεμηζηηθή θαη δηαηππψζεθε φηη αγλφεζε εληειψο 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο απηή εθθξάζηεθε απφ ηε Dora. Βάζε ηεο θεκηληζηηθήο 

ςπρνινγίαο, ε λεπξσζηθή ζπκπησκαηνινγία ηεο Dora ήηαλ απιψο εμσηεξίθεπζε ηεο 

εζψηεξεο θαηαπίεζήο ηεο. Δπξφθεηην γηα κηα αληίζηαζε ζηελ παηξηαξρηθή δνκή ηεο 

νηθνγέλεηάο ηεο (Moi, 1981) θαη ηεο απψιεηαο ηεο θσλήο ηεο ζηε δηαδηθαζία ηνπ γάκνπ ηεο. 

Ο Lacan ηζρπξίζηεθε φηη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ ε ςπρνζεξαπεία δελ είρε ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα, ήηαλ επεηδή ν Freud αζπλείδεηα ηαπηίζηεθε κε ηνλ Herr K. Δθφζνλ θαη ε 
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Dora κεηαβηβάδεη ζηνλ Freud ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηεο πξνθαιεί ν Herr K, ε επηκνλή ζηηο 

δειψζεηο ηνπ Freud ζα επηβάξπλαλ ηελ θαηάζηαζή ηεο (Moi, 1981). 

 Δίλαη αμηνπξφζεθην φηη ην ςεπδψλπκν ην νπνίν ν Freud πξνζέδσζε ζηε θνπέια απηή 

είλαη «Dora». Dora νλνκαδφηαλ ε ππεξέηξηα ηεο αδειθήο ηνπ, ζηελ νπνία δελ επεηξάπε λα 

θξαηήζεη ην πξαγκαηηθφ ηεο φλνκα (Rosa), επεηδή ήηαλ ην φλνκα ηεο αδειθήο ηνπ, πνπ ηεο 

πξνζέθεξε εξγαζία (Verhaeghe, 1999).  

 Δπηζεκαίλεηαη ε αληίιεςε ηνπ Freud φηη ε εξσηηθή επηζπκία ησλ γπλαηθψλ δελ είλαη 

ελεξγεηηθή, αιιά παζεηηθή. Ζ αληίιεςε απηή ζηηγκαηίδεη ηε ζεμνπαιηθή επηζπκία ησλ 

γπλαηθψλ αθφκε θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή (Κνζεηδή, 2011). Ο άλδξαο θαηαζθεπάδεηαη σο 

ελεξγφο δξάζηεο ηεο ζεμνπαιηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ ε γπλαίθα θαηαλνεί ηε ζεμνπαιηθή 

επηζπκία κέζα απφ έλα «πξίζκα εζηθήο» (Κνζεηδή, 2011, ζει.226). Γελ κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη επζχλεηαη γηα ηελ θνηλή αληίιεςε απνθιεηζηηθά ε ζεσξία ηνπ Freud. κσο, 

κπνξνχκε λα ππνγξακκίζνπκε φηη ε ζεσξία απηή θαη ε ελζσκάησζε ηεο παηξηαξρηθήο 

θαηαπίεζεο ζηε ςπραλαιπηηθή πξαθηηθή, αλαπαξήγαγε κε επηζηεκνληθά ζεκειησκέλε βάζε 

ηηο θαηεζηεκέλεο θνηλσληθέο αμίεο.  

 Κξίλεηαη ζθφπηκν, επηπξνζζέησο, λα παξαηεζεί ην ζρφιην ηνπ Foucault γηα ηε 

ζεξαπεία ηεο Dora. Δηδηθφηεξα, επηζήκαλε φηη: «Ζ Νηφξα αλήθεη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ζεσξνχλ ηε ζεμνπαιηθφηεηα ερζξηθή θαη βίαηε. Ζ Νηφξα ζεξαπεχηεθε επεηδή απνθάζηζε λα 

δηαθφςεη ηε ζεξαπεία» (Βηδάιε, 2008, 27). 

  



 102 

4.10 πκπεξάζκαηα 

  

 πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, κέζσ ηεο πξνεγνχκελεο αλάιπζεο ηεο θξντδηθήο ζεσξίαο, 

εδξαηψλνληαη ζε επηζηεκνληθή βάζε νη γπλαίθεο σο θαηψηεξεο ησλ αλδξψλ. Ο ζρεκαηηζκφο 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπνζεηείηαη ζηα γελλεηηθά φξγαλα, φπνπ, ρσξίο λα απνδφζεη ζπγθεθξηκέλε 

αηηηνινγία, ν Freud ζεσξεί φηη ηα αξζεληθά γελλεηηθά φξγαλα είλαη πςειφηεξεο ζεκαζίαο 

απφ ηα ζειπθά (Burr, 1998). κσο, φπσο ηνλίδεη ε Chodorow (1989), ε άπνςε απηή, φηη ε 

γπλαίθα δηαδξακαηίδεη παζεηηθφ ξφιν θνηλσληθά θαη δηαπξνζσπηθά, ελψ ν άλδξαο 

ελεξγεηηθφ, εδξάδεηαη ζην ζχζηεκα αμηψλ ηνπ Freud (ζει. 173), φρη ζε αληηθεηκεληθή 

παξαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηζηνξηθήο θαηαζθεπήο ησλ ξφισλ 

θχινπ. Γελ κπνξεί παξά λα αζθεζεί θξηηηθή ζηελ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Freud θαηά 

ηε ζεσξεηηθνπνίεζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ θαη ηεο θνηλσληθήο θαη ςπρνινγηθήο ηνπ 

ππφζηαζεο. 

 Δπηπξφζζεηα, δελ αηηηνινγείηαη ε a priori επηζπκία ηνπ λεαξνχ θνξηηζηνχ λα δηαζέηεη 

πένο θαη επαθφινπζα, ν ζρεκαηηζκφο ηνπ «θζφλνπ ηνπ πένπο». Δίλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί 

φηη ν Freud δελ έθξηλε ζεκαληηθφ λα αηηηνινγήζεη ηε ζεσξία απηή, εληνχηνηο ζεψξεζε φηη 

είλαη απηαπφδεηθην. πσο δειψλεη ραξαθηεξηζηηθά: «Σν έρεη δεη (αλαθεξφκελνο ζην πένο) 

θαη γλσξίδεη φηη δελ ην δηαζέηεη θαη ζέιεη λα ην έρεη» (Freud, 1985, ζει. 51). Ο «θζφλνο ηνπ 

πένπο» είλαη αλαγθαίνο κφλν πξνο ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ παζεηηθνχ ξφινπ 

ησλ γπλαηθψλ. Ο Freud ζην ηέινο ηζρπξίζηεθε φηη ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ δξα σο 

ππνθαηάζηαην γηα ην «θζφλν ηνπ πένπο». (Chodorow, 1989). Δπνκέλσο, θαη ε ζεσξία απηή 

εδξάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο γηα ην πψο ζα έπξεπε λα είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα, παξά ζε αληηθεηκεληθή παξαηήξεζή ηεο θαη εξκελεία ηεο. 

 Δπηπιένλ, ζεσξείηαη φηη ν παηέξαο είλαη ην άηνκν πάλσ ζην νπνίν γίλεηαη ε 

ζχγθξνπζε θαη ηειηθψο, ν ζρεκαηηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο (Burr, 1998). ε πνιιέο φκσο 
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πεξηπηψζεηο δελ ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη απηφ απνηειεί αλακθηζβήηεηε αιήζεηα. 

ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ηελ επνρή φπνπ ν Freud ζπλέγξαςε ηηο ελ ιφγσ 

ζεσξίεο, φπνπ ν παηέξαο εξγαδφηαλ, άξα ήηαλ απψλ, ελψ ε κεηέξα παξέκελε ζην ζπίηη, νχησο 

ψζηε λα κεγαιψζεη ηα παηδηά, ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν ζθφπηκν λα ππνζηεξίμνπκε ηελ άπνςε 

φηη νη γπλαίθεο δηαδξακάηηδαλ πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθφ ξφιν ζην ζρεκαηηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο 

ησλ παηδηψλ. Ζ Chodorow επηζεκαίλεη φηη ν παηέξαο δηαδξακαηίδεη ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

ζρεκαηηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αγνξηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα απνπζηάδεη αηζζεηά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ, αλαγθάδεη ηα αγφξηα λα ηαπηίδνληαη φρη κε 

ηνλ ίδην ηνλ παηέξα σο πξφζσπν, νχησο ψζηε λα απνκαθξπζνχλ απφ ην αξρηθφ άηνκν 

πξνζθφιιεζήο ηνπο, ηε κεηέξα, αιιά κε ηνλ παηέξα σο ζχκβνιν. Θέινπλ λα ιάβνπλ ηελ ίδηα 

ζέζε πνπ θαηέρεη ν παηέξαο εληφο ηεο νηθνγέλεηαο, φρη αλαγθαζηηθά λα πηνζεηήζνπλ δηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Απηφ νξίδεηαη σο «αφξαηνο παηέξαο». (Chodorow, 

1989). 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ηεο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο 

ηνπ αγνξηνχ έρνπλ σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Καη’αξράο, ε 

αξζεληθφηεηα πξνζιακβάλεηαη απφ ην αγφξη σο κηα πξνβιεκαηηθή ηδηφηεηα. Γεχηεξνλ, 

πεξηιακβάλεη ηελ άξλεζε ηεο πξνζθφιιεζεο κε ηνλ άιινλ θαη πεξηζζφηεξν έληνλα, ηε 

δηάθξηζε ηνπ εαπηνχ ηνπ απφ ηνλ άιινλ. Δπηπξφζζεηα, ππαγνξεχεη ηελ θαηαπίεζε θαη 

ππνηίκεζε ηεο ζειπθφηεηαο απφ ηε πιεπξά ηνπ αγνξηνχ, νχησο ψζηε λα ηαπηηζηεί κε ην 

αξζεληθφ. Σέινο, ε πξνζθφιιεζε κε ηνλ παηέξα δελ απνηειεί κηα ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία 

αιιά πεξηζζφηεξν πξνζπάζεηα εζσηεξηθνπνίεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ (Chodorow, 1989). Ζ 

δπζθνιία απηή γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ξφινπ ελφο αγνξηνχ, ζπγθξίλεηαη κε ηελ επθνιία ελφο 

θνξηηζηνχ.  

 Σν λεαξφ θνξίηζη θαηά ηελ αλάιεςε ξφινπ ηαπηίδεηαη φρη κε ην θαληαζηαθφ, αιιά κε 

ην πξαγκαηηθφ πξφζσπν, κε ην νπνίν ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν, ηε κεηέξα. Απηά ηα νπνία 
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δηδάζθεηαη, εθαξκφδνληαη απηφκαηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Δπνκέλσο, παξαηεξείηαη κηα κε 

δηαθνπηφκελε ζπλέρεηα κεηαμχ δηδαγκάησλ παηδηθήο ειηθίαο θαη εθαξκνγήο ζηελ ελήιηθε 

δσή (Chodorow, 1989).  

 Πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη ζα ήηαλ ζθφπηκν λα θαηαλνεζεί ε ζεσξία απηή σο ζπλέρεηα 

ηεο ζεσξίαο ηεο Horney. Απινπζηεπηηθά, ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο σο ζψκα 

ζεσξηψλ πνπ είρε σο ζηφρν ηελ αληίδξαζε ζηε θπξίαξρε αληίιεςε ηνπ δεπηεξεχνληα ξφινπ 

ησλ γπλαηθψλ. Γίλεηαη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη δελ έιαβε ρψξα άκεζε πξνζπάζεηα 

αληηζηξνθήο ησλ ξφισλ, ζηε ζεσξία ηεο Chodorow, φπσο ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε 

γηα ηε ζεσξία ηεο Horney. Έγηλε πξνζπάζεηα θξηηηθήο ηεο εζσηεξηθήο ςπρνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ησλ αλδξψλ θαη ζχγθξηζε κε ην γπλαηθείν θχιν.  

 Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη ν Freud αλαγλψξηζε σο πεγή ςπρνπαζνινγίαο 

γηα ηηο γπλαίθεο ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ γάκν. Θεψξεζε φηη νη ζεζκνί απηνί αλαιψλνπλ ηηο 

γπλαίθεο, απαηηψληαο απψζεζε θαη θαηαπίεζε εθ κέξνπο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα είλαη 

ερζξηθέο πξνο ηνλ πνιηηηζκφ θαη, ηειηθψο, λα παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν ζπρλά ζε απηέο 

ςπρηαηξηθέο αζζέλεηεο. (Williams, 2001). Βαζηζκέλε ζηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Freud, o Parsons 

άζθεζε έληνλε θξηηηθή ζηελ έλλνηα ηνπ γάκνπ ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ θαη αλέπηπμε ζεσξεηηθά 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ (Black, 1961). 

 Δπηπιένλ, ε ςπραλαιπηηθή ζεσξία θαη αλάιπζε πξεζβεχεη φηη κέζσ απηήο γίλεηαη 

δπλαηφ ην άηνκν λα απειεπζεξσζεί απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πθίζηαηαη θαη λα 

απνδεζκεπζεί απφ επαλαιακβαλφκελεο ζπλήζεηεο πάλσ ζηηο νπνίεο δελ έρεη έιεγρν 

(Henriques, Hollway, Urwin, Venn, & Walkerdine, 1998). ηε δήισζε απηή ε Sondergaard 

(2002) ππνζηήξημε φηη ε ςπραλαιπηηθή ζεσξία πξνζθέξεη κε θαηεγνξηνπνίεζε, εληφο ηεο 

δηθήο ηεο θαηαζθεπήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Αλαιπηηθφηεξα, νξίδεη ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα, 

ηα νπνία ζεσξεί σο θαίξηα θαη θξίζηκα γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ 
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αηφκνπ, θαη ζεζπίδεη έλα νξηζκέλν πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ην άηνκν θαζνξίδεηαη σο έλαο 

ηχπνο «πξνζσπηθφηεηαο». 

 Σέινο, κία βαζηθή θξηηηθή, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ςπρνδπλακηθή ζεσξία, φπσο νη 

πεξηζζφηεξεο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, αγλνεί ην ξφιν πνπ ιακβάλνπλ νη ζρέζεηο θχινπ-

εμνπζίαο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ην πψο αλαπαξάγνληαη (Sondergaard, 2002). Θα 

κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη πξνθαλψο, δελ ππάξρεη βηνινγηθφ ππφβαζξν ζηελ 

θνηλσληθή ππνηίκεζε ησλ γπλαηθψλ, παξά κφλν θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλνο θαη 

πνιηηηζκηθφο. Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, γηα 

παξάδεηγκα ζηελ επξσπατθή θαη ακεξηθαληθή ήπεηξν, ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ 

θαηνρπξψλνληαη ζπληαγκαηηθά (Woodrow Wilson, 2002), ελψ ζε ρψξεο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο, γπλαίθεο θηλδπλεχνπλ κε ζαλαηηθή πνηλή κε ιηζνβνιηζκφ, εάλ κνηρεχζνπλ (Alasti, 

2007). Αγλνψληαο επνκέλσο, ην πνιηηηθφ/θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηεο εθάζηνηε 

θνηλσλίαο θαη εζσηεξηθεχνληαο ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα ηεο παηξηαξρηθήο θαηαπίεζεο, ν 

Freud εζηίαζε ζηηο  ίδηεο ηηο γπλαίθεο σο αηηία γηα ηελ θαηαπίεζή ηνπο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ν Freud θαη νη αθφινπζνί ηνπ αλέπηπμαλ ζεσξίεο γηα ην γπλαηθείν θχιν, ρσξίο λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηε δηθή ηνπο πξννπηηθή ησλ πξαγκάησλ (Morrow, 2000). 

 Φπζηθά, θξηηηθή ζηνλ Freud πξνήιζε θαη απφ δηάθνξνπο ζεσξεηηθνχο εληφο ηεο 

ςπρνινγίαο, θαζψο απηή άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη σο λενζχζηαηε επηζηήκε (Burr, 1998). 

πγθεθξηκέλα, ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο θξίζεθε αλαγθαίν λα ηεζεί απζηεξά ζε 

επηζηεκνληθέο βάζεηο, νχησο ψζηε λα απνδεζκεπζεί απφ ηε θηινζνθηθή πιεπξά ηεο θαη λα 

απνηειέζεη κέξνο ησλ hardcore επηζηεκψλ.  

Ζ ςπραλάιπζε δελ ζα κπνξνχζε λα πιεξνί ηα θξηηήξηα απηά, ιφγσ ηνπ φηη δελ είρε 

νπζηαζηηθή θαη ηεθκεξησκέλε κεζνδνινγία, δελ ρξεζηκνπνηνχζε κεζφδνπο πνπ λα εξεπλνχλ 

ηελ αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηά ηεο θαη ν Freud δελ έδεηρλε λα ελδηαθέξεηαη λα απνδείμεη ηελ 

επηζηεκνληθή βάζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ ζρεηηθά κε ην άηνκν θαη ηελ αλζξψπηλε 
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πξνζσπηθφηεηα. πσο επηζεκαίλεη ν Connell (2006), ε ςπραλάιπζε κέρξη ηα κέζα ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα, είρε γίλεη «έλαο θνηλσληθά ζπληεξεηηθφο θιάδνο ηεο ηαηξηθήο, πνπ 

ελδηαθεξφηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν λα θαλνληθνπνηήζεη ηνπο αλζξψπνπο παξά λα επηδηψμεη κηα 

εκεξήζηα δηάηαμε γηα ηελ απειεπζέξσζε» (ζει. 284).Δπνκέλσο, ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο 

ζηξάθεθε πξνο λέεο επηζηεκνινγίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ αληηθεηκεληθφηεηα 

ζηηο κειέηεο ηεο: ηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ θαη ηελ ςπρνκεηξία (Burr, 1998). 
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ΔΞΔΛΙΚΣΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΔΜΙΝΙΜΟ 

 Σν πην νπζηαζηηθφ εξψηεκα ην νπνίν έρεη θιεζεί λα απαληήζεη ε ςπρνινγηθή έξεπλα 

είλαη ην εάλ ην ζχλνιν ησλ αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ ζπληζηνχλ απφξξνηα βηνινγηθήο 

εμέιημεο θαη θπζηνινγίαο είηε απνηεινχλ πξντφλ κάζεζεο θαη κηκεηηθήο ηθαλφηεηαο. Με 

ςπρνινγηθνχο φξνπο πξφθεηηαη γηα ην δήηεκα «θχζεο-αλαηξνθήο». Οη δηάθνξνη θιάδνη ηεο 

ςπρνινγηθήο έξεπλαο πξνζεγγίδνπλ ην εξψηεκα απηφ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη 

αληίζηνηρα, πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο. Ζ πξνζέγγηζε πνπ επεξεάδεη πεξηζζφηεξν 

ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, είλαη απηή ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο (Burr, 1996). 

 Ζ πξψηε εξψηεζε πνπ ηέζεθε φζνλ αθνξά ζην δήηεκα «θχζεο-αλαηξνθήο» κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηνλ Πιάησλα, νπνίνο εμέηαζε εάλ ε αλζξψπηλε αξεηή απνηειεί ηδηφηεηα πνπ 

κπνξεί λα εθπαηδεπζεί θάπνηνο λα θαηέρεη, ή απνηειεί εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

αλζξψπσλ. ην θηινζνθηθφ δήηεκα απηφ εζηίαζε θαη ν Descartes, ν Locke θαη ν Hume, νη 

νπνίνη ππέζεζαλ φηη δελ ππάξρεη εγγελήο γλψζε θαη κφλν κέζσ ηεο ινγηθήο, θαη άξα ηεο 

κάζεζεο, απνθηάηαη ε γλψζε θαη ελ γέλεη, ε αλζξψπηλε θχζε (Plotkin, 2004).  

Ο Γαξβίλνο ζηα κέζα ηνπ 1800 δηαηχπσζε ηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ εμέιημε ησλ εηδψλ, ε 

νπνία επεξέαζε ζε εμαηξεηηθά κεγάιν βαζκφ πνιινχο ζεκαληηθνχο ζεσξεηηθνχο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ςπρνινγίαο. ε αληηδηαζηνιή κε ηε ζεσξία ηνπ Lamarck, ε νπνία ζηεξίρζεθε ζηελ 

επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ θαηλνκέλσλ ζηελ επηβίσζε ησλ εηδψλ θαη ηε δηαηψληζε ησλ 

αιιαγψλ κέζσ ησλ απνγφλσλ, ε ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ δελ ζπλέδεζε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ κε ηελ εθδήισζε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εηδψλ. Δίλαη ζθφπηκν λα πξνζηεζεί φηη ε 

ζεσξία ηνπ Lamarck απνδείρζεθε ιαλζαζκέλε κεηά απφ έξεπλεο ηνπ Weismann (Plotkin, 

2004). O Γαξβίλνο παξαηήξεζε φηη αλεμαξηήησο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο φια ηα είδε 

παξνπζηάδνληαη ζε αλαξίζκεηεο πνηθηιίεο, κε νξηζκέλα γλσξίζκαηα δηαθνξεηηθά, γηα 

παξάδεηγκα ην κέγεζνο  ηνπ ξάκθνπο ησλ ζπίλσλ ζηα Γθαιαπάγθνο λεζηά (Hau & Wikelski, 
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2001). Οξηζκέλεο πνηθηιίεο παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία βειηηψλνπλ ηηο 

πηζαλφηεηέο ηνπο γηα επηβίσζε θαη αλαπαξαγσγή, φπσο ε νπξά ησλ παγνληψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εχξεζε ζεμνπαιηθνχ ζπληξφθνπ, θαη εάλ νη αιιαγέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ κπνξνχλ λα θιεξνλνκεζνχλ, κεηαβηβάδνληαη ζηνπο απνγφλνπο θαη 

κνληκνπνηνχλ ηα γλσξίζκαηα ηνπ είδνπο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ζεσξία νλνκάδεηαη «θπζηθή επηινγή» θαη αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Αξγφηεξα, 

ν Γαξβίλνο ελζσκάησζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Lamarck ζηε ζεσξία ηνπ, 

νχησο ψζηε λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κεηαβηβάδνληαη επίθηεηα ραξαθηεξηζηηθά 

ζηνπο απνγφλνπο (Plotkin, 2004). Σν θελφ απηφ ηεο γλψζεο θαιχθζεθε έπεηηα απφ ηνλ 

Mendel ν νπνίνο πεξηέγξαςε ηνλ ηξφπν πνπ θιεξνλνκνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο, 

ζρεκαηίδνληαο ηνλ φξν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο: «γνλίδηα» (Pinel, 

2011).  

 Πεξίπνπ ην 1900 ζηελ Ακεξηθή παξαηεξήζεθε ηδηαίηεξε άλζεζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

γελεηηθήο θαη, ζπγθεθξηκέλα ηεο επγνληθήο ηνπ Galton, φπνπ ε θχξηα ζέζε ζην ελ ιφγσ 

δήηεκα ήηαλ ε ππεξίζρπζε ηεο θχζεο έλαληη ηεο κάζεζεο. Ζ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα 

ηε γελεηηθή έξεπλα απνδίδεηαη ζην ξεχκα ηνπ θνηλσληθνχ δαξβηληζκνχ (Plotkin, 2004). Ο 

φξνο θνηλσληθφο δαξβηληζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε ηελ ίδηα επνρή γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ηδέα φηη 

νη άλζξσπνη, φπσο θαη ηα δψα, ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ πνπ απνθαιείηαη «αγψλαο γηα βηνινγηθή 

επηβίσζε», φπνπ ν ηζρπξφηεξνο επηβάιιεηαη ζηνλ θαηψηεξν ή επηδεί εηο βάξνο ηνπ (Barister, 

2000). Ζ απμεκέλε ηάζε απφδνζεο φισλ ησλ αλζξσπίλσλ γλσξηζκάησλ ζε βηνινγηθνχο 

παξάγνληεο, ππνβαζκίδνληαο ηηο πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο νδήγεζε ηνπο αλζξσπνιφγνπο ην 

1915, λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ ζεκαζία ηεο βηνινγηθήο ππφζηαζεο θαη εμέιημεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο αλζξσπνινγίαο (Plotkin, 2004). 

 ζνλ αθνξά ηελ εδξαίσζε ηεο ςπρνινγίαο σο επηζηήκε, θαζηεξψζεθε ην 1879 απφ 

ηνλ Wilhelm Wundt, ν νπνίνο έζεζε γηα πξψηε θνξά ηα ζεκέιηα ηεο λέαο επηζηήκεο ηεο 
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ςπρνινγίαο. Αλαιπηηθφηεξα, Wundt ζεσξνχζε φηη νη αλψηεξεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο δελ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο κέζσ πεηξακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Hergenhahn, 2008), ελψ 

αληηζέησο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κειέηε "ζηνηρεησδψλ ςπρηθψλ 

δηαδηθαζηψλ" (Γαθέξκνο, 2011, 391). Δπηπιένλ, αληηηάρζεθε ζηελ εθαξκνγή ζεσξηψλ ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην πεδίν ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο, φπσο ηεο βνπιεζηαξρίαο 

(Γαθέξκνο, 2011). 

  Οη πξψηεο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ είραλ σο ζθνπφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ ρξφλνπ 

αληίδξαζεο (Plotkin, 2004), κία αξρή πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηηο πην πξφζθαηεο έξεπλεο ζηε 

γλσζηηθή ςπρνινγία, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην πείξακα Stroop (Sternberg, 2007). Γίλεηαη 

θαηαλνεηφ επνκέλσο, φηη ζηελ αξρή ηεο επηζηήκεο ηεο ςπρνινγίαο, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ ςπρνθπζηθή εμέηαζε ηδηνηήησλ ηεο αληίιεςεο. Με ηηο κειέηεο ηνπ Helmholtz θαη ηνπ 

Fechner, ε έξεπλα ζηξάθεθε ζηνλ εγθέθαιν, σο ηελ έδξα παξαγσγήο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο (Plotkin, 2004). 
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5.1 Δμειηθηηθή ςπρνινγία θαη εμέηαζε έκθπισλ ζπκπεξηθνξώλ. 

ηελ ηζηνξία ηεο επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ε 

εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηέδεημε πνιιάθηο φηη έδξα ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ αλζξψπνπ είλαη ν εγθέθαινο (de Melo- Martin, 2000). Αληηζηνίρσο, γηα ηε κειέηε ηνπ 

θχινπ, ν εγθέθαινο έγηλε ην αληηθείκελν έξεπλαο σο έδξα παξαγσγήο έκθπιεο 

ζπκπεξηθνξάο (Pinel, 2011), ρσξίο φκσο λα εμεηάδνληαη εμίζνπ ηα ζειπθά θαη αξζεληθά 

ππνθείκελα (Beery & Zucker, 2011). ζνλ αθνξά ηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία, ε πξνζέγγηζε 

ηνπ δεηήκαηνο ηνπ θχινπ έγθεηηαη ζηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ αξζεληθνχ θαη ζειπθνχ θχινπ θαη 

ηελ έξεπλα ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ. πλνπηηθά, «ν λνπο είλαη νξγαλσκέλνο ζε ςπρηθά 

φξγαλα, ην θάζε έλα απφ ηα νπνία έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζρήκα πνπ ην θαζηζηά εηδηθφ ζε έλα 

ηνκέα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ. Ζ ««βαζηθή ινγηθή» ηνπ νξγάλνπ απηνχ 

θαζνξίδεηαη απφ ην γελεηηθφ ηνπ πιηθφ» (Pinker, 1997, 21). 

 Ζ εμειηθηηθή ςπρνινγία άλζεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1970. Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί 

φηη ζρεκαηίζηεθε σο αληίδξαζε ζην θνηλσληθφ θεκηληζηηθφ θίλεκα, ην νπνίν έζεζε ππφ 

ακθηζβήηεζε ηνπο θαζηεξσκέλνπο ξφινπο θχινπ. Δπνκέλσο, κέζσ ηεο εμειηθηηθήο 

ςπρνινγίαο ε έκθπιε ζπκπεξηθνξά εμεγήζεθε κε βάζε ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία, άξα 

απνηειεί έκθπηε ηδηφηεηα πνπ πεξηθιείεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (Eagly & Wood, 

2011).  

 ηελ έξεπλα ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο ζθνπφο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ κε βάζε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο εμειηθηηθήο 

βηνινγίαο (Cosmides & Tooby, 1997). ηηο έξεπλεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο κνληέια νη 

ρηκπαηδήδεο θαη νη κπνλφκπν (Carey, 1998), νη νπνίνη αξρηθά θαηεγνξηνπνηήζεθαλ 

εζθαικέλα σο ππγκαίνη ρηκπαηδήδεο. Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη άλζξσπνη έρνπλ θνηλφ 
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γελεηηθφ πιηθφ κε ηνπο ρηκπαηδήδεο θαη ηνπο κπνλφκπν, ππνδεηθλχνληαο κηα θνηλή εμειηθηηθή 

πνξεία, ε νπνία δηαθιαδψζεθε πξηλ απφ πεξίπνπ έμη έσο 7 εθαηνκκχξηα ρξφληα ζηα 

αλζξσπνεηδή θαη ηνπο pan. Οη ρηκπαηδήδεο θαη νη κπνλφκπν δνπλ ζηελ Αθξηθή θαη δηαθέξνπλ 

ξηδηθά κεηαμχ ηνπο ζε κνηίβα ζεμνπαιηθφηεηαο, επηζεηηθφηεηαο θαη επηθξάηεζεο, 

θνηλσληθνχο δεζκνχο κεηαμχ κειψλ ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη θνηλσληθήο δνκήο. Οη ρηκπαηδήδεο 

θαη νη κπνλφκπν πνηεινχλ ππνδείγκαηα ηεο πηζαλήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πξψησλ 

αλζξσπνεηδψλ (Stanford, 1998). 

 πλνπηηθά αλαθέξνληαη νη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ ρηκπαηδήδσλ θαη ησλ 

κπνλφκπν: ηνπο ρηκπαηδήδεο παξαηεξείηαη αλδξνθξαηνχκελε ηεξαξρηθή δνκή εηο βάξνο ησλ 

ζειπθψλ, θαζψο θαη επηζεηηθφηεηα, φπνπ ζηφρνο ηεο απνηεινχλ ηα ζειπθά ηεο θνηλσλίαο. Ζ 

θπξηαξρία ησλ αξζεληθψλ απνζθνπεί ζηνλ απνθιεηζκφ αξζεληθψλ πνπ αλήθνπλ ζε εμσ-

νκάδεο, θαζψο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ γπλαηθψλ γηα αλαπαξαγσγή. Οη ζειπθνί ρηκπαηδήδεο 

απνηεινχλ ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο, δηαδξακαηίδνπλ ηζρπξφ ξφιν φζνλ αθνξά ζην 

ζρεκαηηζκφ θαη δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο δνκήο (de Waal, 2007).  

 Οη αξζεληθνί κπνλφκπν ππεξαζπίδνληαη ηελ πεξηνρή ηνπο, ρσξίο λα είλαη επεθηαηηθνί. 

Βέβαηα, είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη νη έξεπλεο ησλ κπνλφκπν είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο ρηκπαηδήδεο. Έρνπλ παξαηεξεζεί βίαηεο ζπκπινθέο κεηαμχ κπνλφκπν, νη 

νπνίεο αλέξρνληαη ζηηο κηζέο απφ ηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαληήζεηο. Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ εηδψλ είλαη ε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, φπνπ ζηνπο κπνλφκπν είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν 

ε ζεμνπαιηθή ζπλεχξεζε κεηαμχ κειψλ ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη ε πεξηζζφηεξν 

«γπλαηθνθξαηνχκελε» θνηλσληθή δνκή ησλ κπνλφκπν. Δπηπιένλ, ζηνπο κπνλφκπν ε 

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη γηα ιφγνπο εθηφο ηεο αλαπαξαγσγήο, φπσο ν 

ραηξεηηζκφο ελφο κέινπο ηεο νκάδαο πνπ έιεηπε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ηελ 

ζπκθηιίσζε κεηά απφ ζχγθξνπζε θαη γηα ηελ επίζεκε εδξαίσζε θηιηθήο ζρέζεο (de Waal, 

2007). .  
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 Δλ γέλεη, ζηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία ππνζηεξίδεηαη φηη, φηη ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο 

έρεη εηδηθνχο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο θπζηθήο 

θαη ζεμνπαιηθήο επηινγήο, σο απνηέιεζκα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηελ 

εμειηθηηθή δηαδηθαζία. Ο ηξφπνο θαζνξηζκνχ κηαο ζπκπεξηθνξάο σο εμειηθηηθή πξνζαξκνγή 

απαηηεί ηελ εθπιήξσζε ηξηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: Πξψηνλ,  φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ επηιχεη 

εμειηθηηθά δεηήκαηα, δεχηεξνλ, φηη ηα γλσξίζκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ δελ 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθιήζεθαλ ηπραία θαη ηέινο, απνηεινχλ πξντφλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κνλάδαο (module) (Ward & Siegert, 2002). ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ νξηζκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ απνηειέζεη ην επίθεληξν ηεο έξεπλαο ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο. 
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5.2 Κνηλσλην-βηνινγία: κηα λέα ζύλζεζε 

 

 πσο αλαθέξζεθε ζπλνπηηθά ζην θεθάιαην "Φεκηληζηηθή έξεπλα", ε αξρή ηεο 

ζεσξίαο ηεο θνηλσληνβηνινγίαο απνδίδεηαη ζηνλ εληνκνιφγν Wilson, ν νπνίνο ην 1975 

εμέδνζε ην έξγν ηνπ «Κνηλσλην-βηνινγία: Μία λέα ζχλζεζε». ε απηφ ππνζηήξηδε φηη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ, θαη ησλ αλζξψπσλ, βαζίδεηαη ζε εγγελείο γελεηηθνχο θψδηθεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε εμειηθηηθνχο λφκνπο. Οπζηαζηηθά, κε ηνλ ηξφπν απηφ απέδσζε ηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ζε ληεηεξκηληζηηθνχο γελεηηθνχο θψδηθεο. Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληνβηνινγίαο 

ζηεξίδεηαη ζηελ επηζηήκε ηεο εζνινγίαο, ηεο γελεηηθήο θαη ηελ ζπγθξηηηθή ςπρνινγία (Fehr, 

2011).  

 Ο Wilson ζηελ εμέηαζή ηνπ φζνλ αθνξά ζην ζέκα ηνπ θχινπ ππνζηήξημε φηη 

θαη’αξράο, ε δηαίξεζε ησλ αηφκσλ ζε δχν θχια είλαη  απφ βηνινγηθή άπνςε δαπαλεξή, 

θαζψο δπζρεξαίλεη ηελ πξναγσγή ηεο αλαπαξαγσγήο θαη επηπιένλ, νη απφγνλνη πνπ 

γελληνχληαη έρνπλ ην κηζφ γελεηηθφ πιηθφ ησλ γνληψλ. Βέβαηα, επηζεκαίλεηαη φηη ε χπαξμε 

δχν θχισλ παξάγεη ην «κέγηζην δπλαηφ γελεηηθφ αλαζπλδπαζκφ», δειαδή επηηξέπεη ηελ 

αλαδηάηαμε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, κε ηξφπν πνπ επηηξέπεη ηηο αιιαγέο ζην είδνο θαη 

επνκέλσο, ηελ εμέιημε (Wilson, 2000). 

ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία δεπγαξψκαηνο ν ξφινο ησλ θχισλ δηαρσξίδεηαη ζε ελεξγφ θαη 

παζεηηθφ. Αλαιπηηθφηεξα, ν Wilson ζπλνςίδεη φηη ν ξφινο ηνπ αξζεληθνχ είλαη λα πιεζηάζεη 

εξσηηθά ην ζειπθφ θαη ν ξφινο ηνπ ζειπθνχ, ην νπνίν θαηνλνκάδεηαη «παζεηηθφ θχιν» είλαη 

ε επηινγή ηνπ ληθεηή κεηαμχ ησλ επίδνμσλ αξζεληθψλ πνπ δείρλνπλ ζεμνπαιηθφ ελδηαθέξνλ. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ν ληθεηήο είλαη κέζσ δηεμαγσγήο κάρεο κεηαμχ ησλ 

αξζεληθψλ. Γηα παξάδεηγκα ζηα αξζεληθά ζθαζάξηα-ξηλφθεξνπο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θέξαηα 

ησλ αξζεληθψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίδεημεο απηήο ην ζειπθφ παξακέλεη παζεηηθφ θαη δελ 
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παξεκβάλεη ζηελ δηαδηθαζία (Wilson, 2000). Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί φηη νη ζεσξίεο 

πνπ ππνζηεξίρζεθαλ απφ ηελ θνηλσληνβηνινγία φζνλ αθνξά ζηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά 

κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζην έξγν ηνπ Γαξβίλνπ γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα (Fehr, 2011). 

 Δπηπξνζζέησο, ζην έξγν ηνπ Wilson αλαιχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα αξζεληθά 

επηδξνχλ ζην ζειπθφ φηαλ απηφ θπνθνξεί, επεξεάδνληαο ηελ πνξεία ηεο θχεζεο. Καζψο ν 

ζθνπφο ησλ αξζεληθψλ είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο απνγφλσλ απφ δηάθνξα ζειπθά, ηα αξζεληθά 

είηε ζθνηψλνπλ ηνπο απνγφλνπο πνπ δελ είλαη δηθνί ηνπο, είηε δηαθφπηνπλ ηελ θχεζε ηνπ 

ζειπθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζηνπο επίκπο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν Bruce, φπνπ θεξνκφλεο 

πνπ εθιχνληαη απφ ηα αξζεληθά φηαλ παξνπζηάδνληαη ζε εγθχνπο ζειπθά πξνθαινχλ 

απνβνιή ηνπ εκβξχνπ. Θαλάησζε ησλ λενγλψλ παξαηεξείηαη ζην είδνο «ιαλγθνχξηνο», ζηα 

ιηνληάξηα (Wilson, 2000) θαη ζηνπο ρηκπαηδήδεο (de Waal, 2007). Δίλαη αλαγθαίν λα 

επηζεκαλζεί φηη δελ γίλεηαη ηζρπξηζκφο γηα κεηαβίβαζε ησλ κνηίβσλ ζπκπεξηθνξάο απηψλ 

ζηνπο αλζξψπνπο. 

 ρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή δνκή ησλ αλζξψπσλ ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη 

κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ κε ακθίζεκν ηξφπν θαη λα απνηειέζνπλ πεγή ζεκαληηθήο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη αλαθνξά ζηα πξψηα ζπζηήκαηα αληαιιαθηηθήο 

νηθνλνκίαο, «ελφο πξσηφγνλνπ ζπζηήκαηνο αληαιιαγήο αγαζψλ ρσξίο ηε ρξήζε ρξεκάησλ» 

(Wilson, 2000, ζει. 529). Σνλίδεηαη φηη θαηά ηελ αλζξψπηλε εμέιημε θαίξην γεγνλφο ήηαλ ε 

ρξήζε ησλ γπλαηθψλ σο κέζν αληηπξαγκαηηζκνχ, πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

επηκέξνπο θνηλσλίεο ησλ Αβνξηγίλσλ ηεο Απζηξαιίαο, φπνπ επηηξέπεηαη ην εκπφξην ησλ 

ζπγαηέξσλ κεηαμχ αδειθψλ. Μάιηζηα αλαθέξεηαη φηη ην ζχζηεκα απηφ απνθέξεη γελεηηθά 

πιενλεθηήκαηα ζηνπο ειηθησκέλνπο άλδξεο ηεο θπιήο.  

 ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ θχινπ θαηαδεηθλχεηαη θαη’αξράο 

ν βηνινγηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ θχινπ, ν νπνίνο ζέηεη απηνκάησο ηελ θνηλσληθή πιεπξά ηνπ 
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θχινπ ζε ππνβαζκηζκέλε ζέζε, ελψ ην «θπζηθφ» κέξνο ηνπ θχινπ είλαη απηφ ην νπνίν 

εμεηάδεηαη γηα ηελ παξαγσγή ζπκπεξηθνξάο θαη αλάιεςε ξφισλ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

κσο, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Haraway (1989) ν ξφινο ηεο θεκηληζηηθήο ζθέςεο είλαη ε 

εμέηαζε θαη αλαδφκεζε ηεο ηζηνξηθήο θαηαζθεπήο ηνπ θχινπ θαη ε ηνπνζέηεζε απηνχ εληφο 

ελφο πιαηζίνπ φπνπ θπξίαξρν ζηνηρείν απνηειεί ν αληαγσληζκφο θαη ε ηεξαξρηθή δνκή. ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ Wilson δηαθξίλεηαη βηνινγηθφο ληεηεξκηληζκφο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε θνηλσληθή 

δνκή πνπ δηαθξίλεη ηνπο αλζξψπνπο κπνξεί λα εμεγεζεί σο βηνινγηθά ζεκειησκέλε (Rosser, 

1992). Δπνκέλσο, νη ξφινη ησλ θχισλ, ε άληζε θαηαλνκή εμνπζίαο θαη νη πνιηηηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπληζηνχλ ηα πξνεγνχκελα, εθινγηθεχνληαη βάζεη ηνπ βηνινγηθνχ 

ληεηεξκηληζκνχ.  

 Κξίλεηαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί φηη παξφιν πνπ είλαη ζθφπηκν λα αλαδεηνχκε ηε βάζε 

ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζην βηνινγηθφ ηεο επίπεδν, νχησο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κηα νινθιεξσκέλε ζεψξεζή ηεο, είλαη αλαγθαίν ζπκπεξηιεθζεί ν πνιηηηζκηθφο παξάγνληαο 

ζηελ πξναλαθεξζείζα αλάιπζε. Δπνκέλσο, θαηά ηελ εμέηαζε απηή είλαη απαξαίηεην λα 

ιακβάλνληαη ππφςε αλζξσπνινγηθέο κειέηεο, νη νπνίεο παξέρνπλ πιεζψξα ζηνηρείσλ γηα 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο δνκέο, ζηηο νπνίεο ν ξφινο ησλ θχισλ είλαη ξηδηθά δηαθνξεηηθφο απφ 

φηη ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο.  
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5.3 Αλαδήηεζε ζεμνπαιηθνύ ζπληξόθνπ (mating) 

 Ζ βαζηθή πξφβιεςε ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο γηα ηελ δηακφξθσζε πξνηχπσλ 

ζπκπεξηθνξάο είλαη ε εμήο: ζηα πξνβιήκαηα πνπ ήηαλ θνηλά θαη ζηα δχν θχια, πνπ γηα ηελ 

επίιπζή ηνπο απαηηήζεθε εμειηθηηθή πξνζαξκνγή απφ ηνπο πξνγφλνπο ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ, νη ζπκπεξηθνξέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ σο απάληεζε ζα είλαη παξφκνηεο. ε 

πξνβιήκαηα ηα νπνία απαίηεζαλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά γηα ηελ πξνζαξκνγή ζε απηά, νη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ πξφθεηηαη λα είλαη δηαθνξεηηθέο (Buss & Schmitt, 2011).  

 Σν δεπγάξσκα σο θπζηθή δηαδηθαζία, έρεη ηζρπξά εμειηθηηθή βάζε, εάλ 

αλαινγηζηνχκε ηε ζπκβνιή ηεο θπζηθήο επηινγήο ζηε δηακφξθσζή ηνπ. Σα αξζεληθά κε 

ραξαθηεξηζηηθά  πνπ πξνζέθεξαλ ζην ζειπθφ θαη ηνλ απφγνλν ηηο πηζαλφηεξεο πηζαλφηεηεο 

επηβίσζεο, φπσο ε πξνζθνξά ηξνθήο, ε πξνζηαζία απφ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο, ήηαλ απηά ηα 

νπνία επηιεγφληνπζαλ απφ ηα ζειπθά, θαζηζηψληαο ηα κε ηνλ ηξφπν απηφ αλαγθαία γηα ηελ 

ζπλέρεηα ηνπ είδνπο. Δπηπιένλ, ππνζηεξίρζεθε φηη ε «ζεκλφηεηα» πνπ επηδεηθλχεη ην ζειπθφ 

πξηλ ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο κεγηζηνπνηεί ηηο πηζαλφηεηεο λα επηιερζεί ην αξζεληθφ ην νπνίν 

έπεηηα δελ ζα εγθαηαιείςεη ην ζειπθφ θαη ηνλ απφγνλν (Dawkins, 2010). 

 Ζ ζεσξία απηή έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν θξηηηθήο απφ θεκηλίζηξηεο δαξβηληθέο 

ζεσξεηηθνχο. Δηδηθφηεξα, κέζσ εξεπλψλ ζε δηάθνξα είδε ακθηζβήηεζαλ ηελ 

νηθνπκεληθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζεσξίαο, θαζψο ζε πνιιά είδε δελ παξνπζηάδεηαη ην ίδην 

κνηίβν ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο ζπκπεξηθνξάο (Hrdy, 1999). Δπηπξνζζέησο, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ν γπλαηθείνο νξγαζκφο αλαπηχρζεθε κέζσ εμειηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, νχησο 

ψζηε λα επηηξέςεη ζηα ζειπθά λα έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

αξζεληθά (Hrdy, 1996). Μέζσ πνιιαπιψλ ζεμνπαιηθψλ επαθψλ κεγηζηνπνηείηαη ε 

πηζαλφηεηα λα επηβηψζνπλ νη απφγνλνη ηνπ ζειπθνχ, ιφγσ ηεο απμεκέλεο ζλεζηκφηεηαο πνπ 
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παξαηεξείηαη ζηα λενγλά. Ζ ζεσξία απηή επηβεβαηψλεηαη ζε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζε καθάθνπο, κπακπνπίλνπο θαη ρηκπαηδήδεο, δειαδή πηζήθνπο πνπ αλήθνπλ ζην είδνο ησλ 

αλζξσπνεηδψλ (Barash & Lipton, 2009). 

 ζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ «θπλεγνχ αξζεληθνχ» ζηελ αλζξψπηλε 

θνηλσλία ην πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ζε δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο νη άλδξεο δελ είλαη 

νη θχξηνη παξνρνί ηξνθήο ζηε γπλαίθα θαη ηνλ απφγνλν. Ζ ζεσξία ηνπ θελπγνχ αξζεληθνχ, ζα 

ήηαλ δπλαηφ λα απνηειεί εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη πεπνηζήζεσλ 

ζηελ επηζηήκε ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο. Ζ ζεσξία απηή (ε νπνία νλνκάζηεθε structural/ 

economic powerlessness hypothesis) πεξηιακβάλεη ηελ πξφβιεςε φηη γπλαίθεο νη νπνίεο είλαη 

εξγαζηαθά πςειά ηζηάκελεο, δελ ζα αλαδεηήζνπλ άλδξα κε πςειφ θνηλσληθφ status. 

Πεηξακαηηθά ε ζεσξία απηή έρεη θαηαξξηθζεί, θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εμειηθηηθψλ ςπρνιφγσλ 

ζηξάθεθε ζηελ εμειηθηηθή δηακφξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δεπγαξψκαηνο (Buller, 2005). 

 Ζ αξρηθή έξεπλα εζηίαζε ζηελ εμέηαζε ησλ επηινγψλ ησλ γπλαηθψλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία δεπγαξψκαηνο. Αξρηθά ε έλλνηα ηνπ status δηαρσξίζηεθε ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: 

ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ηάμε θαη ηελ «θπξηαξρηθφηεηα» (dominance), ε νπνία ζχκθσλα κε 

ηνλ Αξράθε θαη ηελ Λακπξνπνχινπ (2011) απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηδαληθνχ (εγεκνληθνχ) αξζεληθνχ. Οη έξεπλεο πνπ εζηίαζαλ ζην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θπξηαξρηθφηεηαο, ππέδεημαλ φηη πςειφηεξε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ζεμνπαιηθή επηζπκία 

θαη επηζπκία γηα ζχλαςε ζρέζεο ησλ γπλαηθψλ είρε ε κεηαβιεηή ειέγρνπ ηνπ πεηξάκαηνο, 

δειαδή ε κεδεληθή χπαξμε θπξηαξρηθφηεηαο ή παζεηηθφηεηαο (Burger & Cosby, 1999).  

 ζνλ αθνξά ζηελ εμέηαζε ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ζέζεο ησλ πεξηζζφηεξν 

επηζπκεηψλ αξζεληθψλ, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ακθίζεκα. Δηδηθφηεξα, ζε έξεπλα ησλ 

Townsend θαη Levy (1990) ζεσξήζεθε φηη ε πςειφηεξε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζέζε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζπκεηφηεηα θαη ηελ έλαξμε ζρέζεο. κσο ν Buller (2005) ηνλίδεη φηη ηα 
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επξήκαηα απηά θαηαδεηθλχνπλ ηελ νκνγακία πνπ παξαηεξείηαη ζηε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Οκνγακία νλνκάδεηαη ε ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα ζπλάπηνπλ ζρέζεηο κε 

άηνκα ηνπ παξφκνηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ππνβάζξνπ. Δπνκέλσο, ζηα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάζηεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ίδηνπ θνηλσληθνχ ππνβάζξνπ, παξά ηζρπξή 

ηάζε πξνο ηα πςειά θνηλσληθννηθνλνκηθά επίπεδα. Δπηπιένλ, ε ζεσξία ηεο νκνγακίαο ζα 

κπνξνχζε λα επεμεγεί θαη ηελ ηάζε πξνο ηα πςειά θνηλσληθννηθνλνκηθά επίπεδα, θαζψο ηα 

ππνθείκελα ελδέρεηαη λα εζηηάδνπλ ζην παξφκνην κνξθσηηθφ επίπεδν, θνηλσληθή ζέζε θαη 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία (Buller, 2005). 

 Δπηπξνζζέησο, έρεη θαηαδεηρζεί φηη νη άλδξεο πξνηηκνχλ λα ζπλάπηνπλ εξσηηθέο 

ζρέζεηο κε γπλαίθεο πνπ θαίλνληαη κηθξέο ζε ειηθία (Buss,1989). Δπηπιένλ, νη άλδξεο 

ζεσξνχλ ηηο γπλαίθεο πεξηζζφηεξν ειθπζηηθέο εάλ ε κέζε ηνπο είλαη πεξίπνπ ελ ηξίην 

κηθξφηεξεο απφ ηνπο γνθνχο ηνπο (Singh, 1993). Σα επξήκαηα απηά είλαη ελδηαθέξνληα, αλ 

θαη δελ είλαη ζαθήο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ.  

Μέζσ ηεο πξνζέγγηζεο απηήο εμεγείηαη θαη ε θαηαζθεπή ηεο παηξηαξρηθήο δνκήο ηεο 

θνηλσλίαο. Δηδηθφηεξα, Ζ θπξίαξρε ζεσξία γηα ηελ εμέιημε θαη εδξαίσζε ηεο παηξηαξρηθήο 

δνκήο ηεο θνηλσλίαο πξνέξρεηαη απφ ηνλ Buss, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη νη γπλαίθεο 

πξνζαξκφζηεθαλ νχησο ψζηε λα επηιέγνπλ αξζεληθά πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ πφξνπο γηα 

ηελ επηβίσζή ηνπο, ελψ νη άλδξεο πξνζαξκφζηεθαλ νχησο ψζηε λα δηακνξθψζνπλ 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο ζπληξφθνπ θαη επηπιένλ, λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ γπλαηθψλ. Ζ αληζφηεηα απηή ζηνπο ξφινπο δεκηνχξγεζε ηε βάζε ηεο 

παηξηαξρηθήο δνκήο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπο έκθπινπο θνηλσληθνχο ξφινπο (Buss & Schmitt, 

2011). 
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Θεσξία ζεμνπαιηθώλ ζηξαηεγηθώλ 

 Ζ ζεσξία πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα εμεγήζεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θχισλ είλαη ε 

ζεσξία ησλ ζεμνπαιηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Buss & Schmitt, 1993). Δηδηθφηεξα, ππνζηεξίδεηαη 

φηη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο πξνζεγγίδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ επηινγή ζεμνπαιηθνχ 

ζπληξφθνπ, εμαηηίαο ηεο θξνληίδαο πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνλ απφγνλφ ηνπο έπεηηα ηεο 

γέλλεζήο ηνπ (Fehr, 2011). Οη άλδξεο κε ειάρηζηε αθνζίσζε ζε κεγάιν αξηζκφ γπλαηθψλ 

κπνξνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα κεηαβηβάζνπλ ηα γνλίδηά ηνπο ζηηο επφκελεο 

γεληέο. Αληηζέησο, νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ έλα παηδί αλά έηνο θαη γηα λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε ηνπ απνγφλνπ ηνπο, είλαη αλαγθαίν λα επηιέμνπλ έλα ζχληξνθν 

πνπ ζα ηνπο παξέρεη βνήζεηα, κεγηζηνπνηψληαο ηηο πηζαλφηεηεο επηβίσζήο ηνπο (Dawkins, 

2010). Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο αλαπηχρζεθαλ ηελ πεξίνδν πνπ ν άλζξσπνο ήηαλ ζπιιέθηεο 

θαη ζπλερίδνληαη ζηε ζχγρξνλε επνρή (Smith & Konik, 2011).  

 Οη Thornhill θαη Palmer (2000) εθάξκνζαλ ηε πξναλαθεξζείζα ζεσξία ζην δήηεκα 

ηνπ βηαζκνχ. Αλαιπηηθφηεξα, ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ζεσξία ησλ ζεμνπαιηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζην 

δήηεκα ηνπ βηαζκνχ γπλαηθψλ απφ άλδξεο, γηα λα εμεγήζνπλ ην θαηλφκελν απηφ. 

Ηζρπξίζηεθαλ φηη ν βηαζκφο απνηειεί εμειηθηηθή πξνζαξκνγή ησλ αλδξψλ, κεγηζηνπνηψληαο 

ηε πηζαλφηεηά ηνπο λα κεηαβηβάζνπλ ηα γνλίδηά ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζεσξία ηεο 

θπζηθήο επηινγήο ηνπ Γαξβίλνπ, ε νπνία εμεηάζηεθε ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. πσο 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο Smith & Konik (2011) ήηαλ «πηζαλφηαηα ε έξεπλα ζηελ εμειηθηηθή 

ςπρνινγία πνπ εμαγξίσζε πεξηζζφηεξν ηηο θεκηλίζηξηεο» (ζει. 597). 

 ηε ζεσξία απηή ππνζηεξίδεηαη φηη ν βηαζκφο ζρεηίδεηαη είηε άκεζα είηε έκκεζα κε 

εγγελή θαη θιεξνλνκνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζην παξειζφλ ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο 

κεγηζηνπνίεζαλ ηηο πηζαλφηεηεο ησλ αξζεληθψλ λα αλαπαξαρζνχλ. Αλαιπηηθφηεξα, 
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ζηεξίδεηαη ζε δχν παξαδνρέο, κηα αξλεηηθή θαη κηα ζεηηθή. Ζ αξλεηηθή παξαδνρή 

επηζεκαίλεη φηη δεδνκέλνπ φηη θνηλσληθέο ζεσξίεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δηακνξθψζνπλ κηα 

ηθαλνπνηεηηθή ζεσξία γηα ηελ εξκελεία ηνπ βηαζκνχ, είλαη αλαγθαίν λα πηνζεηεζεί κηα 

εμειηθηηθή πξννπηηθή. Ζ ζεηηθή παξαδνρή ζρεηίδεηαη κε ηε δηακφξθσζε κηαο πιήξεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο φζνλ αθνξά ζηελ εγθπξφηεηα ηεο ζεσξίαο απηήο (Ward & Siegert, 2002) 

 ηε ζεσξία απηή βαζηθή αξρή είλαη φηη ε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί πξντφλ 

ηεο θπζηθήο επηινγήο, θαη ν εμαλαγθαζκφο ζε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί 

ππνπξντφλ ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο. Καζψο νη άλδξεο γηα λα κεηαβηβάζνπλ ηα γνλίδηά 

ηνπο ζηνπο απνγφλνπο ηνπο ρξεηάδνληαη ιηγφηεξν ρξφλν θαη αθνζίσζε ζπγθξηηηθά κε ηηο 

γπλαίθεο, θαη επηπιένλ δελ ππάξρεη ζίγνπξνο ηξφπνο λα θαζνξίζνπλ εάλ νη απφγνλνη είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηθή ηνπο, πξνηείλεηαη σο ινγηθφ ζπκπέξαζκα φηη ζθνπφο είλαη λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ κε ηνλ νπνίν έξρνληαη ζε ζεμνπαιηθή επαθή 

(Ward & Siegert, 2002). 

 Ζ πην πξφζθαηε εμειηθηηθή ςπρνινγηθή ζεσξία εηζήρζε απφ ηνλ Ellis (2011) θαη 

νλνκάδεηαη Δμειηθηηθή Νεπξναδξνγελήο ζεσξία (Evolutionary Neuroadrogenic Theory). 

Βαζίδεηαη ζηελ εμειηθηηθή βηνινγία, ηε γελεηηθή, ηελ λεπξνινγία θαη ηελ λεπξνελδν-

θξηλνινγία. Ζ ελ ιφγσ ζεσξία πξεζβεχεη φηη νη γπλαίθεο πξνζαξκφζηεθαλ εμειηθηηθά, νχησο 

ψζηε λα αλαδεηνχλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπληξφθνπ. Δηδηθφηεξα, έλα ζχληξνθν πνπ είλαη 

ηθαλφο λα ηνπο παξέρεη πξνκήζεηεο, γηα λα επηβηψζνπλ. Καηά ζπλέπεηα, νη άλδξεο έρνπλ 

εγθεθάινπο πνπ έρνπλ αξξελνπνηεζεί, νχησο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

γπλαηθψλ. Μέζσ ηεο ζεσξίαο απηήο κπνξεί λα εμεγεζεί έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο έκθπισλ 

δηαθνξψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επίδνζε ζε γλσζηηθέο δνθηκαζίεο, ε ιήςε ξίζθσλ, ε 

αθαδεκατθή επίδνζε, ε εθηίκεζε ηεο θαιήο αίζζεζεο ηνπ ρηνχκνξ, ν απηηζκφο θαη ε 

επηζεηηθφηεηα.  
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 Έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο ζεσξίαο ησλ ζεμνπαιηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, απέθεξαλ ακθίβνια ζπκπεξάζκαηα (Pedersen, Putcha-Bhagavatula, & Miller, 

2011;Smiler, 2011). Ζ Liesen (2011) ππνζέηεη φηη ηα επξήκαηα απηά δελ ππνδεηθλχνπλ 

πεξηνξηζκνχο ζηελ ζεσξία, αιιά απνδεηθλχνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ίδηαο ηεο εμειηθηηθήο 

βηνινγίαο σο επηζηεκνληθφ θιάδν. Παξά ην γεγνλφο φηη φιεο νη πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ςπρνινγίαο παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλνπο κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο, ε δήισζε απηή 

είλαη δχζθνιν λα ειεγρζεί, θαη επνκέλσο είλαη ζθφπηκν λα γίλεη αληηιεπηή σο αθνξηζκφο, 

παξά σο επηρεηξεκαηνινγία. 
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5.5 Γλσζηηθέο δεμηόηεηεο ππό ην πξίζκα ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο 

 Ζ θπξίαξρε άπνςε γηα ηηο βαζηθέο ηδηφηεηεο θαη πξφηππα ζπκπεξηθνξάο φζνλ αθνξά 

ηνπο πξνγφλνπο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ είλαη φηη ην αξζεληθφ ήηαλ θπλεγφο, ελψ ην ζειπθφ 

ήηαλ ζπιιέθηεο. Ο Silverman θαη ε Eals (1992) εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη νη δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην επίπεδν ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

ελδέρεηαη λα είλαη απφξξνηα ηεο δηαθνξεηηθήο εθιεθηηθήο πίεζεο θαηά ηελ εμειηθηηθή 

δηαδηθαζία. 

 πγθεθξηκέλα, θαζψο ην αξζεληθφ έπξεπε λα είλαη επηηπρέο ζηε θπλεγεηηθή 

δηαδηθαζία, νη γλσζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο απμήζεθαλ. Οη ηθαλφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηε δηαλνεηηθή κεηακφξθσζε ησλ αληηθεηκέλσλ, ηελ κάζεζε ιαβπξίλζσλ. 

Αληηζέησο, ε επηηπρήο ζπιινγή ηξνθψλ ζα πεξηιάκβαλε γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν απηφ. Γηα παξάδεηγκα ηελ αλαγλψξηζε θαη αλάθιεζε απφ ηε κλήκε πεξηνρψλ 

ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη ζπγθεθξηκέλα είδε απφ θπηά ζε πεξίπινθε δηάηαμε. Ζ ππφζεζε απηή 

έρεη εξεπλεζεί πεηξακαηηθά (Gaulin & Hoffman,1988; Geary, 1995;Silverman et al., 

2000;Krashnow θαη ζπλεξγάηεο, 2011;Cashdan θαη ζπλεξγάηεο, 2012). Ο Silverman (2007) 

θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ππνζηήξημαλ φηη ε ζεσξία απηή είλαη νηθνπκεληθή. Γειαδή, ελ γέλεη νη 

άλδξεο είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνί ζηελ νπηηθνρσξηθή ηθαλφηεηα, απφ φηη νη γπλαίθεο. 
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5.6 Φεκηληζηηθή θξηηηθή 

 Ζ θπξίαξρε θεκηληζηηθή θξηηηθή ζηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία είλαη φηη είλαη ζεμηζηηθή 

επεηδή αλάγεη ηηο δηαθνξέο θχινπ ζε επίπεδν βηνινγίαο θαη ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα «απνδείμεη» ηελ παηξηαξρία (Smith & Konik, 2011). Αλαιπηηθφηεξα, ε βαζηθή ζέζε 

ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο είλαη φηη νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο δηαθέξνπλ βηνινγηθά, 

γελεηηθά, θαη, θαηά ζπλέπεηα ζπκπεξηθνξηθά θαη νη δηαθνξέο απηέο δελ δέρνληαη 

ηξνπνπνίεζεο. Μέζσ ηεο αληίιεςεο απηήο γίλεηαη εκθαλήο ε εκκνλή ζηε παξαδνρή φηη ην 

βηνινγηθφ είλαη κε αληηζηξεπηφ ή δελ επηδέρεηαη δηφξζσζεο. Πξφθεηηαη γηα κία άπνςε πνπ 

πιεζψξα επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ έρεη ππνδείμεη σο ινγηθά εζθαικέλε (de Melo-Martin, 

2003;Cartwright, 2008;Pinel, 2011). Δπηπξφζζεηα, είλαη ζθφπηκν λα πξνζηεζεί φηη ζην θέληξν 

ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ηνπνζεηείηαη ε βηνινγηθή ππφζηαζε θαη θπζηνινγία ηνπ 

αηφκνπ. πλεπψο, δίλεηαη ειάρηζηε πξνζνρή ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξέαζαλ ηελ κεηαβνιή ηεο παξαηεξεζείζαο ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ, εξεπλεηέο ηεο 

εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο ζεσξνχλ φηη, ζε πεδία ηεο ζπκπεξηθνξάο φπνπ έρεη δηαδξακαηίζεη 

νπζηψδε ξφιν ε θπζηθή επηινγή ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο, ην πξνβιεπφκελν απνηέιεζκα 

ζα ήηαλ λα κελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ (Campbell, 

2012).  

 Ζ ζεσξία ηεο νπηηθνρσξηθήο δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δέρζεθε 

αξθεηέο θξηηηθέο. Δηδηθφηεξα, ε Jones θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2003) ππνζηήξημαλ φηη ειάρηζηα 

δεδνκέλα επηβεβαηψλνπλ απνθιεηζηηθά ηε ζεσξία απηή, είηε απνθιείνπλ ξεηά ηηο 

αληηθξνπφκελεο ζεσξίεο. Δπηπιένλ, ηνλίδνπλ φηη ε νπηηθνρσξηθή ηθαλφηεηα απνηειείηαη απφ 

επηκέξνπο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, δελ απνηειεί κηα εληαία δνκή. 



 124 

 Ζ θνηλσληνβηνινγία ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί «ζεμηζηηθή», απφ ηελ άπνςε φηη 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλνη θαη ζεκειησκέλνη έκθπινη ξφινη κεηαθέξνληαη ζηε «θπζηθή» 

δσή. Άξα, ην απνηέιεζκα πνπ παξάγεηαη είλαη ηερλεηφ, νχησο ψζηε λα επηβεβαησζνχλ νη 

θνηλσληθνί ξφινη (Cartwright, 2008). Δλ γέλεη ππήξμαλ έληνλεο δηακαξηπξίεο απφ ηηο 

θεκηλίζηξηεο ςπρνιφγνπο, νη νπνίεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ πξνέιεπζε ηεο δηαθνξάο ησλ 

θχισλ, ηζρπξίζηεθαλ φηη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ αξζεληθνχ/ζειπθνχ δελ είλαη έγθπξνο 

(Campbell, 2012). 

 Ο Standford (1998)ππνζηήξημε φηη ε αληίιεςε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσλίαο θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ησλ ρηκπαηδήδσλ θαη ησλ κπνλφκπν είλαη επεξεαζκέλε απφ ηνπο θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλνπο αλζξψπηλνπο ξφινπο. Δπνκέλσο, ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίαο κεηαθέξνληαη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάιπζε. Σν γεγνλφο απηφ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ νπνία ζηνρεχεη ε ζεηηθηζηηθή επηζηεκνινγία. 

Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε κεηαθνξά απηή, ησλ έκθπισλ ξφισλ 

ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζθφπηκα, αιιά ιφγσ αλαπαξαγσγήο ησλ 

ζπζηεκάησλ, κε ηα νπνία είκαζηε πεξηζζφηεξν νηθείνη.  

 Δπηπξφζζεηα, είλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη, απφ πξσηεπνληνινγηθήο πιεπξάο, 

έρεη δνζεί ππεξβνιηθή έκθαζε ζην γελεηηθφ ππφζηξσκα ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηνλ ζπλδέεη κε 

ηνλ ρηκπαηδή. Έρεη ηνληζηεί, ρσξίο λα γίλεη ζχγθξηζε κε άιια πξσηεχνληα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα κε ηoλ κπνλφκπν πνπ ε δνκή ηεο θνηλσλίαο ηνπ είλαη κεηξηαξρηθή ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, απνθιεηζηηθά ε παηξηαξρηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο ηνπ ρηκπαηδή, σο θνηλφ 

θνηλσληθφ ραξαθηεξηζηηθφ κε ηνλ άλζξσπν. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηνλίζηεθε ε «θπζηθή» 

θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ, εθφζνλ ζεσξείηαη φηη αλζξσπνεηδή ιεηηνπξγνχλ αληηζηνίρσο (de 

Waal, 2007). Ζ θχξηα θεκηληζηηθή θξηηηθή ζην ζεκείν απηφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ θνηλσληθέο δνκέο πνπ δελ εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηνπ 

πνιηηηζκνχ, γεληθεχνληαη ζην αλζξψπηλν είδνο (Rosser, 1992). 
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5.7 πκπεξάζκαηα 

Φεκηληζηηθέο θξηηηθέο (Smith & Konik, 2011; de Melo-Martin, 2003;Campbell, 2012) 

πνπ εζηίαζαλ ζηελ επηζηήκε ηεο βηνινγίαο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη απνηειεί κηα 

πνιηηηθά επεξεαζκέλε (Eagly & Wood, 2011) αλδξνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο επηζηήκεο 

αλαπαξάγνληαο θνηλσληθά κνληέια ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν. Δίλαη ζθφπηκν λα 

ππνγξακκηζηεί φηη ε απφθιηζε κεηαμχ ησλ πνιπάξηζκσλ θξηηηθψλ ζηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία 

απφ ηε θεκηληζηηθή ςπρνινγία απνηειεί απφξξνηα ηεο έιιεηςεο θνηλήο ζεσξεηηθήο 

θαηεχζπλζεο ηεο ηειεπηαίαο (Eagly & Wood, 2011). Γηα παξάδεηγκα, θεκηλίζηξηεο 

αλζξσπνιφγνη ηζρπξίζηεθαλ φηη είλαη δπλαηφ θαη ζθφπηκν λα παξαρζεί κηα ξηδηθά 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο επηζηήκεο ηεο αλζξσπνινγίαο εάλ παξαηεξεζνχλ νη ζρέζεηο θαη 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ζειπθψλ ηεο νκάδαο. Πέξα απφ ην γεγνλφο απηφ 

επηζεκαίλεηαη φηη άλδξεο επηζηήκνλεο παξέιεηςαλ λα εμεηάζνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ζειπθψλ, 

θαζψο αλαπαξήγαγαλ ηελ δνκή ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη φηη, 

θαζψο νη έξεπλεο ζηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία πεξηνξίδνληαη ζηελ εμέηαζε πξσηεπφλησλ, ζα 

ήηαλ ζθφπηκν νη ζεσξίεο λα ζπκπιεξψλνληαη κε ζηνηρεία απφ αλζξσπνινγηθέο έξεπλεο, 

πξαθηηθή ε νπνία δελ ρξεζηκνπνηείηαη (Fehr, 2011). Δπηπξνζζέησο, θεκηληζηηθέο θξηηηθέο 

επηθεληξψζεθαλ ζηελ πηζαλή εξκελεία ζπκπεξηθνξψλ φπσο ε επηζεηηθφηεηα ή ε 

νκνθπινθηιία, κε βάζε ηε βηνινγία ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο (Rosser, 1992). 

Γχν κεζνδνινγηθά δεηήκαηα  ήηαλ θπξίαξρα ζηελ θεκηληζηηθή θξηηηθή έξεπλα. 

Καη’αξράο, ε ρξήζε φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο, θαηά ηελ πεξηγξαθή θαη εξκελεία ζπκπεξηθνξψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην 

δσηθφ βαζίιεην. Σν γεγνλφο απηφ ζα ήηαλ δπλαηφ λα εμεγεζεί εμαηηίαο ηεο πξνζπάζεηαο 

θαζνξηζκνχ νξηζκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ παξαηεξνχληαη θαη ζην αλζξψπηλν είδνο σο 

«έκθπηεο». Γεχηεξνλ, ε επηιεθηηθή ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ δσηθψλ εηδψλ, ηα νπνία 
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αληηθαηνπηξίδνπλ ζε νξηζκέλν βαζκφ ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία ή ην αλζξψπηλν είδνο 

γεληθφηεξα (Rosser, 1992).  

Δίλαη απαξαίηεην λα πξνζηεζεί φηη ζηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία ην βηνινγηθφ θαη 

θνηλσληθφ θχιν ηαπηίδνληαη σο φξνη. Δηδηθφηεξα, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη χζηεξα, ην 

βηνινγηθφ θαη θνηλσληθφ θχιν δηαρσξίζηεθαλ σο φξνη θαη θαηαδείρζεθε κέζσ εξεπλψλ φηη ην 

θνηλσληθφ θχιν πεξηιακβάλεη ηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ (Crawford, 2000;Diamond, 

2000). Μέζσ ησλ εξεπλψλ ηεο Kessler θαη McKenna (1978) ππνδείρζεθε φηη ζηελ πξψηκε 

παηδηθή ειηθία πξνζδίδεηαη ζην παηδί ν έκθπινο ξφινο, βάζεη κηαο δηαδηθαζίαο πνπ 

νλνκάδεηαη «αλάζεζε θχινπ» (gender assignment).  ην ζεκείν απηφ γίλεηαη εκθαλήο ν 

ξφινο ηεο κάζεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία αλάιεςεο θχινπ. Παξφια απηά, ζηνλ ηνκέα ηεο 

εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο παξαιείπνληαη φζνλ αθνξά ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηελ γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηα επξήκαηα ζεσξνχληαη σο θαζνιηθά 

γηα ην αλζξψπηλν είδνο. Ζ έξεπλα ηεο Churnin Nash εμεηάζηεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

βηνινγηθήο ππφζηαζεο ηνπ θχινπ, ηεο αλάιεςεο ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ θχινπ θαη ηεο 

επίδνζεο ζε νπηηθνρσξηθέο δνθηκαζίεο. Ζ Chunin Nash ηζρπξίζηεθε φηη νη δηαθνξέο ζηελ 

επίδνζε ζε νπηηθνρσξηθέο δνθηκαζίεο απνηεινχλ πξντφλ ησλ ξφισλ θχινπ, ζε αληηδηαζηνιή 

κε ηελ άπνςε ηεο εμειηθηηθήο βηνινγίαο, ε νπνία πξεζβεχεη φηη ε δηαθνξά ζηελ επίδνζε 

εδξάδεηαη ζηελ βηνινγηθή εμέιημε θαη θπζηνινγία ηνπ θχινπ (1975). 

Δξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο έρνπλ ακθηζβεηήζεη ηελ θξηηηθή 

φηη ζηελ πξνζέγγηζε απηή έκθπιεο ζπκπεξηθνξέο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο «έκθπηεο», κέζσ 

αλαπαξαγσγήο θνηλσληθά θαζηεξσκέλσλ ξφισλ θχινπ (Buss & Schmitt, 2011). Μέζσ 

εξεπλψλ έρεη θαηαδεηρζεί φηη νη ζηφρνη ησλ εμειηθηηθψλ ςπρνιφγσλ δελ δηαθέξνπλ απφ 

απηνχο εξεπλεηψλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Tybur θαη ζπλεξγάηεο, 2007). 

Δπηπξνζζέησο, έρεη αζθεζεί θξηηηθή ζην γεγνλφο φηη ε θεκηληζηηθή ςπρνινγία έρεη ζαθή 

πνιηηηθή ηδενινγία, ε νπνία θαζνξίδεη σο έλα νξηζκέλν βαζκφ ηελ έξεπλα πνπ παξάγεηαη 
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εληφο ησλ πιαζίσλ ηεο (Buss & Schmitt, 2011). ζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο εμειηθηηθήο 

ςπρνινγίαο ζηε θεκηληζηηθή ςπρνινγία, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη θαζψο ε πξψηε πξνζθέξεη κηα 

πιήξε θαηαλφεζε ηεο εμειηθηηθήο βάζεο ηεο παηξηαξρηθήο δνκήο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

γπλαηθείαο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε 

θεκηληζηηθή έξεπλα θαη ζεσξία (Buss, 1994). 

Δπνκέλσο, θαηαιήγνπκε φηη ε έξεπλα ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο, αλ θαη 

ππνζρφκελε, είλαη εμαηξεηηθά εχθνιν λα νδεγήζεη ζε ζεμηζηηθέο ζεσξίεο. Οη θπξίαξρεο 

ζεσξίεο πξεζβεχνπλ φηη ε έκθπιε ζπκπεξηθνξά εμεγείηαη απφ  ηηο γνλαδνηξνπηθέο νξκφλεο, 

κέζσ ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ε δηάζεζε ηεο γπλαίθαο γηα αλαπαξαγσγή (Ussher, 2003). Ζ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά εμεγείηαη ζηε βάζε ηνπ «θπζηθνχ» θαη ηνπ αλαπφθεπθηνπ, ζέηνληαο 

ηα ζεκέιηα γηα ζεσξίεο πνπ εθινγηθεχνπλ ην θαηλφκελν ηνπ βηαζκνχ, αθαηξψληαο απφ ηνπο 

βηαζηέο ην πνζνζηφ ηεο επζχλεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο (Wart & Siegert, 2002). Κξίλεηαη 

ζθφπηκν λα πξνζηεζεί έλα παξάδεηγκα γελίθεπζεο απφ ην θνηλφ ηεο πξναλαθεξζείζαο 

ζεσξίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίαζεο ηνπ Κνλγθξέζνπ ζηελ Ακεξηθή ζρεηηθά κε ηνπο 

βηαζκνχο ζηνλ ζηξαηφ, ν γεξνπζηαζηήο Chambliss δήισζε φηη  "ε θχζε έζεζε ηα επίπεδα ησλ 

νξκνλψλ πνπ επηηξέπνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο πξάγκαηα λα ζπκβνχλ". Ζ δήισζε απηή έγηλε 

έπεηηα ελεκέξσζεο ηνπ Κνλγθξέζνπ φηη πεξίπνπ 26.000 άηνκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηξαηνχ 

ελδέρεηαη λα έπεζαλ ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο (Kay, 2013, Ηνχληνο 4). Ζ αληίδξαζε 

ήηαλ έληνλε ζηνλ ηζρπξηζκφ απηφ, ην νπνίν απνδεηθλχεη ελ κέξεη, φηη αλ θαη ειθπζηηθέο, νη 

βηνινγηθέο ζεσξίεο ιακβάλνληαη θαη εξκελεχνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Ζ βηνινγία θαη ε 

θπζηνινγία ηνπ αλζξψπνπ είλαη ζαθψο, ε έδξα ηεο ζπκπεξηθνξάο, φκσο ε ζπκπεξηθνξά 

πεξηνξίδεηαη, εξκελεχεηαη θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ κάζεζε, ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη ηα 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα. ηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο ε ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεηαη 

σο ακεηάβιεηε (Liesen, 2012). Οη θεκηλίζηξηεο ςπρνιφγνη απνξξίπηνπλ ηελ εμειηθηηθή 

ςπρνινγία ελ γέλεη, φκσο πιένλ πιεζψξα ζεσξεηηθψλ (Liesen, 2011;Chuck Tate, 2012), ε 
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εμειηθηηθή ςπρνινγία κπνξεί κε θξηηηθή ζεψξεζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηε θεκηληζηηθή 

ςπρνινγία. Σν κνληέιν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Nier θαη Campbell (2012) ππνγξακκίδεη ηελ 

αλάγθε θαζνξηζκνχ ελφο «δηαηηεηή» (ζει. 2), ν νπνίνο ζα επηβιέπεη ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ εμειηθηηθψλ θαη θεκηληζηψλ ςπρνιφγσλ γηα ηελ ζπγγξαθή άξζξνπ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ν 

«δηαηηεηήο» ζα πξέπεη λα έρεη γλψζε γηα ην ππφ εμέηαζε αληηθείκελν, νχησο ψζηε λα κπνξεί 

λα επηιχζεη κεζνδνινγηθά θαη ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 

δηαδηθαζία. Έπεηηα, είλαη απαξαίηεηε ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εμειηθηηθψλ θαη θεκηληζηψλ 

ςπρνιφγσλ ζε έλα θνηλφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ζην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ε επηζηεκνληθή 

εξγαζία. Δπηπξνζζέησο, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα εμαζθαιηζζεί φηη δελ ζα γίλεη πξνζπάζεηα 

επίιπζεο κεζνδνινγηθψλ ή ζεσξεηηθψλ δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ δχν θιάδσλ, θαζψο ζα 

θαζηζηνχζε αδχλαηε ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ. Σέινο, ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε θαη ζπγγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ είλαη αλαγθαίν λα γίλεη απφ θνηλνχ. πλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ δχν θιάδσλ ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα. πγθεθξηκέλα, ζα δηεπθφιπλε ηελ παξαγσγή επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ κε αληηθείκελν 

ηελ εμέηαζε ησλ θχξησλ δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ δχν θιάδσλ.  
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QUEER ΘΔΧΡΙΑ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟΤ ΦΤΛΟΤ 

 

 Σν δήηεκα ηνπ θχινπ έρεη αλαδεηρζεί σο έλα πνιπεπίπεδν πεδίν αλάιπζεο, ζεσξηψλ 

θαη έξεπλαο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο θπξίαξρεο ςπρνινγίαο ππνδεηθλχεη ηνλ εγθέθαιν, 

ζπγθεθξηκέλα, ην λεπξνελδνθξηληθφ ζχζηεκα, σο έδξα ηνπ θχινπ. Σν ςπρνινγηθφ ηαπηίδεηαη 

κε ην βηνινγηθφ θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε θαζηεξσκέλνπο ξφινπο θχινπ 

ζεσξνχληαη σο θπζηνινγηθέο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ελφο αηφκνπ. ζνλ 

αθνξά ην ηαηηζηηθφ θαη Γηαγλσζηηθφ Δγρεηξίδην (DSM) ε νκνθπινθηιία ην 1968 είρε 

θαηαγξαθεί ζην DSM-II σο ςπρνινγηθή δηαηαξαρή θαη δηαγξάθεθε ην 1973 κεηά απφ έληνλεο 

δηακαξηπξίεο θαη δηαδειψζεηο αθηηβηζηψλ απφ δηάθνξνπο ρψξνπο (θεκηληζηψλ, έγρξσκσλ θαη 

νκνθπιφθηισλ). 

 Γηαθξίλεηαη ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία ζην ρψξν ε ζπλέρεηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο 

ειεχζεξεο ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο. Οη ζεμνπαιηθέο ηαπηφηεηεο θαη 

νη ηαπηφηεηεο θχινπ πεξηζζφηεξν θαηαδπλαζηεχνπλ ηελ ειεχζεξε ζεμνπαιηθή εκπεηξία, 

παξά ηελ απειεπζεξψλνπλ, θαζψο νη παξεθθιίζεηο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεμνπαιηθφηεηα, 

πξνθαινχλ αλαπφθεπθηα εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο. Δπηπιένλ, άηνκα ζηα νπνία ε ηαπηφηεηα 

θχινπ ηνπο ζπγθξνχεηαη κε ην βηνινγηθφ ηνπο θχιν, απηφκαηα θαηεγνξηνπνηνχληαη σο 

ςπρηθά δηαηαξαγκέλα. πκπεξαίλνπκε φηη ε θπξίαξρε ςπρνινγία δελ βνεζά ηνπο αλζξψπνπο, 

αληίζεηα απνηειεί ηελ πεγή ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, κεηαηξέπνληαο ζε επηζηεκνληθφ γεγνλφο  

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

 Ο φξνο queer αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ «κε 

θπζηνινγηθφ»(Dilley, 1999), ή ηνλ «αιιφθνην», «πεξίεξγν» θαη ρξεζηκνπνηφηαλ σο φξνο 

εμχβξηζεο γηα ηνπο νκνθπιφθηινπο άλδξεο θαη γπλαίθεο ζηα ηέιε ηνπ 1980 (Brady, 2006). 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζψκα ζεσξηψλ ην νπνίν έρεη σο ζθνπφ ηελ θξηηηθή ηεο 
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εηεξνθαλνληθφηεηαο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ησλ ελ ιφγσ θαζηεξσκέλσλ ζεσξηψλ (Jagose, 

1996). 

 Οη αξρέο ηεο Queer ζεσξίαο ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηνλ θεκηληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ αθηηβηζκνχ γηα ην AIDS ζηηο ΖΠΑ ζηα ηέιε ηνπ 1980. Σνλ φξν επίζεκα 

ρξεζηκνπνίεζε πξψηε θνξά ε Teresa de Lauretis σο ηίηιν ζπλεδξίνπ πνπ έιαβε ρψξα ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα, άληα Κξνπδ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1990. Σνλ είρε αθνχζεη λα 

αλαθέξεηαη απφ αθηηβηζηέο, παηδηά ηνπ δξφκνπ θαη κέιε ηνπ θφζκνπ ηεο Σέρλεο. Ζ ρξήζε 

ηνπ φξνπ «queer ζεσξία» ήηαλ πξνθιεηηθά πξνζβιεηηθή γηα ηελ αθαδεκατθή θνηλσλία θαη 

βέβαηα, απηφο ήηαλ ν ζθνπφο ηεο de Lauretis ( Halperin, 2003). 

 Σν ζπκπέξαζκα απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ δχν γεγνλφηα: θαη’αξράο, ε ίδηα ε de 

Lauretis ζεσξνχζε εζθαικέλε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «lesbian and gay studies» θαζψο απηφο 

ππνλννχζε πσο ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ απηψλ θαη επνκέλσο, δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο 

εμέιημεο ηνπ ελφο κέζσ ηνπ άιινπ, άπνςε κε ηελ νπνία δηαθσλνχζε. Γεχηεξνλ, επέηξεπε ηελ 

ζεσξεηηθνπνίεζε εληφο ηνπ ηνκέα απηνχ, ρσξίο ηε ρξήζε ζεηηθηζηηθήο κεζνδνινγίαο. παξά 

ηελ επηθξάηεζήο ηεο ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν. Απνηέιεζε ηελ πξψηε νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα 

λα εθθξαζηεί ε θεκηληζηηθή πξννπηηθή κέζα απφ ηηο gay and lesbian studies θαη λα 

θαηαδεηρζεί ε ελππάξρνπζα θεκηληζηηθή ηδενινγία εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο queer ζεσξίαο 

(Cassid, 2006). 

 Πξεζβεχεη ηε ζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, θπιήο θαη πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ σο 

παξάγνληεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηελ αδπλακία ησλ ζεμνπαιηθψλ ηαπηνηήησλ. πλερίδνληαο ην 

έξγν ηεο γαιιηθήο δηαλφεζεο ηνπ 1960 νη queer ζεσξεηηθνί αληηιακβάλνληαη ηηο ζεμνπαιηθέο 

θαηεγνξίεο σο πεξηνξηζηηθέο γηα ηελ έθθξαζε ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο( Clarke, Ellis, Peel, 

Riggs, 2010). Δπνκέλσο, γηα ηελ queer ζεσξία ε βαζηθή ηαθηηθή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

αληίζηαζεο ελάληηα ζηε εηεξνθαλνληζηηθή πνιηηηθή ησλ θαηεγνξηψλ είλαη ε άξλεζε 

νπνηαζδήπνηε ππάξρνπζαο ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο. Χο βαζηθή αξρή ρξεζηκνπνίεζαλ ηε 
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ζεσξία ηεο Butler γηα ηελ επηηειεζηηθφηεηα ηνπ θχινπ θαη ηελ απνζχλδεζε ηνπ βηνινγηθνχ 

θχινπ, ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε 

κε ζπκβαηηθψλ εθθξάζεσλ φζνλ αθνξά ζηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ην θχιν θαη ελζαξξχλεη ηελ 

πνιηηηθή θαη ζεσξεηηθή αληίζηαζε. Τπνγξάκκηζε θξίζηκεο ζεσξεηηθέο θξηηηθέο γηα ηελ 

νκνθνβία θαη ηνλ εηεξνζεμηζκφ θαη επαλαπξνζδηφξηζε ηηο πξαθηηθέο ηεο gay, lesbian θαη 

transgender ηζηνξίαο. 

 Σα βηβιία πνπ θαζηέξσζαλ ηελ queer ζεσξία ήηαλ ε «Αλαηαξαρή Φχινπ» ηεο Judith 

Butler (Butler, 2009), ην «Epistemology of the Closet» ηεο Eve Kosofsky Sedgwick 

(Tuhkanen, 2009) θαη ε «Ηζηνξία ηεο εμνπαιηθφηεηαο» ηνπ Foucault (Marinucci, 2010). 

Βέβαηα, πξηλ ήδε εμαθξηβσζεί ηη πξεζβεχεη ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, ν φξνο queer 

εκθαλίζηεθε ζηα ξάθηα ησλ βηβιηνπσιείσλ θαη ζε δηαθεκίζεηο γηα αθαδεκατθή εξγαζία, σο 

ελαιιαθηηθφο θαη ζχγρξνλνο ζεμνπαιηθφο πξνζδηνξηζκφο θαη ηαπηφρξνλα πξνσζήζεθε ε ηδέα 

πσο είλαη θάπνηνπ είδνπο κεηακνληέξλα ηαπηφηεηα, ή αλαβαζκηζκέλνο φξνο ηνπ 

νκνθπιφθηινπ άλδξα ή γπλαίθαο (Halperin, 2003). Ζ ίδηα ε Lauretis εγθαηέιεηςε ηελ ζεσξία 

ηεο κεηά απφ 3 ρξφληα ιφγσ ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο πνπ είρε ππνζηεί (Jagose, 1996).   

 Θα κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε ηηο ζεηηθέο ζπληζηψζεο ηεο εκθάληζεο ηεο queer 

ζεσξίαο σο εμήο: θαη’αξράο, επεξέαζε ηε ζεψξεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζεμνπαιηθφηεηαο θαη 

θχινπ. Δπίζεο, βνήζεζε ζηε δηάδνζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκθάληζεο ηνπ ηνχ HIV, ζην 

επξχ θνηλφ πσο δελ απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ απνθιεηζηηθά ζηνπο νκνθπιφθηινπο, αιιά 

εηδηθά ζηα εηεξνθπιφθηια δεπγάξηα. Αλέηξεςε επνκέλσο, ηελ ζηεξενηππηθή θαηαζθεπή ηνπ 

«νκνθπινθηιηθνχ καχξνπ ζαλάηνπ» (gay plague) (Dilley, 1999) Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίδεη ηε 

ρξήζε κε ζπκβαηηθψλ εθθξάζεσλ φζνλ αθνξά ζηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ην θχιν θαη 

ελζαξξχλεη ηελ πνιηηηθή θαη ζεσξεηηθή αληίζηαζε. Αθφκε, ππνγξάκκηζε θξίζηκεο 

ζεσξεηηθέο θξηηηθέο γηα ηελ νκνθνβία θαη ηνλ εηεξνζεμηζκφ θαη επαλαπξνζδηφξηζε ηηο 

πξαθηηθέο ηεο gay, lesbian θαη transgender ηζηνξίαο (Halperin, 2003) 
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6.1 Judith Butler θαη ζεσξεηηθό έξγν 

 Ζ Judith Butler απνηειεί κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο ζεσξεηηθνχο ηεο επνρήο καο, κε 

έξγα πάλσ ζηελ εμνπζία, ην θχιν, ηελ αληίζεζε ηνπ βηνινγηθνχ θχινπ κε ην θνηλσληθφ, ηε 

ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηελ ηαπηφηεηα(Borgerson, 2005). Θα ήηαλ ζθφπηκν λα θαηαδεηρζεί, πξηλ 

γίλεη αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηεο, ε ζχλδεζή ηεο κε ηε Φνπθσηθή θηινζνθία θαη ζπγθεθξηκέλα, 

ηελ ζεσξία ηεο εμνπζίαο ηνπ Foucault. 

 Ζ Butler ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο σο λέν-θνπθσηθή, δηφηη 

ππνζηεξίδεη φηη ε εμνπζία είλαη παξαγσγηθή. Οπζηαζηηθά, ππνζηεξίδεη φηη ε εμνπζία ζπληζηά 

ην ππνθείκελν, παξά ην νξηνζεηεί θαη επίζεο, φηη ε αληίζηαζε δελ είλαη πνηέ εμσηεξηθή ζηελ 

εμνπζία(external to power) αιιά απνθαζηζηά ηηο λφξκεο θαηά ηελ εμέιημε ηεο αλαηξνπήο ηνπο 

(Mills, 2003) 

 Δίλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί φηη ν Foucault αληιεί ηνλ άμνλα ηεο ζεσξίαο ηνπ απφ ηηο 

απφςεηο ηνπ Nietzsche γηα ηελ δχλακε. Σνπλαληίνλ, ε Butler, αλ θαη επεξεάζηεθε ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνλ Foucault, δελ πξνζαξκφδεη ηηο ηδέεο ηνπ Nietzsche ζην δηθφ ηεο 

έξγν. Δμαηηίαο απηνχ, ε πιηθή ππφζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δχλακεο δελ απνδίδεηαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν, αιιά ζηε ζέζε ηεο πξνσζείηαη πεξηζζφηεξν έληνλα ε πεπνίζεζε ηεο ίδηαο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο δχλακεο σο ηελ ηζηνξηθά πηζαλή νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ (discursive) ή ηνπ 

ζπκβνιηθνχ (Mills, 2003). 

 Παξ’φια απηά, αληιψληαο απφ ηελ πεπνίζεζε ηνπ Foucault φηη ε εμνπζία ζπληζηά 

παξαγσγηθή δχλακε, ε Butler πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ ππνθεηκέλνπ, 

ηεο ππνθεηκελνπνίεζεο, σο επηηειεζηηθή ζεζκνζέηεζε ή επεξψηεζε. Παξαζέησληαο ηελ 

Mills(2003): 

 «Ζ ελζσκάησζε ηεο ίδηαο ηεο ππνηαγήο απνηειεί ηα ζεκέιηα ηνπ ππνθεηκέλνπ, θαζψο 

γηα λα έρεη θάπνηνο θνηλσληθή ππφζηαζε, είλαη αλαγθαίν λα απνδερζεί φξνπο ηνπο νπνίνπο 
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δελ έρεη ν ίδηνο ζέζεη. Ζ ελνριεηηθή ζπλέπεηα ηεο πξσηαξρηθήο ππνηαγήο ζηελ εμνπζία, κε 

ζθνπφ ηελ χπαξμε, είλαη φηη ην ππνθείκελν θαηαιήγεη λα επηζπκεί ηνπο φξνπο ηεο ίδηαο ηνπ 

ηεο ππνηαγήο νχησο ψζηε λα εμαθνινπζήζεη λα πθίζηαηαη σο θνηλσληθφ νλ, επεηδή ν θαζέλαο 

ζα πξνηηκνχζε λα ππάξρεη ζηελ ππνηαγή, παξά λα κελ ππάξρεη θαζφινπ» (ζει. 259). 

Butler θαη επηηειεζηηθόηεηα ηνπ θύινπ 

 Ζ θεληξηθή ζεσξία ηεο Butler είλαη ε «επηηειεζηηθφηεηα» ηνπ θχινπ. Θα κπνξνχζακε 

λα νξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο «επηηειεζηηθφηεηαο» σο ηελ απφδνζε θπζηθψλ (απφ ηε θχζε) 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζειπθφηεηαο θαη ηεο αξζεληθφηεηαο ζε έκθπια άηνκα, ηα νπνία 

ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ην γηλφκελν ηεο επαλάιεςήο ηνπο ζην ρξφλν. πσο νξίδεη ε ίδηα ε 

Butler (1993): 

 «Τν θύιν είλαη επηηειεζηηθό ζην βαζκό πνπ ζπληζηά ηελ επίδξαζε (effect) ελόο 

ξπζκηζηηθνύ θαζεζηώηνο ησλ δηαθνξώλ ηνπ θύινπ, ζην νπνίν (θαζεζηώο) ηα θύια δηαηξνύληαη 

θαη ηεξαξρνύληαη ππό πεξηνξηζκό…ε επηηειεζηηθόηεηα είλαη ε επαλάιεςε
1
 ησλ λνξκώλ κέζα 

από ηηο νπνίεο ν θαζέλαο έρεη «ζεζκνζεηεζεί»/ δεκηνπξγεζεί.» (ζει.21) 

 Ζ ηαπηφηεηα δηαξθψο ζεζκνζεηείηαη ζην ρξφλν κέζα ζηνλ νπνίν παξάγεηαη θαη 

θαζηεξψλεηαη κέζσ «(πξν)θαζνξηζκέλεο» επαλάιεςεο πξάμεσλ. Οη πξάμεηο απηέο έγθεηληαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θηλήζεηο ηνπ 

θχινπ. Σν γεγνλφο απηφ, απηφκαηα ππνδειψλεη φηη ην ζψκα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν 

θαηαλφεζεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηνπ θχινπ. Απνδίδνληαη ζην θάζε θχιν ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είδε θηλήζεσλ ζψκαηνο, ζηα νπνία κπείηαη ην άηνκν απφ ηελ ζηηγκή 

                                                           

1 Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζζέζνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο «επαλάιεςεο», φπσο ηνλ απνδίδεη ε Butler. πγθεθξηκέλα, ε επαλάιεςε 

είλαη «ε αλαζέζπηζε θαη αλαβίσζε ελφο ζπλφινπ λνεκάησλ πνπ είλαη ήδε θνηλσληθά θαζηεξσκέλα» (Butler, 1993, ζει. 21). 
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ηεο εηζφδνπ ηνπ ζηελ θνηλσλία. Κνηλψο, ε Butler αξλείηαη ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή 

εξκελεία ησλ θχισλ θαη ηελ απφδνζε ξφισλ θχινπ (1988;1993). 

 Δπηπξφζζεηα, ηνλίδεη, φηη ε επηηειεζηηθφηεηα εθθξάδεηαη κέζσ πξάμεσλ ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Γειαδή, ε επηηέιεζε θχινπ είλαη ηαπηφρξνλα αηνκηθή θαη δεκφζηα 

πξάμε. Δπνκέλσο, ε επηηειεζηηθφηεηα ηνπ θχινπ δελ είλαη νχηε επηινγή νχηε 

πξνθαζνξηζκέλε απφ ηηο θνηλσληθέο λφξκεο. Γελ είλαη ην πξψην, θαζψο εμαξηάηαη απφ ηηο 

θνηλσληθέο λφξκεο ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη, νχηε ην δεχηεξν, δηφηη απαηηεί επηηειεζηηθέο 

πξάμεηο. Οπζηαζηηθά, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θχινπ, ηα νπνία επαλαιακβάλνληαλ θαηά ηελ 

ηζηνξία, απνηέιεζαλ ηε βάζε δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ λνξκψλ. Οη λφξκεο απηέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, επνκέλσο, νη άλδξεο 

ηαπηίδνληαλ κε ηνπο άλδξεο θαη νη γπλαίθεο κε ηηο γπλαίθεο. Ζ ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν 

θχινπ ζα είρε σο απνηέιεζκα είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή ελίζρπζε, επηδνθηκαζία ή 

απνδνθηκαζία. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγήζεθε έλαο θαχινο θχθινο θαηαζθεπήο-

αθνκνίσζεο ησλ έκθπισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο επφκελεο γεληέο.  

 ηαδηαθά, αλαπηχρζεθε ην ηδαληθφ ηεο «ζειπθφηεηαο θαη «αξζεληθφηεηαο», ηα νπνία 

ζπρλά γίλνληαη αληηιεπηά σο άθξα ελφο ζπλερνχο. Μέζσ ηνπ ζπλερνχο απηνχ, 

θαηαζθεπάζηεθε θαη ν κχζνο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εηεξνθπινθηιηθήο ζρέζεο. πλεπψο, 

απηφο ν θαχινο θχθινο επαλαιακβάλεηαη αζηακάηεηα θαη απηφκαηα, δεκηνπξγψληαο ηελ 

θνηλή πεπνίζεζε φηη «νη άλδξεο είλαη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο είλαη γπλαίθεο». Απηφο είλαη ν 

πην απιφο ηξφπνο θαηαλφεζεο ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ θχινπ. Οη λφξκεο δηαδξακαηίδνπλ 

ην θαζνξηζηηθφ ξφιν δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ θαηεζηεκέλσλ φζνλ αθνξά ην θχιν θαη θαηά 

ζπλέπεηα, δεκηνπξγνχλ ηδαληθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο αλάινγα ηνπ θχινπ. 

 Ζ αληίζεζε ηεο ζεσξίαο ηεο Butler κε ηελ ζεσξία ηεο έθθξαζεο ηνπ Merleau-Ponty, 

είλαη εκθαλήο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Δηδηθφηεξα, o Merleau-Ponty ζεσξνχζε, φηη ην 

αλζξψπηλν ζψκα είλαη έλαο εθθξαζηηθφο ρψξνο κέζσ ηνπ νπνίνπ νη αλζξψπηλεο πξάμεηο 
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απνθηνχλ αμία. Καζψο δελ πξνυπνζέηεη ην ιφγν, είλαη έλα «ζησπειφ cogito», ε 

ζπλεηδεηφηεηα πνπ παξάγεη ην ιφγν. Ζ Butler απνξξίπηεη ηε ζεσξία ηεο έθθξαζεο, 

ππνζέηνληαο φηη αλαθέξεηαη ζε έλα πξν-ππάξρνλ θχιν, ην νπνίν εθθξάδεηαη κέζσ ησλ 

πξάμεσλ ηνπ αηφκνπ. Σαπηίδεη πηζαλφηαηα ηελ πξναλαθεξζείζα ζπλεηδεηφηεηα κε κηα 

πξνππάξρνπζα «νπζία» ηνπ αηφκνπ, ε νπνία πξέπεη λα εθδεισζεί, λα εθθξαζηεί απφ ην 

άηνκν. Άξα, ππνζέηεη φηη ε ζεσξία ηεο έθθξαζεο είλαη νπζηνθξαηηθή. Ζ Butler 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ζεσξία ηεο επηηειεζηηθφηεηαο, κέζσ ηεο νπνίαο απειεπζεξψλεηαη ην 

άηνκν απφ ηπρφλ νπζηνθξαηηθέο, δειαδή βηνινγηθέο, εξκελείεο ηνπ θχινπ. Απηφο είλαη θαη ν 

βαζηθφο ππξήλαο ηεο queer ζεσξίαο: ε έιιεηςε νπζηνθξαηηθήο εξκελείαο ηνπ θχινπ, ε 

απνζχλδεζε ηνπ βηνινγηθνχ θχινπ απφ ην θνηλσληθφ θχιν θαη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα. 
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6.2 Κξηηηθή πξνο ηελ Queer ζεσξία 

 Ζ Queer ζεσξία δέρζεθε ηζρπξή θξηηηθή θπξίσο απφ ζεσξεηηθνχο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ ρψξν ηεο θνηλσληνινγίαο. Κνηλή παξαδνρή απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε queer ζεσξία 

δηεπξχλεη ηα φξηα κηαο παξσρεκέλεο αληίιεςεο ζρεηηθά κε ην θχιν θαη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα 

(Green, 2007). κσο, θαηά ηε δηαδηθαζία απηή ηνπ ζρεκαηηζκνχ κηαο λέαο 

θνηλσληθνπνιηηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο, θαηαιήγεη ζε έλα παξάδνμν, αλαηξψληαο 

φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ηαπηφηεηεο (π.ρ. νκνθπιφθηινο) θαη δεκηνπξγψληαο κηα λέα 

ηαπηφηεηα, ηελ "queer", ε νπνία εγθνιπψλεη φιεο ηηο ππφινηπεο. Οη queer ζεσξεηηθνί 

ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ, απνθεχγεηαη ν δηαρσξηζκφο δνχινπ/αθέληε, κεηαμχ 

νκνθπιφθηισλ θαη εηεξνθπιφθηισλ, ν νπνίνο παξαηεξείηαη ζηελ θνηλσληθή ζθαίξα 

(Seidman, 1995). 

 Δθηφο απηνχ, είλαη αλαγθαίν λα πξνζηεζεί φηη κέζσ ηεο άξλεζεο ησλ ζεμνπαιηθψλ 

δαθξίζεσλ θαη θαηεγνξηψλ, ε ζεσξία απηή απνηξέπεη ηελ επθξηλή εμέηαζε ηνπ ξφινπ πνπ 

απηέο δηαδξακαηίδνπλ εληφο ηεο θνηλσληθήο ζθαίξαο. Γίλεηαη αληηιεπηφ, επνκέλσο, φηη 

ππνηηκάηαη ζαθψο ε ζεκαζία ησλ ζεμνπαιηθψλ θαηεγνξηψλ, παξά ην γεγνλφο φηη 

δηαδξακαηίδνπλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσλία ελ γέλεη. ε αληηδηαζηνιή, ν ξφινο 

ησλ ζεμνπαιηθψλ ηαπηνηήησλ ππεξεθηηκάηαη ζε δηαδηθαζίεο θνηλσληθνπνίεζεο, παξά ηα 

ηζηνξηθά δεδνκέλα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ θνηλνχο αγψλεο νκνθπιφθηισλ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ (Green, 2002). 

 Οη queer ζεσξεηηθνί πξνηείλνπλ έλαλ λέν "εαπηφ", έλα δηαθνξεηηθφ ππνθείκελν 

(subject), ην νπνίν ζεσξεηηθνί απφ ηνλ ρψξν ηεο θνηλσληνινγίαο, αλαξσηηφληαη εάλ είλαη 

δπλαηφ λα ππάξμεη. Δπηπξνζζέησο, ππνζηεξίδεηαη φηη νκνθπιφθηινη άλδξεο θαη γπλαίθεο, 

θαηά ηε δηαδηθαζία πεξηγξαθήο ηνπ ηδαληθνχ εαπηνχ ηνπο, αληινχλ απφ ηα εηεξνθαλνληζηηθά 

ζελάξηα ηεο ζειπθφηεηαο θαη ηεο αξζεληθφηεηαο. (Green, 2002).  
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 Δπνκέλσο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε queer ζεσξία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξέθακςε 

θαη δελ αληηκεηψπηζε νπζηαζηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ ηίζεληαη απφ νκνθπιφθηινπο άλδξεο 

θαη γπλαίθεο, ή απφ πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο. Οη θξηηηθέο ηεο θνηλσληνινγίαο 

θαηαδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζεσξία δηαηεξεί θαη αλαπαξάγεη εληφο ηεο ηηο ίδηεο 

πξνβιεκαηηθέο πνπ πξνζπάζεζε λα δηνξζψζεη ζηελ θνηλσληθή ζθαίξα (Seidman, 1995).   Γηα 

παξάδεηγκα  νη φξνη  «νκνθπιφθηινο» ή «ιεζβία», ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν σο πεδία 

αλάιπζεο ιφγνπ (discource), αληί λα δηαηεξείηαη σο πεδίν έξεπλαο θαη αλάιπζεο. Δπνκέλσο 

δελ κειεηψληαη «ππνθεηκεληθφηεηεο» (subjectivities), παξά κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν.
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6.3 Η επηηειεζηηθόηεηα ηνπ θύινπ κε ςπρνινγηθνύο όξνπο 

 

 Δθαξκφδνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ζπιινγηζκνχ πάλσ ζην θχιν, κε φξνπο ςπρνινγίαο 

ζα κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε ηα ζηάδηα θνηλσληθήο παξαγσγήο θχινπ ζε ηξία επίπεδα: α) 

παξαγσγή, β) ελζπλείδεηε εκπεηξία θαη γ) απνδνρή ηνπ θνηλσληθνχ καο θχινπ. ηηο ηξεηο 

απηέο έλλνηεο εληνπίδνληαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θνηλσληθνχ θχινπ: ε παξαγσγή, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε κε επηηειεζηηθέο πξάμεηο ην θνηλσληθφ θχιν ηνπ αηφκνπ. Ζ 

ελζπλείδεηε εκπεηξία, ε νπνία απνηειεί ηελ αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ 

απαηηήζεσλ, ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ νξίσλ πνπ πεξηθιείνπλ ην θνηλσληθφ θχιν. Σέινο, ε 

απνδνρή, ε νπνία αλ θαη ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αλαθέξεηαη 

ζηε «ζεζκνζέηεζε άγξαθσλ θαλφλσλ» γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ θαη ηελ 

αηηηνιφγεζή ηεο κε βάζε ην ίδην. 

 πσο πξναλαθέξζεθε, ε Judith Butler εξκελεχεη σο επηηειεζηηθή ηελ πξάμε 

παξαγσγήο θχινπ. Αθελφο, ζε έλα βαζκφ νη πξάμεηο παξαγσγήο θχινπ απνηεινχλ έλα 

πξνδηαγεγξακκέλν ζχλνιν θαλφλσλ, βάζεη ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο. Αθεηέξνπ, ε παξαγσγή 

θχινπ είλαη πξντφλ «ειεχζεξεο βνχιεζεο», δηφηη ην άηνκν απνδέρεηαη ην ζχλνιν θαλφλσλ 

θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα πξάμεη ζχκθσλα κε απηέο, σο έλα βαζκφ. χκθσλα κε ηε Butler 

ην πνζνζηφ ειεχζεξεο επηινγήο θαη θνηλσληθήο επηηαγήο είλαη 50/50 (1993).  

 κσο, δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαλνήζνπκε ηελ πξάμε θχινπ σο κηα ζπγρψλεπζε 

αηηηνθξαηηθήο θαη βνινπληαξηζηηθήο δχλακεο, εάλ πξψηα δελ απνδερζνχκε ηελ χπαξμε ηεο 

«πξάμεσο θχινπ» σο απνηέιεζκα ελφο φληνο, ελφο θνηλσληθνχ δξάζηε. Κνηλψο, είλαη 

απαξαίηεην λα ιάβνπκε ππφςηλ καο ην ίδην ην άηνκν σο παξαγσγφ πξάμεσλ θχινπ κε 

ελζπλείδεηε πξφζεζε. Οπζηαζηηθά, πξφζεζή κνπ είλαη λα θαηαδεηρζεί πεξηζζφηεξν ε 

πξφζεζε θαη πξάμε ηνπ αηφκνπ, παξά ην ζχλνιν ησλ ίδησλ ησλ θαλφλσλ πνπ παξέρνληαη απφ 

ηελ θνηλσλία. Πην απιά, ε αηνκηθηζηηθή πξννπηηθή ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ θχινπ.  
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 Αληιψληαο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θπξίσο απφ ηε ζεσξία ηνπ Goffman (1976), ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηηο πξάμεηο πνπ απαξηίδνπλ ηε θαζεκεξηλή δσή ηνπ αηφκνπ, σο ζεαηξηθέο 

πξάμεηο, θαη ηε «πξνζσπηθφηεηα» σο κάζθα ηελ νπνία ελαιιάζεη ν εθάζηνηε εζνπνηφο. 

Βάζεη ηεο ζεσξίαο απηήο, κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα, φηη νη πξάμεηο πνπ ζεσξνχκε φηη 

παξάγνπλ θχιν, «επηηειεζηηθέο», δειαδή, θαηά κία έλλνηα, είλαη παξάγσγεο ελφο θνηλσληθνχ 

δξάζηε, ελφο θνηλσληθνχ εζνπνηνχ. Απηφ de facto, πξνυπνζέηεη ην παξάγνλ νλ, σο κηαο 

νπδέηεξεο νπζίαο άηνκν, ην νπνίν ελαιιάζζεη ηηο πξάμεηο θχινπ, αλαιφγσο κε ηηο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ηε θάζε ζηηγκή.  

 Δκπεηξηθά, ε πξφηαζε απηή είλαη δπλαηφ λα ζηεξηρζεί κφλν απφ ηε παξαηήξεζε 

νκνθπινθίισλ αηφκσλ, ηα νπνία ζε θνηλσληθνχο ρψξνπο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα 

εθθξάζνπλ/απνθαιχςνπλ ηελ νκνθπινθηιηθή ηνπο ηαπηφηεηα, πηνζεηνχλ κηα 

εηεξνθπινθηιηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ελδέρεηαη λα θαιχπηεη φινπο ηνπο ηνκείο 

ζπκπεξηθνξάο (φπσο ηνλ ηξφπν νκηιίαο, ηηο θηλήζεηο).  

 Άξα, κε ηε ινγηθή απηή, αληηθξνχνληαο ηε ζέζε ηεο Butler (1988), επηζεκαίλεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα θαη ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ δξάζηε ζηε δηαδηθαζία, ν νπνίνο επηιέγεη, ρσξίο 

λα είλαη ζεκαληηθφο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην άηνκν έρεη ζπλεηδεηή επίγλσζε ηεο επηινγήο, 

ηελ εθάζηνηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ θαη ησλ 

ζηφρσλ πνπ ζέιεη λα επηηχρεη ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί, 

φηη δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε «ππνζπλείδεηνπο κεραληζκνχο» πνπ ειέγρνπλ ηελ επηινγή ηνπ 

αηφκνπ, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζε ςπρνδπλακηθέο θαη ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο.  

 Με ην επηρείξεκα απηφ, δελ ππεξαζπίδνκαη αλαγθαζηηθά ηε «θπζηθή» θαηάζηαζε 

χπαξμεο θάπνηνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε επηθξαηνχζα ςπρνινγία επηθξνηεί πεξηζζφηεξν ηηο 

θπζηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηηο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά θαηαζθεπαζκέλεο (Burr, 1998), ζα ήηαλ 

ζθφπηκν λα γίλνληαη αληηιεπηέο σο ίζεο ζηε ςπρνινγηθή «θιίκαθα ζεκαληηθφηεηαο». 

πλνςίδνληαο, ηνλίδεηαη ν ξφινο ηνπ αηφκνπ ζηελ επηινγή ηεο πξάμεσο θχινπ. Παξφιν πνπ 
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ην θχιν δελ ιακβάλεηαη σο «νπζία» εληφο ηνπ αηφκνπ, επηζεκαίλεηαη ε πξφζεζε ηνπ αηφκνπ 

ζηελ επηινγή πξάμεσλ θχινπ απφ ην αληίζηνηρν θνηλσληθφ ξεπεξηφξην. Ζ ζέζε κνπ απνηειεί 

ηελ κεδεληθή θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ, πξηλ επηιέμεη ηελ επαθφινπζε πξάμε ηνπ απφ ην 

θνηλσληθφ ξεπεξηφξην ηεο εθάζηνηε ρξνληθήο ζηηγκήο (ακαξά, 2013). 

 Καηαιήγνληαο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη βαζηθή ζέζε ηεο queer ζεσξίαο απνηειεί ε 

απνζχλδεζε ηνπ βηνινγηθνχ-θνηλσληθνχ θχινπ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Οη θξηηηθέο πνπ 

δηαηππψζεθαλ ελάληηα ζηελ ζεσξία απηή επηζεκαίλνπλ ην γεγνλφο φηη ε queer ζεσξία 

δεκηνπξγεί κηα λέα ηαπηφηεηα εαπηνχ, ε νπνία δηαηεξεί ηα πξνβιήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

δηαθξηηψλ θαηεγνξηψλ ζεμνπαιηθφηεηαο. Δίλαη ηέινο, ζθφπηκν λα πξνζζέζνπκε φηη ππάξρνπλ 

ζεσξεηηθνί πνπ έρνπλ πξνηείλεη ζχδεπμε ηεο queer ζεσξίαο κε ηνλ θεκηληζκφ φζνλ αθνξά 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πνιηηηθνθνηλσληθέο αξρέο ηνπο (Marinucci, 2010). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία εμεηάζηεθε ην δήηεκα ηνπ θχινπ απφ δηαθνξεηηθέο 

επηζηεκνινγηθέο ςπρνινγηθέο πξνζεγγίζεηο. Καηαξράο, εμεηάζηεθε ε ηζηνξηθή ζπλέρεηα αιιά 

θαη "αζπλέρεηα", θαηά ηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν επέδξαζε ζηελ ζεζκνζέηεζε ηεο θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο. Δπηπξνζζέησο, 

εμεηάζηεθαλ άιιεο ζεκαληηθέο ζεσξίεο πνπ επεξέαζαλ θαη δηακφξθσζαλ ηελ αληίιεςε θαη 

παξαγσγή εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζην ζέκα ησλ έκθπισλ δηαθνξψλ ζηνλ ρψξν ηεο ςπρνινγίαο, 

φπσο ε ςπραλαιπηηθή ζεσξία, ε εμειηθηηθή ςπρνινγία θαη ε queer ζεσξία.  

 Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο νη γπλαίθεο 

εξεπλήηξηεο δελ είραλ ζεκαληηθφ ιφγν ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο. Οη έξεπλεο πνπ 

παξάγνληαλ γηα ην γπλαηθείν θχιν ήηαλ θπξίσο απφ άλδξεο εξεπλεηέο, νη νπνίνη εμέηαδαλ ην 

γπλαηθείν θχιν σο ειιεηκαηηθφ. Βαζηθή παξαδνρή ηεο επνρήο ήηαλ φηη νη γπλαίθεο δελ 

κπνξνχλ λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ βίνπ. ηαδηαθά, γπλαίθεο άξρηζαλ λα 

παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζε παλεπηζηήκηα ςπρνινγίαο θαη λα ηνπο απνλέκνληαη ηίηινη 

ζπνπδψλ, θαηαιήγνληαο πξννδεπηηθά σο ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν, θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ νπνίνπ απνξξνθήζεθαλ απφ δηάθνξα ηδξχκαηα. Έπεηηα, ζην δεχηεξν θχκα ηνπ 

θεκηληζκνχ βαζηθφ ζέκα απνηέιεζε ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο "θεκηληζηηθήο ςπρνινγίαο" θαη 

ηεο "ςπρνινγίαο ησλ γπλαηθψλ". Οη ζεσξίεο ηνπ Φξφηλη αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ θαη λα ελδπλακψζνπλ ην δεχηεξν θίλεκα ηνπ θεκηληζκνχ, αιιά ζηαδηαθά, 

θαζψο παξαηεξήζεθε φηη δηαηεξνχζε εληφο ηεο ηηο ίδηεο παξσρεκέλεο αμίεο πνπ ην θίλεκα 

ήζειε λα αιιάμεη, νη θεκηλίζηξηεο απνκαθξχλζεθαλ απφ ηηο θξνηδηθέο ζεσξίεο.  

 Ζ θεκηληζηηθή ςπρνινγία αληηηάρζεθε θαη ζηηο ζεσξίεο ηεο εμειηθηηθή ςπρνινγίαο 

κέζσ ησλ νπνίσλ έγηλε πξνζπάζεηα λα απνδσζνχλ  κεηνλεμίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην θχιν. 
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Αθξαίεο ζεσξίεο ζηνλ ρψξν ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο πξνζπάζεζαλ λα εξκελεχζνπλ 

αθφκε θαη ην θαηλφκελν ηνπ βηαζκνχ σο θπζηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ. Σηο ζεσξίεο 

απηέο αληέθξνπζε έλα ζψκα ζεσξηψλ θπξίσο απφ ην ρψξν ηεο θνηλσληνινγίαο, ε queer 

ζεσξία. Βάζεη απηήο απνζπλδέζεθε ην βηνινγηθφ-θνηλσληθφ θχιν θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ. 

 Χο ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ην θχιν 

απνηειεί κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή, ε νπνία δνκείηαη κέζσ επαλάιεςεο ζηνλ ρξφλν (Butler, 

1993). Καζψο επεξεάδεηαη θαη θαζνξίδεηαη ζε έλα βαζκφ απφ ηελ αλαηνκία ηνπ ζψκαηνο, 

κπνξεί λα ππνηεζεί φηη ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζηεξσκέλνη ηξφπνη κέηξεζεο 

απηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κέηξεζε ηεο ηεζηνζηεξφλεο. Δπνκέλσο, είλαη δπλαηφ ζην ζηάδην 

απηφ λα αμηνπνηεζνχλ ζεσξίεο ηεο εμειηθηηθήο ςπρνινγίαο, νη νπνίεο βέβαηα δελ ζέηνπλ ζε 

"θπζηθφ" επίπεδν ζπκπεξηθνξέο, φπσο ν βηαζκφο.  

 Δληνχηνηο, φζνλ αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε εληφο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ θαη ηηο 

αλψηεξεο πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο, ην θχιν θξίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε 

πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο, κέζσ ησλ νπνίσλ δηακνξθψλνληαη νη ζηεξενηππηθέο 

απνδφζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην ίδην. Δπνκέλσο, γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο  

ηνπ θχινπ ζηηο  θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο είλαη αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία, ηα νπνία εζηηάδνπλ ζηελ αλάιπζε ιφγνπ ζρεηηθά κε ην θχιν. 

 Έρεη θαηαδεηρζεί ζηελ εξγαζία απηή, φηη ζε θνηλσληθφ επίπεδν ππάξρνπλ ζπζηήκαηα 

ιφγνπ (discourses) ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Lacan ζπληζηνχλ ην "ζπκβνιηθφ", πνπ παξάγεη 

ην θχιν. Λνγηθά ζπλεπάγεηαη φηη κέζσ απηνχ παξάγνληαη θαη νη έκθπιεο δηαθνξέο (Grosz, 

1990), θαζψο απηέο απνηεινχλ εγγελέο ζηνηρείν ηνπ θνηλσληθνχ ιφγνπ ζρεηηθά κε ην θχιν. 

Σα ζπζηήκαηα ιφγνπ αλαπαξάγνληαη, δηαησλίδνληαο ηηο δηαθνξέο απηέο, αληιψληαο απφ ην 

βηνινγηθφ ππφζηξσκα ηεο χπαξμεο θαη αλάγνληάο ην ζε θνηλσληθνχο θαλφλεο, ή λφξκεο 
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(Butler, 2008). Μέζσ ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ δχν απηψλ ζπζηεκάησλ, ησλ θνηλσληθψλ 

λνξκψλ θαη ησλ έκθπισλ ιφγσλ (discourse), πξνθχπηνπλ δχν ζπζηήκαηα ιφγνπ, ηα νπνία 

παξνκνηάδνπλ ην ζχζηεκα ηνπ Engels, ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα ηνπ δνχινπ θαη ηνπ αθέληε: ην 

ζχζηεκα ιφγνπ θπξηαξρίαο θαη ην ζχζηεκα ιφγνπ ππνηαγήο. 

 Σα ζπζηήκαηα απηά πεξηέρνπλ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλα κνηίβα, ηα νπνία 

πεξηγξάθνπλ ηνλ πξέπνληα ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ζε ηδησηηθφ θαη δεκφζην επίπεδν, δειαδή θαη 

ζε επίπεδν πξνζσπηθφηεηαο θαη ραξαθηήξα, αιιά θαη ζηηο θνηλσληθέο δηαδξάζεηο, 

θαηαζθεπάδνληαο ηχπνπο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο «γπλαίθα πνπ πξνζαξκφδεηαη ζε θνηλσληθέο 

λφξκεο» ή «γπλαίθα πνπ δελ πξνζαξκφδεηαη ζε θνηλσληθέο λφξκεο», «ζειππξεπήο άλδξαο» 

θαη νχησ θαζεμήο. Μέζσ ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, αλαπαξάγνληαη νη έκθπιεο δηαθνξέο, κέζσ 

ηεο αλάιεςεο είηε ηνπ θπξηαξρηθνχ ιφγνπ είηε ηνπ ιφγνπ ππνηαγήο. Ο θπξηαξρηθφο ιφγνο 

είλαη απηφο ν νπνίνο έσο θαη πξηλ ην δεχηεξν θίλεκα ηνπ θεκηληζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαλ 

απνθιεηζηηθά απφ άλδξεο. ην δεχηεξν θίλεκα ηνπ θεκηληζκνχ, νη ζεσξεηηθνί ηεο standpoint 

ζεσξίαο ππνζηήξημαλ ηελ αλάιεςε ιφγνπ απφ ηηο γπλαίθεο πνπ εμπκλνχζε ηηο δηαθνξέο κε 

ηνπο άλδξεο θαη αλάγνληάο ηνλ ζε «αλψηεξα ραξαθηεξηζηηθά». Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν ιφγνο 

θπξηαξρίαο ζπλερίζηεθε απφ ηηο γπλαίθεο, εμαλαγθάδνληαο ηνπο άλδξεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηνλ ιφγν ππνηαγήο.  

 Ζ αλάιεςε ελφο ζπζηήκαηνο ιφγνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάιεςε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ξφινπ θχινπ, πνπ πεξηιακβάλεη εληφο ηνπ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. ην ζεκείν απηφ, 

ζπλδπάδνληαο ηα πξναλαθεξζέληα κε ηε ζεσξία ηεο Butler ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ηνπ θχινπ, 

είλαη ζθφπηκν λα ππνζέζνπκε φηη κέζσ ηεο αλάιεςεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ιφγνπ 

ζρεηηθά κε ξφιν θχινπ, απηνκάησο δερφκαζηε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία βάζεη ησλ 

θνηλσληθψλ λνξκψλ δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελ ιφγσ ξφινπ θχινπ. Δπνκέλσο, ν ξφινο 

θχινπ ζεζκνζεηείηαη βάζεη ηεο πξάμεο ηνπ αηφκνπ ζην θνηλσληθφ πιαίζην. Μέζσ 

επαλάιεςεο ησλ πξάμεσλ δεκηνπξγνχληαη ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ιφγνπ, πνπ 
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δηεπθνιχλνπλ ηελ θπθιηθή αλαπαξαγσγή αληίζηνηρσλ πξάμεσλ, ζχκθσλσλ κε ηνπο 

θαζνξηζκέλνπο ξφινπο θχινπ.  

 Μέζσ απηνχ γίλεηαη εκθαλέο, φηη ηα ζπζηήκαηα ιφγνπ θχινπ αλαπαξάγνπλ ηηο 

έκθπιεο δηαθνξέο θαη ηελ «πάιε ησλ θχισλ», δηαησλίδνληαο θαη εληείλνληαο ηελ κεηαμχ ηνπο 

θνηλσληθνπνιηηηθή αληζφηεηα. Ο πην νπζηαζηηθφο ηξφπνο παξέκβαζεο, ζχκθσλα κε ηε 

ζπγγξαθέα, είλαη ε αιιαγή ησλ ζπζηεκάησλ ιφγνπ, απφ θπξηαξρίαο θαη ππνηαγήο, ζε ιφγνπο 

ηζφηεηαο, θαηαξξίπηνληαο ηηο κέρξη ηψξα θπξίαξρεο θνηλσληθέο δνκέο πνπ αλαπαξάγνληαη 

βάζεη ιφγσλ θχινπ (discourses). Αλαιπηηθφηεξα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα θαηαξξηθζνχλ ηα 

ζπζηήκαηα ιφγνπ πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ζηεξενηππηθψλ πεπνηζήζεσλ ζρεηηθά κε 

ηηο έκθπιεο δηαθνξέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζχζηεκα ιφγνπ ηεο αξζεληθφηεηαο, ην νπνίν 

ππνγξακκίδεη ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ ηδαληθνχ αξζεληθνχ έλαληη ησλ γπλαηθψλ, θαη λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ιφγν πνπ δελ δηαθξίλεη ζε επίπεδν ππεξνρήο ηα θχια κεηαμχ ηνπο.  

 ηελ ηζηνξία ηεο ςπρνινγίαο ε ζχλδεζε απηή γίλεηαη εκθαλήο φηαλ θαλείο 

αλαινγηζηεί ηηο δειψζεηο ηνπ Broca ζρεηηθά κε ηε λνεηηθή ηθαλφηεηα ησλ γπλαηθψλ ή ησλ 

ζρνιίσλ ηνπ Thorndike (Shields, 1975) ζρεηηθά κε ην "πεπξσκέλν" ησλ γπλαηθψλ ζηνλ 

νηθνγελεηαθφ βίν. πζρεηίδνληαη απφιπηα κε ηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο πνπ ππήξραλ ηελ 

επνρή εθείλε θαη δηείπαλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Σηο πεπνηζήζεηο απηέο κεηέθεξαλ ζηελ 

επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο νη πην επηθαλείο εξεπλεηέο, επεξεάδνληαο ηηο κεηέπεηηα έξεπλέο 

ηνπο. Δπνκέλσο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο, φζνλ αθνξά ζηελ 

έξεπλα γηα ην γπλαηθείν θχιν, είλαη έληνλε ε επίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ πξνθαηαιήςεσλ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, αλαπαξάγνληαη ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ιφγνπ ζηα νπνία απεηθνλίδεηαη ην 

αξζεληθφ σο αλψηεξν θαη ην γπλαηθείν σο ππνδεέζηεξν.
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