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L  

Ο προσδιορισμός των ρόλων που αποδίδονται παραδοσιακά 

στις κοινωνικές κατηγορίες του Φΰλου είναι το σύμφυτο αποτέλε

σμα ενός οικονομικού συστήματος και ψυχοκοινωνικών διαδικα

σιών που ενισχύονται διαλεκτικά1. Έτσι, η στρωματοποίηση της 

κοινωνίας δυτικού τύπου σε τάξεις συνοδεύεται από μία κατά φύ

λα κοινωνική ασυμμετρία. Παντού η σχέση αρσενικό/θηλυκό είναι 

σχέση ιεραρχίας: ιεραρχία κατά νόμο ή κατ' έθιμο, όπου υπεισέρ

χονται οι νόμοι και οι κανόνες. Το συγκεκριμένο ιεραρχημένο σύ

στημα -όπως και κάθε άλλο- περιβάλλεται με μύθους και ιδεολο

γήματα, προκειμένου να εξασφαλίσει τη νομιμοποίηση και την 

αποδοχή του, αποδίδοντας το γεγονός της έμφυλης ασυμμετρίας σε 

φυσικούς ή μεταφυσικούς παράγοντες. Ταυτόχρονα, αναπτύσσει 

ένα πλέγμα νοοτροπιών, αντιλήψεων και αναπαραστάσεων, δηλα

δή μία κοινωνική συνείδηση και μία κατά Φύλα διαμορφωμένη 

κλίμακα αξιών, που συνεπάγεται διαφορετικές κατά Φύλο συμπε

ριφορές και προσδοκίες και συνθέτει αυτό που τα τελευταία χρό

νια συνηθίσαμε να αποκαλούμε στις κοινωνικές επιστήμες -χάρη 

στη φεμινιστική σκέψη και έρευνα- Κοινωνικό Ρόλο του Φύλου. 
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Οι παραδοσιακές αναπαραστάσεις των Φύλων είναι ενταγ

μένες βαθιά στον ψυχισμό των ατόμων που συνθέτουν την κοινω

νία. Το γεγονός δεν αφορά μόνο στους άνδρες, αλλά και στην 

πλειοψηφία των γυναικών που τις έχουν «εσωτερικεύσει» από 

την βρεφική τους ηλικία κι αυτό είναι φαινόμενο διαταξικό2. 

Για ποιο Φΰλο συζητάμε: Βιολογικό Φύλο / Κοινωνικό Φύλο 

Έως πρόσφατα και στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών 

η βιολογία εξηγούσε το κοινωνικά «κανονικό»: Η βιολογική 

διαφορά (και τα διαφορετικά ανατομικά χαρακτηριστικά) συ

νεπάγεται τη διαφορά των ρόλων ανάλογα με τα Φύλα και επι

δρά στην αντίληψη που ο καθένας/καθεμία είχε για τον εαυτό 

του/της (ταυτότητα). Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει σε ση

μαντικό βαθμό επιτευχθεί η «αποβιολογικοποίηση» των ανωτέ

ρω επιστημών με την εισαγωγή σ' αυτές της αναλυτικής κατη

γορίας Κοινωνικό Φύλο (Gender)3. Το Κοινωνικό Φύλο αντι

διαστέλλεται στο Βιολογικό Φύλο (Sex) και ορίζεται ως δομή 

κατεξοχήν κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική. Αναγνωρίζε

ται πλέον ως η βάση της κοινωνικής οργάνωσης, η «αρχή του 

σχετίζεσθαι»4 και αποτελεί ένα σύστημα σκέψης και ιδεολογι

κών αναπαραστάσεων που προσδιορίζουν το αρσενικό και το 

θηλυκό και κατασκευάζουν τις ταυτότητες του Φύλου5. Στο 

πλαίσιο αυτό γίνεται πολύ συχνά αναφορά σε δύο ακόμα 

όρους: Στον Κοινωνικό Ρόλο τον Φύλου, δηλαδή στις συμπερι

φορές ενδιαφέροντα και υποχρεώσεις που ορίζονται από την 

κοινωνία ως κατάλληλα-αρμόζοντα για τους άνδρες και για τις 

γυναίκες. Στην Ταυτότητα του Κοινωνικού Ρόλου του Φύλου, 

δηλαδή στην αντίληψη που έχει το άτομο για το φύλο του. 

Είναι προφανές πως η μεταφορά των εικόνων και των μοντέ

λων συμπεριφοράς και του ρόλου και η ολοκλήρωση τους από 
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τα παιδιά, αποτελούν μια ουσιαστική διάσταση της κοινωνικο

ποίησης των ατόμων. 

Κύριες ταξινομήσεις του βιολογικού Φύλου 

και του κοινωνικού ρόλου του Φύλου6 

Βιολογικό Φύλο ταξινομείται ως γυναίκα ή άνδρας 

Ταυτότητα του κοινωνικού 

ρόλου του φύλου 
ταξινομείται ως 

γυναίκα/κορίτσι ή 

άνδρας/αγόρι 

Κοινωνικός ρόλος 

του Φύλου 
ταξινομείται ως 

θηλυκότητα ή 

αρρενωπότητα 

Πηγή: P.J. Turner, Βιολογικό Φύλο, Κοινωνικό Φύλο και Ταυτότητα του 

Εγώ, σ. 6. 

Οικογένεια και Φύλο 

Μία πρώτη κοινωνική μεταφορά των μοντέλων του Φύλου 

πραγματοποιείται μέσα στην οικογένεια, από τη σύλληψη του 

παιδιού μέχρι τη γέννηση και στη διάρκεια των φροντίδων του 

βρέφους, στον τρόπο ανατροφής, μετά στον τρόπο της αγωγής 

του. Ο σχηματισμός των εικόνων του Φύλου και των αξιών με τις 

οποίες διαμορφώνεται γίνεται από πολύ νωρίς. Οι γονείς μετα

φέρουν τις αντιλήψεις τους για τα Φύλα μέσα από τις πράξεις 

τους θέτοντας απαγορεύσεις, καναλιζάροντας τη συμπεριφορά 

του παιδιού με ένα ολόκληρο παιχνίδι μιμήσεων, με αλλαγές 

ενηλίκων-παιδιών, ενισχύοντας την (τη συμπεριφορά) με ενθαρ

ρύνσεις ή τιμωρίες7. Η συμπεριφορά των γονιών είναι προϊόν 

του δικού τους τρόπου αγωγής, εμπλουτισμένου και διορθωμέ

νου από την παρούσα κοινωνική τους κατάσταση, από τις προ

σωπικές τους προτιμήσεις και το σύστημα αξιών που έχουν υιο

θετήσει8. Όταν το παιδί μεγαλώνει και αρχίζει να έρχεται πιο 
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άμεσα σε επαφή με το σύνολο της κοινωνίας, ζώντας περισσότε

ρο σε ομάδες «ίσων», στη γειτονιά του, στο δρόμο, στο σχολείο, 

στις διακοπές, προσλαμβάνει νέες εικόνες των Φύλων, που του 

προτείνονται κατά τρόπο φυσιολογικό, εθελοντικό ή λίγο πολύ 

διάχυτο. Από τα έξι μέχρι τα δεκατέσσερα χρόνια περνάει μία 

ουσιαστική περίοδο μαθητείας, που διεγείρει ή καταστέλλει τις 

πρώτες αναπαραστάσεις των μοντέλων του Φύλου. Το παιδί κοι

νωνικοποιείται τότε κατά τρόπο εντατικό, για να γίνει ενήλικας, 

άνδρας/γυναίκα, ικανός/ή να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοι

νωνίας9. 

Τα κορίτσια και τα αγόρια βρίσκονται αντιμέτωπα με εικόνες 

και μοντέλα γυναικών και ανδρών στις καθημερινές σχέσεις 

τους/τις με τους ενήλικες, καθώς και μέσα από τα μαζικά μέσα 

επικοινωνίας, όπου αυτές οι εικόνες παίρνουν τη μορφή ιδανι

κών μοντέλων. Πιο συγκεκριμένα: 

Στη σχέση τους με το περιβάλλον και το χώρο τα παιδιά κοι

νωνικοποιούνται με τις δραστηριότητες τους και με την πληρο

φόρηση που τους προσφέρει το πλαίσιο της ζωής τους και πριν 

απ' όλα οι γονείς τους και οι κανόνες που διέπουν την ενδοοικο-

γενειακή καθημερινότητα. Και τα κορίτσια και τα αγόρια στις 

ενδο- ή/και εξω-οικογενειακές τους συνήθειες προσδιορίζονται 

κατά κανόνα από τους παραδοσιακούς ρόλους. Έτσι ή αλλιώς, η 

παιδική ηλικία είναι εξαρχής διαποτισμένη από τις αναπαρα

στάσεις των συστημάτων και από τις αξίες της κοινωνίας. Για 

παράδειγμα, τα παιχνίδια των κοριτσιών και των αγοριών είναι 

από πολύ νωρίς διαφορετικά. Στις γιορτές, τα διαφορετικά 

παιχνίδια, ανάλογα με το Φύλο, και γενικά οι αγορές των γο

νέων εικονογραφούν τον έμφυλο διαχωρισμό δραστηριοτήτων 

που προτείνεται στα παιδιά. Από την άλλη, το περιεχόμενο της 

πείρας των κοριτσιών και το πεδίο αντιληπτικότητας τους -τα 

παιχνίδια τους, οι εργασίες που απαιτούνται απ' αυτά, ο βαθμός 

αυτονομίας και ελευθερίας που τους επιτρέπεται έξω από το 
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σπίτι- συστηματικά τα σπρώχνουν στην περιοχή της οικογενεια

κής ζωής και του νοικοκυριού. Αντίστροφα, τα αγόρια τα προσα

νατολίζουν προς τον δημόσιο χώρο της ζωής, που «φυσιολογικά» 

τους ανήκει. 

Επιπλέον, τα παιδιά έξι ή δέκα χρονών που έχουν ήδη βαθιά 

ολοκληρώσει τις κατηγορίες που αποδίδονται στα Φύλα, ζουν 

καταστάσεις διαφοροποιημένες κιόλας και ιεραρχημένες μέσα 

στην πράξη. Αν οι εικόνες του κοριτσιού και του αγοριού αναπα

ράγουν αυτές του άντρα και της γυναίκας -το «σωστό» αγόρι, 

παράτολμο, βίαιο, δυνατό, το «σωστό» κορίτσι, δειλό, γλυκό, 

στραμμένο στις δραστηριότητες του σπιτιού κ.λπ-, οι προσδοκίες 

τους ανταποκρίνονται σε αυτές τις ιδιότητες και τα ωθούν σε 

αντίστοιχες δραστηριότητες («αυτοεκπληρούμενη προφητεία»). 

Η συμπεριφορά των αγοριών και των κοριτσιών που γίνεται 

αποδεκτή, διαφέρει, λοιπόν, και καταλήγει σε περιορισμούς και 

απαγορεύσεις ιδιαίτερα αυξημένες για το κορίτσι10. Κατά κανό

να, οι γονείς έμμεσα και κάποτε άμεσα απαιτούν από τα αγόρια 

να «συμπεριφέρονται σαν άνδρες», να αυτοπραγματώνονται «να 

είναι» και από τα κορίτσια να είναι «θηλυκά», «χαριτωμένα», 

«να δίνουν!». Γενικά, από την αναμονή του παιδιού ως τη γέννη

ση του, ο τρόπος που τρέφεται, που ντύνεται, το δωμάτιο που 

κοιμάται, οι οδηγίες που παίρνει, οι καθημερινές πράξεις, οι 

πρώτες δραστηριότητες μέσα στην οικογένεια, αποτελούν τα μέ

σα και τον τρόπο παραγωγής, ανάπτυξης και έκφρασης της κατα

σκευασμένης με βάση το Φύλο πολιτιστική «διαφοράς», η οποία, 

εντέλει, εσωτερικεύεται σε τέτοιο βαθμό από τα παιδιά ώστε να 

εκλαμβάνεται ως «φυσική»! 

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, χώρα με παραδοσιακές-πατριαρχι-

κές δομές, τις περισσότερες φορές η ανατροφή των παιδιών και 

οι διαδικασίες κοινωνικοποίησης τους αντανακλούν το σεξισμό 

του κοινωνικού σώματος. Η περίφημη «σεξιστική αγωγή», την 

οποία αντιμάχεται τις τελευταίες δεκαετίες η φεμινιστική παιδα-
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γωγική11, δομείται και αναπτύσσεται στο πλαίσιο της οικο

γένειας πριν από την ολοκλήρωση της στο σχολείο και στις κοι

νωνικές ομάδες των ομηλίκων. Επιτυγχάνεται δε με την ενεργη

τική συμμετοχή των γονέων και των λοιπών προσώπων του οικο

γενειακού περιβάλλοντος, κυρίως μέσα από την ενίσχυση (αφού 

οι γονείς και άλλα σημαντικά πρόσωπα αμείβουν την κατάλληλη 

και αρμόζουσα στο Φύλο συμπεριφορά του παιδιού ή αποδοκι

μάζουν «ακατάλληλες» συμπεριφορές) και την παρατήρηση εκ 

μέρους των παιδιών της συμπεριφοράς των άλλων, ιδιαίτερα των 

ατόμων του ίδιου Φύλου, προκειμένου να τη μιμηθούν. Είναι δε 

προφανές πως τα κορίτσια και τα αγόρια εκτίθενται σε διαφορε

τικές δραστηριότητες και σε διαφορετικά και ιεραρχημένα πρό

τυπα ρόλων προς μίμηση. 

Σχολείο και Φύλο 

Αυτή η ίδια κατασκευασμένη έμφυλη πολιτιστική διαφορά 

μεταφέρεται σ' ένα χώρο προνομιούχο για την ενίσχυση και 

διεύρυνση της, με τρόπους και μεθόδους αντίστοιχες με αυτές 

της οικογένειας: το χώρο του σχολείου. Ο θεσμός του σχολείου 

αποτελεί το σημαντικότερο κανάλι μεταφοράς των απεικονίσε

ων, των στερεοτύπων και των αξιών (μαζί πάντα με την οικογέ

νεια αλλά και τα MME)12. Παράγοντες όπως οι πολιτικές που 

αφορούν στην εκπαίδευση γενικότερα, το περιεχόμενο του προ

γράμματος σπουδών, σε συνδυασμό με το περιεχόμενο των σχο

λικών εγχειριδίων και την εικονογράφηση τους, το περίφημο 

«κρυφό» αναλυτικό πρόγραμμα, τα παιχνίδια και τα αθύρματα, 

οι στάσεις, οι συμπεριφορές, των εκπαιδευτικών, ανδρών και 

γυναικών, ο λόγος που οι εκπαιδευτικοί αρθρώνουν (και στον 

οποίο λόγο το αρσενικό υποκαθιστά και τα δύο Φύλα, κάνοντας 

το θηλυκό γένος αόρατο), οι παρεμβάσεις του κοινωνικού περι-
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βάλλοντος του σχολείου (σύλλογοι γονέων, Τ.Α., εκκλησία 

κ.λπ.), συντελούν αποφασιστικά στη διατήρηση των παραδοσια

κών ρόλων και συμπεριφορών και στην «εσωτερίκευσή» τους 

από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Όπως επισημαίνει η Lynne 

Chisholm, «το σχολείο εξακολουθεί να παίζει ένα σημαντικό ρό

λο στις διαδικασίες αναπαραγωγής της ανισότητας ανάμεσα στα 

Φύλα. Και το κάνει αυτό όχι από μόνο του, αλλά σε συνδυασμό 

με τους ρόλους που διαδραματίζουν η οικογένεια και όλο το πο

λιτισμικό και οικονομικό πλαίσιο της κοινότητας. Το σχολείο εί

ναι ο πιο σημαντικός από τους χώρους που λαμβάνονται αποφά

σεις, γιατί επηρεάζει τις μελλοντικές ευκαιρίες και προοπτικές 

και είναι, ταυτόχρονα, πρωταρχικό κοινωνικοποιητικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο αποκτώνται εμπειρίες που διαμορφώνουν την 

αυτοαντίληψη»13. Όλες οι έρευνες συγκλίνουν στη διακριτική 

αντιμετώπιση αγοριών και κοριτσιών στο σχολικό περιβάλλον 

και σε κατά φύλα διαφοροποιημένες πρακτικές και προσδοκίες 

των εκπαιδευτικών. Η ίδια η οργάνωση και η δομή της σχολικής 

τάξης, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της, τα λεκτικά και μη λεκτι

κά μηνύματα που παράγονται στο πλαίσιο της, ισχυροποιούν τις 

υφιστάμενες διακρίσεις και «νομιμοποιούνται» από ένα σύνολο 

μύθων, με πιο γνωστό αυτόν της «φυσικής» αδυναμίας των κορι

τσιών στην ενασχόληση με τα μαθηματικά και τις θετικές επιστή

μες ευρύτερα σε σχέση με τα αγόρια14. 
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Οι δάσκαλοι έχουν υψηλότε

ρες προσδοκίες από τα αγόρια 

για τα μαθηματικά και τις θετι

κές επιστήμες από ό,τι έχουν 

από τα κορίτσια και δίνουν στα 

αγόρια περισσότερη προσοχή 

Τα αγόρια και τα κορίτσια έ

χουν την ίδια γενική νοημοσύ

νη, αλλά έχουν διαπιστωθεί μι

κρές διαφορές ως προς τις 

γλωσσικές δεξιότητες και την 

αντίληψη του χώρου 

Τα κορίτσια στην εφηβεία φο

βούνται ότι τα αγόρια θα θεω

ρήσουν ότι έχουν λιγότερη θη

λυκότητα αν επιτυγχάνουν υψη

λότερες επιδόσεις σε τομείς 

που θεωρούνται «ανδρικοί» 

Τα μαθηματικά και οι θετικές 

επιστήμες παραδοσιακά θεω

ρούνται περισσότερο «ανδρι

κός» τομέας, ενώ η γλώσσα θε

ωρείται περισσότερο «γυναι

κείος» τομέας 

Από τα πρώτα χρόνια της σχο

λικής φοίτησης, οι δάσκαλοι έ

χουν την τάση να ενθαρρύνουν 

τα αγόρια περισσότερο απ' ό,τι 

τα κορίτσια ώστε να προσπα

θούν να λύνουν προβλήματα 

κατά τρόπο ανεξάρτητο 

Τα βιβλία και η τηλεόραση προ

βάλλουν συνήθως στερεότυπες 

εικόνες ανδρών και γυναικών 

π.χ. οι άνδρες λύνουν με επιτυ

χία προβλήματα, ενώ οι γυναί

κες είναι απλοί θεατές 

Σχήμα 1: Γιατί τόσα λίγα κορίτσια γίνονται μηχανικοί; (από: Campell, 

1989)15 

Στην Ελλάδα το πρόβλημα έχει αρχίσει να οριοθετείται μόλις 

τα τελευταία χρόνια και είναι πλέον ορατό το έλλειμμα που συ

νεπάγεται η αγνόηση της έμφυλης διάστασης της εκπαίδευσης, 

πρωτεύον στοιχείο της οποίας αποτελεί η αδυναμία έως σήμερα 

της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών να κατανοήσουν την πραγμα

τικότητα, ν' αντιληφθούν την πολιτική και πολιτισμική σημασία 
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της αναπαραγωγής των διακρίσεων και των στερεοτύπων, τις 

επιπτώσεις τους στις επόμενες γενιές και να αποδεχθούν το ρό

λο τους ως «κρίσιμου παράγοντα στη διαδικασία μετασχηματι

σμού της εκπαίδευσης»16, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα, σε 

μη σεξιστική κατεύθυνση. 

Οικογένεια - σχολείο: η διαμεσολάβηση του Φύλου 

Η σχέση οικογένειας σχολείου είναι σχέση αμφίδρομη και 

επικοινωνιακή, που στοχεύει στην επιτυχή κάλυψη των ψυχοκοι-

νωνικών και πολιτισμικών αναγκών του παιδιού. Οι αντιλήψεις 

για το Φύλο, το είδος της προσφερόμενης και από τους δύο αυ

τούς πρωταρχικούς φορείς κοινωνικοποίησης αγωγής, οι συνέ

πειες που η αγωγή αυτή θα έχει στη μελλοντική ζωή των παιδιών 

κ.λπ. διέπουν τη σχέση και διαμορφώνουν την κουλτούρα της. 

Παιδί 

Γονείς και 
Οικογενειακό 
Περιβάλλον 

Παρότι οι ερευνητές -αλλά συχνά και οι ερευνήτριες- αυτής 

της σχέσης τείνουν να υπερβαίνουν αυτή τη διάσταση, η ελληνική 

κοινωνία, ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοήσει το ζήτημα της έμφυ-

λης ισότητας και το ρόλο που μπορούν να παίξουν η οικογένεια 

και το σχολείο (από κοινού ή κατ' ιδίαν) για την άρση των διακρί

σεων και ιεραρχιών που συνδέονται με το Κοινωνικό Φύλο. Το 
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Η διάσταση του φύλου στη σχέση οικογένειας και σχολείου 

αίτημα μιας μη σεξιστικής αγωγής των παιδιών έχει ήδη τεθεί 

από τη φεμινιστική σκέψη και επιστήμη. Δεν πρόκειται, ασφα

λώς, για μια απλή υπόθεση αυτόματης αλλαγής νοοτροπιών και 

βαθιά ριζωμένων αντιλήψεων. Πρόκειται, αντίθετα, για μια πο

ρεία αυτογνωσίας και αλλαγής, που επιβάλλει διεργασίες, ατομι

κές και συλλογικές, και απαιτεί σύνθετες στρατηγικές και ποικί

λες προσεγγίσεις. Προϋποθέτει νέες γνώσεις και υψηλό βαθμό 

έμφυτης ευαισθητοποίησης γονέων και εκπαιδευτικών και επα

ναπροσδιορισμό στάσεων και πρακτικών Αγωγής εκ μέρους 

τους17. Προϋποθέτει, ακόμα, βαθιές αλλαγές στο εκπαιδευτικό 

σύστημα (λ.χ. συγγραφή νέων μη σεξιστικών σχολικών εγχειριδί

ων), κατάστρωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατεύθυνσης 

των παιδιών σε δραστηριότητες που παραδοσιακά ανήκουν στο 

αντίθετο Φύλο, αλλά και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης εκ

παιδευτικών. Ακόμα προϋποθέτει την εισαγωγή ενός ολοκληρω

μένου συστήματος σπουδών του Φύλου (Gender Studies) στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και πριν απ' όλα στα Παιδαγωγικά 

Τμήματα. Προϋποθέτει την ενίσχυση του θεσμού των Σχολών Γο

νέων και της οικογενειακής συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης 

γενικότερα. Προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός νέου λόγου για τα 

Φύλα, κυρίως ενός δημόσιου εκπαιδευτικού λόγου. Προϋποθέτει, 

τέλος, και συνεπάγεται τη σύνδεση της οικογένειας και του σχο

λείου με τη δημοκρατία, διαμορφώνοντας από την πιο τρυφερή 

ηλικία του/της τον/την συνειδητό/ή πολίτη/ιδα του αύριο. 
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