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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισαγωγή θεµάτων σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως
υποστηρίζεται στη συνέχεια, κρίνεται για πολλούς λόγους επιβεβληµένη. Ένα τέτοιο
εγχείρηµα δεν είναι, βέβαια, εύκολο καθώς ο σχεδιασµός, η υλοποίησή του και η αποτελεσµατικότητά του εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που δεν είναι εύκολο να
ελεγχθούν. Οι προσδοκώµενες αλλαγές, εξάλλου, δεν είναι πάντα άµεσα ορατές και ευδιάκριτες. Η υποστήριξη της εισαγωγής θεµάτων σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική
διαδικασία µπορεί να γίνει µε τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων που παρέχουν σχετικά
εναύσµατα, την παραγωγή συµπληρωµατικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, τις πρακτικές διευθέτησης, κατανοµής και οργάνωσης της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας
κ.ά. Ιδιαίτερα σηµαντική από αυτήν την άποψη κρίνεται πως είναι η ίδια η διδασκαλία που
διεκπεραιώνεται από το διδακτικό προσωπικό στην καθηµερινή πράξη του σχολείου, µε
τη συστηµατική ανίχνευση, καταγραφή και αξιοποίηση “επεισοδίων” που προσφέρονται
από τα σχολικά εγχειρίδια για την ανάδειξη και ουσιαστική συζήτηση θεµάτων που συνδέονται µε τα φύλα.
Είναι βέβαιο πως δεν είναι δυνατό να έχουµε πάντα σχολικά βιβλία που να ανταποκρίνονται µε πληρότητα στις αυξηµένες ανάγκες για ανάδειξη των πολλών σηµαντικών ζητηµάτων,
όπως π.χ. είναι η αγωγή ειρήνης, η αγωγή υγείας, η αγωγή καταναλωτή, η περιβαλλοντική
εκπαίδευση, η αγωγή χρόνου, η αγωγή στην ισότητα των φύλων κ.ά. Γι’ αυτό προκύπτει η
ανάγκη για παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού, συµπληρωµατικού υλικού που να καλύπτει
και τις αντίστοιχες κάθε φορά απαιτήσεις, ανάλογα µε την επιλογή που γίνεται.
Με δεδοµένο ότι έχει εγκριθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, η
παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για το συστηµατικό εµπλουτισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε θέµατα που σχετίζονται µε τη διάκριση/ισότητα των φύλων, δεν
υπάρχουν πολλές επιλογές παρά αυτό το υλικό να παρακολουθεί, κατά τη φάση της παραγωγής του, τα εγκεκριµένα σχολικά εγχειρίδια ως σηµεία αναφοράς για την οργάνωση
των σχετικών “επεισοδίων” συζήτησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν υπάρχουν άλλες πρόσφορες επιλογές, καθώς τα επίσηµα σχολικά προγράµµατα και βιβλία οριοθετούν
τις υφιστάµενες κάθε φορά δεσµεύσεις, εντός των οποίων και εντάσσονται οι όποιες
παρεµβάσεις εµπλουτισµού τους. Αυτό, βέβαια, δε σηµαίνει ότι κάθε φορά που θα συγγράφονται νέα βιβλία και θα αντικαθίστανται τα παλαιά θα χρειάζεται να συγγράφονται και
νέα συµπληρωµατικά, υποστηρικτικά και βοηθητικά βιβλία για την προώθηση της ισότητας
των φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται το εγχείρηµα παραγωγής βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεµάτων σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία
σε όλα τα σχολεία Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπαίδευσης της χώρας. Γι’ αυτόν το λόγο, το
υλικό που παράγεται έχει ως σηµείο αναφοράς τα επίσηµα σχολικά βιβλία. Σκοπός της
παραγωγής του συγκεκριµένου υλικού δεν είναι να “υπηρετήσουν” τα συγκεκριµένα σχολικά εγχειρίδια ή να προτείνουν στο διδακτικό προσωπικό πώς κατά τη χρήση µόνο των
συγκεκριµένων σχολικών εγχειριδίων µπορούν να αναδεικνύουν τα ζητήµατα σχετικά µε
τα φύλα. Αντιθέτως, το υλικό που έχει παραχθεί συγκροτεί ένα µεθοδολογικό εργαλείο
και “παράδειγµα” που είναι δυνατό, µε τις αντίστοιχες κάθε φορά τροποποιήσεις και
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προσαρµογές, να αξιοποιείται ώστε να ευνοείται η συστηµατική εισαγωγή των σχετικών
µε τα φύλα θεµάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μακροπρόθεσµα, δηλαδή, στόχος
είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών ώστε, όταν οργανώνουν τη διδασκαλία
τους και προσφέρουν το διδακτικό τους έργο, να έχουν τις απαραίτητες θεωρητικές και
µεθοδολογικές προϋποθέσεις για διαµόρφωση συγκροτηµένων και θεµελιωµένων επιλογών για την εισαγωγή θεµάτων σχετικά µε τα φύλα στην καθηµερινή τους εκπαιδευτική
πράξη. Στόχος, δηλαδή, είναι η συζήτηση των θεµάτων για τα φύλα να καταστεί σταδιακά
δοµικό στοιχείο των µαθηµάτων, άλλοτε ως “επεισόδιο” άλλοτε ως “ευκαιρία”.
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, στο πλαίσιο της πράξης 4.1.1.δ., εκπονήθηκαν
συνολικά οκτώ (8) «Συµπληρωµατικά φυλλάδια των σχολικών εγχειριδίων»1. Δύο ανά
βαθµίδα και τύπο σχολείου. Εκπονήθηκαν, δηλαδή, δύο (2) «Συµπληρωµατικά Φυλλάδια»
για το Δηµοτικό, δύο (2) για το Γυµνάσιο, δύο (2) για το Γενικό Λύκειο και δύο (2) για τα
ΕΠΑ.Λ.
Το ένα από τα δύο «Συµπληρωµατικά Φυλλάδια» για κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα και
τύπο σχολείου είναι δυνατό να αξιοποιηθεί ως συµπληρωµατικό βοηθητικό εκπαιδευτικό
υλικό για τη θεµατική του φύλου µε τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιµοποιούνται στα
µαθήµατα θεωρητικής κατεύθυνσης και το άλλο µε τα σχολικά εγχειρίδια των µαθηµάτων
θετικής κατεύθυνσης.
Στόχος της εκπόνησης των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων» είναι να προσφέρουν
στο διδακτικό προσωπικό την αναγκαία και απαραίτητη ευαισθητοποίηση και τεχνογνωσία, έτσι ώστε:
• να εντοπίζει και να επισηµαίνει τις στερεοτυπικές αναφορές για τα φύλα, τις αποσιωπήσεις ή/και τις απαξιώσεις του γυναικείου φύλου αλλά και τις νεωτεριστικές αναφορές που εµπεριέχονται στο κείµενο και την εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων,
• να αναζητά και να συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες και δεδοµένα που αποδοµούν
τις στερεοτυπικές αναφορές και πρότυπα των φύλων, τις αποσιωπήσεις, τις ακυρώσεις
ή/και απαξιώσεις του γυναικείου φύλου στο περιεχόµενο -κείµενο και εικονογράφησητων σχολικών εγχειριδίων. Να αξιοποιεί πληροφορίες και δεδοµένα προκειµένου να
εισάγει και να εµπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία µε τη θεµατική του φύλου µε
απώτερο στόχο την προώθηση της ισότητας ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες.
Σε καθένα από τα δύο «Συµπληρωµατικά Φυλλάδια» του Δηµοτικού, Γυµνασίου,
Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. παρέχονται στο διδακτικό προσωπικό των αντίστοιχων βαθµίδων ιδέες και προτάσεις για την αναζήτηση και τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών
και δεδοµένων. Οπωσδήποτε, οι ιδέες και οι προτάσεις που παρέχονται δεν καλύπτουν
όλα τα θέµατα, ούτε µπορούµε να ισχυριστούµε ότι εξαντλούν το κάθε θέµα. Αντίθετα,
αποτελούν ένα «παράδειγµα» αναζήτησης και συλλογής πρόσθετου βοηθητικού πληροφοριακού υλικού. Ζητούµενο είναι η παιδαγωγική ευαισθησία, η στοχαστική αναζήτηση και
η έµπνευση των εκπαιδευτικών ώστε να εµπλουτίζουν και να αξιοποιούν άλλες ιδέες για
τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιµοποιούνται κάθε φορά. Είναι δυνατό, µάλιστα, µέσα από
τη σταδιακή αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών και δεδοµένων, οι εκπαιδευτικοί και
1. Στο εξής, για λόγους συντοµίας, αντί του πλήρους τίτλου του πακέτου υλικού θα γράφεται «Συµπληρωµατικά Φυλλάδια».
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οι µαθητές και οι µαθήτριες να δηµιουργήσουν ένα φάκελο πρόσθετου πληροφοριακού
υλικού για τη θεµατική του φύλου, τον οποίο θα εµπλουτίζουν και θα επικαιροποιούν.
Το «Συµπληρωµατικό φυλλάδιο» που κρατάτε στα χέρια σας αρθρώνεται στις ακόλουθες τρεις ενότητες:
• Στην Ενότητα 1 αναλύεται η αναγκαιότητα και η σκοπιµότητα εκπόνησης των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων» και η µεθοδολογία εκπόνησής τους.
• Στην Ενότητα 2 παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγµατα της ανάλυσης των
σχολικών εγχειριδίων από την οπτική του φύλου τα οποία συνοδεύονται από ενδεικτικές
προτάσεις παρέµβασης.
• Στην Ενότητα 3 παραθέτουµε εκπαιδευτικές τεχνικές, οι οποίες, σύµφωνα µε τη
σχετική βιβλιογραφία, προάγουν την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών και µαθητριών στην
εκπαιδευτική διαδικασία και την καθιστούν περισσότερο ενδιαφέρουσα και αποτελεσµατική.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
1.1. Αναγκαιότητα και σκοπιµότητα των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων»
Η αναγκαιότητα εκπόνησης των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων», µε τους στόχους
που προαναφέρθηκαν, θεµελιώνεται στα ακόλουθα θεωρητικά και εµπειρικά δεδοµένα:
1) Τα σχολικά εγχειρίδια, ανεξάρτητα από το Αναλυτικό Πρόγραµµα στο πλαίσιο του
οποίου χρησιµοποιούνται ή τη βαθµίδα στην οποία απευθύνονται, δεν αποτελούν απλά
και µόνο µέσα µεταβίβασης γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και αποτελεσµατικά µέσα κοινωνικοποίησης. Δηλαδή, µεταβιβάζουν και συµβάλλουν στη µύηση, στην
αποδοχή και στη συναίνεση των µαθητών και µαθητριών στο σύστηµα των κυρίαρχων,
στην εκάστοτε ιστορικοκοινωνική συγκυρία, αρχών, ιδεών, αντιλήψεων και προτύπων. Οι
µαθητές και οι µαθήτριες, δηλαδή, στην προσπάθειά τους να µάθουν και να εµπεδώσουν
τις γνώσεις που εµπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια, κατευθύνονται, έµµεσα αλλά
αποτελεσµατικά, µέσω µιας σειράς ταυτίσεων, στην αποδοχή, αφοµοίωση και εσωτερίκευση των κυρίαρχων εκδοχών για τους ρόλους, τα επαγγέλµατα και τα χαρακτηριστικά
προσωπικότητας των φύλων, έτσι όπως προβάλλονται ως αποδεκτά στη συγκεκριµένη
ιστορικοκοινωνική συγκυρία στην οποία ζουν. Η διαδικασία του εκκοινωνισµού-κοινωνικοποίησης των ατόµων, στην οποία συµβάλλει τα µέγιστα και µε ποικίλους τρόπους
και πρακτικές το εκπαιδευτικό σύστηµα, προλαµβάνει τις όποιες ατοµικές αποκλίσεις,
προκειµένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατό µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και η
συντήρηση των ποικίλων µορφών εξουσιαστικών σχέσεων. Μία από αυτές τις µορφές
εξουσιαστικών σχέσεων είναι η σχέση ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες.
2) Οι κυρίαρχες κοινωνικές προσδοκίες και παραδοχές για τα φύλα εξακολουθούν,
παρά τα θετικά βήµατα που έχουν σηµειωθεί στην κοινωνική θέση των γυναικών, να είναι
στερεότυπες και διχοτοµικές. Έτσι, παραβλέποντας τις όποιες ατοµικές διαφορές, εξακολουθούµε µε τρόπο γενικευτικό και απλουστευτικό να αποδίδουµε και να θεωρούµε ως
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αποδεκτά για τους άνδρες και τις γυναίκες διαφορετικά επαγγέλµατα, ρόλους, τρόπους
συµπεριφοράς και αντίδρασης, ενδιαφέροντα ελεύθερου χρόνου κτλ.
3) Οι παραδοσιακές στερεοτυπικές διχοτοµίες µε βάση το φύλο, έτσι όπως µεταβιβάζονται στα αγόρια και στα κορίτσια κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, έχουν
περιοριστικές και αρνητικές προεκτάσεις για τα άτοµα και των δύο φύλων. Αναστέλλουν,
δηλαδή, και σε µεγάλο βαθµό ακυρώνουν την ελεύθερη και αβίαστη ανάπτυξη των ατοµικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών και καθορίζουν
απλά και µόνο µε βάση το φύλο τους στόχους και τα οράµατα της προσωπικής και επαγγελµατικής τους ζωής.
Ωστόσο, οι προεκτάσεις των έµφυλων παραδοσιακών στερεοτυπικών διχοτοµιών
είναι περισσότερο αρνητικές και επιβαρυντικές για τις γυναίκες. Αυτό συµβαίνει, επειδή
ό,τι στερεοτυπικά αποδίδεται, συνδέεται και θεωρείται αποδεκτό για τις γυναίκες -ρόλοι,
επαγγέλµατα, χαρακτηριστικά προσωπικότητας- έχει χαµηλότερη κοινωνική αξιολόγηση
και συνδέεται µε χαµηλότερο κοινωνικό γόητρο, κύρος και εξουσία συγκριτικά µε τα
αντίστοιχα των ανδρών. Οι αρνητικές προεκτάσεις που έχουν οι άνισες αξιολογήσεις
και ιεραρχήσεις των στερεοτυπικών διχοτοµιών µε βάση το φύλο για τις γυναίκες είναι
σε όλους και όλες ορατές αλλά και ερευνητικά τεκµηριωµένες, µέσα από την έρευνα
σχετικά µε την υποδεέστερη και περιθωριακή θέση των γυναικών συγκριτικά µε των
ανδρών σε σηµαντικούς κοινωνικούς τοµείς, όπως εργασία, εκπαίδευση, πολιτική κτλ.
Οι παραδοσιακές στερεοτυπικές διχοτοµίες του φύλου µε τις άνισες και µεροληπτικές
υπέρ του ανδρικού φύλου αξιολογήσεις και ιεραρχήσεις αποτελούν κατασκεύασµα, αλλά
και µέσο συντήρησης και αναπαραγωγής της πατριαρχικής και ανδροκεντρικής δοµής και
διάρθρωσης της ελληνικής κοινωνίας, όπως και πολλών άλλων κοινωνιών του δυτικού
κόσµου.
Υπό το φως των παραπάνω θεωρητικών και εµπειρικών δεδοµένων, η επισήµανση
και η ανάδειξη των στερεοτυπικών διχοτοµιών που εγγράφονται στο περιεχόµενο των
σχολικών εγχειριδίων, όπως π.χ. στερεοτυπικές αναφορές και πρότυπα, αποσιωπήσεις
της συµµετοχής και συµβολής των γυναικών στην ανάπτυξη του πολιτισµού και γενικότερα στο ιστορικοκοινωνικό γίγνεσθαι καθώς και οι όχι σπάνιες απαξιωτικές αναφορές για
το γυναικείο φύλο, και η διατύπωση προτάσεων παρέµβασης από τους διδάσκοντες και
τις διδάσκουσες δεν µπορεί παρά να απασχολήσει ένα πρόγραµµα µε στόχο την προώθηση της ισότητας ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες. Αν, µάλιστα, στα παραπάνω θεωρητικά
και εµπειρικά δεδοµένα συνεκτιµήσουµε τη µοναδικότητα και κυριαρχία του σχολικού
εγχειριδίου ως µέσου διεκπεραίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ελληνικά σχολεία όλων των βαθµίδων, η αποδόµηση των στερεοτυπικών για τα φύλα αναφορών στο
περιεχόµενό τους αναδεικνύεται, νοµίζουµε, επιτακτική αναγκαιότητα.
Η αντιµετώπιση των σχετικών προβληµάτων και η διόρθωση των αδυναµιών που
παρουσιάζουν τα σχολικά εγχειρίδια σε ό,τι αφορά στα φύλα (στερεοτυπικές αναφορές
και πρότυπα, αποσιωπήσεις της συµµετοχής και συµβολής των γυναικών στην ανάπτυξη
του πολιτισµού και γενικότερα στο ιστορικοκοινωνικό γίγνεσθαι, καθώς και οι όχι σπάνιες απαξιωτικές αναφορές για το γυναικείο φύλο) είναι δυνατό να επιτευχθεί µε το
σχεδιασµό και την οργάνωση συστηµατικών διδακτικών παρεµβάσεων. Στο θέµα αυτό θα
αναφερθούµε αµέσως στη συνέχεια.
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1.2. Διδακτικές. παρεµβάσεις: συστηµατικά “επεισόδια” και ευκαιρίες
Οι διδακτικές παρεµβάσεις είναι δοµικό και αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάνουν συγκεκριµένες
επιλογές και διδακτικές παρεµβάσεις, όταν διαµεσολαβούν ανάµεσα στο σχολικό βιβλίο
και το µαθητή και τη µαθήτρια για να κάνουν µάθηµα. Αυτό που σας προτείνεται εδώ είναι
η οργάνωση συστηµατικών παρεµβάσεων µε την οπτική του φύλου κατά τη χρήση και
αξιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων.
Στο πλαίσιο των διδακτικών παρεµβάσεων, οι εκπαιδευτικοί, χωρίς να παρεκκλίνουν
από το ισχύον αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα, αξιοποιούν, ως αφόρµηση και έναυσµα, στοιχεία που προσφέρονται είτε από το κείµενο είτε από την εικονογράφηση των
σχολικών εγχειριδίων προκειµένου να αναπτύσσουν σχετικές συζητήσεις και προβληµατισµό αναφορικά µε τις διαφυλικές σχέσεις. Παράλληλα, ενδείκνυται να αναζητούν και
να προσκοµίζουν για συζήτηση και σχολιασµό πρόσθετο υλικό, το οποίο αντισταθµίζει τις
ποικίλες αδυναµίες που παρουσιάζουν τα σχολικά εγχειρίδια σε ό,τι αφορά τη θεµατική
του φύλου. Το πρόσθετο αυτό υλικό µπορεί να είναι άρθρα από τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, λογοτεχνικά βιβλία, δοκίµια, ιστοσελίδες του διαδικτύου, προβολή ταινιών κτλ.
Ως προς το περιεχόµενο, το πρόσθετο υλικό µπορεί να αναφέρεται είτε σε περιπτώσεις γυναικών που εργάζονται και έχουν καταξιωθεί και διακριθεί σε θέσεις εργασίας
που παραδοσιακά ανδροκρατούνται είτε στη συµβολή των γυναικών στην πρόοδο και
εξέλιξη της επιστήµης και της τέχνης διαχρονικά. Μπορεί, ακόµη, να αναφέρεται στην
ενεργό εµπλοκή και συµµετοχή των γυναικών σε κρίσιµες για το Έθνος ιστορικές περιόδους ή στη σηµαντική κοινωνική προσφορά των γυναικών µέσω και διαµέσου του ρόλου
τους στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας κτλ.
Κρίνουµε σκόπιµο να επισηµάνουµε εδώ ότι οι όποιες παρεµβάσεις δεν τοποθετούνται σε ένα πλαίσιο επίθεσης ή εκδικητικότητας προς το φύλο των προνοµίων, δηλαδή το
ανδρικό, αλλά σε ένα πλαίσιο ισότιµης και αρµονικής συνύπαρξης ανδρών και γυναικών
στο πλαίσιο µιας δηµοκρατικής και δίκαιης προς όλα τα µέλη της κοινωνίας.
Η υλοποίηση διδακτικών παρεµβάσεων και ο εµπλουτισµός της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε τη θεµατική του φύλου στο βαθµό που γίνεται µεθοδικά και συστηµατικά έχει
πολλές πιθανότητες να συµβάλει:
• στην αποδόµηση και σταδιακά στην αµφισβήτηση και εξάλειψη των αναχρονιστικών
και περιοριστικών τόσο για τα αγόρια αλλά ιδιαίτερα για τα κορίτσια κοινωνικών στερεοτύπων των φύλων,
• στη διεύρυνση τόσο της ανδρικής όσο και της γυναικείας ταυτότητας και γενικότερα,
• στην προώθηση των αρχών της ισότητας στις κοινωνικές σχέσεις ανδρών και
γυναικών σε όλους τους κοινωνικούς τοµείς.
Απαραίτητη, ωστόσο, και αναγκαία συνθήκη για το σχεδιασµό και την υλοποίηση
διδακτικών παρεµβάσεων είναι οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν:
• τη δυνατότητα και την ευχέρεια να ανιχνεύουν και να καταγράφουν τα «κρυφά» και
φανερά στερεοτυπικά µηνύµατα, αποσιωπήσεις κτλ., έτσι όπως εγγράφονται στο κείµενο
και την εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων,
• την απαραίτητη υποδοµή τόσο σε επίπεδο γνώσεων και πληροφοριών όσο και σε
επίπεδο µεθοδολογίας για την αποδόµησή τους προς την κατεύθυνση της προώθησης
της ισότητας των φύλων.
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Τα παραπάνω, µε τη σειρά τους, προϋποθέτουν εκπαιδευτικούς που στο πλαίσιο της
βασικής τους εκπαίδευσης και κατάρτισης κυρίως αλλά και στο πλαίσιο επιµόρφωσης
έχουν µελετήσει και έχουν αποκτήσει γνώσεις πάνω στη σχετική µε τις διαφυλικές σχέσεις θεωρία και έρευνα. Ωστόσο, σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη αναφορικά µε την ένταξη
στα προγράµµατα σπουδών και την προσφορά µαθηµάτων σχετικά µε τη θεµατική του
φύλου σε πανεπιστηµιακές σχολές βασικής κατάρτισης εκπαιδευτικών, προκύπτει ότι η
συγκεκριµένη θεµατική έχει ενταχθεί και εµφανίζεται στα προγράµµατα σπουδών ενός
πολύ περιορισµένου αριθµού Σχολών και Τµηµάτων, κατ’ αποκλειστικότητα θεωρητικής
κατεύθυνσης, και µόλις την τελευταία δεκαπενταετία.2
Αν, µάλιστα, λάβουµε υπόψη το µεγάλο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα
στην απόκτηση του πτυχίου και στο διορισµό των εκπαιδευτικών, είναι πιθανόν ένας µεγάλος αριθµός από τη «γενιά» των εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει µαθήµατα
στη θεµατική του φύλου να µην έχουν διοριστεί µέχρι σήµερα. Έτσι, χωρίς να αποκλείονται οι περιπτώσεις εκπαιδευτικών διορισµένων και εν ενεργεία, που είτε στο πλαίσιο
της προσωπικής τους προσπάθειας για αυτοµόρφωση είτε στο πλαίσιο προγραµµάτων
επιµόρφωσης και ευαισθητοποίησης στη θεµατική του φύλου, πληρούν και διαθέτουν τις
πιο πάνω προϋποθέσεις υλοποίησης διδακτικών παρεµβάσεων, είναι πολύ πιθανόν αυτό
να µην ισχύει για την πλειονότητα των εν ενεργεία εκπαιδευτικών.
Οπωσδήποτε, τα «Συµπληρωµατικά Φυλλάδια» δε φιλοδοξούν και ούτε είναι εφικτό
να καλύψουν τα όποια κενά, δυσκολίες ή/και αντιστάσεις έχουν οι εκπαιδευτικοί σε ό,τι
σχετίζεται µε την προώθηση της ισότητας των φύλων κατά τη διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, θέλουµε να πιστεύουµε ότι θα αποτελέσουν ένα εργαλείο
αξιοποιήσιµο και χρήσιµο για όσους και όσες από το διδακτικό προσωπικό των Γενικών
Λυκείων ενδιαφέρονται και θεωρούν σκόπιµο να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διδακτικές
παρεµβάσεις στη θεµατική του φύλου.
Η επιλογή µας για τον «παραδειγµατικό» χαρακτήρα των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων» δεν είναι τυχαία. Έγινε µε βάση το γεγονός ότι τα σχολικά εγχειρίδια αντικαθίστανται ή/και αναθεωρούνται συχνά. Έτσι, ο παραδειγµατικός χαρακτήρας των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων» παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησής τους για υλοποίηση διδακτικών
παρεµβάσεων τόσο µε αφόρµηση τα εγκεκριµένα και χρησιµοποιούµενα σήµερα σχολικά
εγχειρίδια όσο και µε εκείνα που θα τα αντικαταστήσουν µελλοντικά.
Όπως έχει γίνει κατανοητό από όσα έχουν αναφερθεί µέχρις εδώ, το πρώτο βήµα για
την υλοποίηση παρεµβάσεων και τον εµπλουτισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την
οπτική του φύλου είναι η ανίχνευση, η καταγραφή και η αξιοποίηση των στερεοτύπων µε
σκοπό την επανεξέτασή τους, την αποδόµησή τους και την αποδυνάµωσή τους.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τις µεθοδολογικές επιλογές που υιοθετήσαµε στο
πλαίσιο αυτού του προγράµµατος για την εκπόνηση των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων». Είναι σαφές ότι η µεθοδολογία ανάλυσης των σχολικών εγχειριδίων από την οπτική του φύλου
καθώς και η παρουσίαση ενδεικτικών ευρηµάτων που παρατίθενται στη συνέχεια µπορούν
να αξιοποιηθούν ως ένα παράδειγµα για αντίστοιχες πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών.
2. Βλ. Ζιώγου, Σ. & Κανέλλου, Α. (2002). «Η µεταβλητή του φύλου στη βασική εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών» στο Β. Δεληγιάννη, Σ. Ζιώγου & Λ. Φρόση (επιµ.) (2002) Φύλο και εκπαιδευτική
πραγµατικότητα στην Ελλάδα. Αθήνα, ΚΕΘΙ (υπό έκδοση).
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1.3. Μεθοδολογία εκπόνησης των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων»
Η παραγωγή του υλικού που προτείνεται στο πλαίσιο του προγράµµατος ακολούθησε
τις καθιερωµένες διαδικασίες παραγωγής. Αρχικά, δηλαδή, έγινε ο σχεδιασµός και η
παραγωγή υλικού σε δοκιµαστική µορφή. Το υλικό αυτό εφαρµόστηκε σε συγκεκριµένες
εκπαιδευτικές µονάδες (Ιωάννινα-Θεσσαλονίκη). Τα δεδοµένα που προέκυψαν από τη
δοκιµαστική εφαρµογή και την εσωτερική αξιολόγηση (προτάσεις- παρατηρήσεις των
εκπαιδευτικών) αξιοποιήθηκαν για την οριστική και τελική διαµόρφωση του υλικού που
σας έχει δοθεί σε τελική πλέον µορφή.
Η εκπόνηση των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων» είχε, όπως είναι ευνόητο, ως απαραίτητη προϋπόθεση τη µελέτη και ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων από την οπτική
του φύλου.
Στόχος της ανάλυσης ήταν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, να ανιχνευθούν και να καταγραφούν οι στερεοτυπικές αναφορές για τα φύλα, οι αποσιωπήσεις ή/και οι απαξιωτικές
αναφορές για τις γυναίκες αλλά και τα εναύσµατα, ”καλές πρακτικές” προώθησης της
ισότητας των φύλων που εµπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια, προκειµένου οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές και οι µαθήτριες να ασχοληθούν µε τη θεµατική του φύλου.
Για την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων µε τον αµέσως παραπάνω στόχο χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ανάλυσης περιεχοµένου. Μια µέθοδος που έχει χρησιµοποιηθεί
ευρύτατα σε µελέτες σχετικά µε το πώς προβάλλονται και τι αποδίδεται στα φύλα µέσα
από το περιεχόµενο έντυπου υλικού, όπως σχολικά εγχειρίδια, λογοτεχνικά έργα για
παιδιά και ενήλικες, ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα, κινηµατογραφικά έργα κτλ.
Η µέθοδος ανάλυσης περιεχοµένου χρησιµοποιείται µε δύο µορφές. Την ποσοτική,
κατά την οποία η παρουσίαση των δεδοµένων γίνεται µε αριθµούς και οι ερευνητικές διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα στηρίζονται στην εκατοστιαία συχνότητα, µε την οποία
τα διάφορα νοήµατα, θέµατα, πρόσωπα ή µηνύµατα απαντούν στο αναλυόµενο υλικό.
Την ποιοτική, κατά την οποία βαρύνουσα σηµασία έχει κυρίως η αναζήτηση χαρακτηριστικών για το υπό έρευνα θέµα µηνυµάτων και όχι τόσο η συχνότητα εµφάνισής τους.
Στην ποιοτική εκδοχή της ανάλυσης περιεχοµένου οι ερευνητικές διαπιστώσεις και τα
συµπεράσµατα παρουσιάζονται µε ποιοτικούς όρους ή εκφράσεις, όπως π.χ. «κυρίως»,
«συνήθως», «σπάνια» κτλ.
Οι δύο µορφές της ανάλυσης περιεχοµένου δεν είναι αλληλοαποκλειόµενες. Είναι,
δηλαδή, θεµιτό και συνηθίζεται να χρησιµοποιούνται και οι δύο µορφές στο πλαίσιο µιας
έρευνας. Έτσι, στο πλαίσιο της ανάλυσης των σχολικών εγχειριδίων για τις ανάγκες
εκπόνησης των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων» χρησιµοποιήσαµε και τις δύο εκδοχές.
Άσχετα από τη µορφή, ποσοτική ή/και ποιοτική, της ανάλυσης περιεχοµένου που χρησιµοποιείται για τη µελέτη ενός υλικού, οι Berelson B.1 και Holsti O.2 υποστηρίζουν ότι
η ορθή, αποτελεσµατική και η κατά το δυνατό αντικειµενικότερη, εγκυρότερη και πιο
αξιόπιστη εφαρµογή της ανάλυσης περιεχοµένου απαιτεί και προϋποθέτει τα εξής:
• σαφή και επακριβή προσδιορισµό του σκοπού ανάλυσης του υλικού,
1. Berelson B., Content analysis in communication research, Hafner Publishing Company, New
York, 1971 (1η έκδοση 1952).
2. Holsti O.R., Content analysis for the social studies and humanities, Addison-Wesley
Publishing Co., Philadelphia, 1969.

13

• κατασκευή ενός λειτουργικού και γόνιµου συστήµατος κατηγοριών ανάλυσης,
κατηγορίες δηλαδή οι οποίες να επιτρέπουν την ταξινόµηση όλων των στοιχείων που
υπάρχουν στο υπό ανάλυση υλικό και που είναι σηµαντικά για τους σκοπούς της εκάστοτε
διερεύνησης,
• προσδιορισµό της µονάδας ταξινόµησης και της µονάδας συµφραζοµένων.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε το σύστηµα κατηγοριών ανάλυσης που διαµορφώσαµε
και χρησιµοποιήσαµε, καθώς και τις µονάδες ταξινόµησης και συµφραζοµένων που ορίσαµε
κατά την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων από την οπτική του φύλου. Το σύστηµα αυτό
µπορεί να αξιοποιηθεί, µε τις δικές σας προσαρµογές, κατά περίπτωση, ως µεθοδολογικό
«παράδειγµα» για την ανάλυση του διδακτέου υλικού που κάθε φορά χρησιµοποιείται.
1.3.1. Σύστηµα κατηγοριών ανάλυσης
Το σύστηµα κατηγοριών ανάλυσης που διαµορφώσαµε και χρησιµοποιήσαµε ακολουθεί και υιοθετεί, µε ελάχιστες παραλλαγές και παρεκκλίσεις, το σύστηµα κατηγοριών
ανάλυσης που έχει χρησιµοποιηθεί στην ήδη διεξαχθείσα και υπάρχουσα σχετική έρευνα
στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Όπως ήδη αναφέρθηκε, χρησιµοποιήσαµε και τις δύο
µορφές ανάλυσης περιεχοµένου, την ποσοτική και την ποιοτική.
Η ποσοτική εκδοχή χρησιµοποιήθηκε για να διερευνήσουµε την κατά φύλο σύνθεση
των οµάδων εκπόνησης των εγχειριδίων όπως και τις διαφοροποιήσεις µε βάση το φύλο
ως προς τα ακόλουθα ζητήµατα:
Tη συχνότητα µε την οποία:
• κείµενα ανδρών και γυναικών λογοτεχνών, επιστηµόνων δοκιµιογράφων κτλ.
έχουν ανθολογηθεί και εµπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια,
• οι άνδρες και οι γυναίκες είναι τα κύρια πρόσωπα στα κείµενα, αλλά και εικονίζονται στην εικονογράφηση που τα πλαισιώνει,
• έργα ανδρών και γυναικών καλλιτεχνών (ζωγράφων ή γλυπτών) έχουν επιλεγεί για
την εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων,
• γίνονται αναφορές σε επώνυµους άνδρες και επώνυµες γυναίκες από το χώρο
των επιστηµών, της τέχνης, της πολιτικής κτλ.
Όπως είναι ευνόητο, για την αποτύπωση των ποσοτικών διαφοροποιήσεων µε βάση
το φύλο ως προς τους συγκεκριµένους δείκτες έγινε απλή καταµέτρηση.
Η ποιοτική εκδοχή χρησιµοποιείται για την αποτύπωση και καταγραφή της διαφοροποίησης των φύλων, σύµφωνα µε τα παραδοσιακά κοινωνικά πρότυπα αλλά και την
ανάδειξη των καλών πρακτικών στο κείµενο και στην εικονογράφηση των σχολικών
εγχειριδίων. Για την ποιοτική εκδοχή της ανάλυσης περιεχοµένου οι κατηγορίες που
διαµορφώσαµε και χρησιµοποιήσαµε είναι οι ακόλουθες:
1. Τα φύλα στην ιδιωτική/προσωπική ζωή
Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται αναφορές σχετικά µε τον καταµερισµό ρόλων και
την κατανοµή εξουσίας στο χώρο της οικογένειας µε βάση το φύλο. Δηλαδή, άνδρες ή
γυναίκες είναι κυρίως τα πρόσωπα που προβάλλονται: α) να ασχολούνται µε τις δουλειές
του νοικοκυριού, την ανατροφή των παιδιών και γενικότερα τη φροντίδα των µελών της οικογένειας, β) να έχουν δικαιώµατα λήψης απόφασης και επιβολής τιµωριών, γ) να έχουν
δικαιώµατα και ελευθερίες σε ό,τι αφορά και σχετίζεται µε την προσωπική ζωή, όπως
εκδήλωση ερωτικής διάθεσης, επιλογή συζύγου, συζυγική απιστία κτλ.
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2. Τα φύλα στη δηµόσια κοινωνική ζωή
Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται αναφορές σχετικά µε την εµπλοκή και τη συµµετοχή των ανδρών και των γυναικών στο ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικοπολιτιστικό και
οικονοµικό γίγνεσθαι. Αναλυτικότερα, ταξινοµούνται αναφορές σχετικά µε την παρουσία των ανδρών και των γυναικών σε θέσεις εξουσίας (βασιλιάδες/βασίλισσες, ηγέτες,
υπουργός, Επίτροπος Ε.Ε. κτλ.), την εµπλοκή τους σε εµπόλεµες καταστάσεις, τη συµβολή τους στις τέχνες, στις επιστήµες, στην οικονοµία, µέσω του επαγγέλµατος που
προβάλλονται να ασκούν, και τέλος στη συµµετοχή των φύλων σε θρησκευτικές τελετές,
θυσίες και προσευχές στους θεούς κλπ.
3. Αναπαραστάσεις των φύλων
Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που αποδίδονται, θεωρούνται αποδεκτά ή/και εκδηλώνονται από άνδρες και γυναίκες, π.χ. στοργικότητα, εξυπνάδα, γενναιότητα, σύνεση, θάρρος κτλ. Στην ίδια κατηγορία ταξινοµούνται
οι συναισθηµατικές καταστάσεις που τα διάφορα πρόσωπα των κειµένων προβάλλονται
να βιώνουν καθώς και οι τρόποι εξωτερίκευσής τους.
4. Τα φύλα στο γραπτό λόγο των εγχειριδίων
Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται περιπτώσεις χρήσης του λόγου στα κείµενα των
σχολικών εγχειριδίων µε τρόπους που συντηρούν και αναπαράγουν τις λεκτικές πρακτικές διάκρισης σε βάρος του γυναικείου φύλου ή την υφιστάµενη κοινωνική ιεραρχία των
φύλων. Έτσι, στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται οι περιπτώσεις, όπου γίνεται χρήση:
• ουσιαστικών, άρθρων, επιθέτων, αντωνυµιών αρσενικού γένους για να δηλώσουν
και τα δύο γένη π.χ. “όλοι οι µαθητές”. (Γενικευτική χρήση του αρσενικού),
• ουδέτερων νοηµατικά λέξεων µε σηµασία αρσενικού, όπως π.χ. η χρήση των λέξεων: “άνθρωπος”, “παιδί”, για να δηλώσουν άνδρα και αγόρι αντίστοιχα, π.χ. “οι άνθρωποι
από αρχαιοτάτων χρόνων”, “τα παιδιά έπαιζαν ποδόσφαιρο”,
• υποκοριστικών ως δηλωτικών αδυναµίας π.χ. “γυναικούλα” ή πολύ δύσκολων
συνθηκών ζωής “η καηµένη η γριούλα”.
5. Υποτίµηση ή/και απαξίωση του γυναικείου φύλου
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται αναφορές που ρητά και απερίφραστα απαξιώνουν τις γυναίκες π.χ. Τίποτα -δεν είδα παρά ένα γύναιο αδιανόητο που φλυαρούσε
ασυνάρτητα-µονάχα αυτό» (ΚΝΛΓ΄:194).
6. Καλές Πρακτικές
Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται περιπτώσεις που διαφοροποιούνται από τον
παραδοσιακό στερεοτυπικό τρόπο παρουσίασης των ανδρών και των γυναικών και που
συµβάλλουν στην προώθηση της ισότητας στις διαφυλικές σχέσεις γενικά.
Συγκεκριµένα ταξινοµούνται περιπτώσεις:
• γυναικών σε θέση εξουσίας, π.χ. βασίλισσα Αρτεµισία, επίτροπος Ευρωπαϊκής
Ένωσης κτλ., όπως και σε µη παραδοσιακά για το φύλο τους επαγγέλµατα,
• γυναικών επώνυµων στο χώρο της επιστήµης, της τέχνης και της πολιτικής,
• προτάσεων προς το διδακτικό προσωπικό για ανάπτυξη συζήτησης και προβληµατισµού στην τάξη ή για ανάθεση εργασιών στους µαθητές και στις µαθήτριες σχετικά µε
τις διαφυλικές σχέσεις.
Το σύστηµα κατηγοριών ανάλυσης που παραθέσαµε παραπάνω είναι δυνατό µε τις
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ανάλογες προσαρµογές να χρησιµοποιείται τόσο από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες για την οργάνωση και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέµβασης όσο και
από τους µαθητές και τις µαθήτριες στο πλαίσιο ερευνητικών εργασιών (projects) που
είναι δυνατό να τους ανατεθούν. Έτσι, εξασφαλίζεται η ενεργή συµµετοχή τους στην
ανίχνευση και στην καταγραφή των κυρίαρχων στερεοτυπικών αντιλήψεων. Κι αυτό είναι
το πρώτο βήµα που ανοίγει το πεδίο της αποδόµησης, της αµφισβήτησης, της κριτικής και
της εναλλακτικής πρότασης που να εµπεριέχει την οπτική της ισότητας των φύλων.
1.3.2. Μονάδα ταξινόµησης και µονάδα συµφραζοµένων
Η µονάδα ταξινόµησης, σύµφωνα µε τους Berelson1 και Holsti2, ορίζεται ως το µικρότερο τµήµα του υπό ανάλυση ερευνητικού υλικού που καταχωρείται σε µια από τις
κατηγορίες ανάλυσης και µπορεί να είναι η λέξη, η φράση, το θέµα, το πρόσωπο κτλ. Η
ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων από την οπτική του φύλου, µε στόχο την αποτύπωση
του τρόπου που παρουσιάζονται οι άνδρες και οι γυναίκες, επιβάλλει ως µονάδα ταξινόµησης το πρόσωπο σε σχέση µε το φύλο του. Η µονάδα συµφραζοµένων ορίζεται ως
εκείνο το τµήµα του υπό ανάλυση ερευνητικού υλικού το οποίο βοηθά και διευκολύνει την
καταχώρηση της µονάδας ταξινόµησης στις διάφορες κατηγορίες. Ως µονάδα συµφραζοµένων ορίστηκε η νοηµατική ενότητα, που άλλοτε ήταν µία πρόταση και άλλοτε µία ή
περισσότερες παράγραφοι.
1.3.3. Το δείγµα των σχολικών εγχειριδίων
Τα σχολικά εγχειρίδια που αναλύθηκαν σύµφωνα µε το πιο πάνω σύστηµα κατηγοριών, τη µονάδα ταξινόµησης και τη µονάδα συµφραζοµένων, ήταν τα εγκεκριµένα και
χρησιµοποιούµενα στα πλαίσια διδασκαλίας των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών και της
Ιστορίας στο Γενικό Λύκειο κατά τη σχολική χρονιά 2005-06. Τα περισσότερα από αυτά
είναι αναθεωρηµένες εκδόσεις παλαιότερων εγχειριδίων. Οι αναθεωρήσεις, όπως και οι
νέες εκδόσεις των εγχειριδίων, χρονολογούνται από το 2000 και εξής.
Η επιλογή µας να επικεντρώσουµε την ανάλυση στα συγκεκριµένα εγχειρίδια
στηρίζεται στο γεγονός ότι η διδασκαλία των αντίστοιχων µαθηµάτων προβλέπεται και
για τις τρεις τάξεις του Γεν. Λυκείου, καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του ωρολογίου
εβδοµαδιαίου προγράµµατος και τέλος τα διδασκόµενα αντίστοιχα µαθήµατα θεωρούνται
ως πρωτεύοντα και εξετάζονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε ενδεικτικά µέρος των ευρηµάτων που προέκυψαν από την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων από την οπτική του φύλου. Οπωσδήποτε,
µια λεπτοµερής και αναλυτική παρουσίαση των ευρηµάτων θα ήταν ενδιαφέρουσα. Ωστό1. Berelson B., (1971), ο.π.
2. Holsti O.R., (1969), ο.π.
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σο, αυτό δεν ήταν δυνατό να γίνει στο πλαίσιο του συγκεκριµένου Έργου, δεδοµένου ότι
στόχος του δεν ήταν η ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων από την οπτική του φύλου και
η διεξοδική παρουσίαση των ευρυµάτων της ανάλυσης αλλά η κατασκευή ενός εργαλείου
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Έτσι τα ενδεικτικά αυτά ευρήµατα σε
συνδυασµό µε το σύστηµα κατηγοριών ανάλυσης, που διαµορφώσαµε και περιγράψαµε
παραπάνω, είναι δυνατό, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, να αποτελέσουν ένα
εργαλείο ή παράδειγµα για το διδακτικό προσωπικό προκειµένου να αναζητήσει και να
επισηµάνει περαιτέρω στοιχεία σχετικά µε τα φύλα στα σχολικά εγχειρίδια που χρησιµοποιούνται σήµερα όπως και σ’ εκείνα που θα τα αντικαταστήσουν µελλοντικά.
Τα ενδεικτικά παραδείγµατα που θα παραθέσουµε αφορούν τα εγχειρίδια των Αρχαίων, των Νέων Ελληνικών και της Ιστορίας. Αρχικά, θα παρουσιάσουµε τα ευρήµατα που
προέκυψαν από την ποσοτική ανάλυση των εγχειριδίων µε βάση τους δείκτες-ζητήµατα
που παραθέσαµε στην προηγούµενη ενότητα 1.3.1. Θα ακολουθήσουν τα ευρήµατα της
ποιοτικής ανάλυσης.
Προτού παρουσιάσουµε τα ευρήµατα, θεωρούµε σκόπιµο να επισηµάνουµε εδώ ότι
πρόθεσή µας δεν είναι να κρίνουµε το περιεχόµενο των εγχειριδίων από την άποψη της
επιλογής των ζητηµάτων που αναπτύσσονται, την εγκυρότητα και τη σφαιρικότητα της
ανάπτυξής τους και πολύ περισσότερο τις επιστηµονικές γνώσεις των συντελεστών
της εκπόνησής τους. Τα ευρήµατα αφορούν αποκλειστικά και µόνο τη θεµατική του
φύλου, είναι ενδεικτικά και, όπως έχει επανειληµµένα αναφερθεί παραπάνω, µπορούν
να αξιοποιηθούν ως αφετηρία και ως έναυσµα συζητήσεων και ανάπτυξης ενός γόνιµου
προβληµατισµού σχετικά µε τα φύλα.
2.1. Ποσοτική ανάλυση
Η ποσοτική ανάλυση µε βάση τους δείκτες που προσδιορίσαµε αναδεικνύει την
αριθµητική κυριαρχία και υπεροχή του ανδρικού φύλου στο περιεχόµενο των σχολικών
εγχειριδίων που αναλύσαµε. Αναλυτικότερα:
2.1.1. Η κατά φύλο σύνθεση των οµάδων εκπόνησης των σχολικών εγχειριδίων
Η συµµετοχή των ανδρών και των γυναικών στις οµάδες εκπόνησης των εγχειριδίων,
η ιδιότητα µε την οποία συµµετείχαν όπως και η επαγγελµατική τους ταυτότητα, έτσι όπως
αναγράφονται στο οπισθόφυλλο της πρώτης σελίδας των εγχειριδίων, αποτελεί, κατά την
προσωπική µας εκτίµηση, µια σηµαντική παράµετρο κατά τη µελέτη και ανάλυση των εγχειριδίων από την οπτική του φύλου. Η σηµασία της έγκειται στο γεγονός ότι αναδεικνύει
το βαθµό συµµετοχής των ανδρών και των γυναικών στην επιλογή και τη σύνταξη της επίσηµης σχολικής γνώσης. Πέρα, ωστόσο, από τη διάσταση του φύλου, η οµάδα εκπόνησης
του κάθε εγχειριδίου αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για την ταυτότητά του, το οποίο οι εκπαιδευτικοί ενδείκνυται να κατευθύνουν τους µαθητές και τις µαθήτριες να προσέχουν.
Η καταµέτρηση των ανδρών και των γυναικών που ενεπλάκησαν µε διάφορες ιδιότητες, όπως συγγραφείς, κριτές - αξιολογητές/αξιολογήτριες, υπεύθυνοι/υπεύθυνες του
Π.Ι. κλπ., στην εκπόνηση των σχολικών εγχειριδίων θεωρητικής κατεύθυνσης του Γενικού Λυκείου αναδεικνύει την αριθµητική κυριαρχία του ανδρικού φύλου. Στον πίνακα που
ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθµός των ανδρών και των γυναικών, όπως και οι ιδιότητες
µε τις οποίες συµµετείχαν στην εκπόνηση των σχολικών εγχειριδίων.
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* Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας τεύχος Α΄,Β΄,Γ΄ για τις τάξεις Α΄,Β΄,Γ΄ αντίστοιχα.
** Στα εγχειρίδια Ιστορίας όλων των τάξεων το 1 δηλώνει την Ιστορία Γενικής Παιδείας και το 2 την
Ιστορία Επιλογής. Αναλυτικότερα: Ιστορία Α1 δηλώνει το εγχειρίδιο Ιστορία του Αρχαίου Κόσµου
(Γενικής Παιδείας), Ιστορία Α2: Ο Ευρωπαϊκός πολιτισµός και οι ρίζες του (επιλογής), Ιστορία
Β1: Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσµου (Γενικής Παιδείας), Ιστορία Β2: Θέµατα
Ιστορίας (Επιλογής), Ιστορία Γ1α: Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη (1789-1909), Ιστορία Γ1β: Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη (τεύχος β΄), Ιστορία Γ2: Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας (Θεωρητική
κατεύθυνση).
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Η µελέτη των δεδοµένων του παραπάνω πίνακα αναδεικνύει ότι:
α) ο αριθµός των ανδρών που συµµετείχαν στην εκπόνηση των εγχειριδίων είναι
πολύ µεγαλύτερος του αριθµού των γυναικών και β) ότι οι άνδρες συµµετείχαν µε
ιδιότητες που ήταν περισσότερο σηµαντικές και καθοριστικές στην επιλογή και στη
συγκρότηση του περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων. Όπως φαίνεται στον πίνακα,
οι άνδρες συµµετείχαν κυρίως ως συγγραφείς, ως µέλη των επιτροπών κρίσης και ως
υπεύθυνοι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Οι γυναίκες, αντίθετα, συµµετείχαν ελάχιστα
µε τις ιδιότητες αυτές, ενώ συµµετείχαν µε τον ίδιο περίπου, µε τους άνδρες, αριθµό
στην καλλιτεχνική επιµέλεια των εγχειριδίων. Προκύπτει, λοιπόν, ότι σε επιστήµες που
διαχρονικά έχουν πολιτογραφηθεί ως αρµόζουσες και συµβατές µε τη γυναικεία ταυτότητα, θεραπεύει ένας πολύ µεγαλύτερος αριθµός γυναικών συγκριτικά µε τον αριθµό των
ανδρών, ιδιαίτερα από την δεκαετία του ’70 κ.ε., ωστόσο, κατά τις διαδικασίες επιλογής
και συγκρότησης της επίσηµης σχολικής γνώσης που σχετίζονται άµεσα µε αυτές, οι
γυναίκες είναι ουσιαστικά απούσες. Έτσι, το µήνυµα που µεταβιβάζεται στους µαθητές
και στις µαθήτριες από τις αρχικές σελίδες των εγχειριδίων είναι ότι παρά το γεγονός ότι
οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα φιλολογικά µαθήµατα στα σχολεία µέσης εκπαίδευσης
είναι κυρίως γυναίκες, ωστόσο τις ευκαιρίες, την ευθύνη και ταυτόχρονα το προνόµιο και
την εξουσία επιλογής και συγκρότησης της διδακτέας ύλης έχουν βασικά οι άνδρες.
2.1.2. Ανθολογούµενοι/ανθολογούµενες συγγραφείς
Οι Έλληνες και οι αλλοδαποί λογοτέχνες (πεζογράφοι και ποιητές) που ανθολογούνται στα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών του Γενικού Λυκείου είναι βασικά άνδρες.
Συγκεκριµένα:
Στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ τεύχος ανθολογούνται 54 άνδρες
λογοτέχνες (πεζογράφοι-ποιητές) αλλά καµία γυναίκα. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο εισαγωγικό σηµείωµα για την Επτανησιακή Σχολή (σ.207) γίνεται αναφορά “στο αξιόλογο
αυτοβιογραφικό αφήγηµα της Ελισάβετ Μαρτινέγκου-Μουτζάν…µας δίνει µια εικόνα
για την κοινωνία της εποχής και για τη θέση της γυναίκας σ’ αυτή”*, αλλ’ ωστόσο δεν
ανθολογείται κάποιο απόσπασµα από το έργο της. Παρόµοια, στο εισαγωγικό σηµείωµα
για τη Νέα Αθηναϊκή Σχολή (σ.407) ανάµεσα “στους ποιητές” αναφέρονται τα ονόµατα
των ποιητριών Αιµιλίας Δάφνη και Μυρτιώτισσας, αλλά στο εγχειρίδιο δεν εµπεριέχεται
κάποιο από τα ποιήµατά τους.
Στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ τεύχος ανθολογούνται 52 άνδρες συγγραφείς-ποιητές µε περισσότερα του ενός έργου ο καθένας µε συνέπεια να υπάρχουν
88 κείµενα ανδρών και µόλις 4 γυναίκες µε ένα µόνο έργο η καθεµιά.
Στο εγχειρίδιο Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ τεύχος ανθολογούνται 88
άνδρες πεζογράφοι και ποιητές και µόλις 14 γυναίκες και στο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
θεωρητικής κατεύθυνσης αντίστοιχα 36 άνδρες και 5 γυναίκες.
Στα εγχειρίδια Έκφραση-Έκθεση Α΄,Β΄,Γ΄ τεύχη, εκτός από λογοτεχνικά κείµενα
ανθολογούνται αποσπάσµατα επιστηµονικών άρθρων, δοκιµίων, οµιλιών, δηµοσιευµάτων
στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο κτλ. Άσχετα από το είδος των κειµένων οι δηµιουργοί
τους είναι πολύ περισσότεροι άνδρες από ό,τι γυναίκες. Ενδεικτικά:
* Τα εισαγωγικά σηµαίνουν ότι το απόσπασµα είναι αυτολεξεί από το εγχειρίδιο.
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Στην Έκφραση-Έκθεση Α΄ τεύχος ανθολογούνται 67 κείµενα ανδρών και µόνο 13
κείµενα γυναικών.
Στην Έκφραση-Έκθεση Β΄ τεύχος ανθολογούνται 45 κείµενα ανδρών και µόνο 10
κείµενα γυναικών.
Στην Έκφραση-Έκθεση Γ΄ τεύχος ανθολογούνται 83 κείµενα ανδρών και µόνο 6
κείµενα γυναικών.
Η ίδια διαπίστωση ισχύει και για τα παράλληλα κείµενα ή αλλιώς τις πηγές που
παρατίθενται µέσα σε διακριτά πλαίσια στα εγχειρίδια της Ιστορίας των τριών τάξεων
του Γενικού Λυκείου όπως και στα κείµενα που παρατίθενται στο τέλος του εγχειριδίου
Σοφοκλέους Αντιγόνη-Φιλοκτήτης.
2.1.3. Άνδρες και γυναίκες ως πρωταγωνιστές/πρωταγωνίστριες
Η συχνότητα µε την οποία τα δύο φύλα αποτελούν τα κύρια πρόσωπα ελέγχθηκε
κυρίως στα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών. Ένας από τους πιο βασικούς δείκτες που
χρησιµοποιείται συνήθως κατά την καταµέτρηση των κειµένων που έχουν ως πρωταγωνιστές άνδρες ή γυναίκες είναι τα ονόµατα ή το γένος του ουσιαστικού που αναγράφεται
στον τίτλο τους π.χ. Λουκής Λάρας (ΚΝΛΑ΄:316), ο Παπα-Νάρκισσος (ΚΝΛΑ΄:321), ο Αλιβάνιστος (ΚΝΛΒ΄:58), ο Πατούχας (ΚΝΛΒ΄:79). Με βάση το δείκτη αυτό, αλλά και γενικά
το περιεχόµενο των κειµένων, διαπιστώθηκε µια σαφής αριθµητική υπεροχή των ανδρών
έναντι των γυναικών. Έτσι, τα περισσότερα κείµενα αναφέρονται σε δυσκολίες ζωής,
σε παθήµατα, στον κοινωνικό προβληµατισµό ή τα πολιτικά οράµατα κτλ. των ανδρών.
Ενδεικτικά, στο εγχειρίδιο Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ τεύχος, ο αριθµός των
ανδρών που είναι τα κεντρικά πρόσωπα στα κείµενα είναι 64, ενώ ο αριθµός των γυναικών
είναι µόλις 23. Παρόµοια, στο Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης οι αντίστοιχοι αριθµοί είναι 18 άνδρες και µόλις 7 γυναίκες. Ωστόσο, εκτός από το συγκεκριµένο
ζήτηµα, αξίζει να αναφερθεί ότι οι γυναίκες, όταν αποτελούν τα κεντρικά πρόσωπα, στις
περισσότερες των περιπτώσεων παρουσιάζονται είτε αρνητικά, όπως π.χ. η γλύπτρια Ιζαµπέλα Μόλναρ (ΚΝΛΓ΄:191), η Γυναίκα της Ζάκυθος (ΚΝΛΑ΄:250-253) είτε συνδέονται µε
µιζέρια, φτώχεια, δυστυχία και πένθος βλ. π.χ.: Το Αµάρτηµα της µητρός µου (Νεοελληνική
Λογοτεχνία:125), Πατέρα στο σπίτι (ΚΝΛΒ΄:72), Το µοιρολόι της Φώκιας (ΚΝΛΒ΄:68) κ.ά.
2.1.4. Εικονογράφηση
Η εικονογράφηση και γενικά η καλλιτεχνική επιµέλεια των εγχειριδίων είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα, ιδιαίτερα µάλιστα στη σύγχρονη ιστορικοκοινωνική περίοδο που χαρακτηρίζεται ως εποχή της εικόνας. Επηρεάζει το ενδιαφέρον των µαθητών και µαθητριών για
το περιεχόµενο του εγχειριδίου, δεδοµένου ότι συµβάλλει στην ελκυστικότητά του, στην
αισθητική καλλιέργεια και στην επαφή τους µε την τέχνη. Ακόµη, µεταβιβάζει µηνύµατα
που έµµεσα αλλά αποτελεσµατικά επηρεάζουν τις αναπαραστάσεις και τις απόψεις των
µαθητών και µαθητριών για την κοινωνική πραγµατικότητα.
Παρά την ευρύτατα αναγνωρισµένη καλλιτεχνική αξία των έργων τέχνης, πινάκων,
γλυπτών, φωτογραφιών κτλ. που έχουν επιλεγεί για την εικονογράφηση των εγχειριδίων
που αναλύσαµε, σε ό,τι αφορά τη θεµατική του φύλου, διαπιστώνεται ότι:
• έχουν επιλεγεί και εµπεριέχονται σχεδόν αποκλειστικά έργα επώνυµων ανδρών
καλλιτεχνών, Ελλήνων και αλλοδαπών,
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• τα εικονιζόµενα πρόσωπα στους πίνακες, στα αγάλµατα, στα σκίτσα κτλ. είναι
στη συντριπτική πλειονότητα άνδρες. Αυτό, ως ένα µεγάλο βαθµό, είναι αναµενόµενο
επακόλουθο της αµέσως προηγούµενης διαπίστωσης, δεδοµένου ότι η εικονογράφηση
προβάλλει συνήθως το κεντρικό πρόσωπο του κειµένου που συνοδεύει.
Συγκεκριµένα:
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ τεύχος
Δεν εµπεριέχεται κανένα έργο γυναίκας ζωγράφου.
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ τεύχος
Εµπεριέχονται 21 έργα ανδρών καλλιτεχνών και µόλις 2 έργα γυναικών (Δ. Γαλάνη
σ.312, Rene Magritte σ.439).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ τεύχος
Εµπεριέχονται 39 έργα ανδρών και µόλις 2 γυναικών καλλιτεχνών (Καζάκη Ιωάννα
σ.285, Λίλη Καπετανάκη σ.305).
- Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Δεν εµπεριέχεται κανένα έργο γυναίκας ζωγράφου αλλά 24 έργα ανδρών.
2.1.5. Επώνυµα πρόσωπα
Οι φιλόσοφοι, οι στρατηγοί, οι λογοτέχνες, οι ιστορικοί κτλ. στο έργο, στην προσφορά
και στη ζωή των οποίων γίνεται αναφορά είναι κυρίως άνδρες.
Ενδεικτικά:
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ τεύχος
Σπένσερ και Δαρβίνος (σ.346), Δάντης Αλιγκέρι (σ.356-58), Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (σ.50 και 194-196), Νικηταράς (σ.50), Διγενής Ακρίτας (σ.56), Μέγας Αλέξανδρος
(σ.122-25) κ.ά. Η µοναδική αναφορά σε γυναίκα ιστορικό πρόσωπο αφορά την Κλεοπάτρα
(σ.435-36) στο γνωστό ποίηµα του Καβάφη.
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ τεύχος
Όσκαρ Ουάιλντ (σ.177), Αδαµάντιος Κοραής (σ.444), Κάλβος (σ.448), Ρεµπώ, Λεωτρεαµόν (σ.264), Ρήγας Φεραίος, Μακρυγιάννης κ.ά. (σ.491), Σεφέρης (σ.493), Φειδίας,
Πραξιτέλης (σ.500). Δε γίνεται καµία αναφορά σε γυναίκα επώνυµη.
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ τεύχος
Έλιοτ, Σεφέρης (σ.21), Μ. Θεοδωράκης, Γ. Μαρκόπουλος (σ.33), Ντοστογιέφσκι,
Τολστόι, Μαγιακόφσκι, Τσέχωφ, Βολταίρος (σ.39), Αριστοφάνης, Μένανδρος (σ.145),
Λορέντζος Μαβίλης (σ.359), Σαίξπηρ, Δελµούζος, Ν. Καχτίτσης (σ.373-375) κ.ά. Οι
µοναδικές αναφορές σε επώνυµες γυναίκες είναι στην Πηνελόπη Δέλτα (σ.217) και στην
Εύα Πάλµερ (σ.463).
- Έκφραση-Έκθεση Α΄ τεύχος
Παρουσιάζονται διάσηµες προσωπικότητες µέσα από τα σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατά τους, τις επιστολές τους, από το συγγραφικό έργο άλλων συγγραφέων και
από άρθρα εφηµερίδων που αναφέρονται στη ζωή και στο έργο τους. Με εξαίρεση την
αφήγηση του γνωστού περιστατικού για τη συµµετοχή της Αρτεµισίας στη ναυµαχία της
Σαλαµίνας (σ.234), όλες οι άλλες περιπτώσεις αφορούν άνδρες, π.χ. τον Ίωνα Δραγούµη
(σ.36-37,190) τον Μάρσαλ Μακ Λούαν (σ.100-103), τον Μ. Αλέξανδρο (σ.170), τον Κ. Π.
Καβάφη (σ.171-173), τον Αλέξανδρο Δελµούζο (σ.216), τον Ιωάννη Κονδυλάκη (σ.282283) και τον Γιούρι Γκαγκάριν (σ.292-293).
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- Έκφραση-Έκθεση Β΄ τεύχος
Στο εγχειρίδιο αυτό εκτός από αποσπάσµατα δοκιµίων, οµιλιών κτλ. εµπεριέχονται
και βιογραφίες – αυτοβιογραφίες διάσηµων προσώπων. Οι βιογραφίες και οι αυτοβιογραφίες των ανδρών είναι πολύ περισσότερες από ό,τι των γυναικών. Συγκεκριµένα, εµπεριέχονται 9 βιογραφίες και αυτοβιογραφίες ανδρών και µόλις 2 γυναικών. Άνδρες: «Κ.
Π. Καβάφης» (σ.73), «Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης» (σ.77), «Γ. Ψυχάρης» (σ.88), «Αλβέρτος Σβάιτσερ» (σ.137), « Θ. Κολοκοτρώνης» (σ.139), «Παύλος Νιρβάνας» (σ.142),
«Γιώργος Θεοτοκάς» (σ.145), «Μακρυγιάννης» (σ.149), «Άγγελος Σικελιανός» (σ.159).
Γυναίκες: «Κική Δηµουλά» (σ.74), «Wendy Cope» (σ.75).
Επίσης γίνονται αναφορές στο έργο των επώνυµων ανδρών: Δηµήτρη Σγούρου,
Φραντς Σούµπερτ, Βαγγέλη Γερµανού (σ.212-214) και των επώνυµων γυναικών: Αλίκης
Καγιαλόγλου, Σαβίνας Γιαννάτου (σ.212-214).
Σχολιασµός
Η κατά φύλο καταγραφή και καταµέτρηση των βασικών και κύριων προσώπων των
κειµένων και της εικονογράφησης, των συγγραφέων, έργα των οποίων έχουν επιλεγεί
ως βασικά κείµενα ή ως παράλληλα, των καλλιτεχνών, δηµιουργίες των οποίων έχουν
επιλεγεί για την εικονογράφηση των εγχειριδίων, αναδεικνύει σαφέστατα µία αριθµητική κυριαρχία των ανδρών. Έτσι, το µήνυµα που είναι πολύ πιθανό να διαχέεται και να
µεταβιβάζεται στους µαθητές και στις µαθήτριες µέσω των συγκεκριµένων εγχειριδίων
είναι ότι τα σηµαντικά πρόσωπα στην κοινωνία, διαχρονικά αλλά και συγχρονικά, είναι
βασικά οι άνδρες, µιας και για εκείνους γράφουν και δηµιουργούν οι συγγραφείς, δοκιµιογράφοι και καλλιτέχνες. Η ανδρική οπτική, επίσης, η ανδρική εµπειρία και θέαση του
κόσµου είναι κυρίως αυτή που αποτυπώνονται και µεταβιβάζονται στους µαθητές και στις
µαθήτριες κατά τη φοίτησή τους στο Γενικό Λύκειο µέσω του λογοτεχνικού, δοκιµιακού,
δηµοσιογραφικού και καλλιτεχνικού λόγου. Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασµό µε το ότι οι
εφευρέτες και οι επιστήµονες που αναφέρονται είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα
άντρες συµβάλλουν στη συντήρηση και αναπαραγωγή της αντίληψης ότι οι θεµελιωτές
αλλά και ο µοχλός ανάπτυξης του πολιτισµού είναι βασικά οι άνδρες
Ενδεικτικές προτάσεις παρέµβασης
Στο βαθµό που γίνεται αποδεκτό ότι οι παραπάνω ποσοτικές διαφοροποιήσεις µε
βάση το φύλο στο περιεχόµενο των συγκεκριµένων εγχειριδίων αποτελεί ένα µέσο συντήρησης και αναπαραγωγής της κοινωνικής αντίληψης περί της ανωτερότητας και της
σηµαντικότητας του ανδρικού φύλου, οι εκπαιδευτικοί ενδείκνυται να επισηµαίνουν και
να σχολιάζουν στην τάξη όλα ή επιλεκτικά κάποια από τα παραπάνω ζητήµατα και κυρίως
να κατευθύνουν τους µαθητές και τις µαθήτριες να προβληµατίζονται και να αναζητούν
τα αίτια. Για παράδειγµα:
• το φύλο των δηµιουργών των βασικών λογοτεχνικών και των παράλληλων κειµένων όπως και το φύλο των κεντρικών προσώπων µπορεί να επισηµαίνεται µε ερωτήσεις
του τύπου: Άνδρας ή γυναίκα θα µας µιλήσει σήµερα µέσω του κειµένου; Για άνδρα ή
γυναίκα θα µας µιλήσει; Πώς θα σας φαινόταν, αλήθεια, το κείµενο, αν επιχειρήσουµε µια
αντιστροφή της θέσης που έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες σ’ αυτό; Αν, δηλαδή, το ρόλο,

22

τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τις αντιδράσεις και τις συµπεριφορές των ανδρών
τα αποδώσουµε στις γυναίκες και το αντίστροφο; Γνωρίζετε γυναίκες λογοτέχνες; Έχετε
διαβάσει έργα τους; Γιατί άραγε τα περισσότερα από τα κείµενα που ανθολογούνται
ανήκουν σε άνδρες λογοτέχνες; κτλ.
• αντίστοιχες και ανάλογες ερωτήσεις µπορεί να γίνονται για την εικονογράφηση
των κειµένων σε σχέση µε το φύλο των καλλιτεχνών έργα των οποίων εµπεριέχονται στα
εγχειρίδια όπως επίσης και σε σχέση µε τα επώνυµα πρόσωπα.
• µπορεί να συζητηθεί και να σχολιαστεί στην τάξη η πλήρης απουσία γυναικών
δηµιουργών από τα έργα της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας, µε εξαίρεση τη Σαπφώ και
να αναζητηθούν τα αίτια.
• ενδείκνυται να συζητηθεί στην τάξη η περιορισµένη παρουσία των γυναικών στο
χώρο της λογοτεχνίας και γενικά της τέχνης σε προγενέστερες εποχές και να γίνει
σύγκριση µε σύγχρονα δεδοµένα. Η εξελικτική πορεία των γυναικών στο συγκεκριµένο
χώρο αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών επικαθορισµών και συµβάλλει
στην κατάρριψη του µύθου περί «απουσίας» λογοτεχνικού και καλλιτεχνικού «ταλέντου»
και γενικά δηµιουργικών δεξιοτήτων από τις γυναίκες.
• είναι δυνατό να γίνει µια σύγκριση των θεµατικών µε τις οποίες ασχολούνται οι
γυναίκες και οι άνδρες λογοτέχνες και να διαπιστωθούν διαφορές και οµοιότητες.
• η αποτύπωση της κατάστασης σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην εκπόνηση των σχολικών εγχειριδίων, την ανθολόγηση κειµένων, το φύλο
των κεντρικών προσώπων κτλ. όπως βέβαια και το ζήτηµα των δυσκολιών πρόσβασης των γυναικών στο χώρο της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής µέχρι περίπου τις
αρχές του 20ού αιώνα, είναι δυνατό να ανατεθούν ως εργασίες σε οµάδες µαθητών
και µαθητριών.
Προτεινόµενο υλικό
Από το βιβλίο «Δοκίµια» του υλικού ενδείκνυται να αξιοποιηθεί το άρθρο της ΖιώγουΚαραστεργίου Σ. «Αγωνίστηκα όµως απεγνωσµένα και νίκησα: Η παρουσία των γυναικών
εκπαιδευτικών στην ελληνική εκπαίδευση κατά το 19ο και αρχές του 20ού αιώνα: από την
Ευανθία Καϊρη στην Αγγελική Παναγιωτάτου».
Από το εγχειρίδιο: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Τάξης Γυµνασίου τα εξής:
- Γαλανάκη Ρέα «Η µεταµφίεση» (σ.244).
- Μουτζάν-Μαρτινέγκου Ελισάβετ «Αυτοβιογραφία» (σ.50).
Από το CD-ROM του υλικού τα εξής:
- Γεωργιάδου-Κούντουρα, Ε. (1993). «Η γυναίκα στη νεοελληνική ζωγραφική του ΙΘ΄
αιώνα: εικόνα και δηµιουργός» στο Κενά στην Ιστορία της Τέχνης, Αθήνα, εκδ. Γκοβόστη
(Πρακτικά Συµποσίου), σ.13-25.
- Εφηµ. Καθηµερινή Κυριακή 6/10/1996, ένθετο «Επτά Ηµέρες», όπου υπάρχει ειδικό αφιέρωµα µε θέµα: «Η Γυναίκα στην Τέχνη».
- Riet van der Linden (1993). «Κενά στην Ιστορία της Τέχνης, Γυναίκες καλλιτέχνιδες» στο Κενά στην Ιστορία της Τέχνης, Αθήνα, εκδ. Γκοβόστη (Πρακτικά Συµποσίου),
σ.49-69.
Στο CD-ROM και στην Ιστοσελίδα του Προγράµµατος εµπεριέχεται, ακόµη, έντυπο
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(σκαναρισµένο) υλικό όπως και ηλεκτρονικές διευθύνσεις για γυναίκες επώνυµες σε
διάφορους τοµείς των επιστηµών, της τέχνης και της πολιτικής, διαχρονικά αλλά και
συγχρονικά. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να εκτυπώνουν και να αξιοποιούν το συγκεκριµένο
υλικό στη διδασκαλία.
2.2. Ποιοτική ανάλυση
2.2.1. Τα φύλα στην ιδιωτική/προσωπική ζωή
Οι άνδρες και οι γυναίκες προβάλλονται να έχουν διακριτούς ρόλους και ιεραρχηµένες σχέσεις στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας. Οι γυναίκες προβάλλονται να κινούνται
και να δραστηριοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας,
διεκπεραιώνοντας υποχρεώσεις που συνδέονται και απορρέουν από τον τρισυπόστατο
ρόλο τους⋅ της µητέρας, της συζύγου και της νοικοκυράς. Έτσι, στα εγχειρίδια των Νέων
Ελληνικών, στα οποία κυρίως υπάρχουν αναφορές στον χώρο της οικογένειας, οι γυναίκες προβάλλονται να ασχολούνται µε την ανατροφή, τη διαπαιδαγώγηση και γενικότερα
µε το «ευ ζήν» των παιδιών, τις δουλειές του νοικοκυριού, τη φροντίδα και την περιποίηση του συζύγου.
Από την άλλη µεριά, οι άνδρες είναι απόντες από τις καθηµερινές ρουτίνες στον
ιδιωτικό χώρο της οικογένειας. Άλλοτε ρητά και άµεσα και άλλοτε έµµεσα οι άνδρες
δραστηριοποιούνται κυρίως στο δηµόσιο χώρο της εργασίας, της πολιτικής ή επιδίδονται
σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Παρόλο, όµως, που δεν προβάλλονται να εµπλέκονται στις καθηµερινές ρουτίνες της οικογένειας, ωστόσο είναι τα κυρίαρχα πρόσωπα.
Η κυρίαρχη θέση των ανδρών αναδεικνύεται µέσα από ένα ευρύ φάσµα δεικτών όπως: ο
προσδιορισµός της ταυτότητας των γυναικών συχνά µέσω του ονόµατος ή της επαγγελµατικής ιδιότητας του συζύγου, το ότι οι άνδρες προβάλλονται να είναι τα πρόσωπα που
αποφασίζουν, υποδεικνύουν, επιτρέπουν ή στερούν το δικαίωµα έκφρασης απόψεων, το
ότι έχουν ελευθερίες και δικαιώµατα στην έκφραση ερωτικών συναισθηµάτων, επιλογή
συντρόφου ή διάπραξη µοιχείας κτλ.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα εγχειρίδια των θεωρητικών µαθηµάτων στα οποία αποτυπώνονται ρόλοι και δυναµική διαπροσωπικών σχέσεων µέσα στην οικογένεια είναι
κυρίως τα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών. Στα εγχειρίδια των Αρχαίων και της Ιστορίας
των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου υπάρχουν ελάχιστες αναφορές για την κατανοµή
ρόλων µε βάση το φύλο στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας. Υπάρχουν ωστόσο αναφορές για τη δυναµική των σχέσεων, όπως π.χ. η σχέση Κρέοντα-Αίµονα. Η σύγκρουση
Αντιγόνης-Κρέοντα ταξινοµήθηκε στην κατηγορία: «Τα φύλα στο δηµόσιο χώρο», µια που
η Αντιγόνη δεν είναι µέλος της οικογένειας.
Αρχαία: Ενδεικτικά παραδείγµατα:
- Αντιγόνη του Σοφοκλή
Ο Κρέων έχει, βέβαια, και διαχειρίζεται ως απόλυτος άρχοντας της Θήβας µεγάλη
εξουσία και δικαιοδοσία λήψης αποφάσεων στο δηµόσιο χώρο. Παράλληλα, είναι µέλος
µιας οικογένειας απόλυτα πατριαρχικής. Έτσι, εκφράζει τις προσωπικές του θέσεις
και απόψεις για το µελλοντικό γάµο του γιου του «Αρώσιµοι γάρ χατέρων εισίν γύαι»
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(στχ.569) και «Κακάς εγώ γυναίκας υιέσι στυγώ»* (στχ.571). Την εξουσία του Κρέοντα
ως πατέρα αναγνωρίζει και σέβεται ο γιος του Αίµονας, όπως φαίνεται στην ακόλουθη δήλωση. «Πάτερ, σος ειµί˙ και συ µοι γνώµας έχων χρηστάς απορθοίς, αις έγωγ’
εφέψοµαι. Εµοί γάρ ουδείς αξιώσεται γάµος µείζων φέρεσθαι σού καλώς ηγουµένου»
(στχ.635-638).
Έτσι, για ένα πολύ προσωπικό ζήτηµα, όπως είναι ο γάµος, ο Αίµονας δηλώνει ότι
θα εµπιστευθεί και θα ακολουθήσει την πάντα ορθή γνώµη και άποψη του πατέρα του.
Μάλιστα, στη συνέχεια, όταν ο Αίµονας προσπαθεί να υπερασπιστεί την Αντιγόνη, ο πατέρας του Κρέοντας τον απορρίπτει, τον υποτιµά «Ω µιαρόν ήθος και γυναικός ύστερον»
(στχ.746) και «Γυναικός ών δούλευµα, µη κώτιλλέ µε» (στχ.756) και τον απειλεί «αλλ’ ου,
τόνδ’ Όλυµπον, ίσθ’ ότι, χαίρων επί ψόγοισι δεννάσεις εµέ» (στχ.758-759).
Από την άλλη µεριά, η Ευρυδίκη, ως σύζυγος του Κρέοντα, είναι εντελώς απούσα
και αµέτοχη στα διαδραµατιζόµενα στο παλάτι και στην πόλη ευρύτερα. «Ω πάντες αστοί,
των λόγων επησθόµην προς έξοδον στείχουσα, Παλλάδος θεάς…ουσ’ ακούσοµαι»
(στχ.1183-1191). Απ’ ό,τι φαίνεται από τα λόγια της Ευρυδίκης όπως και παρακάτω από
τα λόγια του αγγελιοφόρου (στχ.1246-1259) αρµοδιότητα και ευθύνη της Ευρυδίκης ήταν
η λατρεία των θεών και η ανάθεση καθηκόντων στις γυναίκες που αποτελούσαν το υπηρετικό προσωπικό του παλατιού. Στην προκειµένη περίπτωση ο αγγελιοφόρος υποθέτει
ότι η Ευρυδίκη θα αναθέσει στις γυναίκες το µοιρολόι για τα δεινά που είχαν συµβεί στο
παλάτι.
- Ρητορικά Κείµενα
Οι αναφορές που υπάρχουν και τις οποίες παραθέτουµε αναδεικνύουν ότι α) η καταγωγή και η ταυτότητα του ατόµου προσδιορίζεται βασικά µε το όνοµα του πατέρα ή/και
άλλων συγγενών ανδρών. Αυτό δηλώνει, εµµέσως πλην σαφώς, την παρουσία και τη
δραστηριοποίηση των ανδρών κυρίως στο δηµόσιο χώρο, µε συνέπεια να είναι ευρύτατα
γνωστοί σε βαθµό που το όνοµά τους να προσδιορίζει την ταυτότητα των άµεσων απογόνων τους ή των στενών συγγενών τους και β) αρχηγός του οίκου θεωρείται ο πατέρας
και σε περίπτωση θανάτου του το ρόλο του αναλαµβάνει είτε ο γιος είτε άλλοι συγγενείς
άνδρες.
- «Ο Λυσίας ήταν γιος του Κέφαλου του Συρακόσιου και εγγονός του Λυσανία. Είχε
αδελφούς τον Πολέµαρχο και τον Ευθύδηµο» (σ.31). «Η µητέρα του Δηµοσθένη, Κλεοβούλη, κόρη του Αθηναίου Γύλωνα, ο οποίος είχε παντρευτεί γυναίκα σκυθικής καταγωγής» (σ.115) (δεν αναφέρεται το όνοµά της).
- «Ο Μαύσωλος ήταν γιος του σατράπη της Καρίας Εκατόµνου…» (σ.136).
- «Ο Μαντίθεος, ως µεγαλύτερος αδελφός και αρχηγός του οίκου µετά το θάνατο
του πατέρα του, πάντρεψε τις δύο αδελφές του δίνοντας σε κάθε µία προίκα 30 µνών…»
(σ.97-98).
- «Σε ηλικία επτά ετών ο Δηµοσθένης έχασε τον πατέρα του, ο οποίος µε διαθήκη
όριζε κηδεµόνες του ανήλικου γιου του και της πενταετούς κόρης του και διαχειριστές
της περιουσίας του δύο ανεψιούς του, τον Άφοβο και τον Δηµοφώντα κι έναν παλιό του
φίλο, τον Θηριππίδη» (σ.115).
* Η χρήση των Η/Υ καθιστά αδύνατη τη διατήρηση του συστήµατος τονισµού των αρχαίων κειµένων.
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- Λυρική Ποίηση
- «…οι χάριτες του ολύµπιου του πατέρα τους λατρεύουν την αφεντική και αναιώνια
χάρη» (σ.151).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, -Έκφραση -Έκθεση
Στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ο ιδιωτικός χώρος της οικογένειας είναι ο
κατεξοχήν χώρος στον οποίο οι γυναίκες προβάλλονται να κινούνται και να δραστηριοποιούνται. Ασχολούνται µε το νοικοκυριό-καθαριότητα, µαγείρεµα, τη φροντίδα, την έννοια και την περιποίηση του συζύγου και ιδιαίτερα βέβαια των παιδιών. Δεν αναφέρονται
γυναίκες έγγαµες και µέλη οικογενειών που είναι ταυτόχρονα εργαζόµενες. Έτσι, ένα
τόσο σύνηθες σηµερινό µοντέλο οικογένειας, όπου και οι δυο σύζυγοι είναι εργαζόµενοι, απουσιάζει εντελώς από τα ισχύοντα και χρησιµοποιούµενα µέχρι σήµερα κείµενα
νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Γενικό Λύκειο. Οι γυναίκες προβάλλονται συνήθως να
εργάζονται σε περιπτώσεις χηρείας, η οποία δηµιουργεί και ταυτίζεται µε δύσκολες
οικονοµικές συνθήκες, που φτάνουν στα όρια της φτώχειας (Νεοελ. Λογοτεχνία Γ΄:139).
Επίσης σε περιπτώσεις που ο σύζυγος είναι είτε χαρτοπαίκτης είτε µέθυσος (ΚΝΛΒ΄:
74,140) ή γενικά άεργος και µη αποτελεσµατικός (ΚΝΛΒ΄:45). Στις περιπτώσεις αυτές
προβάλλονται να δραστηριοποιούνται δυναµικά για την οικονοµική στήριξη και επιβίωση
της οικογένειας. «Ξενοδουλεύουν» ή ασχολούνται µε τη µοδιστρική. Παρά την προσφορά
τους στην οικογένεια µέσα από τη χρονοβόρα κοπιαστική και χωρίς οριοθετηµένο “ωράριο εργασίας” ασχολία µε το νοικοκυριό και την περιποίηση των οικείων προβάλλονται
να είναι υπεξούσιες. Σιωπούν µπροστά στο σύζυγο, υποχωρούν και συναινούν στις
αποφάσεις του και τέλος αναφέρονται περιπτώσεις που ο σύζυγος ασκεί πάνω τους
σωµατική βία, «τις δέρνει». Αξίζει µάλιστα να αναφερθεί µια περίπτωση, όπου η σύζυγος
προβάλλεται να λυπάται, επειδή ο σύζυγος της δεν την «είχε δείρει» εκλαµβάνοντας και
ερµηνεύοντας το γεγονός ως αδιαφορία του για εκείνην. “Ο άσπλαχνος, µόλις τετράκις
µε έδειρεν εις διάστηµα δύο ετών αφού µε ενυµφεύθη, και τούτο όχι από αγάπην αλλά
την µεν, διότι…” (ΚΝΛΑ΄:308).
Οι ιεραρχηµένες και ανισότιµες υπέρ του συζύγου σχέσεις στην οικογένεια δηλώνονται, εµµέσως πλην σαφώς, µέσα από τις συχνές περιπτώσεις προσδιορισµού της
ταυτότητας των γυναικών από το όνοµα ή την επαγγελµατική ιδιότητα του συζύγου:
Γιώργαινα (ΚΝΛΑ΄:45), Κοντογιάνναινα, Καπετάνισσα (ΚΝΛΑ΄:52), Παπαδιά (ΚΝΛΑ΄:
322), Φραγκογιαννού (ΚΝΛΒ΄:45), Παπαδέλαινα (ΚΝΛΒ΄:407), Σιούλαινα (ΚΝΛΓ΄:184)
κτλ.
Παραθέτουµε στη συνέχεια ενδεικτικά µερικές από τις αναφορές που αποτυπώνουν
τις ασχολίες των γυναικών στο χώρο της οικογένειας και τις σχέσεις τους µε το σύζυγο.
«Είχε παρέλθει η συνήθης του γεύµατος ώρα ότε επανήλθεν εις την οικίαν του, όπου
η παπαδιά επερίµενεν ανησυχούσα µη χαλάσει το φαγητόν… ευχαρίστησιν.» (ΚΝΛΑ΄:
322). –«Παπαδιά, είπεν…το καλυµµαύχι και το ράσον µου. Υπήκουσεν εκείνη σιωπώσα
και έφερεν εκ του κοιτώνος τα ζητηθέντα… Επρόσφερεν εν σιωπή το προσόψιον εις τον
άνδρα της, εκείνος δε εσπογγίσθη, εφόρεσε το ράσον…» (ΚΝΛΑ΄:328-329).
«Οι γυναίκες άναψαν το µικρό λαδολύχναρο, για να στρώσουν τα σκουτιά του ύπνου.
Να δώσουν ένα κοµµάτι ψωµί στα µισοκοιµισµένα παιδιά» (ΚΝΛΒ΄:414).
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«Η Γκουτίνα που ζύµωνε µποµπότα…κατόπι είδε τη Γκουτίνα,…κρατώντας ανοιχτά
τα γεµάτα προζύµι δάχτυλά της» (ΚΝΛΒ΄:419).
«Όλη µέρα πάστρευε το σπίτι σφουγγάριζε τα πατώµατα γυάλιζε τα µπρούτζινα
σκεύη κι ασβέστωνε τα πεζούλια» (ΚΝΛΓ΄:87).
«Ο φιδές…που το ’φτιάχναν οι γυναίκες στρίβοντας µε δεξιοτεχνία το ζυµάρι…»
(ΚΝΛΓ΄:173).
«…Το κέφι τότε άναβε και καθώς τα χέρια δούλευαν µε σβελτάδα το ζυµάρι άλεθαν
και οι γλώσσες. Κι η καθεµιά έλεγε τις δικές της συνταγές…» (ΚΝΛΓ΄:176).
«Η Αριάγνη µαγείρεψε µοσχαράκι λεµονάτο µε πράσινες ελιές, τσακιστές» (ΚΝΛΓ΄:
163).
Στις αντιρρήσεις και τη διαφωνία της συζύγου κας Γιορδάνη στην απόφαση του συζύγου της να παντρέψει την κόρη τους µε κάποιον αριστοκρατικής καταγωγής, ο σύζυγος
προσπαθεί να της αφαιρέσει το λόγο.
«Σώπα γυναίκα…Σώπα εσύ, γλωσσού. Όλο και ξεπετιέσαι κει που µιλούν οι άλλοι».
Στην επιχειρηµατολογία που αναπτύσσει η σύζυγος, ο σύζυγος τοποθετείται απαξιωτικά
και απορριπτικά και δηλώνει την αµετάκλητη απόφασή του «Ορίστε κει στενοκεφαλιές,…
Φτάνουν πια οι αντιλογίες σου: ο κόσµος να χαλάσει, η κόρη µου θα γίνει µαρκησία»
(ΚΝΛΑ΄:387-388).
«Εκείνο το βράδυ, ο γέρο-Γκουντής …φόρεσε το τρίχινο σκουφί του και τράβηξε
κατά την πόρτα. Η γριά του-η Γκουντίνα-ξαφνιάστηκε.
- Πού πααίν’ς, Γκ’ντή;
- Δ’λειά σ’! της απάντησε ο άντρας. Κι η σκλάβα του κάµπου βουβάθηκε µπρος στην
προσταγή του αφέντη της» (ΚΝΛΒ΄:414).
«Γυναίκα, τα παπούτσια µου» (Έκφραση-Έκθεση Α΄:20).
Όταν η επαγγελµατική απασχόληση του Σιούλα του Ταµπάκου δεν αποφέρει οικονοµικά έσοδα µε συνέπεια η οικογένειά του να ζει στα όρια της φτώχειας, η γυναίκα του
είτε από θυµό και µαταίωση είτε θέλοντας να µην τον στεναχωρήσει δεν συζητά µαζί του
το θέµα. «Αυτουνού δεν του ’πε τίποτα, µήτε τον κοίταξε στα µάτια, όλη τη βδοµάδα»
(ΚΝΛΓ΄:186). Απληροφόρητος καθώς ήταν, ένα βράδυ που γύρισε σπίτι και διαπίστωσε
ότι τα παιδιά ήταν νηστικά, επιρρίπτει την ευθύνη στη γυναίκα του.
«- Και τ’ άφησες έτσι τα παιδιά; Αυτή δεν µίλησε, καθόταν πάντα στην άκρη µε το
κεφάλι σκυµµένο.
- Και δεν έπαιρνες κατιτίς από το µπακάλη; Η γυναίκα σήκωσε µια φορά τα µάτια της
και κοίταξε…Αυτός αγρίεψε:
- Τι δε µιλάς; Γιατί;…Σηκώθηκε κι έφυγε γρήγορα γρήγορα για να κρύψει τα δάκρυα
που την έπνιξαν. Πιο πολύ για την αδικία τη δική του παρά για τη δυστυχία» (ΚΝΛΓ΄:
187).
Η Αριάγνη, η οποία διαφωνεί µε την ιδεολογικοπολιτική τοποθέτηση του συζύγου της,
εκφράζει το θυµό της µε σιωπή. «Η Αριάγνη αµίλητη τράβηξε από µπρος του το άδειο
πιάτο. - Εσύ, κυρά τι λες; Την πείραξε ο Διονύσης. Η Αριάγνη τον κοιτούσε µε τα µαύρα
µάτια της και δεν έλεγε τίποτα. Μάτια που σε κοιτούνε και δε σαλεύουνε. Μάτια που
µαλώνουνε» (ΚΝΛΓ΄:167).
Η µητέρα του Βιζυηνού αφηγούµενη τη ζωή της αναφέρεται να λέει: «Ο θεός µε τι-
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µωρεί, γιατί δεν εστάθηκα άξια να προφυλάξω το παιδί που µ’ έδωκε! Και εντρεπόµουνα
τον κόσµο και εφοβούµην τον πατέρα σου…ο πατέρας σου µ’ εµάλωνε καµιά φορά, γιατί
σε παραµελούσα» (Νεοελ. Λογοτεχνία Γ΄:149-150). Στη συγκεκριµένη περίπτωση “το
µάλωµα” γίνεται µε στόχο τη διόρθωση µιας συµπεριφοράς της µητέρας προς το παιδί.
Σε άλλες περιπτώσεις όµως, όπως π.χ. όταν ο σύζυγος υποψιάζεται κάποια εξωσυζυγική
σχέση της συζύγου, το µάλωµα γίνεται για τιµωρία και φτάνει µέχρι και τον ξυλοδαρµό.
«Η Γιαννούλα ήτον τίµια, αλλ’ ο Μανώλης ήτον ζηλιάρης…Μετά την τελευταίαν φοβεράν
σκηνήν, από την οποίαν η Γιαννούλα εβγήκε µε µισήν πλεξίδα, µε έν µάγουλον αιµατωµένον, και µε σχισµένον υποκάµισον» (ΚΝΛΒ΄:76). «…και παρουσιάζεται αιφνιδίως ο
µαθητής µου, κρατών παχύτατον και ροζώδες ξύλον, µε το οποίον εµέτρησε και τα ιδικά
µου και της φιλτάτης συζύγου του τα κόκκαλα.» (ΚΝΛΑ΄:309).
Ο φόβος, οι σιωπές και γενικότερα η αποδοχή του “άνδρα αφέντη” φαίνεται να συνδέεται σε µεγάλο βαθµό µε το γεγονός ότι οι γυναίκες καταξιώνονται κοινωνικά µέσω
του γάµου και της δηµιουργίας οικογένειας όπως και µε το γεγονός ότι ο άνδρας είναι το
πρόσωπο που θα τις απελευθερώσει από τους περιορισµούς της γονεϊκής οικογένειας
και θα τις «βγάλει στον κόσµο», όπως χαρακτηριστικά διηγείται η µητέρα του Βιζυηνού.
«Ο µακαρίτης ο πατέρας σου…Ήθελε να µε βγάλη και µένα στον κόσµο, για να χαρώ
σαν πανδρευµένη, αφού κορίτσι δεν µ’ άφηκεν η γιαγιά σου να χαρώ» (Νεοελληνική
Λογοτεχνία:147).
Την αποδοχή της αυθεντίας και της εξουσίας του “άνδρα συζύγου και πατέρα” και
γενικότερα τη συναίνεση προς τις αποφάσεις του οι γυναίκες προβάλλονται σε κάποιες
περιπτώσεις να τη διαµεσολαβούν και να την επεκτείνουν στα παιδιά.
«- Μα ορίζεις εσύ τον εαυτό σου; επρόλαβε να ρωτήσει η Βιολάνταινα. –Τον ορίζω!
–Όχι˙ ο πατέρας σου σε ορίζει˙ ο πατέρας σου ορίζει και µένα και το Νταντή και τη Νιόνια
και όλους» (ΚΝΛΒ΄:104).
«Οι γυναίκες παρακολουθούσαν τις σκηνές από µακριά, χωρίς να µιλούν, µα, σαν ξεθύµαινε ο γέρος, µάλωναν κι αυτές το αγόρι µε τη σειρά τους: –Γιατί µωρέ πεισµατάρικο,
δεν κάνεις το θέληµα του αφέντη σου, να ησυχάσει κι αυτός, να ησυχάσουµε κι εµείς από
τα νεύρα του και τις φωνάρες του, που πάει να µας ξεµυαλίσει; Γιατί, µωρέ µυξιάρικο, δε
λυπάσαι τη µάνα σου και τις αδερφές σου;» (ΚΝΛΒ΄:344).
Η κυρίαρχη αναπαράσταση για τη δυναµική των σχέσεων στο χώρο της οικογένειας
αποτυπώνεται πολύ επιγραµµατικά σε ένα κείµενο στο εγχειρίδιο Έκφραση-Έκθεση Α΄
σ.201 όπου τα µέλη της οικογένειας παίρνουν τη θέση και τη σηµασία που έχουν για το
κάθε άτοµο τα δάχτυλα ενός χεριού.
Από τα παραπάνω πολύ ενδεικτικά παραδείγµατα γίνεται σαφής η έµφυλη διάσταση
της κατανοµής εξουσίας και του καταµερισµού ρόλων στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας.
Μια ιδιαίτερα, βέβαια, σηµαντική διάσταση και πτυχή της ζωής των γυναικών στον
ιδιωτικό χώρο της οικογένειας είναι ο µητρικός τους ρόλος. Η έννοια και η φροντίδα
τους για τα παιδιά είναι συνεχής και αδιάλειπτη παρά το ότι τα παιδιά στις περισσότερες
των περιπτώσεων είναι στο τέλος περίπου της εφηβείας. Μαγειρεύει «φάγαµε ένα είδος
κρέµας από κάστανα και σταφίδες που µας είχε ετοιµάσει η µητέρα» (ΚΝΛΓ΄:236). «Η
Αριάγνη σηκώθηκε να ετοιµάσει το παλτό του Νίκου» (ΚΝΛΓ΄:163-164). «…τους πα-
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σπατεύει τα κεφάλια. …Έπειτα τους δίνει τέσσερις καραµέλες που της τις πρόσφερε
χτες µια άλλη άρρωστη και τις φύλαξε…Κι η µητέρα όλο και ρωτά τις νοσοκόµες αν τα
βλέπουν απ’ το µπαλκόνι, όλο και ρωτά» (Έκφραση-Έκθεση Α΄:217). «…η µητέρα µου,
βλέποντας πως κρύωνα, πρότεινε να µου δώσει, µ’ όλο που δεν το συνήθιζα, λίγο τσάι»
(Έκφραση-Έκθεση Α΄:246). Αγωνιά πάρα πολύ, όταν κινδυνεύει η υγεία και πολύ περισσότερο η ζωή τους, όπως προβάλλεται να διηγείται η Αριάγνη. «Πάει, το χάνω το παιδί,
λέω µέσα µου. Βαστάτε της το κούτελο, τους λέω και πάω στα εικονίσµατα. Έπεσα χάµω
και χτυπούσα το κεφάλι στο πάτωµα» (ΚΝΛΓ΄:169). «Αργότερα πήγε σ’ ένα νυχτερινό
σχολείο κι η µάνα τού ’βαψε µια µπλε φόρµα που την έπλενε κάθε Σαββατόβραδο….»
(ΚΝΛΓ΄:244). Είναι µεγαλόθυµες και συγχωρητικές. «Το βλέµµα της ανάβει, ύστερα γίνεται παγερό. Δε φτάνει ποτέ µέχρι το θυµό η µητέρα…Το βλέµµα της χαϊδεύει την πλάτη
µου, µ’ έχει κιόλας συγχωρέσει» (ΚΝΛΓ΄:228).
Ωστόσο, όταν βιώνουν προβλήµατα στη συζυγική τους σχέση, προβάλλονται να στηρίζονται στα παιδιά, ιδιαίτερα στους γιους, στους οποίους µάλιστα ασκούν συναισθηµατική
πίεση. «Καηµένο παιδί! Δεν το ξεύρεις πως ο πατέρας έχει τώρα και άλλην γυναίκα, πως
εµάς δεν θέλει πια να µας γνωρίζει! Αν πας κι εσύ µαζί του, εγώ θ’ αποθάνω! Το ξεύρεις;» (ΚΝΛΒ΄:31). Άλλοτε προβάλλονται να τους συµπεριφέρονται σκληρά π.χ.: Ο γιος
ενθυµούµενος την αυστηρότητα και τη σκληρότητα της µητέρας του κατά την παιδική του
ηλικία τη συνδέει µε τις δυσκολίες και τις µαταιώσεις που η ίδια βίωνε. «…δεν κατάλαβα,
όσο ήταν καιρός, τι υπέφερες τότε, και θέλησα να σ’ εκδικηθώ.» (ΚΝΛΓ΄:297). Με εξαίρεση περιπτώσεις όπως οι παραπάνω, οι γυναίκες γενικά ως µητέρες προβάλλονται να
είναι πολύ δοτικές, τρυφερές, γλυκές και υπερπροστατευτικές προς τα παιδιά τους. Η
απουσία της προβάλλεται να έχει αρνητικές προεκτάσεις στην ψυχοσύνθεση των παιδιών
και στις µεταξύ τους σχέσεις. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «Γι’ αυτό τα αδερφάκια
µεγάλωσαν σα να ’ταν ξένα µεταξύ τους, κι είχαν έτσι διαφορετικούς χαρακτήρες, που
να µη µοιάζουν καν πως ήταν άνθρωποι µε το ίδιο αίµα» (ΚΝΛΓ΄:446) . Και αντίστροφα η
µη απόκτηση παιδιών και η µη ικανοποίηση του “µητρικού ενστίκτου” στιγµατίζει τις γυναίκες ως «στέρφες» και τις καθιστά δύστροπες. Παρόµοιες προεκτάσεις προβάλλεται
να έχει για τις γυναίκες και η µη σύναψη γάµου ή η σύναψη γάµου σε ώριµη ηλικία. Όπως
αναφέρεται, «Η δεύτερη γυναίκα του…µια κοκαλιάρα, του βγήκε στέρφα! Όλο το ανικανοποίητο µητρικό ένστικτο µαζί µε τη χολή της γεροντοκόρης, (σαν παντρεύτηκε…ήταν
τριανταπεντάρα), χύθηκε πάνω στα δυο ορφανά» (ΚΝΛΓ΄:445-46).
Από το παραπάνω πολύ χαρακτηριστικό απόσπασµα όπως και µε βάση άλλες πολλές αναφορές µέσα στα κείµενα διαφαίνεται και παράλληλα συντηρείται η παραδοσιακή
κοινωνική αντίληψη ότι οι γυναίκες καταξιώνονται κοινωνικά και ολοκληρώνονται ως
άνθρωποι µέσω του γάµου και της απόκτησης παιδιών.
Η διαπίστωση αυτή διαφαίνεται ακόµη µέσα από τις πολύ πρώιµες ευχές, µέληµα ή
και αγωνία των γονιών να αποκαταστήσουν µε γάµο τις κόρες τους. Σε ό,τι αφορά ειδικά
τις µητέρες, προβάλλονται να προσπαθούν να ασκήσουν τα κορίτσια τους στο µελλοντικό
οικιακό τους ρόλο. Βέβαια, το ζήτηµα του γάµου των κοριτσιών, έτσι όπως προβάλλεται
στα κείµενα, έχει πολλές ενδιαφέρουσες πτυχές που αφορούν την επιτρεπτικότητα
της οικογένειας σχετικά µε τις ερωτικές τους σχέσεις, τις συγκρούσεις που φτάνουν
στα όρια της βίας, όταν η οικογένεια, κυρίως ο πατέρας και ο αδελφός, δεν εγκρίνουν
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τις επιλογές των κοριτσιών, τις συναλλαγές και τις συµφωνίες του πατέρα για το γάµο
τους, ερήµην των άµεσα ενδιαφερόµενων κοριτσιών και τέλος την κοινωνική πρακτική
της προικοδότησής τους. Εξαιτίας µάλιστα της ευθύνης που προβάλλεται να φέρει η
οικογένεια για τη διαφύλαξη της αγνότητας των κοριτσιών προ του γάµου όπως και
της υποχρέωσης της προικοδότησής τους η γέννηση των κοριτσιών σε µια οικογένεια
δεν αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη χαρά. «Η χαρά της οικογενείας, ότε εγενήθη άρρεν,
υπερέβη την συνήθως εκδηλουµένην εις τοιαύτας περιστάσεις, προς αδικαιολόγητον
υποτίµησιν της αξίας των θηλέων» (ΚΝΛΑ΄:323). Ο Ανδρέας Λασκαράτος σ’ ένα πολύ
ενδιαφέρον κείµενό του (ΚΝΛΑ΄:267-269), θίγει και καυτηριάζει πολλά από τα παραπάνω ζητήµατα, έτσι όπως τα παρατηρεί και τα βιώνει στη γενέτειρά του την Κεφαλονιά.
Ιδιαίτερα, µάλιστα, καυτηριάζει την κοινωνική πρακτική και συνήθεια των συµπατριωτών
του να υποβάλλονται οι ίδιοι αλλά κυρίως να υποβάλλουν τα κορίτσια τους σε πολλές
στερήσεις προκειµένου να συγκεντρώσουν χρήµατα για την προίκα τους. Μιλώντας για
το γάµο και την προίκα, αναφέρεται: «Ένας πατέρας, µία µάνα, ήθελε προτιµήσουνε κάθε
άλλο δυστύχηµα παρά ναν τους µείνει ένα θηλυκό στο σπίτι!….Ο γονής, για να πανδρέψει
τη θυγατέρα του, νοµίζει ναν του είναι συγχωρηµένο να ’βγάλει το προικιό της έως µέσα
από τα σπλάχνα της…» (ΚΝΛΑ΄:269).
Ενδεικτικά παραδείγµατα:
Η Γυναίκα της Ζάκυθος χαϊδεύοντας και καµαρώνοντας την οµορφιά της µικρής
κόρης της προβάλλεται να εύχεται:
«Μάτια µου, ψυχή µου, να γένεις καλή, να παντρευτείς…» (ΚΝΛΑ΄:251).
Στο απόσπασµα από το έργο “Η τιµή και το χρήµα”, η µητέρα προβάλλεται να λέει
στην κόρη:
«Ε Ρήνη, τι έπαθες σήµερα! Ανασηκώσου, µωρή κοπέλα! Με το νου πλουταίνει η
κόρη, µε τον ύπνο η ακαµάτρα… «Είναι µεσηµέρι» της εφώναξε άσπλαχνα η µάνα της˙
«σήκω! Πρέπει να το πάρεις µάθηµα να σηκώνεσαι πρωί˙ θα πας σε αντρός χέρια, και
ανάθεµα δε θέλω να ’χω από τσου γαµπρούς µου» (ΚΝΛΒ΄:138). Στη συνέχεια, όταν η
κόρη «χάνει τη νιότη της» και ο «υπαίτιος» αρνείται να την παντρευτεί, επειδή δεν του
δίνουν την απαιτούµενη προίκα, η µητέρα προβάλλεται να τη χαρακτηρίζει «ανέµυαλη»
και να βλέπει ως καταφύγιο και λύση «σύρε, κακοµοίρα µου, κουρέψου σε κανένα µοναστήρι!» (σ.145).
Παρόµοια, στο “Στέλλα Βιολάντη”, ο πατέρας «δέρνει» και τιµωρεί µε εγκλεισµό την
κόρη του, επειδή δεν εγκρίνει την ερωτική της σχέση. Η µητέρα διαµεσολαβεί και µέσα
από τα λόγια της διαφαίνεται η υποταγή της στον άντρα σύζυγο και πατέρα. Συγκρούεται
µε την κόρη της και καταλήγει: «Εκατάλαβα˙ εσύ, παιδί µου, έχεις το διάολο µέσα σου!»
(ΚΝΛΒ΄:106). Παρόµοια, στο “Γιούγκερµαν”, (ΚΝΛΒ΄:405), η κοπέλα, «ύστερα από
κάποιο κοριτσίστικο ολίσθηµα», κάνει έναν εξαναγκαστικό αρραβώνα. Όταν αρνείται
να προχωρήσει σε γάµο, ο οποίος µάλιστα θα στήριζε και θα έσωζε τα οικονοµικά της
γονεϊκής οικογένειας, βρίζεται χυδαία και χτυπιέται από τον αδελφό. (ΚΝΛΒ΄:408).
Παρά το γεγονός ότι τα κορίτσια προβάλλονται στα παραπάνω κείµενα να αντιδρούν
στις αποφάσεις, τις επιθυµίες και στις προσδοκίες των οικείων τους, αυτό που αξίζει
να σηµειωθεί είναι ότι η εκδήλωση ερωτικών επιθυµιών από τα κορίτσια είναι κάτι το
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απαγορευµένο και το κολάσιµο. Το ιδεατό πρότυπο της κοπέλας για γάµο και σπίτι είναι
η νοικοκυροσύνη, η εργατικότητα και κυρίως η τιµιότητα. «Και ανάκουστη και αµελέτητη
και δουλεύτρα. Ω να ’µουνα ελεύτερος!» (ΚΝΛΒ΄:141), ή, όπως αναφέρεται αλλού,
«φιλήσυχοι άνθρωποι που λαχταρούσαν … µια γυναικούλα αφράτη να τους µαγειρεύει»
(ΚΝΛΓ΄:438).
Με βάση τις αναφορές που υπάρχουν για τα κορίτσια στα κείµενα νεοελληνικής
λογοτεχνίας, η θέση τους στη γονεϊκή οικογένεια σκιαγραφείται περιθωριακή. Η γέννησή τους στην οικογένεια είναι σε µεγάλο βαθµό ανεπιθύµητη, οι παρεµβάσεις στην
προσωπική τους ζωή ωµές και βίαιες και η µελλοντική ζωή τους συνδέεται άρρηκτα µε
τη σύναψη γάµου και τη δηµιουργία οικογένειας. Δεν υπάρχουν αναφορές όπου γονείς
να προσδοκούν οι κόρες τους να γίνουν επιστήµονες ή επαγγελµατίες στην ενήλικη ζωή
τους. Συνοπτικά και επιγραµµατικά, η θέση τους στην ενήλικη ζωή προδιαγράφεται πανοµοιότυπη µ’ εκείνη της µητέρας τους.
Σε ό,τι αφορά τους άνδρες στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας, νοµίζουµε ότι, µέσα
από τα ενδεικτικά παραδείγµατα που ήδη έχουµε παραθέσει για τη θέση των γυναικών,
αναδεικνύονται οι δικαιοδοσίες και η εξουσία που απολαµβάνουν στο συγκεκριµένο χώρο
είτε µε την ιδιότητα του πατέρα είτε µε την ιδιότητα του γιου.
Βέβαια, εκτός από τα συγκεκριµένα παραδείγµατα που αποτελούν ιδιότυπες περιπτώσεις, τα κείµενα βρίθουν αναφορών µε βάση τις οποίες αναδεικνύεται η εξουσιαστική
θέση του άνδρα πατέρα και συζύγου στον οικογενειακό χώρο.
Ακόµη και στις περιπτώσεις που οι πατέρες δεν ανταποκρίνονται στις ευθύνες και
στις υποχρεώσεις του παραδοσιακού ρόλου του οικονοµικού συντηρητή της οικογένειας,
η σύζυγος αναλαµβάνει την οικονοµική διάσταση του ρόλου του, ενώ η συµβολική του
εξουσία παραµένει σχεδόν ανέπαφη.
Ενδεικτικά παραδείγµατα:
Ο πατέρας, καίτοι ηλικιωµένος παππούς, προβάλλεται παρεµβατικός και επικριτικός
προς το γιο που καθυστερεί και δεν είναι αποτελεσµατικός σχετικά µε την έξωση του
ενοικιαστή: «Θα νόµιζε κανείς πως ο πατέρας λυπότανε να τα βγάλει απ’ το συρτάρι,
κι ο παππούς τον περιγελούσε πως του βάλθηκε να κάνει συλλογή από εκτελεστά…Και
τότε θύµωνε ο παππούς κι έµπηγε πάλι τη φωνή: «Kουτός, χαµένος, ανίκανος για καθετί»
(ΚΝΛΒ΄:121-122). Ο θυµός και η επιθετικότητα του νεαρού εργάτη απέναντι στην αδικία
και την προσπάθεια κλεψιάς του επιστάτη κατευνάζεται µε την παρέµβαση του πατέρα:
«Kαι γυρνώντας στο γιο του, µε µάτι σκληρό: -Ισύ δ’λειά σ’! Τι ανακατέβ’σι; Δ’κόµ’ δεν
είν’ του βιος; Τι µπαίν’ς στ’ µέσ’, δικεόρος;…Ο Νάσος υποταγµένος στη φωνή του πατέρα του, πέταξε µε λύσσα το τσεκούρι πάνω στα ξύλα.» (ΚΝΛΒ΄:419).
Ένα κοριτσάκι εγκαταλελειµµένο, πεινασµένο και παγωµένο σε ένα δρόµο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια της κατοχής συγκινεί ιδιαίτερα τη σύζυγο. Δεν τολµά, ωστόσο,
να πάρει µια πρωτοβουλία ή απόφαση να το περιθάλψει. Η απόφαση είναι του συζύγου
«Τη Χριστίνα την είχαν πνίξει τα δάκρυα –Το φτωχό, τ’ ορφανό! Θα ξυλιάσει σε τούτη την
παγωνιά, ψιθύρισε στο Μηνά. Μα δεν τολµούσε να του πει τίποτε άλλο -Τ’ ορφανό, το
φτωχούλι…το δυστυχισµένο µου πουλάκι. Ο Μηνάς στεκόταν ακόµα και δεν την τραβούσε
να φύγουν. Έπειτα …-Έλα µαζί µου στο σπίτι. Θα σου δώσω να φας» (ΚΝΛΓ΄:264-65).
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Ένας επιπλέον δείκτης που αναδεικνύει την άνιση κατανοµή εξουσίας ανάµεσα στα
φύλα τόσο στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας όσο και στην ευρύτερη κοινωνία είναι,
νοµίζουµε, οι ελευθερίες και τα δικαιώµατα στα πλαίσια της προσωπικής ζωής. Δηλαδή,
οι ελευθερίες και τα δικαιώµατα στην εκδήλωση ερωτικού πάθους και επιθυµίας, στην
επιλογή συζύγου και, τέλος, στη συζυγική απιστία. Και στα τρία αυτά ζητήµατα εκείνοι
που προβάλλονται να έχουν περισσότερες ελευθερίες και δικαιώµατα είναι βασικά οι
άνδρες.
Η κοινωνική πρακτική σύµφωνα µε την οποία οι γυναίκες, σε ό,τι αφορά το ερωτικό
συναίσθηµα αλλά και το γάµο, αναµένεται να ανταποκρίνονται αλλά ωστόσο να µην παίρνουν πρωτοβουλίες, διαφαίνεται συχνά από τη χρήση των ρηµάτων π.χ.
«Είτα, ηγάπησε µίαν Τουρκοπούλαν, καθώς έλεγαν, τήν έκλεψεν…την εβάπτισε και
την ενυµφεύθη» (Νεοελληνική Λογοτεχνία:161). Παράλληλα, οι άνδρες προβάλλονται να
συζητούν µε άλλα πρόσωπα για τον έρωτά τους. «-Τι σου ’λεγε; -Για τον έρωτά του. -Για
ποιάν; - Για µια κοπέλα, απ’ το εργοστάσιο» (ΚΝΛΓ΄:242).
Όταν απορρίπτονται ως ερωτικοί σύντροφοι κι ως µελλοντικοί σύζυγοι, προβάλλονται
να πληγώνεται ο εγωισµός τους και να επιµένουν: «Αυτός όµως, κινηµένος από πληγωµένο εγωισµό, το ’βαλε πείσµα να την ξανακαταχτήσει» (ΚΝΛΒ΄:406).
Τέλος, οι άνδρες είναι που προβάλλονται να εγκαταλείπουν την οικογένειά τους για
χάρη µιας άλλης ερωτικής συντρόφου (ΚΝΛΒ΄:31&76) και (ΚΝΛΓ΄:245-246).
Η κατανοµή ρόλων, η δυναµική της σχέσης µεταξύ των συζύγων όπως και οι εξωσυζυγικές περιπέτειες των ανδρών περιγράφονται από τον Εµµ. Ροϊδη σ’ ένα αυτοσαρκαστικό και ειρωνικό κείµενο (ΚΝΛΑ΄:346).
- Ιστορία του Αρχαίου Κόσµου
«Μικρογραφία της ρωµαϊκής κοινωνίας αποτελεί η οικογένεια. Ήταν οργανωµένη
µε αυστηρότητα και τάξη. Αρχηγός µε όλες τις εξουσίες στα χέρια του ήταν ο πατέρας.
Σ’ αυτόν υπάκουαν όλοι. Ακόµα και εάν κάποιο µέλος της οικογένειας διακρινόταν κοινωνικά, ήταν υποχρεωµένο να υπακούει στον πατέρα. Κύρια ασχολία του αρχηγού της
οικογένειας ήταν να επιβλέπει τους δούλους στην καλλιέργεια των κτηµάτων. Στις υποχρεώσεις του ήταν η ανατροφή των παιδιών σύµφωνα µε τα ρωµαϊκά ήθη, ώστε να γίνουν
καλοί πολίτες και ανδρείοι στρατιώτες. Σηµαντική ήταν και η θέση της ρωµαίας γυναίκας
στην οικογένεια. Επέβλεπε όλες τις οικιακές εργασίες και συµµετείχε ενεργά σ’ όλες τις
εκδηλώσεις και τις συναναστροφές µέσα και έξω από το σπίτι. Δεν ήταν αποκλεισµένη
στο γυναικωνίτη, όπως συνέβαινε στην Ελλάδα» (σ.178,179).
Σχολιασµός
Η µελέτη και η ανάλυση των εγχειριδίων των Αρχαίων, των Νέων Ελληνικών και της
Ιστορίας από την άποψη του καταµερισµού των ρόλων και της κατανοµής εξουσίας στον
ιδιωτικό χώρο της οικογένειας µας οδηγεί στα ακόλουθα βάσιµα συµπεράσµατα:
- το κυρίαρχο πρότυπο και µοντέλο οικογένειας είναι το πατριαρχικό. Ο καταµερισµός ρόλων και η κατανοµή εξουσίας προβάλλονται να προσδιορίζονται σαφέστατα από
το φύλο και σ’ ένα δεύτερο επίπεδο από την ηλικία. Συνήθως οι ηλικιωµένοι και ενήλικες
άνδρες, δηλαδή ο παππούς και ο πατέρας, έχουν µεγαλύτερη εξουσία σε σχέση µε τους
νεότερους. Ωστόσο, οι άνδρες, ανεξάρτητα από την ηλικία, επιβάλλουν σιωπές, τιµωρίες
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ή παίρνουν αποφάσεις για τις συζύγους και τις κόρες τους.
- σε κατάσταση χηρείας ή εγκατάλειψης λόγω δηµιουργίας άλλης σχέσης του
συζύγου προβάλλονται να περιέρχονται κυρίως οι γυναίκες. Στις περισσότερες από
τις περιπτώσεις αυτές, όπως και σ’ εκείνες που ο σύζυγος είναι άεργος, µέθυσος ή
χαρτοπαίχτης, αναπτύσσουν µια δυναµική και αποτελεσµατική παρέµβαση. Διαφαίνεται
δηλαδή ότι οι γυναίκες ως άτοµα διαθέτουν ικανότητες οι οποίες συρρικνώνονται ή
ακυρώνονται απέναντι στην οικονοµική αλλά κυρίως τη συµβολική δύναµη και εξουσία
του άντρα αφέντη.
- στη µία και µοναδική περίπτωση που γυναίκα προβάλλεται να έχει µια επαγγελµατική απασχόληση, να είναι γλύπτρια, και να ασχολείται µε κάτι έξω και πέρα από τον
παραδοσιακό ρόλο της νοικοκυράς και της µητέρας, σκιαγραφείται πολύ αρνητικά, µια
που η ίδια προβάλλεται ως µια ιδιότυπη και διαταραγµένη προσωπικότητα και δολοφονεί
το σύζυγό της, ο οποίος «έβαλε τάξη στη ζωή της Ιζαµπέλας, στην εµφάνισή της, στη
δουλειά της» (ΚΝΛ Γ΄:195).
- σε ό,τι αφορά ειδικά τα κορίτσια, το ζήτηµα της παρθενιάς, του γάµου µε προξενιό
και της προίκας θίγεται σε πολλά κείµενα και προβάλλεται να αποτελεί τη βασική αιτία
περιορισµών, όπως και συγκρούσεων των υπόλοιπων µελών της οικογένειας µε εκείνα.
Γενικά και επιγραµµατικά, σε ό,τι αφορά και σχετίζεται µε τη θέση των φύλων στον
ιδιωτικό χώρο της οικογένειας, τα εγχειρίδια παρουσιάζουν µια εντελώς παρωχηµένη και
ως ένα µεγάλο βαθµό ξεπερασµένη και αναχρονιστική πραγµατικότητα. Η διαπίστωση
αυτή ισχύει κυρίως για τα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών στα οποία υπάρχουν συχνές
αναφορές και περιγραφές της καθηµερινής ζωής στο χώρο της οικογένειας.
Βέβαια, τα περισσότερα από τα κείµενα είτε έχουν γραφεί σε παλαιότερες εποχές
είτε αναφέρονται σε αναµνήσεις και περιγραφές βιωµάτων της παιδικής ηλικίας των
συγγραφέων µε συνέπεια να απεικονίζουν την πραγµατικότητα της εποχής στην οποία
αναφέρονται και στην οποία η θέση των γυναικών ήταν όντως όπως την περιγράφουν και
µερικοί, όπως π.χ. ο Ροΐδης και ο Λασκαράτος αλλά και ο Παπαδιαµάντης στη “Φόνισσα”,
ο καθένας τους µε τον ιδιαίτερο του τρόπο, πλοκή και λογοτεχνικό ύφος δηµοσιοποιούν
και έµµεσα καταγγέλλουν. Οι γυναίκες χρειάστηκε να καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες µέσω πολύχρονων συλλογικών αγώνων προκειµένου να απεγκλωβιστούν από την
περιθωριακή και υποδεέστερη αυτή κοινωνική τους θέση. Το να συντηρείται σε τόσο
µεγάλη έκταση από τα επίσηµα σχολικά εγχειρίδια είναι, νοµίζουµε, προβληµατικό σε µια
εποχή που η ισότητα των φύλων έχει κατοχυρωθεί, η βιωµένη κοινωνική πραγµατικότητα
των µαθητών και των µαθητριών είναι διαφορετική και η προσπάθεια επίτευξης ουσιαστικής ισότητας ανάµεσα στα φύλα προβάλλεται να απασχολεί την επίσηµη εκπαιδευτική
πολιτική. Παρά τη σηµασία που παρουσιάζουν τα κείµενα για την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και παρά την τεκµηριωµένη από τους ειδικούς λογοτεχνική τους αξία,
τα συγκεκριµένα κείµενα νοµίζουµε ότι λειτουργούν ανασταλτικά σε ό,τι αφορά την εξάλειψη των παραδοσιακών στερεοτύπων των φύλων. Οπωσδήποτε, είναι θετικό ότι τα περισσότερα κείµενα συνοδεύονται από ερωτήσεις προβληµατισµού ή προτάσεις εργασιών
σχετικά µε την κοινωνική θέση των γυναικών κατά την εποχή στην οποία αναφέρονται,
όπως θα δούµε παρακάτω στην ενότητα για τις καλές πρακτικές. Οι συζητήσεις και γενικά η επεξεργασία των θεµάτων που συνοδεύουν τα κείµενα είναι καθοριστικής σηµασίας
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και σπουδαιότητας στο βαθµό που δεχόµαστε ότι τα παραδοσιακά κοινωνικά στερεότυπα
αναφορικά µε τον καταµερισµό των ρόλων και την κατανοµή εξουσίας µε βάση το φύλο
στο χώρο της οικογένειας έχουν πολλαπλές αρνητικές προεκτάσεις και για τα δύο φύλα
αλλά ιδιαίτερα, βέβαια, για τις γυναίκες.
Ενδεικτικές προτάσεις παρέµβασης
Όσα ακολουθούν στη συνέχεια αποτελούν µια προσπάθεια εµπλουτισµού των ερωτήσεων που συνοδεύουν τα κείµενα, οριοθέτησης των στόχων των συζητήσεων όπως
και προτάσεις για δραστηριότητες ή αναζήτηση και χρήση πρόσθετου υλικού. Έτσι, στα
πλαίσια της ενασχόλησης µε την οπτική του φύλου κατά την εκπαιδευτική διαδικασία οι
εκπαιδευτικοί ενδείκνυται να επικεντρώνονται στους ακόλουθους στόχους:
α) στην αποδόµηση της κυρίαρχης αντίληψης ότι ο οικογενειακός ρόλος των γυναικών αποτελεί «φυσική» προέκταση και συνέπεια του βιολογικού τους φύλου. Η επισήµανση των σχετικών αναφορών, έτσι όπως αποτυπώνονται στα κείµενα, η ένταξή τους στο
ιστορικοκοινωνικό τους πλαίσιο και η σύγκρισή τους µε σηµερινά δεδοµένα αναδεικνύει
την κοινωνική κατασκευή των σχετικών απόλυτων οριοθετήσεων οι οποίες, βέβαια, µετεξελίσσονται αργά αλλά σταθερά στο πέρασµα του χρόνου,
β) στην ανάδειξη της ανάγκης αναπροσαρµογής και διεύρυνσης των ρόλων των
φύλων στο χώρο της οικογένειας στις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Μιας
µικρής εµβέλειας έρευνα σχετικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες
γυναίκες στο να συµβιβάσουν τις απαιτήσεις του επαγγελµατικού και οικογενειακού τους
ρόλου µπορεί να συµβάλει σ’ αυτό,
γ) στην ανάδειξη της αξίας της οικιακής εργασίας των γυναικών τόσο στο µικροεπίπεδο της οικογένειας, όσο και στο µακροεπίπεδο της κοινωνίας, έτσι ώστε να µην
θεωρείται ως αυτονόητη και δεδοµένη προσφορά,
δ) στην παρουσίαση και ανάπτυξη συζήτησης στην τάξη αναφορικά µε νέες µορφές
και µοντέλα οικογένειας που υπάρχουν σήµερα: µονογονεϊκές λόγω χηρείας ή διαζυγίου,
οικογένειες και µε τους δύο συζύγους άτοµα καριέρας, το µοντέλο αντιστροφής ρόλων:
ο σύζυγος για ποικίλους λόγους, όπως π.χ. ανεργία, ασχολείται µε τις δουλειές του
σπιτιού και η σύζυγος έχει εξωοικιακή εργασία. Οι περιπτώσεις αυτές αναδεικνύουν ότι
ο τίτλος/ιδιότητα του άνδρα οικογενειάρχη έχει υποστεί αλλαγές.
Σε ό,τι αφορά το θέµα των ερωτικών σχέσεων, θα είναι, νοµίζουµε, ενδιαφέρον οι εκπαιδευτικοί, αξιοποιώντας ως αφόρµηση τις σχετικές αναφορές των κειµένων, να συζητούν
στην τάξη το συγκεκριµένο ζήτηµα. Είναι άλλωστε ένα ζήτηµα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα
τα αγόρια και τα κορίτσια εφηβικής ηλικίας. Στο πλαίσιο των συζητήσεων είναι δυνατό να
ζητούνται οι εµπειρίες των µαθητών και των µαθητριών αναφορικά µε το περιεχόµενο και τη
συχνότητα ανταλλαγής «διαφυλικών πειραγµάτων» ή να αποτυπώνονται οι αντιλήψεις τους
αναφορικά µε το ποιο από τα δύο φύλα αναµένεται να παίρνει την πρωτοβουλία στη σύναψη
µιας ερωτικής σχέσης. Είναι δυνατό ακόµη να συζητούν ευρύτερα το ζήτηµα της «διπλής
ηθικής» σε ό,τι αφορά την ερωτική ζωή των ανδρών και των γυναικών τόσο πριν όσο και
µετά το γάµο αναδεικνύοντάς το ως άµεση συνέπεια και απόρροια της ανδροκεντρικής
δοµής της κοινωνίας.
Ειδικότερα για το θέµα της επιλογής του/της συζύγου και τη σύναψη γάµου οι εκπαιδευτικοί µπορούν να επισηµαίνουν τις σχετικές αναφορές στα κείµενα και να σχολιάζουν
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οµοιότητες και αλλαγές µε τη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα µε στόχο να αναδείξουν την κοινωνική κατασκευή των σχετικών ζητηµάτων π.χ. προξενιό, προίκα, παρθενιά
κλπ. και την αλλαγή τους στην πορεία του χρόνου.
Προτεινόµενο υλικό
Στο πλαίσιο επιδίωξης των παραπάνω στόχων οι εκπαιδευτικοί µπορούν:
• να αξιοποιήσουν το εγχειρίδιο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Γ΄ Γυµνασίου,
ειδικά µάλιστα το Μέρος Α,
• να αξιοποιήσουν τις σχετικές ασκήσεις από το «Βιβλίο/εγχειρίδιο για τους/τις
εκπαιδευτικούς» που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του Προγράµµατος,
• να αναθέσουν σε µια οµάδα µαθητών και µαθητριών να αναζητήσουν το αναθεωρηµένο και ισχύον µε βάση το ν. 1329/83 «Οικογενειακό Δίκαιο», να παρουσιάσουν στην τάξη
βασικές διατάξεις του και να γίνει σχετική συζήτηση,
• να κάνουν αναζητήσεις στο διαδίκτυο µέσω µιας από τις µηχανές αναζήτησης
google, yahoo κτλ. ή στις ιστοσελίδες ερευνητικών κέντρων, όπως π.χ. ΕΚΚΕ, χρησιµοποιώντας “λέξεις-κλειδιά”, όπως π.χ. “καταµερισµός οικογενειακών ρόλων”, “οικογενειακά πρότυπα”, “οικονοµική διάσταση του οικιακού ρόλου των γυναικών” κτλ., όπου
συνήθως προσφέρεται πλούσιο υλικό. Αναζητήσεις, ακόµη, µέσω του διαδικτύου στον
ηµερήσιο τύπο (οι περισσότερες εφηµερίδες σήµερα προσφέρονται on-line), όπου συχνά
δηµοσιεύονται σχετικές έρευνες και µελέτες,
• να αξιοποιήσουν σχετικό υλικό που προσφέρεται στο CD-ROM και στην Ιστοσελίδα
του Προγράµµατος.
2.2.2. Τα φύλα στη δηµόσια/κοινωνική ζωή
Οι τοµείς της δηµόσιας κοινωνικής ζωής για τους οποίους γίνονται συχνές αναφορές στο περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων είναι τρεις: ο τοµέας της πολιτικής
εκτελεστικής εξουσίας, ο τοµέας των επιστηµών και της τέχνης και τέλος ο τοµέας της
εργασίας. Και οι τρεις συγκεκριµένοι τοµείς διαχρονικά αλλά σε µεγάλο βαθµό και συγχρονικά προβάλλονται να ανδροκρατούνται. Έτσι, οι άνδρες προβάλλονται να κατέχουν
τις θέσεις εξουσίας στην πολιτική και µέσα από το αξίωµα του βασιλιά, του αυτοκράτορα
και γενικότερα του ηγέτη να ποδηγετούν τους λαούς, να έχουν την ευθύνη της επιβίωσής τους, της υπεράσπισης των συµφερόντων τους και γενικότερα της προόδου και της
ευηµερίας τους.
Εκτός από το χώρο της πολιτικής εκτελεστικής εξουσίας, οι άνδρες είναι που προβάλλονται να έχουν δραστηριοποιηθεί και να έχουν συµβάλει διαχρονικά στη δηµιουργία
και στην εξέλιξη της επιστήµης, της τέχνης και γενικότερα του πολιτισµού.
Ο τοµέας της παραγωγής και της οικονοµίας επίσης προβάλλεται να ανδροκρατείται,
µια που οι άνδρες, άλλοτε άµεσα και ρητά και άλλοτε έµµεσα, αναφέρεται ότι εργάζονται
και, όταν γίνονται αναφορές σε επαγγέλµατα χειρωνακτικά ή διανοητικά, αυτά αποδίδονται σε άνδρες.
Ενδεικτικά παραδείγµατα:
- Αρχαία
Σε ό,τι αφορά τα εγχειρίδια των Αρχαίων το γεγονός ότι οι δηµιουργοί των κειµένων
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που περιέχουν, σε συνδυασµό µε την προσφώνηση «Ώ άνδρες» που συνοδεύει κάθε δηµόσιο λόγο, αναδεικνύουν, νοµίζουµε, εµµέσως πλην σαφώς, την κυριαρχία των ανδρών
και παράλληλα τον αποκλεισµό των γυναικών από τη δηµόσια σφαίρα.
Άλλη ένδειξη αποτελεί, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο προσδιορισµός της ταυτότητας των ατόµων από το όνοµα του πατέρα. Μια επιπλέον σηµαντική ένδειξη αποτελεί
το γεγονός ότι στην Αντιγόνη οι υποψίες για την παραβίαση της διαταγής του Κρέοντα
στρέφονται αποκλειστικά σε άνδρες, µια που εκείνοι κυρίως είναι που παίρνουν θέση
στις δηµόσιες υποθέσεις και ζητήµατα και που, όπως λέει ο Κρέοντας, έχουν εκφράσει
διαφωνίες και αντιρρήσεις στις αποφάσεις του και έχουν παραβεί διαταγές του, αφότου
ανέλαβε την εξουσία «Τι λες; Ποιος άνδρας τόλµησε µια τέτοια πράξη;» (στχ.245) και
συνεχίζει «αλλά ταυτα και πάλαι πόλεως άνδρες µόλις φέροντες ερρόθουν εµοι κρυφη,
κάρα σείοντες, ουδ’ υπό ζυγω λόφον δικαίως είχον, ως στέργειν εµέ» (στχ.289-292).
Παρουσιάζουν, νοµίζουµε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την οπτική του φύλου οι στίχοι
µε τα λόγια του Κρέοντα, όταν πληροφορείται ότι το άτοµο που παραβίασε τη διαταγή του
είναι µία γυναίκα, η Αντιγόνη. «Η νυν εγώ µεν ουκ ανήρ, αύτη δ’ ανήρ, ει ταυτ’ ανατί τηδε
κείσεται κράτη» (στχ.484-485). «εµου δε ζωντος ουκ άρξει γυνή» (στχ.525). «κουτοι
γυναικός ουδαµως ησσητέα˙ κρεισσον γαρ, είπερ δει, προς ανδρός εκπεσειν, κουκ αν
γυναικων ήσσονες καλοίµεθ’ αν» (στχ.678-680). Το ξέσπασµα και ο θυµός του Κρέοντα,
δηλαδή, γίνεται ιδιαίτερα έντονος, επειδή, εκτός από την παρακοή και τη µη συµµόρφωση στις βασιλικές του αποφάσεις και διαταγές, έχει παραβιαστεί και η απόφασή του
ως άνδρα. Από τα λόγια του και τη γενικότερη τοποθέτησή του διαφαίνεται ότι η πράξη
της Αντιγόνης εκλαµβάνεται όχι απλά ως ανυπακοή στις αυθαίρετες αποφάσεις της
εξουσίας αλλά και ως αντίδραση και αµφισβήτηση της κυριαρχίας των ανδρών και των
αποφάσεών τους στο δηµόσιο χώρο. Κάτι πέρα και έξω από τα κοινωνικά δεδοµένα και
ισχύοντα για τις γυναίκες στην κλασική Αθήνα. Δεδοµένα που εκφράζονται µέσα από το
πρότυπο της Ισµήνης «Αλλ’ εννοειν χρη τουτο µεν γυναιχ’ ότι έφυµεν, ως προς άνδρας
ου µαχουµένα˙» (στχ.61-62). Αξίζει, νοµίζουµε, να αναφερθεί εδώ ότι, παρόλο που η
συγκεκριµένη τραγωδία προσφέρεται για συζητήσεις και προβληµατισµό αναφορικά µε
τη θέση της γυναίκας στην κλασική Αθήνα, ωστόσο στο εγχειρίδιο δεν εµπεριέχονται
σχετικές ερωτήσεις ή προτάσεις.
Εκτός από την Αντιγόνη στην οµώνυµη τραγωδία του Σοφοκλή, η µοναδική φορά που
γυναίκες προβάλλονται να έχουν µια παρουσία και εµπλοκή στο δηµόσιο χώρο είναι στο
εγχειρίδιο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι, όπου προβάλλονται συλλογικά να έχουν µια
αποτελεσµατική παρέµβαση στην έκβαση της σύγκρουσης µεταξύ δηµοκρατικών-ολιγαρχικών στην Κέρκυρα (Ιστορία κεφ.74, παρ.2, σ.315). Συνοδεύεται µάλιστα από σχετικό
σχόλιο και ερώτηση (σ.317- 318).
Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι στο εγχειρίδιο Ανθολόγιο αρχαϊκής και λυρικής ποίησης ανθολογούνται και ποιήµατα της λυρικής ποιήτριας Σαπφούς που αποτελούν ένα
λόγο και µια παρουσία γυναίκας στη δηµόσια ζωή στον αρχαίο κόσµο.
- Νέα Ελληνικά
Στα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών οι διαπιστώσεις αναφορικά µε την παρουσία και
τη δραστηριοποίηση των ανδρών στο δηµόσιο χώρο και την παντελή σχεδόν απουσία των
γυναικών είναι περίπου πανοµοιότυπες µε εκείνες των Αρχαίων.
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Οι θέσεις της πολιτικής εκτελεστικής εξουσίας, άσχετα από τις αλλαγές στην επωνυµία τους διαχρονικά, ρήγας, βασιλιάς, αυτοκράτορας, ηγεµόνας, στρατηγός, πρόεδρος
δηµοκρατίας, πρωθυπουργός, δήµαρχος, διπλωµάτης, βουλευτής κατέχονται κυρίως από
άνδρες. Έτσι, στα κείµενα υπάρχουν διάσπαρτες αναφορές, όπως π.χ. Κων/νος Παλαιολόγος, δήµαρχοι, άρχοντες, στρατηγοί (ΚΝΛΑ΄:64-66), Μέγας Αλέξανδρος (ΚΝΛΑ΄:124),
βασιλιάς (ΚΝΛΑ΄:375), Πρόεδρος Δηµοκρατίας (ΚΝΛΒ΄:348), βουλευτές (ΚΝΛΓ΄:359). Ο
ηγεµών εκ Δυτικής Λιβύης, Αριστοµένης (ΚΝΛΑ΄:438).
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι σχεδόν αποκλειστικά οι άνδρες προβάλλονται να
συζητούν για πολιτικά ή κοινωνικά ζητήµατα, να είναι µέλη συλλογικών οµάδων παρέµβασης, να φυλακίζονται για τις ιδέες τους, να έχουν κοινωνικά οράµατα και στόχους. «ο
Τζην Ντεµπς… Δούλεψε θερµαστής στις ατµοµηχανές…µπήκε στην τοπική οργάνωση
της αδελφότητας των θερµαστών σιδηροδρόµων, τον βγάλαν γραµµατέα κι ύστερα γύρισε ολάκερη τη χώρα σαν οργανωτής…Τους έκανε να λαχταράνε τον κόσµο που εκείνος
λαχταρούσε, έναν κόσµο όπου όλοι ήσαν αδέρφια και µοιραζόντουσαν ίσες ευκαιρίες.»
(ΚΝΛΓ΄:437).
«Την απεργία εγώ την οργάνωσα…Σηκωθήκαµε και πήγαµε στο Συνδικάτο να δούµε τι
θα κάνουµε…-Για σταθείτε, είπε ο ξένος. Μπορεί να είµαι καινουριοφερµένος, µα την ιστορία του εργατικού κινήµατος στον τόπο σας θαρρώ πως την ξέρω…» (ΚΝΛΓ΄:165-166).
(Οι ταµπάκηδες) «Και πολιτική δε µιλούσανε-δεν είχανε µε ποιον να τσακωθούνε,
γιατί ’ταν όλοι τους σφόδρα βενιζελικοί…Ψήφιζαν πάντοτε και το βενιζελικό υποψήφιο
δήµαρχο και τους βενιζελικούς επιτρόπους στο µητροπολιτικό ναό» (ΚΝΛΓ΄:183).
«Το είχε καταλάβει από την πρώτη στιγµή πως ήταν νεοναζιστές, καθησύχασε τον
εαυτό του ο Βαγγέλης…Τα γεγονότα θα δείξουν τι µπορεί να κάνει ο Ράιµ, είπε ο Κρίστιαν µε στόµφο… και συνέχισε µε τον τρόπο της διακήρυξης. Σχεδιάζω µια Ευρώπη δυνατή
από την Πετρούπολη στο Γιβραλτάρ κι απ’ το Δουβλίνο στην Αθήνα» (ΚΝΛΓ΄:368).
«Θυµάσαι τότε επί Φαρούκ, που κανείς δεν τολµούσε να κατεβεί στο δρόµο για να
µαζέψουµε υπογραφές στη Διακήρυξη της Στοκχόλµης. Ο Σάββας έκανε την αρχή…Άλλους τους πιάσανε. Δυο φάγαν απέλαση, θυµάσαι;» (ΚΝΛΓ΄:155).
Φοιτητές, επίσης, προβάλλονται να συζητούν, να διαφωνούν, να προβληµατίζονται
όπως και να συµµετέχουν σε διαδήλωση ως µέλη της οργάνωσης “Αργώ” στο οµώνυµο
µυθιστόρηµα του Γ. Θεοτοκά. (ΚΝΛΒ΄:347-361).
Ενώ υπάρχουν πολλές αναφορές για προβληµατισµό και εµπλοκή των ανδρών όλων
των ηλικιών και όλων των κοινωνικών στρωµάτων στα κοινά, αναφέρεται µία και µοναδική
περίπτωση για τις γυναίκες. Η περίπτωση αφορά την εµπλοκή και την ενεργό συµµετοχή
φοιτητριών στην Αντίσταση στην περίοδο της κατοχής. Συµµετέχουν µάλιστα σε µια πορεία διαµαρτυρίας στη διάρκεια της οποίας µια φοιτήτρια σκοτώνεται. (ΚΝΛΓ΄:235-239).
Στον τοµέα της επιστήµης, της τέχνης και του πολιτισµού αναφέρεται µία και µόνο
γυναίκα γλύπτρια, η Ιζαµπέλα Μόλναρ, η οποία, όπως ήδη είπαµε παραπάνω, παρουσιάζεται ως διαταραγµένη προσωπικότητα. Για τους άνδρες και τη συµβολή τους στη
διαµόρφωση και εξέλιξη του πολιτισµικού γίγνεσθαι υπάρχουν συχνές αναφορές µε
χαρακτηριστικό παράδειγµα την κηδεία του φιλοσόφου Βολταίρου, µε αφορµή την οποία
γίνεται αναφορά στην προσφορά του ιδίου όπως και άλλων φιλοσόφων στην ανθρωπότητα. (ΚΝΛΑ΄:155).
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Η κυριαρχία άλλωστε των ανδρών στο χώρο της τέχνης δηλώνεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, στην ενότητα “Ποσοτική ανάλυση” από την ανθολόγηση λογοτεχνικών έργων
τους όπως και από την επιλογή καλλιτεχνικών δηµιουργηµάτων τους για την εικονογράφηση των εγχειριδίων.
Ο επαγγελµατικός τοµέας και γενικά ο τοµέας της παραγωγής και της οικονοµίας,
έτσι όπως προβάλλεται στα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών, ανδροκρατείται επίσης. Οι
άνδρες είναι κυρίως που προβάλλονται να εργάζονται και να ασκούν ένα ευρύ φάσµα
επαγγελµάτων τόσο παραδοσιακά χειρωνακτικά όσο και διανοητικά και υψηλού κοινωνικού γοήτρου και κύρους. Αντίθετα, οι γυναίκες, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προβάλλονται
να εργάζονται κυρίως κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, οπότε «ξενοδουλεύουν» ή ασχολούνται µε τη µοδιστρική. Αναφέρονται, επίσης, σε ελάχιστες, βέβαια, περιπτώσεις, να
εργάζονται στην εκπαίδευση, δηλαδή να ασκούν ένα επάγγελµα πολύ παραδοσιακό για το
φύλο τους και τέλος αναφέρεται µία γυναίκα γλύπτρια. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι
οι άνδρες είναι άτοµα για τα οποία αναφέρεται ότι απουσιάζουν οληµερίς από τον οικιακό
χώρο λόγω εργασιακής απασχόλησης, που φεύγουν ή επιστρέφουν στο σπίτι από χώρους
εργασίας, που αναζητούν εργασία ή που µεταναστεύουν είτε στο εσωτερικό της χώρας
είτε στο εξωτερικό για εργασιακούς λόγους. Επιπλέον, είναι τα άτοµα για τα οποία αναφέρεται ότι κατέχουν θέσεις εξουσίας και λήψης απόφασης στον εργασιακό χώρο. Έτσι,
στον πρωτογενή τοµέα (χειρωνακτικά επαγγέλµατα) αναφέρεται ότι είναι «τα αφεντικά»
και στον τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες), είναι «διευθυντές». Σε ό,τι αφορά ειδικά το χώρο
της εκπαίδευσης, η Διεύθυνση των σχολείων προβάλλεται να είναι κυρίως ευθύνη των
ανδρών. Το ίδιο και η διδασκαλία και η έρευνα στα Πανεπιστήµια.
Στη συνέχεια παραθέτουµε ενδεικτικά µερικά από τα επαγγέλµατα που οι άνδρες και
οι γυναίκες προβάλλονται να ασκούν.
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ τεύχος
Άνδρες:
τσαγκάρης (σ.58), ζωογδάρτης, ταµπάκης (σ.342), χαλκιάς ή σιδερουργός (σ. 371),
καθηγητής πανεπιστηµίου (σ.343), ιατρός (σ.56).
Γυναίκες:
παραµάνα (σ.110), πλύστρα (σ.28,312), υφάντρα (σ.29), υπηρέτρια (σ.386-387).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ τεύχος
Άνδρες:
ξυλουργός (σ.511), εργολάβος (σ.288), έµπορος (σ.103,107), δάσκαλος (σ.123),
υποµοίραρχος (σ.122), αξιωµατικός (σ.358), διευθυντής τράπεζας (σ.396), διοικητής
στρατού (σ.334) κτλ.
Γυναίκες:
υπηρέτρια (σ.107), οικονόµος σπιτιού (σ.541-546), νοσοκόµα (σ.380), δασκάλα
(σ.123).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ τεύχος
Άνδρες:
σιδεράς (σ.217), ταβερνιάρης, πρωτοµάστορας (σ.223), φαρµακοποιός (σ.170),
γιατρός (σ.170,260 κ.ά.), δικηγόρος (σ.347), µαθηµατικός (σ.356), δάσκαλος (σ.430),
δικαστής (σ.219), στρατοδίκης (σ.320), αστυφύλακας (σ.156).
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Γυναίκες:
ράφτρα, παραδουλεύτρα (σ.173), πλύστρα (σ.294), υπηρέτρια (σ.417), καµαριέρα
(σ.382), φιλόλογος (σ.342), µακιγιέζ (σ.120), γλύπτρια (σ.191), διευθύντρια βιοτεχνίας
(σ.318), διευθύντρια σχολείου (σ.356).
- Έκφραση-Έκθεση Α΄ τεύχος
Άνδρες:
λυκειάρχης (σ.54), δικαστής (σ.121), επιχειρηµατίας (σ.42), διευθυντής του Υπουργείου (σ.42), γυµνασιάρχης (σ.215).
Γυναίκες:
διευθύντρια σχολείου (σ.215), φιλόλογος (σ.223), καθηγήτρια γυµνασίου (σ.230),
βοηθός αρχαιολόγου (σ.277).
- Έκφραση-Έκθεση Β΄ τεύχος
Άνδρες:
δηµοσιογράφος (σ.33), διευθυντής της Σχολής Τυφλών (σ.32), Πρωθυπουργός
(σ.39), πυροσβέστης (σ.44), οδηγός φορτηγού (σ.46), καθηγητής Πανεπιστηµίου
(σ.112), πολιτικός (σ.83), Διευθυντής Εταιρείας (σ.115), λογιστής (σ.115), ηλεκτρολόγος (σ.116), κριτικός τέχνης (σ.188), δικηγόρος (σ.204), Υπουργός Παιδείας (σ.204),
πρεσβευτής (σ.204).
Γυναίκες:
Κυβερνήτης διαστηµοπλοίου (σ.14), δασκάλα αστροναύτισσα (σ.44), καθηγήτρια
φιλόλογος (σ.89).
- Γλωσσικές ασκήσεις
Άνδρες:
πρύτανης, υπουργός, διευθυντής και διοικητής Τράπεζας (σ.16), αρχηγός της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης (σ.19), σκηνοθέτης (σ.53), πρόεδρος, πρωθυπουργός,
δικηγόρος (σ.108), καµεραµάν (σ.146), βουλευτής (σ.153), δήµαρχος (σ.155), δάσκαλος
(σ.156), διπλωµάτης (σ.102).
Γυναίκες:
ηθοποιός (σ.146).
- Ιστορία
Στα εγχειρίδια της Ιστορίας η παρουσία και η κυριαρχία του ανδρικού φύλου σε όλους
τους τοµείς της κοινωνικής ζωής είναι σχεδόν απόλυτη. Οι θέσεις στην πολιτική εκτελεστική εξουσία ανδροκρατούνται, µια που οι άνδρες µε την ιδιότητα του βασιλιά, του αυτοκράτορα, του στρατηγού και γενικά του ηγέτη εξουσιάζουν, κηρύττουν και διεξάγουν πολέµους,
οδηγούν τους λαούς σε περίλαµπρες νίκες ή γίνονται αιτία για καταστροφικές ήττες, υπογράφουν συµφωνίες και συνθήκες, τις οποίες άλλοτε τηρούν και άλλοτε αθετούν κτλ.
Οι µοναδικές γυναίκες που αναφέρονται σε θέσεις πολιτικής εκτελεστικής εξουσίας
είναι η βασίλισσα Ζηνοβία (Ιστορία του Αρχαίου Κόσµου: 227) και η Ίντιρα Γκάντι (Ιστορία
Νεότερη και Σύγχρονη: 353). Συγκεκριµένα, η Ζηνοβία αναφέρεται ότι υπήρξε βασίλισσα
του εφήµερου βασιλείου της Παλµύρας (267-273 µ.Χ.). Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο, διέθετε πολλές ικανότητες, ήταν δραστήρια και είχε φιλόδοξα και µεγαλόπνοα σχέδια και
στόχους σχετικά µε την ανασυγκρότηση του κράτους των Σελευκιδών. Η Ίντιρα Γκάντι,
πρωθυπουργός της Ινδίας, εικονίζεται σε µια φωτογραφία να µιλάει σε οµάδα Ινδών.
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Δεν υπάρχουν άλλες αναφορές στην προσωπικότητα ή στο έργο της. Σε ό,τι αφορά τον
ευρύτερο χώρο της πολιτικής, µνηµονεύεται η Ρόζα Λούξεµπουργκ (1870-1919) ως µία
από τα αρχηγικά στελέχη µιας επαναστατικής οµάδας µε την επωνυµία Σπαρτακιστές.
Ωστόσο, αποσιωπάται εντελώς ο προβληµατισµός και τα επιχειρήµατα που ανέπτυξε
και γενικά η δράση της για τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης των γυναικών. (Ιστορία
Νεότερη και Σύγχρονη: 142).
Σχετικά µε την εµπλοκή και την ενεργό συµµετοχή των Ελληνίδων σε κρίσιµες για
το έθνος ιστορικές στιγµές, υπάρχουν δύο δισέλιδα παραθέµατα. Το πρώτο αφορά τη
συµµετοχή των Ελληνίδων στον πόλεµο του ’40. (Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη: 248). Το
δεύτερο αναφέρεται στα βασανιστήρια και την εκτέλεση δύο Ελληνίδων, της Ηλέκτρας
Αποστόλου και της Ηρώς Κωνσταντοπούλου από τους Γερµανούς κατακτητές την εποχή
της Αντίστασης. (Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη: 284).
Αναφέρεται ακόµη ότι οι γυναίκες στη Μινωική Κρήτη είχαν µια σηµαντική θέση και
παρουσία στο δηµόσιο χώρο, µια που είχαν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη θρησκεία,
συµµετείχαν σε επικίνδυνα αθλήµατα, σε κυνηγετικές εξορµήσεις µαζί µε τους άνδρες
και είχαν µια κοινωνική θέση εφάµιλλη µε εκείνη των ανδρών.
Ωστόσο, οι πολύχρονοι διεκδικητικοί και συλλογικοί αγώνες των γυναικών τόσο στο
διεθνή όσο και στον ελλαδικό χώρο για κατοχύρωση βασικών ανθρώπινων δικαιωµάτων,
όπως π.χ. πρόσβαση στην εκπαίδευση, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ίση αµοιβή για
ίση προσφορά εργασίας, δικαίωµα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εθνικές εκλογές και στις
εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, αποσιωπώνται σχεδόν εντελώς από τα εγχειρίδια της
Ιστορίας. Υπάρχουν κάποιες σύντοµες και αποσπασµατικές αναφορές για τα:
α) πολιτικά δικαιώµατα των γυναικών π.χ. στο Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη (σ.32),
όπου αναφέρεται ότι «εκτός από τις διάφορες κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις
στο πρόγραµµα του Σ.Κ.Α. προβάλλονται για πρώτη φορά αιτήµατα που αφορούν στα
δικαιώµατα της γυναίκας» και στην ίδια σελίδα σε παράθεµα παρουσιάζεται απόσπασµα
από το πρόγραµµα του Σ.Κ.Α., όπου ανάµεσα στις διεκδικήσεις και στους στόχους του
συµπεριλαµβάνεται και το δικαίωµα των γυναικών να διορίζονται υπάλληλοι του κράτους
και η καθιέρωση του πολιτικού γάµου. Στη σελίδα 289 του ίδιου εγχειριδίου υπάρχει µία
φωτογραφία γυναικών που ψηφίζουν στις µυστικές εκλογές του Π.Ε.Ε.Α. για την ανάδειξη
µελών του Εθνικού Συµβουλίου. Επίσης, στο ψήφισµα του Εθνικού Συµβουλίου, το οποίο
παρατίθεται σε παράθεµα, αναγράφεται «Άρθρο 5: Όλοι οι Έλληνες, άντρες και γυναίκες, έχουν ίσα πολιτικά και αστικά δικαιώµατα» (σ.290).
β) την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας π.χ. στο Θέµατα Νεοελληνικής Ιστορίας
(σ.171) αναφέρεται: «Το 1930 οι γυναίκες αποτελούσαν την πλειονότητα των εργατών
στην κλωστοϋφαντουργία, την καπνοβιοµηχανία και τη βιοµηχανία ετοίµων ενδυµάτων»
και στο Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη (σ.390) υπάρχουν δύο φωτογραφίες: η πρώτη
από µία διαδήλωση γυναικών για εξίσωση των µισθών τους µε εκείνους των ανδρών και
η άλλη παρουσιάζει µια γυναίκα σε µη παραδοσιακό για το γυναικείο φύλο επάγγελµα,
ηλεκτρολόγο.
Αξίζει ίσως να σηµειώσουµε εδώ ότι σε αντίθεση µε την αποσπασµατικότητα που
δίνονται πληροφορίες για την πορεία, τις διεκδικήσεις και τις κατακτήσεις του γυναικείου
κινήµατος µέσα στο χρόνο, µία ολόκληρη ενότητα είναι αφιερωµένη στη µαγεία και το
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κυνήγι των µαγισσών κατά την περίοδο της Αναγέννησης. Το κείµενο συνοδεύεται από
φωτογραφίες µαγισσών όπως και από παράθεµα µε απόσπασµα από το δαιµονολογικό
εγχειρίδιο της Ιεράς Εξέτασης, το οποίο αποτελεί ένα λίβελο εναντίον των γυναικών.
Βέβαια το “κυνήγι των µαγισσών” όπως και το απόσπασµα από το δαιµονολογικό εγχειρίδιο αποτελούν µια ιστορική αλήθεια. Ωστόσο, η επιλογή να παραλείπονται κείµενα µε τις
θέσεις που υποστήριζαν οι γυναίκες κατά καιρούς στην πορεία των αγώνων τους και να
εµπεριέχεται ένας λίβελος εναντίον τους είναι, νοµίζουµε, προβληµατική.
Στα κεφάλαια που εµπεριέχονται στα εγχειρίδια της Ιστορίας και των τριών τάξεων
του Λυκείου και αναφέρονται στη θεµελίωση και ανάπτυξη της επιστήµης, της τέχνης
και γενικά του πολιτισµού στην ιστορική πορεία της ανθρωπότητας οι γυναίκες είναι
σχεδόν εντελώς απούσες. Οι φιλόσοφοι, οι οικονοµολόγοι, οι µουσικοί, οι σκηνοθέτες, οι
ζωγράφοι, οι λογοτέχνες, Έλληνες και αλλοδαποί, στους οποίους γίνεται αναφορά είναι
βασικά άνδρες. Οι µοναδικές γυναίκες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο Ιστορία Νεότερη
και Σύγχρονη είναι οι ηθοποιοί Κατίνα Παξινού (σ.421), οι Ελένη Παπαδάκη και Μαρίκα
Κοτοπούλη (σ.479), η χαράκτρια Βάσω Κατράκη (σ.512) και η Πηνελόπη Δέλτα (σ.480)
ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Αν κατά το Μεσαίωνα οι γυναίκες που τόλµησαν να
αρθρώσουν δηµόσια λόγο χαρακτηρίστηκαν “µάγισσες” και καταδικάστηκαν, αν κατά τον
17ο και 18ο αιώνα δεν υπήρχαν, λόγω του κοινωνικού αποκλεισµού τους, γυναίκες λογοτέχνες, ζωγράφοι ή φιλόσοφοι κτλ. ή δε µας είναι ακόµη γνωστές, αποτελεί, νοµίζουµε,
ιστορική ανακρίβεια να µην αναφέρονται γυναίκες που από τα τέλη του 19ου αιώνα και
εξής έχουν να επιδείξουν µια καλή παρουσία στη ζωγραφική, στη λογοτεχνία και γενικά
στην πολιτιστική ζωή τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα η διαπίστωση της αποσιώπησης των
γυναικών από το ιστορικοπολιτισµικό γίγνεσθαι. Έτσι τα εγχειρίδια Ιστορίας του Γενικού
Λυκείου προβάλλουν ελάχιστα τις γυναίκες ως “δρώντα υποκείµενα” ακόµα και σε εποχές που είναι ιστορικά τεκµηριωµένο ότι υπήρξαν. Έτσι π.χ. δε γίνεται καµία αναφορά
στην εµπλοκή και στη δράση της Μαντώς Μαυρογένους, της Μπουµπουλίνας και της Αιµ.
Υψηλάντη στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του ’21. Στις διανοούµενες γυναίκες του
µεσοπολέµου όπως π.χ. η Ρόζα Ιµβριώτη, η Μαρία Σβώλου, η Αύρα Θεοδωροπούλου κτλ.
σε Ελληνίδες λογοτέχνες όπως π.χ. στη Διδώ Σωτηρίου, στην Έλλη Αλεξίου κτλ.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τα εγχειρίδια Ιστορίας, το µήνυµα που µεταβιβάζεται στους
µαθητές και στις µαθήτριες κατά τη φοίτησή τους στο Γενικό Λύκειο, είναι ότι οι γυναίκες
διαχρονικά αποστασιοποιηµένες και αµέτοχες από τα δρώµενα στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισµικό γίγνεσθαι, αποτελούσαν τον άµαχο πληθυσµό, τα γυναικόπαιδα. Ανεπιφύλαχτα θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι στην περίπτωση των εγχειριδίων της Ιστορίας του
Γενικού Λυκείου ισχύει η επιγραµµατική διαπίστωση Βρετανίδων φεµινιστριών ιστορικών
σχετικά µε τον ανδροκεντρικό χαρακτήρα της ιστορίας: history a his-story.
Σχολιασµός
Η απουσία των γυναικών από τη δηµόσια κοινωνική ζωή, η αποσιώπηση της συµβολής
τους στο κοινωνικό, οικονοµικό, ιστορικό γίγνεσθαι διαχρονικά, έτσι όπως αποτυπώνεται
στην επίσηµη σχολική γνώση, είναι ένα ζήτηµα που έχει απασχολήσει τη φεµινιστική προβληµατική και έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες. Στις σχετικές µελέτες υποστηρίζεται ότι
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η αποσιώπηση της συµβολής των γυναικών στην ανάπτυξη και εξέλιξη των επιστηµών,
της τέχνης κλπ. και γενικότερα η απουσία τους ως δρώντων υποκειµένων στη δηµόσια
ζωή, διαχρονικά συνδέεται αιτιακά µε την ανδροκεντρική δοµή και διάρθρωση της κοινωνίας, η οποία αντανακλάται και ταυτόχρονα συντηρείται µέσα από τον ανδροκεντρικό
χαρακτήρα της επίσηµης σχολικής γνώσης. Αναλυτικότερα, υποστηρίζεται ότι οι άνδρες,
ως το φύλο των προνοµίων και της εξουσίας διαχρονικά, έχουν καταγράψει την εµπειρία,
τα επιτεύγµατα και τη συµβολή του ανδρικού φύλου στην εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας. Αντίθετα, η συµβολή και η συνεισφορά των γυναικών απαξιώθηκε εξαιτίας της
γενικότερης κοινωνικής απαξίωσης του φύλου τους, δεν καταγράφτηκε και «χάθηκε»
µαζί µε εκείνες στο πέρασµα του χρόνου. Έτσι, στα πλαίσια µιας «διορθωτικής προσπάθειας», γυναίκες επιστήµονες αλλά και άνδρες από διάφορους επιστηµονικούς τοµείς,
όπως της ιστορίας, της τέχνης και των θετικών επιστηµών, προσπαθούν να αναδείξουν
και να καταστήσουν «ορατές» γυναικείες µορφές που, υπερβαίνοντας τους κοινωνικούς
για το φύλο τους επικαθορισµούς και απαγορευτικές συνθήκες, δραστηριοποιήθηκαν στο
χώρο της τέχνης, της πολιτικής και των επιστηµών. Προσπαθούν, δηλαδή, να αναδείξουν
ότι η απουσία και η αποσιώπηση της δράσης και της συµβολής των γυναικών στους διάφορους τοµείς της δηµόσιας ζωής δεν είναι αντικειµενική και έγκυρη αλήθεια αλλά µια
µεροληπτική υπέρ του ανδρικού φύλου κοινωνική κατασκευή.
Ενδεικτικές προτάσεις παρέµβασης
Στα πλαίσια παρεµβάσεων, σε ό,τι αφορά την απουσία και την αποσιώπηση των γυναικών από τους διάφορους τοµείς της δηµόσιας ζωής, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να:
• επισηµαίνουν και να σχολιάζουν το συγκεκριµένο ζήτηµα και προκειµένου για παλαιότερες εποχές, µέχρι τις αρχές του 20ού αι., να το συνδέουν αιτιακά µε την κοινωνική
θέση των γυναικών και τον αποκλεισµό τους από δηµόσια κοινωνικά αγαθά και από βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως π.χ.: τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση και τα
πολιτικά δικαιώµατα στην εκάστοτε ιστορικοκοινωνική περίοδο,
• αναδεικνύουν γυναικείες µορφές που, υπερβαίνοντας τους κοινωνικούς για το
φύλο τους επικαθορισµούς, αποκλεισµούς και απαγορευτικές συνθήκες, δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της τέχνης, της επιστήµης και της πολιτικής διαχρονικά αλλά και
ιδιαίτερα από τον 19ο αι. και εξής,
• αναδεικνύουν την εµπλοκή και τη δράση των γυναικών, επώνυµων και ανώνυµων,
σε ιστορικά γεγονότα και στους αγώνες των λαών για ανεξαρτησία και ελευθερία,
• συζητούν για τους διεκδικητικούς αγώνες που χρειάστηκε να κάνουν οι γυναίκες
για βελτίωση της κοινωνικής τους θέσης µέσα από την κατοχύρωση του δικαιώµατος
πρόσβασης σε όλες τις βαθµίδες και τους τύπους της εκπαίδευσης, την κατοχύρωση πολιτικών δικαιωµάτων (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) όπως και για την ισότητα ευκαιριών στους
χώρους εργασίας (ίση αµοιβή για ίση προσφορά εργασίας). Παράλληλα, να παρουσιάζουν
στην τάξη και να συζητούν για τις γυναίκες που πρωτοστάτησαν στους διεκδικητικούς
αγώνες του γυναικείου φύλου στο διεθνή αλλά ιδιαίτερα βέβαια στον ελλαδικό χώρο,
όπως π.χ.: η Καλλιρρόη Παρρέν, η Αύρα Θεοδωροπούλου κ.ά.,
• προβάλλουν και να συζητούν για την παρουσία, τη δράση και γενικότερα για τις
κατακτήσεις των γυναικών στη δηµόσια ζωή, έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί σήµερα.
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- Βερβενιώτη, Τ. (1994). Η γυναίκα της αντίστασης. Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας.
- Βερβενιώτη, Τ. (2003). Διπλό βιβλίο, Αθήνα, Βιβλιόραµα.
- Κάρλο Αργκάν, Τζούλιο (1999) Η µοντέρνα τέχνη. Μτφρ. Παπαδηµήτρη Λίνα. Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.
- Μίσιου, Ά. (1999). «Γυναίκες και πολίτες στην Κλασική Αθήνα» στο Το φύλο των
Δικαιωµάτων, (Πρακτικά Συνεδρίου), Αθήνα, εκδ. Νεφέλη, σ.31-41.
- Παρετζόγλου, Α. (2005). Η Ελλάδα είναι Γυναίκα. Αθήνα, εκδ. Λιβάνη. Πρόκειται
για ένα λεύκωµα µε φωτογραφίες και ένα σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα για σύγχρονες
Ελληνίδες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τοµείς της δηµόσιας ζωής.
Προκείµενου για το ηλεκτρονικό υλικό, όπως ήδη έχει αναφερθεί προηγουµένως, οι
εκπαιδευτικοί µπορούν να αξιοποιήσουν έντυπο (σκαναρισµένο) υλικό που προσφέρεται
στο CD-ROM και στην Ιστοσελίδα του Προγράµµατος αναφορικά µε γυναίκες που έχουν
δραστηριοποιηθεί και διακριθεί σε διάφορους τοµείς της επιστήµης και της τέχνης ή που
ασκούν µη παραδοσιακά για το φύλο τους επαγγέλµατα. Μπορούν, ακόµη, να αναζητήσουν επιπλέον υλικό µέσω των ιστοσελίδων που εµπεριέχονται στο CD-ROM και στην
Ιστοσελίδα του Προγράµµατος.
2.2.3. Αναπαραστάσεις των φύλων
Οι γυναίκες και οι άνδρες, στα εγχειρίδια του Γεν. Λυκείου που αναλύσαµε, εκτός
από µέλη οικογενειών ή δηµόσια και “επώνυµα πρόσωπα” µε τις κατά φύλο διαφοροποιήσεις, έτσι όπως τις παραθέσαµε στις προηγούµενες ενότητες, προβάλλονται και ως
άτοµα που διαθέτουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Μια προσπάθεια ταξινόµησης
των χαρακτηριστικών προσωπικότητας, που οι άνδρες και οι γυναίκες προβάλλονται να
διαθέτουν ή αναµένεται να διαθέτουν, αναδεικνύει σαφέστατα δύο εντελώς διαφορετικά
και αντιθετικά προφίλ.
Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που αποδίδονται στα φύλα αντικατοπτρίζουν και
ταυτόχρονα συντηρούν την κυρίαρχη συλλογική στερεοτυπική διχοτοµία µε τις γυναίκες
αδύναµες, όµορφες, στοργικές, υποµονετικές κτλ., και τους άνδρες σωµατώδεις, δυναµικούς, γενναίους και ανδρείους. Τα αντιθετικά αυτά προφίλ προσωπικότητας προδιαγράφουν σε µεγάλο βαθµό τις αντιδράσεις των ανδρών και των γυναικών σε έντονα
φορτισµένες συναισθηµατικές καταστάσεις είτε χαράς είτε λύπης. Έτσι, οι γυναίκες
προβάλλονται περισσότερο εκδηλωτικές, ενώ οι άνδρες είτε είναι είτε προτρέπονται να
είναι εγκρατείς.
Οι έντονες αυτές εκδηλώσεις λύπης αναδεικνύουν, νοµίζουµε, την κοινωνική επιτρεπτικότητα της εκδήλωσης συναισθηµάτων από τις γυναίκες, την ευαισθησία του χαρα-
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κτήρα τους αλλά και τους ιδιαίτερα στενούς δεσµούς µε τα πρόσωπα του οικογενειακού
περιβάλλοντος. Έτσι, παράλληλα και ταυτόχρονα µε το µοιρολόι για την κακή και άσχηµη
µοίρα των αποθανόντων, φαίνεται να θρηνούν και τη δική τους ζωή και µοίρα.
Ανάµεσα στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στις γυναίκες, κυρίαρχη
θέση έχει η οµορφιά και η φροντίδα για την εξωτερική εµφάνιση για την οποία γίνονται
λεπτοµερείς περιγραφές. Οι λεπτοµερείς περιγραφές για την ωραία και επιµεληµένη
εξωτερική εµφάνιση, κάτι που πολύ σπάνια γίνεται για τους άνδρες, συµβάλλουν στη
συντήρηση της κυρίαρχης αντίληψης ότι οι γυναίκες είναι ή αναµένεται να είναι φιλάρεσκες.
- Αρχαία
Σηµαντική και κυρίαρχη φιγούρα στα αρχαία κείµενα που διδάσκονται στο Λύκειο
είναι φυσικά η Αντιγόνη, στην οµώνυµη τραγωδία του Σοφοκλή. Μέσα από τα λόγια και
κυρίως τις πράξεις της αναδεικνύεται µία θαρραλέα, δυναµική και αποφασιστική προσωπικότητα. Δε διστάζει να θέσει τη ζωή της σε κίνδυνο και τελικά να θυσιαστεί χάριν της
αδελφικής αγάπης και της προσήλωσης σε ηθικές αξίες. Αντιµετωπίζει µε θάρρος και
γενναιότητα τον Κρέοντα. Δεν τον εκλιπαρεί να αναθεωρήσει την ειληµµένη απόφαση
και διαταγή του και να της χαρίσει τη ζωή. Παρόλη τη γενναιότητα, το θάρρος και την
τόλµη απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας δε χάνει τη γυναικεία της ιδιότητα. Έτσι,
οδεύοντας προς το θάνατο, µοιρολογεί τη νιότη της και την ακύρωση των ονείρων της
για το συζυγικό έρωτα, την απόκτηση παιδιών και τη δηµιουργία οικογένειας. Ωστόσο, ο
θρήνος και το µοιρολόι της δε δείχνουν αδυναµία. Αντίθετα, τονίζουν τη δύναµη και το
θάρρος της, επειδή ακριβώς είχε προοπτικές γάµου, και µάλιστα βασιλικού, είχε όνειρα
για δηµιουργία οικογένειας, τα οποία θυσιάζει στο βωµό των αξιών και των πιστεύω της.
Γενικά, η Αντιγόνη είναι µια γυναικεία φιγούρα της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας που
παρεκκλίνει και υπερβαίνει τα κυρίαρχα στην κλασική Αθήνα κοινωνικά πρότυπα και αντιλήψεις για τις γυναίκες. Τα κυρίαρχα πρότυπα της εποχής για τις γυναίκες δηλώνονται
τόσο µέσα από το λόγο του Κρέοντα όσο και της Ισµήνης. Δηλώνονται επίσης µέσα από
τη σιωπηλή πορεία της Ευρυδίκης στην αυτοκτονία. Είναι ενδιαφέρον, νοµίζουµε και
αξίζει να σηµειωθεί ότι η αυτοκτονία στις τραγωδίες είναι µια διέξοδος και µια λύση που
υιοθετείται κυρίως από τις γυναίκες σε καταστάσεις έντονης θλίψης.
- Νέα Ελληνικά
Τα πρότυπα που προβάλλονται στα κείµενα των Νέων Ελληνικών είναι βέβαια πάρα
πολλά. Έτσι µια προσπάθεια ταξινόµησης των χαρακτηριστικών που τους αποδίδονται
και προβάλλονται να έχουν, συναντά ιδιαίτερες δυσκολίες. Χωρίς να υποστηρίξουµε ότι
εξαντλούµε το θέµα, θα παραθέσουµε ενδεικτικά παραδείγµατα µε τα πλέον συνήθη και
συχνά αποδιδόµενα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και περιγραφές των γυναικών και
των ανδρών.
Έτσι, πολύ συχνά στα κείµενα οι γυναίκες προβάλλονται και περιγράφονται ως όµορφες, µε φροντισµένη και ωραία εξωτερική εµφάνιση, σεµνές, ταπεινές, υπερευαίσθητες,
περιποιητικές και υποχωρητικές στα γύρω τους άτοµα. Κλαίνε συχνά είτε λόγω πένθους
είτε λόγω µαταίωσης ή µη εκδηλούµενου θυµού. Σε δύσκολες καταστάσεις συνήθως
φοβούνται και πανικοβάλλονται.
Ένα χαρακτηριστικό και µια τάση που αποδίδεται κατ’ αποκλειστικότητα στις
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γυναίκες είναι ότι πιστεύουν σε δεισιδαιµονίες και προλήψεις και συχνά προβάλλονται να καταφεύγουν σε µεταφυσικές πρακτικές προκειµένου να επιτύχουν κάτι που
επιθυµούν.
Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις που σκιαγραφούνται ως αποφασιστικές και
δυναµικές. Τα χαρακτηριστικά αυτά προκειµένου για τα κορίτσια εκδηλώνονται σε περιπτώσεις που υπερασπίζονται τις επιλογές τους σχετικά µε την προσωπική τους ζωή και
συγκεκριµένα την επιλογή συντρόφου (π.χ. Στέλλα Βιολάντη) ή την προσωπική αξιοπρέπεια και τιµή (π.χ. Η Τιµή και το Χρήµα σ.148, όπου η απάντηση της Ρήνης στον Αντρέα).
Προκειµένου για τις ώριµες και έγγαµες γυναίκες η δυναµικότητά τους εκδηλώνεται σε
περιπτώσεις που προβάλλονται να αναλαµβάνουν την ευθύνη οικονοµικής στήριξης της
οικογένειας κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, όπως ήδη αναφέρθηκε στην ενότητα για
τα φύλα στην ιδιωτική ζωή.
Ενδεικτικά παραδείγµατα:
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας τεύχη Α΄,Β΄,Γ΄ -Έκφραση-Έκθεση τεύχη
Α΄,Β΄,Γ΄ -Γλωσσικές ασκήσεις.
Γυναίκες - Οµορφιά - εξωτερική εµφάνιση
- «Για ιδές θάµα κι αντίθαµα που γίνεται στον κόσµο,
Τέτοια πανώρια λυγερή να σέρνει ο πεθαµένος!» (ΚΝΛΑ΄:26).
- «και θα αναπαυτεί µε παιδιά και µε γυναίκες ωραίες και παρθένες» προβάλλεται να
λέει ο Μωάµεθ ο Κατακτητής στους συµπολεµιστές του προκειµένου να τους εµφυσήσει
πνεύµα αυτοθυσίας κατά τη µάχη (ΚΝΛΑ΄:65).
Αυτό που ολοκληρώνει έναν ιππότη και αποτελεί το αποκορύφωµα της επιτυχίας και
ευτυχίας του είναι να συναντήσει µια βασιλοπούλα που «να είναι από τις πιο οµορφύτερες και τις πιο τέλειες παρθένες…της οικουµένης» (ΚΝΛΑ΄:376).
- «Ω, ήταν ωραία τη στιγµή εκείνη! Το πάθος της εχρωµάτισε, της εζωογόνησε (αναφέρεται για τη Στέλλα στο: Στέλλα Βιολάντη) το κατάλευκο πρόσωπο·…και για µια στιγµή,
η κόρη έλαµψε µε την πρώτη της οµορφιά» (ΚΝΛΒ΄:105).
- «Η ηρωίδα αυτή µε το µικροσκοπικό κορµί και τα ωραία µεγάλα µάτια.» (ΚΝΛΒ΄:
405).
- «βλέποντας εκείνη τη λεπτούλα, τη χαριτωµένη» (ΚΝΛΒ΄:543).
- «Όµορφη, έξυπνη και δραστήρια γυναίκα…Μόνο τα πόδια…ήταν άσπρα και χυτά,
λες αυτά να είχαν διαφυλάξει στο ακέραιο, συγκεντρωµένη την οµορφιά της.» (ΚΝΛΓ΄:
318-319).
- «Ύστερα η Χάρη ωραία πολύ κι απροσποίητη κράτησε το γέρο» (ΚΝΛΓ΄:360).
- «Το όµορφο γλυκό της πρόσωπο είχε µείνει απείραχτο από τον χρόνο» και “Μια
κοπέλα έπαιζε βιολοντσέλο ντυµένη κι αυτή µε φράκο. Ανάερη σαν νύµφη µε µακριά ίσια
ξανθά µαλλιά» (ΚΝΛΓ΄:352).
- «Υπάρχει όµως µια κοµψότητα και µια χάρη στο µεσαίο δάχτυλο, που τελικά µε
έπεισε να το χρησιµοποιήσω ως µητέρα. …ήταν οι κόρες…λεπτές και ονειροπόλες»
(Έκφραση-Έκθεση Α΄:201).
Δεισιδαιµονίες - προλήψεις - γιατροσόφια
- Η κοντέσσα Βαλέραινα µε διάφορα κατασκευάσµατα (γιατροσόφια) ανακουφίζει ή
γιατρεύει ποικίλες παθήσεις (ΚΝΛΒ΄:107-118).
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- «Η Τακουή…αναποδογύριζε τα φλυτζάνια του καφέ να τους πει την τύχη τους, αράδιαζε χίλιες δύο συνταγές για τον έρωτα και την καλλονή, για το πώς λύνονται τα µάγια
των ξελογιασµένων αντρών και πώς γεννιέται τ’ αρσενικό παιδί» (ΚΝΛΓ΄:174).
- «Η γιαγιά, δεν παραδεχόταν καµιά αρρώστια εκτός από το µάτι. Ακόµα κι όταν
µας έπιαναν ελώδεις, φώναζε την κόνα Αγγελικώ να µας ξεβασκάνει…Άναβε λιβάνι και
διάφορα βότανα και φτερά και δέρµατα και κόκαλα ερπετών και πουλιών στο µπρούτζινο
θυµιατό, κι άρχιζε τα ξόρκια της» (ΚΝΛΓ΄:176-177).
Εκδηλώσεις φόβου & πανικού, µαταίωσης, και σεµνότητας
Η Γκουντίνα, ακούγοντας τη λογοµαχία πατέρα και γιου, αναφέρεται ότι «έτρεξε λαφιασµένη σαν άκουσε το σαµατά. Έπαιζαν ανήσυχα τα τροµαγµένα µάτια της. Πάλευε η
ανάσα στ’ αχαµνό της στήθος» (ΚΝΛΒ΄:419). Η Αριάγνη, καίτοι δυναµική, πανικοβάλλεται
µπροστά στην ακατάσχετη αιµορραγία της κόρης της από τη µύτη. «Πάει, το χάνω το
παιδί, λέω µέσα µου. Βαστάτε της το κούτελο, τους λέω και πάω στα εικονίσµατα…Κάνω
έτσι κι όταν είδα τη λεκάνη γεµάτη στα µισά, µου ήρθε σαν τρέλα» (ΚΝΛΓ΄:169).
Η Σιούλαινα κλαίει από µαταίωση για την όλη στάση του συζύγου της σχετικά µε
την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας, όπως και για την ευθύνη που της αποδίδει
για την έλλειψη ειδών διατροφής πρώτης ανάγκης για τα παιδιά «Δε µας δίνει πια, είπε
µε ταπεινοφροσύνη σα να ’φταιγε αυτή….Σηκώθηκε κι έφυγε γρήγορα για να κρύψει
τα δάκρυα που την έπνιξαν. Πιο πολύ για την αδικία τη δική του παρά για τη δυστυχία»
(ΚΝΛΓ΄:187).
Με σεµνότητα επίσης δέχονται τα γλυκόλογα του συζύγου «Έτσι δεν είναι πριγκιπέσσα µου;…..Εκείνη, µαζεµένη και ντροπαλή όπως ήταν, απασχοληµένη συνεχώς µε τα οκτώ
παιδιά της, γύριζε και του χαµογελούσε καλοκάγαθα, χωρίς να µιλάει» (ΚΝΛΓ΄:176).
Άνδρες:
Η λεβεντιά στην κυριολεξία και µεταφορικά είναι ένα από τα συνήθη χαρακτηριστικά
της περιγραφής των ανδρών. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τον αντίποδα της οµορφιάς
που αποδίδεται στις γυναίκες. Έτσι οι άνδρες περιγράφονται ως γενναίοι ή προβάλλονται
να επιδίδονται σε γενναίες πράξεις ή σε πράξεις αυτοθυσίας συχνά υπερβαίνοντας τα
όριά τους. Οι άνδρες, ακόµη, προβάλλονται να είναι αυστηροί και σκληροί. Ολιγόλογοι
και ψύχραιµοι σε δύσκολες καταστάσεις. Εµφορούνται από ιδέες και ιδανικά. Έχουν αδυναµίες όπως για το ποτό, τη χαρτοπαιξία και το κυνήγι µε αρνητικές για την οικογένειά
τους προεκτάσεις. Ως αγόρια και ως έφηβοι, όταν συγκρούονται µε το οικογενειακό τους
περιβάλλον, επαναστατούν και το εγκαταλείπουν.
Ενδεικτικά παραδείγµατα:
- «Ο εικοσιπεντάχρονος Κ.Π., πριν από λίγες µέρες, έκανε το πρώτο άλµα ελεύθερης πτώσης µε αλεξίπτωτο, κερδίζοντας το στοίχηµα που έβαλε µε τον εαυτό του, όταν
πριν από πέντε χρόνια έχασε το πόδι του σε ατύχηµα, ενώ υπηρετούσε τη θητεία του…»
(Έκφραση-Έκθεση Β΄:15).
- «Με ένα χέρι ο ποδοσφαιριστής Σ. διαπρέπει στα γήπεδα!» (Έκφραση-Έκθεση Β΄:17).
- «… νεαρός τυφλός βούτηξε µε αυτοθυσία στα παγωµένα νερά για να σώσει το
συνάδελφό του που, πριν λίγο, είχε πέσει στη θάλασσα. Δεν τα κατάφερε, όµως, και ο
ίδιος γλίτωσε τον πνιγµό χάρη σ’ έναν περαστικό νεαρό που τον ανέσυρε» (ΈκφρασηΈκθεση Β΄:32).
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- «Εντυπωσιακή απόδραση κρατουµένου µε ελικόπτερο» (Έκφραση-Έκθεση Β΄:37).
- «Ο σοβιετικός πυροσβέστης Λεονίντ Τελιάντικωφ, επικεφαλής µιας «αποστολής
αυτοκτονίας», αγωνίστηκε ηρωικά επί τρεις ώρες αγνοώντας τον κίνδυνο που διέτρεχε η
ζωή του…» (Έκφραση-Έκθεση Β΄:44).
- «Ο ηγεµών εκ Δυτικής Λιβύης …προπάντων δε άνθρωπος λιγοµίλητος» (ΚΝΛΑ΄:
438).
- «Ο καινούριος τσιφλικάς του Κιριλάρ-Ο Πήτερ Χατζηθωµάς-ήταν από κείνους τους
Ρωµιούς που γεννήθηκαν και µεγάλωσαν στην Αγγλία. Λεβεντάνθρωπος πενηντάρης, διατηρηµένος εξαίσια από την υγιεινή ζωή και τον αθλητισµό των Αγγλοσαξόνων» (ΚΝΛΒ΄:
415).
- «…δε θ’ αποχωριζόταν στιγµή το θείο, θα τον κρατούσε πάντα κοντά του, αν όχι
για τίποτ’ άλλο, τουλάχιστο για την καλή του καρδιά. Αλήθεια˙ τι λεβεντάνθρωπος αυτός
ο θείος!» (ΚΝΛΒ΄:545).
- «Ο Πάρις, µικρανιψιός του πατέρα της, ένα ψηλό Επονιτάκι σωστός λεβεντονιός,
τσίφτη τον φώναζαν όλοι…» (ΚΝΛΓ΄:320).
- «Τον πατέρα µας τον έβλεπα πολύ σπανίως· ήταν υπερήφανος, αυστηρός άνθρωπος
και δεν οµιλούσε πολύ εις το χαρέµι….Ήταν όµως παλικαράς άνθρωπος» (ΚΝΛΒ΄:31).
Οι ταµπάκηδες περιγράφονται ως «Άντρες σκληροί και περήφανοι» µ’ αντρίκειο
πάθος για το κυνήγι. (ΚΝΛΓ΄:183-185).
- «Ένας νέος αξιωµατικός του ναυτικού, λυγερός και αυθάδης…προχώρησε ανάµεσα
στα δύο στρατόπεδα και µίλησε προς το πλήθος κοφτά και προσταχτικά» (ΚΝΛΒ΄:358).
- «Ο µόνος που δεν έχασε την ψυχραιµία του ήταν ο καθηγητής. Βλοσυρός, τραχύς,
αλύγιστος, φρόντισε ο ίδιος για τη µεταφορά του γιου του, για την κηδεία, για τα αγγελτήρια των εφηµερίδων» (ΚΝΛΒ΄:360).
Άνδρες πότες-µεθύστακες (ΚΝΛΒ΄:138 και ΚΝΛΓ΄:245), χαρτοπαίκτης (ΚΝΛΒ΄:395
και ΚΝΛΓ΄:169), άνδρες που στοιχηµατίζουν στον Ιππόδροµο (ΚΝΛΓ΄:269), έφηβοι ή αγόρια που συγκρούονται µε το οικογενειακό περιβάλλον και φεύγουν.
Στα αµέσως παρακάτω δύο παραδείγµατα ένας έφηβος, ο Λίνος, δεν ανέχεται τον
καθωσπρεπισµό και την αυστηρότητα του αστικού οικογενειακού του περιβάλλοντος και
εγκαταλείπει το σπίτι του. Ο Δαµιανός, ένα αγόρι που είναι καλός µαθητής και επιµένει
να συνεχίσει τη φοίτηση στο σχολείο αντιµετωπίζοντας την άρνηση όπως και τον ξυλοδαρµό από τον πατέρα του, φεύγει από το σπίτι. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται: «Ο Λίνος,
υπακούοντας στην παράφορη ορµή του χαρακτήρα του, επαναστατεί κατά του αυστηρού
και φιλόδοξου περιβάλλοντος του σπιτιού του. Συγκρούεται µε τον πατέρα του και εγκαταλείπει το σπίτι του» (ΚΝΛΒ΄:356).
- «Ένα τέτοιο ξυλοκόπηµα, πιο γερό ίσως από τα άλλα, έκρινε την κατάσταση. Ο
Δαµιανός, ένα βράδυ, το ’σκασε από το σπίτι του και κανείς δεν τον είδε τρεις ολόκληρες
µέρες» (ΚΝΛΒ΄:344).
Παρά την κυρίαρχη αναπαράσταση των ανδρών ως ατόµων ψύχραιµων και δυνατών,
υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι άνδρες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις σχετικά µε την υγεία τους (ΚΝΛΒ΄:38) ή την κατάληξη της ζωής ατόµων που αγάπησαν (ΚΝΛΒ΄:
411) προβάλλονται να κλαίνε και να αναλύονται σε λυγµούς.
Όταν όµως δεν συντρέχει σοβαρός λόγος, το κλάµα ως αντίδραση δεν είναι αποδε-
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κτό ακόµη κι όταν γίνεται από αγόρια µικρής ηλικίας. Έτσι, όταν η µητέρα τιµωρεί το γιο κι
εκείνος κλαίει, το κλάµα του εκλαµβάνεται ως ένδειξη ανανδρίας και αυξάνει το θυµό της
«όσο περισσότερο έκλαιγες, τόσο περισσότερο σκύλιαζε, δεν της άρεσε να κλαις, ούτε
να παρακαλάς, εννοούσε να δέχεσαι την τιµωρία σαν άντρας –Ή θα γίνεις άντρας και θα
µάθεις να µην κλαις…, ή θα σε σκοτώσω από τώρα µια και καλή...» (ΚΝΛΓ΄:296).
Σχολιασµός
Όπως διαφαίνεται από τα ενδεικτικά παραδείγµατα που παραθέσαµε, οι άνδρες και
οι γυναίκες περιγράφονται διαφορετικά και προβάλλονται να αντιδρούν διαφορετικά σε
ίδιες συνθήκες και καταστάσεις. Παρόλο που, ως ένα µεγάλο βαθµό, αυτό µπορεί να
είναι µια πραγµατικότητα, το ενδιαφέρον και το ζητούµενο είναι να συζητηθεί και να αναδειχθεί στην τάξη η συµβολή της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης στη δηµιουργία και
ανάπτυξη των διαφορετικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας των φύλων.
Ενδεικτικές προτάσεις παρέµβασης
Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τη βίωση και την εκδήλωση συναισθηµάτων και γενικότερα τον τρόπο που σκιαγραφούνται οι άνδρες και οι γυναίκες στα
σχολικά εγχειρίδια, οι εκπαιδευτικοί ενδείκνυται:
• να συζητούν στην τάξη τις περιοριστικές προεκτάσεις που µπορεί να έχει το κυρίαρχο πρότυπο του ανδρισµού για τους άνδρες και αντίστοιχα το κυρίαρχο πρότυπο της
θηλυκότητας για τις γυναίκες υποβάλλοντας ερωτήσεις όπως λ.χ. “Αποδεχόµαστε και
σε ποιο βαθµό έναν άντρα να κλαίει;” “Αποδεχόµαστε και σε ποιο βαθµό έναν άντρα µη
δυναµικό κι αναποφάσιστο;” “Οι εκδηλώσεις στοργής και τρυφερότητας είναι συµβατές
µε το κυρίαρχο πρότυπο του ανδρισµού;”. Αντίστοιχες και ανάλογες ερωτήσεις µπορούν
να υποβάλλονται για τις γυναίκες, π.χ. “Αποδεχόµαστε και σε ποιο βαθµό µια γυναίκα
σκληρή, ατηµέλητη κτλ.;”,
• να συζητήσουν στην τάξη για τα “πρέπει” και τα “δεν πρέπει” που έχουν λεχθεί ή
εξακολουθούν να λέγονται στα αγόρια και τα κορίτσια από σηµαντικούς άλλους της ζωής
τους π.χ. γονείς, εκπαιδευτικούς, φίλους,
• να επισηµαίνουν και να σχολιάζουν το διαφορετικό τρόπο που οι άνδρες και
οι γυναίκες περιγράφονται και σκιαγραφούνται στα σχολικά εγχειρίδια των διάφορων
µαθηµάτων. Μπορούν, µάλιστα, να αναθέσουν σε µικτές οµάδες αγοριών-κοριτσιών να
τηρούν ένα αρχείο, όπου θα καταγραφούν ό,τι και όσα αποδίδονται στους άνδρες και στις
γυναίκες ως προσωπικότητες και ως άτοµα,
• µια “καλή πρακτική” προκειµένου να διαπιστωθούν οι ενδεχόµενες στερεοτυπικές
αναπαραστάσεις των µαθητών και µαθητριών για τα φύλα είναι µια “αντιστροφή” των
όσων αποδίδονται στους άνδρες και στις γυναίκες στα κείµενα των σχολικών εγχειριδίων. Μια, δηλαδή, “διασκευή” του κειµένου όπου στη θέση των ανδρών θα τοποθετηθούν
γυναίκες και αντίστροφα.
Προτεινόµενο υλικό
• Στη συζήτηση µπορεί να αξιοποιηθούν: σχετικές θεµατικές ενότητες που εµπεριέχονται τόσο στο εγχειρίδιο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή όπως και στο βιβλίο ΣΕΠ της
Γ΄ τάξης Γυµνασίου.
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• Ασκήσεις σχετικές από το «Βιβλίο/Εγχειρίδιο για τους/τις Εκπαιδευτικούς».
• Το κείµενο-εισήγηση του Γ. Τσιάκαλου “Σεξισµός, ρατσισµός και κοινωνικός αποκλεισµός: ο ρόλος της εκπαίδευσης” (εµπεριέχεται στο CD-ROM).
• Κοσµίδου - Hardy Χρ., (1997) «Η ζωή είναι γυναίκα», στο Επιθεώρηση Συµβουλευτικής - Προσανατολισµού, τ. 42-43, Οκτώβριος & Δεκέµβριος, σ. 50-68.
• Ιστοσελίδες ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες από το διαδίκτυο. Το υλικό που προσφέρεται στο διαδίκτυο αναφέρεται συνήθως στον ορισµό, στο περιεχόµενο και στις προσδιοριστικές προεκτάσεις των στερεοτύπων στην προσωπική και επαγγελµατική ζωή των
ανδρών και των γυναικών, στο ρόλο του σχολείου και ειδικότερα του σχολικού εγχειριδίου
στην αναπαραγωγή και συντήρησή τους κτλ. Αρκετές σχετικές διευθύνσεις ιστοσελίδων
εµπεριέχονται µε υπερσύνδεση στο CD-ROM και στην Ιστοσελίδα του Προγράµµατος.
2.2.4. Υποτίµηση ή/και απαξίωση του γυναικείου φύλου
Οι υποτιµητικές και απαξιωτικές ρήσεις και κρίσεις που εκφέρονται για τις γυναίκες
στα εγχειρίδια του Γενικού Λυκείου που αναλύσαµε είναι βέβαια περιορισµένες. Ωστόσο,
υπάρχουν και θα τις παραθέσουµε αµέσως παρακάτω.
- Αρχαία: Αντιγόνη
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η τοποθέτηση και τα λόγια του Κρέοντα, όταν αποκαλύπτεται ότι ο “δράστης του εγκλήµατος” της παραβίασης της διαταγής του είναι η Αντιγόνη, είναι πολύ υποτιµητικά και απαξιωτικά για το γυναικείο φύλο. Μεταφορικά εξισώνει
τις γυναίκες µε «χωράφια για καλλιέργεια”» (στχ.568), δηλώνει ότι όσο ζει δε θα ανεχθεί
να τον εξουσιάζει γυναίκα (στχ.525) και θεωρεί αδιανόητο οι γυναίκες να νικούν τους
άνδρες και να αναδεικνύονται ανώτερες (στχ.678-680).
- Ρητορικά κείµενα
«υµείς δ’ όντες Αθηναίοι βάρβαρον άνθρωπον, και ταύτα γυναίκα, φοβήσεσθε;»
(σ.164), όπως γράφεται στα ερµηνευτικά σχόλια (σ.171-172). Ο Δηµοσθένης απευθύνει
µια ρητορική ερώτηση δηλώνοντας ότι είναι ανάρµοστο για τους Αθηναίους να φοβηθούν
ένα άτοµο το οποίο ως βάρβαρο και ως γυναίκα δεν είναι υπολογίσιµη αντίπαλος. Αξίζει
επίσης να σηµειωθεί ότι αναφέρεται ότι η Αρτεµισία για την οποία κάνει λόγο ο Δηµοσθένης «δεν φαίνεται να υπολείπεται σε πονηριά» από την προγενέστερη Αρτεµισία που κατά
τη ναυµαχία της Σαλαµίνας παραπλάνησε τον Έλληνα τριήραρχο και τον Ξέρξη. Έτσι, τα
κατορθώµατα των ανδρών στη µάχη είναι «ανδρεία», των γυναικών είναι «πονηριά».
- Νέα Ελληνικά
Κατ’ αναλογία µε τον Κρέοντα, στη “Φόνισσα”, ο χωροφύλακας διστάζοντας να
περάσει ένα δύσκολο πέρασµα, που είχε καταφέρει να υπερπηδήσει η Φραγκογιαννού,
δε µπορεί να δεχτεί την αδυναµία του και λέει: «-Και να µας ρίξη κάτω µια γυναίκα!»
(ΚΝΛΒ΄:54).
Στο διήγηµα “Μοσκώβ-Σελήµ” ο πατέρας αηδιάζει το γιο του στον οποίο η µητέρα
είχε αποδώσει κοριτσίστικα εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως µακριά µαλλιά, ρούχα κτλ.
«Εµένα ποτέ δεν µ’ επήρεν εις την ποδιά του να µε χαϊδεύσει˙ θαρρείς πως µ’ εσιχαίνονταν όταν µ’ έβλεπε µε µακριά µαλλιά και κοριτσίσια ρούχα…Ήταν όµως και παλικαράς
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άνθρωπος˙ αγαπούσε πολύ τα άλογα και τα όπλα και επερίπαιζε τα γυναικίστικα πράγµατα» (ΚΝΛΒ΄:31).
Στο διήγηµα “Οι ταµπάκηδες”, ενώ οι άνδρες παρουσιάζονται εγκωµιαστικά και
θετικά, η Σιούλαινα παροµοιάζεται µε κουνέλα «Η Σιούλαινα, σαν κουνέλα, κάθε χρόνο
γεννούσε καινούριο Σιουλόπουλο» (ΚΝΛΓ΄:184).
Στο διήγηµα “Σοροκάδα”, καθώς αναµένεται το αµερικάνικο καταδροµικό, αναφέρεται ότι «Οι γυναίκες των αξιωµατικών είχανε φτάσει απ’ την παραµονή, και νιαουρίζανε
στα σαλόνια των ξενοδοχείων -αλλόκοτην αίσθηση που σου δίνουν οι Αµερικάνες, σα
µαζευτούνε πολλές» (ΚΝΛΓ΄:299).
Η Ιζαµπέλα Μόλναρ, η µοναδική γυναίκα καλλιτέχνης η ζωή και το έργο της οποίας
αναφέρεται στο οµώνυµο διήγηµα, περιγράφεται πολύ αρνητικά και µε πολύ απαξιωτικές
εκφράσεις «Μέσα δεν ήτανε τίποτα –µόνο προλήψεις, προκαταλήψεις, σκέψεις µισές κι
αµελέτητες…Τίποτα –δεν είδα παρά ένα γύναιο αδιανόητο που φλυαρούσε ασυνάρτηταµονάχα αυτό» (ΚΝΛΓ΄:194).
Με απαξιωτικό επίσης τρόπο περιγράφεται η διευθύντρια σχολείου από έναν παλαιότερο εκπαιδευτικό στον µόλις αφιχθέντα νεοδιόριστο «Μόλις µε είδε µου µίλησε για τη
διευθύντρια. Καλή κακή να τη σέβεσαι. Είναι γυναικούλα βέβαια. Άλλα της λες κι άλλα
σου απαντά… Η διευθύντρια σηκώνεται πάνω. Υποκλίνεται µπροστά στον άγιο επιτηρητή
και στις αρχές. Είπε κυρίαι και κύριοι, αγαπητά µας παιδιά. Ψεύτικο και φαντασµένο ύφος.
Σαν ιεροκήρυκας» (ΚΝΛΓ΄:356358).
- «Αν µια χαριτωµένη κυρία βγει στο δρόµο µε το σκυλάκι της στην αγκαλιά, αυτό δεν
είναι είδηση. Αν το σκυλάκι δαγκώσει την κυρία, αυτό πάλι δεν είναι είδηση. Αν όµως η
κυρία δαγκώσει το σκυλάκι, αυτό είναι είδηση.» (Έκφραση-Έκθεση Β΄:46).
- «Είναι η µόνη γυναίκα µε την οποία µπορώ να συζητήσω σοβαρά» (Γλωσσικές
ασκήσεις:160).
Σχολιασµός
Οι απαξιωτικές αναφορές, δηλώσεις και περιγραφές που εντοπίστηκαν στα εγχειρίδια θεωρητικών µαθηµάτων του Γεν. Λυκείου αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τις γυναίκες.
Η ευκολία µε την οποία οι γυναίκες γίνονται αποδέκτες και αντικείµενα σκωπτικών ή
υποτιµητικών δηλώσεων αντικατοπτρίζει και ταυτόχρονα συντηρεί την απαξιωτική θέση
των γυναικών στις κυρίαρχες συλλογικές κοινωνικές αναπαραστάσεις. Όπως µας είναι
γνωστό, είναι πολύ σπάνιο έως αδύνατο να εκφραστούµε σκωπτικά ή υποτιµητικά για ένα
πρόσωπο που χαίρει της εκτίµησης, της εµπιστοσύνης και του σεβασµού µας!
Ενδεικτικές προτάσεις παρέµβασης
Οι εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να επισηµαίνουν και να σχολιάζουν στην τάξη τις υποτιµητικές και απαξιωτικές αναφορές για το γυναικείο φύλο. Ερωτήσεις όπως: «Γιατί οι
υποτιµητικές/απαξιωτικές δηλώσεις στα κείµενα, στα ΜΜΕ και γενικότερα στην βιωµένη
κοινωνική πραγµατικότητα έχουν συνήθως αποδέκτες τις γυναίκες;» «Πώς αισθάνονται
τα κορίτσια, όταν πρόσωπα του ίδιου µ’ αυτά φύλου προβάλλονται στα κείµενα των εγχειριδίων ως αποδέκτες απαξιωτικών δηλώσεων;» «Τι γνώµη/εικόνα σχηµατίζουν τα αγόρια
για τα κορίτσια και τις γυναίκες;» Με µια σειρά τέτοιων ή παρόµοιων ερωτήσεων οι µαθη-
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τές και οι µαθήτριες κατευθύνονται να κατανοήσουν τα βαθύτερα αίτια της ευκολίας αλλά
και της µεγαλύτερης συχνότητας απαξιωτικών δηλώσεων για τις γυναίκες. Αυτά είναι
δυνατό να αναζητηθούν και να συνδεθούν µε την άνιση κοινωνική ιεράρχηση και αξιολόγηση των φύλων. Είναι πιθανόν, επίσης, να αναδειχτούν οι αρνητικές προεκτάσεις που
οι απαξιωτικές δηλώσεις -άµεσες και έµµεσες- µπορεί να έχουν τόσο στην αυτοεικόνα
των κοριτσιών όσο και στη δυναµική των διαφυλικών σχέσεων αµεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Ακόµη, το ανεπίτρεπτο τέτοιων δηλώσεων για όλα τα άτοµα, ανεξάρτητα
από φύλο, φυλή ή εθνικότητα. Στο πλαίσιο των πολυπολιτισµικών κοινωνιών, έτσι όπως
έχουν διαµορφωθεί σήµερα, οι µελλοντικοί πολίτες, άνδρες και γυναίκες, επιβάλλεται να
διαπαιδαγωγηθούν µε την αξία του σεβασµού της διαφορετικότητας «του άλλου». Μια
διαπαιδαγώγηση προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση είναι δυνατό να έχει ως αφετηρία το
σεβασµό της διαφορετικότητας των φύλων των πλέον οικείων, συγχρωτισµένων διαφορετικών «άλλων».
Προτεινόµενο υλικό
Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να αξιοποιήσουν ασκήσεις από το «Βιβλίο/Eγχειρίδιο για
τους/τις Eκπαιδευτικούς» όπως και από το CD-ROM ή την Ιστοσελίδα του Προγράµµατος.
2.2.5. Τα φύλα στο γραπτό λόγο των εγχειριδίων
Η µελέτη του λόγου των σχολικών εγχειριδίων από την οπτική του φύλου θεµελιώνεται σε θεωρητικές µελέτες, σύµφωνα µε τις οποίες η γλώσσα στη γραπτή και στην
προφορική της εκδοχή δεν είναι «ένα αθώο» µέσο επικοινωνίας και έκφρασης ιδεών,
συναισθηµάτων, στάσεων κλπ. Αντίθετα, είναι ένας κοινωνικός θεσµός που έχει στενή
και άµεση διαλεκτική σχέση µε τις ιεραρχήσεις και αξιολογήσεις της ευρύτερης κοινωνίας. Δηλαδή, οι κοινωνικές ιεραρχήσεις και αξιολογήσεις υπαγορεύουν και οριοθετούν
διαφοροποιήσεις στη χρήση της γλώσσας τόσο στη γραµµατική όσο και στο λεξιλόγιο και
τη σύνταξη και µέσω των συγκεκριµένων διαφοροποιήσεων οι κοινωνικές ιεραρχήσεις
και αξιολογήσεις συντηρούνται και αναπαράγονται. Οι διαφοροποιήσεις στη χρήση της
γλώσσας, που σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία αντικατοπτρίζουν την αντρική κυριαρχία και ταυτόχρονα ενέχονται για τη συντήρηση και την αναπαραγωγή της, συνοψίζονται
συνήθως και αποδίδονται µε τον όρο «γλωσσικός σεξισµός».
Ο γλωσσικός σεξισµός µε τις ποικίλες εκδοχές και µορφές του είναι διάχυτος σε όλα
σχεδόν τα εγχειρίδια των θεωρητικών µαθηµάτων του Γεν. Λυκείου. Θα παραθέσουµε
ενδεικτικά παραδείγµατα από τις µορφές γλωσσικού σεξισµού, έτσι όπως τις εντοπίσαµε
στα εγχειρίδια που αναλύσαµε.
2.2.5.α. Γενικευτική/γενετική χρήση του αρσενικού γένους
Η χρήση άρθρων, ουσιαστικών, επιθέτων και αντωνυµιών αρσενικού γένους προκειµένου να δηλωθούν άτοµα και των δύο φύλων υπάρχουν µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις
σε όλα τα εγχειρίδια των θεωρητικών µαθηµάτων του Γυµνασίου. Κοινωνικές οµάδες,
επαγγελµατικές ιδιότητες ή αξιώµατα, εθνικότητες λαών κτλ. δηλώνονται σχεδόν κατ’
αποκλειστικότητα µε τη χρήση άρθρων, ουσιαστικών ή επιθέτων αρσενικού γένους.
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Η γενικευτική χρήση ουσιαστικών γένους αρσενικού «ο µαθητής», «ο καθηγητής»
κτλ. επισηµαίνεται ήδη από τα εισαγωγικά σηµειώµατα των εγχειριδίων, όπου συνήθως
αναγράφονται οι στόχοι του εγχειριδίου και του αντίστοιχου µαθήµατος. Αυτό συµβάλλει
στη δηµιουργία της εντύπωσης ότι οι επιδιωκόµενοι στόχοι του εγχειριδίου και γενικότερα της διδασκαλίας του αντίστοιχου µαθήµατος αφορά «τους µαθητές», «τους αναγνώστες». «Οι µαθητές» είναι που αναµένεται να κατακτήσουν την προβλεπόµενη ύλη υπό
την καθοδήγηση των «καθηγητών». Οι «µαθητές», επίσης, αναµένεται να υλοποιήσουν
τις προτεινόµενες διαθεµατικές δραστηριότητες µε την καθοδήγηση των «καθηγητών»
των διάφορων ειδικοτήτων, ακόµη και εκείνων στις οποίες τα ποσοστά των καθηγητριών
είναι πολύ υψηλότερα από των ανδρών, όπως π.χ. των φιλολόγων της ελληνικής ή άλλων
γλωσσών κτλ. Με τον τρόπο αυτό, αποσιωπάται και παραβλέπεται µια δεδοµένη, απτή
και βιωµένη πραγµατικότητα των µαθητών και των µαθητριών ότι το ήµισυ και πλέον του
ποσοστού της µαθητιώσας νεολαίας όπως και του διδακτικού προσωπικού είναι άτοµα
γένους θηλυκού.
Με τη νοµιµοποιητική και εφησυχαστική κάλυψη του ισχύοντος γραµµατικού κανόνα
όπως και µε βάση την αρχή της οικονοµίας της γλώσσας, ο γραπτός λόγος των εγχειριδίων αποσιωπά, απαξιώνει και σε τελική ανάλυση ακυρώνει τη γυναικεία ύπαρξη. Με τον
τρόπο αυτό, οι γυναίκες από τα µαθητικά τους χρόνια κατευθύνονται έµµεσα, διακριτικά
και γι’ αυτό αποτελεσµατικά να αυτοαναγνωρίζονται µέσω του ανδρικού φύλου ή/και ενδεχοµένως να αισθάνονται ως “ξένο σώµα” µέσα στο ίδιο τους το σχολείο.
Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζεται, «Πίσω από τη γενετική χρήση του αρσενικού
δεν υπάρχουν άνδρες και γυναίκες, αλλά συχνά µόνον άνδρες και ο γλωσσικός εξοβελισµός των γυναικών οδηγεί στον συµβολικό αποκλεισµό τους από όλα τα πεδία και τις
δραστηριότητες της κοινωνίας που χαίρουν κάποιας αναγνώρισης ή αξίας».3
Παρόµοιες απόψεις έχουν υποστηριχθεί και από άλλες γυναίκες επιστήµονες τις
τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τη σχετική ελληνική βιβλιογραφία θα µπορούσε να έχει ενταχθεί κάποιο απόσπασµα άρθρου ή βιβλίου στα σχολικά
εγχειρίδια του Γεν. Λυκείου, ειδικά στα «Έκφραση-Έκθεση», έτσι ώστε οι µαθητές και οι
µαθήτριες να ενηµερωθούν, να προβληµατιστούν και να ευαισθητοποιηθούν στο ζήτηµα
του γλωσσικού σεξισµού. Κάτι τέτοιο θα “ελάφρυνε” τη διάχυτη γενικευτική χρήση του
αρσενικού γένους στα σχολικά εγχειρίδια, αν υποθέσουµε ότι η χρήση του διπλού γένους, όπως π.χ. οι µαθητές και οι µαθήτριες αποφεύγεται για λόγους οικονοµίας χώρου,
χρόνου και ευκολίας. Στο βαθµό που δεχόµαστε ότι η γλώσσα δεν είναι ένα “αθώο” µέσο
επικοινωνίας αλλά ένα ζωντανό και δυναµικό µέσο έκφρασης και ταυτόχρονα κατασκευής
αντιλήψεων, συµπεριφορών και ταυτοτήτων, ο διάχυτος γλωσσικός σεξισµός των σχολικών εγχειριδίων επιβάλλεται να επισηµαίνεται, να αποδοµείται στα πλαίσια της καθηµερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως και να αποφεύγεται κατά τη διεκπεραίωσή της.
Ενδεικτικά παραδείγµατα:
- Αρχαία:
- Φιλοσοφικός Λόγος
- «Για όποιον µελετά την ιστορία» (σ.10).
- Ιστορία του αρχαίου κόσµου
3. Παυλίδου Θ.Σ. (2002) ό.π., σ.50.
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- «Κύρια επιδίωξή µας είναι µέσα από τις σελίδες του οι µαθητές να γνωρίσουν την
ελληνική ιστορία της αρχαιότητας…» (σ.7).
- «στο τέλος κάθε ενότητας, παρέχονται αρκετές ευκαιρίες στους µαθητές…Τέλος,
παρατίθενται…και ενδεικτική βιβλιογραφία προς χρήση των µαθητών» (σ.8).
- Ο Ευρωπαϊκός Πολιτισµός και οι Ρίζες του
- «Το βιβλίο δεν έχει γραφεί έτσι ώστε οι µαθητές να το αποστηθίσουν…
Η κατανόηση, στο ένα της σκέλος ακουµπά στις πληροφορίες που προσφέρει το
βιβλίο, και στο άλλο, στην εµπειρία των µαθητών και των καθηγητών τους.» (σ.6).
- Νέα Ελληνικά:
- Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γεν. Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση
- «Σκοπός του µαθήµατος εδώ είναι να οδηγήσει το µαθητή» (σ.9). Μικρασιάτες,
Θρακιώτες, Ηπειρώτες, Κωνσταντινουπολίτες (σ.247).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Τεύχος
- «Για τις αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας δεν υπάρχει οµοφωνία ανάµεσα
στους µελετητές της» (σ.7), «Πολλοί µελετητές» (σ.9), «Τους περισσότερους µελετητές» (σ.21).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Τεύχος
«Με αυτό τον τρόπο δίνει στον αναγνώστη την αίσθηση ότι συµµετέχει και ο ίδιος»
(σ.14), Ο καλλιτέχνης (σ.14), ο µυθιστοριογράφος, ο ρεαλιστής µυθιστοριογράφος
(σ.15), ο δοκιµιογράφος (σ.442).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Τεύχος
«Οι µεταπολεµικοί ποιητές» «οι ποιητές του Μεσοπολέµου» (σ.7), «οι ποιητές της
δεκαετίας του ’70» (σ.12).
- Έκφραση-Έκθεση Α΄ Τεύχος
Ο ειδικός (σ.17), ο οµιλητής (σ.33), φίλος (σ.37,214), καθηγητής (σ.37), δάσκαλος
(σ.37), µαθητής (σ.42,47-48), διευθυντής, (σ.42), ο συµµαθητής (σ.40,47,52,86), ο
τουρίστας (σ.165), ο αυτόπτης µάρτυρας (σ.214), ο πρόεδρος του δεκαπενταµελούς
συµβουλίου (σ.48) κ.ά.
- Έκφραση-Έκθεση Β΄ Τεύχος
«Αυτό που έχει σηµασία για τον αναγνώστη» (σ.15) «Ένας αναγνώστης αδαής»
(σ.19) «το περιεχόµενό τους, οι ήρωές τους, η γλώσσα τους» (σ.30) «ακόµα και
οι πιο αδιάφοροι µαθητές» (σ.38) «Στην Έδεσσα καθηγητές, µαθητές και γονείς»
(σ.41) «Ο δάσκαλος καλείται να παίξει ένα νέο ρόλο» (σ.58) «Σύµφωνα µε τους
ερευνητές» (σ.60) «Ένας τηλεθεατής γράφει µια συγχαρητήρια επιστολή προς τους
υπεύθυνους της εκποµπής» (σ.61) «ο βιογράφος/αφηγητής αναγκαστικά επιλέγει»
(σ.71).
- Έκφραση-Έκθεση Γ΄ Τεύχος
«…η συλλογιστική πορεία του συγγραφέα…» (σ.14), «Τι θα έγραφε ο ίδιος ακροατής
στο φίλο του…»(σ.78), «Ο νεαρός µαθητής βυθίζεται…Ο χρήστης καλείται..»(σ.190),
«… ο ερευνητής µπορεί να αναζητήσει…»(σ.298).
- Γλωσσικές ασκήσεις
Στα παραδείγµατα που παρατίθενται στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο τα ουσιαστικά που
δηλώνουν επαγγελµατική ιδιότητα, εθνικότητα, συγγένεια κτλ καθώς και τα επίθετα και
οι αντωνυµίες γράφονται σχεδόν αποκλειστικά στο αρσενικό γένος.
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2.2.5.β. Χρήση ουδέτερων γενετικά λέξεων µε σηµασία αρσενικού
Η λέξη «άνθρωπος» όπως και η λέξη «παιδί» χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες γενετικά λέξεις, που χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν συλλογικές συµπεριφορές, στάσεις,
συναισθήµατα του ανθρώπινου είδους. Συνήθως όµως στα εγχειρίδια η λέξη «άνθρωπος» ταυτίζεται ή δηλώνει τον άνδρα και η λέξη «παιδί» το αγόρι. Αυτό είναι πολύ πιθανό
να συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας αντίληψης ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι κάτι
«έξω» και «πέρα» από το συλλογικό ανθρώπινο είδος ή αλλιώς ότι το ανθρώπινο είδος
εκπροσωπείται από τους άνδρες. Η πιθανότητα δηµιουργίας µιας τέτοιας αντίληψης
επιτείνεται, νοµίζουµε, από τις περιπτώσεις που προκειµένου να δηλωθεί ένα σύνολο
γυναικών χρησιµοποιούνται λέξεις όπως «γεροντοκόρες» (ΚΝΛΒ΄:405) ή «γυναικόκοσµος» (ΚΝΛΓ΄:176).
Ενδεικτικά παραδείγµατα:
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Τεύχος
- «…ο ηγεµών εκ Δυτικής Λιβύης»
- «Αριστοµένης, υιός του Μενελάου.…»
- «Προπάντων δε άνθρωπος λιγοµίλητος.…»
- «Ένας τυχαίος, αστείος άνθρωπος.…»(σ.438).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Τεύχος
- «Τον πατέρα µας τον έβλεπα πολύ σπανίως˙ ήταν υπερήφανος, αυστηρός άνθρωπος» (σ.31).
- «Ο συγγραφέας, άνθρωπος των βιβλίων και του στοχασµού» (σ.158).
- «Ο Γιούγκερµαν αισθάνεται την ανάγκη να ανοίξει την καρδιά του…στον άνθρωπο»
(σ.403).
- «Το παιδί (ο Δαµιανός) αγαπά τα γράµµατα, είπε» (σ.343).
- «Εµένα η δουλειά µου είναι να τους πω πού βρίσκεται το παιδί (ο Λίνος)» (σ.359).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Τεύχος
- «Ο λαµπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης» (σ.55).
- «Την παραµονή τον είχα δει που έλεγε τα χωρατά του…. Και την άλλη, πάει ο καλός
ο άνθρωπος» (σ.153).
- «Και βέβαια…Κατιτίς έµαθα, είπε ο ανύποπτος άνθρωπος» (σ.184).
- «Κόντευε πια τα σαράντα της, όταν µπήκε στη ζωή της εκείνος ο άνθρωπος»
(σ.194).
2.2.5.γ. Χρήση υποκοριστικών
Συνήθως γίνεται χρήση υποκοριστικών για να δηλώσουν συναισθήµατα τρυφερότητας, ευγένειας και ετεροσυναίσθησης. Άλλες φορές η χρήση υποκοριστικών υποδηλώνει
το προχωρηµένο γήρας ή το νεαρό της ηλικίας. Χρήση υποκοριστικών γίνεται και για
τους άνδρες και για τις γυναίκες. Ωστόσο, οι πλείστες των περιπτώσεων υποκορισµού
στα εγχειρίδια αφορούν γυναίκες οι οποίες γίνονται κυρούλες, γριούλες, οµορφούλες ή
µοδιστρούλες κτλ. Με βάση τα υποκοριστικά σκιαγραφείται µια αναπαράσταση των γυναικών ως ευαίσθητων, ευπαθών ή/και αδύναµων ατόµων που χρειάζονται τρυφερότητα
και προστασία.
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- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Τεύχος
«Κατέβηκα και τον βρήκα στο διάδροµο. Είχε τρεις τέσσερις γυναικούλες γύρω του
και τους κουβέντιαζε» (σ.154).
«Η καθηγητριούλα ξεκουµπώνει την µπλούζα» (σ.361).
«…λαχταρούσαν ένα σπίτι… µια γυναικούλα αφράτη να τους µαγειρεύει» (σ.438).
Σχολιασµός
Από τα ενδεικτικά παραδείγµατα που παραθέσαµε µπορούµε ανεπιφύλακτα να υποστηρίξουµε ότι σε ό,τι αφορά και σχετίζεται µε τη χρήση του γραπτού λόγου στο περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων - κείµενα, παραθέµατα ή παράλληλα κείµενα, ασκήσεις
κτλ. - τα µηνύµατα στο οποία εκτίθενται οι µαθητές και οι µαθήτριες είναι ότι:
α) το γυναικείο φύλο υπονοείται, εµπεριέχεται και αναγνωρίζεται µέσω και διά µέσου
του ανδρικού φύλου. Με µια τέτοια πρακτική χρήσης του λόγου είναι πολύ πιθανό να
ενισχύεται και να συντηρείται η κυρίαρχη κοινωνική αντίληψη περί ανωτερότητας, µεγαλύτερης σηµασίας και αξίας του ανδρικού φύλου σε σχέση µε το γυναικείο,
β) οι ιδιότητες του ανθρώπου και του παιδιού αφορούν, αποδίδονται και συνδέονται
κυρίως µε τους άνδρες και τα αγόρια αντίστοιχα. Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι υπάρξεις
έξω και πέρα από τις συγκεκριµένες ιδιότητες και ενδεχοµένως υποδεέστερες και λιγότερο
σηµαντικές. Για να γίνει αντιληπτή η κοινωνική πρακτική της ταύτισης των λέξεων «άνθρωπος» και «παιδί» µε τον άνδρα και το αγόρι αντίστοιχα, αρκεί µια προσπάθεια χρήσης των
συγκεκριµένων λέξεων σε συνάφεια µε το γυναικείο φύλο. Οι φράσεις ακούγονται επιθετικές,
περίεργες ή δηµιουργούν απορίες και παρανοήσεις π.χ. «Μια γριά άνθρωπος µπήκε στο λεωφορείο» ή «Μία έγκυος άνθρωπος περπατούσε στο δρόµο» ή «Χαίροµαι τις µεσήλικες ανθρώπους που περιποιούνται και φροντίζουν τον εαυτό τους» ή «Αυτό το παιδί έχει µία µεγάλη
συλλογή από κούκλες και κουζινικά» ή «Αυτό το παιδί δε θέλει να φοράει παντελόνια».
Ενδεικτικές προτάσεις παρέµβασης
Στο βαθµό που γίνονται αποδεκτές οι απόψεις και οι θέσεις φεµινιστριών, κοινωνιολόγων και κοινωνιογλωσσολόγων ότι η γλώσσα στην προφορική και γραπτή εκδοχή της
αντικατοπτρίζει και ταυτόχρονα συντηρεί τις άνισες κοινωνικές αξιολογήσεις και ιεραρχήσεις µε βάση το φύλο αλλά και παράλληλα ότι είναι δυνατό να πρωτοστατήσει σε ένα
συµβολικό επίπεδο στην αποδόµηση και στην εξάλειψή τους σε µια µελλοντική προοπτική
χρόνου, οι εκπαιδευτικοί ενδείκνυται:
• να επισηµαίνουν και να σχολιάζουν στην τάξη τα παραδείγµατα γλωσσικού σεξισµού στο περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων και κυρίως να αναδεικνύουν την άµεση
σχέση των γραµµατικών κανόνων µε την ανδρική κυριαρχία στον ευρύτερο κοινωνικό
χώρο. Οι γραµµατικοί κανόνες αποτελούν µία αυθαίρετη κοινωνική σύµβαση και κατασκευή, η οποία αντικατοπτρίζει και παράλληλα συντηρεί την επίσης αυθαίρετη, επιστηµονικά αστήριχτη και κοινωνικά αθέµιτη ιδεολογία περί ανωτερότητας του ανδρικού φύλου,
• να ευαισθητοποιούν τους µαθητές και τις µαθήτριες αναφορικά µε τη χρήση των λέξεων άνθρωπος και παιδί και να τονίζουν τη θέση ότι οι συγκεκριµένες λέξεις είναι ουδέτερες
ως προς το φύλο και δηλώνουν εξίσου τον άνδρα και τη γυναίκα, το αγόρι και το κορίτσι,
• να συζητούν και να εκµαιεύουν τις ενδεχόµενες προεκτάσεις των διάφορων µορ-
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φών γλωσσικού σεξισµού στην αυτοεικόνα των κοριτσιών αλλά και στην αναπαράσταση
των αγοριών για το γυναικείο φύλο,
• να επισηµαίνουν και να σχολιάζουν ιδιαίτερα τις αναφορές σε κοινωνικούς ρόλους, επαγγελµατικές ιδιότητες ή τίτλους εξουσίας µε τη χρήση ουσιαστικών γένους αρσενικού, έτσι ώστε να αποδοµείται η αντίληψη ότι ο χώρος της εργασίας ανδροκρατείται
ή ότι οι ρόλοι και οι τίτλοι που συνδέονται µε κύρος και εξουσία αφορούν και συνδέονται
µε το ανδρικό φύλο. Μια τέτοια προσπάθεια µπορεί να αποβεί αποτελεσµατική στο βαθµό που θα υποδεικνύονται αλλά και θα χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή εκπαιδευτική
διαδικασία τρόποι γραπτού και προφορικού λόγου που θα εµπεριέχουν και το γυναικείο
φύλο. Αναφέρουµε ενδεικτικά:
- τη χρήση γραµµατικών µορφηµάτων π.χ. οι καθηγητές και οι καθηγήτριες αντί του
συνήθους οι καθηγητές, οι µαθητές και οι µαθήτριες αντί του συνήθους οι µαθητές κτλ.
- τη χρήση άρθρων και αντωνυµιών αρσενικού και θηλυκού γένους, όταν γίνονται
αναφορές γενικά και αόριστα σε ρόλους, επαγγέλµατα ή τίτλους εξουσίας π.χ. Ένας/µία
οικογενειάρχης αντί του «Ένας ή ο οικογενειάρχης». Ο/η συµβολαιογράφος αντί του «Ο
συµβολαιογράφος ή οι συµβολαιογράφοι». Ο/η αρχηγός κράτους αντί του «Ο αρχηγός
ή οι αρχηγοί κρατών». Ο/η δήµαρχος µιας πόλης αντί του «Ο δήµαρχος ή οι δήµαρχοι
πόλεων».
- την αποφυγή χρήσης ρηµάτων ή ουσιαστικών τα οποία άµεσα και ρητά υπονοούν
ή παραπέµπουν στο ανδρικό φύλο, ενώ αποκλείουν a priori το γυναικείο π.χ. αντί του
ρήµατος επανδρώνω να χρησιµοποιείται το ρήµα στελεχώνω και αντί του ουσιαστικού
ανδραγάθηµα η περιφραστική δήλωση γενναία πράξη/ενέργεια κτλ.
Προτεινόµενο υλικό
Για το ζήτηµα του γλωσσικού σεξισµού και ιδιαίτερα για την αδράνεια ή τη δυσκολία που παρουσιάζει η δηµιουργία ουσιαστικών και γενικότερα η χρήση της γλώσσας µε
τρόπους που καθιστούν ορατό αλλά και συνδέουν το γυναικείο φύλο µε θέσεις κύρους
και εξουσίας επαγγελµατικές ή πολιτικές οι εκπαιδευτικοί µπορούν να µελετήσουν από
τα «Δοκιµία» το:
• Φραγκουδάκη Άννα, Η χρήση της γλώσσας και οι κυρίαρχες ιδέες: σχολιασµός της
πεποίθησης για τη γλωσσική αλλαγή που «εµποδίζει» η ίδια η γλώσσα.
Από το CD-ROM άρθρα και µελέτες σχετικά µε το γλωσσικό σεξισµό, όπως:
• Μενίκη Βίλµα, Γλώσσα και φύλο.
• Τσοκαλίδου Ρούλα, Το Φύλο της Γλώσσας, όπου γίνεται µία ανάλυση για τα αίτια
του σεξισµού στη γλώσσα, δίνονται παραδείγµατα των µορφών του αλλά και εµπεριέχονται πολλές προτάσεις και ιδέες για εναλλακτικούς τρόπους χρήσης της γλώσσας που
συµβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων.
• Τσοκαλίδου Ρούλα, Γυναίκες, γλώσσα και λεξικά.
• Φραγκουδάκη Άννα: Η θυγάτηρ της Εύας και το επικρατέστερο γένος.Της ιδίας:
Γιατί δεν υπάρχουν βουλεύτριες παρά µόνο χορεύτριες; (εµπεριέχονται στο CD-ROM).
Ακόµη, στο CD-ROM και στην Ιστοσελίδα του Προγράµµατος υπάρχουν ιστοσελίδες
σχετικά µε το σεξισµό στη γλώσσα και δίνονται οδηγίες και προτάσεις για τρόπους αποφυγής του.
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2.2.6. Καλές πρακτικές
Στα εγχειρίδια του Γεν. Λυκείου που αναλύσαµε δίδονται κάποια εναύσµατα για ανάπτυξη συζήτησης και προβληµατισµού των µαθητών και των µαθητριών αναφορικά µε τη
θεµατική του φύλου. Τα σχετικά εναύσµατα αφορούν κυρίως ερωτήσεις ή θέµατα για ανάπτυξη στο πλαίσιο των οποίων οι µαθητές και οι µαθήτριες καλούνται να περιγράψουν ή να
δικαιολογήσουν συναισθηµατικές καταστάσεις, συµπεριφορές, χαρακτηριστικά προσωπικότητας των γυναικών ή να αποτυπώσουν την κοινωνική τους θέση σε συγκεκριµένες ιστορικές περιόδους. Τέτοιες ερωτήσεις υπάρχουν κυρίως στα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών,
ενώ λείπουν σχεδόν εντελώς από τα εγχειρίδια των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας.
Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις, ελάχιστες βέβαια, που γυναίκες προβάλλονται
να κατέχουν θέσεις εξουσίας ή να εµπλέκονται στα κοινά.
Ωστόσο, οι περιπτώσεις αυτές είναι περιορισµένες σε βαθµό που ανεπιφύλακτα επιτρέπουν τη διαπίστωση ότι στο περιεχόµενο των συγκεκριµένων εγχειριδίων του Γεν. Λυκείου
ελάχιστα γίνεται µια συστηµατική, συνεπής και µεθοδική προσπάθεια αποδόµησης των κυρίαρχων στερεοτυπικών αντιλήψεων για τα φύλα και προώθησης της ισότητας των φύλων.
Κρίναµε σκόπιµο να παραθέσουµε ενδεικτικά παραδείγµατα “καλών πρακτικών” για
τους ακόλουθους λόγους: α) η αποσιώπησή τους θα σήµαινε µια µεροληπτική στάση και
θέση για τα εγχειρίδια που αναλύσαµε, β) η ανάδειξη των νεωτεριστικών αναφορών για
τα φύλα στο περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων, ο σχολιασµός τους κατά τη διδακτική πράξη, η αντιπαραβολή και η σύγκρισή τους µε στερεοτυπικές αναφορές, είναι δυνατό
να συµβάλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων µε το να αµφισβητεί και να αποδοµεί τις παγιωµένες γενικευτικές και απλουστευτικές στερεοτυπικές αντιλήψεις και γ) τα
ενδεικτικά παραδείγµατα “καλών πρακτικών” σε συνδυασµό µε τις προτάσεις παρέµβασης που εµπεριέχονται στα “Συµπληρωµατικά Φυλλάδια”, είναι δυνατό να αξιοποιηθούν
από το διδακτικό προσωπικό ως παράδειγµα για µια συστηµατική, συνεπή και µεθοδική
προσπάθεια αποδόµησης των στερεοτυπικών αναφορών για τα φύλα, κάθε φορά που τις
“συναντούν” και τις “διαβάζουν” στο διδακτικό υλικό.
Ερωτήσεις προβληµατισµού/θέµατα για ανάπτυξη
- Αρχαία Ελληνικά
Στα εγχειρίδια των Αρχαίων εµπεριέχεται µία και µοναδική ερώτηση για ενασχόληση
των µαθητών και µαθητριών µε τη θεµατική του φύλου. Συγκεκριµένα, στο εγχειρίδιο
Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (σ.317) ερµηνεύεται και σχολιάζεται η φράση του Θουκυδίδη “αι τε γυναίκες ….και παρά φύσιν υποµένουσαι τον θόρυβον” και παράλληλα στις
ερωτήσεις-ασκήσεις οι µαθητές και οι µαθήτριες καλούνται να ερµηνεύσουν τη σχετική
φράση. Καλούνται, δηλαδή, να προβληµατιστούν και να κατανοήσουν ότι οι γυναίκες κάτω
από ιδιαίτερες συνθήκες και όρους είναι δυνατό να υπερβούν την «αµυντική αντοχή» και
να συµµετάσχουν επιθετικά σε εµπόλεµες καταστάσεις.
Σε ό,τι αφορά την τραγωδία Αντιγόνη αξίζει, νοµίζουµε, να σηµειώσουµε και εδώ,
όπως έχουµε επισηµάνει προηγουµένως, ότι παρόλο που ολόκληρο το έργο και ιδιαίτερα
κάποια σηµεία του προσφέρονται για προβληµατισµό των µαθητών και µαθητριών σχετικά
µε την κοινωνική θέση των γυναικών στην κλασική Αθήνα, ωστόσο δεν εµπεριέχονται
καθόλου σχετικές ερωτήσεις.
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- Ιστορία:
- Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη
Είναι, νοµίζουµε, πολύ θετικό από την σκοπιά του φύλου ότι εµπεριέχεται ένα δισέλιδο αφιέρωµα στη συµµετοχή των γυναικών στην «Αντίσταση» και ιδιαίτερα στον ηρωισµό
και στην αυτοθυσία δύο γυναικών, της Ηλέκτρας Αποστόλου και της Ηρώς Κωνσταντοπούλου (σ.284-285).
Επίσης ένα δισέλιδο αφιέρωµα στην ενεργό συλλογική συµµετοχή των γυναικών της
Πίνδου στον πόλεµο του ’40 όπως και στην ατοµική τους µετεξέλιξη από «τροµαγµένες
γυναικούλες» σε ηρωικές Σπαρτιάτισσες που κατευόδωναν ψύχραιµες και δυνατές τους
γιους τους για το µέτωπο (σ.248-249).
Σε ό,τι αφορά τον εξωελλαδικό χώρο, οι αναφορές στη Ρόζα Λούξεµπουργκ (σ.142)
και στην Ίντιρα Γκάντι (σ.350), καίτοι πολύ επιγραµµατικές, δεν παύουν να αποτελούν
καλές πρακτικές, µια που αναφέρονται σε εµπλοκή των γυναικών στα κοινά, της µεν
πρώτης σε µια επαναστατική οµάδα και της δεύτερης σε µια θέση εξουσίας.
- Ιστορία του Αρχαίου Κόσµου
Γίνεται αναφορά σε µια γυναίκα σε θέση πολιτικής εκτελεστικής εξουσίας. Συγκεκριµένα αναφέρεται η Ζηνοβία, η οποία χρηµάτισε βασίλισσα του βασιλείου της Παλµύρας
και διακρινόταν για τη µόρφωση και τις ικανότητές της (σ.227).
Επίσης, αναφέρεται ότι στη Μινωική Κρήτη η κοινή θέση των γυναικών ήταν εφάµιλλη µε
εκείνη των ανδρών και ότι συµµετείχαν σε αθλήµατα και σε κυνηγητικές εξορµήσεις (σ.61).
Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε, στα εγχειρίδια της Ιστορίας δεν εµπεριέχονται ερωτήσεις ούτε προτείνονται δραστηριότητες όπως π.χ. αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών
για την κοινωνική θέση και την κοινωνική εµπλοκή και δράση των γυναικών σε συγκεκριµένες κοινωνίες ή ιστορικές περιόδους.
- Νέα Ελληνικά:
Τα περισσότερα από τα κείµενα στα οποία εµφανίζονται γυναίκες συνοδεύονται
από ερωτήσεις, οι οποίες, όπως ήδη αναφέρθηκε, ζητούν από τους µαθητές και τις
µαθήτριες να ασχοληθούν µε τις συναισθηµατικές καταστάσεις, τους τρόπους συµπεριφοράς ή την κοινωνική θέση των γυναικών κτλ.
Ενδεικτικά παραδείγµατα:
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ τεύχος
- Τι φανερώνει η συζήτηση στο οικογενειακό συµβούλιο:
α) για τον τύπο της οικογένειας και
β) για τις αντιλήψεις των µελών της οικογένειας; (σ.27).
 Να µελετήσετε το ήθος: α) των Μεσολογγιτισών, β) των κατοίκων της Ζακύνθου,
γ) της «γυναίκας της Ζάκυθος» (σ.253).
 Το κείµενο του Ανδρέα Λασκαράτου (σ.267-270) αποτελεί ολόκληρο µια “καλή πρακτική”, επειδή µας περιγράφει και παράλληλα «καταγγέλλει» την περιθωριακή θέση γυναικών στον χώρο της οικογένειας. Το κείµενο συνοδεύεται από τις ακόλουθες ερωτήσεις:
 Πώς παρουσιάζει ο Λασκαράτος τη ζωή της γυναίκας στο πατρικό και στο συζυγικό σπίτι;
 Πώς κρίνει την αγωγή των κοριτσιών και τι προτείνει για τη βελτίωσή της;
 Νοµίζετε ότι οι απόψεις του Λασκαράτου έχουν κάτι να πουν στην εποχή µας;
(σ.270)
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- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ τεύχος
Το έργο του Παπαδιαµάντη η «Φόνισσα» συνοδεύεται από ερωτήσεις όπως και από
το ακόλουθο θέµα για ανάπτυξη: «Ο θεσµός της προίκας, ενώ ενίσχυε τη θέση της γυναίκας στην έγγαµη ζωή της, συγχρόνως τη µετέβαλλε σε αντικείµενο αγοραπωλησίας. Στην
εποχή µας ο θεσµός αυτός άρχισε να υποχωρεί. Ποια νοµίζετε ότι είναι τα αίτια αυτής της
παρακµής του θεσµού και πώς επηρεάζει η παρακµή τη θέση της γυναίκας;» (Μπορείτε
να συµβουλευτείτε και το κείµενο του Α. Λασκαράτου: Η Προίκα).
Με αφορµή όσα διαδραµατίζονται στο έργο του κ. Θεοτοκάκη «Η Τιµή και το Χρήµα»,
δίνεται το ακόλουθο θέµα για ανάπτυξη. «Η Ρήνη χαρακτηρίζεται ως περίπτωση γυναίκας
που απελευθερώνεται από τις προκαταλήψεις, που επικρατούσαν στην εποχή της. Να
εκφράσετε τις απόψεις σας πάνω σ’ αυτή τη θέση» (σ.149).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ τεύχος
Το έργο του Στρατή Τσίρκα «Το Δέντρο» συνοδεύεται από ερωτήσεις διάφορες ανάµεσα στις οποίες µια ζητά: «Να χαρακτηρίσετε την Κυρά µε βάση τα λόγια της, τα έργα
της και τις πληροφορίες που µας δίνει ο αφηγητής.» (σ.162).
Στο διήγηµα-χρονικό της Τατιάνας Γκρίτση-Μιλλιέξ «Μια ιστορία Αντίστασης» υπάρχει ερώτηση που προτρέπει τους µαθητές και τις µαθήτριες να καταγράψουν µε βάση το
κείµενο: «Πώς συµµετέχουν στην Αντίσταση οι κοπέλες του διηγήµατος;» (σ.239).
- Έκφραση-Έκθεση Α΄ τεύχος
-Δώστε ορισµένα παραδείγµατα για καθεµιά από τις περιπτώσεις (α) και (β), και
σχολιάστε την ακόλουθη επιστολή:
Βλέπω ότι ο άντρας µου έχει δύο διαφορετικά λεξιλόγια. Όταν εγώ µιλώ µε τη
γειτόνισσα, κουτσοµπολεύω˙ όταν όµως αυτός µιλάει στο σύζυγό της, συζητάει σοβαρά
για διάφορα θέµατα˙ αν κλείσω τα µάτια µου, ενώ κάθοµαι στην αναπαυτική πολυθρόνα,
αποκοιµιέµαι˙ όταν αυτός κάνει το ίδιο πράγµα, στοχάζεται˙ κι όταν εγώ είµαι σιωπηλή,
είµαι κακόκεφη, ενώ, φυσικά, αυτός σκέφτεται (σ.40).
- Έκφραση-Έκθεση Β΄ τεύχος
Η οικιακή εργασία της γυναίκας θεωρείται συνήθως ως αυτονόητη προσφορά και δεν
αναγνωρίζεται από όλους η αξία της. Πιστεύεις ότι θα άλλαζε η κατάσταση, εάν η γυναίκα
αµειβόταν από την πολιτεία, εάν υπήρχε δίκαιη κατανοµή της οικιακής εργασίας σ’ όλα τα
µέλη της οικογένειας ; (σ.97).
Δικαιολογείς την ύπαρξη “καθαρά” γυναικείων και αντρικών επαγγελµάτων; Να στηρίξεις µε επιχειρήµατα τις απόψεις σου (σ. 97).
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα µιας έρευνας, σχετικά µε τις στερεότυπες αντιλήψεις που
επικρατούν στην ελληνική κοινωνία για τα δύο φύλα, η γυναίκα θεωρείται: “περίεργη,
σπάταλη, φλύαρη, πεισµατάρα, γκρινιάρα…”, ενώ στον άντρα αποδίδονται κυρίως θετικές ιδιότητες: “ εργατικός, γενναίος, ψύχραιµος, φιλότιµος κτλ” (σ.124).
- Έκφραση-Έκθεση Γ΄ τεύχος
«α. Συζητήστε σχετικά µε το θέµα της ισότιµης γονεϊκής ευθύνης. Διερευνήστε µε βάση
την εµπειρία σας, αν έχει περάσει στην ελληνική οικογένεια η αντίληψη της ισότιµης γονεϊκής ευθύνης που αναφέρεται στο κείµενο. Αναρωτηθείτε π.χ. µοιράζονται οι δύο γονείς όλες
τις φροντίδες και την ευθύνη απέναντι στα παιδιά τους ή µήπως άλλες δραστηριότητες-φροντίδες θεωρούνται αποκλειστικά αρµοδιότητα της µητέρας και άλλες του πατέρα;
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β. Στο πλαίσιο µιας έρευνας που στοχεύει στη διερεύνηση της στάσης των νέων
απέναντι στο θεσµό της οικογένειας σάς θέτουν το ερώτηµα: Πώς φαντάζεστε την κατανοµή των ευθυνών σε µια µελλοντική δική σας οικογένεια;» (σ.206 από την ενότητα
σ.202-207, που είναι αφιερωµένη στη µητρότητα - θηλασµό).
Περιπτώσεις Αποφυγής Γλωσσικού Σεξισµού
Έκφραση-Έκθεση Α΄ τεύχος
- «φίλους/-ες» (σ.147), «καθηγητής/καθηγήτρια» (σ.128), «ένας/µία κοινωνιολόγος» (σ.199), «ένας σχεδιαστής ή µια σχεδιάστρια µόδας» (σ.199).
Έκφραση-Έκθεση Β΄ τεύχος
- «Οι µαθητές και οι µαθήτριες θα συνδέονται ηλεκτρονικά µε τα σχολεία τους»
(σ.53).
-«Ανήκει στη γενιά του/της» (σ.82).
-Αξίζει επίσης να αναφέρουµε τη µοναδική χρήση της λέξης άνθρωπος για να δηλώσει τη γυναίκα: «Ποτέ δεν καταπιάστηκε µε την κύρια εργασία της. Τι περιµένεις;
Άνθρωπος που τυρβάζει περί πολλά» (σ.83).
Γενικά και καταληκτικά µπορούµε να πούµε ότι µε εξαίρεση τα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών, τα εγχειρίδια των υπόλοιπων µαθηµάτων θεωρητικής κατεύθυνσης δεν εµπεριέχουν
«καλές πρακτικές» για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Δεν εµπεριέχονται, δηλαδή,
προτάσεις για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε την κοινωνική θέση των γυναικών σε παλαιότερες εποχές και τις αλλαγές που έχουν σηµειωθεί στο πέρασµα του χρόνου. Όπως π.χ.
τις αλλαγές που έχουν σηµειωθεί αναφορικά µε την παρουσία γυναικών στα κέντρα λήψης
αποφάσεων στο χώρο της πολιτικής, στον χώρο της εργασίας, της τέχνης και γενικά στη
δηµόσια κοινωνική ζωή. Οι αλλαγές που έχουν σηµειωθεί διαχρονικά στην πρόσβαση και την
παρουσία των γυναικών στη δηµόσια κοινωνική ζωή αποτελούν αδιάσειστα τεκµήρια ότι οι
ταυτότητες φύλου και κατ’ επέκταση η κοινωνική θέση των γυναικών είναι κυρίως κοινωνικές
κατασκευές, οι οποίες αργά αλλά σταθερά αλλάζουν στο πέρασµα του χρόνου.
Αξίζει, νοµίζουµε, να επισηµάνουµε ότι η αδυναµία αυτή χαρακτηρίζει και τα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών, µια που οι ερωτήσεις που συνοδεύουν τα κείµενα είναι κυρίως
ερωτήσεις εµπέδωσης του περιεχοµένου του εκάστοτε λογοτεχνικού κειµένου. Ελάχιστα
εµπεριέχονται προτάσεις για προβληµατισµό των µαθητών και των µαθητριών ή για αναζήτηση πληροφοριών ή για δραστηριότητες, όπως π.χ. µικρής εµβέλειας έρευνα σχετικά
µε τις αλλαγές που έχουν σηµειωθεί στην κοινωνική θέση των γυναικών διαχρονικά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Στην ενότητα αυτή θα παραθέσουµε εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες σύµφωνα µε
σχετικές µελέτες4 προάγουν την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών και των µαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα συµβάλλουν στο να γίνεται η διαδικασία
4. Κόκκος Αλέξης (2003) «Εκπαιδευτικές Τεχνικές», στο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα.
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µάθησης περισσότερο ενδιαφέρουσα και αποτελεσµατική σε ό,τι αφορά την κατανόηση,
αφοµοίωση και διατήρηση των προσφερόµενων γνώσεων και των πληροφοριών.
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που παραθέτουµε συµπληρώνουν τις προτάσεις παρέµβασης που κάνουµε κατά την παρουσίαση των ευρηµάτων της ανάλυσης των σχολικών εγχειριδίων από την οπτική του φύλου. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές ουσιαστικά είναι διαδικασίες
και τρόποι µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί µπορούν να επεξεργαστούν µε τους µαθητές
και τις µαθήτριες στην τάξη τα διάφορα θέµατα που προτείνονται στις προτάσεις παρέµβασης. Έτσι, π.χ. σε ό,τι αφορά την πολύ περιορισµένη ανθολόγηση γυναικών συγγραφέων, τις περιορισµένες αναφορές σε γυναίκες επιστήµονες, σε γυναίκες πολιτικούς κτλ.,
οι εκπαιδευτικοί µπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνική του καταιγισµού ιδεών. Δηλαδή να
ζητήσουν από τους µαθητές και τις µαθήτριες να κατονοµάσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται
δέκα γυναίκες και δέκα άνδρες συγγραφείς, πολιτικούς κτλ. Για το ίδιο θέµα µπορούν να
αξιοποιήσουν την τεχνική της συζήτησης, της αυτοκατευθυνόµενης µάθησης κ.ά.
Στη συνέχεια παραθέτουµε και θα περιγράψουµε σύντοµα κάποιες πολύ βασικές
εκπαιδευτικές τεχνικές που προωθούν την ενεργητική συµµετοχή στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που προτείνουµε είναι:
• Ερωτήσεις-απαντήσεις
• Συζήτηση
• Καταιγισµός ιδεών
• Ασκήσεις

• Οµάδες εργασίας
• Μελέτη περίπτωσης
• Παιχνίδι ρόλων
• Προσοµοίωση

• Λύση προβλήµατος
• Αυτοκατευθυνόµενη µάθηση
• Συνέντευξη από ειδικό
• Εκπαιδευτική επίσκεψη

Ερωτήσεις-Απαντήσεις
Ο πιο απλός και πρακτικός τρόπος για να αποφύγουν οι εκπαιδευτικοί το µονόλογο
της εισήγησης είναι να θέτουν ερωτήσεις στους µαθητές και στις µαθήτριες, να καταγράφουν τις απαντήσεις τους και στη συνέχεια να προβαίνουν σε συµπληρώσεις ή
διορθώσεις και σύνθεση των απόψεων/ανακεφαλαίωση.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται τα εξής:
• οι µαθητές και οι µαθήτριες υποκινούνται να πουν τη γνώµη τους, να σκεφτούν
αυτοδύναµα. Επίσης, ανακαλύπτουν µόνοι και µόνες τους διάφορες πτυχές του µελετώµενου ζητήµατος. Έτσι, προωθείται η αυτενέργεια και η ενεργητική εµπλοκή τους στη
µαθησιακή διαδικασία.
• ταυτόχρονα µαθαίνουν να εκφράζονται, να διατυπώνουν τις σκέψεις τους, να αξιοποιούν τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η αυτοεκτίµηση
και η αυτοπεποίθησή τους.
• κάθε µαθητής και µαθήτρια γνωστοποιεί στους συµµαθητές και στις συµµαθήτριες
τις απόψεις του/της, µαθαίνει ο ένας από τον άλλο, οικοδοµείται πνεύµα οµάδας.
• καθένας και καθεµιά µπορεί να θέσει τα ερωτήµατα και τα ζητήµατα που τον/την
απασχολούν.
• εκφράζονται ποικίλες απόψεις. Έτσι αποδεικνύεται ότι είναι φυσικό να υπάρχουν
διαφορετικές οπτικές, ωστόσο µπορεί να γίνεται σύνθεσή τους και να αξιοποιούνται οι
διαφορές, εφόσον αυτές εµπλουτίζουν τον κοινό προβληµατισµό.
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• Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώνουν τις µαθησιακές ανάγκες
και δυνατότητες της οµάδας και να αναθεωρούν, εάν χρειάζεται, την τακτική τους.
Συζήτηση
Η συζήτηση αποτελεί εκπαιδευτική τεχνική που είναι συγγενική προς την τεχνική των
ερωτήσεων-απαντήσεων. Και οι δυο τεχνικές αποσκοπούν στο να συντελεστεί η µάθηση
µέσω του διαλόγου εκπαιδευτικών - µαθητών και µαθητριών ή των µαθητών και µαθητριών
µεταξύ τους. Η διαφορά έγκειται στο εξής: Οι ερωτήσεις-απαντήσεις εξετάζουν ένα ζήτηµα
λιγότερο συστηµατικά από ό,τι η συζήτηση. Οι ερωτήσεις που τίθενται είναι περιορισµένου
αριθµού και δεν απαιτούν σε βάθος προετοιµασία από την πλευρά των εκπαιδευτικών.
Συχνά τίθενται και αυθόρµητα, µε µορφή αυτοσχεδιασµού, όταν οι εκπαιδευτικοί σε κάποιο
σηµείο της µαθησιακής διαδικασίας επιχειρούν να εκµαιεύσουν τις απόψεις των µαθητών
και των µαθητριών αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον τους. Αντίθετα, στόχος της συζήτησης
είναι να γίνει η επεξεργασία ενός ζητήµατος σε βάθος. Για την επιτυχία του συγκεκριµένου
στόχου οι εκπαιδευτικοί ενδείκνυται να έχουν προσχεδιάσει µια επαγωγική σειρά ερωτήσεων (προφορικών ή γραπτών), µε βάση τις οποίες προσεγγίζεται σταδιακά το ζήτηµα.
Η συζήτηση µπορεί να διεξαχθεί είτε στην ολοµέλεια της οµάδας είτε σε δυάδες ή
οµάδες εργασίας.
Καταιγισµός ιδεών
Η τεχνική αυτή συνίσταται στην πολυεπίπεδη εξέταση ενός ζητήµατος ή µιας κεντρικής έννοιας µέσω της παρακίνησης των µαθητών και των µαθητριών να προβούν σε
ελεύθερη, αυθόρµητη έκφραση ιδεών.
Οι εκπαιδευτικοί ζητούν από τα παιδιά να προτείνουν όσο περισσότερες ιδέες
µπορούν σε µια ερώτηση που τους θέτει. Τα ενθαρρύνει να τις εκφράσουν σε γρήγορο
ρυθµό, αυθόρµητα, ο ένας µετά τον άλλο, υπό µορφή «καταιγισµού». Δεν έχει σηµασία
αν γνωρίζουν το θέµα. Ζητούµενο είναι να συµβάλλουν στην εξέταση του ζητήµατος µε
όποια ιδέα ή πρόταση έρχεται στο µυαλό τους, έστω και αν µοιάζει φανταστική ή απραγµατοποίητη. Δεν γίνεται κριτική όσο παρουσιάζονται οι ιδέες, ωστόσο οι συµµετέχοντες
και οι συµµετέχουσες θα κληθούν αργότερα να τις εξηγήσουν.
Οι εκπαιδευτικοί σηµειώνουν τις ιδέες στον πίνακα πιστά, χωρίς να υποδεικνύουν
τίποτα. Εξετάζουν τις γραµµένες λέξεις και τις ταξινοµούν σε κατηγορίες. Στη συνέχεια,
αξιοποιώντας την τεχνική των ερωτήσεων-απαντήσεων ή της συζήτησης, οδηγούν την
οµάδα σε σχολιασµό των κατηγοριών που προέκυψαν. Τέλος, προβαίνουν σε σύνθεση
όσων συζητήθηκαν.
Ασκήσεις
Άσκηση θεωρείται κάθε µορφή ατοµικής ή συλλογικής εργασίας, η οποία πραγµατοποιείται στο πλαίσιο µιας διδακτικής ενότητας και έχει στόχο να οδηγήσει τους µαθητές
και τις µαθήτριες σε πράξη που την ακολουθεί ανάλυση της αποκτηθείσας εµπειρίας,
άντληση γενικών αρχών και διασύνδεση µε τη θεωρία.
Η άσκηση, όταν γίνεται στο πλαίσιο µιας εκπαιδευτικής αίθουσας ή ενός εργαστηρίου, µπορεί να διαρκεί από λίγα λεπτά έως λίγες ώρες. Μπορεί επίσης να προσλάβει
µεγάλη ποικιλία µορφών: επεξεργασία ενός ζητήµατος, λύση ενός προβλήµατος κτλ.
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Οµάδες εργασίας
Οι εκπαιδευτικοί ζητούν από τους µαθητές και τις µαθήτριες να χωριστούν σε µικρές
οµάδες για να κάνουν µια άσκηση οποιουδήποτε είδους ή µια συζήτηση για οποιοδήποτε
ζήτηµα. Πρόκειται για µια εκπαιδευτική τεχνική που µπορεί να εφαρµοστεί ευέλικτα, σε
συνδυασµό µε άλλες τεχνικές, σε κάθε διδακτική ενότητα οποιουδήποτε προγράµµατος.
Μελέτη περίπτωσης
Πρόκειται για µια µορφή σύνθετης άσκησης, η οποία έχει τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Ένα πραγµατικό ή υποθετικό παράδειγµα, που αντανακλά µια ευρύτερη κατάσταση, παρουσιάζεται στην τάξη, µε σκοπό να αναλυθεί σε βάθος και να διερευνηθούν οι
λύσεις στα προβλήµατα που αναδύονται.
Η εκπαιδευτική αυτή τεχνική έχει δυο πεδία εφαρµογής. Αφενός χρησιµοποιείται µε
στόχο να γίνει εµπέδωση και εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτηθεί.
Αφετέρου υιοθετείται, όταν ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση των απαιτούµενων
γνώσεων, µε κύριο στόχο να υποκινηθεί η ευρετική πορεία προς τη µάθηση. Και στις δυο
εκδοχές, µέσα από την ενδελεχή διερεύνηση της «επιµέρους» περίπτωσης, εξάγονται
συµπεράσµατα (ή τουλάχιστον διατυπώνονται υποθέσεις) για το «όλο».
Παιχνίδι ρόλων
Πρόκειται για την εκπαιδευτική τεχνική κατά την οποία οι µαθητές και οι µαθήτριες
υποδύονται ρόλους, που συνδέονται µε µια εξεταζόµενη κατάσταση στον επαγγελµατικό
ή στον κοινωνικό τοµέα, µε στόχο µέσα από το βίωµα να κατανοήσουν βαθύτερα τόσο
την κατάσταση όσο και τις αντιδράσεις τους σε αυτήν. Το παιχνίδι ρόλων εφαρµόζεται
κυρίως, όταν επιδιώκεται η ανάλυση προβληµατικών ή συγκρουσιακών καταστάσεων, που
αφορούν τους ρόλους, τις ικανότητες, τις στάσεις, την επικοινωνία, τη συµπεριφορά.
Προσοµοίωση
Η προσοµοίωση είναι µια µεγάλη άσκηση, κατά την οποία οι µαθητές και οι µαθήτριες συµµετέχουν νοητά στην αναπαράσταση µιας κατάστασης που ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα. Καλούνται να αντιληφθούν πώς θα σκέφτονταν και θα συµπεριφέρονταν
ορισµένα πρόσωπα µέσα σε συγκεκριµένες συνθήκες (γυναίκες, άνδρες, κορίτσια, αγόρια σε διάφορες καταστάσεις, ρόλους, επιλογή σπουδών) και να αντιδράσουν όπως αυτά,
σαν να αντιµετώπιζαν τις ίδιες καταστάσεις. Με τη διείσδυση στη νοητή πραγµατικότητα
επιδιώκεται οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν να αντιλαµβάνονται βαθύτερα τις
διάφορες πλευρές της έτσι ώστε να συµπεριφέρονται αποτελεσµατικά σε παρόµοιες
καταστάσεις. Συνεπώς η προσοµοίωση είναι µια εκπαιδευτική τεχνική που µοιάζει µε το
παιχνίδι ρόλων, µε τη διαφορά ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες δεν καλούνται να δράσουν
κατά θεατρικό τρόπο, αλλά να καταλάβουν πώς (ή πώς πρέπει να δρουν) δρουν τα άτοµα
που εµλέκοντια σε αυτήν την κατάσταση.
Λύση προβλήµατος
Η τεχνική αυτή ουσιαστικά αποτελεί µια εκτεταµένη µελέτη περίπτωσης. Η εφαρµο-
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γή της µπορεί να διαρκέσει από λίγες ώρες έως µερικές ηµέρες. Ενδείκνυται να συνδυάζεται και µε την προσοµοίωση και µε άλλες ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Ωστόσο
η ειδοποιός διαφορά αυτής της τεχνικής είναι ότι επικεντρώνεται στην παρουσίαση ενός
πραγµατικού ή υποθετικού προβλήµατος που ενδιαφέρει άµεσα τους µαθητές και τις
µαθήτριες, τους/τις εµπλέκει στην ανάλυσή του και στην αναζήτηση λύσεων και τέλος
τους/τις κατευθύνει να επεξεργαστούν τρόπους εφαρµογής της λύσης που επέλεξαν.
Αυτοκατευθυνόµενη µάθηση
Πρόκειται για την εκπαιδευτική τεχνική σύµφωνα µε την οποία η µάθηση πηγάζει
σε καθοριστικό βαθµό από τις ενέργειες των ίδιων των µαθητών και των µαθητριών και
προέρχεται από την απευθείας επαφή τους µε τις µαθησιακές πηγές. Τα αγόρια και τα
κορίτσια που συµµετέχουν προχωρούν βαθµιαία στην κατανόηση του µαθησιακού αντικειµένου, βασιζόµενα στις δυνάµεις τους. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι να δηµιουργούν
τις κατάλληλες συνθήκες και να δίνουν τις οδηγίες. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται κατακόρυφα η ικανότητα όσων συµµετέχουν να «µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν» και ενισχύεται
η αυτοπεποίθηση και η υπευθυνότητά τους στην πορεία της µάθησης. Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήµατος είναι η δέσµευση εκείνων που συµµετέχουν σε
ό,τι αφορά την επίτευξη του µαθησιακού στόχου και η εµπιστοσύνη στις δυνάµεις τους.
Συνέντευξη από ειδικό
Πηγές της µάθησης δεν αποτελούν µόνο όσα γνωρίζουν και δηµιουργούν οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές και οι µαθήτριες ή όσα περιέχουν οι διάφορες µορφές του
διδακτικού υλικού. Πηγή µάθησης µπορεί εξίσου να είναι ένα άτοµο που έχει ειδικότητα
ή εµπειρία σε ένα τοµέα και προσκαλείται στο σχολείο, µε στόχο να µεταφέρει την
εµπειρία του στους µαθητές και στις µαθήτριες. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιείται η
εκπαιδευτική τεχνική «συνέντευξη από ειδικό».
Εκπαιδευτική επίσκεψη
Μια ακόµη πηγή µάθησης, πέρα από το διδακτικό προσωπικό, τους µαθητές και τις
µαθήτριες, το διδακτικό υλικό, είναι η άντληση εµπειρίας από έναν εργασιακό ή άλλο
χώρο που επισκέπτεται η τάξη. Το πλεονέκτηµα αυτής της τεχνικής είναι ότι οι µαθητές
και οι µαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν καταστάσεις, λειτουργίες και
εφαρµογές που δεν µπορούν να αναπαρασταθούν εύκολα µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη σχετική βιβλιογραφία, µπορείτε να ανατρέξετε στο CDROM και στην Ιστοσελίδα του Προγράµµατος. www.isotita-epeaek.gr
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