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Πρόλογος: γυναίκες-μιλώντας-για γυναίκες. Η αρχή 

ενός puzzle. 

Έ. Κ. Θεοδωροπούλου 

Στη συνάντηση της 18ης Μαρτίου 2011,  γυναίκες, από το Πανεπιστήμιο και την 

τοπική κοινωνία, μοιράστηκαν βιώματα, αφηγήσεις, διατύπωσαν ερωτήματα 

και διερεύνησαν απαντήσεις που αφορούν στην αποτυπωμένη πραγματικότητα 

των γυναικών σήμερα αλλά και στις αναπαραστάσεις και αντιλήψεις που οι ίδιες 

σχηματίζουν για την πραγματικότητα αυτή καθώς επιπλέον παρακολουθούν και 

ενσωματώνουν τις αντιλήψεις των άλλων γι’αυτές. Εκτέθηκε ο πληθυντικός 

αριθμός των  ρόλων, των εικόνων, των πτυχών που απαρτίζουν αυτήν την 

πραγματικότητα, η δυναμική πολλαπλότητα που από τη μια κατακερματίζει την 

αντίληψη για τη γυναίκα αλλά και από την άλλη αποτελεί το πυκνό υπόβαθρο 

που μπορεί να στηρίξει και να τροφοδοτήσει μια ενδεχομένως επαναστατική 

βίωση και ριζοσπαστική επεξεργασία της εμπειρίας του να είσαι γυναίκα. Αλλά 

αναδύθηκαν και τα ακίνητα ή τα ακινητοποιημένα: αισθήματα, ιδέες, στάσεις, 

αξίες – ακινητοποιημένα από την ανάγκη και τις ανάγκες, τη συνθήκη και τις 

συνθήκες.  Φάνηκε ότι δεν είναι πάντα συνειδητές οι σημασίες της γυναικείας 

κατάστασης και ότι η «κατάσταση» υπερβαίνει και ορίζει τα πρόσωπα που 

αδυνατούν να την διαμορφώσουν παρά αποσπασματικά, παρότι οι λόγοι της 

χειραφέτησης πολλαπλασιάζονται, ότι δεν υπάρχει γυναικεία μοίρα παρά 

κατασκευασμένη, από τους άλλους κι από τις ίδιες, ότι οι γυναίκες συχνά 

αναλαμβάνουν μηχανικά το ρόλο τους ως γυναικών, ότι συχνά εξίσου 

υποχωρούν σε στερεοτυπικές διατυπώσεις της ζωής τους, τις οποίες και 

αδιόρατα αναπαράγουν και ότι σήμερα επίσης, σε έναν κόσμο που είναι ακόμα 

κόσμος πολλαπλών μορφών  βίας και αποκλεισμού και περιθωριοποίησης  

γι’αυτές,  δεν έχουν πάντα σαφή αντίληψη αυτού που τις κάνει γυναίκες, που τις 

ενώνει και τις διαφοροποιεί.  
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Η  συνειδητοποίηση ωστόσο, παίρνει χρόνο, έχει κόπο και δεν είναι αυτονόητη.  

Φάνηκε επίσης ότι, είναι πολλαπλά τα επίπεδα στα οποία χρειάστηκε να 

απεμποληθεί, να θυσιαστεί και να ξεχαστεί το θηλυκό στοιχείο, προκειμένου να 

κατακτηθεί η ενσωμάτωση και η προβολή της γυναίκας στους  κόλπους των 

πατριαρχικών κοινωνιών. Κι αυτό το θηλυκό στοιχείο μένει ακόμα να 

προσδιοριστεί και να γίνει αντικείμενο συστηματικής υπεράσπισης, ιδιαίτερα 

εκεί όπου μοιάζει να μη χρειάζεται κάτι τέτοιο, πίσω από το μανδύα της 

χειραφέτησης και της προόδου. Ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι, το να είσαι γυναίκα 

δεν διαμορφώνει μια γενική, θετική κατηγορία, η οποία αναιρεί εξαρχής τις 

διαφορές, ταξικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, και δεν αποτελεί τρόπο να δηλωθεί 

μια ομοιότητα εξαρχής προικοδοτημένη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ικανά 

να υπερβούν ή να άρουν τα πλαίσια και τις δομές  κυριαρχίας.  Ενώ πάλι, σε 

περιόδους κρίσης, όπως και η τωρινή, φαίνεται ότι το γυναικείο ζήτημα 

οπισθοχωρεί και οι γυναίκες χάνουν έμμεσα και φανερά τα δικαιώματα τα 

οποία είχαν μέχρι τώρα κατακτήσει, ως μειονότητα ευκολότερο να πληγεί. 

Επανερχόμαστε έτσι,  στην ανάγκη να βρεθούν τρόποι επανάκαμψης της 

συλλογικότητας, τρόποι να γίνονται οι γυναίκες ορατές και πάλι, να ερμηνεύουν 

τα πράγματα από τη δική τους σκοπιά, δίχως υπερβολή.  Αναγνωρίστηκε η 

δύναμη και η ευθύνη που έχουν οι γυναίκες τόσο ως διαμορφωτριών 

συνείδησης στους άνδρες με τους οποίους ζουν όσο και ως λιγότερο ή 

περισσότερο συνειδητών ανατροπέων αυτής της μορφής συνείδησης, εφόσον 

παράγει και αναπαράγει αποκλεισμούς. Θα πρέπει να υπερβούν τις πολλαπλές 

τους ενοχοποιήσεις (όσες υιοθετούν και όσες τους επιρρίπτονται) για να 

βρίσκουν κάθε φορά την ακριβή  θέση, την οπτική γωνία από την οποία θα έχει 

αφαιρεθεί η υποχρεωτική διάσταση του πατριαρχικού, της οποίας είναι στην 

πραγματικότητα προϊόντα και την οποία μεταφέρουν  συνειδητά και 

ασυνείδητα, καθημερινά,  με ολόκληρη την ύπαρξή τους.  

Έντονα καταγράφηκαν εξάλλου οι πράξεις και οι εμπειρίες εκείνες μέσα από τις 

οποίες καθημερινά η γυναίκα αποκτά συνείδηση της ταυτότητας και του έργου 

της. Να αναδειχθεί, επομένως,  και να διεκδικηθεί η ποιότητα και η σημασία των 

γυναικείων χαρακτηριστικών, να φανεί πόσο σημαντικά είναι στην ιστορία των 
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πολιτισμού, στην ιστορία του ανθρώπου, πόσο αναπόσπαστα είναι από όποια 

αφήγηση και ερμηνεία της ιστορίας αυτής. Να διεκδικηθεί η ισότητα ωστόσο, 

και όχι η ομοιότητα, η πολλαπλή αποδόμηση των στερεοτύπων,  των 

συγκαταβατικών παραχωρήσεων και των υποαξιολογήσεων της γυναικείας 

υπόστασης, μέσα από την ανάπτυξη της γνώσης (για παράδειγμα, σχετικά με 

την ιστορία της γυναίκας και των γυναικείων κινημάτων, με τις ιστορίες της 

γυναικείας καθημερινότητας διαχρονικά και διατοπικά) ως μορφή 

συνειδητοποίησης και ωρίμανσης και της δράσης (ως χρέους και πολιτικής 

επιλογής). Η νέα γενιά των γυναικών να γνωρίσει την ιστορία των γυναικείων 

αγώνων για να είναι σε θέση να τους αναλάβει, να επεξεργάζεται συνειδητά την 

παρούσα ταυτότητά της, να παίρνει τις κριτικές της αποστάσεις από αυτή και 

από τις απόπειρες να αποκρυσταλλώνεται ερήμην της, να αντιλαμβάνεται την 

ιδιαιτερότητα των ιστορικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, επιστημονικών 

συμφραζομένων, να ανακαλύπτει σημαντικές πτυχές της γυναικείας βίωσης της 

ιστορίας και να αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των προκλήσεων.  

Ήταν συγχρόνως ενδιαφέρουσα η συμβολικότητα της σύμπλεξης τριών 

χαρακτηριστικών σε αυτή τη συνάντηση1: της παρουσίας γυναικών ερχόμενων 

απ΄έξω κι από μέσα μέσα από το πανεπιστήμιο, του ρυθμού της ελεύθερης 

συζήτησης και του θεσμικού χώρου του πανεπιστημίου που δημιουργούσε ένα 

διπλό πλαίσιο: αυτό ενός ειδικού θεσμικού χώρου, κατά κανόνα κλειστού που 

ανοίγει (ή επιθυμεί να ανοίξει) – και εδώ το προεξάρχον χαρακτηριστικό είναι η 

1  Που καθόλου δεν δανείζεται χαρακτηριστικά μορφωτικού εγχειρήματος, όπως  θα ήταν η 

Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή  που ιδρύθηκε (υπό την προστασία του Εκπαιδευτικού Ομίλου και του 

Συνδέσμου των Ελληνίδων υπέρ των Δικαιωμάτων της Γυναικός) από στελέχη του 

Εκπαιδευτικού Ομίλου στη βάση του  ιδανικού του «Γυναικείου Ανθρωπισμού»,  όπως το 

διατύπωσε ο Δημήτρης Γληνός  στο εναρκτήριο μάθημα της Σχολής.  Αν και το πρόβλημα 

παραμένει ακόμα «πολύ σκοτεινό» κατά την έκφραση του Γληνού (βλ. «Γυναικείος 

Ανθρωπισμός. Ένας λόγος για την αρχή ενός έργου. Αρχείο Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιστημών, Τόμ. 1, τεύχ. 2-4, Οκτ.-Δεκ. 1921, σ. 98) και το αξίωμα «να πάρη η γυναίκα τη θέση, 

που της αξίζει, στις ανώτερες εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής» αντί να έχη την επιβολή και το 

κύρος μιας αποδειγμένης ,ολοφάνερης αλήθειας, είναι μάλλον ένα αίτημα εν μέρει ακατανόητο, 

εν μέρει ύποπτο» 
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κλειστότητα και η γοητεία της εμφιλοχώρησης - και ενός 

πολιτικού/πολιτισμικού χώρου που είναι ανοιχτός στην κοινωνία – και εδώ το 

προεξάρχον χαρακτηριστικό είναι η ανοιχτότητα και η γοητεία της συνεύρευσης 

και της δημιουργίας κοινότητας. Σε σχέση δηλαδή, με τα τρία παραπάνω 

χαρακτηριστικά διαγράφεται η διαλεκτική τριών στοιχείων: της γυναίκας με 

την ιστορική σκιά αποσιωπήσεων, αποσβέσεων και βασανισμών (σε συνάρτηση 

με τις αστικές παροχές και απελευθερώσεις που αμβλύνουν τη σκιά 

δημιουργώντας τρόπους ευ-τυχίας), αλλά και τη γυναίκα που θέλει να 

εισχωρήσει στον τόπο του θεσμού, του λόγου που δέχεται να γίνει διάλογος 

μέσα από την πίεση υποκειμένων, τα οποία αναζητούν και διεκδικούν τη συν-

έκφραση και τη ζύμωση (και του δια-λόγου που θεσμοποιείται μέσα από 

ποικίλες διαδικασίες) και τέλος του πανεπιστημιακού θεσμού ως δούρειου 

ίππου εξουσίας που ενίοτε (σε φωτισμένες εποχές) μπορεί να φέρει εντός του το 

άλλο και να το ερμηνεύει. Γυναίκα-μοιρασμένος Λόγος-Παιδεία/Θεσμός. Το 

διακύβευμα είναι ηθικό και αισθητικό (η θεατρικότητα της διαδικασίας), ως εκ 

τούτου πολιτικό. 

Θα μπορούσε άραγε ο τόπος που ορίζεται από αυτά τα τρία ανύσματα να 

συγκροτεί μία «παγίδα της αλεπούς», όπως την αναγνώρισε η Arendt για τον 

Heidegger? 

«Ο Χάιντεγκερ λέει με μεγάλη υπερηφάνεια: « Οι άνθρωποι λένε ότι ο Χάιντεγκερ 

είναι μια πραγματική αλεπού». Ιδού η πραγματική ιστορία της αλεπούς Χάιντεγκερ: 

‘Ηταν κάποτε μια αλεπού, τόσο αφελής, που έπεφτε συνέχεια σε παγίδες. Επιπλέον, 

δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τι ήταν παγίδα και τι όχι […] Έφτιαξε λοιπόν μια παγίδα 

που είχε μορφή καταφυγίου, εγκαταστάθηκε εκεί, και συμπεριφερόταν σαν να 

επρόκειτο για κανονική παγίδα (όχι από πονηριά, αλλά διότι νόμιζε πάντα ότι οι 

παγίδες των άλλων είναι η φωλιά τους). Αποφάσισε ωστόσο να γίνει πονηρή με τον 

τρόπο της και να χτίσει την παγίδα που είχε φτιάξει η ίδια και η οποία ταίριαζε μόνο 

σε αυτήν, ώστε να τη μετατρέψει σε παγίδα για τους άλλους. Έτσι, αποδείκνυε για 

μια ακόμη φορά πόσο άσχετη ήταν με τις παγίδες: κανείς δεν μπορούσε να μπει στην 

παγίδα της, αφού η ίδια ήταν ήδη μέσα […] Τότε η αλεπού μιας είχε τη γελοία ιδέα να 

στολίσει την παγίδα της όσο πιο εντυπωσιακά γίνεται, και να βάλει παντού 
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ταμπέλες που έλεγαν καθαρά: «Ελάτε όλοι να δείτε την ωραιότερη παγίδα του 

κόσμου» […] 

Όποιος ήθελε να τη συναντήσει, ήταν υποχρεωμένος να μπει στην παγίδα της. Όπως 

είναι προφανές, όλος ο κόσμος μπορούσε να ξαναβγεί εκτός απ’αυτήν. Αλλά η 

αλεπού που έμενε στην παγίδα της λέει με υπερηφάνεια: «Υπάρχει τόσος κόσμος 

στην παγίδα μου, που έγινα η καλύτερη αλεπού απ’όλες». Αυτή η παρατήρηση ήταν 

εν μέρει ορθή. Κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα τις παγίδες από αυτόν που περνά εκεί 

όλη του τη ζωή»2. 

Από αυτή τη συζήτηση παραδίνουμε εδώ μερικά σπαράγματα. Ο στόχος ήταν 

συζητητικός: όχι να παραταχθούν επιστημονικά άρθρα στην ακριβή έννοια του 

όρου, αλλά να απλωθούν προεκτάσεις περισσότερο επεξεργασμένες όσων 

ειπώθηκαν στη  συνάντηση, σε μια προσπάθεια να καταχωρισθούν οι σκέψεις 

και ως πρόσκληση να πολλαπλασιαστούν μέσα από ανάλογες επισκέψεις στις 

πανεπιστημιακές αίθουσες. Τα κείμενα αυτά φέρουν τη σκέψη για τη γυναίκα 

στη διασταύρωση με γνωστικές περιοχές, ανοίγοντας έτσι πύλες εισόδου να 

σκεφτούμε τη γυναίκα με διάφορους τρόπους, σε εκπαιδευτικές οσμώσεις και 

συγκρούσεις .  

2  Έγγρ. Α5, Αύγ. ή Σεπτ.1953  του Dentktagebuch, Tετράδιο XVII, στο: Hanna Arendt H., Martin  

Heidegger. (1998-1999).  Briefe,1925-1975, und andere zeugnisse. Franfkurt am Main. Vittorio 

Klostermann, σ. 382-3,   στο: Kristeva J. (2008). Χάνα Άρεντ. Η γυναικεία ευφυΐα. Αθήνα. Κέδρος, 

σ. 41.  
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Το αυτοβιογραφικό είδος έχει πολλούς θιασώτες αλλά και πολλούς πολέμιους. Ο 

Μίλαν Κούντερα αρέσκεται να γελοιοποιεί τους αυτοβιογράφους, ως 

γραφομανείς που εγκλείονται στα τείχη των σημείων(Kundera, 1979: 110). Για 

τον G. Deleuze, δεν χρησιμεύει σε τίποτε η διήγηση των αναμνήσεων, λέγοντας 

πως: «Δεν είναι τα δύο πρώτα γραμματικά πρόσωπα που χρησιμεύουν στη 

λογοτεχνική εκφορά. η λογοτεχνία δεν ξεκινά παρά όταν γεννιέται μέσα μας το 

τρίτο πρόσωπο που μας απομακρύνει από την εξουσία του να λέμε Εγώ 

(α΄ενικό)» (Deleuze, 1993: 13). Θεωρούν ότι η αυτοβιογραφία είναι ένα νόθο 
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είδος που αναδεικνύει μια ευκολία στην έκφραση και μια έλλειψη συγγραφικού 

θάρρους και συγγραφικής επάρκειας3. 

Οι γραφές του εγώ (απομνημονεύματα, αυτοβιογραφίες, ημερολόγια, 

επιστολές), αφού άνθησαν και αναπτύχθηκαν από τον 17ο-19ο αι. και αφού 

πέρασαν μια ύφεση με το φορμαλισμό, τη Νέα Κριτική και το δομισμό, με τη 

θεωρία της πρόσληψης και μετά το 1970-1980 γνώρισαν μια νέα άνθηση τόσο 

στο επίπεδο της γραφής όσο και στο επίπεδο της μελέτης του είδους κυρίως 

μέσα από τις εργασίες του Philippe Lejeune και του Jacques Lecarme. Έτσι, ο 

Lejeune μίλησε για την έννοια του αυτοβιογραφικού συμβολαίου, όπου ο 

αφηγητής, ο συγγραφέας και το πρόσωπο της διήγησης ταυτίζονται (Lejeune, 

1996: 15, 21, 26). Δίνοντας άλλα χαρακτηριστικά του είδους μίλησε για την 

αναδρομική διήγηση, για τα παιχνίδια της εστίασης, για την ένταση ανάμεσα 

στο παρελθόν και στο παρόν, για το σύνηθες κλείσιμο του αυτοβιογραφικού 

κειμένου με την ανακύκληση στο παρόν της γραφής. «Το να πεις την αλήθεια για 

τον εαυτό σου, το να συγκροτηθείς ως πλήρες υποκείμενο είναι ένα 

φαντασιακό», λέει ο Lejeune, συμπληρώνοντας πως «όσο και αν η 

αυτοβιογραφία είναι αδύνατη, αυτό δεν την εμποδίζει σε τίποτε να υπάρξει» 

(Lejeune, 1986: 31). 

Ο σκοπός των αυτοβιογραφικών κειμένων δεν είναι η απλή αληθοφάνεια αλλά η 

ομοιότητα με το αληθινό. Όχι «το αποτέλεσμα του πραγματικού» αλλά η εικόνα 

του πραγματικού (Lejeune, 1996: 36). Είναι γραπτά που τρέφονται από τη 

βιωμένη εμπειρία του συγγραφέα. Συνήθως υπάρχει το εγώ-πρώτο ενικό, η 

γραμματική έκφραση του εγώ (moi), ενός εγώ (moi) υπερβολικού που κυριεύει 

τα κείμενα. Αυτή η κυριαρχία του εγώ (α΄ προσώπου) προσεγγίζει το κείμενο 

στην πραγματικότητα και το κάνει να περνά για αληθινό, αναιρώντας 

οποιοδήποτε μυθοπλαστικό του χαρακτήρα. Το εγώ (α΄ ενικό) χαρακτηρίζει τον 

πραγματικό συγγραφέα, απορροφημένο στη σκιαγράφηση του εαυτού του και 

την ανάκληση διαφορετικών περιόδων της ζωής του. Άλλωστε το 

3 Βλέπε συζήτηση του P. Modiano με την Madeleine Chapsal, περ. Lire, 12/1985. 
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αυτοβιογραφικό κείμενο αναζητά όχι μόνο το αληθινό αλλά κυρίως τη 

δημιουργία της εντύπωσης του βιωμένου. 

Το βιβλίο  της Μαργαρίτας Φρανέλη (2009), με τίτλο Μαμά κι εγώ δεν σ’ αγαπώ, 

είναι μια ελλειπτική και ασθμαίνουσα αφήγηση που απελευθερώνει και 

αποκαλύπτει ενδοοικογενειακές σχέσεις και τραύματα της παιδικής και 

εφηβικής ηλικίας. Κυρίαρχο πρόσωπο  εδώ είναι το μητρικό προς το οποίο 

απευθύνεται η αφήγηση ήδη από το περικειμενικό κατώφλι του τίτλου. Υπάρχει 

το εγώ του άλλοτε, που είναι δύσκολο να ανακτηθεί, και το εγώ του τώρα, που 

γίνεται προσπάθεια να συγκροτηθεί. Ένα παιχνίδι ταυτότητας ανάμεσα σε 

ταύτιση και αποχωρισμό, που δίνει την ελευθερία στη συγγραφέα να 

αποκαλύψει και να φανταστεί τη ζωή της τού τότε και του τώρα, αλλά και να 

επιλύσει με κάποιο τρόπο την κρίση έκφρασης στην οποία την οδηγεί η 

προσωπική της κρίση. 

Η Φρανέλη, μέσα απ’ αυτό το αποσπασματικό είδος γραφής, προσπαθεί να 

μιλήσει για τη σχέση της με τα γονεϊκά πρόσωπα και κυρίως με τη μητρική 

ετερότητα, για τη δυσκολία της ύπαρξής της ως γυναικείου εγώ, για τη γέννηση 

και τη λειτουργία της γραφής μέσα της, για την αλήθεια και το ψέμα των 

σχέσεών της με τους άλλους, για την αγωνία της αλλοίωσης, της απώλειας και 

του θανάτου, για το φόβο του χρόνου που περνά. Εξερευνώντας το Εγώ της 

αναζητά να συναντήσει τελικά τον Άλλο-τη μητέρα της. Εξερευνά τα αδιέξοδα 

της επιθυμίας, τις αμφιθυμίες των συναισθημάτων, το τραγικό της μοναξιάς. Η 

Φρανέλη ανασυστήνει τη δυσκαμψία του μητρικού προσώπου, την ανεπάρκεια 

των αισθημάτων, το έλλειμμα της αγάπης και της κατανόησης από τη μεριά της 

μητέρας, το διαρκές συναίσθημα της απόρριψης από τη μεριά της κόρης μέσα 

από διάσπαρτα στιγμιότυπα οικογενειακής ζωής. Μέσα από την αναψηλάφηση 

αυτής της οδυνηρής σχέσης η αφηγήτρια προσπαθεί να δει το σημερινό εαυτό 

της, κάνοντας επιτέλους το πένθος αυτής της σχέσης, γεγονός που θα της 

επιτρέψει να δει το δικό της εαυτό ως μητέρα του δικού της παιδιού. Η 

κατασκευή του εαυτού περνάει μέσα από τον ίδιο τον εαυτό, δηλαδή από την 

κατανόηση αυτού που τη διαμόρφωσε μέχρι αυτή τη στιγμή της γραφής, που 
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αποτελεί μια «ομολογία του εαυτού» και αποδίδει την αλήθεια για το 

υποκείμενο. Άρα η γραφή καθορίζει το γίγνεσθαι του υποκειμένου. 

Πριν προχωρήσουμε στον τρόπο με τον οποίο η συγγραφέας ξεδιπλώνει τα 

σκόρπια «φύλλα» της μνήμης και του δια-προσωπικού εγώ της, που αποτελούν 

την ύλη και το αντικείμενο της διήγησης, θα ήταν σκόπιμο να δούμε τα κυρίαρχα 

στοιχεία τόσο στο θεματικό όσο και στο επίπεδο της έκφρασης. Το βιβλίο της 

συνιστά σημειωματάριο από οδυνηρές και αποσπασματικές αναμνήσεις. Δεν 

υπάρχει μια αυτοβιογραφική συνέχεια στη διήγηση αλλά μια αταξία ενός παζλ 

που δεν συγκροτείται απαραίτητα σε ένα όλο αλλά που μπορεί να 

ξαναμονταριστεί αδιάκοπα. Έτσι αρθρώνει ένα λόγο ειλικρινή, άμεσο, 

κουβεντιαστό, συχνά βίαιο ή σκληρό, άλλοτε ειρωνικό, σχεδόν απογυμνωμένο 

θα λέγαμε. Οι ομολογίες λαθών και οι εξομολογήσεις παίρνουν άλλοτε άμεση και 

άλλοτε έμμεση μορφή μέσα από ένα ελλειπτικό λόγο. Σ’ αυτές τις εξομολογήσεις 

κυριαρχούν οι αντιθέσεις του σκοτεινού και του φωτεινού, της τήρησης του 

μέτρου και της καταπάτησής του, της τάξης και της παραβίασής της, 

καταγράφοντας μια μυητική διαδρομή του γυναικείου υποκειμένου. 

Συγκινησιακές αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας, των νεανικών αναγνωσμάτων, 

νοσταλγία, όνειρα και φαντασιώσεις θέτουν επί σκηνής ανθρώπινες σχέσεις, 

που είναι άλλοτε φαντασιωτικές, άλλοτε χαμένες, άλλοτε μεγαλοποιημένες ή 

δραματοποιημένες. Οι λέξεις στο χαρτί γίνονται το «Σουσάμι άνοιξε» που ανοίγει 

τη σπηλιά της μνήμης και του χρόνου όπου κρύβονται η παιδική ηλικία, η 

απώλεια, η σχέση με τη μητέρα, η σχέση με τον ίδιο τον εαυτό. Ο λόγος 

«δημοσιεύει» και αποκαλύπτει την απώλεια προσπαθώντας να τη γιατρέψει. 

Γενικότερα, είναι γνωστό ότι η ανακλητική εξουσία των λέξεων δομεί την 

αναλυτική θεωρία. Έτσι και εδώ, οι λέξεις ανακαλούν και αποτυπώνουν ό,τι 

εξαιρετικό και αξιομνημόνευτο για τη συγγραφέα συμβαίνει μέσα της. «Η μνήμη 

δεν είναι μια ιδιοκτησία του ψυχισμού ανάμεσα στις άλλες, είναι η ίδια η ουσία 

του ψυχισμού», λέει ο Derrida (1967: 439, 299, 293-340). Η γραφή γράφει τη 

μνήμη και γράφοντάς την τήν τροποποιεί. Επιτρέπει στη συγγραφέα να 

ξαναζήσει το παρελθόν της υπό το φως του παρόντος της και κάνοντάς το αυτό 

να το ξαναγράψει, να το ξαναδιαβάσει, να χτίσει την υποκειμενική της αλήθεια. 
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«Είμαι το παρελθόν μου» έλεγε ο Sartre, εννοώντας ότι είμαστε το αποτέλεσμα 

της ιστορίας μας τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο και ότι το να 

αναλάβουμε το παρελθόν μας είναι ο πρώτος όρος της αυθεντικότητας του 

εαυτού μας. Προσδιορίζω το παρελθόν μου, σημαίνει βρίσκω την ταυτότητά μου 

(Lukacs, 1963: 127). Έτσι στο κείμενο της  Φρανέλη το παρελθόν πληροφορεί 

και μεταμορφώνει το παρόν, όπως και το παρόν της γραφής μεταμορφώνει με 

τη σειρά του το παρελθόν της μνήμης και των αναμνήσεων. 

Η αφηγήτρια επιβάλλεται ως το κέντρο του βιβλίου. Γράφει την ιστορία της και 

εγγράφεται μέσα στην ιστορία της σχέσης της με τη μητέρα της. Η εικόνα της 

μητέρας είναι δυναμική, χρωματισμένη ψυχολογικά και συναισθηματικά και 

αποτελεί κινητήριο μοχλό του κειμένου. Οι γυναίκες-συγγραφείς άλλωστε είναι 

γνωστό ότι δίνουν μεγάλη σπουδαιότητα στη σχέση τους με τον Μητρικό Άλλο, 

τόσο στον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους όσο και σε συναισθηματικό 

επίπεδο. «Κάθε άνθρωπος φέρει εντός του, σαν ένα πρόχειρο διαρκώς 

αναθεωρημένο, τη διήγηση της ζωής του» γράφει ο Lejeune (1986: 32), γεγονός 

που το διαπιστώνουμε στο βιβλίο της Φρανέλη που κατακλύζεται από την 

επιθυμία του υποκειμένου να βάλει σε λέξεις τη ζωή του, να την ιχνηλατήσει και 

να την ιχνογραφήσει, να υπάρξει μέσα από τη γραφή. Η γραφή επικεντρώνεται 

στην αναπαράσταση της ταυτότητας που διαμορφώνεται παράλληλα με το 

κείμενο, μέσα από την επεξεργασία των γεγονότων της ζωής του υποκειμένου, 

διεργασμένων από τη μνήμη και την ίδια τη γραφή. 

Η πρόσβαση στο στάτους του συγγραφέα παίζει αποφασιστικό ρόλο στη 

χειραφέτηση της  συγγραφέως αλλά και στην σχέση της γραφής με τη μητέρα 

και τη σχέση που διατηρούσε μαζί της. Για τη Φρανέλη τα  χαρτιά και τα βιβλία 

υπήρξαν το μόνο της καταφύγιο. «Χαρτιά, το μοναδικό μου καταφύγιο. Χαρτιά 

και βιβλία. Τα πιάνω. Τα μυρίζω. Τα γράφω. Τα διαβάζω. Τα κρύβω. Προπαντός 

τα κρύβω» (σ. 50). Σ’ αυτά «τρυπώνει» γράφοντας αυτό το βιβλίο επιχειρώντας 

«να κοιτάξει τον εαυτό της στον καθρέφτη του» και να συμμαζέψει τα κομμάτια 

που λείπουν απ’ αυτόν (σ. 99). 
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Η αφηγήτρια δένει μυθοπλαστικούς διαλόγους με τα πρόσωπα της ιστορίας της 

(άντρες, πατέρας, μητέρα, αδελφός) Προφέρει λόγια που δεν ειπώθηκαν στην 

πραγματική ζωή και υποχρεώνει τον άλλο-τη μητέρα να τα ακούσει, 

αντισταθμίζοντας έτσι τις βιωμένες ματαιώσεις. Μέσα από αυτούς τους 

διαλόγους πραγματοποιείται ένα παιχνίδι φωνών μέσα από το οποίο προσπαθεί 

να μιλήσει για τον εαυτό της και τους άλλους χωρίς έγνοια λογοκρισίας, 

ρίχνοντας φως στους σκοτεινούς τόπους του εγώ. Η συγγραφέας, μ’ αυτό τον 

τρόπο εκφοράς του λόγου ελπίζει να έχει πρόσβαση στις κρυμμένες πτυχές της 

προσωπικότητάς της και της σχέσης της με τον Άλλο, αποκαλύπτοντας την 

υπαρξιακή οδύνη και αλήθεια του εαυτού. Απογυμνώνεται, δεν προφυλάσσει 

τον εαυτό της αλλά βγάζει σε κοινή θέα το εσωτερικό του βάθος, συνειδητό και 

ασυνείδητο, και παραιτείται από την υψηλή θέση που κρατά ο συγγραφέας σε 

σχέση με τον αναγνώστη. Αποκαλύπτει το πάθος της να είναι μια άλλη για τον 

εαυτό της, για τη μάνα της, για τους άντρες. Έτσι γράφει για να μιλήσει για την 

ετερότητα του εαυτού της μιλώντας γι’ αυτήν στον Μητρικό Άλλο. Μέσα στη 

διαδικασία γραφής αυτού του κειμένου είναι ταυτόχρονα αυτή η ίδια και μία 

άλλη. Σ’ αυτό το συνοριακό και εύθραυστο μεταίχμιο προσπαθεί, μέσω της 

γραφής, να χτίσει μια άλλη ταυτότητα.  

Ωστόσο, αυτό το εγώ (α΄ ενικό) που δείχνει την υποκειμενικότητα (Βλ. 

Benveniste, 1968:  258-266 & Kerbrat-Orecchioni, 1980: 290) μέσα στο λόγο, 

δεν υπάρχει χωρίς το εσύ, είναι κατά ένα μέρος ένα εγώ ενός άλλου, ενός ρόλου 

ή ενός παιχνιδιού ρόλων, όπου το εγώ αντανακλάται κατοπτρικά στο εσύ και 

αντίστροφα. Έτσι, παρατηρούμε να αναπτύσσεται κατά μήκος της αφήγησης 

ένας μπερδεμένος και διχαστικός κατοπτρικός διπλασιασμός (dédoublement) 

ανάμεσα σε κόρη και μάνα. Το καθρέφτισμα παίρνει τη μορφή της επιβολής της 

διαπαιδαγώγησης από τη μητέρα-δασκάλα «κατ’ εικόνα και ομοίωση» σε ένα 

αγέλαστο, ατσαλάκωτο, αλάθητο, χωρίς συναισθήματα ον και της επίγνωσης ότι 

«ίσως είναι φτιαγμένη από τα υλικά της δικής της μάνας. Ένα κιλό αλεύρι 

σκληρό. Λίγο λάδι. Ελάχιστη ζάχαρη. Πικραμύγδαλο όσο πάρει. Πλάθουμε 

χαρακτήρες στρογγυλούς, χωρίς γωνίες, τους σιγοψήνουμε μια ζωή. Κι ύστερα 

τους καίμε. Τους καίμε και τους κλαίμε. Μάνα είναι μόνο καμία» (σ. 109). 
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Η Φρανέλη, όπως λέει και η ίδια σε μια συνέντευξή της στο περιοδικό Διαβάζω 

(502/ Δεκ. 2009: 60-61), γράφει σπάζοντας το ψυχικό απόστημα της σχέσης της 

με τη μητέρα της κάνοντας το πύον μελάνι για μια ανεξίτηλη ιστορία. Στρέφει το 

βλέμμα προς τα μέσα και προς τα πίσω και μέσα από μια κατακερματισμένη 

αφήγηση ως φυσική προέκταση της ψυχικής της πραγματικότητας, παραδίδει 

την ουσία της εμπειρίας παρά τα πραγματολογικά στοιχεία που σχετίζονται μ’ 

αυτήν. Εδώ η επιστροφή στη μητέρα και στη σχέση μαζί της μέσω της μνήμης 

εμπεριέχει όχι την προσχώρηση στις αξίες που αντιπροσωπεύει η μητέρα αλλά 

αντίθετα στην απόλυτη άρνηση και διαφοροποίηση μ’ αυτές. «Δεν θέλω να 

επιστρέψω. Θέλω να είμαι πάντα αλλού. Μακριά από τις δηλητηριασμένες της 

φτερούγες. Με κλότσησε μόλις με κλώσησε. Με φωνάζει κοντά της μόνο για να 

με ραμφίζει. Δεν αντέχω άλλο τη φωλιά της. Θέλω να πετάξω μακριά. Να φτιάξω 

τη δική μου και να μη με νοιάζει πια. Να τη σκέφτομαι και να λέω: πάει, το 

πουλάκι πέταξε!» (σ. 88). 

Η αφήγησή της είναι μια σύνθεση ελλειπτική γεμάτη αναχρονισμούς και κενά, με 

έντονη χρήση του εσωτερικού μονολόγου και των ασύνδετων συνειρμών σαν τα 

διάσπαρτα θραύσματα ενός ονείρου που αναζητούν εκ των υστέρων την 

τακτοποίησή τους στο φως της συνείδησης και εν προκειμένω στο φως της 

γραφής. Μέσα από την οδυνηρή πυκνότητα των αναμνήσεων αποπειράται να 

γιατρέψει το παλαιό τραύμα της μητρικής σχέσης. Συναισθήματα απόρριψης, 

υποταγής, ψυχικής παράλυσης συγκροτούν τη διαμόρφωση της κόρης-

αφηγήτριας μέσα από τη σχέση της με μια μητέρα-δασκάλα «σε όλα. Εκτός από 

την αγάπη» (σ. 67), που απαγορεύει το πένθος (σ. 9), την επιβράβευση (σ. 11, 

13, 15), τη χαρά (σ. 67) και τα αστεία (σ. 12, 14), τα συναισθήματα (σ. 49), τις 

φιλίες (σ. 39, 48-49), τα πάρτυ (σ. 68-72), τις ερωτικές σχέσεις (σ. 82, 86). Η 

διαμόρφωση αγγίζει όλες τις διαστάσεις της ύπαρξης, ό, τι συγκροτεί το 

υποκείμενο, δηλαδή τη σχέση με το άλλο φύλο (σ. 84-85, 61, 71), τη 

σεξουαλικότητα, τη σχέση της με την εικόνα του εαυτού της και με το σώμα της 

που το «νιώθει αόρατο. Εξαφανισμένο. Προτιμώ να μην το βλέπει κανείς. 

Κρύβομαι πίσω από καρέκλες […] Και κάνω αυτό που πρέπει. Τρώω και δεν 
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στενοχωρώ τη μαμά μου […] Μου αρέσει που είναι σκοτεινά, που περνάω 

απαρατήρητη» (σ. 70). «Στέκομαι στην πόρτα. Ο εαυτός μου δεν τολμά να κάνει 

βήμα. Ώστε αυτό είμαι. Κάποιος μου λέει ανοιχτά τι είμαι. Είμαι άσχημη. Το λέει 

η δασκάλα. Που της το είπε η κυρία Κάκια» (σ. 28-30). Δημιουργεί μια χαμηλή 

αυτοεκτίμηση γιατί η μαμά της «όλα τα σφάζει. Όλα τα πληγώνει» (σ. 65) αφού 

«ξέρει να πληγώνει  αναίμακτα. Δεν χρειάζεται μαχαίρια» (σ. 68). 

 

Αυτή η σχέση τρόμου που βιώνει με τη μητέρα της αποτυπώνεται και στο 

ασυνείδητο, μέσα στα εφιαλτικά όνειρα της παιδικής της ηλικίας, που 

σχηματίζουν «την προσωπική της ταινιοθήκη του τρόμου» (σ. 52), όπου βλέπει 

τον εαυτό της άλλοτε σαν φυτεμένο στο χώμα παιδί, με μόνο το κεφάλι του 

ακάλυπτο (σ. 32) και άλλοτε σαν ένα παιδί που έχει χάσει το φως του. «Το ένα 

δεν βλέπει τίποτα, ενώ μπορεί να κάνει τα πάντα, το άλλο βλέπει τα πάντα, ενώ 

δεν μπορεί να κάνει τίποτα» (σ. 52). Η μητρική σκιά αντί να είναι προστατευτική 

είναι εξόχως απειλητική και αναδεικνύει τον ασυνείδητο πυρήνα των 

αυτοβιογραφικών κειμένων, όπου το υποκείμενο πραγματώνει τον εαυτό του με 

αλλοτρίωση, τύφλωση και ακινησία. Σ’ αυτή την αυτοβιογραφική ανάκληση η 

αφηγήτρια είναι αυτόπτης μάρτυρας αλλά και το θύμα που συχνά είναι 

συνένοχος του μητρικού θύτη: «Η θέση μου είναι και δικό μου δημιούργημα. Η 

κυρία Κάκια έχτισε το τείχος, η φαντασία μου έβαλε τα ηλεκτροφόρα σύρματα. 

Η φαντασία μου, που είναι πολύ πιο ζωηρή από μένα. Μόλις πλησιάζω το τείχος, 

νιώθω την ηλεκτρική εκκένωση [..]» (σ. 86).  

 

Στο βιβλίο υπάρχει μια εναλλαγή ανάμεσα στην άμεση διήγηση και στην 

αποστασιοποιημένη διήγηση που μετωνυμικά συνιστά την εναλλαγή ανάμεσα 

στο πραγματικό και το βιβλίο. Το πραγματικό αφορά τα πρόσωπα της 

αφηγήτριας-συγγραφέως, το βιβλίο όμως αφορά τον αναγνώστη και την 

αναγνώστρια στους οποίους απευθύνεται και των οποίων η εμπλοκή και η 

επερώτηση συνιστούν ένα ξεχωριστό, διακριτικό σημείο της αυτοβιογραφικής 

αυτής εκφοράς του λόγου. Υπάρχει, μ’ άλλα λόγια, κι εδώ ένα συμβόλαιο 

ανάγνωσης, που η συγγραφέας προσπαθεί να εγκαταστήσει και ξεκινά από τα 

παρακειμενικά στοιχεία του εξώφυλλου και του οπισθόφυλλου, έτσι ώστε ο 
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αναγνώστης και η αναγνώστρια, ήδη από το «κατώφλι» του βιβλίου να 

προετοιμαστούν να το διαβάσουν μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο.  

 

Το βιβλίο, μέσα από τον τίτλο του Μαμά κι εγώ δεν σ’ αγαπώ δηλώνει σε ποιο 

πρόσωπο απευθύνεται η αφήγηση και την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ 

μητρικού προσώπου και αφηγήτριας. Η εικόνα του εξωφύλλου δείχνει ένα 

κοριτσίστικο πρόσωπο «περιχαρακωμένο» και το κείμενο του οπισθόφυλλου 

αναζητά τη μονάδα μέτρησης της μητρικής αγάπης μέσα από το παιδικό 

παιχνίδι-φυλλομέτρημα της μαργαρίτας «μ’ αγαπά, δε μ’ αγαπά …». 

 

Τα παρακειμενικά αυτά στοιχεία προδιαθέτουν τον αναγνώστη και την 

αναγνώστρια και προϊδεάζουν για το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η αυτο-

αναλυτική και αυτο-αναφορική αφήγηση, με την οποία ο αναγνώστης και η 

αναγνώστρια μπορούν να κάνουν διάλογο, μπορούν να ταυτιστούν ή στην οποία 

μπορούν να προβάλλουν όψεις της δικής τους ζωής και των δικών τους 

σχέσεων. Πρόκειται για μια γραφή σχεδόν αυτοσκοπό, που δημιουργεί την 

ψευδαίσθηση μιας πραγματικής επικοινωνίας, κατά την οποία ο αναγνώστης 

κρατά το ρόλο του αναλυτή και ο συγγραφέας του αναλυόμενου σε ένα 

λογοτεχνικό συμβόλαιο που έχει τα χαρακτηριστικά της μεταβίβασης και 

αφήνει στον αναγνώστη την πρωτοβουλία να αποφασίσει ο ίδιος το βαθμό 

αλήθειας του κειμένου που διαβάζει. 

 

Είναι μια γραφή που δεν διηγείται μόνο τα πραγματικά γεγονότα αλλά που 

διαστίζει κυρίως την επιθυμία της συγγραφέως-αφηγήτριας να αρθρώσει όλα 

τα εγώ που την συγκροτούν. Έχει δηλαδή ένα χαρακτήρα αποδόμησης και 

αναδόμησης του εαυτού, προσπαθώντας να φτάσει σε μια ολοκληρωτική 

διαφάνεια εξηγώντας αυτό που συγκροτεί την ιδιομορφία του. Η 

αυτοβιογραφική αισθητική του κειμένου της Φρανέλη αντιστοιχεί σε μια διπλή 

ανατροπή. Από τη μια, προσπαθεί να συγκεράσει προσωπική ταυτότητα 

συγγραφέως και αφηγηματική ταυτότητα, υπογραμμίζοντας έτσι ότι είναι 

ταυτόχρονα η ίδια αλλά και μία άλλη, είναι δηλαδή γραφέας αλλά και 

αναγνώστρια της προσωπικής της ζωής (Ricoeur, 1984: 443, 462). Από την 
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άλλη, τροποποιεί την πράξη της ανάγνωσης, διότι ο αναγνώστης και η 

αναγνώστρια δεν μπορούν να δουν την συγγραφέα ως αυτήν που γνωρίζει, που 

κατέχει την αλήθεια, αφού και η συγγραφέας είναι γεμάτη αμφιβολίες, 

αβεβαιότητες, ενοχές και διχασμούς.  

 

Η γραφή γενικότερα επεξεργάζεται τη δοκιμασία της πραγματικότητας και το 

χρόνο. Αυτό που περιμένουμε από τα βιβλία, χωρίς να το υποψιαζόμαστε 

μάλιστα, ίσως να είναι μια αποτελεσματική βοήθεια σ’ αυτό τον τομέα. Η αξία 

των κειμένων αλλά και των αναγνώσεών τους εξαρτάται από την ποιότητα του 

προτεινόμενου παιχνιδιού που σχηματίζει η διαλεκτική των αντιθετικών ζευγών 

μέσα από τα οποία, μέσα στο χρόνο που περνά, σκεφτόμαστε και συγκροτούμε 

την ύπαρξή μας: κοινωνία/άτομο, εγώ/ο άλλος, γονεϊκά πρόσωπα/παιδί, 

λογική/συναίσθημα, ασφάλεια/ανασφάλεια, απώλεια/πληρότητα, πλήρωση, 

έρως/θάνατος, ζωή/θάνατος. 
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Η διαμόρφωση και η διάδοσή των παραμυθιών, είναι γνωστό πως 

διαμεσολαβήθηκε από τις διαδικασίες αφήγησής τους. Eνδιαφέρουσα συζήτηση 

αναπτύσσεται για το ζήτημα των εννοιολογικών προσεγγίσεων των λαϊκών 

ιστοριών,   που  βασίζονται στις ιδεολογικές υποθέσεις για τις σχέσεις μεταξύ 

της γλώσσας, της έννοιας, της αφήγησης, του ακροατηρίου και της κοινωνίας. Κι 

αυτό γιατί, ως ένα βαθμό, τα παραμύθια προσεγγίζονται από σημαντικό αριθμό 

μελετητών και κυρίως μελετητριών σαν να απεικονίζουν τα κρίσιμα πολιτιστικά 

και ιστορικά πλαίσια εντός των οποίων διατυπώθηκαν. Ειδικότερα, η 

μαρξιστική προσέγγιση εστιάζει στις σχέσεις μεταξύ των παραμυθιών και της 

ιστορικής, πολιτιστικής και ιδεολογικής αλλαγής και συνδέει τη σταδιακή 

αναμόρφωσή τους με την ιδιοποίησή τους από διάφορους πολιτιστικούς και 

κοινωνικούς θεσμούς μέσω της ιστορίας Οι μαρξίστριες/ές λαογράφοι 

εντοπίζουν και στην παραμυθολογία μιαν οργανική σύνδεση μεταξύ των 

παραμυθιών και των κοινωνικών θεσμών και των ιδεολογιών και τονίζουν πριν 

από τις φεμινίστριες τον κοινωνικοποιητικό τους ρόλο. Οι φεμινίστριες, τέλος, 

στις μελέτες τους εξετάζουν τους κοινωνικούς όρους στο πλαίσιο των οποίων 

δημιουργούνται τα παραμύθια-και από την άποψη αυτή βρίσκονται 

πλησιέστερα στις μαρξιστικές προσεγγίσεις- και αποκαλύπτουν το βαθμό που οι 

ιστορίες αυτές απεικονίζουν και αναπαράγουν τις έμφυλες διαφορές και 

ανισότητες. Επιμένουν δε,  ταυτόχρονα, πως  κάθε παραγνώριση των ιστορικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών πλαισίων αποκρύπτει τη δημιουργία και 

αναπαραγωγή των πατριαρχικών κατασκευών του Φύλου.  
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Συνέπεια των ανωτέρω αποτελεί το γεγονός πως ο τρόπος αφήγησης, ο 

κοινωνικός περίγυρος, οι επικοινωνιακές στρατηγικές κ.ά. εκείνων των ανδρών 

και των γυναικών που διηγούνταν παραμύθια βρέθηκε τα τελευταία χρόνια στο 

κέντρο του ενδιαφέροντος αρκετών λαογράφων (Degh, 1996). Το γεγονός 

συνδυάστηκε με τις κοινωνικές, ψυχολογικές, ψυχαγωγικές και, τελευταία, και 

έμφυλες διαστάσεις της αφήγηματικής διαδικασίας, που βρίσκονται 

οπωσδήποτε σε συνάρτηση με την κοινωνική, έμφυλη και ηλικιακή σύνθεση των 

ακροατηρίων τους. Έύστοχα η Σκουτέρη - Διδασκάλου (1996: 143-175) 

επεσήμανε πως αρκετοί πλέον Ανθρωπολόγοι και Λαογράφοι «έχουν αρχίσει να 

εστιάζουν, επιτέλους, το ενδιαφέρον τους στον κοινωνιολογικό χαρακτήρα της 

προφορικότητας, στις πολιτισμικά συγκεντρωμένες ειδικές σχέσεις που δομούν 

την αφηγηματική διαδικασία, στις ιδιαίτερες τοπικές μορφές με τις οποίες 

εγγράφονται και λειτουργούν στην κοινωνική μνήμη οι τυπικές αφηγηματικές 

δομές και, επιπλέον, στην ανάλυση περιεχομένου και γενικότερα στη σημειολογία 

του λαϊκού αφηγηματικού λόγου, τον οποίο - ας υπογραμμιστεί αυτό -

αντιμετωπίζουν ως ιστορικό φαινόμενο».  

 

Αν και τα παραμύθια κινούνται σ' ένα κόσμο ιδεατό, μαγικό κι ονειρικό, ωστόσο στην 

ουσία ποτέ δεν είναι ξεκομμένα από τις συνθήκες και την πραγματικότητα της 

κοινωνίας που τα δημιουργεί, τους κοινωνικούς και ιστορικούς όρους που διέπουν αυτή 

τη δημιουργία (Degh, 1969; Γκασούκα, 2006) . Στη διαμόρφωση και τις εκδοχές τους 

συνάδουν το ασυνείδητο των αφηγητών/τριών και των ακροατών/τριών, οι συνθήκες 

κάτω από τις οποίες αφηγούνται και αφουγκράζονται, καθώς και η συλλογική κοινοτι-

κή ιστορία και μνήμη. Στο πλαίσιο τους αναδομούνται, επανατοποθετούνται ή 

αντιστρέφονται μακρόβιες κοινωνικές αξίες και υποδείγματα κοινωνικών σχέσεων, 

συχνά με τρόπο εξωλογικό και μαγικό. Αντανακλώνται - έστω και αντεστραμμένες -

συλλογικές συμπεριφορές, μέθοδοι και τεχνικές επιβίωσης της κοινότητας και στοιχεία 

της πνευματικής της εμπειρίας. Η αφήγηση, παράλληλα,. δεν αποτελεί ουδέτερη, 

ευθύγραμμη δραστηριότητα, αλλά, λόγω του βαθύτατα κοινωνικού της χαρακτήρα, 

διαρκή διαπραγμάτευση του ατομικού και του συλλογικού (Degh, 1996). Διαμορφώνε-

ται και εκφράζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά και διαφοροποιείται, αν οι 

συνθήκες αυτές τροποποιηθούν. Η επαφή των αφηγητών/τριών με τους ανθρώπους 

που γίνονται δέκτες των διηγήσεων τους, συμμετέχοντας έμμεσα σε μια δημιουργική 
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διαδικασία, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι 

υφίστανται κρυφές διασυνδέσεις μεταξύ των δομών σκέψης του αφηγητή και της 

αφηγήτριας και του ακροατηρίου τους, οι οποίες αλληλεξαρτώνται και 

αλληλοκαθορίζονται. Ο τρόπος πρόσληψης των παραμυθιών από το ακροατήριο, οι 

αντιδράσεις του τελευταίου, αλλά και οι παρεμβάσεις του κατά την αφηγηματική 

διαδικασία σχετίζονται άμεσα με την εικόνα του «εαυτού» της κοινότητας. Η συνέχεια 

και η σταθερότητα των παραδόσεων που σχετίζονται με τα παραμύθια συνδυάζονται 

με την ποικιλία παραλλαγών και την πολύμορφη ανάπλασή τους. Πρόκειται για 

εξαιρετικά μακρόχρονη πορεία που διέρχεται από όλες τις φάσεις (αυτοσχεδιασμός, 

σταθεροποίηση, τελειοποίηση, εμπλουτισμός κ.λπ.). Βρίσκεται δε σε οργανική σύνδεση 

με τις θεμελιώδεις αρχές της κοσμοαντίληψης του ανθρώπου της παραδοσιακής 

κοινότητας, της ποιητικής ακεραιότητας της σχέσης του με τον κόσμο και τη 

μεταφυσική. Συνήθως στην αφηγηματική διαδικασία ο λόγος είναι σχετικά απρόσωπος 

- λείπει το «εγώ» - και περιέχει εκφράσεις δηλωτικές της κοινοτικότητας του αφηγητή 

και της αφηγήτριας. Yυποστηρίζεται   κατά την εκφορά του από το ύφος και την 

έκφραση των αφηγητών/τριών, από τον τόνο της φωνής τους, από την εξίσου  

εκφραστική χρήση των χεριών, συνολικά από την απόλυτα αναγκαία υποστηρικτική 

γλώσσα του σώματος.  

 

Η  έμφυλη προσέγγιση της αφήγησης γεννά ερωτήματα για το πόσο μοιάζουν ή 

διαφέρουν μεταξύ τους οι αφηγητές και οι αφηγήτριες κατά την αφηγηματική 

διαδικασία, για το πως οι αφηγητές αναπαριστούν το «θηλυκό» στο λόγο τους 

και οι αφηγήτριες το «αρσενικό», αν αφηγητές και αφηγήτριες αφηγούνται  ίδια 

γεγονότα με ίδιο τρόπο κι αν όχι γιατί, αν μπορεί το ακροατήριο να αντιληφθεί 

αυτού του είδους τις αποχρώσεις, κ.λπ. (Γκασούκα, 2006). Στο σημείο αυτό 

παρουσιάζει λ.χ. ενδιαφέρον η διερεύνηση του τρόπου αφήγησης των 

αρσενικών ηρωικών πράξεων και η κατασκευή της ανδρικής ταυτότητας στο 

πολιτισμικό πλαίσιο της συγκεκριμένης κοινότητας, τόσο από τους αφηγητές 

όσο και από τις αφηγήτριες, και, παραπέρα, η επίτευξη του τόσο αναγκαίου 

στην έρευνα διαφυλικού καθορισμού, κυρίως, δια της πολιτισμικής αμοιβαίας 

πρόσληψης και κατανόησης της έννοιας του «αρσενικού» και του «θηλυκού»,  

που αποτελεί σημαντική συμβολή στην έμφυλη ανάλυση των διαδικασιών της 

αφήγησης. Ο ανωτέρω προβληματισμός είναι εύλογο πως συνδέεται και με 
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παραμέτρους, όπως είναι η διαμεσολάβηση των συμβολικών εννοιών, τα 

διαφορετικά επίπεδα αφαιρέσεων που συντελούνται στην προφορική/λαϊκή 

λογοτεχνία, το ευρύ φάσμα των προφορικών λογοτεχνικών εκφράσεων και 

τεχνικών, η γενικότερη κοσμοθεώρηση του αφηγητή και της αφηγήτριας, οι 

κυρίαρχες κοινωνικές/έμφυλες αντιλήψεις της κοινότητας, κ.ά. (Βurke, 1966). 

Έτσι δεν είναι τυχαίο το γεγονός, πως οι  σχέσεις μεταξύ των  αφηγητών/τριών 

και των ακροατηρίων  τους, καθώς και οι στάσεις των ανθρώπων της 

συγκεκριμένης ομάδας απέναντι στις έμφυλες σχέσεις και στις ανάλογες 

ταυτότητες που δομεί η αφηγηματική διαδικασία, χρήζει παραπέρα 

διερεύνησης. Άλλωστε, παραπέρα διερεύνηση απαιτούν και τα τόσο 

συνηθισμένα φαινόμενα αυτολογοκρισίας των αφηγητών/τριών, που 

συνδέονται με θέματα υπέρβασης του έμφυλου ορίου, το οποίο θέτει το 

κυρίαρχο αξιακό  κοινοτικό σύστημα.  

 

Aξίζει εδώ να σημειωθεί πως η σχέση γλωσσικής έκφρασης και φύλου έχει από τη 

δεκαετία ήδη του ’70 απασχολήσει εκτενώς το πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας, που 

έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως η σχέση αυτή αποτελεί κοινωνική κατασκευή 

πολύ περισσότερο από βιολογική. Ιδιαίτερα η προσοχή εστιάζεται στο Λόγο 

(Discourse), που εκφέρεται με τη γλώσσα. Aνήκει στην κατηγορία εννοιών όπως η 

ιδεολογία, η κουλτούρα, η κοινωνικοποίηση  κ.ά. και περιλαμβάνει την καθημερινή 

αλληλεπίδραση και τις μορφές της συνείδησης, που συγκροτούν το μέσο της 

κοινωνικής κατασκευής της πραγματικότητας. Έτσι ή αλλιώς, πάντως, η σχέση λόγου 

και κοινωνικού βίου διέπεται από προϋποθέσεις. Αποτελεί πολιτιστική ανάβλυση και 

ευκρινή έκφραση πολιτισμού. Αναλύει τις σχέσεις και τις αμοιβαίες επιδράσεις του με 

την κοινοτική πραγματικότητα. Είναι ενδεικτικό λ.χ. το ότι οι γυναίκες είναι, κατά 

κανόνα, λιγότερο τολμηρές από τους άνδρες στο να διαμορφώσουν εικόνες που 

αφορούν στη γυναικεία σεξουαλικότητα, αν και αρκετές ηλικιωμένες φαίνεται να 

υπερβαίνουν και, μάλιστα, αποτελεσματικά τη σχετική ατολμία. Για 

κοινωνικούς/πατριαρχικούς λόγους απεμπολούν το δικαίωμα να δημιουργήσουν τις 

δικές τους θηλυκές εικόνες και επιθυμίες και συμμορφώνονται με τα κυρίαρχα 

πατριαρχικά αξιακά  πρότυπα, αρκούμενες να τις περιγράφουν με μεταφορές. Ωστόσο, 

οι συμβολισμοί, έστω και ακούσια, χρησιμοποιούνται κάποτε για να αναδείξουν την 

«αόρατη» θηλυκή οπτική του κόσμου, ακόμα και στο πλαίσιο μιας γλώσσας που δεν 

είναι προορισμένη να εκφράζει την εμπειρία του γυναικείου φύλου. Ταυτόχρονα, κατά 
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την αφηγηματική διαδικασία, συγκροτούνται οι ανδρικές και γυναικείες ταυτότητες 

στο πλαίσιο πάντοτε του κυρίαρχου κοινοτικού συστήματος αξιών και αρκετές 

φεμινίστριες ισχυρίζονται πως  η γνώση των τρόπων που οι αφηγήσεις κατασκευάζουν 

ανδρικές και γυναικείες ταυτότητες, θα μπορούσε να ωθήσει στην ανάπτυξη 

στρατηγικών θηλυκής αντίστασης στους κανόνες ακριβώς που επιβάλλουν τέτοιες 

αφηγήσεις. 

 Στην περίπτωση της αφήγησης των παραμυθιών η εμπειρία του Φύλου, οι γυναικείες 

«σιωπές» που επιδρούν στη χρήση της γλώσσας, ο γυναικείος εγκλεισμός («Ήτανε 

είκοσι χρονού, σαν πέθανε ο αφέντης της και δεν την είχε δει κανείς, έξω απ’ τ’αδέρφια 

της. Ούλη μέρα μες στο σπίτι, με τις παρακόρες και τις σκλάβες της, ύφαινε, έγνεθε, 

κεντούσε, πουθενά δεν πήγαινε» (Πέρδικα, II, 1943: 195), τα διαφορετικά και έμφυλα 

προσδιορισμένα κοινωνικά και χωροταξικά πεδία κίνησης των ανδρών και των 

γυναικών, ο άνισος αριθμός κοινωνικών και όχι μόνο πληροφοριών που κατανέμονται 

ανάμεσα στα φύλα, το συχνά διαφορετικό ακροατήριο (οι γυναίκες απευθύνονται 

κυρίως σε παιδιά κι αναγκάζονται ν' απλουστεύσουν τις αφηγηματικές τεχνικές "επί το 

παιδικότερον", όπως επισημαίνει ο Κυριακίδης (1920: 107), διαμορφώνουν 

διαφορετικής τεχνικής, αλλά και διαφορετικού τεχνικού πλούτου και ως προς το 

περιεχόμενο αφηγήσεις, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι ο λόγος αποτελεί ταυτόχρονα 

προσωπική και συλλογική δημιουργία. Παράλληλα, το γυναικείο σώμα και η γλώσσα 

του είναι πολύ πιο έντονα παρόντα σε σχέση με το αντρικό στη διαδικασία της 

αφήγησης, κυρίως θλιβερών ιστοριών. Η παρατήρηση αυτή μας παραπέμπει στην 

απαίτηση της Andrienne Rich (στο Braidotti, 1981: 5-11) για την εκ νέου ανακάλυψη 

της σωματικής προέλευσης της θεωρητικής σκέψης, προκειμένου, αφενός να 

επαναπροσδιορίσουμε τη λειτουργία της ίδιας της σκέψης, αφετέρου να εγγράψουμε το 

σώμα των γυναικών στην τάξη του λόγου και της έκφρασης. Στην ουσία εντάσσει στο 

πλαίσιο της λαϊκής λογοτεχνίας όλη την προβληματική που συμπυκνώνεται στον όρο - 

αιχμή «σωματική σκέψη» και των ερωτημάτων που προκύπτουν, όπως αυτό της σχέσης 

του προφορικού λόγου (και της γραφής) με την επιθυμία και το σώμα, όπως και της 

δυνατότητας υπέρβασης της διάκρισης σώμα /πνεύμα άρα και συναισθηματικό πάθος 

/λογική κά. Καθώς, γενικότερα, η ανδρική αφήγηση είναι πιο λιτή και ο τόνος της 

φωνής ή οι διακυμάνσεις του δημιουργούν τη σχετική αφηγηματική γοητεία, μια σειρά 

από κινήσεις συντονίζονται με τη διήγηση των γυναικών και συμπληρώνουν την 

επικοινωνιακή λειτουργία. Συνήθως οι τελευταίες δηλώνουν μια γενικότερη 

συγκινησιακή διέγερση της αφηγήτριας, είτε συγκεκριμένες συναισθηματικές 

καταστάσεις. Είναι απαραίτητο να σημειώσουμε εδώ πως και το σώμα της ηρωίδας του 
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παραμυθιού περιγράφεται εκτενέστερα από αυτό του ήρωα, με πλήθος από 

χαρακτηριστικά ή λεπτομέρειες («Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα όμορφο 

βασιλόπουλο που..», αλλά «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια πεντάμορφη βασιλοπούλα, 

άσπρη σαν το γάλα και ρόδινη σαν το τριαντάφυλλο. Είχε μαύρα μαλλιά και...»). 

Παράλληλα, οι συναισθηματικές καταστάσεις και οι συγκινήσεις εκφράζονται από τις 

αφηγήτριες με αναστεναγμούς αλληλεγγύης προς τα πάσχοντα πρόσωπα της ιστορίας 

(«Κι η καψερή βασιλοπούλα», «Η βαριόμοιρη», «Το άμοιρο βασιλόπουλο» κ.α). Φυσικά, ο 

τόνος της φωνής δεν αποτυπώνει μόνο τα συναισθήματα της αφηγήτριας (και του 

αφηγητή οπωσδήποτε), αλλά και τη σημασία ή την αξία που προσδίδει στα γεγονότα 

που αφηγείται. Οι ίδιες οι λέξεις και κυρίως οι επιθετικοί προσδιορισμοί 

συμπαραδηλώνουν το αξιακό νόημα, προϋποθέτοντας ταυτόχρονα ότι το ακροατήριο 

συμμερίζεται στο μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος του αξιακού συστήματος που μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως διϋποκειμενικό. Αποτελεί ταυτόχρονα ένα είδος προετοιμασίας 

των γυναικών για άλλες εκδηλώσεις τους - συχνά δημόσιου χαρακτήρα - στο πλαίσιο 

του λαϊκού πολιτισμού, με κορυφαία τους περίπτωση τις "θρηνητικές παραστάσεις" 

στις τελετουργίες του θανάτου που περιγράφει η Σερεμετάκη (1997: 137-171). Όπως 

και στην περίπτωση «οργάνωσης του πόνου», έτσι και στην αφήγηση του παραμυθιού, 

τα συναισθήματα της αφηγήτριας και ο τρόπος συμπαραδήλωσής τους είναι δυνατό να 

προσεγγισθούν "ως ενσαρκωμένες, ηθικές ή ιδεατικές κατασκευές, που τοποθετούν τον 

εαυτό σε μια δυναμική σχέση προς την κοινωνική δομή». Η ένταση της συγκίνησης, αλλά 

και ο τρόπος ένταξής της στην αφηγηματική διαδικασία, σ' ένα βαθμό, λειτουργεί τέλος 

και υπονομευτικά ως προς τη διάχυτη πεποίθηση πως τίποτε απ' ό,τι ακούγεται δεν 

είναι αληθινό και συνοδεύει το ταξίδι στο "πέρα από εδώ" που συνεπάγεται η διήγηση 

των παραμυθιών για το ακροατήριο τους. Αυτό το ταξίδι για τις γυναίκες των 

αγροτικών κοινωνιών τις οδηγεί σ’ έναν κόσμο «άλλο» που, όσο κι αν δεν τον πιστεύουν, 

προσβλέπουν σ' αυτόν παρηγορητικά. Στην ερώτηση «γιατί διηγείσαι παραμύθια;» η 

βάβα-Κώτσαινα Λαχανά, Κατοχιανιά παραμυθού σε βαθιά γεράματα, απάντησε 

χαρακτηριστικά: «Μ' αρέσει! Με ταξιδεύει!», επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση πως οι 

γυναίκες και ως αφηγήτριες και σαν ακροάτριες, μέσω των παραμυθιών, μπορούν να 

σπάσουν τον εγκλεισμό τους, ν' ανοίξουν ένα παράθυρο στον κόσμο, έστω και τον 

μαγικό. Μπορούν ακόμα να κινηθούν κοινωνικά και να αποκτήσουν θέση που δεν θα 

αποκτήσουν ποτέ στην πραγματικότητα. Με δυο λόγια στη διαδικασία 

αφήγησης/ακρόασης του παραμυθιού οι γυναίκες, σύμφωνα με τη μέθοδο της προ-

σέγγισης των χρήσεων και εκπληρώσεων, προσδοκούν, έστω και "ασυνείδητα", την 

ικανοποίηση πολύπλοκων αναγκών.  
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Τα ανωτέρω  επιβεβαιώνει πολύ χαρακτηριστικά  ο τρόπος που χρησιμοποίησαν οι 

γυναίκες της-γαλλικής στην αρχή, κυρίως της γερμανικής αργότερα- αριστοκρατίας τα 

παραμύθια. Μέσω αυτών, από τη μια μπόρεσαν να αρθρώσουν ένα είδος δημόσιας 

ομιλίας κατά τη διαδικασία αφήγησής τους στα διάφορα σαλόνια, αφού από άλλου 

τύπου δημόσιες ομιλίες ήταν αποκλεισμένες. Από την άλλη, δημιούργησαν εναλλακτικές 

πραγματικότητες, ιδανικούς κόσμους που υπήρχαν μόνο στη φαντασία τους και 

αντιπαραβάλλονταν στους όρους της καθημερινής τους ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε 

πως, κατά κάποιον τρόπο,  και χρησιμοποιώντας τη λαϊκή παράδοση, έδωσαν φωνή 

στις «άφωνες» (voicelessness)  έως τότε γυναίκες. Στο πλαίσιο αυτών των κόσμων και 

των αφηγηματικών στρατηγικών τους που τους δημιουργούσαν, κατάφερναν συχνά να 

θέτουν προβληματισμούς σχετικούς με την κριτική της σύγχρονης κοινωνίας, την 

επιλογή συζύγου, τα κληρονομικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην εκπαίδευση κ.λπ. Οι 

γυναίκες αυτές, συλλέκτριες και αφηγήτριες των παραμυθιών, καταρρίπτουν τις 

κυρίαρχες αντιλήψεις της θηλυκότητας και συμμετέχουν ενεργητικά στη διαμόρφωση 

αυτού που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε «αριστοκρατικό προφορικό πολιτισμό». 

Ταυτόχρονα, καταγράφοντας  τις λαϊκές αφηγήσεις, υπονομεύουν μιαν άλλη κυρίαρχη 

αντίληψη, η οποία επιτρέπει μεν στις γυναίκες να διηγούνται, θεωρεί όμως ανδρική 

υπόθεση τη μετεγγραφή και δημοσιοποίηση των σχετικών κειμένων. Δημιουργείται 

έτσι μια νέου τύπου γυναίκα, που υπονομεύει με τις ενέργειές της το μοντέλο της 

θηλυκότητας του καιρού της, καθώς όχι απλά μιλάει δημόσια σε ένα σαλόνι, αλλά και 

γράφει. Αξίζει η επισήμανση  πώς μια προσεκτική ανάλυση της κοινωνικής εμπειρίας 

και των ταυτοτήτων των συγκεκριμένων αυτών αφηγητριών, με την πρώιμη συνείδηση 

του φύλου, αναδεικνύει το φύλο ως σημαντικότατο παράγοντα τόσο του ρεπερτορίου 

που διέθεταν όσο και της αφηγηματικής διαδικασίας που επιτελούσαν. Οι ίδιες 

επαναξιολογούν εξαιρετικά θετικά τις γυναίκες που τους διηγήθηκαν τα παραμύθια, 

κάτι που όπως προαναφέραμε υποτιμούν οι άνδρες, και αναδεικνύουν το ρόλο των 

γυναικών ως φορέων του λαϊκού πολιτισμού.  Αξίζει να στρέψουμε πραγματικά με 

ευγνωμοσύνη τη σκέψη μας σε γυναίκες όπως η Bettina von Arnim, η Fanny Lewald, η 

Maria  Ebner-Eschenbach  και άλλες. Ειδικότερα, πρέπει να αναφερθεί εδώ η Γερμανίδα 

Benedikte Naubert που γύρω στο 1780 γοητεύθηκε τόσο από τα μεσαιωνικά 

παραμύθια και ευρύτερα τις γερμανικές παραδόσεις για τις μάγισσες και τις 

συκοφαντημένες θηλυκές δυνάμεις, που έφθασε μέσω των αφηγήσεών της να 

προτείνει τη δημιουργία μιας θηλυκής κοινότητας έξω από την παραδοσιακή κοινωνία 

(Soriano, 1987). Η περίπτωση της  Naubert, που δεν είναι η μόνη, θέτει κατά την άποψή 

μας το ζήτημα της διερεύνησης και τεκμηρίωσης των ανησυχιών των γυναικών και στη 
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λαϊκή λογοτεχνία και της συμβολής τους στη δημιουργία και διατήρηση της παράδοσης 

ως μέρος της ιστορίας τους. 

 

Ολοκληρώνοντας, θα ήταν χρήσιμο να επισημανθεί πως, γενικότερα οι αφηγήτριες, 

τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχουν αδικηθεί έως σήμερα από την ανδροκεντρική 

λαογραφική έρευνα και ανάλυση, που τις εγκαλεί για «αποπαίδωση» των παραμυθιών 

(Κυριακίδης, 1920: 100) και τις θεωρεί κατώτερες ως προς τις αφηγηματικές δε-

ξιότητες από τους αφηγητές. Θα έλεγα πως, αντίθετα, παρά το περιορισμένο σε σχέση 

με τους άνδρες λεξιλόγιο τους, αλλά και σ' ένα βαθμό τη - για λόγους που επιβάλλει η 

συνεχής, κάποτε σε εικοσιτετράωρη βάση ενασχόληση/φροντίδα τους με τους άλλους- 

λιγότερη υπομονή τους, οι γυναίκες, λόγω των δυνατοτήτων έκφρασης των 

συναισθημάτων τους και της συνεχούς χρήσης της γλώσσας του σώματός τους, 

πετυχαίνουν καλύτερα τη δραματοποίηση της αφήγησης και γοητεύουν το ακροατήριο 

τους, ανήλικο ή ενήλικο. Μάλιστα, στην προκειμένη περίπτωση, θεωρώ ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα την παρατήρηση του Τσατσούλη (1996: 279-293) πως, περνώντας – 

εξαιτίας συγκεκριμένων κοινωνικών συνθηκών - τα παραμύθια κυρίως στην ιδιωτική 

σφαίρα και στην γυναικεία αρμοδιότητα, εντάσσονται στην ποιητική ενός γυναικείου 

λόγου, όπως συμβαίνει με την ανάγνωση ονειρικών κωδίκων ή τα μοιρολόγια, τον 

«γενέθλιο τελεστικό λόγο» και τις λοιπές μορφές «άφωνων» ή «εξωλεκτικών» 

γυναικείων κατασκευών, «που λανθάνουν κάτω από την κυρίαρχη ανδροκεντρική 

επιρροή και ιδεολογία». Κι είναι, ακριβώς, αυτές οι λανθάνουσες σημασίες που 

εκφράζουν παράλληλα την κοινωνική, αλλά και τη βιωματική εμπειρία του Φύλου, οι 

οποίες διερευνώνται και αποδίδονται από τις φεμινίστριες λαογράφους και 

ανθρωπολόγους. 
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Η εικόνα του σώματος και η γυναικεία ταυτότητα στο 

Περσέπολις της Μαργιάν Σατραπί 
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Είδος που παραδοσιακά σχετίζεται με τη φαντασία, εδώ και μερικά χρόνια τα κόμικς 

γίνονται πεδίο όπου η αυτοβιογραφία βρίσκει νέες δυνατότητες έκφρασης. Το 

φαινόμενο αυτό φαίνεται ότι δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση, από την πλευρά της 

βιογραφίας, ενός καινούργιο μέσου, αλλά κυρίως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

κόμικς, που την ανατροφοδοτούν δημιουργικά και ποικιλότροπα (Chute, 2010; Carrier, 

2004). Εμβληματικά έργα όπως τα Maus (Spiegelman), Palestine (Sacco), L'Ascension du 

haut mal (Beauchard) και Blankets (Thompson) παρουσιάζονται ως μια νέα σύμπραξη 

βιογραφίας και κόμικς, ή μάλλον βιογραφίας και graphic novel, όπως ονομάζονται τα 

έργα αυτά, για να τονιστεί η πολυπλοκότητα των χαρακτήρων, η επιτηδευμένη πλοκή 

και η μακροσκελής αφήγησή τους. Μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις 

συνάντησης του μέσου κόμικς και του είδους αυτοβιογραφία είναι αυτή του 

Περσέπολις, έργου γραμμένου και σχεδιασμένου από τη Μαργιάν Σατραπί. Το βιβλίο 

κυκλοφορεί στα ελληνικά και αποτελείται από δυο τόμους με τίτλο Περσέπολις Ι: Μια 

αληθινή ιστορία και Περσέπολις ΙΙ: Η επιστροφή. Στον πρώτο τόμο η ιστορία 

διαδραματίζεται στην Τεχεράνη και ξεκινά το 1980, εποχή της ισλαμικής επανάστασης, 

που διαδέχεται το τέλος της δυναστείας του Σάχη. Παρακολουθούμε τη δεκάχρονη 

Μαργιάν να μεγαλώνει σε ισλαμικό καθεστώς, εν μέσω πολιτικών αναταραχών και του 

πολέμου Ιράν-Ιράκ, έως τη στιγμή που οι γονείς της τη φυγαδεύουν στην Αυστρία. Ο 

δεύτερος τόμος ξεκινά το Νοέμβριο του 1984, με την άφιξη της Μαργιάν στη Βιέννη. 

Εκεί, γνωρίζει την ευρωπαϊκή κουλτούρα, αλλά και τη μοναξιά, την αποξένωση, την 

αποτυχία, την κατάθλιψη. Γυναίκα πια, επιστρέφει στην πατρίδα της, όπου 

αντιμετωπίζει εκ νέου την πραγματικότητα της ισλαμικής Τεχεράνης, μέχρι την 

επόμενη μετανάστευσή της στο Παρίσι. Σ’ αυτήν την ιστορία ενηλικίωσης θα 

εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στις καταστάσεις που διαμορφώνουν το χαρακτήρα και 

την προσωπικότητα της Μαργιάν σ’ ένα περιβάλλον ισλαμικού φονταμενταλισμού. Και 

καθώς τσαντόρ, μαντίλες και μαντό καλύπτουν όχι μόνο το σώμα αλλά και την 

προσωπικότητα και την ατομικότητα της κάθε γυναίκας, μια σειρά μικρών 

λεπτομερειών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.   
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Από την πρώτη κιόλας σελίδα το κόμικς θέτει το ζήτημα της μοναδικότητας του κάθε 

ατόμου. Το πρώτο κεφάλαιο με το χαρακτηριστικό τίτλο «Η μαντίλα» ανοίγει με την 

εικόνα της μικρής  Μαργιάν, με μαύρη μαντίλα γύρω από το κεφάλι και με πόζα όπως 

αυτή της αστυνομικής ταυτότητας (7). Το κείμενο μας πληροφορεί: «αυτή είμαι εγώ 

όταν ήμουν 10 ετών». Στην αμέσως επόμενη εικόνα φαίνονται και άλλα κοριτσάκια, 

ακριβώς στην ίδια στάση, ομοιόμορφα καλυμμένα με μαντίλα. Πρόκειται για τη 

φωτογραφία της τάξης της Μαργιάν, η οποία όμως βρίσκεται εκτός πλαισίου της 

βινιέτας. Η γειτνίαση και διαδοχή των δυο βινιετών, που περιέχουν  η πρώτη τη 

Μαργιάν μόνη της και η δεύτερη τις υπόλοιπες συμμαθήτριές της, υποδηλώνουν την 

ανάγκη της Σατραπί για διαφοροποίηση. Καθώς η μαντίλα υποχρεώνει σε ομοιομορφία, 

η Σατραπί επιλέγει να μην ενταχθεί στο συγκεκριμένο πλαίσιο-καθεστώς.  Από την 

άλλη, σύμφωνα με τη Monica Chiu ο τρόπος διευθέτησης των βινιετών υπονοεί ότι η 

Μαργιάν είναι ταυτόχρονα μονάδα αλλά και μέλος της ομάδας που αποτελεί τη σχολική 

τάξη (102). Επιπλέον υπογραμμίζει ότι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του προσώπου 

του κάθε κοριτσιού υποδηλώνουν ότι το καθένα από αυτά υπάρχει και ως άτομο αλλά 

και ως σύνολο μιας εμπειρίας που μοιράζονται μεταξύ τους (Chiu, 2008: 102). 

Η ομοιομορφία που επιβάλλει κάθε κάλυψη του γυναικείου σώματος δημιουργεί 

διάσταση μεταξύ της εξωτερικής, δημόσιας εικόνας και της εσωτερικής, προσωπικής 

εικόνας. Τη διάσταση αυτή αποτυπώνουν οι εικόνες όταν απεικονίζουν τα γυναικεία 

σώματα με διπλά περιγράμματα, το εξωτερικό να ορίζεται από τις γραμμές του 

καλυμμένου από το μαντό σώμα και το εσωτερικό από τις ίδιες τις γραμμές του 

σώματος (τ. ΙΙ, 147). Παράλληλα υποδηλώνεται και η τεμαχισμένη ταυτότητα των 

γυναικών. Η εντύπωση των διπλών σωμάτων δίνεται και λίγο παρακάτω, όταν σε μια 

ομαδική φωτογραφία η Μαργιάν και οι φίλες της στέκονται όρθιες και άκαμπτες 

φορώντας μαντίλα και μαντό. Στην αμέσως επόμενη βινιέτα, παρουσιάζονται 

ακάλυπτες, με διαφορετικό χτένισμα μακιγιάζ και ρούχα, ενώ η στάση του σώματος 

δείχνει περισσότερο χαλαρή.  Το κείμενο προσθέτει ότι «η ανομοιότητα μεταξύ της 

δημόσιας και της ιδιωτικής τους ζωής τις κάνει σχιζοφρενικές» (ΙΙ,158). Την ίδια 

σχιζοφρένεια αποτυπώνει και η εικόνα, με το να δείχνει τα σώματα διπλά, σε 

διαφορετική ωστόσο θέση στην πάνω και στην κάτω βινιέτα (τόμος ΙΙ, 158). Με την 

οπτική επανάληψη του γυναικείου σώματος υπονοείται η διάσταση στην ταυτότητα 

των γυναικών, εξαιτίας του καταπιεστικού καθεστώτος και η σύγκρουση που 

ενυπάρχει σε κάθε μια από αυτές.  
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Αν στο Ιράν η ατομικότητα αποτελεί αντικείμενο προς κατάκτηση, στην ελεύθερη, 

φαινομενικά, Δύση, ακυρώνεται από το φόβο της περιθωριοποίησης και της κοινωνικής 

απόρριψης.  Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή παρατηρείται διάσταση στην 

ταυτότητα.  Έτσι, οκτώ αλληλοδιάδοχες βινιέτες παρουσιάζουν την Μαργιάν να 

δοκιμάζει διάφορα χτενίσματα, ρούχα και αξεσουάρ στην προσπάθειά της να 

μεταμορφώσει τον εαυτό της, ώστε να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή κουλτούρα και 

να νιώσει αποδεκτή από το στενό κύκλο των φίλων της. Αλλά μέσα από την  εξωτερική 

της εμφάνιση  η Μαργιάν δοκιμάζει παράλληλα και νέες ταυτότητες.  Το ομοιόμορφο 

πλαίσιο και σχήμα των βινιετών εντείνει την αίσθηση των πολλαπλών ταυτοτήτων που 

υποδύεται η Μαργιάν, καθώς κάθε φορά το σώμα αποκτά διαφορετική όψη. Τελικά, η 

προσπάθεια αφομοίωσης βρίσκει έκφραση στο κίνημα «πανκ», ενώ την ίδια στιγμή που 

η Μαργιάν γίνεται αποδεκτή στη Βιέννη, χάνει την ταυτότητα της Ιρανής. Οι φίλοι της 

επιδοκιμάζουν με κολακευτικά λόγια την αλλαγή της (ΙΙ, 42) αλλά η ίδια βιώνει την 

αλλαγή αυτή ως απομάκρυνση από την κουλτούρα της και ως προδοσία προς τους 

γονείς και την καταγωγή της (ΙΙ, 45). Φαίνεται λοιπόν ότι στην εξορία η ταυτότητα της 

Μαργάν παραμένει ακόμα άλυτη. Όπως λέει η Worth, ακόμα και στην Αυστρία η 

Μαργιάν «κρύβει τον εαυτό της κάτω από μια διαδοχή διάφορων συμβολικών πέπλων, 

καλύπτοντας τον εαυτό της κάτω από διαφορετικές φυσικώς διακριτές εκδηλώσεις, 

καμιά από τις οποίες δεν της αποφέρει την ικανοποίηση της υποκειμενικότητας» (2007: 

155). 

Από την εξωτερική εμφάνιση και τα ρούχα αναδύεται παράλληλα και μια άλλη 

διάσταση, που αποκτά ιδεολογικό περιεχόμενο, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει τη 

διαμόρφωση της γυναικείας ταυτότητας. Στο ισλαμικό Ιράν, ο τρόπος ένδυσης γίνεται 

φορέας πολιτικής ιδεολογίας και πράξη αντίστασης στο καθεστώς. Όπως αναφέρει η 

Tarlo, στο Περσέπολις ενυπάρχει η διάσταση της ραπτικής τέχνης (sartorial dimension), 

καθώς η Σατραπί «εξερευνεί τους περιορισμούς και τις δυνατότητες που προσφέρουν 

τα ρούχα κάτω από τους αυστηρούς κανονισμούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας» (2007: 

356). Η ίδια τονίζει επίσης το ρόλο των ενδυμάτων στη διαμόρφωση της εικόνας του 

σώματος καθώς και στην ανθρώπινη εφευρετικότητα, προσαρμοστικότητα, και 

δημιουργικότητα (2007:347). Καθώς όμως ακολουθείται ένας συγκεκριμένος 

ενδυματολογικός κώδικας, η προσωπικότητα του κάθε ατόμου εκδηλώνεται μέσα από 

λεπτά δείγματα αντίστασης, που εκφράζονται, έστω και ασυνείδητα, από δεκάχρονα 

κοριτσάκια. Για παράδειγμα, όταν η μαντίλα γίνεται υποχρεωτική στο σχολείο, η 
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Μαργιάν και μερικές από τις συμμαθήτριές της αρνούνται να τη φορέσουν με το 

πρόσχημα ότι κάνει πολλή ζέστη. Άλλα κοριτσάκια την μετατρέπουν σε παιχνίδι, όπως 

σχοινάκι, γκέμια αλόγου, ή και σε μεταμφιέσεις σε «τέρας του σκότους» (7).   

Η αντίσταση μέσα από τη μαντίλα παρουσιάζεται και αργότερα, όταν το καθεστώς 

υπαγορεύει στις γυναίκες να καλύπτουν όλο τους το σώμα. Τότε, η Μαργιάν 

συμμορφώνεται με τις προσταγές των αρχών, αλλά ωστόσο προσπαθεί να 

διαφοροποιηθεί και παράλληλα να αντισταθεί με το να φορά ρούχα δυτικού στυλ, όπως 

για παράδειγμα αθλητικά παπούτσια Nike και τζιν μπουφάν, αλλά και σύμβολα όπως η 

κονκάρδα με τον Αμερικανό «βασιλιά της ποπ» Μάικλ Τζάκσον (136). Οτιδήποτε 

δυτικής προέλευσης αποτελεί ατόπημα για το καθεστώς του Ιράν, γι’ αυτό και η 

Μαργιάν απειλείται με εγκλεισμό από το γυναικείο τμήμα των φρουρών της 

επανάστασης (138). Καθώς μεγαλώνει, η Μαργιάν εξακολουθεί να βρίσκει τρόπους να 

αντιστέκεται, ενώ παράλληλα συνδιαμορφώνεται και η προσωπικότητά της. Και ενώ 

βραχιόλια και κοσμήματα απαγορεύονται, η Μαργιάν όχι μόνο τα φορά, αλλά 

υπερασπίζεται με θάρρος την επιλογή της. Έτσι, όταν στο σχολείο η δασκάλα την 

διατάζει να τα βγάλει από τα χέρια της, εκείνη δεν διστάζει να τη χτυπήσει (148). 

Επιπλέον, η παραμικρή διαφοροποίηση στο ντύσιμο αποκτά τη δική της σημασία. Για 

παράδειγμα, όταν η Μαργιάν επιστρέφει από την εξορία στην πατρίδα της, η μαντίλα 

γίνεται στοιχείο διαφοροποίησης από τις υπόλοιπες γυναίκες, αφού  τη «φορά σαν 

πρωτάρα» (T.II,146). Φαίνεται λοιπόν ότι ο τρόπος κάλυψης του κεφαλιού είναι 

δηλωτικός όχι μόνο της πολιτισμικής ταυτότητας, αλλά και του τόπου διαμονής του 

ατόμου. Ακόμα, ο λανθασμένος τρόπος κάλυψης μπορεί να επισύρει την παρατήρηση, 

προκειμένου το άτομο να ακολουθήσει τον ισλαμικό καθωσπρεπισμό. Έτσι, όταν η 

Μαργιάν επιστρέφει  στη χώρα της, και κατά τη διάρκεια ελέγχου στο αεροδρόμιο, η 

νεαρή γυναίκα δέχεται παρατηρήσεις από τον αστυνομικό: «φτιάξε τη μαντίλα σου, 

αδελφή μου» (ΙΙ,99). Και στην Αυστρία τα ρούχα αποκτούν ιδεολογικό περιεχόμενο, 

αλλά, αυτή τη φορά, το στυλ ντυσίματος αποτελεί τρόπο αντίστασης στην 

παραδοσιακή δυτική κοινωνία. Η Μαργιάν, τη στιγμή που αποφασίζει να ακολουθήσει 

τις στυλιστικές επιλογές του κινήματος πανκ, διαφοροποιείται από την υπόλοιπη 

ευρωπαϊκή κοινωνία και περιθωριοποιείται, με αρνητικές επιπτώσεις στην ταυτότητά 

της, όπως αναφέραμε και παραπάνω.    
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Στη διαμόρφωση της ταυτότητας του κάθε ανθρώπου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το 

σώμα του και η εικόνα του γι’αυτό. Είναι επίσης γνωστό ότι μέσα από το σώμα 

εσωτερικεύουμε τις καταστάσεις για να τις κατανοήσουμε και να τις 

συνειδητοποιήσουμε. Στη συνέχεια τις εξωτερικεύσουμε μέσα από το ντύσιμο, την 

έκφραση και τη συμπεριφορά. Έτσι και για τη Μαργιάν το σώμα αποτελεί ένα όχημα 

μέσα από το οποίο προσπαθεί  να βιώσει καταστάσεις, ώστε να τις  οικειοποιηθεί και εν 

τέλει να τις κατανοήσει. Και αυτό το κάνει με πολύ παραστατικό τρόπο. Η Worth 

(2007) δανείζεται από τη θεωρία του θεάτρου για να τονίσει τη σόλο παράσταση που 

δίνει η Σατραπί μέσα από το έργο της. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η Σατραπί δεν 

ασχολείται απλώς με το να τεκμηριώνει το παρελθόν της […] αλλά με το να 

δραματοποιεί την αναζήτηση της ταυτότητας μέσα από τις μιμητικές πράξεις του να 

δείχνει και του να λέει την προσωπική της ιστορία.» (Worth, 2007: 143). Για 

παράδειγμα  η μικρή Μαργιάν υποδύεται τον Τσε Γκεβάρα, ενώ ενισχύει την ιδέα αυτή 

με το να κρατά όπλο και φυσίγγια (14). Με το να ενσαρκώνει την επαναστατική αυτή 

μορφή προσπαθεί να κατανοήσει  το επαναστατικό πνεύμα του 1980 στο Ιράν, αλλά 

και να εκφράσει μια ιδεολογία αντίστασης, έστω και υπό διαμόρφωση. Αλλού, η 

Μαργιάν παραμένει για ώρες στη μπανιέρα (29), καθώς θέλει να νιώσει τα 

βασανιστήρια που υπέστη ο παππούς της « σ’ένα κελί γεμάτο νερό» (28). Δοκιμάζει 

όμως και την αντίθετη πλευρά, αφού υποδύεται η ίδια το ρόλο του βασανιστή. Οι 

ιστορίες που ακούει της έδωσαν ιδέες για παιχνίδια όπως «να τραβάς τις δυο πλευρές 

του πάνω χείλους», το «στρίψιμο του χεριού», «σκουπίδια στο στόμα» (57).  Αλλά, όταν 

υποδύεται το βασανιστή, βλέπει τον εαυτό της ως διάβολο (57). Το γεγονός αυτό 

έρχεται σε αντίθεση με την συνήθη τακτική της να συνομιλεί με το Θεό και να θεωρεί 

τον εαυτό της προφήτη.   Υποδηλώνονται λοιπόν οι δυο πλευρές που ενυπάρχουν σε 

κάθε συνείδηση, αυτή της «καλής» και της «κακής» Μαργιάν και την προσπάθεια 

ολοκλήρωσης της ταυτότητάς της, καθώς επεξεργάζεται και συνειδητοποιεί τα όριά 

της. Προσπαθεί επίσης να ενσωματώσει φιλοσοφικές ιδέες. Έτσι, στη Βιέννη, διαβάζει 

το βιβλίο της Simone de Beauvoir, και συγκεκριμένα το απόσπασμα που αναφέρει ότι 

«αν οι γυναίκες κατουρούσαν όρθιες, θα άλλαζε η αντίληψή τους για τη ζωή» (ΙΙ, 27). 

Έτσι, η Μαργιάν προσπαθεί να ουρήσει όρθια, αλλά ο πειραματισμός της αποτυγχάνει. 

Το γεγονός όμως ότι βιώνει την εμπειρία αυτής της φιλοσοφικής ιδέας, την οδηγεί στο 

να κατανοήσει τα όριά της ως γυναίκας και τη διαφορετικότητά της από τον άντρα. 

Λέει η Μαργιάν:  «ως Ιρανή, πριν μάθω να ουρώ σαν άντρας, έπρεπε να μάθω πώς να 

γίνω μια απελευθερωμένη και χειραφετημένη γυναίκα» (ΙΙ, 27). Με το να προσπαθεί 
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«νιώσει στο πετσί» της όλες τις παραπάνω εμπειρίες, πολλές φορές αντικρουόμενες, 

σχηματίζει και την αναδυόμενη ταυτότητά της, μια ταυτότητα αντίστασης. 

Η σχέση της Μαργιάν με την εξωτερική της εμφάνιση γίνεται ιδιαίτερα σημαντική όταν 

φτάνει στη Βιέννη. Στο δεύτερο τόμο,  η Μαργιάν έρχεται αντιμέτωπη με τους πρώτους 

μήνες παραμονής της στην Ευρώπη. Το πρώτο πράμα που σχολιάζει είναι οι δυτικές 

συνήθειες ομορφιάς. Θεωρεί «ανοησία» να μιλά κανείς για κραγιόν και αρώματα, όταν ο 

κόσμος πεθαίνει στη χώρα της (ΙΙ, 8). Αν όμως η γυναικεία φιλαρέσκεια στη Δύση 

φαίνεται ματαιόδοξη και κενή, στο Ιράν αποκτά διαφορετική σημασία. Έτσι, όταν η 

Μαργιάν επιστρέφει στην πατρίδα της μετά την παραμονή της στην Αυστρία, 

ανακαλύπτει ότι οι φίλες της έμοιαζαν όλες «με ηρωϊδες αμερικανικών τηλεοπτικών 

σειρών» (ΙΙ,112). Αργότερα συνειδητοποιεί ότι το μακιγιάζ και η υιοθέτηση του δυτικού 

τρόπου ζωής είναι ένα είδος αντίστασης.  Μικρές «λεπτομέρειες», όπως η επίδειξη του 

καρπού του χεριού, το δυνατό γέλιο, οι κόκκινες κάλτσες, το μακιγιάζ γίνονται 

«επαναστατικές πράξεις (ΙΙ, 155). Η σχέση της Σατραπί με το σώμα και την εικόνα του 

εαυτού της φαίνεται εντονότερα στο σημείο όπου η Μαργιάν περιγράφει σε ένα 

ολοσέλιδο τη σωματική της μεταμόρφωση, η οποία, όπως λέει, «ακολούθησε την 

πνευματική της μεταμόρφωση» (ΙΙ,41). Η Worth παρατηρεί ότι για τη Σατραπί παίζει 

μεγάλη σημασία η δραματοποίηση και η εμπειρία του σώματος, αφού η 

πνευματικότητα συνδέεται στενά με την τελευταία (2007:150). Πράγματι, 

αλληλοδιάδοχες εικόνες της Μαργιάν που δείχνει τον εαυτό της στον θεατή σαν σε 

θεατρική σκηνή, αποτυπώνουν τις άχαρες αλλαγές που υφίσταται το σώμα και το 

πρόσωπο μιας έφηβης κατά τη μεταμόρφωσή της σε γυναίκα. Η χρήση κοντινών 

πλάνων στα μεταβαλλόμενα σημεία του σώματος, όπως το στήθος, η περιφέρεια, το 

πρόσωπο αναγκάζουν τον αναγνώστη να παρατηρήσει προσεκτικά την αλλαγή που 

συντελείται. Η τεχνική αυτή έρχεται να τονίσει τη σύνδεση ανάμεσα στην εικόνα του 

σώματος και τη διαμόρφωση της ταυτότητας. Αν λοιπόν κατά την άφιξή της στη Βιέννη 

η εξωτερική εμφάνιση ήταν δευτερεύουσα, τώρα αποκτά πρωτεύουσα σημασία, αφού η 

Μαργιάν επιθυμεί την ένταξή της στους δυτικούς τρόπους ζωής.  

Όταν η Μαργιάν επιστρέφει στο Ιράν πάσχει από κατάθλιψη. Το «ξύπνημα» από το 

λήθαργο στο οποίο είχε υποπέσει σηματοδοτείται  με την υιοθέτηση κοινών πρακτικών 

γυναικείας ομορφιάς. Οι εικόνες, με την τεχνική του πλάνου λεπτομέρειας, ζουμάρουν 

σε τσιμπιδάκια φρυδιών, αποτριχωτικές ταινίες, κομμώσεις και ασκήσεις γυμναστικής 

(ΙΙ, 127). Τα διάφορα στάδια της μεταμόρφωσης της Μαργιάν αφορούν την ψυχική της 

μετάβαση από το στάδιο της κατάθλιψης, που σχετίζεται με συμπεριφορές 
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εσωστρέφειας, στην πνευματική αναζωογόνηση, η οποία μάλιστα μεταφράζεται με 

όρους θηλυκότητας και ομορφιάς.  

Η θηλυκότητα καταπιέζεται και γίνεται αντικείμενο μομφής από το καθεστώς, αλλά και 

αίτημα επαναστατικής πράξης από τη γυναίκα. Είναι η περίπτωση όπου η Μαργιάν 

τρέχει για να προλάβει το λεωφορείο, όταν τη σταματούν οι φρουροί της επανάστασης: 

«Η κυρία με το μπλέ παλτό…σταματείστε να τρέχετε![…] όταν τρέχετε, τα οπίσθιά σας 

κάνουν κινήσεις...πώς να τις πω …άσεμνες!» (ΙΙ, 154). Η απάντηση της Μαργιάν «τότε, 

λοιπόν, μην κοιτάτε τον κώλο μου!» (ΙΙ, 154) υποδηλώνει όχι μόνο την αντίσταση στο 

πολιτικό καθεστώς του Ιράν, αλλά και την αντίσταση στην αντιμετώπιση της γυναίκας 

ως σεξιστικού αντικειμένου. Αλλά ενίοτε η ίδια θηλυκότητα χρησιμοποιείται ως όπλο, 

με αρνητική χροιά. Είναι η περίπτωση της Μαργιάν που μακιγιάρεται έντονα στην 

προσπάθειά της να αρέσει στον άντρα με τον οποίο σχετίζεται. Όταν την βλέπουν οι 

φρουροί της επανάστασης, η Μαργιάν φοβάται τη σύλληψη, καθώς το μακιγιάζ 

απαγορεύεται. Προσπαθεί λοιπόν να τους αποπροσανατολίσει και κατηγορεί ένα 

διερχόμενο άντρα ότι δήθεν της «έκανε ανήθικες προτάσεις» (ΙΙ, 138). Ο άντρας 

συλλαμβάνεται, ενώ η Μαργιάν δεν συνειδητοποιεί τη δύσκολη θέση στην οποία τον 

έβαλε, αφού κινδυνεύει ακόμα και να χάσει τη ζωή του (ΙΙ, 142). Αυτή τη φορά είναι η 

γυναικεία φιλαρέσκεια που προκαλεί το ρήγμα στην ακεραιότητα της ταυτότητας της 

Μαργιάν. 

 

Έχοντας ανιχνεύσει χαρακτηριστικές στιγμές από τη ζωή της Μαργιάν, θα λέγαμε ότι 

στη Σατραπί η ταυτότητα διαμορφώνεται μέσα από κοινωνικές υπαγορεύσεις και 

απαγορεύσεις, μέσα από αντικρουόμενες, αντιστεκόμενες αλλά και τεμαχισμένες 

ταυτότητες, προς αναζήτηση της ολοκλήρωσης. Το Περσέπολις είναι αναμφίβολα μια 

ιστορία ενηλικίωσης. Είναι επίσης μια ιστορία γυναικείας χειραφέτησης. Πρόκειται για 

ένα κόμικς που αφορά μια γυναίκα, γραμμένο από γυναίκα και διαχειρίζεται 

προσωπικά βιώματα σε μια κοινωνία όπου οι γυναίκες προσλαμβάνονται ως 

υποκείμενα σε ανδροκρατικούς μηχανισμούς και όχι ως αυτόνομα θηλυκά «εγώ». Η 

Γυναίκα αποτελεί αίτημα για τη Μαργιάν Σατραπί και αυτό που προσδίδει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στην αφήγηση είναι η αυτοαναφορικότητα του γυναικείου λόγου και οι 

παλινδρομήσεις, οι ενοχές, οι ρήξεις και τα εσωτερικά ρήγματα ανάμεσα στο εν 

ενεργεία και στο εν δυνάμει θηλυκό «εγώ» που αγωνίζεται να υπάρξει. Εν κατακλείδι, 

μέσα από το ασπρόμαυρο απλό καρτουνίστικο και αφαιρετικό σχέδιό της, η Σατραπί 

περιγράφει την αληθινή Γυναίκα μέσα σε αληθινές καταστάσεις, ενώ η ίδια η παρουσία 
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της Σατραπί στον ακόμα ανδροκρατούμενο χώρο των κόμικς εγκαθιδρύει μια από τις 

λίγες περιπτώσεις όπου η δημιουργός, αλλά και το δημιούργημα είναι γυναίκα.  

 

Κόμικς 

David B. (2011). L’ascension du Haut Mal. Paris : L’Association. 

Sacco, J. (2006). Palestine. (Μτφ. Γ.  Τσιαμπόκαλου). Αθήνα: ΚΨΜ. 

Σατραπί, Μ. (2008a). Περσέπολις, Μια αληθινή ιστορία. (Μτφρ. Γ. Τσάκωνα, Μ. 

Γκουρτσογιάννη). Αθήνα: Ηλίβατον, Τόμος 1. 

Σατραπί, Μ. (2008b). Περσέπολις, Η επιστροφή. (Μτφ. Γ. Τσάκωνα, Μ. 

Γκουρτσογιάννη). Αθήνα: Ηλίβατον. Τόμος 2. 

Spiegelman, Art. (2007). Maus, Η Ιστορία κάποιου που επέζησε.( Μτφ. Σ. Μιχαήλ). Αθήνα: 

Zoobus Publications, Τόμος Ι. 

Thompson, C. (2007). Blankets. (Μτφ. Μπ. Σπυροπούλου). Αθήνα: ΚΨΜ. 

Βιβλιογραφικές παραπομπές 

Carrier, M. (2004). Perspepolis et les révolutions de Marjane Satrapi.  Belphégor: 

Littérature Populaire et Culture Médiatique 4.1. 10.09.2011. Από: 

http://etc.dal.ca/belphegor/vol4_no1/articles/04_01_Carrie_satrap_fr.html.  

Chiu, M. (2008). Sequencing and Contingent Individualism in the Graphic, Postcolonial 

Spaces of Satrapi's Persepolis and Okubo's Citizen 13660. English Language Notes 46.2 

(Fall/Winter), pp.  99-114. 

Chute, H. (2010). Graphic Women: Life Narrative and Contemporary Comics. New 

York: Columbia University Press. 

Tarlo, E. (2007). Marjane Satrapi’s Persepolis: A Sartorial Review. Fashion Theory, 11.2-3, 

pp. 347-356. 

Worth, J. (2007). Unveiling: Persepolis as Embodied Performance. Theatre Research 

International, 32.2 (July), pp. 143-160. 

36

http://etc.dal.ca/belphegor/vol4_no1/articles/04_01_Carrie_satrap_fr.html


 

«Τι γυρεύει ένας φιλόσοφος στις φτωχογειτονιές του 

Τριβαντρούμ4;»5. Στη ρωγμή ενός παραδόξου. 
 

Έλενα Κ. Θεοδωροπούλου 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παν/μιο Αιγαίου 

theod@rhodes.aegean.gr 

 
                                    Who see me here 

                                     This ragged apparition 

                                              In their own air 

                                                             See a wicked appetite 

                                If they dare 

                                                                                                                                                                     Ann Sexton 

 

 

Περπατώντας 

Tί λοιπόν,  επαναλαμβάνοντας το ερώτημα της Martha Nussbaum, περιμένει η 

ανθρωπότητα από τη φιλοσοφία; Πρακτική άραγε καθοδήγηση; Έναν, κατά 

Σενέκα,  «συνήγορο της ανθρωπότητας»; Αναζήτηση της αιτίας και θεωρητικό 

διάπλου; Το περιζήτητο αντίβαρο στις απλουστευτικές προσεγγίσεις, οξυμένη 

και σφαιρική αντίληψη του ερωτήματος «τι  είναι αυτό» (εφόσον ελλείψει 

φιλοσοφικού ελέγχου, «η δημόσια ζωή ρυθμίζεται από τα ειωθότα λέγεσθαι 

συγκεχυμένως» όπως έλεγε ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Ευδήμεια); «Εννοιολογικές 

έρευνες με ανυπολόγιστα πολλές φορές πρακτικές συνέπειες που θα πρέπει να 

υπολογιστούν στα πολιτικά προγράμματα», ή εποικοδομητική ανάπτυξη 

θεωριών6; ΄Ελεγχο και επιμέλεια του εαυτού, αυτοσυνειδησία; Ηθική κατανόηση 

και προετοιμασία της πράξης; Με βάση λοιπόν την ιδιοσυστασία και την εξέλιξη 

4  Στην περιοχή του Trivandrum ή Thiruvananthapuram,πρωτεύουσα της Κεράλα στη δυτική 
Ινδία,  ο Γκάντι είχε οργανώσει την εργασία στη βάση της μη βίαιης αντίστασης . η οικονομική 
ζωή κινείται γύρω από την υφαντουργία ενώ εκεί φιλοξενείται η Ένωση Αυτοαπασχολούμενων 
Γυναικών ( SEWA) 
5   Νουσμπάουμ Μ. (2005/2001). Δημόσια φιλοσοφία και διεθνής φεμινισμός. In C. P. Ragland-S. 
Heidt. Tί εστί Φιλοσοφία; σσ. 151-186/σ.155.  Η πλάγια γραφή του άρθρου δική μας. 
6 ibid 
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των μορφών της φιλοσοφίας ιστορικά, αυτή φαίνεται ότι θα μπορούσε να 

ενισχύσει την αναστοχαστική ικανότητα, τη συλλογιστική και 

επιχειρηματολογική δεινότητα, την εννοιολογική ακρίβεια, τη σαφήνεια, το 

βάθος, τη διακριτότητα και τη θεμελίωση των εννοιών. στοχασμός υπομονετικός 

και επίπονος, σκέψη-σώμα που κοπιάζει επενδύοντας στις «μη εγκόσμιες αρετές 

της ακρίβειας, της αυτάρκειας και της στοχαστικότητας». Η φιλοσοφία ωστόσο, 

είναι υπάλληλη της ανθρωπότητας – ως προϊόν της δεν περιμένει τίποτα από 

αυτήν παρά να συνεχίσει να υπάρχει, ώστε στο υστέρημα της σκέψης και του 

στοχασμού της, ως ιδιαίτερη, αέρια σπορά,  να ριζώσει ο φιλοσοφικός λόγος. Όχι 

ως παράσιτο, αλλά ως κύημα. Αυτό που κερδίζεται με την επιμονή της 

φιλοσοφίας, επιστρέφει στην ύπαρξη και τη ζωή της ανθρωπότητας, όπως της 

επιστρέφεται η τέχνη και η επιστήμη. Για να τις ξαναζήσουν, να τις υπερβούν 

και να τις επαναστοιχειώσουν.   

 

Αλλά ποια η σχέση της θεωρητικο-λογίας, εάν περί αυτού πρόκειται με τη 

φιλοσοφία,  με την πρακτική εργασία,  με τις ζωές των ανθρώπων ή πιο εκ-

κεντρικά ακόμα με το σώμα ή «με τις ζωές των γυναικών»; - αναρωτιέται η 

Nussbaum. Υπάρχει λόγος να πιστεύουμε, ότι η φιλοσοφία έχει κάτι να 

προσφέρει για τη βελτίωση της ζωής ανθρώπων,  όπως η Βασάντι και η 

Τzαγιάμα,  Ινδές εργάτριες, μακριά άλλωστε από τη φιλία της (θύραθεν;) 

φιλοσοφίας ή ακόμα πιο απαιτητικά: έχει κάτι να προσφέρει στην ίδια τη ζωή 

τους, στις ίδιες, σε-αυτό-που-είναι-τη-στιγμή-που-είναι;  

 

«Οι φιλόσοφοι χρειάζονται λοιπόν και τη Βασάντι και τη Τζαγιάμα για να τους 

κεντρίζουν ώστε να θέσουν κάποια βασικά ερωτήματα που δεν έχουν τεθεί όλες 

τις φορές […] »7  

7 Ibid. Και ποιος ο λόγος της ενσυναίσθησης εδώ; Τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα για τον/την 

φιλόσοφο; Ή αντί για τον όρο αυτό θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ή έννοια της 

αναγνώρισης όπως ορίζεται από την Butler ως άνοιγμα, δηλαδή, στις δυνατές υπάρχουσες και 

γιγνόμενες μορφές του ανθρώπινου - εδώ, δεν αναγνωρίζω κάτι σαν κι αυτό που είμαι, διότι, 

ήδη, κατά την πράξη αυτή, έχω γίνει άλλος/η:  « Η αναγνώριση είναι μία πράξη που εμποδίζει 

εξίσου την «επιστροφή στον εαυτό» […] Μία συνάντηση με τον Άλλο επισύρει ένα 

μετασχηματισμό του εαυτού, που δεν μπορεί να γνωρίζει πισωγύρισμα. Αυτό που 
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- και το θέαμα απομακρύνεται από το φιλόσοφο που είναι πάντα πιο πέρα, πιο 

εκεί, παραδίπλα. ακόμα δυσκολότερα, το πράγμα ως θέαμα υπάρχει για να 

τοποθετεί το φιλόσοφο στη θέση του (-ως) φιλοσόφου σε μια εργαλειακότητα 

που έχει κάτι από τη  σκληρότητα της καλλιτεχνικής πράξης: ο κόσμος ύλη στα 

χέρια του καλλιτέχνη,  αλλά δεν αγγίζει την μετουσίωση ή τη μεταρσίωση μιας 

και ο-φιλόσοφος (σε μια μάλλον άφυλη χρήση του άρθρου ή σε μια υπέρφυλη ή 

αδιάφορη χρήση) θα εργαστεί μόνος του δίχως τον κόσμο, κάπου μέσα στην 

εννοιολογική του τρύπα σέρνοντας όμως μέσα σε αυτήν την εννοιακή ύλη από 

τον κόσμο έτσι που τον είδε. Πράξη απόκοσμη και σκληρή, μιας και αυτή η 

εννοιακή ύλη θα επιστρέψει πίσω στον κόσμο ως νόημα για τον κόσμο. Αυτή η 

επιστροφή ως υπεραξία νοηματοδοτεί την πράξη της φιλοσοφίας και 

υπερβαίνει την αλαζονεία της εργαλειακότητας που την εκτρέφει, διότι ο 

ρυθμός: επί-σκεψη/από-συρση και εγκόλπωση/επι-στροφή εκβάλλοντας, 

ενδεχομένως (εάν αυτό τεθεί ως ζητούμενο), σε μια μετ-εικασία, μετα-μόρφωση 

του κόσμου που συγκροτεί εξίσου νόημα για τους άλλους (συνομιλητές/τριες 

και ακροατές/τριες), έτσι που να θελήσουν να την αναλάβουν και να την 

επαναλάβουν και να τη μετασχηματίσουν, συνιστά πράξη. Αλλά μένει να φανεί: 

πώς θα διασχιστεί ηθικά η τοποθέτηση ότι η ζωή της Βασάντι και της Τζαγιάμα 

είναι καλή τροφή για το φιλοσοφικό salto mortale; Και αυτό είναι το κατά βάση 

ζήτημα ως προς την πρακτική φιλοσοφία.  Εξειδεικευόμενο θα τεθεί ως εξής 

κατά τη Νussbaum:  ακόμα και οι φεμινίστριες φιλόσοφοι, που οι θεωρίες τους 

σπανίως ανταποκρίνονται στην πράξη και σπανίως διαμορφώνονται από αυτήν, 

θα πρέπει να στρέψουν το βλέμμα τους στις γυναίκες αυτές στην Ινδία και να 

αναγνωρίζουμε από τον εαυτό κατά τη διάρκεια αυτής της συν-αλλαγής, είναι ότι ο εαυτός είναι 

ένας τύπος του όντος που δεν μπορεί να παραμείνει εν εαυτώ. Παροτρυνόμαστε  και 

οδηγούμαστε έξω από τον εαυτό μας .  ανακαλύπτω ότι ο μόνος τρόπος να γνωρίσω τον εαυτό 

μου περνά από μια διαμεσολάβηση που λαμβάνει χώρα έξω από εμένα, που μου είναι εξωτερική 

σύμφωνα με μια σύμβαση ή έναν κανόνα του οποίου δεν είμαι o δημιουργός, διαμεσολάβηση 

μέσα στην οποία δεν μπορώ να με ανακαλύψω ως δράστη της ίδιας μου της θέσμισης» (Butler, J. 

(2007).  Le Récit de soi. Paris. PUF, σ. 28). Πόσο και γιατί είναι αυτό μια φιλοσοφική στάση και τι 

σημαίνει για τη φιλοσοφία που βγαίνει από τον εαυτό της στρέφοντας το βλέμμα προς τα ζώντα 

υποκείμενα;  

 

39



έρθουν αντιμέτωπες με την πρόκληση την οποία η ζωή τους – αυτή εκεί η ζωή - 

θέτει στους στοχαστές. Πρόκληση για σκέψη, συγγραφή, τέχνη.  

Φαίνεται ότι η επι-στροφή είναι σημαντική: πώς επιστρέφει η φιλοσοφία στην 

Βασάντι και την Τζαγιάμα; Αυτή ακριβώς η επιστροφή αντιστοιχεί στη 

λειτουργία και το ρόλο της ίδιας της φιλοσοφίας, είναι ερώτημα 

μεταφιλοσοφικό και μετα-φυσικό και συγχρόνως αφορά στην διάσταση της 

πρακτικής και ηθικής φιλοσοφίας. Προς το παρόν, εδώ, οι ινδές γυναίκες δεν 

κατέχουν παρά τον όγκο ενός παραδείγματος, τα γυναικεία χαρακτηριστικά 

τους χρωματίζουν το παράδειγμα, δεν αλλάζουν την ίδια την πράξη της 

φιλοσοφίας παρά το στόχο της, συνιστούν θέμα άσκησης, αλλά δεν κάμπτουν 

τον τρόπο της να γίνεται. Η φιλοσοφία δεν λυγίζει μπροστά στο θέαμα και ο 

φιλόσοφος πρέπει να βιαστεί να καταλάβει ξανά τον τόπο του: ο τόπος αυτός, 

άμωμος, αναιμικός και άφυλος, ακόμα και όταν επιλέξει τη γυναίκα, ως 

υποκείμενο ή αντικείμενο φιλοσοφίας πρέπει να την εγκαταλείψει.  

 

Να λοιπόν, ακριβέστερα, τι θέλει, ενδεχομένως, η φιλοσοφία από την 

ανθρωπότητα ή τι την χρειάζεται: να την τροφοδοτεί με την εμπειρία εκείνη, 

που θα της επιτρέψει μεταστοιχειώνοντάς την να (συνεχίζει να) υπάρχει ως 

φιλοσοφία και άρα εν τω κόσμω: το ζήτημα  είναι για ποιου είδους εμπειρία 

πρόκειται: «Μολονότι ο φιλόσοφος δεν δουλεύει στα χωράφια ούτε είναι 

πολιτικός, θα πρέπει να προσπαθεί να έρθει πλησιέστερα στην πραγματικότητα 

που περιγράφει» - ποιου είδους εμπειρία περιγράφει; Ποια εμπειρία προσελκύει 

το ενδιαφέρον του; Και πώς την προσκτάται; Για να δούμε όμως την εμπειρία 

[των γυναικών] από την οποία θα ξεκινήσουμε, συνεχίζει η Nussbaum, 

οφείλουμε, ως φιλόσοφοι,   «να προσκομίσουμε στην επιτόπια εργασία μας όσες 

θεωρίες περί ανθρώπινου αγαθού και δικαιοσύνης έχουμε καταφέρει να 

διατυπώσουμε»8. Αλλά, ως φιλόσοφοι,    ξέρουμε ελάχιστα για τις ζωές των 

εξαθλιωμένων γυναικών, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες […]και 

χρειαζόμαστε αυτή τη γνώση [...]» και την επιτόπια έρευνα που την εξασφαλίζει. 

Ακόμα περισσότερο, εφόσον, στην περίπτωση των γυναικών στην Ινδία, η 

θεωρία εμπεριέχεται ήδη στις ζωές τους και μάλιστα με τον χειρότερο τρόπο: 

8 Νουσμπάουμ, 2005, 169 
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μέσα από την οικονομική επιστήμη της ανάπτυξης και την τρομερή επίδρασή 

της στη ζωή των ανθρώπων,  μέσα από τις αναπτυξιακές πρακτικές και τη 

δημόσια πολιτική. Ή αλλιώς, η φιλοσοφία ως θεωρητική μέριμνα πρέπει να 

συμπεριλάβει  την πρακτική μέριμνα, να κρατήσει τη ψυχραιμία της μπροστά 

στην εμπειρία, δηλαδή, στην εικόνα της – την εικόνα της εξαθλίωσης. έτσι, ο  

φιλόσοφος εν είδει ανταποκριτή βαδίζει προς την εμπειρία γνωρίζοντας εκ των 

προτέρων πως τον περιμένει σε συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής, 

καλύπτοντας συνειδητά τη διαδρομή με στόχο να  αποκωδικοποιήσει το 

γεγονός ή επιλέγει την περιπατητική στάση το περπάτημα όντας το ίδιο μια 

πλήρης (φιλοσοφική) εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων των καθ’έκαστον 

εμπειριών και του κινδύνου που, ενδεχομένως,  συνεπάγονται9; Όμως, 

ανεξαρτήτως κινδύνου, δεν είναι με τη βίωση και την ανταπόκριση με τα οποία ο 

φιλόσοφος θα απευθυνθεί στην ανθρωπότητα - η ψυχραιμία την οποία πρέπει  

να διατηρήσει μπροστά στην εμπειρία, το φιλοσοφικό αυτήκοο (με το οποίο  

τροφοδοτείται η θεωρητική μέριμνα), μεταφέρει την εμπειρία σε ένα εικονικό, 

αναίμακτο αν και όχι ανώδυνο εργαστήριο: ο δυτικός φιλόσοφος για να 

εργαστεί επί της εμπειρίας πρέπει να έχει βλέμμα ικανό να προσανατολιστεί. 

9    Το μοναχικό περπάτημα στη φύση συνιστά για τον Nietzsche τρόπο ελευθερίας της σκέψης, 

τρόπο να αποκοπεί από τα δεσμά της («δεν είμαστε από αυτούς που δεν σκέφτονται παρά μόνο 

μέσα από τα βιβλία και των οποίων η ιδέα περιμένει για να γεννηθεί τα ερεθίσματα των σελίδων.  

το ήθος μας είναι να σκεφτόμαστε στον καθαρό αέρα περπατώντας, πηδώντας, ανεβαίνοντας 

χορεύοντας,  κατά προτίμηση στα μοναχικά δεσμά ή στην όχθη της θάλασσας», Η χαρούμενη 

Γνώση, κεφ. 366) – περπάτημα σημαίνει σκαρφάλωμα, ανέβασμα: οι προκαταλήψεις βγαίνουν 

από τα σπλάγχνα. Ενώ για τον Γκάντι, συνδέεται με την καλλιέργεια της πειθαρχίας και του 

αυτοελέγχου: όχι της αόριστης ενδοσκόπησης αλλά της ενδελεχούς εξέτασης. Καταλήγει να 

είναι, μέσα από την τελετουργική, ενεργητική βραδύτητά της μία πολιτική στάση και ένα όπλο: 

περπατώντας, θυμόμαστε τη βαρύτητα και την περατότητά μας, επαναλαμβάνουμε τη γήινη 

υπόστασή μας και την αξιοπρέπεια της ορθής και αυτόνομης στάσης. Η πορεία συμπυκνώνει το 

διπλό ιδεώδες που ενυπάρχει στον όρο swadeshi: σημαίνει συγχρόνως εγγύτητα και  αυτάρκεια. 

«Μέσα από την πορεία, ερχόμαστε  σε επαφή με τους ανθρώπους στην καθημερινότητα της 

ζωής τους: διανύουμε τους αγρούς όπου εργάζονται, περνάμε μπροστά από το σπίτι τους. 

Σταματάμε και τους μιλάμε. Το να περπατάς είναι ο σωστός ρυθμός για να κατανοήσεις, να 

αισθανθείς κοντά. Κι από την άλλη, δεν  εξαρτάσαι παρά από τον εαυτό σου για να προχωρήσεις 

[…]και είναι μόνο η θέλησή σου που διατάζει» - κι έτσι κατακτάται η εσωτερική ηρεμία (Gros Fr. 

(2009). Marcher, une philosophie. Paris. Flammarion, 21-51, 257-291).  
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Επιβιώνοντας της εμπειρίας,  σημασία έχει ο μετασχηματισμός της – η εκρίζωση 

του βιώματος συμβαίνει με το διασπαραγμό του νου ώστε να αρτιωθεί το 

θεωρητικό έργο. Και αυτό συνιστά εσαεί ένα ρήγμα στη ζωή του φιλοσόφου.  

 
« […] ξέρουμε ελάχιστα ως φιλόσοφοι για τις ζωές των εξαθλιωμένων γυναικών, 

ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες […] και χρειαζόμαστε αυτή τη γνώση για να 

θέσουμε επί τάπητος τα σωστά ερωτήματα […]»10 
 

Αλλά: πώς αποκτιέται αυτή η γνώση και τι σημαίνει «γνωρίζω [για]  την 

εξαθλιωμένη ζωή;». Πειραματική γνώση, εμπειρική γνώση, δειγματική γνώση, 

στοιχεία. Ποια εμπειρική τροφή χρειάζονται τα σωστά ερωτήματα για να είναι 

σωστά (δηλ. φιλοσοφικά;);  Ο/Η φιλόσοφος πρέπει να βγει στο δρόμο και να τον 

περπατήσει. Να βρει την εγγύτητα ή μάλλον να την αναγνωρίσει εκ νέου ως 

σημαντική φιλοσοφική κατηγορία11. Αυτή την εγγύτητα τη φυσική και 

μεταφυσική έναντι του ανθρώπινου όντος-που-παθαίνει.  

 

 

Παρέκβαση 

Από την άλλη, εάν εξειδικεύσουμε τη ματιά μας, σε ό,τι αφορά στη σχέση της 

φιλοσοφίας με τη γυναίκα (είτε ως υποκείμενο: γυναίκα-φιλόσοφο είτε ως 

αντικείμενο μελέτης από τη φιλοσοφία), θα έπρεπε ξεκινώντας να 

συνεξετάσουμε:  

 

 Εάν και πώς ο ίδιος ορισμός της φιλοσοφίας, έτσι όπως αποτυπώνεται 

στην ιστορική εξέλιξή της αποκλείει την ενεργητική ένταξη της γυναίκας 

στη διαμόρφωση αυτής της ιστορίας ή αλλιώς, με βάση αυτόν τον 

υπερισχύοντα ορισμό, τί εμποδίζει τη γυναίκα να ασχολείται 

συστηματικά,  με τη φιλοσοφία όχι ως πραματευτής ή μεσάζοντας ή 

τεχνίτης ή μεταπράτης αλλά ως ο ίδιος ο δημιουργός, ως φιλόσοφος 

10  Νουσμπάουμ, 2005 
11  Βλ. Couloubaritsis L. (2005). La proximité et la question de la souffrance humaine. En quête de 
nouveaux rapports de l’homme avec soi-même, les autres, les choses et le monde. Bruxelles. Ousia, σς. 
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 Εάν υπάρχει κάτι σκοτεινό και απροσπέλαστο στη φιλοσοφία που την 

κρατά μοιραία σε απόσταση από τη «σκοτεινή ρίζα της κραυγής», το 

σώμα, το εκειδά-να, τη πράξη που βράζει, το τώρα-δα, που την εμποδίζει 

να βάλει το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων παραμένοντας εσαεί στη 

θέση του θεατή 

 Εάν η φιλοσοφία, ως τέτοια, είναι καταδικασμένη ή αποφασισμένη όχι 

μόνο να μένει στην απέναντι πάντα όχθη, αλλά και, ως μορφή αριστείας,  

να μη συνομιλεί ευθέως με τους μη άριστους παρά υπό μορφή 

«διδασκαλίας» ή μύησης. Έτσι, μπορεί πολύ καλά να έχει ως θέμα της τη 

γυναίκα, δίχως το φιλοσοφούν υποκείμενο να χρειάζεται να  είναι 

γυναίκα  ή να μιλά για τη βία, δίχως αναγκαστικά το φιλοσοφούν 

υποκείμενο να την υφίσταται ή να την έχει υποστεί. Διότι αυτός είναι ο 

τρόπος, η φύση της φιλοσοφίας. Ακόμα όμως και να την έχει υποστεί, θα 

πρέπει να τη μετουσιώσει, να τη μετενσαρκώσει, να την αποσαρκώσει, να 

την αποφυλοποιήσει, να την ουδετεροποιήσει.  

 Τι φέρνει σε σύγκρουση τη γυναίκα με μια τέτοια διανοητική και ηθική 

στάση ή αλλιώς, πώς μια τέτοια απαίτηση περιθωριοποιεί τη γυναίκα, η 

οποία νοείται ως μη ικανή να την υιοθετήσει 

 Πώς συμβιβάζεται η αποστολή της φιλοσοφίας για άγρυπνη και συνεχή 

κριτική στάση απέναντι στην «ύπνωση» του καθημερινού νου (που 

εύκολα συστοιχείται με στερεότυπες αντιλήψεις) αλλά και για συνεχή 

ανατροπή των δεδομένων (προκειμένου να τα κάνει σαφέστερα και να 

τα επαναπροσδιορίσει) με την ενίσχυση της μεροληψίας κατά της 

γυναικείας ικανότητας να φιλοσοφεί και εν γένει κατά της γυναικείας 

φύσης, δηλαδή, με την ενίσχυση μιας βαθιάς,  κατάφασης στην 

ανισότητα, η οποία είτε δεν γίνεται συνειδητά αντιληπτή ως τέτοια είτε 

παρακάμπτεται μέσα από παρελκυστικά επιχειρήματα; 

 Με βάση την ιστορική της εξέλιξη ποια έννοια μπορεί να πάρει η 

συμμετοχή της φιλοσοφίας στη δημόσια ζωή και στους δημόσιους 

διαλόγους, ιδιαίτερα όταν η φιλοσοφία ασκείται από γυναίκες ή αλλιώς 

πώς μπορούν να φέρουν οι γυναίκες τη φιλοσοφία μέσα στη δημόσια 

ζωή;  
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Στο τρίπολο δηλαδή, φιλοσοφία-γυναίκα-δημόσια ζωή, υπάρχουν οι εξής 

εγγενείς απώσεις ή αγκάθια ή νευρώσεις, παρόλο ότι η φιλοσοφία τις 

θεματοποιεί ενίοτε ευχαρίστως: 

 

1. Της φιλοσοφίας ως προς την πράξη (λόγω της θεωρητικής υφής αλλά και 

της υπεράσπισής της) 

2. Της φιλοσοφίας ως προς τη «δημόσια» ζωή: από τη μια η σχέση των 

φιλοσόφων με την πόλη είναι ιστορικά εγγεγραμμένη ήδη από την 

περίοδο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ωστόσο, συγχρόνως, 

καταγράφεται η δυσπιστία τους απέναντι στις ασθένειες του δημόσιου 

λόγου  

3. Της φιλοσοφίας ως προς το σώμα, το συναίσθημα, το βίωμα (ως μη 

νοητικών στοιχείων που φθείρουν ή αποδυναμώνουν την καθαρότητα 

της κρίσης) 

4. Της φιλοσοφίας ως προς τη γυναίκα ως μη «φιλοσοφικό» ον ή ως όν μη 

ικανό να φιλοσοφεί. 

 

Προφανώς, ήδη τα παραπάνω μπορούν να κατηγορηθούν ότι κατατείνουν σε 

μία έμμεση προσπάθεια ουσιολογισμού, ότι δηλαδή, υπονοούν την ύπαρξη μιας 

γυναικείας φύσης, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία την ταξινομούν  

και την κατατάσσουν, και, με αυτήν την έννοια, την καταδικάζουν σε μια 

εννοιολογική και ιδεολογική ακινησία ή σε ένα αντίβαρο στερεότυπο.  

 

Ωστόσο, πράγματι, η φιλοσοφία αναπτύσσεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ως 

μη γυναικεία υπόθεση ή για την ακρίβεια θεσμοποιείται ως μη γυναικεία 

υπόθεση όπως ,πράγματι, η φιλοσοφία βρίσκεται ένα βήμα πίσω από το 

θεωρητικό οχύρωμα. Πράγματι, έχουμε ένα έλλειμμα τόσο της επεξεργασίας της 

σχέσης της φιλοσοφίας με τη γυναίκα ως υποκείμενο του φιλοσοφικού λόγου 

και πράγματι έχουμε ένα έλλειμμα της φιλοσοφίας ως προς τη δημόσια εκφορά 

της. Ο συνδυασμός των τριών ελλειμμάτων δεν είναι αναγκαστικός, είναι όμως 

εμβληματικός, εφόσον εν γένει, στα επιχειρήματα στα οποία βασίζεται η 
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φιλοσοφική απουσία των γυναικών, βασίζεται και η δημόσια παραγκώνισή 

τους: « Η φιλοσοφία είναι ο τάφος της γυναίκας [...] Η δυνατότητα της 

φιλοσοφίας συνδέεται σε μεγάλο μέρος της με την αδυνατότητα της 

γυναίκας»12.  

Αν σε ορισμένες δραστηριότητες αποδίδονται σταδιακά ορισμένα ειδικά 

χαρακτηριστικά τα οποία προοδευτικά ζυμώνονται με τη φύση των 

δραστηριοτήτων αυτών προσδιορίζοντάς τες (όπως για παράδειγμα, η αυστηρή 

λογική συγκρότηση του λόγου για τη φιλοσοφική δραστηριότητα), και αν τα 

ειδικά αυτά χαρακτηριστικά αποδίδονται πάγια σε ένα φύλο, εξηγώντας και 

επιβεβαιώνοντας τους λόγους της ισχύος του, τότε φαίνεται να διαμορφώνεται 

μια «φυσική» αλυσίδα που οδηγεί άρρηκτα στο συμπέρασμα:  ο φιλοσοφικός 

λόγος δεν μπορεί παρά να είναι αρσενικός και ως τέτοιος δεν μπορεί παρά να 

εκφέρεται από αρσενικά υποκείμενα – αυτό φαίνεται να συγκροτεί κι ένα 

επιχείρημα ισχύος για την ίδια τη φιλοσοφία – στην πραγματικότητα, η 

φιλοσοφία παραμένει τυφλή έναντι του γένους παραπέμποντας πράγματι σε 

έναν ουσιολογισμό, όπου η ταυτότητα της γυναίκας δεν μπορεί παρά να είναι 

προσδιορισμένη και ως εκ τούτου αόρατη ή αδιάφορη – το ερώτημα δεν θα ήταν 

πλέον να αναφανεί το μέχρι εκείνη τη στιγμή αόρατο ή ήδη υπάρχον – το 

γυναικείο φύλο – σε μια κίνηση φιλοφροσύνης ή φωτισμού αλλά να εφευρεθεί ή 

να τελεστεί κατά την έννοια με την οποία αντιλαμβάνεται την επιτελεστικότητα 

η J. Butler 13. Δίχως αυτά τα χαρακτηριστικά, η φιλοσοφία θα έπαυε να είναι 

«ακριβώς» φιλοσοφία ή να αναγνωρίζεται ως τέτοια, ακόμα και σήμερα όπου 

μοιάζει να έχει υποχωρήσει  η φυσικότητα αυτής της σύνδεσης. Ωστόσο, αυτή η 

πρώιμη αρρενοποίηση της φιλοσοφίας είναι  πράγματι προϊόν «ερμηνευτικής 

12  Malabou C. (2009). Changer de différence, le féminin et la question philosophique. Paris. Galilée, 

117 
13 «Ως οντολογική έννοια που αγγίζει τη φύση του όντος ακριβώς όπως έναν σύνολο 

πρωτόγονων εννοιών που έγιναν δεκτές από την ελληνική φιλοσοφία, το γένος μοιάζει να 

ανάγεται κατά πρώτο λόγο στη φιλοσοφία»,   M. Wittig, « La Marque du genre », στο: Butler, J. 

(2006). Trouble dans le genre, le féminisme et la subversion de l’identité. Paris. La Découverte, 

2006,  p. 12/ ελλ. μτφρ. Αναταραχή Φύλου. Ο Φεμινισμός και η Ανατροπή της Ταυτότητας. Αθήνα. 

Εκδ. Αλεξάνδρεια). 

45



βίας»14, η οποία  δημιουργεί ένα  άκαμπτο αυτονόητο που εξελίσσεται ως  

σύμφυτο της φιλοσοφίας – η θηλυκή διάσταση, προορισμένη στη μερικότητα, 

την ατομικότητα και την ιδιωτικότητα και μη ικανή για καθολικότητα και 

αυτοσυνείδηση15 απωθείται στο μυθολογικό, δαιμονικό περιθώριο, φορέας 

πανούργος του ενστίχτου, των ορμών (η σύνδεση της γυναίκας με το άτακτο 

συναίσθημα, το ζωώδες ένστικτο, την προ-συνειδητή ζωή.  

 

 Η ελλειμματική ορθολογικότητα, η αδυναμία οργάνωσης και υπεράσπισης 

στέρεων και αναμφισβήτητων κριτηρίων και αξιών που θα ορίζουν τον τόπο της 

ουσίας, της αλήθειας και της ενότητας16,  εκδιώκει τη γυναίκα από τη νομή της 

14 Αγκασένσκι Σ. (2000). Πολιτική των Φύλων. Αθήνα. Πόλις. σ. 64, αναφ. στο: Θεοδωροπούλου 

Έ. (2004). Ο φιλοσοφικός λόγος και η γυναίκα «βαθιά στα σπλάγχνα του, στο:  (επιμ. Καΐλα Μ., 

Berger G., Θεοδωροπούλου Ε.). In Eλληνοτουρκικές Προσεγγίσεις: Επαναπροσδιορίζοντας τη 

γυναικεία ταυτότητα, Αθήνα. Ατραπός.  σσ. 37-48  Ήδη η Butler υπογράμμισε ότι η 

σεξουαλικότητα είναι μία τέχνη, το φύλο μια μορφή θεατρικοποίησης, θεατρικού εγκιβωτισμού: 

σκηνοθετούμε καθημερινά, επαναληπτικά και τελετουργικά τη γυναίκα την οποία η κοινωνία 

γεννά – γινόμαστε σταδιακά το φύλο μας, κατασκευαζόμαστε, σε ένα βαθμό ασυνείδητα, αν και 

όχι μηχανικά,   άνδρες και γυναίκες: πρόκειται για μια πρακτική αυτοσχεδιασμού που 

εκτυλίσσεται στο εσωτερικό μιας σκηνής εξαναγκασμού – έτσι, αυτό που είμαι συγκροτείται 

συγχρόνως στη βάση κανόνων αλλά και στη δυνατότητα να διατηρείται μια κριτική και 

μετασχηματιστική σχέση με αυτούς. Πρόκειται εν τέλει για την ανάγκη να τίθεται αέναα την 

έννοια του ανθρώπινου, το δικαίωμα  να σκεφτούμε κριτικά – δηλ. φιλοσοφικά – τις συνέπειες 

της παραγωγής, αναπαραγωγής και από-παραγωγής του ανθρώπινου. Η έννοια του ανθρώπου 

δεν είναι κεκτημένο (Butler  J. (2006). Défaire le  genre. Paris. Éditions Amsterdam, p. 14-15).  
15 HEGEL, G.W.F. (1977) La phénoménologie de l’esprit, (trad. Par J. Hyppolite), tom. I-II, Aubier, 

Paris, τόμ. ΙΙ, σ. 25, στο: Θεοδωροπούλου, 2004. 
16 Αλλά: «κάθε ανθρώπινο ον, άνδρας και γυναίκα, φέρει μέσα του την παρουσία περισσότερο ή 

λιγότερο καταπνιγμένη, περισσότερο ή λιγότερο ισχυρή του άλλου φύλου. Καθένας είναι κατά 

έναν τρόπο ερμαφρόδιτος. Φέρει αυτή τη δυαδικότητα μέσα στην ενότητά του» (Morin, E. 

(2001), La méthode. 5. L’humanité de l’humanité. L’identité humaine. Paris. Seuil. σ. 75, στο: 

Θεοδωροπούλου, 2004). «Η διαδρομή από το αρσενικό, το ανδρόγυνο, το  γύνανδρο, το 

γυναικείο στο ιδεατό άφυλο, αν αυτός είναι ο στόχος της φιλοσοφίας, περνά μέσα από τον 

απύθμενο πολλαπλασιασμό των φυλικών νοημάτων, το ερεβώδες και ειρωνικό παιχνίδι 

ανάμεσα στο ταυτόν και το άλλο, το όμοιο και το διαφορετικό που υπονομεύουν την έννοια της 

ταυτότητας, δίχως να την εξανεμίζουν». 
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εξουσίας17, αλλά και από το χώρο της φιλοσοφίας, των επιστημών αλλά και της 

τέχνης, εφόσον ο κόπος  που σχετίζεται με τη  σκληρή νοητική άσκηση δεν 

συνάδει με τη γυναικεία φύση, προσδεμένη στο παρόν, στο άμεσο, στα ριζά του 

σώματος. Η έννοια, προϊόν αποσωματοποιημένο,  αποκαθαρμένο και παράδοξα 

ανθρωποποιημένο, παρά τον άνθρωπο και πέρα από τον άνθρωπο, δεν αρμόζει 

στη ζωώδη γυναικεία υπόσταση - οι φιλόσοφοι μια άυλη διάνοια – δίχως σχέση 

με σπλάγχνα18.  

 

“Είναι δυνατό για τις γυναίκες να έχουν μια ορισμένη ωρίμανση, αλλά δεν 

μορφώνονται για τις υψηλές επιστήμες, τη φιλοσοφία και τις υψηλές τέχνες. Οι 

γυναίκες μπορούν να έχουν αναλαμπές, γούστο και διακοσμητικές αρετές, αλλά το 

ιδεώδες βρίσκεται έξω από τις ικανότητές τους. Η διαφορά ανάμεσα στον άνδρα και 

τη γυναίκα συγκρίνεται με εκείνην ανάμεσα στο ζώο και το φυτό. Το ζώο αντιστοιχεί 

περισσότερο στο χαρακτήρα του ανθρώπου, ενώ το φυτό, προορισμένο για μια 

περισσότερο ομοιόμορφη ανάπτυξη, αντιστοιχεί περισσότερο στη γυναικεία φύση»19 

 

Ήδη από τον Πλάτωνα, η ισότητα κρέμεται από την έννοια της συγκρότησης 

ταυτότητας, η οποία με τη σειρά της έχει ως καλούπι το αρσενικό μοντέλο 

ρίχνοντας στο σκοτάδι τα γυναικεία χαρακτηριστικά όχι όμως και τα ανδρικά 

που αποτελούν σημείο αναφοράς – η ισότητα των γυναικών συνδέεται με την 

εξέλιξή τους σε άνδρες: αποφυλοποιημένα θηλυκά (πώς θα ξεπερνούσαν οι 

17  Nietzsche, Fr. Par-delà bien et mal (2000/1886). Paris. GF Flammarion: « Μία συνολική 

σύγκριση του άνδρα κα της γυναίκας επιτρέπει να πούμε: η γυναίκα δεν θα είχε την ιδιοφυΐα της 

εμφάνισης εάν δεν είχε το ένστικτο του δεύτερου ρόλου» (αναφ. στο:  Frantz Α. La pudeur et « la 

question de la femme », Nietzsche dans le texte, Sens public, www.sens-public.org, 2011/03,  

http://www.sens-public.org/spip.php?article805).  
18  Πρβλ. την παρατήρηση των σχολιαστών του Εγέλου ότι το πρωταγωνιστικό υποκείμενο της 

Φαινομενολογίας του Πνεύματος είτε δεν έχει σώμα, εξαρχής αποσωματωμένο, είτε τείνει να το 

απαρνιέται αναθέτοντάς το σε άλλα υποκείμενο ή μάλλον αντικείμενα (Butler J., Malabou C. 

(2010). Sois mon corps. Une lecture contemporaine de la domination et de la servitude chez Hegel. 

Paris. Bayard, σ. 7). 
19 Hegel G.W.F. (1979). Grundlinien der Philosophie des Rechts. Frankfurt am Main : Shukamp, 

Theorie Wekausgabe, band 7 In:Vintges K. (1996). Philosophy as passion. The thinking of Simone 

de Beauvoir. Bloomington & Indianapolis. Indiana University Press, σ. 179. 
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γυναίκες την κατά Derrida «φαλλογοκεντρική»20 δομή του πολιτισμού που τις 

εξέθρεψε θεμελιώνοντας τον ίδιο τους το λόγο και την αυτοαντίληψή τους;). 

Προχωρώντας στον Αριστοτέλη, οι γυναίκες τοποθετούνται στα όρια της πόλης 

και της αγριότητας, του ανθρώπου και του ζώου. Η γυναίκα δεν συμμετέχει στα 

της πόλης - ως «άπολις» συνιστά μια μόνιμη απειλή για την αρμονική ζωή της -, 

χαρακτηριστικό που την προσεγγίζει στους σκλάβους (δίχως να την εξομοιώνει 

– αλλά είναι διαφορά βαθμού μόνο αυτή) – η γυναικοκρατία στις οικογένειες 

συνιστά έναν πολιτικό κίνδυνο αναστροφής των ιεραρχιών. Οι δε φυσιολογικές 

ή ψυχολογικές  διαφορές ορίζουν το θηλυκό ον με όρους ανωτερότητας-

κατωτερότητας αλλά κυρίως με όρους ελαττωματικότητας, έλλειψης, μιας 

μορφή τερατογονίας. Παρόλο όμως ότι η γυναίκα είναι η πρώτη απόκλιση από 

την (αρσενική) νόρμα και γίνεται κατανοητή με όρους ιεραρχικού δυϊσμού, δεν 

παύει να είναι μια μορφή της ανθρώπινης ποικιλότητας και ως τέτοια, 

ανθρωπολογικό θεμέλιο της δημοκρατίας. Ανοίγει έτσι μια μακρά γραμμή, όπου 

η έννοια της ανισότητας και της κατωτερότητας της γυναίκας φυσικοποιούνται 

όντας εγγενείς στη φύση των πραγμάτων και άρα ανυπέρβλητες, γίνονται, 

δηλαδή, η αναμφισβήτητη αρχή στη βάση της οποίας η υποταγή δεν είναι παρά 

η άμεση και αναπόδραστη συνέπεια, ιδωμένη κάθε φορά, με περισσότερο ή 

λιγότερο ακραίο τρόπο, στο ειδικό πλαίσιο που διαμορφώνει η κάθε φιλοσοφική 

και θεολογική (στην προέκταση του προπατορικού αμαρτήματος)  προσέγγιση. 

20    « Μιλώ κυρίως, εδώ και καιρό, για διαφορές φύλου, παρά για μία μόνη διαφορά – δυϊκή και 

αντι-θεσιακή  -  η οποία στην ουσία είναι, με το φαλλοκεντρισμό, με αυτό που επονομάζω 

«φαλλογοκεντρισμό" [phallogocentrisme] ένα δομικό χαρακτηριστικό του φιλοσοφικού λόγου 

που θα έχει υπερισχύσει στην παράδοση. Η αποδόμηση διέρχεται κατά πρώτιστο λόγο από εκεί. 

Όλα επιστρέφουν εκεί. Πριν από κάθε φεμινιστική  πολιτικοποίηση (και παρόλο ότι συχνά 

συντάσσομαι με αυτήν, υπό ορισμένες συνθήκες), σημασία έχει να αναγνωρίσουμε αυτό το 

ισχυρό φαλλογοκεντρικό έρεισμα που ορίζει σχεδόν ολόκληρη την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

Ως προς την καθαρά φιλοσοφική παράδοση αυτής της φαλλοκεντρικής κληρονομιάς, 

εκπροσωπείται, με τρόπο βεβαίως διαφορετικό αλλά ίσο, τόσο στον Πλάτωνα όσο και στον 

Freud ή τον Lacan, τόσο στον Kant όσο και στον Hegel, τον Heidegger ή τον Lévinas», Derrida J. 

(2000). Entretien avec Jacques Derrida : autrui est secret parce qu'il est autre. in Le Monde de 

l'éducation, n°284, septembre, αναφ. στο : Dely C. (2006). Jacques Derrida : le "peut-être" d’une 

venue de l’autre-femme. La déconstruction du "phallogocentrisme" du duel au duo. Sens Public, 

http://www.sens-public.org/spip.php?article297&lang=fr. 
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Παράλληλα βεβαίως, η γυναίκα συνδέεται με το βαρύδι του σώματος21, με την 

ύλη, εγκυμονεί και γεννά με πόνους – ωστόσο, μπορεί, κατά περίπτωση, να είναι 

ικανή να γίνει φιλόσοφος, εφόσον θα ήταν ικανή να υπερβεί το σώμα και τις 

δεσμεύσεις του αλλά σε κάθε περίπτωση από δεύτερο χέρι: 

 

 

 
« H γυναίκα εξηγεί το περατό, ο άνδρας τρέχει πίσω από το άπειρο. Έτσι πρέπει να 

γίνουν τα πράγματα και ο καθένας έχει τις οδύνες του . επειδή η γυναίκα φέρνει  

παιδιά στον κόσμο με οδύνη, αλλά ο άνδρας συλλαμβάνει ιδέες μέσα σε οδύνη . η 

γυναίκα δεν οφείλει να γνωρίζει την κατάθλιψη της αμφιβολίας, ούτε το μαρτύριο της 

αγωνίας, δεν οφείλει να βρίσκεται έξω από την ιδέα, αλλά την κατέχει από δεύτερο 

χέρι.  Λόγω του ότι εξηγεί το περατό, η γυναίκα είναι η ζωή η πιο βαθιά του άνδρα, 

αλλά μια ζωή που οφείλει να είναι κρυφή και μυστική, όπως είναι πάντα η ζωή της 

ρίζας. Και να γιατί μισώ όλες τις απεχθείς κουβέντες σχετικά με τη χειραφέτηση των 

γυναικών […]  Υπάρχει άραγε αλήθεια μία γυναίκα αρκετά αφελής, αρκετά 

ματαιόδοξη και αρκετά αξιοθρήνητη,  ώστε να πιστέψει ότι, κάτω από την ανδρική  

επιβολή, θα μπορούσε να γίνει τελειότερη από τον άνδρα22; 
 

 Eάν ο άνδρας τίκτει έννοιες-ιδέες, η γυναίκα, πλάσμα της γέννας, δεν μπορεί να 

συναντήσει τη φιλοσοφία παρά γεννώντας τον εαυτό της ως έννοια ή 

σκεπτόμενη σκέψη υπερβαίνοντας τον οίκο και τη μητρότητα (εν είδει Αθηνάς) 

αλλά και στη συνέχεια την ανδροποίηση αυτής της άμωμης γέννας.  Η απόδοση 

φύλου στην  αντίθεση ανάμεσα σε σώμα και ψυχή ή πνεύμα, λογική και 

κτηνώδεις ορέξεις-επιθυμία, επιτρέπει να δαμαστεί η γυναίκα περιοριζόμενη στο 

σπίτι,  ενώ όντας αντικείμενο απόλαυσης και κατάκτησης και υποκείμενο 

21  Πρβλ. « Κοίταξε τη γυναίκα τη στιγμή που γέρνει το κεφάλι και οι πλούσιες πλεξίδες της 

αγγίζουν σχεδόν το έδαφος, μοιάζουν σαν μίσχοι λουλουδιών με τους οποίους έριξε ρίζες στη γη 

– δεν στέκεται λοιπόν σαν ένα πλάσμα υποδεέστερο από τον άνδρα, που κοιτάζει προς τον 

ουρανό και μόλις αγγίζει τη γη;» (Kierkegaard S. (2008). Ou bien... Ou bien, L'équilibre entre 

l'esthétique et l'éthique dans l'élaboration de la personnalité. Paris. Tel-Gallimard, σ. 578). 
22 Kierkegaard, ibid., 576-577. Πρβλ. « Η τέλεια γυναίκα είναι ένας τύπος ανθρωπότητας 

ανώτερης από τον τέλειο άνδρα: κάτι πιο σπάνιο επίσης. Η φυσική ιστορία των ζώων προσφέρει 

το μέσο για να κάνουμε αληθοφανή αυτήν την πρόταση» (Nietzsche Fr.  (2001). Humain trop 

humain, Paris. Hachette, κεφ. VII, 377) 
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σαγήνης, αλλά, παράλληλα, ένα αγαθό που ανήκει στους άντρες,   γίνεται πηγή 

εσωτερικών διχονοιών στις κοινωνίες και ως εκ τούτου συνιστά απροσδιόριστο 

κίνδυνο για την πολιτική ζωή κατά τον Μακιαβέλλι. Στερημένη έτσι από δημόσια 

ύπαρξη, στη συνέχεια του προπατορικού αμαρτήματος, μένει στο σπίτι 

καρφωμένη, κατά τον Λούθηρο,  «όπως ένα καρφί στον τοίχο»23 -  βλέποντας  το 

σύζυγό της θα πρέπει να μάθει να σκέφτεται ότι είναι εικόνα του αληθινού και 

υπέρτατου κυρίου, του Χριστού. Για τον Καλβίνο, η άσκηση διοίκησης από μία 

γυναίκα συνιστά ανωμαλία, την εμφάνιση της θείας οργής στη γη –   η 

βασίλισσα Ελισάβετ αποτέλεσε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για την ανάπτυξη 

ενός σκληρού διαλόγου σχετικά με τη νομιμοποίηση της γυναικείας βασιλείας. Η 

ίδια η Ελισάβετ επιχειρηματολόγησε μέσα από τη θεωρία της διάκρισης των δύο 

σωμάτων του βασιλιά: το φυσικό και το πολιτικό, το οποίο θα έχει σβήσει όλες 

τις φυσικές (γυναικείες) ατέλειες24. Ωστόσο, στην ίδια βούληση, στις ιδιαίτερες 

πίστεις και στην ίδια δύναμη, κρύβεται και η αρχή της αποστροφής στη 

γυναικεία μαγεία και στην απογείωση του μισογυνισμού ακόμα και στο έργο 

ενός μεγάλου ουμανιστή, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια του σύγχρονου κράτους 

αλλά και της υποταγής και της πολιτικής ανικανότητας των γυναικών, του Jean 

Bodin (1529-1596). O Hobbes επίσης, δεν θα αποφύγει να υποκαταστήσει τη 

λογική υπόθεση του συμβατικού χαρακτήρα κάθε κυριαρχίας με μια ιστορική 

υπόθεση υποστηρίζοντας ότι αν και από τη φύση τους οι γυναίκες είναι ίδιες με 

τους άντρες, οι άντρες κυριαρχούν ως θεμελιωτές, πατέρες των πολιτειών. Για 

τον Spinoza οι γυναίκες αποκλείονται από το πεδίο της σκέψης, εφόσον 

«άνδρες, γυναίκες, παιδιά έχουν την ίδια ικανότητα να υπακούνε, αλλά όχι να 

ασκούν τη σοφία»25. 

23  Luther, M. (1975). Le livre de la Genèse. In Œuvres. Genève. Labor & Fides, 3, 16 ; 177, αναφ. 

στο: Grimm R. (1999). Luther et l’expérience sexuelle. Sexe, célibat, mariage chez le réformateur. 

Genève. Labor& Fides.  
24  Knox J., (1558/1993).  The first blast of the trumpet against the monstrous regiment of 

women. In On Rebellion. Cambridge UP. Ed. Roger A. Mason, αναφ. στο: Collon Fr., Pisier E., 

Varikas E. (2011). Les femmes de Platon à Derrida. Anthologie Critique. Paris. Editions Dalloz,pp. 

109-113. 
25  Spinoza B. (1861).  Traité théologico-politique. In Œuvres Complètes. Paris. Charpentier, αναφ. 

στο: Collon, Pisier, Varikas, 2011. 
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« Aυτό που μια μακροσκοπική θέα μπορεί να θέσει σε προοπτική, από πολύ μακριά 

και από πολύ ψηλά, είναι μια ορισμένη έρημος. Ούτε γυναίκα εν ζωή – μια έρημος 

κατοικημένη, ασφαλώς, μια γεμάτη έρημος στη μέση της ερήμου και μάλιστα, θα πουν 

κάποιοι, μια μαύρη έρημος του κόσμου: ναι, αλλά άνδρες, άνδρες, άνδρες, εδώ και 

αιώνες πολέμου, και κοστούμια, στολές, καπέλα, ράσα, πολεμιστές,  συνταγματάρχες, 

στρατηγοί, παρτιζάνοι, στρατηγοί και πολιτικοί, καθηγητές, θεωρητικοί της 

πολιτικής, θεολόγοι. Θα αναζητούσατε μάταια μια γυναικεία φιγούρα, και τον 

παραμικρό υπαινιγμό στη διαφορά των φύλων»26. 
 

 

I don’t fit 27 

Eίναι λοιπόν η γυναίκα-φιλόσοφος «παρά-ξενη»?  Η ομαλοποίηση, η 

θεσμοποίηση, η κανονικοποίηση, η ένταξη στην κοινή τάξη των πραγμάτων, η 

τακτοποίηση, κάνει το παράξενο να είναι λιγότερο παράξενο ή περισσότερο 

ανεκτό; Όμως εδώ, έχουμε να κάνουμε με δύο «τέρατα»: τη γυναίκα και τη 

φιλοσοφία. Δύο παρίες ( θα έλεγε η Arendt).  

 

Η φιλοσοφία συνειδητά δεν απαρνήθηκε τον εξουσιαστικό λόγο, κυρίως διότι 

καταγράφεται ιστορικά ως αρσενική δραστηριότητα αλλά κυρίως, επίσης, διότι 

συνδέεται με την υψηλή σκέψη – άλλωστε ιδωμένη ως αρσενική ικανότητα. Από 

την άλλη, η φιλοσοφία σέρνεται στο περιθώριο (συνειδητά εν πολλοίς και πάλι), 

ακριβώς για τον ίδιο λόγο: διότι δεν είναι τίποτα άλλο περισσότερο παρά σκέψη.  

Τρία πράγματα: 1. Η ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας είναι αρσενική. 2. Το 

ζήτημα της διαφοράς των φύλων και το ζήτημα της γυναίκας, παρά τον 

πολλαπλασιασμό των αντιπαραθέσεων και των θεωριών, παραμένει άγνωστη 

26 Σχόλιο του Derrida  για την αντίληψη του κόσμου στον Carl Schmitt αναφορικά με τη 

διαλεκτική φίλου-εχθρού (Derrida J., Politiques de l'amitié, Paris, Galilée, 1994 αναφ. στο: Dely, 

2006) 
27 “ […] I don’t belong to any group […] But not because I want to be so original – it so happens 

that I somehow don’t fit”, αναφ. στο: Court  A. (2008). Hannah Arendt's Response to the Crisis of 

Her Times.Unisa Press. Amsterdam. Aυτή ακριβώς τη στάση θα καυτηριάσει ο Isaiah Berlin ως 

ένδειξη επιπλέον ελλιπούς φιλοσοφικής αυστηρότητας στη σκέψη (βλ. Jahanbegloo, R. (1991). 

Conversations With Isaiah Berlin. McArthur & Co.  
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ήπειρος, κυρίως θέμα δίχως σοβαρότητα και ευγένεια, σε σύγκριση με το ζήτημα 

της Ανθρωπότητας και του Ανθρώπου. 3. Οι σπουδές του φύλου δεν χαίρουν 

παντού εκτίμησης: μάλλον πρόκειται για ένα κολοσσιαίο ιδεολογικό  φράγμα 

που γίνεται κολοσσιαίο όταν θέλουμε να μετρήσουμε τις «γυναίκες» 

«φιλοσόφους»28. ‘Όταν οι άνδρες υπερασπίζονται τη γυναικεία υπόθεση (όπως 

ο Condorcet ή ο John Stuart Mill) είναι φιλόσοφοι, όταν οι γυναίκες 

προσεγγίζουν τα ίδια θέματα (όπως η Mary, Wollstonecraft ή η Simone de 

Beauvoir) είναι περισσότερο φεμινίστριες: αυτό το σημασιολογικό γλίστρημα, 

είναι γλίστρημα προς την κατηγορία της ασημαντότητας: ο λόγος των γυναικών 

δεν είναι φιλοσοφικός – βλ. σημαντικός – διότι είναι: «υποκειμενικός, μερικός, 

ιδιαίτερος, ειδικός, αποκλειστικός, δευτερογενής, δίχως θεωρητικές αξιώσεις»29, 

αυτοδιδακτικός μαστορικός, υβριδικός και αταξινόμητος και ακαταχώριστος 

(αθεσμοποίητος ή εξωθεσμικός ή α-θεσμικός), καθώς κατά κανόνα διασχίζει και 

αναμιγνύει τα είδη, απείθαρχος, ιδεολογικός  - επομένως, επιστημονικά ύποπτος. 

Λόγος ελάσσων, ανήλικος.  Παρόλα αυτά, θα ανέμενε κανείς ότι η φιλοσοφία, ως 

στοχασμός κριτικός, θα επέφερε την αναμενόμενη διόρθωση: αλλά θα πρέπει η 

ίδια να μη δρα ως ιδεολογία, ως κανονιστική βία30. Φιλοσοφικά μιλώντας το 

28 « Έτσι,  ο αντιφεμινισμός της σύγχρονης φιλοσοφίας διαφέρει βαθιά από τον αντιφεμινισμό 

της παραδοσιακής φιλοσοφίας, στο βαθμό στον οποίο δεν έγκειται πλέον στο μισογυνισμό της 

αποδοχής μιας κατώτερης γυναικείας φύσης αλλά  «περισσότερο στην αποφυγή του 

προβλήματος της σχέσης ανδρών/γυναικών προς όφελος της σχέσης των, τρόπον τινά 

αφηρημένων, κατηγοριών του θηλυκού και του αρσενικού» - πρόκειται έκτοτε για έναν 

αντιφεμινισμό της συγκάλυψης, καθώς το θηλυκό μπορεί, ως τρόπος ύπαρξης στον κόσμο, να 

παρακάμψει, να κάνει χωρίς τη γυναίκα. Ακόμα και η αιρετική περιοχή της αποδόμησης, η οποία 

έρχεται να διαγράψει το βασίλειο του πατριαρχικού λόγου κατοικείται από άντρες συγγραφείς 

[…]” (Collin Françoise 1993: Le philosophe travesti ou le féminin sans les femmes, in: Multitudes, 

août, σσ. 205-235 ) 
29 Βλ. Mailloux, L. (2008). La tête de Beauvoir et le sexe des philosophes,  

http://sisyphe.org/spip.php?article2862 και Timmermans L. (2005).  L’Accès des femmes à la 

culture. Paris. Champion.  

30 Βλ. το έργο της Marie de Gournay,  φίλης και εκδότριας του Montaigne ( Fogel Μ. (2004).  

Marie de Gournay : itinéraires d’une femme savante. Paris. Fayard και Franchetti Α. L. 

(2006). L’Ombre discourante de Marie de Gournay. Paris. éd. Honoré Champion) που 

μπόρεσε να σκεφτεί το ερώτημα περί του τι είναι φιλοσοφία σε συνάρτηση με το ερώτημα για 
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σημαντικό είναι να δουλευτούν οι έννοιες πριν παγώσουν και παγιωθούν σε 

νοήματα31, πριν ασκήσουν βία και επιβάλλουν μορφή, πριν περιπέσουν στην 

ταυτολογία (φαλλογοκεντρισμός και το αντίστοιχό του γυναικοκεντρισμός) 

επαναλαμβάνοντας το ίδιο, ακόμα κι αν αυτό ορίζεται ως το εξορισμένο άλλο - 

να μπορέσουν, δηλαδή,  να ανοίξουν ένα τόπο πράξης.  

 

Εκτός (ως σύμβολο) παραμένει το σώμα της Υπατίας. Εκεί συντελέστηκε η 

ένωση (του ανδρικού και του γυναικείου) ως άτοπο κοινωνιολογικό, 

ανθρωπολογικό και ιστορικό, ως μυστήριο και ιερούργημα. Συγκινητική η 

περίπτωσή της. Διότι σφαγιάστηκε από τον όχλο για δύο τουλάχιστον λόγους, 

που μπορούν να λειτουργήσουν και ξεχωριστά: διότι ήταν γυναίκα και διότι 

σκεφτόταν – και γυναίκα που σκεφτόταν, γυναίκα που σκεφτόταν αιρετικά, 

γυναίκα που αποκτούσε εξουσία μέσα από τη σκέψη της, γυναίκα που 

αποκτούσε εξουσία και σε άντρες μέσα από τη σκέψη της, γυναίκα που γοήτευε 

σκεπτόμενη και διδάσκοντας, γυναίκα φιλόσοφος, μαθηματικός, αστρονόμος, 

φιλόσοφος απέναντι στην πίστη, απέναντι στον κοινό νου, φωνή απέναντι στις 

κραυγές, σώμα απέναντι στη βία, κραυγή απέναντι στη σιωπή. Η συσσώρευση 

των  στερεότυπων είναι θανάσιμη: και πάλι ωστόσο, το γυναικείο 

αποκαθαίρεται μέσα από την ουσία της επιστήμης, της αφοσίωσης και των 

εξαγιασμών τους. 

 

το δικαίωμα της γυναίκας να είναι φιλόσοφος μέσα από ένα στοχασμό σχετικά με τον ορισμό 

του ανθρώπου και του δικαιώματος να διεκδικεί την μη αναγώγιμη σε γένος υποκειμενικότητά 

του.   
31 Βλ. Την έννοια της πλαστικότητας όπως την ορίζει, ως νέο φιλοσοφικό και επιστημονικό 

παράδειγμα,  η Catherine Malabou αμφισβητώντας την καταλληλότητα των παλαιών μοντέλων, 

της γραφής και του γενετικού κώδικα αντίστοιχα, προκειμένου να πραγματευτούν την 

καταιγίδα των μετασχηματισμών, των ασυνεχειών, των εκρήξεων, των εκφυλισμών, των 

ασταθειών, των ρήξεων που συμβαίνουν σήμερα με στόχο να συναντήσει την ακμή της πράξης. 

Στο πλαίσιο ενός δυναμικού πλαστικού μοντέλου, ο φιλοσοφικός λόγος δεν φοβάται τις 

μεταμορφώσεις-του και τις ανα-παραστάσεις (Malabou, C. (2000) Plasticité. Paris. Léo Scherer). 
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Εάν λοιπόν, μπορεί η φιλοσοφία να βοηθήσει τον κόσμο και τη γυναίκα στις 

δύσκολες συνθήκες της ζωής της, πώς απαντιέται, το ερώτημα που η ίδια η 

Nussbaum έθεσε ως ερώτημα πρακτικής φιλοσοφίας και ερώτημα πολιτικό; 

Αλλά και πάλι :  

 
«Όλο εκείνο το απερίγραπτο; Ό,τι αποκομίζει κανείς εδώ και τώρα»; 

«Ο τρόπος με τον οποίο τα μάτια της Bασάντι κοιτάνε ψηλά και χαμηλά»; 

«Οι μύες στο σβέρκο της Τζαγιάμα»32; 

 

Υπάρχει απρόσωπη και ασώματη φιλοσοφία, που την ώρα που συμβαίνει αγνοεί 

ή υπερβαίνει τον συναισθηματικό τόνο; Για τον Nietzsche, όχι. Δεν το απαντά 

λοιπόν το ερώτημά της [«Τι γυρεύει ένας φιλόσοφος στις φτωχογειτονιές του 

Τριβαντρούμ;»] η Νussbaum:  το βλέμμα της πέφτει πάνω σε αυτές τις γυναίκες 

ως επί-σκεψη προς τροφοδοσία, ώστε να οργανωθούν οι καλές θεωρίες που θα 

αντιπαλέψουν τις θεωρίες εκείνες που οδήγησαν τις γυναίκες αυτές και τις 

κοινωνίες τους στην απελπισία. Το σκάνδαλο του βλέμματος που παραμένει 

θεωρητικό, διότι δεν μπορεί να υπερβεί το θεωρητικό του πάθος, έκανε ίσως την 

Αrendt να μη θέλει να ονομάζεται φιλόσοφος και να ορίζει τη θέση της μέσα από 

το παράδοξο του να ανήκεις και την ίδια στιγμή να αποσύρεσαι33 – παράδοξο 

κατά τα άλλα εξόχως φιλοσοφικό καθώς αναμετρά τη ρωγμή ανάμεσα στη vita 

activa και τη vita contemplativa. Ακριβώς στην έννοια του νιτσεϊκού χορού μέσα 

στις αλυσίδες, της ισορροπίας πάνω στις ελαφρές δυνατότητες, όπως σε 

χορδές34.  

 

Όπως εξάλλου στο δίλημμα-σκαλωσιά της Emma Goldman (1869-1940): 

 
 « Εάν δεν μπορώ να χορέψω, δεν θέλω να ανήκω στην επανάστασή σας […] Αλλά 

δίχως την επανάστασή σας, θα μπορούσα να χορεύω;». Είναι άραγε αλήθεια  ότι 

32    Νουσμπάουμ, 2005 
33  Βλ. Arendt, (2005). La vie de l'esprit. Paris. P.U.F. Molomb'Ebebe, M.  Taminiaux  J. (2010). Le 

paradoxe comme fondement et horizon du politique chez Hannah Arendt. Bruxelles. De Boeck. 

Taminiaux, J.  (1992). La fille de Thrace et le penseur professionnel Arendt et Heidegger. Paris. 

Payot, σσ. 155-175. 
34  Nietzsche Fr., 1993, Le gai savoir, in : Œuvres, Paris, Laffont. 
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μπορείς « ολομόναχος, ολομόναχη, να αντισταθείς, να απομακρυνθείς (ακριβώς για να 

χορέψεις) από μια ορισμένη ιστορία μέσα στην οποία εγγράφουν εν γένει την 

επανάσταση ή τουλάχιστον την «έννοιά» της;» 35. 

 

Kαι το παράδοξο της πράξης επανέρχεται : o/η φιλόσοφος που εργάζεται επίσης 

στο ανάπτυγμα του a posteriori. 

 

Αναλογικά λοιπόν, αντιστικτικά και υπερβολικά ή και σε αντίστροφη κίνηση σε 

σχέση με το ερώτημα της Νussbaum, επειδή συμπυκνώνει μεμιάς τα 

σκανδαλώδη ζητήματα-μαύρες τρύπες στα οποία η αιρετική σύνδεση της 

φιλοσοφίας με τη γυναίκα και τη δημόσια ζωή παραπέμπει, τίθεται το θεατρικό 

ερώτημα: 

 

Τι γυρεύει μία φιλόσοφος στο νεκροταφείο του Juarez? 36 

 

 
Artemisia Gentileschi (1593 – 1656)  
Λεπτομέρεια 
 

 

 

35 βλ. Αλληλογραφία J. Derrida-Christie V. McDonald, στο: Diacritics 12 (2), 1982, Johns Hopkins 

University/ [και Derrida J. (1992). Points de suspension. éd. Galilée, p. 95, 99]. “Ευτυχής, αυτός 

που όπως ο φιλόσοφος μπορεί μόνο να χορεύει (και όχι να αγωνίζεται) και να χορεύει 

ολομόναχος. Χορεύει. Αλλά πάνω σε ποια μουσική; » (Collin Fr. (2004). Le philosophe travesti ou 

le féminin sans les femmes. In Multitudes, http://multitudes.samizdat.net/Le-philosophe-

travesti-ou-le.html).   
36 Λόγω των άγριων δολοφονιών γυναικών που ξεκίνησαν στην περιοχή,  κατά τη δεκαετία του 

1990, η  πόλη  Juarez στο Μεξικό, αποκαλείται πόλη των νεκρών γυναικών. 
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Η Γυναίκα Συνθέτης: Η Γέννηση μιας Στάσης ή ο Θάνατος μιας 
Τάσης; 

 

Θεανώ Κουτσουπίδου 

Δρ Μουσικής Παιδαγωγικής, Μουσικολόγος 

tkoutsoupidou@rhodes.aegean.gr 

 

Η πορεία της μουσικής επιστήμης μέσα στους αιώνες έχει καταδείξει σημαντικές 

διαφορές στο ρόλο και τη θέση των δύο φύλων, που επηρέασαν και επηρεάζουν ακόμη 

τη λειτουργία και την εξέλιξη όλων των επιμέρους δομών της. Από την αρχαιότητα 

μέχρι και τις μέρες μας γίνεται λόγος για τις γυναίκες μουσικούς ως εκφραστές της 

μουσικής μέσα από τη φωνητική ή την οργανική εκτέλεση. Είναι πολλές οι παραστάσεις 

που απεικονίζουν τη γυναίκα να εκτελεί κάποιο μουσικό όργανο, όπως τον 

αρχαιοελληνικό ευθύαυλο, να τραγουδάει ή να χορεύει.  

Στη νεότερη εποχή η γυναίκα παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στα διάφορα μουσικά 

δρώμενα της τοπικής κοινωνίας: συνοδεύει τραγουδιστικά τις εργασίες της, νανουρίζει 

το παιδί της, αποχαιρετάει τον άνδρα της που φεύγει στην ξενιτιά, χαίρεται για το γάμο 

της κόρης της, θρηνεί για το χαμό του δικού της ανθρώπου. Τέτοιες μορφές μουσικής 

έκφρασης συναντάμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο, 

όπου η λαϊκή μουσική παράδοση χτίστηκε και αναπτύχθηκε μέσα από τους κύκλους της 

ζωής και του χρόνου και έδωσε στη γυναίκα μια κεντρική θέση. 

Η μουσική ωστόσο δε μπορεί να εκφραστεί μέσα από το τραγούδι, τα μουσικά όργανα 

και το χορό εάν δεν προϋπάρξει η μουσική σύνθεση, η παραγωγή δηλαδή ενός μουσικού 

έργου που μπορεί να εκφράζει συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και εκπροσωπεί 

συγκεκριμένα στιλ και κουλτούρες. Και εκεί είναι που η γυναίκα δεν εμφανίζεται πια ως 

ενεργή συμμέτοχος, αλλά ως απλή αποδέκτης. Μία αναδρομή στην ιστορία της 

μουσικής θα προβλημάτιζε κάθε μελετητή σχετικά με τη θέση της γυναίκας στο χώρο 

της μουσικής σύνθεσης, αφού η θέση αυτή φαίνεται να είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ποιοι 

είναι όμως οι λόγοι αυτής της γυναικείας απουσίας; 

Η σύνθεση αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο είδος μουσικής δημιουργικότητας μεταξύ 

άλλων, όπως η δημιουργική μουσική ακρόαση, η δημιουργική εκτέλεση κάποιου 
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οργάνου και ο αυτοσχεδιασμός. Ο τελευταίος αντιμετωπίζεται είτε ως μία αυτοτελής 

δραστηριότητα κατά την οποία ένα νέο μουσικό έργο γεννιέται χωρίς όμως να 

καταγράφεται και να επανεκτελείται, είτε ως το αρχικό κομμάτι μιας γενικότερης 

δημιουργικής διαδικασίας, της σύνθεσης. Μία μουσική σύνθεση καταγράφεται με 

μουσική σημειογραφία έτσι ώστε να αποκτήσει διάρκεια στο χρόνο και να μπορέσει να 

εκτελεστεί ξανά στο μέλλον. Επιπλέον, προϋποθέτει εξειδικευμένες μουσικές γνώσεις 

θεωρίας, αρμονίας και μορφολογίας της μουσικής, υπακούει σε στιλ ή τάσεις της 

εκάστοτε εποχής και επιδιώκει την παραγωγή νέου, πρωτότυπου μουσικού υλικού 

μέσα από μια δημιουργική διαδικασία. 

Από την αρχαιότητα μέχρι και αρκετά πρόσφατα η ικανότητα της μουσικής 

δημιουργίας, της σύνθεσης ειδικότερα, ήταν συνυφασμένη με τους θεούς και με τους 

ανθρώπους εκείνους που δέχονταν την ικανότητα αυτή ως θεϊκό δώρο. Ο Φήμιος και ο 

Δημόδοκος αναφέρονται από τον Όμηρο ως τέτοια παραδείγματα, ενώ ο Πλάτωνας 

κάνει λόγο για τη δημιουργικότητα ως φαινόμενο που εμφανίζεται στον άνθρωπο μόνο 

μετά από θεϊκή παρέμβαση. Οι μεγάλοι συνθέτες του 18ου αιώνα -οι λεγόμενοι 

κλασικοί- των οποίων η μουσική ευφυΐα και δημιουργικότητα μελετήθηκαν εκτενώς ως 

ιδιαίτερα φαινόμενα, θεωρούνταν τέτοια παραδείγματα,. Αλλά και μια ματιά σε όλους 

τους αιώνες της ιστορίας της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής επιβεβαιώνει τα πιο πάνω. 

Μια μεγάλη στρατιά ανδρών μουσικοσυνθετών βλέπουμε να παρελαύνει στις σελίδες 

της μουσικής ιστορίας αφήνοντας χώρο στη γυναίκα μόνο για δευτερεύοντες, 

«γυναικείους» ρόλους, όπως αυτοί της συζύγου, της ερωμένης ή της μούσας που 

ενεργοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα του άνδρα συνθέτη.  

Η δυτικοευρωπαϊκή κουλτούρα μετατρέπει τη μουσική από απλό καθημερινό αγαθό 

συνυφασμένο με τη λαϊκή παράδοση σε υψηλό καλλιτεχνικό είδος που απευθύνεται στα 

υψηλά κοινωνικά στρώματα. Στο νέο αυτό πλαίσιο η γυναίκα δε συμμετέχει, με 

χαρακτηριστική την άρνηση των περισσότερων ορχηστρών να προσλάβουν γυναίκες 

μουσικούς μέχρι και το 1850. Ο ρόλος της περιορίζεται στην εκτέλεση κάποιου 

μουσικού οργάνου στο σπίτι για τη ψυχαγωγία της οικογένειας. Ακόμα και όταν η 

γυναίκα επιλέγει να ακολουθήσει το δρόμο της σύνθεσης, όπως η περίπτωση της 

Κλάρας Σούμαν, το συνθετικό της έργο παραβλέπεται από την κοινωνία ή 

υποσκελίζεται από κάποιον «μεγάλο» άνδρα. 

Η γυναίκα δεν έχει θέση στην τέχνη της μουσικής σύνθεσης, τουλάχιστο στις 

δυτικοευρωπαϊκές κουλτούρες, αφού το θείο δώρο της δημιουργικής ικανότητας δε 

χαρίζεται στις γυναίκες παρά μόνο στους άνδρες. Και όταν ακόμη η θεωρητική σκέψη 
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ξέφυγε από την ερμηνεία της δημιουργικότητας ως θεϊκό χάρισμα βαδίζοντας προς μια 

βιολογική ερμηνεία της δημιουργικής ικανότητας, η γυναίκα πάλι δεν είχε θέση στο νέο 

αυτό πλαίσιο. Η αντιμετώπιση της μουσικής δημιουργικότητας ως ταλέντο ή ικανότητα 

κληρονομική απέκλεισε και πάλι το γυναικείο φύλο γεννώντας διάφορα ερωτήματα: 

Γιατί άραγε να μη μπορεί μία γυναίκα να εκδηλώσει ένα τέτοιο ταλέντο; Μήπως είναι το 

κοινωνικό περιβάλλον που δεν επιτρέπει την έκφραση μιας τέτοιας ικανότητας; 

Για πολλά χρόνια οι άνθρωποι πίστευαν ότι η ικανότητα για μουσική δημιουργία 

εμφανίζεται μόνο στα παιδιά-θαύματα καθιστώντας τη δημιουργικότητα ικανότητα 

έμφυτη, που δε μπορεί να αποκτηθεί αργότερα στη ζωή του ανθρώπου. Η άποψη αυτή 

άρχισε να αλλάζει στα μέσα του 20ού αιώνα, με μια σειρά από επιστημονικές μελέτες 

που κατέδειξαν ότι δραστηριότητες που επιτρέπουν την αυτοέκφραση και την 

εφαρμογή πρωτότυπων ιδεών μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη της 

δημιουργικότητας (π.χ. Yamamoto, 1967∙ Torrance, 1967). Πρόσφατες έρευνες έριξαν 

νέο φως στο ζήτημα αυτό, προτείνοντας ότι η δημιουργία μουσικής δεν είναι ικανότητα 

των ιδιοφυιών, αλλά δυνατότητα που μπορεί να αναπτυχθεί σε όλους τους ανθρώπους 

και δραστηριότητα στην οποία όλοι μπορούν να συμμετέχουν (Folkestad et al., 1997; 

Koutsoupidou & Hargreaves, 2009).  

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα δέχεται πια ότι όλοι έχουν δικαίωμα στη μουσική 

δημιουργικότητα και όλοι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν δημιουργικοί κάποια στιγμή 

στη ζωή τους. Ο βαθμός στον οποίο η δυνατότητα αυτή θα μπορέσει να αναπτυχθεί 

εξαρτάται τόσο από μια προδιάθεση για επίδειξη εξαιρετικών δεξιοτήτων σε ένα τομέα 

όσο και από τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες και ερεθίσματα. Επιστημονικές 

μελέτες έδειξαν ότι οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν μουσική με νόημα από 

πολύ νεαρή ηλικία. Επιπλέον, η εξασφάλιση κατάλληλων ερεθισμάτων και υλικών (π.χ. 

Kratus, 2001; Folkestad, 1998), η απόκτηση δεξιοτήτων και μουσικών εμπειριών (π.χ. 

Koutsoupidou, 2008), καθώς και ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες (π.χ. Wiggins, 

1999; Burnard, 2002) μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

των παιδιών επιτρέποντάς τους να δημιουργούν μουσική με μεγαλύτερο βαθμό 

πολυπλοκότητας.  

 

Αν και η βιβλιογραφία έχει απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από τον ελιτίστικο 

ορισμό της δημιουργικότητας προτείνοντας ένα δημοκρατικό ορισμό, που θεωρεί ότι 

όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είναι δημιουργικοί σε κάποιο τομέα, ο χώρος της 
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μουσικής σύνθεσης εξακολουθεί να μη λειτουργεί το ίδιο δημοκρατικά. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των μουσικοσυνθετών εξακολουθεί να εκπροσωπείται από άνδρες, από τα 

πιο κλασικά είδη, όπως η ορχηστική μουσική και η μουσική υπόκρουση 

κινηματογραφικών ταινιών, μέχρι την ποπ μουσική και άλλα σύγχρονα είδη. Ελάχιστες 

είναι οι περιπτώσεις γυναικών συνθετών, την ίδια στιγμή που πολλές γυναίκες κάνουν 

σημαντικά επαγγελματικά βήματα στο χώρο του τραγουδιού ή της εκτέλεσης οργάνων. 

 

Παρόμοια κατάσταση παρατηρείται και στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου και πάλι οι 

άνδρες αναλαμβάνουν το ρόλο της διδασκαλίας της σύνθεσης. Η σημερινή μουσική 

πραγματικότητα στην Ελλάδα καταδεικνύει ότι τόσο στα Ωδεία όσο και στα Ανώτερα 

και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα η τέχνη της μουσικής σύνθεσης διδάσκεται από 

άνδρες, ενώ πολλές φορές ενδιαφέρει επίσης κατά το πλείστον άνδρες 

μαθητές/φοιτητές, ειδικότερα όταν πρόκειται για μαθήματα επιλογής. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μία ευρωπαϊκή μελέτη (Degenhart & Osborne, 1999), 

η οποία μεταφέρει τον πιο πάνω προβληματισμό σε διεθνές επίπεδο. Ανάμεσα στις 

δεκαοχτώ χώρες της Δυτικής Ευρώπης που συμμετείχαν στην έρευνα, μεταξύ των 

οποίων και η Ελλάδα, μόνο έξι προσέφεραν στα πανεπιστήμια τους το 1999 μαθήματα 

σύνθεσης από γυναίκες εκπαιδευτικούς. Ο συνολικός αριθμός των γυναικών 

καθηγητριών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που εργάζονταν με μερική ή πλήρη 

απασχόληση ανήλθε μόλις στις δεκάξι ανάμεσα στα 386 εκατομμύρια κατοίκων των 

χωρών αυτών, όπως αναφέρουν τα πορίσματα της έρευνας. Συμπερασματικά, το 

ποσοστό των γυναικών καθηγητριών ανέρχεται μόλις στο 10%, ποσοστό παρόμοιο με 

αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών σε αντίστοιχες έρευνες.  

 

Για την Ελλάδα ειδικότερα, η παραπάνω έρευνα κατέδειξε ότι στα τέλη της δεκαετίας 

του ’90 οι γυναίκες συνθέτριες-εκπαιδευτικοί στα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν 

παντελώς απούσες. Το ίδιο εξακολουθεί δυστυχώς να ισχύει και σήμερα στην Ελλάδα, 

αφού στα πανεπιστημιακά τμήματα μουσικών σπουδών η σύνθεση διδάσκεται 

αποκλειστικά από άνδρες. Παρόλο που οι γυναίκες έχουν μπει πια δυναμικά στον 

ακαδημαϊκό χώρο και ειδικότερα στο χώρο της μουσικής, η ειδικότητα της σύνθεσης 

εξακολουθεί να αποτελεί ανδροκρατούμενο πεδίο ακαδημαϊκής δράσης. 
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Παρουσιάζει ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι, αντίθετα με την περίπτωση 

της σύνθεσης, η παρουσία της γυναίκας είναι έντονη στο χώρο της μουσικής 

παιδαγωγικής. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης και πλειοψηφούν κατά κανόνα σε σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια που 

οργανώνονται στο χώρο αυτό. Στην περίπτωση της παιδαγωγικής, αυτό που κάνει 

εντύπωση είναι η λιγοστή εκπροσώπηση του ανδρικού φύλου, κάτι που ισχύει και για 

άλλα παιδαγωγικά πεδία. Ίσως αυτό να είναι μία ένδειξη αναγνώρισης και αποδοχής 

του ρόλου της γυναίκας ως παιδαγωγού καθώς και της ανατροφής και του 

επαγγελματικού προσανατολισμού που της δίνεται από την παιδική ηλικία. 

 

Τα επιστημονικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την ανισότητα που παρατηρείται στο χώρο 

της μουσικής σύνθεσης όσον αφορά την παρουσία του ανδρικού και του γυναικείου 

φύλου τόσο στη μουσική παραγωγή όσο και στην εκπαίδευση. Γιατί όμως η ανισότητα 

αυτή εξακολουθεί να υφίσταται παρόλα τα βήματα προόδου που έχουν γίνει τα 

τελευταία χρόνια σε σχέση με τις ίσες ευκαιρίες των δύο φύλων; Πρόκειται για μία 

ανισότητα που καλλιεργείται κοινωνικά και πολιτισμικά στην ενήλικη ζωή ή για μία 

στάση ζωής που χτίζεται από την παιδική ηλικία καλλιεργώντας επαγγελματικά 

στερεότυπα σε σχέση με το φύλο; 

 

Το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον συχνά καθορίζει στάσεις και τάσεις σε 

σχέση με τη μουσική και το ρόλο των δύο φύλων στη μουσική έκφραση. Δίνονται 

διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις στα αγόρια και τα κορίτσια παιδικής ηλικίας όσον 

αφορά το μουσικό όργανο που θα επιλέξουν να μάθουν και τη μουσική που θα 

προτιμήσουν να ακούσουν (MacKenzie, 1991). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι τάξεις 

πιάνου για παράδειγμα στα ωδεία να κατακλύζονται από κορίτσια σε αντίθεση με τις 

τάξεις χάλκινων πνευστών που απαρτίζονται κυρίως από αγόρια. Θα μπορούσε κάποιος 

να ισχυριστεί ότι οι επιλογές αυτές οφείλονται και σε φυσιολογικές διαφορές των δύο 

φύλων, που διευκολύνουν την ενασχόληση με συγκεκριμένα όργανα, όπως το μέγεθος 

των δακτύλων, η σωματική διάπλαση και η στάση του σώματος. Είναι ωστόσο σαφές 

πια ότι κυρίως περιβαλλοντικοί και όχι οργανικοί παράγοντες είναι αυτοί που οδηγούν 

τα δύο φύλα σε συγκεκριμένες επιλογές (O’Neill, 1997). 
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Σημαντικές διαφορές παρατηρούνται όμως και στη διαδικασία διδασκαλίας και 

μάθησης, ιδιαίτερα όταν αυτή λαμβάνει χώρα σε ατομικό επίπεδο, όπως στα ιδιαίτερα 

μαθήματα μουσικών οργάνων. Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η εκπαιδευτική 

διαδικασία επηρεάζεται άμεσα από το φύλο τόσο του/της μαθητή/τριας όσο και 

του/της δασκάλου/ας (Rowe, 2007). Διαφορετικές σχέσεις αναπτύσσονται μεταξύ του 

άνδρα δασκάλου και της γυναίκας μαθήτριας ή αντίθετα μεταξύ της γυναίκας δασκάλας 

και του άνδρα μαθητή σε σχέση με τις αντίστοιχες σχέσεις όμοιων φύλων. Οι διαφορές 

αυτές εστιάζονται στη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος καθώς και σε ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας, πειθαρχίας και κινήτρων. 

 

Στην περίπτωση της μουσικής σύνθεσης, η απουσία της γυναίκας από αυτό τον τόσο 

σημαντικό για τη μουσική επιστήμη χώρο δικαίως προβληματίζει. Γυναίκες συνθέτες 

υπήρξαν και υπάρχουν στο χώρο της μουσικής, χωρίς όμως το έργο τους να 

προβάλλεται στον ίδιο βαθμό με αυτό των ανδρών συνθετών (Jesic, 1994; Citron, 

2000). Συνεπώς, το συνθετικό τους έργο δε γίνεται γνωστό στο κοινό και δε δίνεται 

έτσι στη γυναίκα συνθέτη η αναγνώριση που ίσως της αξίζει. Πρόκειται επομένως για 

ένα καθαρά κοινωνικό φαινόμενο, όπου η γυναίκα δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες με τον 

άνδρα στο χώρο της σύνθεσης, καταδικασμένη να περιοριστεί στους ρόλους που της 

επιτρέπουν τα κοινωνικά στερεότυπα.    

 

Η απουσία της γυναίκας συνθέτη από τη μουσική ίσως να αποδίδεται και σε 

βιολογικούς παράγοντες, σε συγκεκριμένες φυσιολογικές δομές του εγκεφάλου που 

διευκολύνουν τη συνθετική ικανότητα και επομένως διεγείρουν τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητα στους άνδρες περισσότερο απ΄ ότι στις γυναίκες. Εάν δεχθούμε ότι 

υπάρχει μια γενετική προδιάθεση που καθιστά κάποια άτομα πιο δημιουργικά από 

άλλα, θα πρέπει ίσως να εξετάσουμε αν αυτό ισχύει και στην περίπτωση των δύο 

φύλων. Έχοντας ωστόσο στη διάθεσή μας επιστημονικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν 

την επιρροή του κοινωνικού περιβάλλοντος, θα πρέπει η απουσία της γυναίκας συνθέτη 

από τα μουσικά και εκπαιδευτικά δρώμενα να μας προβληματίσει σε σχέση με τα 

ερεθίσματα και τις κατευθύνσεις που δίνουμε στα παιδιά ώστε να αναπτύξουν 

προσωπικές μουσικές προτιμήσεις, αισθητική κρίση και συγκεκριμένους τρόπους 

μουσικής έκφρασης. 

61



 

Η γυναίκα συνθέτης μπορεί να έχει μία προδιάθεση, μία τάση, που αν βρεθεί στο 

κατάλληλο περιβάλλον δυνητικά καλλιεργείται και αναπτύσσεται. Η κοινωνία έχει τη 

δυνατότητα να ενισχύσει και να αναγνωρίσει την τάση αυτή, μπορεί όμως συγχρόνως 

και να την ανακόψει, ακόμη και να την εξαφανίσει (Jesic, 1994). Ο ρόλος του 

κοινωνικού περιβάλλοντος και κυρίως της οικογένειας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός 

στο ζήτημα αυτό, αφού η οικογένεια είναι αυτή που καλλιεργεί στάσεις ζωής και 

στάσεις μουσικής, που ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν τη δημιουργική έκφραση της 

γυναίκας μέσα από τη μουσική σύνθεση. 
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Εισαγωγή: Η γυναικεία παρουσία στην αγορά εργασίας 

 

Είναι σχεδόν αυτονόητοι οι λόγοι για τους οποίους η αγορά εργασίας, o χώρος 

όπου η προσφορά εργασίας συναντά τη ζήτηση,  συνδεδεμένη ανέκαθεν με τη δημόσια 

σφαίρα, την ανταπόκριση του ατόμου σε συγκεκριμένες αρμοδιότητες και την τήρηση 

τύπων, κανόνων και προδιαγραφών, ήταν για χρόνια χώρος δυσπρόσιτος για τις 

γυναίκες. Γιατί, αλήθεια, πόσο εύκολο είναι να συμμετέχει ενεργά σε ένα τέτοιο χώρο 

ένα άτομο που, ταυτόχρονα με όποια δημόσια παρουσία του, θα πρέπει να δηλώνει 

ετοιμότητα στην ιδιωτική σφαίρα, διαθέσιμο εκεί να ακολουθήσει άλλους κανόνες και 

άλλες προδιαγραφές, πρόθυμο να ανταποκριθεί σε μια σειρά άλλων ρόλων συχνά 

ασύμβατων με αυτόν του/της εργαζόμενου; Σαν από νομοτέλεια, η κοινωνία, που θέλει 

τη γυναίκα να αφιερώνει χρόνο, δραστηριότητα και φροντίδα στο έμψυχο και μη 

έμψυχο περιβάλλον της οικογενειακής εστίας, περιθωριοποίησε τη γυναικεία συμβολή 

στην απασχόληση και την αγορά εργασίας. Για να είμαστε δίκαιοι/ες, μπορεί με το ίδιο 

σκεπτικό να περιθωριοποιήθηκε και η αντρική παρουσία στο σπίτι… όμως αυτό δεν 

είναι ζήτημα, τουλάχιστον στην παρούσα εργασία.  

Έτσι, αν σήμερα οι γυναίκες εμφανίζονται λίγο-πολύ δυναμικά στην παραγωγή 

αποτελεί φαινόμενο ‘νέο’. Μάλιστα, το ‘νέο’ δεν είναι αυτή καθαυτή η γυναικεία 

εργασία όσο η οπτικοποίηση της παρουσίας των εργαζόμενων γυναικών. Γιατί, αόρατα, 

οι γυναίκες εργάζονταν πάντα, σε όλο το φάσμα της ιστορίας της ανθρωπότητας. Η 

διαφορά είναι ότι σε άλλες εποχές, κατά κανόνα, η απασχόλησή τους αυτή είτε 

περιοριζόταν στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού και ασκούνταν παράλληλα με μια σειρά 

από άλλες δραστηριότητες είτε γινόταν εκτός σπιτιού μεν αλλά αδήλωτα και χωρίς 

αμοιβή.  Μοιραία, το πρότυπο της γυναίκας στο σπίτι και του  άνδρα στην εργασία, της 

γυναίκας στον ιδιωτικό χώρο και του άνδρα στο δημόσιο, καθιερώθηκε, αποτέλεσε 

συνειδητή ή και ασυνείδητη επιλογή των κοινωνιών  και ενσωματώθηκε σε αυτό που η 
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κλασική κοινωνική και οικονομική προσέγγιση μπορούσε να χαρακτηρίσει ως 

ορθολογική επιλογή. Δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο για να δημιουργηθεί ένα ακόμα 

στερεότυπο, το οποίο ακόμα και σήμερα, και μέχρις ότου αλλάξει, μπορεί να αναφερθεί 

ως κοινωνικά αποδεκτό.   

Οι αλλαγές όμως στα πρότυπα και τα στερεότυπα δεν είναι ούτε τυχαίες ούτε 

εύκολες. Το δύσκολο στην πραγματοποίηση όπως άλλωστε και στην ανάλυσή τους 

είναι ο πολυπαραγοντικός τους χαρακτήρας. Με το σκεπτικό αυτό,  η είσοδος των 

γυναικών στην ανδροκρατούμενη αγορά εργασίας τις τελευταίες δεκαετίες, παρά τους 

εντυπωσιακούς ρυθμούς διείσδυσης, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ότι έφτασε σε 

σημείο ολοκληρωμένου κοινωνικού μετασχηματισμού. Οι μέχρι τώρα εξελίξεις 

χρειάστηκαν πολλαπλές μεταβολές, άλλοτε συγκυριακές και άλλοτε ειδικές ‘επί τούτου’, 

όμως ποτέ ως τώρα δεν έφτασαν σε επίπεδα ικανοποιητικά για όλους/ες.  

Βέβαια η πρόοδος είναι εμφανής. Η περίοδος της εκβιομηχάνισης, με τις 

γνωστές και εντυπωσιακές τεχνολογικές αλλαγές, τα νέα πρότυπα μαζικής παραγωγής,  

η αύξηση των ειδών και των προϊόντων και οι σημαντικές ανακατατάξεις στον 

καταμερισμό εργασίας έπαιξαν σίγουρα το ρόλο τους. Ύστερα οι κοινωνικές, 

οικονομικές και πολιτικές αλλαγές, η ανάπτυξη και εξειδίκευση ορισμένων ιδεολογιών, 

ο ακτιβισμός, η δοκιμή της γυναίκας στην παραγωγή  και η αναγνώριση των 

ικανοτήτων της από την ίδια και τους άλλους και ένα καθεστώς νομοθετικών 

ρυθμίσεων περί ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων βοήθησαν στη βελτίωση της 

θέσης της γυναίκας στον εργασιακό χώρο. Τι προηγήθηκε από  όλα αυτά και ποιοι 

παράγοντες είναι εξαρτημένοι από άλλους είναι δύσκολο να πούμε. Το βέβαιο είναι ότι 

στις μέρες μας η γυναίκα, συμπορευόμενη με κατεστημένες αντιλήψεις και 

παραδοσιακές αρχές που την θέλουν περιορισμένη στην ‘φύση’ της και στα του οίκου, 

καταφέρνει παράλληλα με τους ρόλους της στην οικογένεια και την κοινωνία να 

σταδιοδρομεί στον επαγγελματικό στίβο (Αλιπράντη & Μαράτου, 2008). Σταδιακά το 

στερεότυπο των διακριτών κοινωνικών ρόλων με κριτήριο το φύλο φαίνεται να δίνει τη 

θέση του σε νέα πρότυπα στην οικογένεια, νέα κοινωνικά κατασκευάσματα, αδιανόητα 

σε παλιότερες εποχές (Αλιπράντη & Μαράτου, 2010).  Ωστόσο η ισότητα, λόγω 

συστημικότητας,  υπολείπεται από το να είναι πλήρης.   

Γι’  αυτό και τίθεται επιτακτικά το ερώτημα: Σε ποιο βαθμό οι κατακτήσεις της 

γυναικείας απασχόλησης αγγίζουν όλες τις διαστάσεις της αγοράς εργασίας; Σε ποιο 

βαθμό η μέχρι τώρα διείσδυση είναι, αν όχι ποσοτικά τουλάχιστον ποιοτικά, ισότιμη με 

αυτή των ανδρών, ώστε να δημιουργεί προσδοκίες για πλήρη εξίσωση στο εγγύς 
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μέλλον;  Ανεξάρτητα από το ότι κάποιοι/ες βλέπουν ‘το ποτήρι μισογεμάτο’ και 

άλλοι/ες ΄μισοάδειο’, οι ενδείξεις συνηγορούν ότι, παρά τις εξελίξεις,  το πρόβλημα της 

ανισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να υφίσταται και να είναι 

έντονο, τόσο ως προς τη διάσταση του εύρους όσο και ως προς τη διάσταση του ύψους 

μιας επίπεδης και παραδοσιακά δομημένης αγοράς εργασίας. Η κατάσταση αυτή 

δημιουργεί προσκόμματα που δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να κατακτήσουν στο 

σύνολό τους ισοδύναμη παρουσία, ούτε σε όλα τα επαγγέλματα ανεξαρτήτως 

αντικειμένου, ούτε σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα που η πυραμιδοειδής δομή των 

οικονομικών και κοινωνικών οργανώσεων δημιουργεί. Το περίεργο μάλιστα είναι ότι 

αυτό το αρνητικό προνόμιο της περιθωριοποίησης, έως και εξαίρεσης, της γυναίκας από 

ορισμένα επαγγέλματα και από ορισμένες υψηλές βαθμίδες στην ιεραρχία είναι κοινό 

χαρακτηριστικό από το οποίο δεν έχει ξεφύγει προς το παρόν καμιά χώρα και καμιά 

κοινωνία. Ακόμα και στις χώρες στις οποίες οι τάσεις υπόσχονται την κατάκτηση της 

ισότητας πιο γρήγορα από αλλού, παραμένει συγκριτικά περιορισμένη η γυναικεία 

εκπροσώπηση τόσο σε κάποιες βαθμίδες της ιεραρχίας των θέσεων σε ένα οργανισμό 

όσο και σε κάποια επαγγέλματα που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία των 

επαγγελμάτων.   

Με βάση τα παραπάνω η παρουσία μιας ‘γυάλινης οροφής’, αρκετά στερεής 

ώστε να ανακόπτει την ανοδική πορεία της γυναικείας επαγγελματικής και εργασιακής 

εξέλιξης και εντελώς διαφανούς ώστε να είναι απόλυτα ορατό το τι συμβαίνει πέρα από 

αυτήν, σχεδόν έγινε συνώνυμη με το γυναικείο ζήτημα και συνηγορεί ότι η ανισότητα 

διαιωνίζεται και μάλιστα  με ‘ύπουλο’ τρόπο:  Το ότι οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους 

απασχολούνται σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης ενισχύοντας το φαινόμενο της κάθετης 

κατάτμησης της αγοράς εργασίας, όπως και το ότι συγκεντρώνονται σε (σχετικά λίγους 

σε αριθμό) κλάδους οικονομικής δραστηριότητας χαμηλού κύρους και ευθύνης, είναι 

φαινόμενα που, σε συνδυασμό με κάποιες ποσοτικές θετικές εξελίξεις, μπορεί να 

περάσουν απαρατήρητα έως και να γίνουν αποδεκτά. Πόσοι και πόσες, παρατηρώντας 

τα ή ακόμα και βιώνοντάς τα, δεν θα συμβιβαστούν με αυτή την κατάσταση 

αναλογιζόμενοι/ες ‘και πάλι καλά’! Όμως η επανάπαυση είναι αυτή που κράτησε και 

εξακολουθεί να κρατά τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας μειονεκτική 

συγκριτικά με αυτή των ανδρών, τροφοδοτώντας την αιτιολόγησή της με επιχειρήματα 

που ενισχύουν την ανισότητα όχι μόνο ανδρών και γυναικών αλλά και άλλων 

κοινωνικών ομάδων (Watson, 2003, DeMartino & Barbato, 2001). 

 

66



Η γυάλινη οροφή. Διαπιστώσεις 

 

 Ο όρος «γυάλινη οροφή» υιοθετήθηκε το 1986 από δημοσιογράφους 

της εφημερίδας Wall Street Journal που προσπάθησαν παραστατικά να 

περιγράψουν τα τεχνητά ή αόρατα εμπόδια (βασισμένα σε απόψεις και 

προκαταλήψεις) τα οποία επιβραδύνουν ή ανακόπτουν  την επαγγελματική 

ανέλιξη των γυναικών στις ανώτερες και ανώτατες θέσεις της ιεραρχίας των 

επιχειρήσεων (Ντερμανάκης, 2004). Ο όρος μπορεί να επεκταθεί για να 

περιλάβει τα εμπόδια που λειτουργούν περιοριστικά στη διείσδυση των 

γυναικών στα επαγγέλματα κύρους ευθύνης και εξουσίας τα οποία 

βρίσκονται ψηλά στην κοινωνική ιεράρχηση των επαγγελμάτων. Τέλος ο ίδιος 

όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τα εμπόδια που δεν 

αφήνουν τις γυναίκες να καταλάβουν θέσεις υψηλά αμειβόμενες, 

τροφοδοτώντας έτσι το γνωστό μισθολογικό χάσμα (Cotter, Hermsen, 

Ovadia, & Vanneman, 2001). Στο πλαίσιο αυτό ο υπολογισμός του εύρους της 

«γυάλινης οροφής», εκτιμώμενος με το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες 

ιεραρχικές βαθμίδες ως προς το σύνολο των απασχολουμένων στο ίδιο 

ιεραρχικό επίπεδο, ή/και με το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται 

σε ένα επάγγελμα αποδεδειγμένου κύρους, εξουσίας και ευθύνης σε σχέση με 

το σύνολο των απασχολουμένων στο επάγγελμα αυτό, ή/και με το ποσοστό 

των υψηλά αμειβόμενων γυναικών σε σχέση με το σύνολο των 

απασχολουμένων με την ίδια υψηλή αμοιβή, αποτυπώνει το βαθμό δυσκολίας 

που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες προκειμένου να καταφέρουν να 

προωθήσουν την καριέρα τους σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά των ανδρών 

συναδέλφων τους (Grout, Park, & Sonderegger, 2007). Το σύνθετο πλέγμα 

παραγόντων που συγκρατεί σε χαμηλά επίπεδα τη γυναικεία εκπροσώπηση σε 

ό,τι αφορά υψηλόβαθμες θέσεις σε ένα οργανισμό, επαγγέλματα υψηλού 

κύρους, ευθύνης και εξουσίας ή/και υψηλές αμοιβές αποτελεί σήμερα μια από 

τις πιο σοβαρές ενδείξεις ότι το θέμα της ισότητας των φύλων έχει ακόμα μακρύ 

δρόμο μπροστά του μέχρι να πάψει να αποτελεί ‘ζήτημα’ (Cotter, et al, 2001).  

Το φαινόμενο της γυάλινης οροφής έχει πολλές εκφάνσεις. Αυτό για 

παράδειγμα συγκρατεί τις γυναίκες σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα συμμετοχής 
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στα κοινοβούλια των χωρών (European Commission, 2008). Το γεγονός ότι το 

σχετικό ποσοστό γυναικών βουλευτών στις περισσότερες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) είναι καθηλωμένο κάτω από το 20% του συνόλου 

των μελών των κοινοβουλίων, δεν είναι στοιχείο που κάνει περήφανα τα κράτη-

μέλη. Μόνο η Σουηδία παρουσίαζε μια σχεδόν ισορροπημένη εικόνα με τις 

γυναίκες βουλευτές να πλησιάζουν το 50% και μόνο σε τέσσερις χώρες (Βέλγιο, 

Δανία, Ολλανδία και Φινλανδία) το σχετικό ποσοστό ξεπερνά το 30%. Στην 

Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι μόλις της τάξεως του 15%, πολύ μικρό για να 

επιτρέψει να υπάρχει απήχηση  συγκροτημένου γυναικείου πολιτικού λόγου 

που ως άξονας θα μπορούσε να διατρέχει οριζόντια τις ιδεολογίες και τις 

κομματικές διαφορές.   

Παρόμοια είναι η εικόνα των γυναικών σε υπουργικές θέσεις στις 

κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ε.Ε., όπου το ποσοστό συμμετοχής είναι 

πολύ μικρό, κυμαινόμενο από 20% έως 30%. Σε μια χώρα μόνο (Βρετανία) το 

ποσοστό αυτό ξεπέρασε το 30%, ενώ υπήρξαν και χώρες με μηδενική γυναικεία 

εκπροσώπηση στην κυβέρνηση. Ναι μεν κάπως υψηλότερα είναι τα ποσοστά 

των γυναικών υφυπουργών, όμως και αυτά απέχουν πολύ από το να 

σηματοδοτούν τάσεις ισότητας. Όπως και στην περίπτωση των γυναικών 

βουλευτών έτσι και στην περίπτωση των γυναικών υφυπουργών η Ελλάδα 

βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα καθώς η γυναικεία εκπροσώπηση είναι της τάξεως 

του 6%, ασήμαντη για να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα σχεδιασμού και 

υλοποίησης πολιτικών.  

Κάπως καλύτερη φαίνεται να είναι η εικόνα για τις ανώτερες θέσεις 

δικαστικών λειτουργών καθώς υπάρχουν κάποιες χώρες (Ουγγαρία, η Ρουμανία 

και η Λετονία, η Σλοβακία, το Βέλγιο και η Βουλγαρία) με ποσοστά γυναικείας 

εκπροσώπησης άνω του 40%. Όμως στην Ελλάδα, όπως και στην Κύπρο, το 

Λουξεμβούργο, την Πολωνία την Πορτογαλία και τη Βρετανία, το αντίστοιχο 

ποσοστό δεν ξεπερνά το 10%, ενώ  χαρακτηριστικό είναι ότι στο Ανώτατο 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μόνο 12% των μελών του είναι γυναίκες (European 

Commission, 2008).  Το τοπίο  επαναλαμβάνεται στις υψηλόβαθμες θέσεις των 

κεντρικών τραπεζών και των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπου οι 

γυναίκες δεν καλύπτουν πάνω από το 40% των διοικητικών συμβουλίων  των 
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οργανισμών αυτών, ενώ καταγράφεται παρόμοια υποεκπροσώπηση των 

γυναικών και στα ανώτατα κλιμάκια των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα. . 

Ο ακαδημαϊκός χώρος είναι ένα ακόμα πεδίο όπου η γυάλινη οροφή  

κυριαρχεί (βλ. European Commission, 2013): Οι γυναίκες πρωτοβάθμιες 

καθηγήτριες στα πανεπιστήμια δεν αποτελούν παρά ένα μικρό ποσοστό στο 

σύνολο των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Με ελάχιστες εξαιρέσεις το ποσοστό αυτό είναι κάτω 

από 20% -στην Ελλάδα είναι μόλις 11,3%. Κάπως καλύτερα είναι τα ποσοστά 

στις κατώτερες βαθμίδες. Π.χ. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή το 

ποσοστό κυμαίνεται ανάμεσα στο 20 και στο 40% -στην Ελλάδα είναι 22,7%. 

Στη βαθμίδα του Επίκουρου κυμαίνεται από 30-50% -στην Ελλάδα είναι 31,9%. 

Τέλος στην κατώτατη βαθμίδα τα ποσοστά των γυναικών σε αρκετές 

περιπτώσεις υπερβαίνουν το 50% -στην Ελλάδα είναι 39,4% . Η συρρίκνωση 

του ποσοστού της γυναικείας εκπροσώπησης όσο ανεβαίνει η βαθμίδα είναι 

στοιχείο ενδεικτικό της παρουσίας της γυάλινης οροφής, όπως ενδεικτικό της 

επίμονης λειτουργίας του φαινομένου είναι και η μικρή έως και μηδενική 

εκπροσώπηση των γυναικών στα Πρυτανικά σχήματα και εν γένει στα όργανα 

των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Kaila, Fokiali, Theodoropoulou, & 

Xanthakou, 2006, Φώκιαλη, Θεοδωροπούλου, & Ξανθάκου, 2003).  

Κυρίως όμως η γυάλινη οροφή είναι εμφανής στον επιχειρηματικό κόσμο 

που είναι μαζικότερος και ενδεικτικός της εικόνας της ευρύτερης αγοράς 

εργασίας. Αν εξετάσουμε τον αριθμό των γυναικών προέδρων στα Διοικητικά 

συμβούλια (Δ.Σ.) στις 50 μεγάλες επιχειρήσεις κάθε χώρας οι διαπιστώσεις είναι 

απογοητευτικές. Μόνο σε δυο χώρες (στη Βουλγαρία και στη Σλοβενία) οι 

γυναίκες πρόεδροι εταιρειών υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10%, και σε άλλες δυο 

(Λετονία και Πολωνία) το 5%, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες η παρουσία τους είναι 

μηδενική.  Η εικόνα βελτιώνεται όταν γίνεται αναφορά στα ποσοστά 

συμμετοχής των γυναικών στα Δ.Σ., ως μελών, συνήθως χωρίς αξιώματα, όμως 

και πάλι σε καμιά χώρα τα ποσοστά αυτά δεν υπερβαίνουν  το 25% (European 

Commission, 2008). Στο ίδιο σκηνικό, λιγότερο από το 22% των γυναικών που 

εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα βρίσκονται σε υψηλόμισθες διοικητικές θέσεις 

69



παγκοσμίως, ενώ για το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό αυτό δεν 

ξεπερνά το 17%. Στην Ελλάδα σύμφωνα με την ίδια έρευνα μόλις το 21% των 

υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων στον ιδιωτικό τομέα κατέχεται από 

γυναίκες.  

Βέβαια δεν πρέπει να αποσιωπά κανείς ότι κάποιες τάσεις είναι 

οπωσδήποτε θετικές. Για παράδειγμα τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας της 

ICAP για την Ελλάδα συνοψίζονται σε μια σειρά εξελίξεων που δημιουργούν 

έστω συγκρατημένη αισιοδοξία. Ενδεικτικά,  το 2011 από  συνολικό δείγμα 

27.314 επιχειρήσεων 5.125 εταιρείες, δηλαδή περίπου το 19%, διευθύνονταν 

από γυναίκες.  Αντίστοιχα για το 2012 η έρευνα της ICAP (2013) δείχνει ότι από 

ένα δείγμα 22500 επιχειρήσεων  4.670, δηλαδή  περίπου το 21% των 

επιχειρήσεων έχει γυναίκα διευθύνουσα σύμβουλο. Το ότι μια στις πέντε 

ελληνικές εταιρείες έχει γυναίκα επί κεφαλής είναι ένα θετικό εύρημα, όπως 

ιδιαίτερα θετικό βήμα αποτελεί το ότι το σχετικό ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 

το 2011 έως το 2012 κατά  2 ποσοστιαίες μονάδες, αύξηση που αν συνεχιστεί 

αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι οι γυναίκες σταδιακά καθιερώνονται στις 

επιχειρήσεις (Κορδεράς, 2013, Κωνσταντέλλος, 2013). 

Στην ίδια έρευνα επίσης εντυπωσιάζει το ότι οι εταιρείες με γυναίκες 

επικεφαλής έχουν καλύτερα αποτελέσματα κερδοφορίας και συγκεκριμένα στο 

2011 ενώ το ποσοστό κέρδους προ φόρων ήταν για το σύνολο των 

επιχειρήσεων10,5%  6,5%, οι επιχειρήσεις με επικεφαλής γυναίκες είχαν 

περιθώριο κέρδους 18,8%. Αντίστοιχα το 2012 ενώ το ποσοστό κέρδους προ 

φόρων ήταν για το σύνολο των επιχειρήσεων 6,5%, οι επιχειρήσεις με 

επικεφαλής γυναίκες είχαν περιθώριο κέρδους 10,5%.  

Αυξητική τάση εμφανίζεται και στις πωλήσεις των επιχειρήσεων που 

διοικούνται από γυναίκες. Η έρευνα στην οποία αναφερόμαστε δείχνει ότι οι 

500 κορυφαίες εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες παρουσίασαν 

υψηλότερο ρυθμό αύξησης των συνολικών τους πωλήσεων το διάστημα 2010-

2011 κατά 1,4%. Την ίδια ώρα που το σύνολο των επιχειρήσεων εμφανίζει 

οριακή αύξηση των πωλήσεων 0,2%, οι εταιρείες με μάνατζερ γυναίκες 

εμφανίζουν καλύτερη συγκριτικά εικόνα στον τζίρο, όπως άλλωστε  και στην 

κερδοφορία τους.  
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Παρόλα αυτά, η αισιοδοξία περιορίζεται αν λάβει κανείς υπόψη ότι (α) οι 

εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες είναι κυρίως μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις (με βάση την κατηγοριοποίηση που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση), (β) η γυναικεία εκπροσώπηση στις μεγαλύτερες εταιρείες είναι πολύ 

μικρή και συγκεκριμένα για εταιρείες με τζίρο πάνω  από 50 εκατ. δεν 

υπερβαίνει το 5,6% και για εταιρείες με απασχολούμενους άνω των 250 δεν 

υπερβαίνει το 6,1%, και (γ) το 81% των γυναικών που διοικούν εταιρείες έχουν 

κάποια μετοχική σχέση με την επιχείρηση, που σημαίνει ότι οι αρκετές γυναίκες 

επικεφαλής επιχειρήσεων μπορεί να μην πληρούν τα διεθνή standards και 

ειδικότερα τα χαρακτηριστικά του προφίλ των Ανωτάτων Στελεχών 

Επιχειρήσεων (Chief Executive Officers- CEO).   

 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο ως ερμηνευτικός παράγοντας της γυάλινης 

οροφής 

 

Για τα αίτια της γυάλινης οροφής ο διάλογος είναι μεγάλος και 

μακρόχρονος, γεγονός που αναδεικνύει τη δυσκολία που συναντούν οι 

ερευνητές/ριες των κοινωνικών φαινομένων να ‘βρουν την άκρη’. Η αναζήτηση 

της αιτίας που συγκρατεί τις γυναίκες από την κορυφή ουσιαστικά ανάγεται 

στην αναζήτηση των βασικών παραγόντων που ερμηνεύουν οποιοδήποτε 

σοβαρό κοινωνικό φαινόμενο. Στο πλαίσιο αυτό αν εξαιρέσουμε κάποιες 

ακραίες βιολογικές προσεγγίσεις που προσπαθούν να επικαλεστούν γενετικούς 

παράγοντες για την ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων, όλες οι υπόλοιπες 

θεωρίες συνηγορούν ότι τέτοιου είδους φαινόμενα –ανάμεσά τους και η γυάλινη 

οροφή- διαμορφώνονται μέσα στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και θεσμικό 

περιβάλλον όπου ζει κανείς και σχετίζονται σημαντικά με τις όλες τις επιδράσεις 

που το άτομο δέχεται από το περιβάλλον αυτό. Σε μια τέτοια γενική θεώρηση, οι 

φορείς κοινωνικοποίησης των γυναικών μπορεί να  αποτελούν  κριτήριο που 

συστηματοποιεί και ομαδοποιεί τους ερμηνευτικούς παράγοντες της γυάλινης 

οροφής. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η γυναικεία υπο-εκπροσώπηση ή/και η ποιοτικά 

μειονεκτική εκπροσώπηση στην αγορά εργασίας μπορεί να αποδοθεί στην 
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οικογένεια, την εκπαίδευση, το λοιπό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και το 

θεσμικό πλαίσιο.  

Εστιάζοντας στην εκπαίδευση,  επισημαίνεται πως αυτή γενικά αποτελεί 

έναν από τους κυρίαρχους παράγοντες της επαγγελματικής εξελικτικής πορείας 

του ατόμου, ο οποίος επηρεάζει καθοριστικά και με σημαντικές συνέπειες τις 

επαγγελματικές επιλογές, την παραγωγικότητα των απασχολουμένων, την 

πορεία του φορέα στον οποίο συμμετέχουν  και συνολικά την ανάπτυξη της 

οικονομίας (Φώκιαλη, 2010, Psacharopoulos & Patrinos, 2004, Ψαχαρόπουλος, 

1999). Η σχετική θεωρία –η γνωστή θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, υπό 

την οικονομική της οπτική- δίνει το πλαίσιο ανάλυσης της σχέσης εκπαίδευσης 

με την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου και την ανάπτυξη των 

κοινωνιών.  Προσδιορίζοντας εννοιολογικά το ανθρώπινο κεφάλαιο ως το 

σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών που είναι ενσωματωμένο σε 

κάθε άτομο, η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου υποστηρίζει ότι, αφού η 

εκπαίδευση είναι εκείνη που ευθύνεται για την αποδοτικότητα του ατόμου, όσο 

μεγαλύτερη επένδυση σε εκπαίδευση πραγματοποιήσει ένα άτομο τόσο 

μεγαλύτερες οι προσδοκώμενες και οι πραγματικές απολαβές από την εργασία 

του στο μέλλον, σε συνδυασμό και με την ιεραρχική επαγγελματική του ανέλιξη 

(Φώκιαλη, 2010).  Πληθώρα ερευνών και εμπειρικών προσεγγίσεων 

επιβεβαιώνουν τη θεωρία αυτή,  δείχνοντας ότι οι εργαζόμενοι/ες με ανώτερο 

και ανώτατο μορφωτικό επίπεδο συμμετέχουν πιο ενεργητικά στο εργατικό 

δυναμικό (Psacharopoulos & Patrinos, 2004, Patrinos & Lambropoulos, 1997), 

βιώνουν σε μικρότερο ποσοστό τον κίνδυνο  κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας 

της ανεργίας, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα της ανοδικής πορείας σε 

υψηλές διευθυντικές θέσεις, επιτυγχάνοντας και υψηλότερα επίπεδα 

οικονομικών απολαβών.  

Παλιότερα η επένδυση σε εκπαίδευση προσδιοριζόταν κατά κανόνα στο 

πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και μετριόταν είτε σε χρόνια σπουδών είτε σε 

βαθμίδες σπουδών. Η αναγκαιότητα όμως συνεχούς ανανέωσης των γνώσεων 

και των δεξιοτήτων στη σύγχρονη εποχή έχει επεκτείνει τον προσδιορισμό της 

επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο και στις μη τυπικές, ακόμα και στις  άτυπες, 
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μορφές απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων (Φώκιαλη, 2010, Φώκιαλη, 

Κουρουτσίδου & Λέφας, 2005, Φώκιαλη, 2003).   

Μεταφέροντας τα παραπάνω στο ζήτημα της γυάλινης οροφής, το 

φαινόμενο λογικά θα εμφανίζεται σε άτομα ή ομάδες ατόμων που δεν έχουν 

κατορθώσει να αποκτήσουν το απαιτούμενο ανθρώπινο κεφάλαιο στα πλαίσιο 

είτε της τυπικής εκπαίδευσης, είτε της επιμόρφωσης είτε άλλης μορφής 

μόρφωσης που να έχει  αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας.  Το επιχείρημα της 

ελλιπούς μόρφωσης φαίνεται να είναι ισχυρό και κατ΄ αντιδιαστολή: Το ότι οι 

γυναίκες που τελικά ‘σπάζουν’ τη γυάλινη οροφή είναι κατά κανόνα 

μορφωμένες επιβεβαιώνει την παραπάνω ερμηνεία. Για παράδειγμα, στη μελέτη 

της ICAP που προαναφέραμε, οι γυναίκες επικεφαλής επιχειρήσεων είναι πολύ 

μορφωμένες και μάλιστα από αυτές το 50% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού37 

(ICAP, 2013, Κωνσταντέλος, 2013). Το ερώτημα επομένως είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέρον: είναι πράγματι ανεπαρκής η επένδυση των γυναικών σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο σε βαθμό που να αιτιολογεί την παρουσία της γυάλινης οροφής;  

 Η αναζήτηση απάντησης στο θέμα αυτό μας γυρνά σε παλιότερα χρόνια, 

όταν οι γυναίκες ‘έμεναν πίσω’ γιατί έτειναν να επενδύουν λιγότερο από τους 

άνδρες σε ανθρώπινο κεφάλαιο, είτε μέσω τυπικών είτε μέσω μη τυπικών και 

άτυπων εκπαιδευτικών μορφών,  με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική τους υποδομή 

να είναι ανεπαρκής για την ανάληψη υψηλόμισθων θέσεων κύρους και ευθύνης 

στην κορυφή της ιεραρχίας (Becker, 1964. Dreher, 2003). Όμως ενώ παλαιότερα 

αυτή η ερμηνεία φαινόταν ισχυρή, στη σημερινή πραγματικότητα τα στοιχεία εν 

μέρει την ανατρέπουν. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την τυπική εκπαίδευση, η 

επένδυση των γυναικών σε γνώσεις και δεξιότητες είναι συγκρίσιμη και εν 

πολλοίς μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών. Για παράδειγμα, με βάση 

συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία, σήμερα σε πολλές χώρες τα ποσοστά των 

γυναικών υποκειμένων μαθητικής διαρροής, όπως και τα ποσοστά των 

γυναικών που διακόπτουν τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια είναι μικρότερα 

37 Το ότι κατά 70% εργάζονται πολύ περισσότερο από 40 ώρες της εβδομάδα και 
περισσότερες από 95% τοποθετούν την καριέρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητες τους είναι 
πρόσθετα στοιχεία, που επιβεβαιώνουν ταυτόχρονα και την πολυπλοκότητα του θέματος. 
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από τα αντίστοιχα των ανδρών ενώ παράλληλα είναι μεγαλύτερη η συμμετοχή 

των νεαρών γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ισορροπία μεταξύ 

ανδρών και γυναικών φαίνεται να αποκαθίσταται σταδιακά και στις 

μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες  μέχρι τις αρχές του 2000 φαίνονταν 

προνόμιο των ανδρών. Μάλιστα και στον τομέα αυτόν τα στοιχεία δείχνουν ότι 

σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν τάσεις υπεροχής της γυναικείας συμμετοχής 

(European Commission, 2013). Ενδεικτικά, π.χ. στη Βρετανία ο ρυθμός αύξησης 

αυτών που αποκτούν διδακτορικό δίπλωμα στην περίοδο  2002-2010 ήταν 

4,6% για τις γυναίκες και μόνο 2,7% για τους άνδρες, ποσοστά που 

αναδεικνύουν τη διάθεση των γυναικών να ασχοληθούν με έρευνα και να 

αποκτήσουν τίτλους στα ανώτατα επίπεδα εκπαίδευσης38.  

Όμως η ποσοτική αυτή προσέγγιση δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει σε 

συμπεράσματα: γιατί παρόλο που τα ποσοτικά στοιχεία δεν αιτιολογούν τη 

γυάλινη οροφή, κάποια άλλα ποιοτικής φύσεως στοιχεία ίσως να έχουν την 

ευθύνη της παρουσίας της γυάλινης οροφής. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα 

ποιοτικά στοιχεία των εκπαιδευτικών επιλογών που μπορεί να διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στις επαγγελματικές επιλογές των ατόμωνΤο ότι στην Ε.Ε. οι 

γυναίκες με αναλογία περίπου 1:3 αποτελούν τη μειοψηφία στους κλάδους των 

μηχανικών και γενικά στους κλάδους που σχετίζονται με τις κατασκευές και τη 

βιομηχανία, όπως και το ότι με αναλογία περίπου 1:2 αποτελούν τη μειοψηφία 

των αποφοίτων φυσικών επιστημών, μαθηματικών και πληροφορικής, καθώς 

και οι έμφυλες διαφορές στο βαθμό χρήσης της τεχνολογίας και στο είδος των 

ψηφιακών εφαρμογών μπορεί να αποτελούν εκπαιδευτικές πτυχές που 

ερμηνεύουν εν μέρει γιατί βρίσκει κανείς κυρίως άνδρες στις υψηλά αμειβόμενες 

υπεύθυνες θέσεις των σύγχρονων οργανισμών οι οποίοι  παράγουν τεχνολογία 

ή στηρίζονται σε αυτήν.  

Στον ίδιο άξονα, σε μια προσπάθεια αιτιολόγησης των εκπαιδευτικών και 

κατά συνέπεια των επαγγελματικών επιλογών, με σχετική ευκολία μπορεί 

38 Βέβαια η αύξηση αυτή δεν αλλάζει την έμφυλη ανισότητα στην πυραμιδοειδή δομή των 
βαθμίδων  εκπαίδευσης, με τις γυναίκες να αποτελούν ακόμα το 59% των αποφοίτων, το 46% των 
κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος και το 20% των καθηγητριών Πανεπιστημίου.  

 

74



κανείς να επικαλεστεί το ισχύον διοικητικό σύστημα οργάνωσης των 

εκπαιδευτικών οργανισμών και ειδικά των σχολικών μονάδων ως υπαίτιο της 

γυάλινης οροφής, αφού, όπως παραστατικά αναφέρεται, η εκπαίδευση, ως 

θεσμός, αφενός αποτελεί χώρο όπου διαμορφώνονται πρακτικές φύλων και 

αφετέρου έχει και η ίδια φύλο (Κογκίδου, 2012). Υπό αυτή την έννοια, η 

εκπαιδευτική μονάδα αποτελεί ένα γραφειοκρατικό /εξουσιαστικό πρότυπο 

διοίκησης που βασίστηκε στις αρχές του  ηγεμονικού ανδρισμού. Μέσα σε αυτό 

το  πλαίσιο στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες διαπραγματεύονται τις δικές 

τους ταυτότητες,  εργάζονται εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες είναι  έμφυλα 

υποκείμενα και  μέσα από ποικίλες συμπεριφορές τους  επηρεάζουν τη σχολική 

ζωή, εφαρμόζοντας αναλυτικά προγράμματα και μαθησιακές προσεγγίσεις και 

χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό που δεν είναι πάντα ουδέτερο και 

αμερόληπτο σε σχέση με το φύλο ούτε προσαρμοσμένο έγκαιρα στα σύγχρονα 

πρότυπα της ισότητα των φύλων.  Στο ίδιο αυτό πλαίσιο επισημαίνεται ο 

σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίζουν στη διαμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και κατ’  επέκταση των επαγγελματικών επιλογών οι ενδεχόμενα 

στερεοτυπικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των λοιπών μελών της 

σχολικής κοινότητας. Αυτές στο βαθμό  που θέλουν το ανδρικό φύλο ικανότερο 

στην ιεραρχική ανοδική πορεία συγκριτικά με το γυναικείο συνθέτουν ένα 

«έμφυλο καθεστώς» και  συμβάλλουν στη διαμόρφωση μεροληπτικών 

νοοτροπιών, αξιών και συμπεριφορών μέσα από μια διαδικασία έμφυλης 

κοινωνικοποίησης (Μαραγκουδάκη, 1997, Κογκίδου 2010).  

Η ύπαρξη του φαινόμενου της ανδρικής κυριαρχίας στη διοίκηση του 

σχολείου μπορεί να αποτελεί και αυτή μια από τις βασικές αιτίες για τη 

διατήρηση και την αναπαραγωγή της γυάλινης οροφής στην αγορά εργασίας. 

Συγκεκριμένα ο ηθελημένος ή μη περιορισμός των γυναικών από τη διοικητική 

ιεραρχία του σχολείου συμβάλλει στην αναπαραγωγή των κυρίαρχων 

εξουσιαστικών σχέσεων ανάμεσα στα φύλα. Έτσι, η  παρουσία ανδρών 

διευθυντών ακόμα και σε σχολικά περιβάλλοντα στα οποία πλειοψηφούν 

γυναίκες εκπαιδευτικοί συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας εικόνας σύμφωνα με 

την οποία η παρουσία αντρών στις διευθυντικές θέσεις είναι κάτι το 

συνηθισμένο, σε αντίθεση με τις γυναίκες επικεφαλής οργανισμών που είναι η 

75



εξαίρεση. Από εκεί και πέρα εύκολα ερμηνεύεται γιατί οι κοινωνίες σε μεγάλο 

βαθμό θεωρούν αυτονόητο το ότι οι γυναίκες αποκλείονται από τα κέντρα 

λήψης αποφάσεων, το ότι οι ίδιες δεν  ενθαρρύνουν ούτε στηρίζουν άλλες 

γυναίκες και δεν έχουν ως στόχο την προαγωγή σε διοικητικές θέσεις, 

επιλέγοντας να απασχολούνται κάτω από την εξουσία και τον έλεγχο του 

ανδρικού φύλου, στερώντας το χώρο της διοίκησης από εναλλακτικά πρότυπα 

τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία 

του χώρου εργασίας (Μαραγκουδάκη, 1997). 

Επιπρόσθετα, η παρουσία υψηλών ποσοστών γυναικών 

εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως και η παρουσία υψηλών 

ποσοστών καθηγητριών που διδάσκουν θεωρητικά μαθήματα και η αντίστοιχη 

παρουσία υψηλών ποσοστών ανδρών καθηγητών με σπουδές  τεχνολογικών και 

θετικών κατευθύνσεων δημιουργούν πρότυπα στα πλαίσια ενός έμφυλου 

διαχωρισμού ειδικοτήτων εγκλωβίζοντας τους/τις μαθητές/ριες σε 

στερεοτυπικές αντιλήψεις οι οποίες εμποδίζουν την ιεραρχική ανέλιξη των 

γυναικών τη διεκδίκηση υψηλών αμοιβών την αξιοποίηση ενδοϋπηρεσιακών 

ευκαιριών καθώς και από περιορισμένες δυνατότητες ανάληψης θέσεων 

ευθύνης.  

     Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αν κάποιος/α επικαλεστεί στη 

σύγχρονη εποχή ποσοτική υστέρηση των γυναικών έναντι των ανδρών σε 

εκπαιδευτικά ζητήματα μάλλον θα πρέπει να αναφερθεί στη μη τυπική 

εκπαίδευση και ειδικότερα στην μειωμένη συμμετοχή των γυναικών σε 

προγράμματα επιμόρφωσης. Οι πολλαπλοί ρόλοι της γυναίκας και κυρίως η 

ευθύνη παιδιών, ηλικιωμένων μελών της οικογένειας και του σπιτιού δεν της 

αφήνουν ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό της και δεν της επιτρέπουν να 

συμμετάσχει συχνά σε προγράμματα επιμόρφωσης που απαιτούν 

συγκεκριμένες ώρες παρακολούθησης (Hakim, 2007 και 2004)  

 Και ναι μεν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, και κυρίως η 

από απόσταση εκπαίδευση και το e-learning, θεωρητικά ευνοούν τις γυναίκες 

αφού τους επιτρέπουν να επιμορφωθούν ενώ παράλληλα ασκούν και κάποιους 

από τους λοιπούς ρόλους, ωστόσο η αξιοποίησή τους από αυτές υστερεί, κυρίως 

λόγω της όχι πάντα φιλικής σχέσης τους με την ψηφιακή τεχνολογία που 
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φαίνεται να είναι ελκυστική πολύ περισσότερο στους άνδρες. Με τα δεδομένα 

αυτά οι γυναίκες δεν ανανεώνουν επαρκώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, 

καταλήγουν να έχουν ελλιπή  ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας αλλά 

και δεν συμμετέχουν σε ανεπίσημα δίκτυα επικοινωνίας που δημιουργούνται 

είτε κάθετα μεταξύ επιμορφωτών/ριών και επιμορφούμενων είτε οριζόντια 

μεταξύ επιμορφούμενων.   

Παρόμοια επίδραση έχει η αναπαραγωγή στα επιμορφωτικά 

περιβάλλοντα συμπεριφορών και στάσεων που μαρτυρούν έμφυλες ανισότητες. 

Παρά το ότι ο κοινωνικοποιητικός ρόλος των επιμορφωτικών περιβαλλόντων 

δεν έχει την ίδια βαρύτητα με το σχολικό περιβάλλον (αφού η επιμόρφωση 

απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες οι οποίοι/ες έχουν ήδη διαμορφώσει τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους), οι στάσεις και οι συμπεριφορές 

των επιμορφωτών και των επιμορφούμενων, όπως και η όλη οργάνωση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων μπορεί να  λειτουργεί ως πολιτισμικό πλαίσιο 

διαιώνισης των έμφυλων ταυτοτήτων που κρατά στο τέλος τη γυναίκα μακριά 

από τη δημόσια σφαίρα της εξουσίας και της ευθύνης.   

 

Συμπεράσματα 

 

Το φαινόμενο της γυάλινης οροφής είναι εμφανές στην παγκόσμια, την 

ευρωπαϊκή και την ελληνική αγορά εργασίας και ειδικά στο σύστημα 

εργασιακών σχέσεων. Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί στα θέματα 

ισότητας των φύλων και παρά το ότι οι περισσότερες γυναίκες που κατάφεραν 

να βρεθούν στην κορυφή απέδειξαν αναμφισβήτητες ικανότητες, οι θέσεις 

ευθύνης, κύρους και εξουσίας δεν φαίνονται προσιτές ούτε ελκυστικές για ένα 

μεγάλο αριθμό γυναικών. Το δίπολο που θέλει τον άνδρα προϊστάμενο και τη 

γυναίκα υφισταμένη δημιουργεί σχέση εξουσίας που δεν αποβαίνει προς όφελος 

της γυναικείας πλευράς. Ακόμη, στερεί τον ευρύτερο χώρο της απασχόλησης και 

της αγοράς εργασίας από την δυνατότητα να αναπτυχθούν, να αξιοποιηθούν και 

εντέλει να καθιερωθούν διαφορετικοί τρόποι άσκησης της διοίκησης και 

διαχείρισης της εξουσίας, από τους οποίους θα μπορούσε η κοινωνία να 

ωφεληθεί πολλαπλώς (Μαραγκουδάκη, 1997). 
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Ανάμεσα στους παράγοντες που ερμηνεύουν τη γυάλινη οροφή, η 

παράμετρος της μόρφωσης κατέχει σημαντική θέση και αυτό αποτελεί μια 

ελπίδα για περιορισμό των εμποδίων που συναντά η γυναίκα στην κατάληψη 

υψηλόβαθμων θέσεων εργασίας. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου των 

γυναικών αποτελεί αναγκαιότητα που λειτουργεί ως εχέγγυο για την 

εξασφάλιση της ανοδικής ιεραρχικής τους πορείας. Είναι όμως απαραίτητο να 

γίνει κατανοητό ότι η αναβάθμιση αυτή σημαίνει κυρίως επαναπροσδιορισμό 

των γυναικείων εκπαιδευτικών επιλογών και αξιοποίηση των μη τυπικών και 

άτυπων μορφών εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση οι ίδιες οι γυναίκες είναι 

υπεύθυνες για αυτόν το επαναπροσδιορισμό. Είναι όμως ευθύνη των κοινωνιών 

να απαλλάξουν την εκπαίδευση από τα κατάλοιπα έμφυλων ανισοτήτων ώστε 

να μετατρέψουν το εκπαιδευτικό πεδίο από πολιτισμικό πλαίσιο κατασκευής 

έμφυλων ταυτοτήτων  (Κογκίδου, 2012) σε προνομιακό πεδίο για την άρση της 

γυάλινης οροφής.   

 
 

Βιβλιογραφία  

 

Boc, B., & Derkzen, P. (2008). Barriers to women participation in rural policy 

making, in: I. Asztalos and B. Bock (eds), Gender Regimes, Citizen 

Participation and Rural Restructuring, Elsevier, 263-282. 

 

Cotter, D.A., Hermsen, J.M., Ovadia, S., & Vanneman, R., (2001). The glass ceiling 

effect, Social forces, 80,(2), 655-682. 

  

Davidson, M.J., & Burke, R.J., (2004).  Women in Management Worldwide, 

Ashgrave publishing.  

 

DeMartino, R., & Barbato, R.J., (2002). An analysis of the motivational factors of 

intending Entrepreneurs, Journal of Small Business Strategy, 12, 2, 26-36. 

 

78



DeMartino, R., & Barbato, R.J., (2003). Differences between women and men MBA 

entrepreneurs: exploring family flexibility and wealth creation as career 

motivators, Journal of Business Venturing, 18, 815–832. 

 

European Commission (2013). She Figures 2012. Gender in Research and 

Innovation, Statistics and Indicators, Directorate-General for Research and 

Innovation, Directorate B,  European Research Area, Unit B.6, Ethics and 

Gender http://ec.europa.eu/research/science-

society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf 

 

European Commission, (2008). The life of women and men in Europe. A 

statistical portrait. Population and social conditions, Statistical books,  

2008 edition.  

 

Grout, P.A., Park, I., & Sonderegger, S., (2007). An Economic Theory of the Glass 

Ceiling. CMPO Working Paper Series No. 07/183, University of Bristol. 

  

Hakim, C., (2004). Key issues in women work: Female diversity and the 

polarisation of women’s employment, Glasshouse Press, London.   

 

Hakim, C., (2007). Work-lifestyle choices in the 21st century: Preference theory, 

Oxford University Press, Oxford. 

  

ICAP,  (2013). Leading women in business. Οι γυναίκες ηγέτες των επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα, ICAP Group, 4th leading edition.  

 

Kaila, M., Fokiali, P., Theodoropoulou H., & Xanthakou, Y., (2006). Unsustainable 

Representation of Women in the Academic World: the Case of Greece and 

Cyprus,  Prelude,  7, 228-247.  

  

Patrinos, H.A., & Lambropoulos, H., (1997). Gender Discrimination in the Greek 

labor Market, Education Economics, 1, 2, 153-164. 

79



 

Psacharopoulos, G., & Patrinos, H.A., (2004).  Human Capital and Rates of Return, 

in: G. Johnes & J. Johnes, (eds), International Handbook on the Economics of 

Education, Edward Elgar Publishing Ltd, 1-57. 

Research and 

SYNPECA, (2012).  500 Ελληνίδες μάνατζερ. Γυναίκες - ηγέτες των επιχειρήσεων 

, Δίκτυο Ενημέρωσης Μικρής Λιανικής, Επιχειρήσεις, Κυριακή, 16 

Δεκεμβρίους 2012. http://www.synpeka.gr/companygr/item/13072-

500-ellhnides-manatzer-gynaikes-hgetes-twn-

epixeirhsewn.html#.UvT10uK9v0Y 

 

Watson, J., (2003). Failure rates for female-controlled businesses; are they any 

different? Journal of Small Business Management, 41, 3, 262-277.  

 

Walby, S., (2001). Gender Transformations. N.Y., Routlege. 

 

Κογκίδου, Δ., (1997). Φεμινιστική Παιδαγωγική: Ένα πλαίσιο για την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στο: Δεληγιάννη, Β. και Ζιώγου, Σ. 

(επιμ.), Φύλο και Σχολική Πράξη: Συλλογή εισηγήσεων. Θεσσαλονίκη, 

Βάνιας.  

 

 Κογκίδου, Δ., (2012). Το σχολείο ως πολιτισμικό πλαίσιο κατασκευής έμφυλων 

ταυτοτήτων και  ως ένα προνομιακό πεδίο για την άρση του σεξισμού. 

Εισήγηση στο Συνεδρίο ‘Εκπαίδευση για την ισότητα στα φύλα’, 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 24 - 25 Μαΐου. 

http://anthrwpokentrika.wordpress.com/2012/05/30. 

 

Κορδεράς, Δ., (2013). Έρευνα ICAP για τις γυναίκες Managers: Η συμμετοχή 

γυναικών στη διοίκηση παραμένει μικρή. 

http://www.inewsgr.com/105/erevna-icap-gia-tis-gynaikes-managers-i-

symmetochi-gynaikon-sti-dioikisi-paramenei-mikri.htm  

 

80

http://www.synpeka.gr/companygr/item/13072-500-ellhnides-manatzer-gynaikes-hgetes-twn-epixeirhsewn.html#.UvT10uK9v0Y
http://www.synpeka.gr/companygr/item/13072-500-ellhnides-manatzer-gynaikes-hgetes-twn-epixeirhsewn.html#.UvT10uK9v0Y
http://www.synpeka.gr/companygr/item/13072-500-ellhnides-manatzer-gynaikes-hgetes-twn-epixeirhsewn.html#.UvT10uK9v0Y
http://anthrwpokentrika.wordpress.com/2012/05/30
http://www.inewsgr.com/105/erevna-icap-gia-tis-gynaikes-managers-i-symmetochi-gynaikon-sti-dioikisi-paramenei-mikri.htm
http://www.inewsgr.com/105/erevna-icap-gia-tis-gynaikes-managers-i-symmetochi-gynaikon-sti-dioikisi-paramenei-mikri.htm


Κωνσταντέλλος, Ν., (2013). Ας σπάσουμε τη «Γυάλινη Οροφή» που εμποδίζει τις 

Γυναίκες,  Περιοδικό LEADINGΕΑΣΕ, τεύχος 20, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 

2013" http://www.insurancedaily.gr/blog/%CE%B1%CF%82 

 

Μαραγκουδάκη, Ε. (1997). Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άντρες διοικούν. Στο: Β. 

Δεληγιάννη και Σ. Ζιώγου (επ) Φύλο και σχολική πράξη, Θεσσαλονίκη, 

Εκδόσεις Βάνιας, 258-292. 

 

Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., (2010). Νέες μορφές οικογένειας. Τάσεις και εξελίξεις 

στη σύγχρονη Ελλάδα. Εγκέφαλος, 47,(2),55-66. 

 

Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., 2008. Παλαιά και νέα Επαγγέλματα. Μια προσέγγιση    

από την πλευρά του φύλου.  Αθήνα:  ΚΕΘΙ-  CD. 

 

Νίνα-Παζαρζή, Ε. (επιμ.). (2008). Μελέτες για το Φύλο. ΚΕΠΠ, Πειραιάς.  

 

Νίνα-Παζαρζή, Ε., (2005). Κριτική Επισκόπηση των θεωρητικών εξηγήσεων για 

τη Γυναικεία Εργασία, Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμητικός Τόμος για τον 

Καθηγητή Θ. Σκούντζο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2005.  

Ντερμανάκης, Ν., (2004).  Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγμένους 

κλάδους στην Ελλάδα, Στατιστικό δελτίο 1. Ιούνιος, ΚΕΘΙ.  

 

ΣΤΕΠ-92, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

(http://dide.mag.sch.gr/kesyp/portal/images/stories/931.rtf964.rtf945.r

tf953.rtf963.rtf954.rtf951.rtf_932.rtf958.rtf957.rtf972.rtf9.pdf 

 

Φώκιαλη Π., (2010). Διαστάσεις κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης στην 

εκπαίδευση. Θεωρητικές Αναζητήσεις, εκδ. Πεδίο, Αθήνα. 

 

Φώκιαλη Π., Θεοδωροπούλου Ε., & Ξανθάκου Γ., (2003). Η Γυναικεία Παρουσία 

στην Ακαδημαϊκή Ιεραρχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων: Μικρή 

Αντιπροσώπευση σε Υψηλόβαθμες Θέσεις,  στο: Π. Φώκιαλη, Β. Τριάρχη-

81

http://www.insurancedaily.gr/blog/%CE%B1%CF%82
http://dide.mag.sch.gr/kesyp/portal/images/stories/931.rtf964.rtf945.rtf953.rtf963.rtf954.rtf951.rtf_932.rtf958.rtf957.rtf972.rtf9.pdf
http://dide.mag.sch.gr/kesyp/portal/images/stories/931.rtf964.rtf945.rtf953.rtf963.rtf954.rtf951.rtf_932.rtf958.rtf957.rtf972.rtf9.pdf


Herrmann & Μ. Kαϊλα, (επιμ.), Θεματικές Επιμόρφωσης και 

Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, Ακαδημία Dilingen, Μόναχο και 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, Ατραπός, 384-399. 

 

Φώκιαλη, Π., (2003), Εισαγωγικό Σημείωμα, στο Π. Φώκιαλη,  Β. Τριάρχη- 

Hermann, Μ. Καϊλα (επιμ.), Θεματικές Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης 

Εκπαιδευτικών, Ακαδημία Dillingen Μόναχο & Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 26-

38. 

 

Φώκιαλη, Π., Κουρουτσίδου, Μ.,  Λέφας, Ε., (2005), Ζήτηση για Επιμόρφωση. Οι 

Συνιστώσες της Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών, στο: Γ. 

Μπαγάκης (επιμ.), Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη του 

Εκπαιδευτικού, Μεταίχμιο. 

 

Ψαχαρόπουλος, Γ., (1999) ,  Οικονομική της Εκπαίδευσης, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82



 

Μαθηματικά για γυναίκες ή μαθηματικά για όλους39; 

 
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή  

Επίκουρη Καθηγήτρια, Παν/μιο Αιγαίου 

kara@aegean.gr 

 

Σόνια Καφούση  

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παν/μιο Αιγαίου 

Kafoussi@aegean.gr 

 
 
Η αμφισβήτηση της ικανότητας των γυναικών να ασχοληθούν με τα 
μαθηματικά έχει μακρόχρονη ιστορία. Το 19ο αιώνα, για παράδειγμα, στη 
Βρετανία, το ξεκίνημα των σπουδών σε περιοχές που θεωρούνταν ακατάλληλες 
για τις γυναίκες, όπως τα μαθηματικά, φαίνεται να αποτελούσε απειλή για τη 
νοητική τους υγεία και την αναπαραγωγική τους ικανότητα. Μερικοί 
παιδαγωγοί των μαθηματικών στην Αμερική, στις αρχές του 20ου αιώνα 
υποστήριζαν ότι το γυναικείο μυαλό δεν είναι κατασκευασμένο για μαθηματικά. 
Οι γυναίκες, όπως γράφει ένας εκπαιδευτικός, στο περιοδικό The Mathematics 
Teacher το 1915, έχουν οργανωθεί φυσικά και νοητικά να αναπτύσσουν 
λειτουργίες, στις οποίες τα μαθηματικά παίζουν πολύ μικρό ρόλο. Οι κοινωνικές 
προσδοκίες για το ρόλο των γυναικών ήταν μία από τις βασικές αιτίες που 
απέτρεπαν τις γυναίκες να ασχοληθούν με τα μαθηματικά πέρα από τα βασικά 
επίπεδα εκπαίδευσης. Ο ρόλος της γυναίκας στην καθημερινή ζωή καθώς και τα 
ενδιαφέροντά της υποτίθεται ότι ήταν διαφορετικά από του άντρα, ενώ η 
ενδεχόμενη μελλοντική χρήση των μαθηματικών από τις γυναίκες δεν κρινόταν 
αναγκαία. Τα «πραγματικά» μαθηματικά ήταν ένας τομέας που αφορούσε στους 
άντρες (Forgasz, 1998). 
 
Τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες, μέσα από την ευρύτερη προσπάθεια που 
γίνεται στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών για την παροχή ίσων 
ευκαιριών μάθησης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε όλους τους 
πολίτες ανεξάρτητα από το φύλο, την κοινωνική  τάξη κ.λ.π.., οι θέσεις, για τη 
σχέση της γυναίκας με τα μαθηματικά, έχουν διαφοροποιηθεί. Το θέμα του 
φύλου στη μαθηματική εκπαίδευση προσεγγίζεται από διαφορετικές οπτικές 

39 Το κείμενο είναι περίληψη του άρθρου «Φύλο και μαθηματικά: αναγκαιότητα μιας συνολικής 

επαναδιαπραγμάτευσης των μαθηματικών στην εκπαίδευση» που δημοσιεύθηκε στο 

περιοδικό Ευκλείδης Γ’, 69, 23-39 (Καφούση, Σ., Σκουμπουρδή, Χ.  & Καλαβάσης, Φ., 2008). 
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γωνίες οι οποίες σχετίζονται με τη διερεύνηση της επίδοσης των δύο φύλων στα 
μαθηματικά, με την καταγραφή των απόψεων και των συναισθημάτων των 
μαθητών/ριών για τα μαθηματικά, με τη  μελέτη των αντιλήψεων των 
εκπαιδευτικών και του τρόπου αλληλεπίδρασής τους με τους/ις μαθητές/ριες 
μέσα στη σχολική τάξη των μαθηματικών καθώς και με τη διερεύνηση των 
απόψεων των γονέων για την επίδοση των παιδιών τους στα μαθηματικά 
(Καφούση, κ.ά, 2008). 
 
Τα αποτελέσματα ερευνών για τις επιδόσεις των δύο φύλων στα μαθηματικά 
ποικίλουν. Στις περισσότερες χώρες, στο επίπεδο του δημοτικού σχολείου, δεν 
παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις στην επίδοση των μαθητών σε σχέση με το 
φύλο, στα μαθηματικά (Leder, 1992) και σε πολλές περιπτώσεις τα κορίτσια 
είναι πιο καλά στα μαθηματικά από τα αγόρια. Για παράδειγμα, σε μια 
επισκόπηση ερευνών για το φύλο στην Αγγλία και την Αμερική στο δημοτικό 
σχολείο, (van den Heuvel-Panhuizen, 1998) βρέθηκε ότι μόνο σε μία από τις 19 
μελέτες, τα αγόρια είχαν καλύτερη επίδοση από τα κορίτσια και σε 6 μελέτες η 
επίδοση των κοριτσιών ήταν πολύ υψηλή. Το ίδιο βρέθηκε και σε έρευνες που 
έγιναν στη Γερμανία. Η κατάσταση στην Ολλανδία φαίνεται να είναι 
διαφορετική από τις άλλες χώρες. Οι μελέτες στην Ολλανδία έχουν δείξει 
διαφοροποιήσεις, υπέρ των αγοριών, στην Γ΄ και ΣΤ΄ δημοτικού. Επίσης, στην Δ΄ 
δημοτικού η Ολλανδία και η Κορέα είναι οι δύο χώρες στις οποίες τα αγόρια 
έχουν πολύ καλύτερη επίδοση στα μαθηματικά από τα κορίτσια.  
 

Οι απόψεις και τα συναισθήματα των μαθητών/ριών για τα μαθηματικά έχουν 

αποτελέσει και συνεχίζουν να αποτελούν ένα βασικό θέμα των ερευνών που 

σχετίζονται με το φύλο και τη μαθηματική εκπαίδευση. Τα αποτελέσματά τους έχουν 

δείξει ότι τα μαθηματικά είναι αντιληπτά ως «περιοχή των ανδρών». Οι Fennema & 

Sherman (1977) υποστηρίζουν ότι στους/ις μαθητές/ριες 9-12 ετών το στερεότυπο 

αυτό δεν είναι πολύ ισχυρό στα αγόρια, αλλά πάντα είναι ισχυρότερο από αυτό που 

υποστηρίζουν τα κορίτσια. Η Boswell (1985) βρήκε ότι η έκταση στην οποία επικρατεί 

το παραπάνω στερεότυπο σε κορίτσια του γυμνασίου αυξάνεται με την ηλικία. Οι 

μαθητές και οι μαθήτριες πιστεύουν ότι οι άντρες χρειάζονται περισσότερο τα 

μαθηματικά στην καριέρα τους σε σχέση με τις γυναίκες (βλ. σχετικές έρευνες, Leder, 

1992). Η Hyde και οι συνεργάτες της (1990) αναφέρουν ότι το στερεότυπο για τα 

μαθηματικά, ως τομέας που αφορά στα αγόρια, μπορεί να είναι κρίσιμο για την 

αδυναμία των κοριτσιών να τα καταφέρουν στα μαθηματικά. Οι στερεοτυπικές 

απόψεις των αγοριών μπορεί να τα οδηγήσουν, ως συμμαθητές των κοριτσιών, να 

θεωρήσουν ότι τα κορίτσια που τα καταφέρνουν στα μαθηματικά έχουν λιγότερη 

θηλυκότητα και γι’ αυτό να πιέζονται να μην επιτυγχάνουν στα μαθηματικά. Τέτοιες 

απόψεις μπορεί επίσης να οδηγούν τους άντρες εκπαιδευτικούς στο να αποθαρρύνουν 

τα κορίτσια να διαλέγουν μαθηματικές κατευθύνσεις (Forgasz, 1998: 34). 
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Σε έρευνες φαίνεται ότι τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σχέση 
με τα κορίτσια, σε θέματα μαθηματικών (Fennema & Sherman, 1977). Τα 
κορίτσια αποδίδουν, λιγότερο, την επιτυχία τους στα μαθηματικά σε θέμα 
ικανοτήτων σε σχέση με τα αγόρια και περισσότερο, σε θέμα προσπάθειας. 
Αντίστροφα, αποδίδουν λιγότερο την αποτυχία τους σε θέμα προσπάθειας και 
περισσότερο σε θέμα ικανοτήτων. Το γεγονός αυτό φαίνεται να συνδέεται με 
την καταβολή λιγότερης προσπάθειας σε δύσκολα μαθηματικά προβλήματα. 
Περισσότερα κορίτσια από αγόρια πιστεύουν ότι έχουν δυσκολία στο να 
θυμούνται ένα μαθηματικό τύπο, στην κατανόηση μαθηματικών θεμάτων και 
στο να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που έμαθαν θεωρητικά στην τάξη (Bevan, 
2001). Το άγχος των κοριτσιών στα τεστ των μαθηματικών είναι μεγαλύτερο σε 
σχέση με το άγχος που βιώνουν τα αγόρια (Hembree, 1988). Περισσότερα 
κορίτσια από αγόρια θεωρούν τον εαυτό τους τυχερό αν τα καταφέρνουν καλά 
σε ένα τεστ μαθηματικών (βλ. σχετικές έρευνες στο Leder, 1992). Τα αγόρια 
δείχνουν σημαντικά μεγαλύτερη τάση, από τα κορίτσια, να κρίνουν ως εύκολα ή 
πολύ εύκολα τα θέματα που τίθενται στα μαθηματικά, αν και το γεγονός αυτό δε 
συμβαδίζει πάντα με την τελική επίδοσή τους (Bevan, 2001).  
Ο/Η εκπαιδευτικός ως διαμεσολαβητής μεταξύ της κοινωνίας και των μαθητών, 
των σχετικών με το φύλο προσδοκιών και αξιών, έχει αποτελέσει το υποκείμενο 
πολλών ερευνών. Σε αυτές τις ερευνητικές εργασίες η έμφαση δίνεται στη 
μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών και στον τρόπο αλληλεπίδρασής τους 
με τους/ις μαθητές/ριες μέσα στη σχολική τάξη κατά τη διδασκαλία των 
μαθηματικών.  
 
Στην πρώτη περίπτωση, οι ερευνητές μελετούν κυρίως τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών για την επίδοση των παιδιών στα μαθηματικά ανάλογα με το 
φύλο και τους λόγους στους οποίους αποδίδουν την επιτυχία ή αποτυχία των 
κοριτσιών και των αγοριών (βλ. ενδεικτικά Fennema et al., 1990; Tiedemann, 
2000, 2002). Τα σημαντικότερα αποτελέσματα αυτών των ερευνών, αναφέρουν 
ότι η αποτυχία των αγοριών στα μαθηματικά αποδίδεται σε έλλειψη 
προσπάθειας, ενώ των κοριτσιών σε έλλειψη ικανότητας (Fennema et al., 1990). 
Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι τα αγόρια έχουν λίγο περισσότερο ταλέντο 
στα μαθηματικά και πιο λογική σκέψη σε σχέση με τα κορίτσια (βλ. σχετικές 
έρευνες, Tiedemann, 2000), ιδιαίτερα στους μαθητές μέσης επίδοσης. Τα 
κορίτσια μέσης και χαμηλής επίδοσης πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη 
προσπάθεια από τα αγόρια των αντίστοιχων επιδόσεων για να φτάσουν σε ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς (Tiedemann, 2002).  
 
Στη δεύτερη περίπτωση, οι έρευνες εστιάζουν στη μελέτη χαρακτηριστικών 
στοιχείων της συμπεριφοράς του/ης εκπαιδευτικού σε σχέση με τα αγόρια και 
τα κορίτσια στο μάθημα των μαθηματικών. Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι 
τα αγόρια και τα κορίτσια δε δέχονται ίση μεταχείριση στις τάξεις των 
μαθηματικών, καθώς οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να συνεργάζονται περισσότερο 
με τα αγόρια (Forgasz, 1998) και δίνουν περισσότερο χρόνο στα αγόρια για να 
σκεφτούν πάνω σε ένα μαθηματικό πρόβλημα (βλ. σχετικές έρευνες, στο Leder, 
1992).Τα αγόρια δέχονται πιο συχνά κριτική για τις λύσεις τους και 
επιβράβευση για τις σωστές τους απαντήσεις (Brophy & Good, 1974; Leder, 
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1992). Επίσης, ενθαρρύνονται περισσότερο να δουλεύουν μόνα τους (Walden & 
Walkedrine, 1985; Leder, 1992). 
Καθώς οι απόψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών επηρεάζουν την 
ποιότητα της μαθηματικής δραστηριότητας των μαθητών/ριών τους, τα 
παραπάνω αποτελέσματα αναδεικνύουν πιθανές ερμηνείες για τις διαφορετικές 
αντιλήψεις και προσδοκίες που διαμορφώνουν τα κορίτσια στο συγκεκριμένο 
μάθημα καθώς και για την ταύτιση που παρατηρείται στις απόψεις των 
μαθητών/ριών, για την επίδοσή τους στα μαθηματικά, με τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών.  
 
Καθοριστικός φαίνεται να είναι και ο ρόλος του γονέα στη διαμόρφωση των 
απόψεων και των στάσεων των παιδιών απέναντι στα μαθηματικά. Οι έρευνες 
που έχουν εστιάσει σε γονείς έχουν αναδείξει ότι τα στερεότυπα που αυτοί 
διατηρούν για το φύλο επηρεάζουν τις απόψεις τους για τις ικανότητες των 
παιδιών τους στα μαθηματικά και αυτές με τη σειρά τους φαίνεται να 
επηρεάζουν τη μαθηματική συμπεριφορά των παιδιών τους. Αρκετοί ερευνητές 
έχουν δείξει ότι οι αποφάσεις των παιδιών να ασχοληθούν με τα μαθηματικά 
συνδέονται άμεσα με τις αντιλήψεις των γονιών τους για τους σκοπούς της 
μαθηματικής εκπαίδευσης και της σχέσης τους με τη ζωή τους μακροπρόθεσμα 
(Leder,1992). Η Hanna και οι συνεργάτες της (1988, στο Leder,1992) βρήκαν ότι 
στις χώρες που τα στερεότυπα των δύο φύλων δεν ήταν ισχυρά, οι γονείς 
προσέφεραν βοήθεια για τα μαθηματικά στο σπίτι και στα δύο φύλα. Αντίθετα, 
σε χώρες που τα στερεότυπα των δύο φύλων ήταν ισχυρά, η βοήθεια στο σπίτι 
δινόταν κυρίως στα αγόρια στο μάθημα των μαθηματικών. 
 
Συνήθως οι γονείς έχουν χαμηλότερες προσδοκίες για τα κορίτσια παρά για τα 
αγόρια, οπότε και τείνουν να δέχονται πιο εύκολα τη χαμηλή επίδοση των 
κοριτσιών στα μαθηματικά παρά των αγοριών. Οι βασικές απόψεις των γονιών 
στο συγκεκριμένο θέμα (Tiedemann, 2002) είναι ότι τα κορίτσια χρειάζεται να 
καταβάλλουν περισσότερη προσπάθεια από τα αγόρια για να τα καταφέρουν 
εξίσου καλά στα μαθηματικά και ότι τα αγόρια έχουν περισσότερο ταλέντο από 
τα κορίτσια. Μια άλλη άποψη που φάνηκε να επικρατεί μεταξύ των γονέων ήταν 
ότι οι σπουδές στα μαθηματικά είναι καταλληλότερες για τα αγόρια παρά για τα 
κορίτσια. 
Τα παραπάνω ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η θέση των γυναικών στη 
μαθηματική εκπαίδευση δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Παράγοντες που 
σχετίζονται τόσο με το σχολικό όσο και με το οικογενειακό περιβάλλον φαίνεται 
να λειτουργούν ανασταλτικά στη μαθηματική εξέλιξη των κοριτσιών. 
Προσπαθώντας να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα, τα τελευταία 
χρόνια, έχουν διατυπωθεί απόψεις και προτάσεις για την οργάνωση της 
διδασκαλίας των μαθηματικών με τρόπους που να μην οδηγούν σε αποκλεισμό 
των κοριτσιών.  
 
Κάποιοι ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι τα κορίτσια δεν έχουν επιτυχία στα 
μαθηματικά λόγω των μαθησιακών στυλ που υιοθετούν για την προσέγγισή 
τους. Οπότε ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει την ερευνητική κοινότητα είναι 
αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα μαθησιακά στυλ των δύο φύλων στα 
μαθηματικά και επομένως αν διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας επηρεάζουν 
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την επίδοση των κοριτσιών. Ο Boaler (1997) αναφέρει ότι οι φεμινιστές 
ερευνητές διαφοροποιούνται από τους υπόλοιπους μεταρρυθμιστές στο ότι 
υποστηρίζουν ότι τα παραδοσιακά σχολικά μαθηματικά λειτουργούν 
ανασταλτικά για τα κορίτσια, διότι τα κορίτσια τείνουν να σκέφτονται, να 
δουλεύουν και να μαθαίνουν με διαφορετικό τρόπο. H Head (1995) υποστηρίζει 
ότι τα κορίτσια προτιμούν συνεργατικά και υποστηρικτικά περιβάλλοντα για να 
εργαστούν, ενώ τα αγόρια δουλεύουν καλά σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα 
κάτω από συνθήκες πίεσης (Bevan, 2001). Από άλλη έρευνα στην οποία 
συγκρίθηκαν οι συμπεριφορές των αγοριών και των κοριτσιών με υψηλή 
επίδοση στα μαθηματικά, φάνηκε ότι τα αγόρια είναι πιο λογικά, πιο 
ανταγωνιστικά, απολαμβάνουν περισσότερο τα μαθηματικά και συμμετέχουν 
πιο πολύ κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων (Fennema et al., 1990).  
 

Οι παραπάνω θέσεις φαίνεται πολλές φορές να συνηγορούν υπέρ της άποψης για 

διαφοροποίηση των γνωστικών αντικειμένων ανάλογα με το φύλο (gender appropriate 

subjects) (Singh, 1998) καθώς και για διαφοροποιημένη εκπαίδευση των κοριτσιών και 

των αγοριών στα μαθηματικά. Αν και αυτή η προσέγγιση των διαφορών των δύο 

φύλων δείχνει τις πιθανές διαφορετικές ανάγκες αυτών που μαθαίνουν με 

διαφορετικούς τρόπους, ωστόσο υπάρχουν και ερευνητές που δε βρήκαν καμία 

διαφοροποίηση στο τρόπο που μαθαίνουν τα διαφορετικά φύλα (Bevan, 2001). 

Σύμφωνα με τον Bevan (2001), ακόμα και αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα 

μαθησιακά στυλ των φύλων, είναι τόσες οι επικαλύψεις τους που δε θα ήταν πρακτικό 

να χειριστούμε με διαφορετικό τρόπο αγόρια και κορίτσια, γιατί αυτές οι 

διαφοροποιήσεις είναι είτε μικρές είτε στατιστικά ασήμαντες, σε όποιο δείγμα. 

Επιπλέον, αρκετές έρευνες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την 

οργάνωση διαφορετικών προγραμμάτων μαθηματικών για τα δύο φύλα, δεν είχαν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα (Leder,1992). Αντίθετα, η ύπαρξη διαφορετικών 

προγραμμάτων για τα δύο φύλα φαίνεται να ενισχύει την άποψη για διαφορετικές 

ικανότητες των αγοριών και κοριτσιών στα μαθηματικά.  

 
Στην Ολλανδία (van den Heuvel-Panhuizen, 1998), με δεδομένο ότι στο δημοτικό 
σχολείο τα κορίτσια δεν είναι και τόσο καλά στα μαθηματικά όσο είναι τα 
αγόρια, προτάθηκε να διερευνηθεί ποιοι παράγοντες της διδασκαλίας, του 
σχολείου και του εκπαιδευτικού, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του μαθητή 
προκαλούν διαφοροποιήσεις στο φύλο όσον αφορά στην επιτυχία στα 
μαθηματικά. Οι τάξεις που επιλέχθηκαν να παρατηρηθούν και να συγκριθούν 
ήταν αυτές στις οποίες ο μέσος όρος της επίδοσης των κοριτσιών στα 
μαθηματικά ήταν τουλάχιστον όσος και εκείνος των αγοριών (ονομάστηκαν 
«σχολεία κοριτσιών») και οι τάξεις εκείνες στις οποίες ο μέσος όρος της 
επίδοσης των αγοριών στα μαθηματικά ήταν υψηλότερος από των κοριτσιών 
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(ονομάστηκαν «σχολεία αγοριών»). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η 
διαφοροποίηση αγοριών και κοριτσιών κατά τα έτη 1987-1992 παρέμεινε 
σταθερή, πράγμα που σημαίνει ότι η εκπαιδευτική αλλαγή της Ρεαλιστικής 
Μαθηματικής Εκπαίδευσης40 δεν επηρέασε τη συμπεριφορά τους στα 
μαθηματικά. Κάθε χρόνο η έρευνα έδειχνε ότι τα αγόρια της Στ΄ τάξης είχαν 
καλύτερα αποτελέσματα στα τεστ αξιολόγησης σε σχέση με τα κορίτσια. Η 
πρώτη αίσθηση που έδωσαν τα αποτελέσματα ήταν ότι τα κορίτσια τα 
καταφέρνουν καλύτερα στην άμεση και μηχανιστική μαθηματική εκπαίδευση 
κατά την οποία δίνεται μεγάλη προσοχή στους τυπικούς αλγόριθμους, κάτι το 
οποίο αντιτίθεται στους στόχους της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης. 
Από την άλλη μεριά, τα αγόρια έχουν καλύτερη επίδοση σε προβλήματα που 
είναι κοντά στους στόχους της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Από 
αυτό φάνηκε ότι η Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση έχει περισσότερα να 
προσφέρει στα αγόρια παρά στα κορίτσια. 
 
Οι πιο πρόσφατες θεωρήσεις για το φύλο και τα μαθηματικά, όπως αυτές έχουν 
αναπτυχθεί στις σύγχρονες προσεγγίσεις (μοντέλο της κοινωνικής δικαιοσύνης) 
δέχονται ότι υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Πιο 
συγκεκριμένα αποδέχονται τη διαφορετικότητα των εμπειριών των δύο φύλων, 
όπως αυτές δομούνται στο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
ζουν και θεωρούν ότι οι εμπειρίες αυτές πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
συζήτησης και ανάλυσης στη σχολική τάξη με απώτερο σκοπό την ανατροπή 
των κυρίαρχων αντιλήψεων για τη σχέση του φύλου με τα μαθηματικά 
(Τρέσσου, 1997). Μια τέτοια προσπάθεια απαιτεί τη διαμόρφωση ενός 
περιβάλλοντος μάθησης, η οποία εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή αγοριών 
και κοριτσιών στα μαθηματικά, την ανάπτυξη της αυτονομίας και της 
αυτοεκτίμησης του κάθε παιδιού, το σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη 
συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής τάξης. 
 

Η δημιουργία ενός τέτοιου μαθησιακού περιβάλλοντος, καθιστά αναγκαίο τον 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη σχολική τάξη 

των μαθηματικών. Η δημιουργία μιας τάξης με τα χαρακτηριστικά της «διερευνητικής 

προσέγγισης» (inquiry approach) κατά τη διδασκαλία των σχολικών μαθηματικών 

επιτρέπει την ύπαρξη ενός τέτοιου περιβάλλοντος. Στην προσέγγιση αυτή, η 

διδασκαλία γίνεται αντιληπτή ως μία διαδικασία  διαπραγμάτευσης των μαθηματικών 

νοημάτων των μαθητών, κατά την οποία εκπαιδευτικοί και μαθητές εξηγούν τις 

διαφορετικές τους λύσεις στα μαθηματικά προβλήματα, αναπτύσσουν τη μαθηματική 

τους επιχειρηματολογία και μοιράζονται την ευθύνη των ενεργειών τους. 

40 Τα θεμέλια της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης τέθηκαν από τον H. Freudenthal. Οι 

βασικές αρχές της διδακτικής προσέγγισης περιγράφονται αναλυτικά στο βιβλίο “Ρεαλιστικά 

Μαθηματικά στην πρωτοβάθμια Εκπαίδευση” (Streefland, 1991). 
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Οι Kaiser & Rogers (Leder et al., 1996), προτείνουν το μετασχηματισμό του αναλυτικού 

προγράμματος των μαθηματικών ώστε να βοηθήσει να ανατραπούν οι θέσεις που 

φαίνεται να υποστηρίζονται σήμερα από τους μαθητές για το φύλο και τα μαθηματικά. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί καταρχήν με τον αποκλεισμό προβολής στερεοτύπων για τα 

δύο φύλα στα βιβλία των μαθηματικών, τη συμπερίληψη της προσφοράς των γυναικών 

στην ανάπτυξη της μαθηματικής επιστήμης και την ύπαρξη δραστηριοτήτων οι οποίες 

ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα όλων των μαθητών/ριών.  

 

Τέλος, και ίσως, κατά τη γνώμη μας, πιο σημαντικό είναι η διάθεση των εκπαιδευτικών 

για αναστοχασμό πάνω στις απόψεις τους και στη συμπεριφορά τους απέναντι στα δύο 

φύλα, στο μάθημα των μαθηματικών. Η ανάπτυξη προγραμμάτων, που δίνουν τη 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ανατρέψουν τις υπάρχουσες αντιλήψεις τους και 

να συμμετάσχουν ενεργητικά στην οργάνωση μαθηματικών δραστηριοτήτων για όλους 

τους  μαθητές, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά προς την ισότιμη συμμετοχή των 

κοριτσιών στη μαθηματική παιδεία. Τέτοια προγράμματα έχουν εκπονηθεί σε διάφορες 

χώρες (π.χ. Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Αμερική) και τα αποτελέσματά τους είναι πολύ 

ενθαρρυντικά (Ellis et al., 1998). 
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 Στις μεταμοντέρνες κοινωνίες, η θρησκευτική εικόνα του κόσμου για τη φύση και την 

κοινωνία ως μία ενιαία κοσμική τάξη, έχει αλλάξει. Η εξατομίκευση, η αμφισβήτηση των 

παραδοσιακών κοινωνικών τάξεων και τρόπων ζωής, η ρευστότητα των κοινωνικών 

συνθηκών αποτελούν τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου τρόπου ζωής. Το επακόλουθο 

είναι οι εντελώς διαφορετικές βιογραφικές πορείες των ατόμων, οι οποίες ενώ 

βασίζονται σε σχέδια δράσης που αναπτύσσουν τα άτομα, παραμένουν μη προβλέψιμες 

και με συνεχείς ανατροπές και μετασχηματισμούς (Fischer-Rosenthal, 1996; Schütze, 

1984,  2001). Με αυτά τα δεδομένα πώς μπορεί να προσδιοριστεί η γυναικεία 

ταυτότητα; 

Σύμφωνα με τον Erikson, η ατομική ταυτότητα έχει δύο όψεις. Η πρώτη είναι η σταθερή 

ομοιότητα μέσα στον ίδιο τον εαυτό και η δεύτερη το από κοινού μοίρασμα 

ουσιαστικών χαρακτηριστικών με άλλους/άλλες, όπως το αντιλαμβάνεται το ίδιο το 

άτομο. Αυτή βέβαια η σχέση δεν είναι πάντα αμφίδρομη (Erikson, 1994). Δεδομένου και 

του συνεχούς ανασχηματισμού της ταυτότητας, καθώς σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά, 

άλλα πιο δύσκολα (φύλο, εθνότητα) κι άλλα πιο εύκολα (πολιτικά πιστεύω, αξίες) 
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μπορούν να αλλά-ξουν, η απάντηση στην ερώτηση πώς μπορεί να προσδιοριστεί η 

γυναικεία ταυτότητα, γίνεται πιο περίπλοκη (Cummins, 2005). 

Μήπως το βιολογικό φύλο είναι αυτό που προσδιορίζει τη γυναικεία ταυτό-τητα; Και 

πώς καθορίζεται βιολογικά τι είναι γυναίκα; Εκτός αν το βιολογικό συμπίπτει με το 

(όπως το προσδιορίζει ο εκάστοτε κοινωνικός σχηματισμός) κοινωνικό φύλο. Δηλαδή 

για παράδειγμα στο δικό μας πολιτισμικό κύκλο, γυναίκα θεωρείται κάθε άνθρωπος 

που φέρει τα γενετικά χαρακτηριστικά του θηλυκού φύλου, ταυτίζεται ψυχικά με αυτά 

καθώς και με την καθορισμένη κοινωνική συμπεριφορά και επιπλέον γίνεται αποδεκτή 

ως γυναίκα από το κοινωνικό περιβάλλον. Πληθυσμιακές ομάδες που δε φέρουν τα 

θηλυκά γενετικά χαρακτηριστικά ή που φέρουν τα γενετικά χαρακτηριστικά και των 

δύο φύλων ή που κατόπιν επιλογής τους έχουν αποκτήσει τα θηλυκά χαρακτηριστικά, 

όσο και να θεωρούν ότι ο ψυχισμός τους και η έκφραση τους ταυτίζεται με αυτό που 

έχουν προσλάβει ως θηλυκή συμπεριφορά, δεν μπορούν να ενταχθούν στη γυναικεία 

ταυτότητα καθώς δεν γίνονται κατά κανόνα κοινωνικά αποδεκτοί (βλ. σχετικά, 

Αθανασίου, 2006; Moi, 1999). Εδώ τίθεται βέβαια το ερώτημα, αν μπορούμε να μιλάμε 

για την ισότητα των δύο (;) φύλων, προσποιούμενοι πως δεν υπάρχουν οι ως άνω 

ομάδες. Άλλωστε, οι επιστήμες της ιατρικής και της βιολογίας υποστηρίζουν ότι το 

βιολογικό φύλο εμφανίζεται στη φύση ως συνεχές και όχι ως δίπολο (Thébaud, 2008). 

Σε αντίθεση με το δυτικό τρόπο δυαδικής κατηγοριοποίησης των φύλων, του οποίου 

ήδη αμφισβητείται ο αξιωματικός χαρακτήρας, σε άλλες κοινωνίες το δίπολο γυναίκα-

άνδρας δεν τίθεται τόσο έντονα και ούτε τόσο ξεκάθαρα σ’ ότι αφορά την κοινωνική 

δράση.  

Στο ανατολικό αφρικανικό Σουδάν, οι νεκροί άνδρες παντρεύονται και οι στείρες 

γυναίκες είναι πατέρες. Για τους Nuer του νότιου Σουδάν, μια γυναίκα που δεν κάνει 

παιδιά, θεωρείται άνδρας. Αν είναι σε θέση να συγκεντρώσει πλούτο (ζώα μέσω έδνου 

και εμπορίου μαγείας), μπορεί να νυμφευθεί μία ή περισσότερες γυναίκες σε κανονικές 

γαμήλιες τελετές και οι σύζυγοι αυτών των γυναικών καθίστανται έγκυες από έναν 

συγγενή ή φίλο και τα παιδιά την προσαγορεύουν «πατέρα» (Sahlins, 1997). Στους 

Iroquois της Β. Αμερικής η θέση των γυναικών ήταν αξιοσέβαστη αφού όχι μόνο 

διηύθυναν την πολιτική ζωή επιλέγοντας τους αρχηγούς αλλά ασκούσαν το δικαίωμα 

του βέτο σε οποιαδήποτε ανδρική απόφαση (Spence, 1999). Στους Inupiat της Β. 

Αμερικής η ανταλλαγή των γυναικών θεωρούνταν αυτονόητη μέχρι το 1960 και είχε 

δημιουργήσει μια μακράς διάρκειας αμοιβαιότητα ανάμεσα στα ζευγάρια (Chance, 

1990). Τέλος δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί το παράδειγμα των Hijras της 
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νοτιοανατολικής Ασίας σ’ ότι αφορά τη διαφοροποίηση από τα δύο βασικά φύλα, όπου 

οι άνδρες υιοθετούν γυναικείους ρόλους και ενδυμασία υπό την καθοδήγηση ενός 

γκουρού και αυτοπροσδιορίζονται ως το τρίτο «φύλο»-γένος (Meher, 2007). 

 Όταν η κουλτούρα αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για τη διαμόρφωση της σκέψης, 

η προσοχή καλό είναι να στραφεί προς τη νοηματοδότηση της. Η εμπλοκή του ατόμου 

στην κουλτούρα και «η πραγμάτωση των νοητικών του δυνάμεων μέσω αυτής»  

σηματοδοτούν τη δημιουργία μιας ευρύτερης ψυχολο-γίας που δεν αφορά μεμονωμένα 

το άτομο. (Bruner, 1997).  

Τα παραπάνω παραδείγματα επιβεβαιώνουν ότι η θεώρηση του φύλου ως διμορφικού, 

που αποτυπώνεται στις δύο κατηγορίες, «άνδρας» και «γυναίκα», δεν αποτελεί ένα 

διαπολιτισμικό και διαχρονικό αξίωμα αλλά κοινό τόπο του δυτικού πολιτισμού. ‘Ο,τι 

σχετίζεται με το φύλο και τη σεξουαλικότητα, ορίζεται πολιτισμικά μέσα σε 

συγκεκριμένο, κάθε φορά, ιστορικό πλαίσιο. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, 

κυριαρχεί στις συζητήσεις των κοινωνικών επιστημών η άποψη ότι, η ταυτότητα του 

φύλου κατασκευάζεται κοινωνικά και διαφοροποιείται ανάλογα με τα πολιτισμικά 

συγκείμενα. Οι διαφορές των φύλων είναι κοινωνικά κατασκευασμένες από 

κοινωνικούς θεσμούς που ενσωματώνονται σε πολιτισμικές πρακτικές και δεν είναι 

βιολογικά προσδιο-ρισμένες (Αθανασίου, 2006). 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, γίνεται αισθητή η συνάντηση του φεμινιστικού 

στοχασμού με το μεταδομισμό. Φεμινίστριες θεωρητικοί, επη-ρεασμένες από τη θεωρία 

του μεταδομισμού, υποστηρίζουν ότι σώμα και φύλο δεν συνδέονται με φυσική και 

πάγια σχέση αιτίας – αιτιατού, αλλά γίνονται αντιληπτά υπό το πρίσμα, της ανοιχτής 

στην αλλαγή, κοινωνικής σημασιο-δότησης. Η μεταδομιστική φεμινιστική θεωρία 

αρνείται τις δομικές διπολικές αντιθέσεις που αποκλείουν τη διαφορά (Αθανασίου, 

2006).  

Όλα τα στερεότυπα, όπως και του φύλου, βασίζονται σε δίπολα που διαιρούν τους 

ανθρώπους σε δυο ομάδες (π.χ. άνδρες, γυναίκες). Έτσι συντηρούνται και 

αναπαράγονται οι προκαταλήψεις και η κοινωνική ανισότητα των φύλων (Derrida, 

1981 στο Γκέφου-Μαδιανού, 2006). Αλλά μήπως πρέπει να ξεφύγουμε από τα δίπολα 

και τις αντιθέσεις για να βρούμε την ισορροπία; Μάλλον στη συμπόρευση βρίσκεται η 

ισορροπία και η ισότητα, παρά στην πόλωση. Η διεκδίκηση της ισότητας δε στοχεύει 

στην εξαφάνιση κάθε διαφοράς αλλά συγκεκριμένων διαφορών, που ποικίλουν 

ανάλογα με τη συγκυρία και τον τόπο. Αυτό προϋποθέτει κοινωνική συμφωνία, η οποία 
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θα ορίζει ότι, διαφορετικοί άνθρωποι θα αντιμετωπίζονται ως ίσοι και όχι ως ίδιοι, 

απέναντι σε συγκεκριμένα θέματα. Άρα, η έννοια της ισότητας στηρίζεται πάνω στις 

διαφορές, διότι αν τα άτομα ή οι ομάδες ήταν ίδιες μεταξύ τους, δεν θα χρειαζόταν να 

απαιτείται ισότητα (Scott, 2006).  

Το ζήτημα δεν είναι να επιβάλλεται η ισότητα ως υποχρέωση,  αλλά να κατακτηθεί 

μέσα από την αλλαγή νοοτροπίας και την ευαισθητοποίηση των ατόμων, μέσω της 

διαπαιδαγώγησης η οποία θα στηρίζεται σε αρχές και αξίες γενικά αποδεκτές. Το θέμα 

είναι να επιτευχθεί η ισότητα στην αφετηρία, να ξαναδημιουργηθεί μια “φυσική 

ισότητα”, δηλαδή να ξαναδοθούν σε όλους τα ίδια μέσα, προκειμένου να μπορούν να 

πραγματώνουν τις δυνατότητες τους (Maruani, 2006).  

Η ανάπτυξη  του ανταγωνισμού, η επιδίωξη υλικών αγαθών, η επίτευξη κοι-νωνικών 

στόχων πρόσβασης σε θέσεις εξουσίας, η εκπαίδευση στην αποδοχή του κοινωνικού 

κατεστημένου, χαρακτηριστικά του δυτικού τρόπου εκπαί-δευσης των παιδιών, δεν 

είναι η παιδεία που θα εξασφαλίσει την κατανόηση και αποδοχή του άλλου. Η ανάπτυξη 

της κριτικής σκέψης και του σεβασμού για τον συνάνθρωπο και τις ικανότητές του, η 

καλλιέργεια της ενσυναί-σθησης, της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας, της 

συνεργασίας, η συνει-δητοποίηση  της ανάγκης συνύπαρξης σε ένα πλανήτη στον οποίο 

τα καθο-ρισμένα από τον άνθρωπο σύνορα είναι και μεταβλητά αλλά και άχρηστα όταν 

πρόκειται για ουσιώδη θέματα όπως η φτώχεια ή το περιβάλλον, θα πρέπει να 

αποτελούν προτεραιότητα στην εκπαίδευση των νέων γενιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

δεν θα υπάρχουν πια «γυναικεία» ή «ανδρικά» πρότυπα αλλά μοναδικοί άνθρωποι με 

ξεχωριστές ικανότητες στους οποίους θα παρέχονται οι ίδιες ευκαιρίες. 
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Εκπαιδευτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ένα επάγγελμα γένους 

θηλυκού; 

Δρ. Μαρία Βούκανου 

voukanou@rhodes.aegean.gr 

 

Ακόμη και σήμερα τα παραδοσιακά στερεότυπα αποτελούν μια μεγάλη 

πρόκληση για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο που 

διαμορφώνεται μέσα από τις δομές, που υπαγορεύονται από την πολιτική της 

Ε.Ε., δημοσιεύονται έρευνες οι οποίες και αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζεται η ανισότητα των φύλων στη εκπαίδευση στις ευρωπαϊκές 

χώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 

διαφορές τόσο στην επιλογή των σπουδών όσο και στα αποτελέσματα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας που αφορούν στην αποφοίτηση και στην τελική 

επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων. Ξεκινώντας από τα παλαιότερα 

χρόνια έως σήμερα, παρατηρούμε ότι σε κάθε χρονική περίοδο οι διαφορές στην 

εκπαίδευση ως προς το φύλο, εμφανίζονται με τρόπο και μορφή πολυπλοκότερη 

και πολυπαραγοντική. Στις χώρες κράτη μέλη της Ε.Ε. παρατηρείται συχνά το 

φαινόμενο της στελέχωσης των εκπαιδευτικών μονάδων κυρίως από γυναίκες 

ενώ τις διοικητικές θέσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων καλύπτουν κυρίως 

οι άνδρες. Επίσης, ένα αξιοπρόσεκτο εύρημα είναι ότι ενώ οι γυναίκες 

παρακολουθούν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και αποφοιτούν από αυτές, δεν 

καταφέρνουν τελικά να στελεχώσουν τις ανώτερες διευθυντικές θέσεις, πράγμα 

που καταφέρνουν όμως οι άνδρες, οι οποίοι όμως  εγκαταλείπουν συχνότερα το 

σχολείο για να εργαστούν, πριν ακόμη αποφοιτήσουν από τη δευτεροβάθμια ή 

τις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης.  
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Γιατί τόσες γυναίκες στην εκπαίδευση; 

 

Τυπικά τουλάχιστον, παρατηρούμε ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε., προσπαθούν να 

προωθήσουν θεσμικά ζητήματα ισότητας των γυναικών, όχι μόνο στην 

εκπαίδευση αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό τομέα, με 

συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, οδηγίες και νόμους41. Τα μέτρα 

αφορούν σε αποφάσεις αμφισβήτησης του παραδοσιακού ρόλου και των 

στερεοτύπων των φύλων, σε ένα επίπεδο παρέμβασης της πολιτείας προς τους 

πολίτες με φορά από πάνω προς τα κάτω (δηλαδή, παρεμβάσεις, που 

λαμβάνονται από τους εθνικούς ή τους ευρωπαϊκούς φορείς και αφορούν στους 

ευρωπαίους πολίτες). Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της υποχρεωτικής 

αντιπροσώπευσης των γυναικών σε φορείς λήψεων αποφάσεων, της 

αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας ή της 

δυνατότητας αναφοράς στο συνήγορο του πολίτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

41 Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την συνεχή πολιτική και οικονομική δέσμευση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αγωνιστεί για τα δικαιώματα των γυναικών. Κατά τη διάρκεια και 

πριν τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο το Γυναικείο Κίνημα συνδέθηκε με το Αντιπολεμικό Κίνημα. Οι 

γυναίκες της Ρωσίας συμμετείχαν σε μαζικές διαδηλώσεις γιορτάζοντας την Ημέρα της Γυναίκας 

την τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου, ενώ σε όλη την Ευρώπη στις 8 Μαρτίου ή κοντά σε 

αυτή την ημερομηνία διοργανώθηκαν πορείες από γυναίκες για την διεκδίκηση των 

δικαιωμάτων τους, την έκφραση αλληλεγγύης καθώς και εναντίον του πολέμου. Ο διεθνής 

χαρακτήρας της Ημέρας της Γυναίκας καθιερώθηκε το 1910 στην πρώτη διεθνή διάσκεψη 

Γυναικών στα πλαίσια της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, στην Κοπεγχάγη. Η πρόταση για μία Διεθνή 

Ημέρα της Γυναίκας έγινε από την σημαντική Σοσιαλίστρια πολιτικό Κλάρα Ζέτκιν. Η Ζέτκιν 

πρότεινε η ημέρα αυτή να αφιερωθεί στις αμερικανίδες εργάτριες – για τους σημαντικούς τους 

αγώνες – και η πρόταση έγινε δεκτή ομόφωνα από περισσότερες από 100 γυναίκες – 

εκπροσώπους (από 17 χώρες) οι οποίες συμμετείχαν. Μεταξύ τους ήταν οι πρώτες γυναίκες – 

βουλευτές στο Κοινοβούλιο της Φινλανδίας. Την επόμενη χρονιά η Ημέρα γιορτάστηκε στις 19 

Μαρτίου με μεγάλες πορείες να πραγματοποιούνται στην Αυστρία, τη Δανία, τη Γερμανία και την 

Ελβετία. Αιτήματα ήταν να επεκταθεί το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και 

στις γυναίκες , ίσα εργασιακά δικαιώματα, η καταπολέμηση των διακρίσεων κ.α. 
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Πόσο όμως μπορεί να μεταβληθούν στάσεις και αντιλήψεις, στερεοτυπικές 

δομές και να αναπτυχθούν ισότιμες σχέσεις αναφοράς, χωρίς την αρχική 

παρέμβαση της ίδιας της οικογένειας και των δράσεων στη σχολική κοινότητα 

από τα πρώτα κιόλας χρόνια της φοίτησης των μαθητών στο σχολείο; Για 

παράδειγμα, ακόμη και η συμμετοχή των γονέων στις παρεμβάσεις αυτές θα 

ήταν ουσιαστική, αν ο στόχος εξαρχής ήταν η εκπαίδευση των γονέων στην 

αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν στην ισότητα των δυο φύλων42. Με 

ποιον τρόπο όμως θα μπορούσαν να αναπτυχθούν τέτοιες δράσεις εάν δεν 

υπάρχει εξαρχής πολιτική βούληση και κατάλληλος εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

προς την κατεύθυνση αυτή; 

Οι έρευνες δείχνουν τα κορίτσια να παίρνουν συνήθως καλύτερους βαθμούς και 

να έχουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις σχολικές εξετάσεις αποφοίτησης 

σε σχέση με τα αγόρια, ενώ τα αγόρια είναι πιθανότερο να εγκαταλείψουν το 

σχολείο ή να επαναλάβουν σχολικές χρονιές. Ακόμη, τα αγόρια είναι πιθανότερο 

να μην έχουν καλές επιδόσεις στην ανάγνωση και στη λογοτεχνία, ενώ τα 

κορίτσια είναι πιθανότερο να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στα μαθηματικά στο 

ένα τρίτο τουλάχιστον των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων. Το 

κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο εξακολουθεί να είναι, σε κάθε περίπτωση 

σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης του τελικού αποτελέσματος. 

Λίγες μόνον ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τα ανεπαρκή επιτεύγματα των 

αγοριών ως πολιτική προτεραιότητα (η φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, η 

Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο). Ακόμη λιγότερες χώρες έχουν ειδικά 

προγράμματα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης των αγοριών και 

των επιτευγμάτων των κοριτσιών στα μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες 

(Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο).  

42 Νέα ατζέντα με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών 

και την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων εις βάρος τους",12/2008. 

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm, 

http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender, 

http:/ec.europa.eu/europeaid/what/gender/drawing-competition_en.htm, 

http://ec.europa.eu/commission_barroso/ferrero-waldner/women_en.htm, 

http://www.unifem.org. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι πράγματι υπάρχει ανισότητα των 

φύλων στην εκπαίδευση και θεωρητικά την αντιμετωπίζει ενθαρρύνοντας την 

πολιτική συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, μέσω των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων της. Στα επίσημα έγγραφα αναφέρεται, ότι η καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και της ανισότητας των φύλων αποτελεί μια 

θεμελιώδη προτεραιότητα για τη χρηματοδοτική υποστήριξη που προσφέρει η 

ΕΕ σε πολυεθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα και εταιρικές σχέσεις μέσω του 

προγράμματος διά βίου μάθησης. 

Ένα επιπλέον στοιχείο που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός με επίκεντρο την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση 

απευθύνεται κυρίως στα κορίτσια και, συνήθως, αποσκοπεί στην ενθάρρυνση 

των κοριτσιών να επιλέξουν σταδιοδρομίες στον τομέα της τεχνολογίας και των 

θετικών επιστημών. Παρά τις επιμέρους πρωτοβουλίες και σχέδια43, υπάρχει 

έλλειψη γενικών εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση των 

στερεοτύπων των φύλων στις επιλογές σταδιοδρομίας και πρωτοβουλιών που 

απευθύνονται στα αγόρια. Πολλοί νέοι άνδρες και νέες γυναίκες στα 

επαγγελματικά σχολεία και στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

εξακολουθούν να επιλέγουν σταδιοδρομίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν τους 

43 Με αφορμή τη δημοσιοποίηση ενός θεσμικού πλαισίου ή τη συμμετοχή  της στην ατζέντα 

παγκόσμιων εκδηλώσεων, όπως είναι για παράδειγμα, ο εορτασμός της παγκόσμιας ημέρας της 

γυναίκας, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας θυμίζει συχνά ότι την απασχολούν ζητήματα σχέσεων 

μεταξύ των δυο φύλων, που αφορούν στην ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων σε 

θέματα ανεργίας ή πολιτικών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την 

συζήτηση θεμάτων ισότητας των φύλων με τις χώρες εταίρους της και με ενσωμάτωση των 

θεμάτων ισότητας των φύλων σε όλες τις εξωτερικές της δράσεις. Για το λόγο αυτό και κάθε 

χρόνο, σε διάφορες έρευνες που εποπτεύονται από φορείς της, εμφανίζεται ότι, σχεδόν το 35% 

της αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δαπανάται σε έργα που έχουν 

σημαντική διάσταση του φύλου. Έτσι, εμφανίζονται ζητήματα ισότητας, όπως η εξάλειψη της 

βίας λόγω φύλου να αποτελεί μια ειδική προτεραιότητα της πολιτικής ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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παραδοσιακούς ρόλους των φύλων44. Για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού 

θα χρειάζονταν ίσως ένας διαφορετικού τύπου επαγγελματικός 

προσανατολισμός και με συμβούλους σταδιοδρομίας στοχευμένους και 

εξειδικευμένους στο θέμα της ισότητας των φύλων και συνεπώς ικανούς να 

αμφισβητήσουν τα στερεότυπα. 

Οι πολιτικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση επικεντρώνονται κυρίως στον όλο 

και μεγαλύτερο αριθμό των γυναικών στα μαθηματικά, στις θετικές επιστήμες 

και στην τεχνολογία, καθώς με αυτόν τον τρόπο θεωρείται ότι μπορεί να 

αντιστραφούν ερευνητικά αποτελέσματα που επισημάναμε παραπάνω και 

αφορούν σε περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες:  

• Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των φοιτητών και των 

αποφοίτων σε όλες σχεδόν τις χώρες και κατέχουν κυρίαρχη θέση στους 

τομείς της παιδείας, της υγείας και πρόνοιας, των ανθρωπιστικών 

επιστημών και των καλών τεχνών.  

• Οι άνδρες κυριαρχούν στους τομείς της μηχανικής, της μεταποιητικής 

βιομηχανίας και των δομικών κατασκευών. 

Περίπου τα δύο τρίτα των χωρών της Ε.Ε. διαθέτουν πολιτικές για την ισότητα 

των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σχεδόν όμως όλες αυτές οι πολιτικές 

και τα σχέδια απευθύνονται μόνον στις γυναίκες, ενώ το ποσοστό των γυναικών 

στο εκπαιδευτικό προσωπικό στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα μειώνεται 

στην  ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Το ένα τρίτο μόνο των χωρών έχουν 

εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές για την επίλυση αυτού του προβλήματος με 

στόχο την εξάλειψη αυτού του κάθετου επαγγελματικού διαχωρισμού. 

44 «Αντιλήψεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στάσεις και προσδοκίες του κοινού, Ποιοτική μελέτη 

των αντιλήψεων του κοινού, των 15 κρατών μελών, και 9 υποψήφιων για ένταξη χωρών, 

σύνθεση των αποτελεσμάτων», Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Γενική Γραμματεία, Δημόσια συζήτηση 

σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, Εγγεγραμμένη εισήγηση στο πλαίσιο, της «Δημόσιας 

συζήτησης σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης», Αρ. 09, 23/07/2001, 

http://www.europa.eu.int/futurum. (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, 

Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σουηδία, 

Φινλανδία, Εσθονία, Κύπρο, Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακική Δημοκρατία, 

Σλοβενία, Τσεχική Δημοκρατία). 
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Πολιτικές που ασχολούνται με τα θέματα αυτά συναντάμε στη φλαμανδική 

κοινότητα του Βελγίου, στη Γερμανία, στις Κάτω Χώρες, στην Αυστρία, στη 

Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νορβηγία45. 

 

Μήπως φταίει η νομοθεσία; 

 

Η επιμονή στα στερεότυπα, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα ανάπτυξης πολιτικών 

ισότητας των φύλων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, αφού αυτά 

επηρεάζουν έντονα τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης των μαθητών και την 

επαγγελματική τους αποκατάσταση κι εξέλιξη. Όμως, παρά τις σημαντικές 

συνέπειες που οι πολιτικές ισότητας των φύλων έχουν στην εκπαίδευση, σε 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η ισότητα των φύλων δεν θεωρείται ζήτημα που 

αφορά στην εκπαίδευση αλλά στην «απασχόληση». Ο διαχωρισμός των 

επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας, η διαφορετική επαγγελματική 

σταδιοδρομία που επιλέγουν γυναίκες και άντρες, καθώς και η ισορροπία 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, σχετίζονται με την ανάπτυξη της ευρύτερης 

εκπαιδευτικής πολιτικής στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών. Αποτελέσματα 

ερευνών (βλ. το φαινόμενο της PISA), συχνά αποτελούν αντικείμενο ζωηρών 

συζητήσεων στα μέσα ενημέρωσης επιταχύνοντας, πιθανότατα, τον σχεδιασμό 

σχετικών πολιτικών. Οι δυο τάσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο αυτό 

συνδέονται τόσο με τους σκοπούς και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήματος όσο και με τα ευρύτερα προβλήματα ισότητας των φύλων. 

Συνήθως, οι πολιτικές ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση στοχεύουν στην 

επιλογή των εκπαιδευτικών κατευθύνσεων. Στο επίπεδο αυτό, κάποιες χώρες 

της Ε.Ε., επεσήμαναν την παρουσία στερεοτύπων των φύλων στο εκπαιδευτικό 

υλικό, καθώς και την αναπαραγωγή τους από την εκπαιδευτική διαδικασία και 

το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα. Στην ανώτατη εκπαίδευση, οι γυναίκες και οι 

45 «Gender Differences in Educational Outcomes: study on the measures taken and current 

situation in Europe»: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php, 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_fr.php, 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_de.php 

Eυρωπαϊκή Επιτροπή,  www.eurydice.org, Education and training  
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άντρες επιλέγουν διαφορετικούς τομείς σπουδών, οι γυναίκες συχνά 

εμφανίζονται λιγότερο στις διδακτορικές σπουδές και στην ακαδημαϊκή εξέλιξη. 

Το ένα τρίτο των χωρών στοχεύουν σε ζητήματα όπως είναι η χαμηλή αναλογία 

γυναικών σε θέσεις διαχείρισης και λήψης αποφάσεων, το μισθολογικό χάσμα 

μεταξύ των φύλων και η έμφυλη παρενόχληση στα σχολεία. Όσον αφορά σε 

αυτές τις τελευταίες ανησυχίες, οι διεθνείς συνθήκες καθώς και οι οδηγίες και 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ αποτελούν σημαντικές πηγές έμπνευσης για τις 

εθνικές πολιτικές46. Επίσης, συναντάμε και προγράμματα που σχετίζονται με 

την έμφυλη ισότητα συχνά εγκαινιάζονται χάρη στη διαθεσιμότητα κοινοτικών 

κονδυλίων. Εκτός όμως από τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πηγές πολιτικών για 

την ισότητα των φύλων, δίνεται η δυνατότητα μέσα από τη νομοθεσία, σε μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, να συμμετέχουν στον καταρτισμό εθνικών πλαισίων 

χάραξης πολιτικής. Ακόμη, τα νομοθετικά πλαίσια διαφέρουν ως προς τους 

τρόπους που διαχειρίζονται την έννοια της ισότητας των φύλων και που συχνά 

καταγράφεται με όρους «ίσης μεταχείρισης» ή « ίσων ευκαιριών» για γυναίκες 

και άντρες, ενώ η ισότητα των φύλων στον εκπαιδευτικό χώρο, είναι 

σπανιότερα ο άμεσος στόχος των νομοθετικών πράξεων. Επίσης, οι ευρωπαϊκές 

χώρες περιλαμβάνουν στο σύνταγμά τους διατάξεις για την ισότητα και έχουν 

υπογράψει διεθνείς διακηρύξεις όπως είναι η σύμβαση CEDAW. Επιπλέον, όλες 

οι χώρες έχουν υιοθετήσει συγκεκριμένη νομοθεσία πέραν από αυτή την 

ελάχιστη ασφαλιστική δικλίδα. Διακρίσεις μπορούν να γίνουν με την 

προϋπόθεση ότι ο τύπος της νομοθετικής διάταξης (δηλαδή εάν συνιστά βασικό 

νόμο, γενικό νόμο κατά των διακρίσεων ή τομεακό νόμο που σχετίζεται 

συγκεκριμένα με την εκπαίδευση) μπορεί να επηρεάσει την εφαρμογή των 

αρχών της ισότητας των φύλων. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί νόμοι είναι 

πιθανόν να ασχολούνται με γενικές διατάξεις και διακρίσεις, με πρακτικές 

46 Κατά συνέπεια, αυτά τα έγγραφα συχνά λειτουργούν ως θεμέλιο πάνω στο οποίο 

οικοδομούνται οι εθνικές πολιτικές δεσμεύσεις. Στον καταρτισμό της εθνικής ατζέντας για την 

ισότητα, αρκετές χώρες αναφέρονται στον σημαντικό ρόλο της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις 

Γυναίκες που διοργάνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) στο Πεκίνο το 1995 και της Σύμβασης του 

ΟΗΕ για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW). 
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επανεξέτασης της νομοθεσίας όπου συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου, με την 

προαγωγή της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών.  

 

Τα μοντέλα καθορισμού της ισότητας των φύλων στα νομοθετικά πλαίσια σε 

σχέση 

με την εκπαίδευση, είναι: 

• α) Το μοντέλο της ίσης μεταχείρισης και ίσες ευκαιρίες σε γενικό 

επίπεδο, που περιλαμβάνει γενικές διατάξεις κατά των διακρίσεων για 

την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άντρες 

συνιστούν τη νομική βάση /εργατικό κώδικα, για την έμφυλη ισότητα 

στην εκπαίδευση, όπου και δεν αναφέρουν τον ρητό σκοπό της ισότητας 

των φύλων (Βέλγιο (φλαμανδική και γαλλόφωνη κοινότητα), Δανία, 

Εσθονία, Ιταλία, Κύπρο, Λετονία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες , Πολωνία). 

• β) Το μοντέλο της ίσης μεταχείρισης και ίσες ευκαιρίες στην 

εκπαίδευση, όπου οι εκπαιδευτικοί νόμοι στην ίση πρόσβαση και την 

ίση μεταχείριση στην εκπαίδευση αφορούν όλους τους μαθητές, ενώ δεν 

περιλαμβάνονται συγκεκριμένες διατάξεις για τον ρόλο της εκπαίδευσης 

στην εξάλειψη υπαρχουσών ανισοτήτων στην ευρύτερη κοινωνία 

(Ελλάδα, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία). 

• γ) Το μοντέλο της προαγωγής της ισότητας των φύλων στην 

εκπαίδευση, όπου  η ισότητα των φύλων δεν θεωρείται ότι συντελείται 

μόνο με την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες, αλλά οι εκπαιδευτικές 

νομοθετικές πράξεις συχνά αναφέρουν επίσης τον στόχο της επίτευξης 

ισότητας των φύλων ως απόρροια της εκπαίδευσης (Δημοκρατία της 

Τσεχίας, Γερμανία, Ισπανία, τη Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 

Αυστρία, Σλοβενία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, το 

Λιχτενστάιν, Νορβηγία).  

 

Εκπαιδευτικός: γιατί ένα επάγγελμα κυρίως γένους θηλυκού;  

 

Οι γυναίκες στις ευρωπαϊκές χώρες, αποτελούν την πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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Μάλιστα, όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά, τόσο πιο μεγάλος ο αριθμός των 

γυναικών εκπαιδευτικών (εξαιρείται η Τουρκία, ενώ ιδιαίτερα ψηλά είναι τα 

ποσοστά στην Ελλάδα και στη Σλοβενία). Στη Δημοκρατία της Τσεχίας, την 

Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβενία, λίγοι είναι οι 

άντρες εκπαιδευτικοί σε αυτό το επίπεδο. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρά 

το γεγονός ότι στατιστικά εξακολουθεί να είναι γυναικείο επάγγελμα, 

εμφανίζονται περισσότεροι άντρες εκπαιδευτικοί (Λιχτενστάιν και Λετονία). 

Ωστόσο, η γυναικεία εκπροσώπηση μειώνεται εντυπωσιακά όσο πιο υψηλό είναι 

το επίπεδο της εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην ανώτερη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση  στη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη 

Λιθουανία, την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, το Λιχτενστάιν και τη 

Νορβηγία.  

 

Παρ’ όλα αυτά, η διδασκαλία στο τριτοβάθμιο επίπεδο είναι σχετικά πιο 

ισορροπημένη μεταξύ γυναικών και αντρών.  Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την 

εκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτατες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Σε αρκετές 

χώρες, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 40 % του 

συνόλου σε αυτά τα επίπεδα (Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος, 

Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία, Ισλανδία και Νορβηγία), ενώ 

σχετικά με τη γυναικεία συμμετοχή σε διευθυντικές θέσεις στα σχολεία, η 

κατάσταση συνδυάζεται με το επίπεδο εκπαίδευσης (πολλές γυναίκες 

διευθύντριες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Βουλγαρία, Γαλλία, Πολωνία, 

Σλοβακία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία). 

 

Αντίθετα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εμφανίζονται περισσότεροι άντρες 

διευθυντές, λόγω κοινωνικού κύρους (Γαλλία, Αυστρία, Σλοβακία, Σουηδία, 

Ισλανδία, Αυστρία).  Αυτό ισχύει επίσης στη Γαλλία και τη Φινλανδία και για τα 

σχολεία κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης47. 

47 Έρευνα του ΟΟΣΑ αναφέρει ότι, κατά μέσο όρο, στην επικράτεια των συμμετεχουσών χωρών, 

μόλις το 45 % των διευθυντών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν γυναίκες. Εξ αυτού 

συνάγεται το συμπέρασμα ότι ενδέχεται να υπάρχει «γυάλινη οροφή» στη μεγάλη πλειονότητα 
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Πώς θα μπορούσαν να έρθουν περισσότεροι άντρες στην άσκηση του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού; 

 

Α)  Με πρωτοβουλίες για προσέλκυση περισσοτέρων αντρών. 

Ενώ η πλειονότητα των χωρών παρουσιάζει υψηλά ποσοστά του γυναικείου 

φύλου στο διδακτικό επάγγελμα (κυρίως στην προσχολική και πρωτοβάθμια 

εκπαίδευσης), μόνο μερικές χώρες ειδικότερα αναφέρουν ότι αυτό το γεγονός 

προκαλεί προβληματισμό σε πολιτικό επίπεδο (η γαλλόφωνη κοινότητα του 

Βελγίου, η Γερμανία, η Δανία, η Λιθουανία, η Φινλανδία και η Σκωτία). Πώς θα 

μπορέσει όμως να υποκατασταθεί το πρότυπο του πατέρα, που είναι τόσο 

σημαντικό για τις ηλικίες αυτές; Λίγες χώρες έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες 

πρωτοβουλίες με στόχο να προσελκύσουν περισσότερους άντρες στο 

επάγγελμα. Η Ιρλανδία και οι Κάτω Χώρες έχουν εγκαινιάσει συγκεκριμένες 

εκστρατείες για να προσελκύσουν άντρες στη διδασκαλία του πρωτοβάθμιου 

επιπέδου και να τους αποτρέψουν από το να εγκαταλείψουν την κατάρτισή 

τους ως εκπαιδευτικοί. Στην Ιρλανδία, από τη δεκαετία του 1970, παρατηρούμε 

να μειώνονται διαρκώς οι άντρες εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια βαθμίδα. Για 

αυτό και δημιουργήθηκε μια ολόκληρη εκστρατεία που καλείται MATE (Άντρες 

ως Εκπαιδευτικοί και Εκπαιδευτές) με στόχο να τονίσει τις δεξιότητες που 

χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τις ανταμοιβές 

του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, την καταξίωση στην κοινωνία, την ισορροπία 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, την επαγγελματική ικανοποίηση, την 

ποικιλομορφία των δεξιοτήτων, την επαγγελματική ανάπτυξη, τις συνθήκες 

απασχόλησης και την επαγγελματική ασφάλεια. Μέχρι σήμερα, έχουν 

των υπό μελέτη χωρών (ΟΟΣΑ 2009). Στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα του ΟΟΣΑ και 

καλύφθηκαν και από την παρούσα έκθεση, το εν λόγω χαμηλό ποσοστό γυναικών διευθυντριών 

των σχολείων είναι εμφανές στη φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, την Ιρλανδία, την Ιταλία, 

τη Λιθουανία, την Αυστρία και την Πορτογαλία. Εδώ, το ποσοστό των γυναικών διευθυντριών 

στα σχολεία ανέρχεται σε περισσότερες από 30 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το ποσοστό των 

γυναικών εκπαιδευτικών στις αίθουσες διδασκαλίας (Eurostat, UOE, 2009). 
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καταβληθεί πολυάριθμες προσπάθειες προώθησης στην κοινή γνώμη, για να 

τονιστεί η σημασία των αντρών σε επαγγέλματα φροντίδας. 

 

Αλλά και στην Ολλανδία, δόθηκε έμφαση στην ενημέρωση της κοινωνίας και σε 

πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των αντρών εκπαιδευτικών στο επάγγελμα με  

κολέγια κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την πρωτοβάθμια βαθμίδα. Τόσο η 

κυβέρνηση όσο και οι διάφορες εκπαιδευτικές οργανώσεις εντός του 

εκπαιδευτικού τομέα εμπλέκονται σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι γεγονός ότι 

πολλοί άντρες φοιτητές τερματίζουν πρόωρα τις σπουδές τους ΄σε σχέση με τις 

γυναίκες φοιτήτριες, ενώ το ίδιο συμβαίνει και όταν ξεκινά η επαγγελματική 

σταδιοδρομία. Οι άντρες εκπαιδευτικοί γρήγορα αποχωρούν σε αντίθεση με τις 

γυναίκες που συνεχίζουν. Για το λόγο αυτό πολλές χώρες αναπτύσσουν πιλοτικά 

προγράμματα που πραγματοποιούνται σε κολέγια, εστιάζοντας στην πρόληψη 

της εγκατάλειψης του επαγγέλματος τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την 

κατάρτιση και περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός φιλόξενου περιβάλλοντος 

τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες, την ανάπτυξη συμβουλευτικής 

που απευθύνεται σε άντρες (πρωτοετείς) φοιτητές, τη συμβουλευτική για 

άντρες φοιτητές καθώς και πρακτικές κατάρτισης που κατανοούν τις επιθυμίες 

και τις ανάγκες των αγοριών (Ολλανδία, Τσεχία, Λιθουανία, Αγγλία48). 

 

Στη Σουηδία έγιναν έρευνες για να διαπιστωθεί γιατί περισσότεροι άντρες παρά 

γυναίκες εγκαταλείπουν την κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ποια ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν υλοποιήσει στρατηγικές για την αύξηση της 

αναλογίας των αντρών στα προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών και 

ποιες από αυτές τις στρατηγικές υπήρξαν επιτυχείς, ποιο ποσοστό αντρών 

εργάζονται ως εκπαιδευτικοί μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους και 

παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των γυναικών και των αντρών στην 

48 Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), η Υπηρεσία Κατάρτισης και Ανάπτυξης για τα Σχολεία (TDA) 

χρηματοδοτεί δοκιμαστικά προγράμματα σπουδών για να ενθαρρύνει τους άντρες να γίνουν 

εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα δοκιμαστικά προγράμματα σπουδών 

διαρκούν τρεις μέρες και περιλαμβάνουν μονοήμερη τοποθέτηση σε σχολικό περιβάλλον. 
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επιλογή του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Στην τελική έκθεση απολογισμού 

αναδείχθηκαν αιτίες που οι άντρες εγκαταλείπουν την κατάρτιση με το 

σκεπτικό ότι έχουν λιγότερη σιγουριά για τις εκπαιδευτικές τους επιλογές αφού 

αψήφησαν τις προσδοκίες της κοινωνίας για το τι αποτελεί αντρικό επάγγελμα 

και επομένως έρχονται αντιμέτωποι με μια παραδοσιακά γυναικεία κουλτούρα 

στην οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν. Ακόμη, οι άντρες στην εκπαίδευση 

συχνά έχουν έλλειψη αντρικών προτύπων. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται στα 

πλαίσια των προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών προκειμένου να 

στηρίξουν τους άντρες φοιτητές, περιλαμβάνουν προγράμματα με  άντρες 

συμβούλους για άντρες φοιτητές κατά τη διάρκεια της διδακτικής πρακτικής. 

Όσον αφορά στα μέτρα που λαμβάνονται εντός των πανεπιστημίων και των 

πανεπιστημιακών κολεγίων για να προσελκύσουν περισσότερους άντρες στην 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η έκθεση ανακαλύπτει ότι κάποιες 

πρωτοβουλίες έχουν εστιάσει στην πρόσληψη αντρών ενώ άλλες εστιάζουν 

στην παραμονή των υπό κατάρτιση αντρών στα προγράμματα διδασκαλίας. 

Κάποιες δραστηριότητες λαμβάνουν τη μορφή προγραμμάτων συνεργασίας με 

σχολεία. 

 

Η Νορβηγία παίρνει πρωτοβουλίες για την πρόσληψη περισσοτέρων αντρών 

στην εκπαίδευση της νηπιακής ηλικίας, με πιλοτικά κέντρα ημερήσιας 

φροντίδας που εστιάζουν στους άντρες απασχολούμενους, με τοποθέτηση 

διευθυντών σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας, σε ιδρύματα ενδοϋπηρεσιακής 

κατάρτισης και με φοιτητές σε προγράμματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 

Σημειώνεται επίσης, ότι πάντα θίγεται το πρόβλημα των χαμηλών αμοιβών και 

την έλλειψη επαγγελματικής ανέλιξης στη διδασκαλία ως παράγοντες που 

πιθανότατα να αποτελούν αντικίνητρο για τους άντρες.  

 

Η ολλανδική κυβέρνηση, για παράδειγμα, προσπαθεί να αυξήσει την 

ελκυστικότητα του επαγγέλματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενισχύοντας 

την ποιότητα της εκπαίδευσης και του επαγγέλματος και παρέχοντας καλύτερες 

αποδοχές και καλύτερες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, με εξειδίκευση 

και περισσότερη ποικιλομορφία στα προγράμματα κατάρτισης. Παρά το 
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γεγονός αυτό, τελικά τα ποσοστά των γυναικών εκπαιδευτικών εξακολουθούν 

να είναι υψηλά.  

 

Β) Με πρωτοβουλίες προσέλκυσης γυναικών στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης 

Η προώθηση της γυναικείας συμμετοχής σε διευθυντικές θέσεις στα σχολεία 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αλλαγή της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας στις χώρες της Ε.Ε. Στις Κάτω Χώρες, δημιουργήθηκαν 

πιλοτικά προγράμματα με δράσεις ενίσχυσης της στελέχωσης διευθυντικών 

θέσεων στον τομέα της εκπαίδευσης με περισσότερες γυναίκες. Το ίδιο 

συμβαίνει και στην Ιρλανδία με χρηματοδοτούμενα προγράμματα από εθνικούς 

φορείς και συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COMENIUS Δράση 

3.1). Παρόμοια προγράμματα αναπτύσσονται στο Λιχτενστάιν, Κύπρο και 

Ρουμανία. 

 

Γ) Με αλλαγές στη δομή της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών 

Σε πολλές χώρες, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών περιέχει προγράμματα που 

σχετίζονται θέματα ισότητας των φύλων, δηλαδή αναγνωρίζονται τα ζητήματα 

αυτά ως σημαντικά για την επαγγελματική εξέλιξη και τη διδασκαλία στην τάξη.  

Σε κάποιες χώρες το θέμα των φύλων περιλαμβάνεται μεταξύ των γενικών 

ζητημάτων για την ισότητα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αρχικής 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Αυτό ισχύει στο Βέλγιο (φλαμανδική 

κοινότητα), τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία και Βόρειο 

Ιρλανδία). Στο Βέλγιο (γαλλόφωνη κοινότητα), τη Δανία, τη Γαλλία, την Αυστρία 

και τις Κάτω Χώρες, η διάσταση του φύλου λαμβάνεται υπ’ όψιν στην 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, σαν πολιτική ενσωμάτωσης της διάστασης του 

φύλου (Αυστρία), στις προϋποθέσεις ικανοτήτων των εκπαιδευτικών (Κάτω 

Χώρες), στο διάταγμα για την αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Βέλγιο – 

γαλλόφωνη κοινότητα), στο πρόγραμμα πτυχιακού τίτλου bachelor για τους 

εκπαιδευτικούς στο Folkeskole (Δανία) και στις επιτροπές ισότητας των φύλων 

των ιδρυμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών (Γαλλία). 
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Στην Ισπανία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία, τα διάφορα σχέδια δράσης 

για την ισότητα των φύλων που ισχύουν σήμερα, προβλέπουν τη συμπερίληψη 

της διάστασης του φύλου στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, με 

θέματα προώθησης της κατάλληλης αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών και 

άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα συνεκπαίδευσης, πρόληψης της 

έμφυλης βίας και παρενόχλησης και των ίσων ευκαιριών. Για το λόγο αυτό 

προτείνεται: α) ενθάρρυνση της δημιουργίας σε παιδαγωγικές σχολές, κολέγια 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών και κέντρα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης 

τμημάτων σπουδών του φύλου που στόχο έχουν τη συγκεκριμένη κατάρτιση, 

έρευνα και ανάπτυξη του διδακτικού υλικού, β) προαγωγή της δημιουργίας 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων με ειδίκευση στις ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες 

και τους άντρες στην εκπαίδευση, τη συνεκπαίδευση, τη μη-σεξιστική 

εκπαίδευση και την πρόληψη της βίας ενάντια στις γυναίκες και γ) ενσωμάτωση 

θεμάτων για την ισότητα των φύλων στις διαδικασίες πρόσληψης. 

 

Στην Πορτογαλία, στη Φινλανδία και σε άλλες χώρες η παρέμβαση σε ζητήματα 

ισότητας φύλου των εκπαιδευτικών αφορά και στα πρότυπα επαγγελματικής 

κατάρτισης των επαγγελματιών της εκπαίδευσης, δηλαδή όχι μόνο των 

εκπαιδευτικών, αλλά και των βοηθών τους και εκείνων που είναι υπεύθυνοι για 

τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών κατευθυντηρίων 

γραμμών, παρέχοντας περισσότερες θεωρητικές και πρακτικές πληροφορίες για 

τον τρόπο που μπορούν να προάγουν την ισότητα των φύλων και να δράσουν 

με πιο ευαισθητοποιημένο προς τα φύλα τρόπο στην εργασία τους.  

 

Όμως παρά τις προσπάθειες, η διάσταση του φύλου δεν φαίνεται να κατέχει 

εξέχουσα θέση στα πλαίσια των προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών. Η συμπερίληψή της εξαρτάται από το εκάστοτε ίδρυμα καθώς 

και τα εξατομικευμένα κίνητρα του κάθε φοιτητή να παρακολουθήσει 

προγράμματα που καλύπτουν αυτό το θέμα.  
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Δ) Με έμφαση στη δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη  

Η δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη πραγματοποιείται κυρίως μέσα από 

ιδιωτικούς φορείς και με διάφορους τύπους προγραμμάτων. Το θέμα των 

φύλων στα πλαίσια προγραμμάτων σπουδών ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης ή 

σεμιναρίων που παρέχουν δημόσια ιδρύματα, φαίνεται να καλύπτεται μάλλον 

σποραδικά (η Μάλτα παρέχουν στους εκπαιδευτικούς υποχρεωτικές 

δραστηριότητες). Ο τρόπος που εφαρμόζεται η δια βίου ανάπτυξη είναι 

διαφορετική από χώρα σε χώρα της Ε.Ε. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ένταξη της 

διάστασης του φύλου εφαρμόζεται σε κέντρα κατάρτισης των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών (Αυστρία), ενώ αλλού η εφαρμογή της δράσης γίνεται κυρίως για 

το εκπαιδευτικό προσωπικό (Ισπανία, Πορτογαλία) και αφορούν στην  επιλογή 

καριέρας, στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου από τα αγόρια. Σε άλλες 

χώρες η εκπαίδευση γίνεται με μορφή σεμιναρίων (Γαλλία /ESEN), με στόχο να 

αναδειχθούν ζητήματα για τη σταδιοδρομία κοριτσιών και αγοριών και ο 

αντίκτυπος της μεικτής φοίτησης στη συμπεριφορά των μαθητών. Εκπονούνται, 

επίσης, προγράμματα καινοτόμες δράσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας σε 

διάφορα μαθήματα (Αυστρία /IMST /Καινοτομίες στη Διδασκαλία των 

Μαθηματικών, της Επιστήμης και της Τεχνολογίας). Στη Σουηδία εφαρμόζεται 

μέσω μιας εθνικής Υπηρεσίας, η in-house κατάρτιση με γενικό στόχο να προάγει 

την ισότητα και να καταπολεμήσει το ποσοστό εγκατάλειψης των 

προγραμμάτων ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τα αγόρια. Η 

κατάρτιση στοχεύει σε εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους στα 

προσχολικά, υποχρεωτικά και ανώτερα δευτεροβάθμια σχολεία, στην 

εκπαίδευση των ενηλίκων και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενημερώνονται οι 

Δήμοι και τα σχολεία ώστε να προάγουν την ισότητα με τις κατάλληλες 

διδακτικές προσεγγίσεις των μαθημάτων. 

 

 

 

 

 

 

112



Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση του «φύλου» του επαγγέλματος 

του εκπαιδευτικού  

 

1.Η σχολική επίδοση 

Η σύγκριση της επίδοσης των κοριτσιών και των αγοριών συνδέεται 

περισσότερο με κοινωνικούς παρά με βιολογικούς παράγοντες. Τα αγόρια 

υπερτερούν των κοριτσιών σε μαθήματα όπως τα μαθηματικά, επιστήμη και 

ανάγνωση. Με τα χρόνια, εμφανίζονται κάποιες διαφορές στα πρότυπα της 

διαφοράς των φύλων, αλλά και εμφανίζεται η άποψη ότι η σχετική 

ανωτερότητα των κοριτσιών οφείλεται κυρίως σε ψυχολογικούς παράγοντες 

(καλύτερες μαθήτριες, ενώ τα αγόρια άτακτα και απείθαρχα, δεν είναι τόσο 

καλοί μαθητές).  

 

2. Το επίσημο και κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα  

Το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα αφορά στα μαθήματα που διδάσκονται στο 

σχολείο και το περιεχόμενό τους. Διαφέρει ανά χώρα ενώ σε πολλές χώρες 

υπάρχει εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα. Ενώ όμως τα επίσημα αναλυτικά 

προγράμματα σπάνια αναφέρονται στην ισότητα των φύλων, όσον αφορά τα 

μαθήματα, τα μαθηματικά προσελκύουν αγόρια ενώ η λογοτεχνία τα κορίτσια. 

Από την άλλη μεριά, το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα αφορά στις κοινωνικές 

σχέσεις στην αίθουσα διδασκαλίας ή την αυλή, φιλίες, σχέσεις εκπαιδευτικών 

και μαθητών. Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να μεταδώσει στους 

μαθητές στερεότυπα και οι ανεπίσημες αλληλεπιδράσεις των μαθητών στο 

σχολείο αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνικοποίησή τους. 

 

3. Σχολικό υλικό ανάγνωσης 

Το υλικό της ανάγνωσης και των άλλων σχολικών συγγραμμάτων παρέχει 

σημαντικούς δείκτες του βαθμού των στερεοτύπων των φύλων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του. Η εικονική γλώσσα που 

χρησιμοποιείται, άντρες εργαζόμενοι και γυναίκες ρομαντικές, ασκεί επιρροή 

και έχει προκαλέσει κριτική για εύνοια των στερεοτυπικών ρόλων των φύλων.  
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Τα στερεότυπα των φύλων στις εικόνες που εμφανίζονται στα σχολικά 

συγγράμματα γλώσσας και λογοτεχνίας δείχνουν ποσοτικές και ποιοτικές 

προκαταλήψεις, όπως τα ωχρά και ροζ χρώματα για τις γυναίκες, η 

αναπαράσταση στον χώρο, που κυρίως τοποθετεί τους άντρες σε δημόσιους και 

τις γυναίκες σε ιδιωτικούς χώρους. Αλλά και στη λογοτεχνία, έχουμε την 

περίπτωση του παραμυθιού της διάσωσης της πριγκίπισσας από τον πρίγκιπα, 

γι αυτό και η προώθηση της φιλαναγνωσίας με τη δέσμευση για προώθηση της 

μάθησης στους χώρους της βιβλιοθήκης.  

 

4. Προτίμηση και επιλογή μαθημάτων 

Το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα που επιτρέπει ελάχιστη επιλογή μαθημάτων 

τείνει να μειώνει το χάσμα των φύλων τόσο στην επιλογή μαθημάτων όσο και 

στο εκπαιδευτικό επίτευγμα, όπως φάνηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την 

εισαγωγή ενός εθνικού αναλυτικού προγράμματος το 1988 (Arnot et al., 1999). 

Τα αγόρια επιλέγουν αντρικά επαγγέλματα και τα αντίστοιχα μαθήματα, άρα οι 

σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να είναι πιο 

ευαισθητοποιημένοι σε θέματα φύλων και  ικανοί να αντιμετωπίσουν τις 

στερεότυπες απόψεις της σχολικής κοινότητας και των φορέων της. Βέβαια, 

σημειώνονται και πιο «ισότιμες» αναφορές ως προς τις επαγγελματικές 

επιλογές σε μαθητές που προέρχονται από ιδιωτικά σχολεία με υψηλότερο 

οικονομικοκοινωνικό επίπεδο. 

 

Ακόμη, τα αγόρια είναι πιθανότερο να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για 

διασκέδαση ενώ τα κορίτσια για επικοινωνία, κοινωνική δικτύωση, έρευνα για 

συλλογή πληροφοριών. Αυτό το εύρημα συμπίπτει με τα αποτελέσματα από μια 

συμπληρωματική ανάλυση που πραγματοποίησε το Δίκτυο Ευρυδίκη για τα 

στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα PISA του 2003 ως προς τις διαφορές 

των φύλων στη χρήση των ΤΠΕ (Ευρυδίκη, 2005). Διαφάνηκε επίσης ότι 

κορίτσια και αγόρια ενδιαφέρονται για διαφορετικές πτυχές της επιστήμης. Άρα 

τα κορίτσια επιλέγουν σταδιοδρομίες στις τέχνες, την ιατρική και τη 

συμβουλευτική, και τα αγόρια επιλέγουν τη φυσική και  τεχνολογικούς τομείς.  
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Τελικά, η επιστημονική γνώση, απλώς αναπαράγει ιδεολογίες και κοινωνικές 

σχέσεις, δημιουργώντας επιχειρήματα για την ανάπτυξη εναλλακτικών 

αναλυτικών προγραμμάτων που μπορούν να αλλάξουν παραδοσιακές 

πρακτικές. 

 

5. Κίνητρα και ψυχολογικά θέματα στο σχολείο 

Η ψυχολογία των μαθητών/τριών καθώς και το επίπεδο της αυτοεκτίμησής 

τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη σχολική τους επίδοση.  Έτσι η 

εικόνα που αναπτύσσουν οι μαθητές για τον εαυτό τους είναι αρκετά ισχυρή, 

αλλά δεν συνδυάζεται πάντα με το κίνητρο για την επιτυχία49. Η ανάλυση 

αποφαίνεται ότι αυτά τα αγόρια είναι ικανά αλλά «χωρίς κίνητρα». 

Παρατηρείται, επίσης, ότι σε σύγκριση με τα κορίτσια, περισσότερο τα αγόρια 

σε ηλικία φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διατρέχουν τον κίνδυνο 

αποκλεισμού από το σχολείο (SEED, 2006). 

 

 

6. Το σχολικό περιβάλλον 

Καθημερινά στο σχολικό περιβάλλον, παρατηρούμε διάφορες οργανωτικές 

διαδικασίες, οι οποίες υπογραμμίζουν έμφυλες διακρίσεις, όπως για παράδειγμα 

η τήρηση του απουσιολογίου ή τα ομαδικά αθλήματα. Τα παλαιότερα χρόνια οι 

διακρίσεις αυτές ήταν περισσότερο έντονες, όπως και οι κώδικες ενδυμασίας 

των αγοριών και των κοριτσιών. Στην εποχή μας, οποιαδήποτε πρακτική 

διάκρισης του φύλου θεωρείται αναποτελεσματική,  για αυτό και όσοι 

συμμετέχουν στο σχολικό περιβάλλον και τη σχολική κοινότητα, ακολουθούν 

τακτικές συνειδητοποίησης των επιθυμιών και των ικανοτήτων των μαθητών.  

49 Έρευνα σε μαθητές στο Βέλγιο, έδειξε ότι η ανεπαρκής επίδοση κάποιων αγοριών σχετίζεται 

με την  αρνητική στάση τους απέναντι στο σχολείο, ιδιαίτερα τις λιγότερο θετικές σχέσεις τους 

με τους εκπαιδευτικούς, έλλειψη χαράς όταν είναι στο σχολείο και τη χαμηλή ανταπόκρισή τους 

στις σχολικές εργασίες. Επίσης σε χαμηλότερα ακαδημαϊκά επίπεδα, τα αγόρια που δείχνουν 

λιγότερη προσοχή στην τάξη, εκδηλώνουν μικρότερο ενδιαφέρον και επιδεικνύουν λιγότερο 

ενθουσιασμό για τις μαθησιακές δραστηριότητες, σημειώνουν καλύτερη επίδοση (Van de Gaer 

et al., 2006). 
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7. Νοοτροπίες εκπαιδευτικών 

Καταγράφηκε αρκετές φορές ότι ακόμη και όταν οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι 

μεταχειρίζονται τους μαθητές/τις μαθήτριές τους ισότιμα, είναι πιο πιθανόν να 

τιμωρούν και να προσέχουν περισσότερο τους μαθητές, ενώ παράλληλα να 

δημιουργούν μεγαλύτερη εξάρτηση στις μαθήτριές τους (Magno & Silova, 2007 

για παραδείγματα από διάφορες χώρες της ανατολικής Ευρώπης). Επίσης, τόσο 

οι άντρες όσο και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί τείνουν να ενθαρρύνουν την 

παθητικότητα και τη συμμόρφωση των μαθητριών, δίνοντάς τους τη 

δυνατότητα να ασχολούνται με την καθαριότητα και την φροντίδα της τάξης, 

ενώ εκτιμούν την ανεξαρτησία και την ατομικότητα των μαθητών, δίνοντας την 

αίσθηση ότι είναι φυσιολογικό να είναι άτακτα και ζωηρά. Με τον τρόπο αυτό 

τα κορίτσια θεωρούνται πιο συνεργάσιμα και εύπλαστα, καλύτερες μαθήτριες 

επειδή προσέχουν και είναι ήσυχες στην τάξη και όχι γιατί μπορεί να είναι 

ευφυέστερες.  Τα αγόρια θεωρούνται πιο σίγουρα και ικανά, δεν είναι τόσο 

επιμελή και «διαβάζουν λιγότερο».  

Κι επειδή ο τρόπος που οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται το φύλο των μαθητών 

τους επηρεάζει τη συμπεριφορά και την επίδοσή τους, σε πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες προτείνεται να αναπτύξουν τύπους διδακτικών στρατηγικών σε σχέση με 

τη θεωρία των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης. 

 

8. Η αξιολόγηση 

Διαπιστώνεται ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης συχνά έχουν έμφυλη διάσταση, 

παρά τους ισχυρισμούς περί ουδετερότητας και έλλειψης προκατάληψης. Αυτό 

το γεγονός έχει καταστεί ακόμη πιο σημαντικό τα τελευταία χρόνια με τη 

σχετικά μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται στους εκπαιδευτικούς στόχους των 

ατόμων, των σχολείων και των χωρών, και διεθνών ερευνών όπως είναι οι PISA 

και TIMSS. Παρόμοιες κριτικές με εκείνες για το υλικό ανάγνωσης έχουν γίνει για 

τα γραπτά των εξετάσεων και τα κείμενα αξιολόγησης και αναδεικνύουν 

στοιχεία όπως:  

• επιπόλαιη αντιμετώπιση των γυναικών  

• στερεότυπα μάσα από τις εικονογραφίες 
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• τα κορίτσια/οι γυναίκες βαθμολογούνταν χαμηλότερα ενώ τα αγόρια/οι 

άντρες υψηλότερα όπου είναι γνωστό το φύλο των υποψηφίων, γεγονός 

που οδήγησε κάποιες χώρες να υιοθετήσουν την ανωνυμία (και την 

απόκρυψη του φύλου) των μαθητών (Goddard-Spear, 1989, Willingham 

& Cole, 1997).  

• Τον προηγούμενο αιώνα, στο Ηνωμένο Βασίλειο τα κορίτσια έπρεπε να 

πετύχουν υψηλότερη βάση στις εξετάσεις 11+ σε σύγκριση με τα αγόρια 

για εισαγωγή στα επιλεκτικά σχολεία.  

• όσον αφορά στο περιεχόμενο των εξετάσεων, προκύπτει ότι τα αγόρια 

σημείωναν καλύτερη επίδοση από τα κορίτσια στα τεστ πολλαπλών 

επιλογών σε όλους τους τομείς μαθημάτων, ενώ τα κορίτσια είναι 

ελαφρώς καλύτερα στη μελέτη των μαθημάτων και τις αξιολογήσεις 

«τύπου έκθεσης» (Gipps & Murphy, 1994). 

 

 

9. Η αναπαραγωγή στερεοτύπων 

 

Η κοινωνία θεωρούσε για πολλά χρόνια τη διδασκαλία ως το «καλύτερο 

επάγγελμα για μια γυναίκα». Τα πρώτα μάλιστα χρόνια των φεμινιστικών 

αγώνων, η διδασκαλία αποτελούσε τον μοναδικό τρόπο για να αποκτήσουν οι 

γυναίκες πρόσβαση στα επαγγέλματα και τον δημόσιο βίο. Μάλιστα, τότε, οι μη-

φεμινιστικοί κύκλοι εξέλαβαν τη διδασκαλία ως προέκταση του ρόλου των 

γυναικών ως μητέρες και υπεύθυνες για τη φροντίδα της οικογένειας. Εν τω 

μεταξύ, η διδασκαλία γενικά έχει σχετικά χαμηλό κύρος στην ιεραρχία των 

επαγγελμάτων πιθανότατα γιατί στηρίζεται έντονα στο γυναικείο προσωπικό. 

Το 2006 σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με εξαίρεση την Ελλάδα και 

το Λουξεμβούργο) πάνω από το 60 % των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν γυναίκες. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

ενώ οι γυναίκες εξακολουθούν να υπερέχουν αριθμητικά, το «χάσμα» των 

φύλων είναι πολύ μικρότερο. 
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Η διοίκηση του σχολείου, ωστόσο, δίνεται συχνότερα και αναλογικά στους 

άντρες. Το ίδιο ισχύει, επίσης, για το σώμα επιθεωρητών κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών, τους οργανισμούς αξιολόγησης, τους δημοσίους υπαλλήλους 

που ασχολούνται με την εκπαίδευση. Αυτό συμβαίνει γιατί όπως είπαμε 

παραπάνω, η διδασκαλία στην τάξη συνδέθηκε εύκολα με τη φροντίδα της 

οικογένειας, τις οικιακές εργασίες και τη μητρική φροντίδα, αλλά και επειδή οι 

γυναίκες δέχθηκαν σε όλες τις εποχές, και τις κοινωνίες ευκολότερα τους 

χαμηλούς μισθούς και το χαμηλό κύρος της διδασκαλίας.  
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Η θέση της γυναίκας στο μουσουλμανικό κόσμο 

Δρ. Βάλια Δροσσίτου 

drossitou@yahoo.gr 

 

Η θέση της γυναίκας στο Ισλάμ είναι ένα απ’ τα σημαντικότερα και πιο 

περίπλοκα ζητήματα που απασχολούν τόσο τις ισλαμικές κοινωνίες όσο και τις 

δυτικές προκαλώντας έντονες συζητήσεις. Οι περισσότερες μουσουλμάνες 

γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Το ποσοστό όσων έχουν τη 

δυνατότητα ανάγνωσης και γραφής είναι ελάχιστο. Σύμφωνα με στατιστικές 

του ΟΗΕ το 2005, πάνω από 75 εκατομμύρια γυναίκες σε ένα σημαντικό τμήμα 

του Μουσουλμανικού κόσμου, τη Μέση Ανατολή και την Βόρειο Αφρική, δεν 

ήξεραν να γράψουν ή να διαβάσουν. Αν και σε κάποια Αραβικά κράτη τους 

επιτρέπεται να σπουδάσουν, κάποιοι κλάδοι όπως η δημοσιογραφία, η μηχανική 

και η αρχιτεκτονική είναι γι αυτές "άβατα" πεδία. Η σεξουαλική τους ζωή 

ελέγχεται από μια πατριαρχική τάξη και έχουν περιορισμένες δυνατότητες 

οικονομικής ανεξαρτησίας.  

Η θρησκεία, ο πολιτισμός, οι παραδόσεις και η άκριτη παραδοχή τους έχουν 

οδηγήσει σε ακρότητες ως προς την αντιμετώπιση των γυναικών στις διάφορες 

χώρες που ασπάζονται τον ισλαμισμό. Το Κοράνι αναφέρει πολλές από τις 

εντολές που ασπάζονται οι μουσουλμάνοι, όμως οι περισσότερο αυστηρές 

προστέθηκαν από τους θεολόγους που επεξεργάστηκαν το εθιμικό δίκαιο: Είναι 

η "Σούνα" και οι χιλιάδες επιμέρους κανόνες "χαντίθ", που σκοπό έχουν να 

καθορίσουν σε όλους τους τομείς τη συμπεριφορά του μουσουλμάνου. Με την 

εξάπλωση του ισλάμ σε κοινωνίες διαφορετικές, χρειάστηκε να συγκροτηθεί 

ένας σαφέστερος και πιο γενικός θρησκευτικός νόμος, η "Σαρία" (δρόμος), που 

συγχέεται σιγά - σιγά με την κρατική νομοθεσία και που καθοδηγεί τον πιστό 

στην τριπλή ιδιότητά του, του θρησκευόμενου, του ανθρώπου και του πολίτη 

μιας κοινότητας: Οικογενειακό δίκαιο, ποινικό, δημόσιο και διεθνές δίκαιο, 

σχέσεις με τους ομόθρησκους και τους άπιστους, ρύθμιση της θρησκευτικής, 

πολιτικής και κοινωνικής ζωής, στις πολλαπλές εκδηλώσεις της. Για τις γυναίκες 

οι "κανόνες" που αφορούν την προσωπική και κοινωνική ζωή τους γίνονται 
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πολύ πιο καταπιεστικοί από όσο το ίδιο το Κοράνι επιτάσσει. Για παράδειγμα, 

στη μουσουλμανική δικαιοσύνη προβλέπεται ο λιθοβολισμός της γυναίκας για 

αμαρτήματα ηθικής και σε ορισμένες θρησκόληπτες περιοχές ακόμα και σήμερα 

τηρείται ο βάρβαρος αυτός νόμος. Το κύριο, όμως, χαρακτηριστικό που 

διαφοροποιεί τον άνδρα από τη γυναίκα κατά το Ισλάμ είναι η κάλυψη του 

σώματος και του προσώπου της γυναίκας. Αν κάποιος ρωτήσει μια 

μουσουλμάνα γιατί φορά μαντίλα (ή για την ακραία περίπτωση της μπούργκα), 

η απάντηση που θα λάβει είναι:«Γιατί το λέει ο Θεός». Πράγματι, στο Κοράνι 

(33:59) αναφέρεται «Να πεις στις συζύγους σου, στις θυγατέρες σου και στις 

γυναίκες των πιστών ότι πρέπει να ρίχνουν πάνω τους, όταν κυκλοφορούν, 

κελεμπίες. Τούτο είναι πιο κατάλληλο για να αναγνωρίζονται ως αγνές πιστές 

και να μην ενοχλούνται». Ο παραπάνω κορανικός στίχος αποκαλύπτει τους 

λόγους για τους οποίους μια πιστή στο Ισλάμ πρέπει να φορά μαντίλα: για να 

αναγνωρίζεται ως αγνή, να μην προκαλεί και να μην ενοχλείται. Όμως, στην 

εποχή του Προφήτη συνιστούσε για μια γυναίκα ένδειξη τιμής και υψηλής θέσης 

στην κοινωνία η μαντίλα. Αντίθετα, λοιπόν, από την κυρίαρχη άποψη της Δύσης, 

ότι η μαντίλα καταπιέζει τη γυναίκα, για τη μουσουλμανική θρησκεία θεωρείται 

σημείο τιμής και αναγνώρισής της. 

Ιστορικά, ο Προφήτης Μωάμεθ ενίσχυσε και βελτίωσε τη θέση της γυναίκας σε 

σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε στην προϊσλαμική Αραβία, και 

θεωρούσε τα δύο φύλα ίσα. Ο ίδιος είχε βιώσει από νωρίς την ορφάνια, γεγονός 

που τον είχε ευαισθητοποιήσει ως προς τις χήρες και τα ορφανά και υπάρχει 

ειδική μέριμνα για αυτές στο Κοράνιο. Η πρώτη του σύζυγος η Κχάντιτζα τον 

υποστήριξε και τον ενίσχυσε στην απόφασή του να αναλάβει την προφητική 

του δράση συμβάλλοντας σημαντικά και ποικιλότροπα στο έργο του. Η άλλη 

σύζυγός του Άϊσα είχε ενεργό συμμετοχή στις εξελίξεις μετά το θάνατό του, ενώ 

η κόρη του Φάτιμα είναι κεντρικό πρόσωπο της Σηιτικής παράδοσης. Σύμφωνα 

με ισλαμολόγους, ο Μωάμεθ προστάτευε πάντα τα δικαιώματα των γυναικών 

και έλεγε μάλιστα ότι οι προίκες από τις οικογένειες των γαμπρών πρέπει να 

δίνονται απευθείας στις νύφες και όχι στους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, που 

πολλές φορές κρατούσαν για λογαριασμό τους τα καλύτερα προικιά. Όπως 

εξηγούσε, όμως, η Μισκάτ Αλ Μούμιν, αναλυτής του Ινστιτούτου Μέσης 
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Ανατολής, σε διάλεξή της στην Ουάσιγκτον την Ημέρα της Γυναίκας το 2007, 

«στα λόγια του Μωάμεθ δόθηκαν πολλές ερμηνείες μετά το θάνατό του. Οι 

κατοπινές ερμηνείες στόχευαν στον πλήρη έλεγχο της κοινωνίας. Αλλά 

προϋπόθεση για τον πλήρη έλεγχο της κοινωνίας ήταν ο πλήρης έλεγχος της 

οικογένειας και κατ’ επέκταση ο πλήρης έλεγχος των γυναικών».  

Ένας άλλος παράγοντας που επηρέασε σημαντικά το γάμο και τη μεταχείριση 

των γυναικών υπήρξε ο αμείλικτος νόμος της ερήμου και ο ατομικός αγώνας για 

επιβίωση, καθώς η γυναίκα δεν αποτελούσε συνέταιρο, αλλά αντικείμενο 

πράξης συναλλαγής. Στο Κοράνι, βέβαια, αν και επιτρέπεται στους άνδρες να 

τιμωρούν τις γυναίκες σε περιπτώσεις απείθειας και παρότι αναγράφεται ότι 

«Οι άνδρες είναι ανώτεροι των γυναικών ένεκα της ιδιότητος δι’ ης ο Θεός υψ’ 

ώσε τους μεν επί των δε και διότι οι άνδρες προικίζουσι τας γυναίκας εκ του 

πλούτου αυτών», σε άλλο σημείο του σαφώς και επιβάλλεται ότι «Οι γυναίκες 

οφείλουσι να εκπληρώσι τα εαυτών καθήκοντα ως αρμόζει, οι δε άνδρες να 

προσφέρονται προς αυτάς μετά δικαιοσύνης, αλλ’ έχουσι την εαυτών εξουσίαν». 

Από τις διδαχές του Κορανίου, όμως, μέχρι τους κανόνες του μουσουλμανικού 

κόσμου όπου παρεισέφρησαν προηγούμενες δοξασίες υπάρχει μεγάλη 

απόσταση. Έτσι διαφαίνεται ότι ενώ αρχικά η θέση και ο ρόλος της γυναίκας 

ενισχύονται στο πρώιμο Ισλάμ σε σύγκριση με το παρελθόν, στη συνέχεια 

υποβαθμίζονται όταν υπεισέρχεται ο παράγοντας της τοπικής κοινωνίας, των 

ηθών και των εθίμων της.  

Για παράδειγμα η κλειτοριδεκτομή αν και πρόκειται για μια πρακτική που δεν 

αναφέρεται στο Κοράνι, αναπαράγεται ευλαβικά κυρίως στην Αφρική και οι 

ισλαμιστές μέτοικοι της Γηραιάς Ηπείρου ασπάζονται και μεταγγίζουν τη 

βάρβαρη παράδοση από γενιά σε γενιά. «Καλή γυναίκα είναι μια κομμένη 

γυναίκα» είναι τα λόγια της πρωταγωνίστριας στο βιβλίο «Λουλούδι της 

Ερήμου». Είναι, όμως, και η πεποίθηση εκατομμυρίων Αφρικανών γυναικών στις 

οποίες συντηρείται εδώ και αιώνες η πρακτική της κλειτοριδεκτομής. Για τις 

γυναίκες η σεξουαλική επαφή σημαίνει μονάχα αναπαραγωγή ή πόνο, ενώ είναι 

αυτονόητο το ψυχικό τραύμα έπειτα από το βάρβαρο τελετουργικό που 

εγγράφεται στην εξής λογική: Με την αφαίρεση της κλειτορίδας η γυναικεία 
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σεξουαλική ηδονή εξαλείφεται και η γυναίκα περιορίζεται μόνο στο «χρήσιμο» 

ρόλο της. Η «επέμβαση» γίνεται με αυτοσχέδια εργαλεία σε μη αποστειρωμένο 

περιβάλλον, δίχως τοπική αναισθησία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κίνδυνοι 

μόλυνσης. Κάθε ερωτική διείσδυση προκαλεί αιμορραγία, ενώ ο τοκετός εκτός 

από επώδυνος είναι και επικίνδυνος. Οι περισσότερες γυναίκες αναγκάζονται σε 

απομόνωση εξαιτίας της οσμής των ούρων στην περίπτωση που έχει αφαιρεθεί 

και ο σφιγκτήρας της ουρήθρας. Στην καρδιά της Ευρώπης χιλιάδες κορίτσια-

γόνοι μουσουλμανικών οικογενειών, που οχυρώνονται πίσω από εθιμοτυπικά 

στερεότυπα, υπόκεινται στην εξουσία της λάμας και του ξυραφιού. 

Υπολογίζονται σε εξίμισι εκατομμύρια οι «ακρωτηριασμένες» γυναίκες στο 

δυτικό κόσμο. 

Άλλο έθιμο είναι η πολυγαμία η οποία είναι επιτρεπτή για τον άνδρα αρκεί οι 

σύζυγοί του να έχουν τις ίδιες παροχές και να τις αντιμετωπίζει ως ίσες. Εκτός 

από τις τέσσερις νόμιμες συζύγους ο μουσουλμάνος μπορεί να έχει απεριόριστο 

αριθμό παλλακίδων, στις οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται αιχμάλωτες 

πολέμου και δούλες. Αντίθετα η μουσουλμάνα δεν έχει δικαίωμα να έχει ούτε 

πολλούς συζύγους ούτε χαρέμι. Ένας μουσουλμάνος μπορεί να παντρευτεί μια 

εβραία ή μια χριστιανή, χωρίς αυτή να πρέπει να ασπαστεί τον ισλαμισμό, ενώ 

μια μουσουλμάνα όχι. Ο ισλαμικός νόμος καταδικάζει τη μοιχεία και 

συμβουλεύει τον απατημένο σύζυγο να κλείσει την άπιστη στο σπίτι ως το 

θάνατό της. Στο Αφγανιστάν, στο Ιράν και σε κάποιες ισλαμικές χώρες της 

Αφρικής οι γυναίκες υποβάλλονται ακόμα και σήμερα σε δημόσια διαπόμπευση. 

H ισλαμική σαρία επιβάλλει ακόμα και στις σημερινές κοινωνίες του 21ου αιώνα 

το λιθοβολισμό ή ακόμα και την ταφή ζωντανών γυναικών που 

«συλλαμβάνονται» για μοιχεία ή για ερωτικές σχέσεις εκτός γάμου. Οι γυναίκες 

έρχονται πολύ συχνά αντιμέτωπες με τη βία, ιδιαίτερα στα πλαίσια του γάμου 

τους. Ο ξυλοδαρμός της συζύγου σπάνια επιφέρει κύρωση, και στην περίπτωση 

που μια γυναίκα αποφασίσει να ακολουθήσει τη δικαστική οδό βρίσκεται 

αντιμέτωπη με την πίεση που της ασκεί η οικογένειά της και η κοινωνία. Στο 

Πακιστάν ακόμη και οι γυναίκες που ζητούν τη βοήθεια της αστυνομίας, δεν 

καταφέρνουν συνήθως να ξεφύγουν από τους συζύγους τους. Η αστυνομία 

θεωρεί την ενδοοικογενειακή βία θέμα καθαρά προσωπικό, με αποτέλεσμα να 
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μην παίρνει θέση και να οδηγεί τις κακοποιημένες γυναίκες πίσω στην 

οικογένειά τους. Ακόμη, όμως, και αν εκδικαστεί η υπόθεση, το δικαστήριο 

σπάνια αποφασίζει υπέρ της γυναίκας. 

Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η πρακτική των "εγκλημάτων τιμής", στο Πακιστάν, 

την Τουρκία, το Ιράν, την Ιορδανία και αλλού. Συχνά γυναίκες δολοφονούνται 

από τους συζύγους τους ή στενούς συγγενείς γιατί έφεραν ντροπή στην 

οικογένειά τους. Το πιο τραγικό είναι ότι πολλές γυναίκες δολοφονούνται από 

τους συζύγους για θέματα "τιμής" και φυσικά κανένα δικαστήριο δεν είναι 

"πρόθυμο" να τιμωρήσει τον "ντροπιασμένο" σύζυγο. 

Στην Τουρκία, όπου οι φόνοι τιμής δε δικαιολογούνται από το κράτος, συνήθως 

δράστης είναι κάποιο ανήλικο μέλος της οικογένειας, το οποίο με αυτό τον 

τρόπο αποφεύγει την τιμωρία. Στο Ιράν, αναγνωρίζεται στον πατέρα ή τον 

αδελφό το δικαίωμα να δολοφονήσει ένα κορίτσι που ενέδωσε στο προγαμιαίο 

σεξ. Η ποινή σε αυτή την περίπτωση είναι το πολύ 6 μήνες φυλάκισης, ενώ στην 

περίπτωση που ο σύζυγος δολοφονήσει την άπιστη γυναίκα του δεν υπάρχει 

τιμωρία. Στην Ιορδανία αν και τα εγκλήματα τιμής δεν είναι νομικά αποδεκτά, τα 

δικαστήρια είναι ιδιαίτερα απρόθυμα να επιβάλουν κυρώσεις.  

Άλλη μια μορφή βίας, με την οποία συχνά βρίσκονται αντιμέτωπες οι γυναίκες 

στις Ισλαμικές χώρες, είναι ο βιασμός. Στο Πακιστάν αν και οι κυρώσεις που 

προβλέπει ο νόμος για τους βιαστές, είναι εξαιρετικά αυστηρές, μέχρι και 

θάνατος, σπάνια εκδικάζονται υποθέσεις βιασμού, καθώς οι βιαστές είναι τις 

περισσότερες φορές μεγαλογαιοκτήμονες ή αρχηγοί του υποκόσμου. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις τα θύματα πιέζονται να μην κάνουν μήνυση, γιατί αν 

δεν μπορέσουν να αποδείξουν ότι δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους, θα 

κατηγορηθούν ότι παραβίασαν τους σχετικούς με τη μοιχεία και τη σεξουαλική 

επαφή κανονισμούς. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις όπου οι κατηγορούμενοι 

για βιασμό έχουν αθωωθεί, ενώ τα θύματά τους έχουν φυλακιστεί 

κατηγορούμενα για μοιχεία. Τόσο στο Πακιστάν, όσο και στην Αίγυπτο και την 

Ιορδανία ο βιασμός εντός του γάμου δε θεωρείται έγκλημα και δε διώκεται 

ποινικά. 
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Οι μαζικοί βιασμοί στην Αφρική οδηγούν σε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και 

μολύνσεις από τον ιό του έιτζ. Επιπλέον, ένας πολύ μεγάλος αριθμός κοριτσιών 

πεθαίνουν στη γέννα, επειδή το σώμα τους δεν είναι έτοιμο να κυοφορήσει ή 

λόγω του ακρωτηριασμού των γεννητικών τους οργάνων. Σε πολλά μέρη της 

Ασίας διατηρούνται οι προκαταλήψεις εναντίον των κοριτσιών, με αποτέλεσμα 

τη βίαιη διακοπή κύησης θηλυκών εμβρύων ή την εγκατάλειψη των θηλυκών 

βρεφών. Τα κορίτσια και οι γυναίκες της Ασίας υποφέρουν επίσης σε 

δυσανάλογο βαθμό από το εμπόριο σάρκας, ένα σύγχρονο είδος δουλείας. 

Στην Αίγυπτο, το Μαλί, την Υεμένη, το Ιράν, το Αφγανιστάν, είναι συνήθης 

πρακτική οι γάμοι κοριτσιών 10, 12, 14 ετών, που τα υποχρεώνουν να 

παντρευτούν, πουλώντας τα σε πλούσιους Σαουδάραβες ή Κουβεϊτιανούς.  

Σύμφωνα με τους New York Times η Μαριάμ ήταν 11 χρόνων το 2003, όταν οι 

γονείς της την ανάγκασαν να παντρευτεί έναν τυφλό κληρικό, 41 χρόνων. Τα 

1.200 δολάρια που πλήρωσε ο γαμπρός για τη νύφη, βοήθησαν τον ναρκομανή 

πατέρα της να ξεπληρώσει ένα χρέος του. Η Μαριάμ πήγε να ζήσει με τον νέο 

σύζυγό της και τη μητέρα του, η οποία, όπως λέει, τη μεταχειριζόταν σαν 

υπηρέτρια. Άρχισαν να τη χτυπούν επειδή δεν έκανε παιδιά. Μετά δύο χρόνια 

κακοποίησης, δραπέτευσε και αναζήτησε καταφύγιο σε αστυνομικό τμήμα στην 

Καμπούλ. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η αφγανική αστυνομία ενδεχομένως θα 

αντάμειβε τη Μαριάμ για το θάρρος της ρίχνοντάς τη στη φυλακή –τα 

παραδοσιακά ήθη απαγορεύουν στις γυναίκες να κυκλοφορούν μόνες στο 

δρόμο– ή θα την επέστρεφαν στον σύζυγό της. Αντί γι’ αυτό, η αστυνομία την 

έστειλε σ’ ένα άνετο, διώροφο κτίριο σε μια κατοικημένη γειτονιά: ένα 

καταφύγιο γυναικών, κάτι άγνωστο εκεί πριν από το 2003. Μετά την πτώση 

των Ταλιμπάν, το 2001, άρχισε να κερδίζει έδαφος η ιδέα των γυναικείων 

δικαιωμάτων, που εδραιώθηκε στο Σύνταγμα της χώρας και προωθείται από το 

νεότευκτο υπουργείο Γυναικείων Υποθέσεων και μια μικρή κοινότητα 

υπερασπιστών των γυναικών. Έχει αρχίσει να αλλάζει η ζωή νεαρών γυναικών, 

όπως η 17χρονη σήμερα Μαριάμ. «Για να το θέσουμε απλά, πρόκειται για μια 

πατριαρχική κοινωνία», λέει η Μανίζχα Ναντερί, διευθύντρια των Γυναικών του 

Αφγανιστάν, μιας από τις τέσσερις οργανώσεις που διευθύνουν καταφύγια στη 

χώρα. «Οι γυναίκες είναι περιουσία των ανδρών. Αυτή είναι η παράδοση». 

124



Τα καταφύγια γυναικών έχουν γίνει αντικείμενο κριτικής, καθώς θεωρούνται 

ξένη παρέμβαση στην αφγανική κοινωνία, όπου τα προβλήματα της οικογένειας 

και της κοινότητας επιλύονται παραδοσιακά με τη μεσολάβηση των αρχηγών 

και των συμβουλίων της φυλής. Αλλά οι υπερασπιστές των γυναικών επιμένουν 

ότι οι λύσεις που δίνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, ευνοούν σχεδόν πάντα τους 

άνδρες. Μέχρι να εμφανιστούν τα καταφύγια, μια γυναίκα σ’ έναν κακό γάμο 

συνήθως δεν είχε πού να στραφεί. Αν στρεφόταν στην οικογένειά της, τα 

αδέλφια ή ο πατέρας της ενδεχομένως θα τη γύριζαν στον σύζυγό της για να 

προστατέψουν την τιμή της οικογένειας. Πολλές γυναίκες καταφεύγουν στην 

αυτοκτονία και ορισμένες μαχαιρώνονται για να βγουν από τη μιζέρια τους, 

σύμφωνα με τους Αφγανούς και διεθνείς ακτιβιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

«Επικρατεί η κουλτούρα της σιωπής», λέει η Μέρι Ακράμι, διευθύντρια του 

Κέντρου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων των Αφγανών Γυναικών, που άνοιξε το πρώτο 

καταφύγιο γυναικών στο Αφγανιστάν, πριν από έξι χρόνια. Τα περισσότερα 

θύματα κακοποίησης, λέει, ντρέπονται πολύ να μιλήσουν για τα προβλήματά 

τους. 

Οι υπερασπιστές των γυναικών επιμένουν ότι δεν προσπαθούν να διαλύσουν 

οικογένειες, αλλά μάλλον να τις κρατήσουν ενωμένες, με παρεμβάσεις, 

διαμεσολάβηση και συμβουλές. «Μόνο στις περιπτώσεις που είναι επικίνδυνο 

για τις γυναίκες να επιστρέψουν στο σπίτι τους, τις βάζουμε στο καταφύγιο», 

λέει η κ. Ναντερί, η οποία γεννήθηκε στο Αφγανιστάν, αλλά μεγάλωσε στη Νέα 

Υόρκη και αποφοίτησε από το Hunter College. Αν αποτύχει η μεσολάβηση, λέει η 

κ. Ναντερί, οι δικηγόροι της οργάνωσης θα ζητήσουν διαζύγιο για λογαριασμό 

των γυναικών. Η οργάνωση της κ. Ναντερί έχει κάνει ένα επιπλέον βήμα και 

βοηθά πολλές γυναίκες να βρουν νέο σύζυγο. 

Όταν η Μαριάμ έφθασε στο καταφύγιο Αφγανών Γυναικών, το 2007, οι 

δικηγόροι της οργάνωσης έφεραν την περίπτωσή της ενώπιον οικογενειακού 

δικαστηρίου. Ο σύζυγος της ζήτησε να επιστρέψει και υποσχέθηκε ότι δεν θα 

την ξαναχτυπήσει. Η Μαριάμ συναίνεσε. Ωστόσο, πολύ σύντομα το ξύλο 
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ξανάρχισε. Κι η Μαριάμ ξανάφυγε. Η περίπτωσή της τέθηκε αυτή τη φορά 

ενώπιον ποινικού δικαστηρίου, αφού ο σύζυγός της απειλούσε να τη σκοτώσει. 

Στο καταφύγιο υπάρχουν ακόμη χειρότερες περιπτώσεις. Η 17χρονη Νάντια, 

που μένει εκεί από το 2007, θυμάται ότι προκειμένου να εκδικηθεί για μια 

διαφωνία που είχε με τον πατέρα της, ο σύζυγός της, της έκοψε τη μύτη κι ένα 

αυτί ενώ κοιμόταν. Υπεβλήθη σε έξι εγχειρήσεις και χρειάζεται κι άλλες. 

Ένα άλλο κορίτσι, την Γκουλσούμ, απήγαγε, σε ηλικία 8 ετών, ο πατέρας της, ο 

οποίος είχε εγκαταλείψει τη μητέρα της και την ανάγκασε να παντρευτεί τον γιο 

της ερωμένης του. Ο σύζυγος και η πεθερά της την έδερναν και απειλούσαν να 

τη σκοτώσουν. Στα 13 σήμερα, η Γκουλσούμ λέει ότι, πριν διαφύγει, 

προσπάθησε να αυτοκτονήσει με δηλητήριο. 

Οι ακτιβιστές διατείνονται ότι η ανταπόκριση της κυβέρνησης σε τέτοιου είδους 

περιπτώσεις έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά την πτώση των Ταλιμπάν. Οι 

δικαστές κρίνουν με ίσους όρους τις γυναίκες, η αστυνομία έχει δημιουργήσει 

ειδική μονάδα αντιμετώπισης οικογενειακών υποθέσεων. Ωστόσο, ακόμη κι έτσι 

η προστασία των γυναικών εξακολουθεί να είναι κυρίως θεωρητική ειδικά σε 

αγροτικές περιοχές, όπου η παράδοση είναι πιο βαθιά και οι γυναίκες έχουν 

περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και δικαστήρια. Η Μαριάμ λέει ότι 

αισθάνεται τυχερή που βρήκε καταφύγιο. Στο ερώτημα τι περιμένει στο μέλλον, 

απαντά: «Θέλω το διαζύγιό μου και μετά θέλω να σπουδάσω». Παρ’ όλα τα δεινά 

της Μαριάμ, όμως, η οικογένειά της δεν έχει αλλάξει. Η μικρότερη αδελφή της 

παντρεύτηκε πριν από ένα χρόνο, στα 9 της χρόνια, για 400 δολάρια, που 

βοήθησαν τον πατέρα της να ξεπληρώσει ένα ακόμη χρέος του για ναρκωτικά, 

όπως λέει η Μαριάμ, και η ακόμη μικρότερη αδελφή της, που είναι 6 ετών, θα 

έχει κατά τα φαινόμενα παρόμοια τύχη. 

Τα τελευταία χρόνια σε ορισμένα κράτη που η θρησκεία διαχωρίζεται από το 

κράτος έχουν αρχίσει και αλλάζουν οι συνθήκες για το γυναικείο πληθυσμό 

τους. Στην Τυνησία που αυτό έχει συμβεί εδώ και 40 χρόνια, οι γυναίκες είναι 

ισότιμες με τους άνδρες και οι πιο χειραφετημένες του μουσουλμανικού κόσμου. 

Ο τότε πρωθυπουργός Μπουργκίμπα, επωφελήθηκε από το κύρος του, του 
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ελευθερωτή, για να επιβάλει το χωρισμό κράτους και θρησκείας και να θέσει σε 

κίνηση μια πραγματική κοινωνική επανάσταση. Έθεσε σε ισχύ τον κώδικα που 

απαγορεύει την πολυγαμία, εξασφαλίζει την ισότητα κληρονομικών 

δικαιωμάτων, τη νομιμότητα και την ασφαλιστική κάλυψη της αντισύλληψης 

και των αμβλώσεων, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην εργασία. Στον 

τομέα, όμως, των σεξουαλικών σχέσεων τα παλιά ταμπού κυριαρχούν ακόμη. 

Μια κοπέλα που αποκτά σεξουαλικές σχέσεις πριν από το γάμο, θεωρείται "του 

δρόμου" και αντιμετωπίζει επιθετική συμπεριφορά από τα αγόρια. Επίσης, οι 

γυναίκες που χωρίζουν ή που μένουν ανύπαντρες περιθωριοποιούνται και η ζωή 

τους είναι πολύ δύσκολη. Αυτή η "διπλή ηθική" δημιουργεί ανυπόφορες εντάσεις 

σε πολλούς νέους και τους κάνει πιο ευάλωτους στα κηρύγματα των φανατικών 

ισλαμιστών. 

Πρόσφατα έγινε μια πρώτη απόπειρα μεταρρύθμισης στη Σαουδική Αραβία από 

το βασιλιά Αμπντάλα με την απομάκρυνση υπερσυντηρητικών υπουργών και το 

διορισμό γυναίκας υφυπουργού. Οι φιλελεύθεροι της Σαουδικής Αραβίας 

πανηγυρίζουν. Κάποιοι εξ αυτών μάλιστα χαιρέτισαν τις αλλαγές ως «μικρή 

επανάσταση» και απόδειξη ότι ο βασιλιάς αποφάσισε επιτέλους να θέσει υπό 

έλεγχο το θρησκευτικό κατεστημένο της χώρας. 

Μετά βέβαια τη δημοσίευση φωτογραφίας της νέας υφυπουργού Παιδείας, 

Νούρα αλ Φαγιέζ, σε εφημερίδα, στην οποία φορούσε απλώς μαντίλα και δεν 

είχε καλυμμένο το πρόσωπο, εκείνη διαμαρτυρήθηκε λέγοντας ότι δεν την 

ενέκρινε ούτε θα εμφανιζόταν ποτέ δημοσίως έτσι. 

Οι Μουσουλμάνες επιχειρούνε τώρα να γκρεμίσουνε όσο γίνεται περισσότερα 

από τα τείχη της ανισότητας. Κλειδιά για την πρόοδό τους στον Ισλαμικό κόσμο 

είναι η βελτίωση της οικονομικής και της κοινωνικής θέσης τους.  Μια φούχτα 

μουσουλμάνες, όπως λόγου χάριν η Πακιστανή Μπεναζίρ Μπούτο, κατάφεραν 

να αναδειχτούν και στα πιο υψηλά ηγετικά αξιώματα των χωρών τους. Οι 

γυναίκες του Ισλάμ λόγω των περιορισμών και της ανισότητας ευκαιριών μέσα 

στην κοινωνία τους, έχουνε εξελιχτεί σε μεγάλους μαχητές που πέτυχαν ήδη 

αξιοθαύμαστα αποτελέσματα.  
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Ο δυτικός κόσμος ασκεί κριτική για την κατάσταση που επικρατεί σε πολλές 

μουσουλμανικές χώρες και πιέζει για τα δικαιώματα της γυναίκας διεκδικώντας 

τη βελτίωση των συνθηκών, του ρόλου και γενικότερα της θέσης της στο 

σύγχρονο μουσουλμανικό κόσμο. Δυναμικές φωνές διαμαρτυρίας ακούγονται 

επίσης και από μουσουλμάνους, οι οποίοι επιθυμούν τη ριζική αλλαγή της 

κατάστασης και εξίσωση των δικαιωμάτων της γυναίκας με αυτά του άνδρα.  

Στη Δύση, πολλοί αναρωτιούνται γιατί στο σύγχρονο κόσμο της 

παγκοσμιοποίησης, το συντηρητικό Ισλάμ αρνείται ακόμα οποιαδήποτε 

έκφραση φιλελευθεροποίησης έναντι των γυναικών.  

Η απάντηση είναι απλή: καθώς ο μουσουλμανικός κόσμος αισθάνεται, ειδικά 

μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ότι υπάρχει κηρυγμένος πόλεμος μεταξύ θρησκειών 

και πολιτισμών και ότι βάλλεται από το δυτικό τρόπο ζωής, απαντά αμυντικά, 

κλείνεται ακόμα περισσότερο στον εαυτό του και αναζητά την ταυτότητά του 

όχι στον εκσυγχρονισμό, αλλά στην ιστορική αναδρομή και τη θρησκοληψία. 

 Έτσι, ο δρόμος για την πλήρη ισότητα της γυναίκας με τον άνδρα και για ίσες 

ευκαιρίες, εξακολουθεί να είναι πολύ μακρύς στο μουσουλμανικό κόσμο. 
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