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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εισαγωγή θεµάτων σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως
υποστηρίζεται στη συνέχεια, κρίνεται για πολλούς λόγους επιβεβληµένη. Ένα τέτοιο
εγχείρηµα δεν είναι, βέβαια, εύκολο καθώς ο σχεδιασµός, η υλοποίησή του και η
αποτελεσµατικότητά του εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες που δεν είναι εύκολο
να ελεγχθούν. Οι προσδοκώµενες αλλαγές, εξάλλου, δεν είναι πάντα άµεσα ορατές
και ευδιάκριτες. Η υποστήριξη της εισαγωγής θεµάτων σχετικά µε τα φύλα στην
εκπαιδευτική διαδικασία µπορεί να γίνει µε τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων, που
παρέχουν σχετικά εναύσµατα, την παραγωγή συµπληρωµατικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, τις πρακτικές διευθέτησης, κατανοµής και οργάνωσης της ίδιας
της εκπαιδευτικής διαδικασίας κ.ά. Ιδιαίτερα σηµαντική από αυτήν την άποψη κρίνεται πως είναι η ίδια η διδασκαλία που διεκπαιραιώνεται από το διδακτικό προσωπικό
στην καθηµερινή πράξη του σχολείου, µε τη συστηµατική ανίχνευση, καταγραφή και
αξιοποίηση “επεισοδίων” που προσφέρονται από τα σχολικά εγχειρίδια για την ανάδειξη και ουσιαστική συζήτηση θεµάτων που συνδέονται µε τα φύλα.
Είναι βέβαιο πως δεν είναι δυνατό να έχουµε πάντα σχολικά βιβλία που να
ανταποκρίνονται µε πληρότητα στις αυξηµένες ανάγκες για ανάδειξη των πολλών
σηµαντικών ζητηµάτων, όπως π.χ. είναι η αγωγή ειρήνης, η αγωγή υγείας, η αγωγή
καταναλωτή, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή χρόνου, η αγωγή στην ισότητα
των φύλων κ.ά. Γι’ αυτό προκύπτει η ανάγκη για παραγωγή βοηθητικού, εκπαιδευτικού, συµπληρωµατικού υλικού που να καλύπτει και τις αντίστοιχες κάθε φορά
απαιτήσεις, ανάλογα µε την επιλογή που γίνεται.
Με δεδοµένο ότι έχει εγκριθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ,
η παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για το συστηµατικό εµπλουτισµό της
εκπαιδευτικής διαδικασίας µε θέµατα που σχετίζονται µε τη διάκριση/ισότητα των
φύλων, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές παρά αυτό το υλικό να παρακολουθεί, κατά τη
φάση της παραγωγής του, τα εγκεκριµένα σχολικά εγχειρίδια ως σηµεία αναφοράς για
την οργάνωση των σχετικών “επεισοδίων” συζήτησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Δεν υπάρχουν άλλες πρόσφορες επιλογές, καθώς τα επίσηµα σχολικά προγράµµατα
και βιβλία οριοθετούν τις υφιστάµενες κάθε φορά δεσµεύσεις, εντός των οποίων και
εντάσσονται οι όποιες παρεµβάσεις εµπλουτισµού τους. Αυτό, βέβαια, δε σηµαίνει
ότι κάθε φορά που θα συγγράφονται νέα βιβλία και θα αντικαθίστανται τα παλαιά θα
χρειάζεται να συγγράφονται και νέα συµπληρωµατικά, υποστηρικτικά και βοηθητικά
βιβλία για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται το εγχείρηµα παραγωγής βοηθητικού
εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεµάτων σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα σχολεία Α’/θµιας και Β’/θµιας Εκπαίδευσης της χώρας.
Γι’ αυτόν το λόγο, το υλικό που παράγεται έχει ως σηµείο αναφοράς τα επίσηµα
σχολικά βιβλία. Σκοπός της παραγωγής του συγκεκριµένου υλικού δεν είναι να
“υπηρετήσουν” τα συγκεκριµένα σχολικά εγχειρίδια ή να προτείνουν στο διδακτικό
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προσωπικό πώς κατά τη χρήση µόνο των συγκεκριµένων σχολικών εγχειριδίων µπορούν να αναδεικνύουν τα ζητήµατα σχετικά µε τα φύλα. Αντιθέτως, το υλικό που έχει
παραχθεί συγκροτεί ένα µεθοδολογικό εργαλείο και “παράδειγµα” που είναι δυνατό, µε τις αντίστοιχες κάθε φορά τροποποιήσεις και προσαρµογές, να αξιοποιείται
ώστε να ευνοείται η συστηµατική εισαγωγή των σχετικών µε τα φύλα θεµάτων στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Μακροπρόθεσµα, δηλαδή, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών ώστε, όταν οργανώνουν τη διδασκαλία τους και προσφέρουν
το διδακτικό τους έργο, να έχουν τις απαραίτητες θεωρητικές και µεθοδολογικές
προϋποθέσεις για διαµόρφωση συγκροτηµένων και θεµελιωµένων επιλογών για την
εισαγωγή θεµάτων σχετικά µε τα φύλα στην καθηµερινή τους εκπαιδευτική πράξη.
Στόχος, δηλαδή, είναι η συζήτηση των θεµάτων για τα φύλα να καταστεί σταδιακά
δοµικό στοιχείο των µαθηµάτων, άλλοτε ως “επεισόδιο”, άλλοτε ως “ευκαιρία”.
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, στο πλαίσιο της πράξης 4.1.1.δ., εκπονήθηκαν
συνολικά οκτώ (8) «Συµπληρωµατικά φυλλάδια των σχολικών εγχειριδίων»1. Δύο
ανά βαθµίδα και τύπο σχολείου. Εκπονήθηκαν, δηλαδή, δύο (2) «Συµπληρωµατικά
Φυλλάδια» για το Δηµοτικό, δύο (2) για το Γυµνάσιο, δύο (2) για το Γενικό Λύκειο
και δύο (2) για τα ΕΠΑ.Λ.
Το ένα από τα δύο «Συµπληρωµατικά Φυλλάδια» για κάθε εκπαιδευτική βαθµίδα και τύπο σχολείου είναι δυνατό να αξιοποιηθεί ως συµπληρωµατικό βοηθητικό
εκπαιδευτικό υλικό για τη θεµατική του φύλου µε τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιµοποιούνται στα µαθήµατα θεωρητικής κατεύθυνσης και το άλλο µε τα σχολικά
εγχειρίδια των µαθηµάτων θετικής κατεύθυνσης.
Στόχος της εκπόνησης των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων» είναι να προσφέρουν στο διδακτικό προσωπικό την αναγκαία και απαραίτητη ευαισθητοποίηση και
τεχνογνωσία, έτσι ώστε:
• να εντοπίζει και να επισηµαίνει τις στερεοτυπικές αναφορές για τα φύλα, τις
αποσιωπήσεις ή/και τις απαξιώσεις του γυναικείου φύλου αλλά και τις νεωτεριστικές αναφορές που εµπεριέχονται στο κείµενο και την εικονογράφηση των σχολικών
εγχειριδίων,
• να αναζητά και να συλλέγει πρόσθετες πληροφορίες και δεδοµένα που αποδοµούν τις στερεοτυπικές αναφορές και πρότυπα των φύλων, τις αποσιωπήσεις, τις ακυρώσεις ή/και απαξιώσεις του γυναικείου φύλου στο περιεχόµενο -κείµενο και εικονογράφηση- των σχολικών εγχειριδίων. Να αξιοποιεί πληροφορίες και δεδοµένα προκειµένου
να εισάγει και να εµπλουτίζει την εκπαιδευτική διαδικασία µε τη θεµατική του φύλου µε
απώτερο στόχο την προώθηση της ισότητας ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες.
Σε καθένα από τα δύο «Συµπληρωµατικά Φυλλάδια» του Δηµοτικού, Γυµνασίου,
Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. παρέχονται στο διδακτικό προσωπικό των αντίστοιχων
βαθµίδων ιδέες και προτάσεις για την αναζήτηση και τη συλλογή πρόσθετων πληρο1. Στο εξής, για λόγους συντοµίας, αντί του πλήρους τίτλου του πακέτου υλικού θα γράφεται
«Συµπληρωµατικά Φυλλάδια».
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φοριών και δεδοµένων. Οπωσδήποτε, οι ιδέες και οι προτάσεις που παρέχονται δεν
καλύπτουν όλα τα θέµατα, ούτε µπορούµε να ισχυριστούµε ότι εξαντλούν το κάθε
θέµα. Αντίθετα, αποτελούν ένα «παράδειγµα» αναζήτησης και συλλογής πρόσθετου
βοηθητικού πληροφοριακού υλικού. Ζητούµενο είναι η παιδαγωγική ευαισθησία, η
στοχαστική αναζήτηση και η έµπνευση των εκπαιδευτικών ώστε να εµπλουτίζουν
και να αξιοποιούν άλλες ιδέες για τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιµοποιούνται
κάθε φορά. Είναι δυνατό, µάλιστα, µέσα από τη σταδιακή αναζήτηση και συλλογή
πληροφοριών και δεδοµένων, οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές και οι µαθήτριες να
δηµιουργήσουν ένα φάκελο πρόσθετου πληροφοριακού υλικού για τη θεµατική του
φύλου, τον οποίο θα εµπλουτίζουν και θα επικαιροποιούν.
Το «Συµπληρωµατικό φυλλάδιο» που κρατάτε στα χέρια σας αρθρώνεται στις
ακόλουθες τρεις ενότητες:
• Στην Ενότητα 1 αναλύεται η αναγκαιότητα και η σκοπιµότητα εκπόνησης των
«Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων» και η µεθοδολογία εκπόνησής τους.
• Στην Ενότητα 2 παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγµατα της ανάλυσης των
σχολικών εγχειριδίων από την οπτική του φύλου, τα οποία συνοδεύονται από ενδεικτικές προτάσεις παρέµβασης.
• Στην Ενότητα 3 παραθέτουµε εκπαιδευτικές τεχνικές, οι οποίες, σύµφωνα
µε τη σχετική βιβλιογραφία, προάγουν την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών και
µαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την καθιστούν περισσότερο ενδιαφέρουσα και αποτελεσµατική.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
1.1. Αναγκαιότητα και σκοπιµότητα των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων»
Η αναγκαιότητα εκπόνησης των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων», µε τους στόχους που προαναφέρθηκαν, θεµελιώνεται στα ακόλουθα θεωρητικά και εµπειρικά
δεδοµένα:
1) Τα σχολικά εγχειρίδια, ανεξάρτητα από το Αναλυτικό Πρόγραµµα στο πλαίσιο
του οποίου χρησιµοποιούνται ή τη βαθµίδα στην οποία απευθύνονται, δεν αποτελούν
απλά και µόνο µέσα µεταβίβασης γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και
αποτελεσµατικά µέσα κοινωνικοποίησης. Δηλαδή, µεταβιβάζουν και συµβάλλουν στη
µύηση, στην αποδοχή και στη συναίνεση των µαθητών/των µαθητριών στο σύστηµα
των κυρίαρχων, στην εκάστοτε ιστορικοκοινωνική συγκυρία, αρχών, ιδεών, αντιλήψεων και προτύπων. Οι µαθητές και οι µαθήτριες, δηλαδή, στην προσπάθειά τους να
µάθουν και να εµπεδώσουν τις γνώσεις που εµπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια,
κατευθύνονται, έµµεσα αλλά αποτελεσµατικά, µέσω µιας σειράς ταυτίσεων, στην
αποδοχή, αφοµοίωση και εσωτερίκευση των κυρίαρχων εκδοχών για τους ρόλους,
τα επαγγέλµατα και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των φύλων, έτσι όπως προβάλλονται ως αποδεκτά στη συγκεκριµένη ιστορικοκοινωνική συγκυρία στην οποία
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ζουν. Η διαδικασία του εκκοινωνισµού-κοινωνικοποίησης των ατόµων, στην οποία
συµβάλλει τα µέγιστα και µε ποικίλους τρόπους και πρακτικές το εκπαιδευτικό σύστηµα, προλαµβάνει τις όποιες ατοµικές αποκλίσεις, προκειµένου να διασφαλιστεί η
κατά το δυνατό µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και η συντήρηση των ποικίλων µορφών
εξουσιαστικών σχέσεων. Μία από αυτές τις µορφές εξουσιαστικών σχέσεων είναι η
σχέση ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες.
2) Οι κυρίαρχες κοινωνικές προσδοκίες και παραδοχές για τα φύλα εξακολουθούν, παρά τα θετικά βήµατα που έχουν σηµειωθεί στην κοινωνική θέση των
γυναικών, να είναι στερεότυπες και διχοτοµικές. Έτσι, παραβλέποντας τις όποιες
ατοµικές διαφορές, εξακολουθούµε µε τρόπο γενικευτικό και απλουστευτικό να
αποδίδουµε και να θεωρούµε ως αποδεκτά για τους άνδρες και τις γυναίκες διαφορετικά επαγγέλµατα, ρόλους, τρόπους συµπεριφοράς και αντίδρασης, ενδιαφέροντα
ελεύθερου χρόνου κτλ.
3) Οι παραδοσιακές στερεοτυπικές διχοτοµίες µε βάση το φύλο, έτσι όπως µεταβιβάζονται στα αγόρια και στα κορίτσια κατά τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, έχουν
περιοριστικές και αρνητικές προεκτάσεις για τα άτοµα και των δύο φύλων. Αναστέλλουν, δηλαδή, και σε µεγάλο βαθµό ακυρώνουν την ελεύθερη και αβίαστη ανάπτυξη
των ατοµικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών και
καθορίζουν απλά και µόνο µε βάση το φύλο τους στόχους και τα οράµατα της προσωπικής και επαγγελµατικής τους ζωής.
Ωστόσο, οι προεκτάσεις των έµφυλων παραδοσιακών στερεοτυπικών διχοτοµιών
είναι περισσότερο αρνητικές και επιβαρυντικές για τις γυναίκες. Αυτό συµβαίνει,
επειδή ό,τι στερεοτυπικά αποδίδεται, συνδέεται και θεωρείται αποδεκτό για τις
γυναίκες -ρόλοι, επαγγέλµατα, χαρακτηριστικά προσωπικότητας- έχει χαµηλότερη
κοινωνική αξιολόγηση και συνδέεται µε χαµηλότερο κοινωνικό γόητρο, κύρος και
εξουσία συγκριτικά µε τα αντίστοιχα των ανδρών. Οι αρνητικές προεκτάσεις που
έχουν οι άνισες αξιολογήσεις και ιεραρχήσεις των στερεοτυπικών διχοτοµιών µε
βάση το φύλο για τις γυναίκες είναι σε όλους και όλες ορατές αλλά και ερευνητικά
τεκµηριωµένες, µέσα από την έρευνα σχετικά µε την υποδεέστερη και περιθωριακή
θέση των γυναικών συγκριτικά µε των ανδρών σε σηµαντικούς κοινωνικούς τοµείς,
όπως εργασία, εκπαίδευση, πολιτική κτλ. Οι παραδοσιακές στερεοτυπικές διχοτοµίες
του φύλου µε τις άνισες και µεροληπτικές υπέρ του ανδρικού φύλου αξιολογήσεις
και ιεραρχήσεις αποτελούν κατασκεύασµα, αλλά και µέσο συντήρησης και αναπαραγωγής της πατριαρχικής και ανδροκεντρικής δοµής και διάρθρωσης της ελληνικής
κοινωνίας, όπως και πολλών άλλων κοινωνιών του δυτικού κόσµου.
Υπό το φως των παραπάνω θεωρητικών και εµπειρικών δεδοµένων, η επισήµανση και η ανάδειξη των στερεοτυπικών διχοτοµιών που εγγράφονται στο περιεχόµενο
των σχολικών εγχειριδίων, όπως π.χ. στερεοτυπικές αναφορές και πρότυπα, αποσιωπήσεις της συµµετοχής και συµβολής των γυναικών στην ανάπτυξη του πολιτισµού
και γενικότερα στο ιστορικοκοινωνικό γίγνεσθαι καθώς και οι όχι σπάνιες απαξιωτικές αναφορές για το γυναικείο φύλο, και η διατύπωση προτάσεων παρέµβασης
από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες εκπαιδευτικούς δεν µπορεί παρά να
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απασχολήσει ένα πρόγραµµα µε στόχο την προώθηση της ισότητας ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες. Αν, µάλιστα, στα παραπάνω θεωρητικά και εµπειρικά δεδοµένα
συνεκτιµήσουµε τη µοναδικότητα και κυριαρχία του σχολικού εγχειριδίου ως µέσου
διεκπεραίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα ελληνικά σχολεία όλων των βαθµίδων, η αποδόµηση των στερεοτυπικών για τα φύλα αναφορών στο περιεχόµενό
τους αναδεικνύεται, νοµίζουµε, επιτακτική αναγκαιότητα.
Κρίνουµε σκόπιµο να αναφέρουµε εδώ ότι έχει καταβληθεί αξιόλογη προσπάθεια από τις οµάδες εκπόνησης των νέων σχολικών εγχειριδίων που χρησιµοποιούνται
πιλοτικά στα Γυµνάσια από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2006-07. Τα δεδοµένα
που έχουµε από µια πρώτη διερευνητική ανάλυση µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι
στα νέα σχολικά εγχειρίδια, συγκριτικά µε τα παλαιότερα που αντικαταστάθηκαν,
έχουν σηµειωθεί αρκετές βελτιώσεις αναφορικά µε τη θεµατική του φύλου. Έτσι,
εµπεριέχονται, µε διαφοροποιήσεις βέβαια ως προς την έκταση και το βαθµό ανάλυσης, ζητήµατα, όπως π.χ. η θεσµική κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωµάτων των
γυναικών, οι προεκτάσεις των κοινωνικών προκαταλήψεων και της παραδοσιακής
νοοτροπίας στην κοινωνική θέση των γυναικών, η αναγκαιότητα εργασίας των γυναικών και κατ’ επέκταση η αναγκαιότητα αναπροσαρµογής του καταµερισµού ρόλων
στο χώρο της οικογένειας κτλ. Επίσης, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής µεθοδολογίας
της συµµετοχικής/διερευνητικής µάθησης που υιοθετείται από τα περισσότερα νέα
σχολικά εγχειρίδια προσφέρονται στους µαθητές και τις µαθήτριες αρκετά εναύσµατα, όπως εργασίες, ερωτήσεις και διαθεµατικές δραστηριότητες, για ανάπτυξη
προβληµατισµού, αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών ή σύγκριση δεδοµένων του
παρελθόντος µε το σήµερα αναφορικά µε την κοινωνική θέση των γυναικών και γενικά τη δυναµική των διαφυλικών σχέσεων. Τα παραπάνω αποτελούν θετικά βήµατα,
“καλές πρακτικές” για την προώθηση της ισότητας των φύλων, µερικές από τις
οποίες παρουσιάζονται ενδεικτικά στο τέλος της Ενότητας 2.
Παρόλα αυτά, σε αρκετά κείµενα υπάρχουν στερεοτυπικές αναφορές, απαξιώσεις ή αποσιωπήσεις κτλ. των γυναικών, πολλές από τις οποίες “λανθάνουν”
κάποιας πρότασης σχολιασµού, ανάπτυξης προβληµατισµού και γενικά καλής
πρακτικής προς την κατεύθυνση της αποδόµησής τους. Οι προτεινόµενες, δηλαδή,
ερωτήσεις/εργασίες ή διαθεµατικές δραστηριότητες αφορούν άλλα ζητήµατα, τα
οποία είναι οµολογουµένως σηµαντικά και επίκαιρα και µπορούν να σχολιαστούν µε
αφόρµηση τα κείµενα, µε αποτέλεσµα οι στερεοτυπικές για τα φύλα αναφορές να
µένουν χωρίς τον απαιτούµενο και αναγκαίο σχολιασµό. Τα συγκεκριµένα κενά και
παραλείψεις των σχολικών εγχειριδίων είναι δυνατό να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί
µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση συστηµατικών διδακτικών παρεµβάσεων. Το
θέµα αυτό θα µας απασχολήσει αµέσως στη συνέχεια.
1.2. Διδακτικές παρεµβάσεις: συστηµατικά “επεισόδια” και ευκαιρίες
Οι διδακτικές παρεµβάσεις είναι δοµικό και αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάνουν συγκεκριµένες επιλογές και διδακτικές παρεµβάσεις, όταν διαµεσολαβούν ανάµεσα στο
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σχολικό βιβλίο και τον µαθητή και τη µαθήτρια για να κάνουν µάθηµα. Αυτό που σας
προτείνεται εδώ είναι η οργάνωση συστηµατικών παρεµβάσεων µε την οπτική του
φύλου κατά τη χρήση και αξιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων.
Στο πλαίσιο των διδακτικών παρεµβάσεων, οι εκπαιδευτικοί, χωρίς να παρεκκλίνουν από το ισχύον αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα, αξιοποιούν, ως αφόρµηση και έναυσµα, στοιχεία που προσφέρονται είτε από το κείµενο είτε από την
εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων προκειµένου να αναπτύσσουν σχετικές
συζητήσεις και προβληµατισµό αναφορικά µε τις διαφυλικές σχέσεις. Παράλληλα,
ενδείκνυται να αναζητούν και να προσκοµίζουν για συζήτηση και σχολιασµό πρόσθετο υλικό, το οποίο αντισταθµίζει τις ποικίλες αδυναµίες που παρουσιάζουν τα
σχολικά εγχειρίδια σε ό,τι αφορά τη θεµατική του φύλου. Το πρόσθετο αυτό υλικό
µπορεί να είναι άρθρα από τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, λογοτεχνικά βιβλία,
δοκίµια, ιστοσελίδες του διαδικτύου, προβολή ταινιών κτλ.
Ως προς το περιεχόµενο, το πρόσθετο υλικό µπορεί να αναφέρεται είτε σε
περιπτώσεις γυναικών που εργάζονται και έχουν καταξιωθεί και διακριθεί σε θέσεις
εργασίας που παραδοσιακά ανδροκρατούνται είτε στη συµβολή των γυναικών στην
πρόοδο και εξέλιξη της επιστήµης και της τέχνης διαχρονικά. Μπορεί, ακόµη, να
αναφέρεται στην ενεργό εµπλοκή και συµµετοχή των γυναικών σε κρίσιµες για το
Έθνος ιστορικές περιόδους ή στη σηµαντική κοινωνική προσφορά των γυναικών
µέσω και διαµέσου του ρόλου τους στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας κτλ.
Κρίνουµε σκόπιµο να επισηµάνουµε εδώ ότι οι όποιες παρεµβάσεις δεν τοποθετούνται σε ένα πλαίσιο επίθεσης ή εκδικητικότητας προς το φύλο των προνοµίων, δηλαδή το ανδρικό, αλλά σε ένα πλαίσιο ισότιµης και αρµονικής συνύπαρξης ανδρών και
γυναικών στο πλαίσιο µιας δηµοκρατικής και δίκαιης προς όλα τα µέλη της κοινωνίας.
Η υλοποίηση διδακτικών παρεµβάσεων και ο εµπλουτισµός της εκπαιδευτικής
διαδικασίας µε τη θεµατική του φύλου στο βαθµό που γίνεται µεθοδικά και συστηµατικά έχει πολλές πιθανότητες να συµβάλει:
• στην αποδόµηση και σταδιακά στην αµφισβήτηση και εξάλειψη των αναχρονιστικών και περιοριστικών τόσο για τα αγόρια αλλά ιδιαίτερα για τα κορίτσια κοινωνικών στερεοτύπων των φύλων,
• στη διεύρυνση τόσο της ανδρικής όσο και της γυναικείας ταυτότητας και
γενικότερα,
• στην προώθηση των αρχών της ισότητας στις κοινωνικές σχέσεις ανδρών και
γυναικών σε όλους τους κοινωνικούς τοµείς.
Απαραίτητη, ωστόσο, και αναγκαία συνθήκη για το σχεδιασµό και την υλοποίηση
διδακτικών παρεµβάσεων είναι οι εκπαιδευτικοί να διαθέτουν:
• τη δυνατότητα και την ευχέρεια να ανιχνεύουν και να καταγράφουν τα «κρυφά» και φανερά στερεοτυπικά µηνύµατα, αποσιωπήσεις κτλ., έτσι όπως εγγράφονται
στο κείµενο και την εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων,
• την απαραίτητη υποδοµή τόσο σε επίπεδο γνώσεων και πληροφοριών όσο
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και σε επίπεδο µεθοδολογίας για την αποδόµησή τους προς την κατεύθυνση της
προώθησης της ισότητας των φύλων.
Τα παραπάνω, µε τη σειρά τους, προϋποθέτουν εκπαιδευτικούς που στο πλαίσιο της βασικής τους εκπαίδευσης και κατάρτισης κυρίως αλλά και στο πλαίσιο
επιµόρφωσης έχουν µελετήσει και έχουν αποκτήσει γνώσεις πάνω στη σχετική µε
τις διαφυλικές σχέσεις θεωρία και έρευνα. Ωστόσο, σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη
αναφορικά µε την ένταξη στα προγράµµατα σπουδών και την προσφορά µαθηµάτων
σχετικά µε τη θεµατική του φύλου σε πανεπιστηµιακές σχολές βασικής κατάρτισης
εκπαιδευτικών, προκύπτει ότι η συγκεκριµένη θεµατική έχει ενταχθεί και εµφανίζεται στα προγράµµατα σπουδών ενός πολύ περιορισµένου αριθµού Σχολών και
Τµηµάτων, κατ’ αποκλειστικότητα θεωρητικής κατεύθυνσης, και µόλις την τελευταία
δεκαπενταετία.2
Αν, µάλιστα, λάβουµε υπόψη το µεγάλο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην απόκτηση του πτυχίου και στο διορισµό των εκπαιδευτικών, είναι πιθανόν
ένας µεγάλος αριθµός από τη «γενιά» των εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει µαθήµατα στη θεµατική του φύλου να µην έχουν διοριστεί µέχρι σήµερα. Έτσι,
χωρίς να αποκλείονται οι περιπτώσεις εκπαιδευτικών διορισµένων και εν ενεργεία
που είτε στο πλαίσιο της προσωπικής τους προσπάθειας για αυτοµόρφωση είτε
στο πλαίσιο προγραµµάτων επιµόρφωσης και ευαισθητοποίησης στη θεµατική του
φύλου, πληρούν και διαθέτουν τις πιο πάνω προϋποθέσεις υλοποίησης διδακτικών
παρεµβάσεων, είναι πολύ πιθανόν αυτό να µην ισχύει για την πλειονότητα των εν
ενεργεία εκπαιδευτικών.
Οπωσδήποτε, τα «Συµπληρωµατικά Φυλλάδια» δε φιλοδοξούν και ούτε είναι εφικτό να καλύψουν τα όποια κενά, δυσκολίες ή/και αντιστάσεις έχουν οι εκπαιδευτικοί
σε ό,τι σχετίζεται µε την προώθηση της ισότητας των φύλων κατά τη διεκπεραίωση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ωστόσο, θέλουµε να πιστεύουµε ότι θα αποτελέσουν ένα εργαλείο αξιοποιήσιµο και χρήσιµο για όσους και όσες από το διδακτικό
προσωπικό των Γυµνασίων ενδιαφέρονται και θεωρούν σκόπιµο να σχεδιάζουν και
να υλοποιούν διδακτικές παρεµβάσεις στη θεµατική του φύλου.
Η επιλογή µας για τον «παραδειγµατικό» χαρακτήρα των «Συµπληρωµατικών
Φυλλαδίων» δεν είναι τυχαία. Έγινε µε βάση το γεγονός ότι τα σχολικά εγχειρίδια
αντικαθίστανται ή/και αναθεωρούνται συχνά. Έτσι, ο παραδειγµατικός χαρακτήρας των
«Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων» παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησής τους για υλοποίηση διδακτικών παρεµβάσεων τόσο µε αφόρµηση τα εγκεκριµένα και χρησιµοποιούµενα
σήµερα σχολικά εγχειρίδια όσο και µε εκείνα που θα τα αντικαταστήσουν µελλοντικά.
Όπως έχει γίνει κατανοητό από όσα έχουν αναφερθεί µέχρις εδώ, το πρώτο
βήµα για την υλοποίηση παρεµβάσεων και τον εµπλουτισµό της εκπαιδευτικής δια2. Βλ. Ζιώγου, Σ. & Κανέλλου, Α. (2002). «Η µεταβλητή του φύλου στη βασική εκπαίδευση
των εκπαιδευτικών», στο Β. Δεληγιάννη, Σ. Ζιώγου & Λ. Φρόση (επιµ.) (2002) Φύλο και
εκπαιδευτική πραγµατικότητα στην Ελλάδα. Αθήνα, ΚΕΘΙ (υπό έκδοση).
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δικασίας µε την οπτική του φύλου είναι η ανίχνευση, η καταγραφή και η αξιοποίηση
των στερεοτύπων µε σκοπό την επανεξέτασή τους, την αποδόµησή τους και την
αποδυνάµωσή τους.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τις µεθοδολογικές επιλογές που υιοθετήσαµε
στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος για την εκπόνηση των «Συµπληρωµατικών
Φυλλαδίων». Είναι σαφές ότι η µεθοδολογία ανάλυσης των σχολικών εγχειριδίων
από την οπτική του φύλου καθώς και η παρουσίαση ενδεικτικών ευρηµάτων που
παρατίθενται στη συνέχεια µπορούν να αξιοποιηθούν ως ένα παράδειγµα για αντίστοιχες πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών.
1.3. Μεθοδολογία εκπόνησης των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων»
Η παραγωγή του υλικού που προτείνεται στο πλαίσιο του προγράµµατος ακολούθησε τις καθιερωµένες διαδικασίες παραγωγής. Αρχικά, δηλαδή, έγινε ο σχεδιασµός και η παραγωγή υλικού σε δοκιµαστική µορφή. Το υλικό αυτό εφαρµόστηκε σε
συγκεκριµένες εκπαιδευτικές µονάδες (Ιωάννινα-Θεσσαλονίκη). Τα δεδοµένα που
προέκυψαν από τη δοκιµαστική εφαρµογή και την εσωτερική αξιολόγηση (προτάσεις-παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών) αξιοποιήθηκαν για την οριστική και τελική
διαµόρφωση του υλικού που σας έχει δοθεί σε τελική πλέον µορφή.
Η εκπόνηση των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων» είχε, όπως είναι ευνόητο, ως
απαραίτητη προϋπόθεση τη µελέτη και ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων από την
οπτική του φύλου.
Στόχος της ανάλυσης ήταν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, να ανιχνευθούν και να
καταγραφούν οι στερεοτυπικές αναφορές για τα φύλα, οι αποσιωπήσεις ή/και οι
απαξιωτικές αναφορές για τις γυναίκες αλλά και τα εναύσµατα, ”καλές πρακτικές”
προώθησης της ισότητας των φύλων που εµπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια,
προκειµένου οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές και οι µαθήτριες να ασχοληθούν µε τη
θεµατική του φύλου.
Για την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων µε τον αµέσως παραπάνω στόχο χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ανάλυσης περιεχοµένου. Μια µέθοδος που έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα σε µελέτες σχετικά µε το πώς προβάλλονται και τι αποδίδεται στα φύλα
µέσα από το περιεχόµενο έντυπου υλικού, όπως σχολικά εγχειρίδια, λογοτεχνικά έργα
για παιδιά και ενήλικες, ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα, κινηµατογραφικά έργα κτλ.
Η µέθοδος ανάλυσης περιεχοµένου χρησιµοποιείται µε δύο µορφές. Την ποσοτική, κατά την οποία η παρουσίαση των δεδοµένων γίνεται µε αριθµούς και οι
ερευνητικές διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα στηρίζονται στην εκατοστιαία συχνότητα, µε την οποία τα διάφορα νοήµατα, θέµατα, πρόσωπα ή µηνύµατα απαντούν
στο αναλυόµενο υλικό. Την ποιοτική, κατά την οποία βαρύνουσα σηµασία έχει κυρίως η αναζήτηση χαρακτηριστικών για το υπό έρευνα θέµα µηνυµάτων και όχι τόσο
η συχνότητα εµφάνισής τους. Στην ποιοτική εκδοχή της ανάλυσης περιεχοµένου
οι ερευνητικές διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα παρουσιάζονται µε ποιοτικούς
όρους ή εκφράσεις, όπως π.χ. «κυρίως», «συνήθως», «σπάνια» κτλ.
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Οι δύο µορφές της ανάλυσης περιεχοµένου δεν είναι αλληλοαποκλειόµενες.
Είναι, δηλαδή, θεµιτό και συνηθίζεται να χρησιµοποιούνται και οι δύο µορφές στο
πλαίσιο µιας έρευνας. Έτσι, στο πλαίσιο της ανάλυσης των σχολικών εγχειριδίων
για τις ανάγκες εκπόνησης των «Συµπληρωµατικών Φυλλαδίων» χρησιµοποιήσαµε
και τις δύο εκδοχές. Άσχετα από τη µορφή, ποσοτική ή/και ποιοτική, της ανάλυσης
περιεχοµένου που χρησιµοποιείται για τη µελέτη ενός υλικού, οι Berelson B.1 και
Holsti O.2 υποστηρίζουν ότι η ορθή, αποτελεσµατική και η κατά το δυνατόν αντικειµενικότερη, εγκυρότερη και πιο αξιόπιστη εφαρµογή της ανάλυσης περιεχοµένου
απαιτεί και προϋποθέτει τα εξής:
• σαφή και επακριβή προσδιορισµό του σκοπού ανάλυσης του υλικού,
• κατασκευή ενός λειτουργικού και γόνιµου συστήµατος κατηγοριών ανάλυσης,
κατηγορίες δηλαδή οι οποίες να επιτρέπουν την ταξινόµηση όλων των στοιχείων
που υπάρχουν στο υπό ανάλυση υλικό και που είναι σηµαντικά για τους σκοπούς της
εκάστοτε διερεύνησης,
• προσδιορισµό της µονάδας ταξινόµησης και της µονάδας συµφραζοµένων.
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε το σύστηµα κατηγοριών ανάλυσης που διαµορφώσαµε και χρησιµοποιήσαµε, καθώς και τις µονάδες ταξινόµησης και συµφραζοµένων που ορίσαµε κατά την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων από την οπτική του
φύλου. Το σύστηµα αυτό µπορεί να αξιοποιηθεί, µε τις δικές σας προσαρµογές, κατά
περίπτωση, ως µεθοδολογικό «παράδειγµα» για την ανάλυση του διδακτέου υλικού
που κάθε φορά χρησιµοποιείται.
1.3.1. Σύστηµα κατηγοριών ανάλυσης
Το σύστηµα κατηγοριών ανάλυσης που διαµορφώσαµε και χρησιµοποιήσαµε
ακολουθεί και υιοθετεί, µε ελάχιστες παραλλαγές και παρεκκλίσεις, το σύστηµα
κατηγοριών ανάλυσης που έχει χρησιµοποιηθεί στην ήδη διεξαχθείσα και υπάρχουσα σχετική έρευνα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Όπως ήδη αναφέρθηκε,
χρησιµοποιήσαµε και τις δύο µορφές ανάλυσης περιεχοµένου, την ποσοτική και την
ποιοτική.
Η ποσοτική εκδοχή χρησιµοποιήθηκε για να διερευνήσουµε την κατά φύλο
σύνθεση των οµάδων εκπόνησης των εγχειριδίων όπως και τις διαφοροποιήσεις µε
βάση το φύλο ως προς τα ακόλουθα ζητήµατα:
Tη συχνότητα µε την οποία:
• κείµενα ανδρών και γυναικών λογοτεχνών, επιστηµόνων δοκιµιογράφων κτλ.
έχουν ανθολογηθεί και εµπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια,
1. Berelson B., Content analysis in communication research, Hafner Publishing Company, New
York, 1971 (1η έκδοση 1952).
2. Holsti O.R., Content analysis for the social studies and humanities, Addison-Wesley
Publishing Co., Philadelphia, 1969.

15

• οι άνδρες και οι γυναίκες είναι τα κύρια πρόσωπα στα κείµενα, αλλά και εικονίζονται στην εικονογράφηση που τα πλαισιώνει,
• έργα ανδρών και γυναικών καλλιτεχνών (ζωγράφων ή γλυπτών) έχουν επιλεγεί για την εικονογράφηση των σχολικών εγχειριδίων,
• γίνονται αναφορές σε επώνυµους άνδρες και επώνυµες γυναίκες από το
χώρο των επιστηµών, της τέχνης, της πολιτικής κτλ.
Όπως είναι ευνόητο, για την αποτύπωση των ποσοτικών διαφοροποιήσεων µε
βάση το φύλο ως προς τους συγκεκριµένους δείκτες έγινε απλή καταµέτρηση.
Η ποιοτική εκδοχή χρησιµοποιείται για την αποτύπωση και καταγραφή της διαφοροποίησης των φύλων, σύµφωνα µε τα παραδοσιακά κοινωνικά πρότυπα αλλά και την
ανάδειξη των καλών πρακτικών στο κείµενο και στην εικονογράφηση των σχολικών
εγχειριδίων. Για την ποιοτική εκδοχή της ανάλυσης περιεχοµένου οι κατηγορίες που
διαµορφώσαµε και χρησιµοποιήσαµε είναι οι ακόλουθες:
1. Τα φύλα στην ιδιωτική/προσωπική ζωή
Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται αναφορές σχετικά µε τον καταµερισµό ρόλων και την κατανοµή εξουσίας στο χώρο της οικογένειας µε βάση το φύλο. Δηλαδή,
άνδρες ή γυναίκες είναι κυρίως τα πρόσωπα που προβάλλονται: α) να ασχολούνται
µε τις δουλειές του νοικοκυριού, την ανατροφή των παιδιών και γενικότερα τη
φροντίδα των µελών της οικογένειας, β) να έχουν δικαιώµατα λήψης απόφασης και
επιβολής τιµωριών, γ) να έχουν δικαιώµατα και ελευθερίες σε ό,τι αφορά και σχετίζεται µε την προσωπική ζωή, όπως εκδήλωση ερωτικής διάθεσης, επιλογή συζύγου,
συζυγική απιστία κτλ.
2. Τα φύλα στη δηµόσια κοινωνική ζωή
Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται αναφορές σχετικά µε την εµπλοκή και τη
συµµετοχή των ανδρών και των γυναικών στο ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικοπολιτιστικό και οικονοµικό γίγνεσθαι. Αναλυτικότερα, ταξινοµούνται αναφορές σχετικά
µε την παρουσία των ανδρών και των γυναικών σε θέσεις εξουσίας (βασιλιάδες/
βασίλισσες, ηγέτες, υπουργός, Επίτροπος Ε.Ε. κτλ.), την εµπλοκή τους σε εµπόλεµες καταστάσεις, τη συµβολή τους στις τέχνες, στις επιστήµες, στην οικονοµία,
µέσω του επαγγέλµατος που προβάλλονται να ασκούν, και τέλος στη συµµετοχή των
φύλων σε θρησκευτικές τελετές, θυσίες και προσευχές στους θεούς κτλ.
3. Αναπαραστάσεις των φύλων
Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που
αποδίδονται, θεωρούνται αποδεκτά ή/και εκδηλώνονται από άνδρες και γυναίκες,
π.χ. στοργικότητα, εξυπνάδα, γενναιότητα, σύνεση, θάρρος κτλ. Στην ίδια κατηγορία
ταξινοµούνται οι συναισθηµατικές καταστάσεις που τα διάφορα πρόσωπα των κειµένων προβάλλονται να βιώνουν καθώς και οι τρόποι εξωτερίκευσής τους.
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4. Τα φύλα στο γραπτό λόγο των εγχειριδίων
Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται περιπτώσεις χρήσης του λόγου στα κείµενα
των σχολικών εγχειριδίων µε τρόπους που συντηρούν και αναπαράγουν τις λεκτικές
πρακτικές διάκρισης σε βάρος του γυναικείου φύλου και γενικότερα την υφιστάµενη
κοινωνική ιεραρχία των φύλων. Έτσι, στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται οι περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση:
• ουσιαστικών, άρθρων, επιθέτων, αντωνυµιών αρσενικού γένους για να δηλώσουν και τα δύο γένη π.χ. «όλοι οι µαθητές». (Γενικευτική χρήση του αρσενικού),
• ουδέτερων νοηµατικά λέξεων µε σηµασία αρσενικού, όπως π.χ. η χρήση των
λέξεων: “άνθρωπος”, “παιδί”, για να δηλώσουν άνδρα και αγόρι αντίστοιχα, π.χ. “οι
άνθρωποι από αρχαιοτάτων χρόνων”, “τα παιδιά έπαιζαν ποδόσφαιρο”,
• υποκοριστικών ως δηλωτικών τρυφερότητας, στοργής, προστασίας, αδυναµίας κτλ., π.χ. “κοριτσάκι”, “καηµενούλα”, “οµορφούλα”.
5. Υποτίµηση ή/και απαξίωση του γυναικείου φύλου
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται αναφορές που ρητά και απερίφραστα απαξιώνουν τις γυναίκες, π.χ. «µέσα από το πλήθος των κατοίκων επιλέγει την αλαφροΐσκιωτη Άννα», «Πριν ακόµη συνέλθω από τον τρόµον τον οποίον µοι επροξένησεν
ο πλησιασµός αυτού του γελοιογραφικώς ενδεδυµένου και καταφχιασιδωµένου
γραϊδίου»
6. Καλές Πρακτικές
Στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται περιπτώσεις που διαφοροποιούνται από
τον παραδοσιακό στερεοτυπικό τρόπο παρουσίασης των ανδρών και των γυναικών
και που συµβάλλουν στην προώθηση της ισότητας στις διαφυλικές σχέσεις γενικά.
Συγκεκριµένα, ταξινοµούνται περιπτώσεις:
• γυναικών σε θέση εξουσίας, π.χ. βασίλισσα Αρτεµισία, πρωθυπουργός Γκόλντα Μεΐρ κτλ., όπως και σε µη παραδοσιακά για το φύλο τους επαγγέλµατα,
• επώνυµων γυναικών στο χώρο της επιστήµης, της τέχνης και της πολιτικής,
• προτάσεων προς το διδακτικό προσωπικό για ανάπτυξη συζήτησης και προβληµατισµού στην τάξη ή για ανάθεση εργασιών στους µαθητές/στις µαθήτριες
σχετικά µε τις διαφυλικές σχέσεις.
Το σύστηµα κατηγοριών ανάλυσης που παραθέσαµε παραπάνω είναι δυνατό µε
τις ανάλογες προσαρµογές να χρησιµοποιείται τόσο από τους διδάσκοντες και τις
διδάσκουσες για την οργάνωση και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέµβασης όσο και από τους µαθητές/τις µαθήτριες στο πλαίσιο ερευνητικών εργασιών
(projects) που είναι δυνατό να τους ανατεθούν. Έτσι, εξασφαλίζεται η ενεργή
συµµετοχή τους στην ανίχνευση και στην καταγραφή των κυρίαρχων στερεοτυπικών
αντιλήψεων. Κι αυτό είναι το πρώτο βήµα που ανοίγει το πεδίο της αποδόµησης, της
αµφισβήτησης, της κριτικής και της εναλλακτικής πρότασης που να εµπεριέχει την
οπτική της ισότητας των φύλων.
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1.3.2. Μονάδα ταξινόµησης και µονάδα συµφραζοµένων
Η µονάδα ταξινόµησης, σύµφωνα µε τους Berelson1 και Holsti2, ορίζεται ως το
µικρότερο τµήµα του υπό ανάλυση ερευνητικού υλικού που καταχωρείται σε µια από
τις κατηγορίες ανάλυσης και µπορεί να είναι η λέξη, η φράση, το θέµα, το πρόσωπο
κτλ. Η ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων από την οπτική του φύλου, µε στόχο την
αποτύπωση του τρόπου που παρουσιάζονται οι άνδρες και οι γυναίκες, επιβάλλει ως
µονάδα ταξινόµησης το πρόσωπο σε σχέση µε το φύλο του.
Η µονάδα συµφραζοµένων ορίζεται ως εκείνο το τµήµα του υπό ανάλυση ερευνητικού υλικού το οποίο βοηθά και διευκολύνει την καταχώρηση της µονάδας ταξινόµησης στις διάφορες κατηγορίες. Ως µονάδα συµφραζοµένων ορίστηκε η νοηµατική
ενότητα, που άλλοτε ήταν µια πρόταση και άλλοτε µία ή περισσότερες παράγραφοι.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε ενδεικτικά µέρος των ευρηµάτων που
προέκυψαν από την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων από την οπτική του φύλου.
Τα σχολικά εγχειρίδια που αναλύθηκαν σύµφωνα µε το πιο πάνω σύστηµα κατηγοριών ανάλυσης, τη µονάδα ταξινόµησης και τη µονάδα συµφραζοµένων, ήταν τα
εγκεκριµένα και χρησιµοποιούµενα στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Αρχαίων και
Νέων Ελληνικών και της Ιστορίας στο Γυµνάσιο. Με εξαίρεση τα εγχειρίδια Οδύσσεια του Οµήρου, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄ και Γ΄ τάξης και την Ιστορία Νεότερη
και Σύγχρονη Γ΄ τάξης, τα υπόλοιπα είναι νέες εκδόσεις που χρησιµοποιούνται στα
Γυµνάσια από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2006-073.
Η επιλογή µας να επικεντρώσουµε την ανάλυση στα συγκεκριµένα εγχειρίδια
στηρίζεται στο γεγονός ότι η διδασκαλία των αντίστοιχων µαθηµάτων προβλέπεται
και για τις τρεις τάξεις του Γυµνασίου, καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του ωρολογίου εβδοµαδιαίου προγράµµατος και τέλος τα διδασκόµενα αντίστοιχα µαθήµατα
θεωρούνται ως πρωτεύοντα και εξετάζονται στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Η εφαρµογή των µεθοδολογικών επιλογών τις οποίες παρουσιάσαµε στην προηγούµενη
1. Berelson B., (1971), ο.π.
2. Holsti O.R., (1969), ο.π.
3. Κωδικοί βιβλίων: Κατά την παρουσίαση των ευρηµάτων που ακολουθεί στην αµέσως επόµενη ενότητα, για λόγους οικονοµίας τα περισσότερα εγχειρίδια από τα οποία έχουν αντληθεί
και παρατίθενται αποσπάσµατα-παραδείγµατα και η σελίδα στην οποία αυτά βρίσκονται θα
δηλώνονται ως ακολούθως:
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου = ΚΝΛΑ΄:, ΚΝΛΒ΄:, ΚΝΛΓ΄:
- Νεοελληνική Γλώσσα Α΄, Β΄, Γ΄ Γυµνασίου = ΝΓΑ΄: , ΝΓΒ΄:, ΝΓΓ΄:
- Αρχαία Ιστορία Α΄ Γυµνασίου = Ιστορία Α΄
- Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυµνασίου = Ιστορία Β΄
- Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη Γ΄ Γυµνασίου = Ιστορία Γ΄
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ενότητα για την ανίχνευση και καταγραφή περιπτώσεων και δεικτών διάκρισης σε
βάρος του γυναικείου φύλου µας έδωσε κάποια πρώτα “ευρήµατα” που είναι αξιοποιήσιµα για αντίστοιχες διδακτικές παρεµβάσεις. Όπως είναι ευνόητο, δεν κάναµε
ολοκληρωµένη και συστηµατική ανάλυση περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων.
Αντίθετα, υιοθετώντας τις µεθοδολογικές µας επιλογές εντοπίσαµε ενδεικτικά µια
σειρά “παραδειγµατικών επεισοδίων” προκειµένου να τα αξιοποιήσουµε για διδακτικές παρεµβάσεις. Έτσι, το σχήµα της µεθοδολογικής πρότασης που κάνουµε είναι
το ακόλουθο: µεθοδολογία ανίχνευσης → παρουσίαση των ενδεικτικών καταγραφών
ανίχνευσης → παρεµβάσεις αποδόµησης → πηγές/υλικό.
Τα ενδεικτικά παραδείγµατα που θα παραθέσουµε, αφορούν τα εγχειρίδια
των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών και της Ιστορίας. Αρχικά θα παρουσιάσουµε τα
ευρήµατα που προέκυψαν από την ποσοτική ανάλυση των εγχειριδίων µε βάση
τους δείκτες-ζητήµατα που παραθέσαµε στην αµέσως προηγούµενη ενότητα. Θα
ακολουθήσουν τα ευρήµατα της ποιοτικής ανάλυσης. Μετά την ολοκλήρωση των
σχετικών καταγραφών θα παραθέσουµε και µια σειρά καλών πρακτικών οι οποίες
εµπεριέχονται στα εγχειρίδια σχετικά µε τη θεµατική του φύλου.
Προτού παρουσιάσουµε τα ευρήµατα, θεωρούµε σκόπιµο να επισηµάνουµε
εδώ ότι πρόθεσή µας δεν είναι να κρίνουµε το περιεχόµενο των εγχειριδίων από
την άποψη της επιλογής των ζητηµάτων που αναπτύσσονται, την εγκυρότητα και τη
σφαιρικότητα της ανάπτυξής τους και πολύ περισσότερο τις επιστηµονικές γνώσεις
των συντελεστών της εκπόνησής τους. Τα ευρήµατα αφορούν αποκλειστικά και µόνο
τη θεµατική του φύλου είναι ενδεικτικά και, όπως έχει επανειληµµένα αναφερθεί
παραπάνω, µπορούν να αξιοποιηθούν ως αφετηρία και ως έναυσµα συζητήσεων και
ανάπτυξης ενός γόνιµου προβληµατισµού σχετικά µε τα φύλα.
2.1. Ποσοτική ανάλυση
Η ποσοτική ανάλυση, µε βάση τους δείκτες που προσδιορίσαµε, αναδεικνύει ότι
µε µοναδική εξαίρεση την κατά φύλο σύνθεση των οµάδων εκπόνησης των σχολικών
εγχειριδίων οι άνδρες υπερέχουν αριθµητικά και µάλιστα µε µεγάλη διαφορά των
γυναικών ως προς τα υπόλοιπα ζητήµατα που µας απασχόλησαν ποσοτικά. Αναλυτικότερα:
2.1.1 Η κατά φύλο σύνθεση των οµάδων εκπόνησης των σχολικών εγχειριδίων
Η συµµετοχή των ανδρών και των γυναικών στις οµάδες εκπόνησης των εγχειριδίων, η ιδιότητα µε την οποία συµµετείχαν όπως και η επαγγελµατική τους
ταυτότητα, έτσι όπως αναγράφονται στο οπισθόφυλλο της πρώτης σελίδας των
εγχειριδίων, αποτελεί, κατά την προσωπική µας εκτίµηση, µια σηµαντική παράµετρο
κατά τη µελέτη και ανάλυση των εγχειριδίων από την οπτική του φύλου. Η σηµασία
της έγκειται στο γεγονός ότι αναδεικνύει το βαθµό συµµετοχής των ανδρών και των
γυναικών στην επιλογή και τη σύνταξη της επίσηµης σχολικής γνώσης. Πέρα, ωστό19

σο, από τη διάσταση του φύλου, η οµάδα εκπόνησης του κάθε εγχειριδίου αποτελεί
ένα βασικό στοιχείο για την ταυτότητά του, το οποίο οι εκπαιδευτικοί ενδείκνυται να
κατευθύνουν τους µαθητές και τις µαθήτριες να προσέχουν.
Η καταµέτρηση, λοιπόν, των ανδρών και των γυναικών που συµµετείχαν µε
διάφορες ιδιότητες στην εκπόνηση των σχολικών εγχειριδίων που αναλύσαµε αναδεικνύει µια σχεδόν ισόποση αριθµητική συµµετοχή. Αυτό αποτελεί, οπωσδήποτε,
µια θετική εξέλιξη σε σχέση µε τα εγχειρίδια που αντικαταστάθηκαν και στα οποία
οι άνδρες πλειοψηφούσαν των γυναικών µε µεγάλη µάλιστα διαφορά σε µερικά
εγχειρίδια.
Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι µε βάση την ιδιότητα συµµετοχής και την επαγγελµατική ταυτότητα οι άνδρες φαίνεται να έχουν έναν πιο καίριο και αποφασιστικό
λόγο στην εκπόνηση των σχολικών εγχειριδίων. Έτσι, π.χ. οι άνδρες συµµετέχουν
κυρίως ως «κριτές/αξιολογητές», ως «συγγραφείς», ως «εικονογράφοι του εξώφυλλου» και τέλος αναφέρονται ως «επιστηµονικοί υπεύθυνοι του Έργου» στο πλαίσιο
του οποίου εκπονήθηκαν τα νέα εγχειρίδια ή ως έχοντες «την επιστηµονική επιµέλεια» σε όσα από τα παλαιότερα εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται. Ως προς την
επαγγελµατική τους ταυτότητα είναι κυρίως πανεπιστηµιακοί -οµότιµοι ή εν ενεργεία- Σύµβουλοι ή Πάρεδροι του Π.Ι. Παρόλο, βέβαια, που αναφέρονται γυναίκες να
συµµετείχαν στην εκπόνηση των εγχειριδίων µε τις πιο πάνω ιδιότητες, ωστόσο, ο
αριθµός τους είναι µικρότερος συγκριτικά µε των ανδρών. Είναι ενδιαφέρον, επίσης,
ότι οι γυναίκες αναφέρονται ότι είχαν σχεδόν αποκλειστικά την ευθύνη της «φιλολογικής επιµέλειας» των εγχειριδίων και της «διδασκαλίας του µαθήµατος κατά τη
συγγραφή».
2.1.2. Ανθολογούµενοι/ανθολογούµενες συγγραφείς
Οι λογοτέχνες, Έλληνες και αλλοδαποί, που ανθολογούνται στα εγχειρίδια Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και των τριών τάξεων του Γυµνασίου είναι βασικά
άνδρες. Η ίδια διαπίστωση ισχύει επίσης για τα εγχειρίδια Νεοελληνική Γλώσσα,
όπου ανθολογούνται τόσο αποσπάσµατα λογοτεχνικών κειµένων όσο και αποσπάσµατα άρθρων από τον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, σελίδες από το διαδίκτυο κτλ.
Επίσης, τα πλείστα από τα παράλληλα/συνοδευτικά κείµενα που εµπεριέχονται στα
εγχειρίδια των Αρχαίων και της Ιστορίας είναι γραµµένα από άνδρες λογοτέχνες,
επιστήµονες, ειδικούς του θεάτρου, ηθοποιούς κτλ.
Ενδεικτικά παραδείγµατα
- Δραµατική Ποίηση, Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυµνασίου
παρατίθενται 45 παράλληλα κείµενα ανδρών και µόλις 8 γυναικών.
- Νεοελληνικά Κείµενα Α΄ Γυµνασίου (βιβλίο µαθητή)
ανθολογούνται 35 κείµενα ανδρών και µόλις 10 γυναικών.
- Στο αντίστοιχο βιβλίο των εκπαιδευτικών
ανθολογούνται 16 κείµενα ανδρών και µόλις 5 γυναικών.
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Αντίστοιχες περίπου αναλογίες υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα εγχειρίδια των
θεωρητικών µαθηµάτων του Γυµνασίου. Αξίζει, νοµίζουµε, να αναφερθεί ότι στο
εγχειρίδιο Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας οι άνδρες λογοτέχνες για τη ζωή
και το έργο των οποίων γίνεται λόγος είναι 230 ενώ οι γυναίκες µόλις 31.
2.1.3. Άνδρες και γυναίκες ως πρωταγωνιστές/πρωταγωνίστριες
Ένας από τους πιο βασικούς δείκτες που χρησιµοποιείται συνήθως κατά την
καταµέτρηση των κειµένων στα οποία πρωταγωνιστούν άνδρες ή γυναίκες είναι το
όνοµα ή το γένος του ουσιαστικού που αναγράφεται στον τίτλο τους, όπως π.χ. «Η
νίκη του Σπύρου Λούη» (ΚΝΛΑ΄: 153), «Λεώνη» (ΚΝΛΑ΄: 195), «Ο Τάκης Πλούµας»
(ΚΝΛΒ΄: 24), «Ο Κάσπερ Χάουζερ στην έρηµη χώρα» (ΚΝΛΒ΄: 129), «Η Άννα του
Κλήδονα» (ΚΝΛΒ΄: 27) κτλ. Με βάση αυτόν το δείκτη, αλλά και γενικά το περιεχόµενο των κειµένων, διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες συγκριτικά µε τις γυναίκες είναι τα
κύρια και βασικά πρόσωπα των κειµένων σε πολύ µεγαλύτερη συχνότητα. Έτσι, τα
περισσότερα κείµενα αναφέρονται σε δυσκολίες ζωής, σε παθήµατα, σε γενναίες
πράξεις, σε επιτυχίες κτλ. των ανδρών. Χρειάζεται να αναφέρουµε εδώ ότι η συχνότητα µε την οποία τα δύο φύλα αποτελούν τα κύρια πρόσωπα των κειµένων ελέγχθηκε κυρίως στα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών και µάλιστα στα εγχειρίδια Κείµενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας των τριών τάξεων του Γυµνασίου στα οποία η έκταση και
η πλοκή του κειµένου σε συνδυασµό µε τον τίτλο καθιστά δυνατό τον εντοπισµό του
προσώπου που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Για τους ακριβώς αντίθετους λόγους
η καταµέτρηση των βασικών προσώπων δεν είναι τόσο ευδιάκριτη στο εγχειρίδιο της
Νεοελληνικής Γλώσσας. Στο βαθµό που ήταν ευδιάκριτη, η καταµέτρηση φαίνεται
να ευνοεί τους άνδρες. Στα εγχειρίδια των Αρχαίων Ελληνικών τα βασικά πρόσωπα
είναι, ως γνωστόν, προκαθορισµένα.
2.1.4. Εικονογράφηση
Η εικονογράφηση των εγχειριδίων είναι συναφής µε το θέµα του κειµένου
που πλαισιώνει και γίνεται είτε µε έργα, πίνακες, γλυπτά ανώνυµων ή επώνυµων
καλλιτεχνών είτε µε σκίτσα ή φωτογραφίες κτλ. Η εικονογράφηση και γενικά η καλλιτεχνική επιµέλεια των εγχειριδίων είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα, ιδιαίτερα µάλιστα
στη σύγχρονη ιστορικοκοινωνική περίοδο που χαρακτηρίζεται ως εποχή της εικόνας.
Επηρεάζει το ενδιαφέρον των µαθητών και των µαθητριών για το περιεχόµενο του
εγχειριδίου, δεδοµένου ότι το καθιστά πιο ελκυστικό και κυρίως συµβάλλει στην αισθητική καλλιέργεια και στην επαφή τους µε την τέχνη. Ακόµη, µεταβιβάζει µηνύµατα
που έµµεσα αλλά αποτελεσµατικά επηρεάζουν τις αναπαραστάσεις και τις απόψεις
των µαθητών/µαθητριών για την κοινωνική πραγµατικότητα. Παρά την ευρύτατα αναγνωρισµένη καλλιτεχνική αξία των έργων τέχνης, πινάκων, γλυπτών, φωτογραφιών
κτλ. που έχουν επιλεγεί για την εικονογράφηση των εγχειριδίων που αναλύσαµε, σε
ό,τι αφορά τη θεµατική του φύλου, διαπιστώνεται ότι:
• έχουν επιλεγεί και εµπεριέχονται σχεδόν αποκλειστικά έργα επώνυµων αν21

δρών καλλιτεχνών, Ελλήνων και αλλοδαπών,
• τα εικονιζόµενα πρόσωπα, στους πίνακες, στα αγάλµατα, στα σκίτσα κτλ. είναι
στη συντριπτική πλειονότητα άνδρες. Αυτό, ως ένα µεγάλο βαθµό, είναι αναµενόµενο επακόλουθο της αµέσως προηγούµενης διαπίστωσης, δεδοµένου ότι η εικονογράφηση προβάλλει συνήθως το κεντρικό πρόσωπο του κειµένου που συνοδεύει.
Ενδεικτικά παραδείγµατα
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ τάξης
Καταµετρήθηκαν 68 έργα ανδρών και µόλις 5 γυναικών, τα οποία αναφέρουµε:
Βάλια Σεµερτζίδη (σ. 21), Νίκη Ελευθεριάδη (σ. 145, 196, 239) και Χρύσα Βαρδέα
(σ. 199).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ τάξης
Καταµετρήθηκαν 82 έργα ανδρών και µόλις 3 γυναικών, τα οποία αναφέρουµε:
Νίκη Ελευθεριάδη (σ. 151, 237), Χρύσα Ρωµανού (σ. 222).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ τάξης
Καταµετρήθηκαν 41 έργα ανδρών και µόλις 4 γυναικών, τα οποία αναφέρουµε:
Θάλεια Φλωρά-Καράβια (σ. 94), Νίκη Ελευθεριάδη (σ. 136, 215), Σοφία Λασκαρίδου
(σ. 152), Νίκη Καραγάτση (σ. 160).
- Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ τάξης
Σε κάθε ενότητα του εγχειριδίου, δίπλα στους τίτλους «Τι πρέπει να γνωρίζω»,
«Ακούω και µιλώ», «Διαβάζω και γράφω», «Μαθαίνω ότι», «Τα συµπεράσµατα»
υπάρχει το σκίτσο ενός αγοριού, ενώ σκίτσο κοριτσιού υπάρχει µόνο στο τέλος κάθε
ενότητας, δίπλα στον τίτλο «Ας θυµηθούµε τι µάθαµε σ’ αυτή την ενότητα».
2.1.5. Επώνυµα πρόσωπα
Οι λογοτέχνες, οι επιστήµονες, οι ζωγράφοι, οι πολιτικοί, οι συνθέτες, οι αθλητές κτλ. που αναφέρονται στα εγχειρίδια είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα
άνδρες.
Ενδεικτικά παραδείγµατα
- Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυµνασίου
Το Χόλυγουντ θα ανακαλύψει το πληθωρικό ταλέντο και θα δελεάσει τον Ουστίνοφ. Ο µεγάλος Στάνλεϋ Κιούµπρικ στο θρυλικό «Τοπ Καπί» του Ζιλ Ντασέν (σ. 94).
- Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυµνασίου
Αναφέρονται 19 επώνυµοι-διάσηµοι άνδρες και µόλις 3 γυναίκες.
Άνδρες (ενδεικτικά): Ερρίκος Σλίµαν, αρχαιολόγος (σ. 11), Ο Νιλ Πόστµαν, ένας
από τους σκληρότερους επικριτές των ΜΜΕ (σ. 88), ο µεγάλος εφευρέτης Τόµας
Έντισον (σ. 89) κτλ.
Γυναίκες (Μόνο τρεις): Μπέκη Μπλουµ, συγγραφέας παιδικών βιβλίων (σ. 74),
Ελένη Σκούρα και Βιργινία Ζάννα υποψήφιες για το βουλευτικό αξίωµα (σ. 127).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυµνασίου
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Αναφέρονται 31 επώνυµοι-διάσηµοι άνδρες και οι εξής µόνο 2 γυναίκες: Η συγγραφέας Λιλή Ζωγράφου (σ. 11) και η ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη (σ. 183).
Άνδρες (ενδεικτικά): τραγούδια του Νικόλαου Πολίτη… πολύ γνωστός λαογράφος (σ. 34), του µουσικοσυνθέτη Αττίκ… πολύ γνωστός µουσικοσυνθέτης στην
Αθήνα του µεσοπολέµου, o Ανατόλ Φρανς… γνωστός Γάλλος συγγραφέας (σ. 176),
ακούστε το έργο του Μπέλλα Μπαρτόκ (σ. 248), µεγάλη επίδειξη µόδας του Κριστιάν Ντιόρ (σ. 247), o υπερρεαλιστής ποιητής και ζωγράφος Νίκος Εγγονόπουλος
(σ. 37) κτλ.
Σχολιασµός
Η κατά φύλο καταγραφή και καταµέτρηση των βασικών και κύριων προσώπων
των κειµένων και της εικονογράφησης, των συγγραφέων έργα των οποίων έχουν
επιλεγεί ως βασικά κείµενα ή ως παράλληλα, των καλλιτεχνών δηµιουργίες των
οποίων έχουν επιλεγεί για την εικονογράφηση των εγχειριδίων αναδεικνύει σαφέστατα µία αριθµητική κυριαρχία των ανδρών. Έτσι, το µήνυµα που είναι πολύ πιθανό
να διαχέεται και να µεταβιβάζεται στους µαθητές και στις µαθήτριες µέσω των συγκεκριµένων εγχειριδίων είναι ότι τα σηµαντικά πρόσωπα στην κοινωνία, διαχρονικά
αλλά και συγχρονικά, είναι βασικά οι άνδρες, µιας και για εκείνους γράφουν και δηµιουργούν οι συγγραφείς, δοκιµιογράφοι και καλλιτέχνες. Η ανδρική οπτική, επίσης,
η ανδρική εµπειρία και θέαση του κόσµου είναι κυρίως αυτά που αποτυπώνονται
και µεταβιβάζονται στους µαθητές και στις µαθήτριες κατά τη φοίτησή τους στο
Γυµνάσιο µέσω του λογοτεχνικού, δοκιµιακού, δηµοσιογραφικού και καλλιτεχνικού
λόγου. Η διαπίστωση αυτή σε συνδυασµό µε το ότι οι εφευρέτες και οι επιστήµονες
που αναφέρονται είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα άνδρες συµβάλλουν στη
συντήρηση και αναπαραγωγή της αντίληψης ότι οι θεµελιωτές αλλά και ο µοχλός
ανάπτυξης του πολιτισµού είναι βασικά οι άνδρες.
Ενδεικτικές προτάσεις παρέµβασης
Στο βαθµό που γίνεται αποδεκτό ότι οι παραπάνω ποσοτικές διαφοροποιήσεις
µε βάση το φύλο στο περιεχόµενο των συγκεκριµένων εγχειριδίων αποτελεί ένα
µέσο συντήρησης και αναπαραγωγής της κοινωνικής αντίληψης περί της ανωτερότητας και της σηµαντικότητας του ανδρικού φύλου, οι εκπαιδευτικοί ενδείκνυται να
επισηµαίνουν και να σχολιάζουν στην τάξη όλα ή επιλεκτικά κάποια από τα παραπάνω ζητήµατα και κυρίως να κατευθύνουν τους µαθητές και τις µαθήτριες να προβληµατίζονται και να αναζητούν τα αίτια. Για παράδειγµα:
• το φύλο των δηµιουργών των βασικών λογοτεχνικών και των παράλληλων
κειµένων όπως και το φύλο των κεντρικών προσώπων µπορεί να επισηµαίνεται µε
ερωτήσεις του τύπου: Άνδρας ή γυναίκα θα µας µιλήσει σήµερα µέσω του κειµένου;
Για άνδρα ή γυναίκα θα µας µιλήσει; Πώς θα σας φαινόταν, αλήθεια, το κείµενο,
αν επιχειρήσουµε µια αντιστροφή της θέσης που έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες
σ’ αυτό; Αν, δηλαδή, το ρόλο, τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τις αντιδράσεις
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και τις συµπεριφορές των ανδρών τα αποδώσουµε στις γυναίκες και το αντίστροφο;
Γνωρίζετε γυναίκες λογοτέχνες; Έχετε διαβάσει έργα τους; Γιατί άραγε τα περισσότερα από τα κείµενα που ανθολογούνται ανήκουν σε άνδρες λογοτέχνες; Γιατί άραγε στο εγχειρίδιο Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ παρουσιάζεται
η ζωή και το έργο πολύ περισσότερων ανδρών παρά γυναικών; Υπάρχουν διαφορές
στη θεµατική κειµένων των ανδρών συγκριτικά µε των γυναικών; κτλ.
• αντίστοιχες και ανάλογες ερωτήσεις µπορεί να γίνονται για την εικονογράφηση των κειµένων σε σχέση µε το φύλο των καλλιτεχνών έργα των οποίων εµπεριέχονται στα εγχειρίδια όπως επίσης και σε σχέση µε τα επώνυµα πρόσωπα.
• µπορεί να συζητηθεί και να σχολιαστεί στην τάξη η πλήρης απουσία γυναικών
δηµιουργών από τα έργα της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας, µε εξαίρεση τη Σαπφώ και να αναζητηθούν τα αίτια.
• ενδείκνυται να συζητηθεί στην τάξη η περιορισµένη παρουσία των γυναικών
στο χώρο της λογοτεχνίας και γενικά της τέχνης σε προγενέστερες εποχές και να
γίνει σύγκριση µε σύγχρονα δεδοµένα. Η εξελικτική πορεία των γυναικών στο συγκεκριµένο χώρο αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών επικαθορισµών
και συµβάλλει στην κατάρριψη του µύθου περί «απουσίας» λογοτεχνικού και καλλιτεχνικού «ταλέντου» και γενικά δηµιουργικών δεξιοτήτων από τις γυναίκες.
• είναι δυνατό να γίνει µια σύγκριση των θεµατικών µε τις οποίες ασχολούνται
οι γυναίκες και οι άνδρες λογοτέχνες και να διαπιστωθούν διαφορές και οµοιότητες.
• η αποτύπωση της κατάστασης σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην εκπόνηση των σχολικών εγχειριδίων, την ανθολόγηση κειµένων, το
φύλο των κεντρικών προσώπων κτλ. όπως βέβαια και το ζήτηµα των δυσκολιών
πρόσβασης των γυναικών στο χώρο της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής µέχρι περίπου τις αρχές του 20ού αιώνα, είναι δυνατό να ανατεθούν ως εργασίες σε οµάδες
µαθητών/µαθητριών.
Προτεινόµενο υλικό
-Από το βιβλίο «Δοκίµια» του υλικού ενδείκνυται να αξιοποιηθεί το άρθρο της
Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. «Αγωνίστηκα όµως απεγνωσµένα και νίκησα: Η παρουσία
των γυναικών εκπαιδευτικών στην ελληνική εκπαίδευση κατά το 19ο και αρχές του
20ού αιώνα: από την Ευανθία Καϊρη στην Αγγελική Παναγιωτάτου».
Από το εγχειρίδιο: Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ τα εξής:
- Γαλανάκη, Ρ. «Η µεταµφίεση» (σ. 244).
- Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Ε. «Αυτοβιογραφία» (σ. 50).
Από το CD-ROM του υλικού τα εξής:
- Εφηµ. Καθηµερινή Κυριακή 6/10/1996, ένθετο «Επτά Ηµέρες», όπου υπάρχει
ειδικό αφιέρωµα µε θέµα: «Η Γυναίκα στην Τέχνη».
- Γεωργιάδου-Κούντουρα, Ε. (1993). «Η γυναίκα στη νεοελληνική ζωγραφική του
ΙΘ΄ αιώνα: εικόνα και δηµιουργός», στο Κενά στην Ιστορία της Τέχνης, Αθήνα, εκδ.
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Γκοβόστη (Πρακτικά Συµποσίου), σ. 13-25.
- Riet van der Linden (1993). «Κενά στην Ιστορία της Τέχνης, Γυναίκες καλλιτέχνιδες» στο Κενά στην Ιστορία της Τέχνης, Αθήνα, εκδ. Γκοβόστη (Πρακτικά
Συµποσίου), σ. 49-69.
Στο CD-ROM και στην Ιστοσελίδα του Προγράµµατος εµπεριέχεται, ακόµη, έντυπο (σκαναρισµένο) υλικό όπως και ηλεκτρονικές διευθύνσεις για γυναίκες επώνυµες σε διάφορους τοµείς των επιστηµών, της τέχνης και της πολιτικής, διαχρονικά
αλλά και συγχρονικά. Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να εκτυπώνουν και να αξιοποιούν το
συγκεκριµένο υλικό στη διδασκαλία.
2.2. Ποιοτική ανάλυση
2.2.1. Τα φύλα στην ιδιωτική/προσωπική ζωή
Από τα εγχειρίδια των θεωρητικών µαθηµάτων εκείνα στα οποία αποτυπώνονται
ρόλοι και δυναµική διαπροσωπικών σχέσεων στο πλαίσιο εξιστόρησης γεγονότων ή/
και ζητηµάτων της καθηµερινής ζωής στην οικογένεια είναι κυρίως τα εγχειρίδια των
Αρχαίων και των Νέων Ελληνικών. Στα εγχειρίδια της Ιστορίας υπάρχουν διακριτές
αναφορές ή ενότητες για την καθηµερινή ζωή και την κοινωνική θέση των γυναικών
στις διάφορες ιστορικές περιόδους, όπως Αρχαιότητα, Βυζάντιο κτλ.
Άσχετα, ωστόσο, από το ζήτηµα αυτό, στις πλείστες των περιπτώσεων όπου
γίνονται αναφορές στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας οι άνδρες και οι γυναίκες
προβάλλονται να έχουν διακριτούς ρόλους και ιεραρχηµένες σχέσεις. Οι γυναίκες
προβάλλονται να κινούνται και να δραστηριοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στον ιδιωτικό οικιακό χώρο, διεκπεραιώνοντας υποχρεώσεις που συνδέονται και απορρέουν
από τον τρισυπόστατο ρόλο τους· της µητέρας, της συζύγου και της νοικοκυράς.
Έτσι, οι γυναίκες προβάλλονται να ασχολούνται µε την ανατροφή, τη διαπαιδαγώγηση και γενικότερα µε το «ευ ζην» των παιδιών, τις δουλειές του νοικοκυριού, τη
φροντίδα και την περιποίηση του συζύγου.
Από την άλλη µεριά, οι άνδρες είναι απόντες από τις καθηµερινές ρουτίνες
στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας. Αναφέρεται να εµπλέκονται σ’ αυτές µόνο
κάτω από ιδιαίτερες και εξαιρετικές συνθήκες. Άλλοτε ρητά και άµεσα και άλλοτε
έµµεσα, οι άνδρες αναφέρεται να δραστηριοποιούνται κυρίως στο δηµόσιο χώρο της
εργασίας, της πολιτικής ή να επιδίδονται σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
Παρόλο, όµως, που δεν προβάλλονται να εµπλέκονται στις καθηµερινές ρουτίνες
της οικογένειας, ωστόσο, είναι τα κυρίαρχα πρόσωπα. Η κυρίαρχη θέση των ανδρών
αναδεικνύεται µέσα από ένα ευρύ φάσµα δεικτών, όπως: τον προσδιορισµό της ταυτότητας των γυναικών συχνά µέσω του ονόµατος ή της επαγγελµατικής ιδιότητας
του συζύγου, το ότι οι άνδρες προβάλλονται να είναι τα πρόσωπα που αποφασίζουν,
υποδεικνύουν, επιτρέπουν ή στερούν το δικαίωµα έκφρασης απόψεων, το ότι έχουν
ελευθερίες και δικαιώµατα στην έκφραση ερωτικών συναισθηµάτων, στην επιλογή
συντρόφου ή στη διάπραξη µοιχείας κτλ.
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Είναι, νοµίζουµε, ενδιαφέρον και αξίζει να επισηµανθεί ότι, παρόλο που ανάµεσα στη συγγραφή των αρχαίων κειµένων που διδάσκονται στο Γυµνάσιο (Οδύσσεια,
Ιλιάδα, Ελένη κτλ.) και τη συγγραφή των κειµένων που εµπεριέχονται στα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών, υπάρχει µια χρονική διαφορά αιώνων, όπως και ένα
διαφορετικό πολιτισµικό πλαίσιο, ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον καταµερισµό ρόλων,
την κατανοµή εξουσίας και γενικότερα τη δυναµική των σχέσεων µε βάση το φύλο,
επισηµαίνονται πολύ περισσότερες οµοιότητες και συνέχειες παρά αλλαγές. Η
διαπίστωση αυτή αναδεικνύει, νοµίζουµε, εµµέσως πλην σαφώς την αδράνεια
που σηµειώνεται σε ό,τι αφορά και σχετίζεται µε την εξάλειψη των κοινωνικών
στερεοτυπικών αντιλήψεων και παραδοχών για τα φύλα ειδικά, και µάλιστα, σε
ό,τι αφορά την οικογένεια. Ιδιαίτερα, βέβαια, αναχρονιστικό είναι το περιεχόµενο
των εγχειριδίων Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για τις τρεις τάξεις του Γυµνασίου, δεδοµένου ότι τα περισσότερα είτε έχουν γραφεί είτε αναφέρονται σε
προγενέστερες εποχές και παρουσιάζουν τη δυναµική των διαφυλικών σχέσεων
στην οικογένεια έτσι όπως είχε διαµορφωθεί και ίσχυε τότε. Παρά την αναγνωρισµένη και αδιαµφισβήτητη λογοτεχνική τους αξία και παρά το ότι έχουν επιλεγεί
ως κείµενα αντιπροσωπευτικά των περιόδων και των σχολών της νεοελληνικής
λογοτεχνίας, ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη θεµατική του φύλου, απαιτούν συνεχή
παρέµβαση από τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες. Μια απαίτηση που, εµµέσως πλην σαφώς, αναγνωρίζεται από τις συντακτικές οµάδες των συγκεκριµένων
εγχειριδίων, οι οποίες σε αρκετά από τα κείµενα προτείνουν ερωτήσεις/εργασίες
ή διαθεµατικές δραστηριότητες η υλοποίηση των οποίων είναι δυνατόν να συµβάλλει στην αποδόµηση των αναχρονιστικών στερεοτύπων και στην προώθηση των
αρχών της ισότητας των φύλων.
Ενδεικτικά παραδείγµατα
- Οµήρου Οδύσσεια
Οι γυναίκες παρά τη βασιλική τους θέση και ιδιότητα «κλώθουν», «υφαίνουν»
και «επιβλέπουν τις δούλες». Έτσι, η Ναυσικά πηγαίνοντας να συναντήσει τους
γονείς της για να ζητήσει την άδεια από τον πατέρα της, «Ω κύρη µου», να κατέβει
στο ποτάµι «τους βρήκε µέσα ήταν εκείνη στην εστία καθισµένη µε τις ακόλουθές
της κλώθοντας νήµατα βαµµένα στην πορφύρα της θαλάσσης» (ζ στχ. 68-69: 146)*.
Η Πηνελόπη µιλώντας για την επινόησή της να αποφύγει τους µνηστήρες λέει: «να
στήσω µες στην κάµαρή µου τον ψηλό αργαλειό, αρχίζοντας να υφαίνω φαντό µακρύ
κι αραχνοΰφαντο» (τ στχ. 144-145: 341).
Ο Τηλέµαχος σε δυο σηµεία της Οδύσσειας, απευθυνόµενος στην Πηνελόπη, τη
µητέρα του, την προτρέπει µε αυστηρό και κατηγορηµατικό ύφος: «καλύτερα να πας
στην κάµαρή σου, µε τα δικά σου απασχολήσου έργα, τον αργαλειό, τη ρόκα, δίνε
στις παρακόρες εντολές, για να δουλεύουν µε φροντίδα. Ο λόγος είναι µέληµα του
* Δηλώνει τη ραψωδία (ζ), στίχους (68-69) και σελίδα του εγχειριδίου 146.
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ανδρός… σ’ αυτό το σπίτι είµαι εγώ ο κυβερνήτης» (α στχ. 398-401: 53) και (φ στχ.
356-359: 370). Στα λόγια του Τηλέµαχου αποτυπώνεται µια σαφής και ρητή δήλωση
ότι κυβερνήτης του σπιτιού είναι ο άνδρας. Αποτυπώνεται, επίσης, µια σχεδόν διαχρονική πτυχή του εθιµικού δικαίου, σύµφωνα µε την οποία, σε περίπτωση απουσίας
ή θανάτου του πατέρα, η εξουσία και η ιδιότητα του κηδεµόνα µεταβιβάζεται αυτοδίκαια στο γιο.
- Οµήρου Ιλιάδα
- Όταν η Ίρις, η αγγελιαφόρος των θεών, επισκέπτεται την Ελένη αναφέρεται ότι
«Την ήβρεν οπού ύφαινε διπλό µεγάλο υφάδι πορφύριο κι επάνω του κεντούσε τους
πολέµους…» (Γ στχ. 125-27: 48).
- Ο Αγαµέµνονας ανακοινώνοντας στο Χρύση την απόφασή του να πάρει τη Χρυσηίδα στο Άργος του λέει: «να υφαίνει αυτού και σύντροφον της κλίνης να την έχω»
(Α στχ. 32: 20).
- Στην περιγραφή του θερισµού και ενώ “οι επιστάτες και οι εργάτες” θερίζουν,
αναφέρεται ότι «κι ωστόσον οι γυναίκες πλήθος αλεύρια µούσκευαν φαγί για τους
εργάτες» (Σ στχ. 558-559: 125).
-«Στην άκρη του γιαλού ξανθή κάθεται κόρη κι ωριόπλουµο λευκό χρυσοκεντάει
µαντήλι…» (παραλ. κείµ. σ. 127).
- Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι (ανθολόγιο)
Ο Ισχόµαχος απαντώντας στον Σωκράτη, ο οποίος τον ρωτά αν εκπαίδευσε ο
ίδιος τη 15χρονη σύζυγό του «να είναι αυτή που πρέπει», λέει «δε νοµίζεις ότι ήταν
αρκετό, αν, όταν ήρθε, ήξερε απλώς να πάρει µαλλί να φτιάξει ένα ρούχο και αν είχε
δει πώς γίνεται η ανάθεση της επεξεργασίας του µαλλιού στις δούλες;» (σ. 25).
Το κείµενο συνοδεύεται από εικόνα µε τη λεζάντα «Γυναίκα που γνέθει» (λεζάντα
εικόνας σ. 25). Στο συγκεκριµένο κείµενο που τιτλοφορείται «Ένα ανδρόγυνο στην
κλασσική Αθήνα», εκτός από την ευθύνη των γυναικών για την επεξεργασία του
µαλλιού αναφέρεται, ακόµη, η ευθύνη τους για τη λειτουργία του νοικοκυριού γενικά
και αποτυπώνεται η ιεραρχηµένη σχέση των συζύγων.
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ τάξη
- «Οι µανάδες κάνανε τις δουλειές τους τις απογευµατινές. Άλλη έπλεκε,
άλλες κόβανε κουρέλια για κουρελούδες, άλλη έπλεκε νταντέλα. Εκτός κι αν
είχανε δουλειά συντροφική. Της εποχής. Κι έπρεπε να δουλέψουν όλες µαζί. Να,
να καθαρίσουν τ’ αµύγδαλα να ξεσποριάσουν τη φακή ή τα φασόλια, να ετοιµάσουν
κουλουράκια ή ν’ ανοίξουν χυλοπίτες » (σ. 100) « ... κι η µάνα του όλο το πρωί τον
ετοίµαζε. Του σιδέρωνε τα ναυτικά του, του γυάλισε τα παπούτσια, του µαντάρισε τις
ριγέ του τις κάλτσες, και να τονε τώρα θρονιασµένος, καµαρωτός, στο πίσω κάθισµα
της “Σεβρολέτ”» (σ. 103). «Η κυρά Ευανθία σερβίριζε ένα µυρωδάτο µουσακά και
σουλήνες παραγεµιστές» (σ. 138). «Η κυρία Κεσίσογλου θα ’χε βάψει κόκκινα αυγά
θα ’χε φτιάξει τσουρέκια, α, µπορεί και κουλουράκια µε γλυκάνισο όπως τα ’φτιαχνε
η µαµά» (σ. 182).
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- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ τάξη
- «Ενώ οι άλλοι ήταν ακόµη ξαπλωµένοι, πήγε στην κουζίνα, άναψε τη φωτιά και
έβρασε το νερό για να πιούνε ο άντρας και η γριά όταν σηκώνονταν, και λίγο από
αυτό το έριξε σε µια ξύλινη λεκάνη για να δροσίσει λίγο και να µπορέσει να πλύνει τα
µάτια του κοριτσιού… Η µάνα γύρισε στην κουζίνα και άρχισε να ετοιµάζει το πρωινό,
και τα παιδιά κάθισαν κοντά της πάνω στο χώµα περιµένοντας» (σ. 42-44).
- Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυµνασίου
- «Η κυρία Μαρίκα, αφού τους καλωσόρισε, πήγε στην κουζίνα να ετοιµάσει τους
µεζέδες, να ανάψει το φούρνο να ζεσταίνονται τα τυροπιτάκια» (σ. 48).
Αντίθετα µε τις γυναίκες, οι άνδρες δεν προβάλλονται να εµπλέκονται στις
δουλειές του νοικοκυριού. Επισηµάνθηκαν µόνο δύο περιπτώσεις στα εγχειρίδια
Νεοελληνική Γλώσσα, οι οποίες συνδέονται µε προετοιµασία φαγητού και γίνονται
κάτω από εξαιρετικές συνθήκες, όπως π.χ. το ψήσιµο στα κάρβουνα και το ζύµωµα
πίτας την ηµέρα του Πάσχα και την ετοιµασία του πρωινού από έναν νεαρό, ο οποίος
έχει εµπλακεί στα ναρκωτικά, για την κοπέλα του την ηµέρα των γενεθλίων του.
Ανεπιφύλακτα θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι οι άνδρες και οι δουλειές του νοικοκυριού είναι δύο δρόµοι που διασταυρώνονται “κατ’ εξαίρεση”.
- «Τώρα θα µας έρθει κι ο Αγάλλος, να µας ζυµώση την πίττα…Και πάλι τα δύο µπούτια, ο ίδιος ο Στάθης θα µας τα ψήση εδώ, για να έχουµε να δειλινίσουµε.» (ΝΓΑ΄: 71).
- «Μου είχε ετοιµάσει ένα βασιλικό πρωινό, µε κεριά στη µέση του τραπεζιού.…
Ανάµεσα στα κεριά δέσποζε η τούρτα µου» (ΝΓΒ΄: 118).
Σε ό,τι αφορά τη φροντίδα και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, οι ευθύνες των
γονέων αποτυπώνονται διακριτές και ανισοµερείς. Έτσι, οι µητέρες προβάλλονται
να εµπλέκονται και να ασχολούνται µε όλα όσα αφορούν τα παιδιά π.χ. τη διατροφή,
το ντύσιµο, τα µικροψέµατα κτλ. Οι πατέρες, όταν ασχολούνται, ασχολούνται κυρίως
µε την ψυχαγωγία τους, την ικανοποίηση των επιθυµιών τους και µε τη “λήψη απόφασης” για θέµατα που τα αφορούν π.χ. γάµος ή επάγγελµα.
Ενδεικτικά παραδείγµατα (Μητέρα)
- «...η µάνα του όλο το πρωί τον ετοίµαζε. Του σιδέρωσε τα ναυτικά του, του
γυάλισε τα παπούτσια, του µαντάριζε τις ριγέ του τις κάλτσες…» (ΚΝΛΑ΄: 103).
- «Το παιδί της µεγάλωσε. Έκλεισε σήµερα τα έξι του χρόνια. Το χτένισε όµορφα» (ΚΝΛΑ΄: 189).
- «Τι περίεργο πράγµα µε τη µαµά µου: …όταν καµιά φορά θέλω να κάνω κοπάνα
απ’ το σχολείο και προφασίζοµαι στοµαχόπονο πρωί πρωί, το καταλαβαίνει, µου λέει
να αφήσω τα παραµύθια και µε στέλνει ντουγρού στο σχολείο. Κι άλλοτε πάλι αν ο
στοµαχόπονος είναι όντως αληθινός, µ’ αφήνει να κοιµηθώ. (ΝΓΒ΄: 28).
- «Ο ανήρ έλειπεν όλην την εσπέραν εις την ταβέρναν. Η γυνή επροσπάθει ν’
αποκοιµίση µε ολίγον ξηρόν άρτον τα πέντε τέκνα…» (ΝΓΒ΄: 116).
- «Ακούµπησα σ’ ένα χάνι το τρίχινο ζεµπίλι µε τις αλλαξιές και τα φαγώσιµα που
µου ’δωκε η µάνα µου…» (ΚΝΛΒ΄: 94).
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Ενδεικτικά παραδείγµατα (Πατέρας)
- «Με τον πατέρα πηγαίναµε στη θάλασσα σχεδόν κάθε Κυριακή» (ΚΝΛΒ΄: 52).
- «θα σου µάθω την τέχνη θέλεις και δε θέλεις, µπορείς και δεν µπορείς. Μ’
αυτήνε θα ζήσεις κι εσύ… άρα και κατάρα µ’ άφηκε ο παππούς σου, να µην αφήσω να
χαθεί από το σπίτι του η τέχνη…» (ΚΝΛΓ΄: 132) λέει ο πατέρας στο γιο του που δυσανασχετεί να τον διαδεχτεί στην τέχνη του αγιογράφου, όπως ο ίδιος τον πατέρα του.
- «…βρήκα και την Ευαγγελική Σχολή. Είχα κάνει όνειρο να µπω εδώ µέσα, κι ο
δάσκαλός µου… µε σιγοντάριζε. Μα ο πατέρας µου τόνε πρόγκηξε: “Κυρ δάσκαλε,
να µε συµπαθάς. Αεροκοπανιτζή δεν τόνε θέλω τον υγιό µου. Εµείς είµαστε ρεσπέρηδες και χρειαζούµαστε χέρια…”» (ΚΝΛΒ΄: 96).
- «Να µη φθάση, µία νέα να χάση τον πατέρα της· εάν έζη ο παπάκας µου,
ήθελα προ πολλού υπανδρευθή και ήθελα είµαι από τας µετρηµένας αρχόντισσας».
(ΚΝΛΓ΄: 80).
- «Εκεί πηγαίναµε µε το µπαµπά... να κάνουµε µια βόλτα… Τις Παρασκευές…
πηγαίναµε βόλτα στους πεζόδροµους… χαζεύαµε στα µαγαζιά… και καταλήγαµε σ’
ένα µεγάλο καφενείο…» (ΚΝΛΒ΄: 148-149).
- «Πριν τον πόλεµο τον έφερνε ο µπαµπάς, πολλές φορές, τις Κυριακές το
αποµεσήµερο κι έτρωγε λουκουµάδες» (ΝΓΓ΄: 97).
Οι σχέσεις των παιδιών µε τους γονείς αντικατοπτρίζουν την παραδοσιακή
στερεότυπη διχοτοµία. Έτσι, η σχέση µητέρας-παιδιού αποτυπώνεται περισσότερο
στενή και παρόλο που προβάλλεται να έχει εκδηλώσεις θυµού ή επεισόδια τιµωριών
δεν παύει να είναι µια τρυφερή, αγαπητική και ζεστή σχέση την οποία τα παιδιά
αναπολούν, όταν αποµακρύνονται ή όταν ενηλικιώνονται. Αντίθετα, η σχέση µε τον
πατέρα αποτυπώνεται συνήθως απόµακρη. Μια σχέση φόβου και ταυτόχρονα σεβασµού ή/και θαυµασµού (ΚΝΛΑ΄: 98).
Ενδεικτικά παραδείγµατα: (Μητέρα)
Οι περιπτώσεις εκδήλωσης στοργής, τρυφερότητας και έγνοιας από τη µητέρα
προς τα παιδιά είναι πολλές και διάσπαρτες στα κείµενα. Αποτυπώνονται, ωστόσο,
µε συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο στο ποίηµα του Αγγ. Σικελιανού «Της µάνας µου»
όπως και στην επιστολή του Αντουάν ντε Σαίντ-Εξυπερύ προς τη µητέρα του.
- «Ω µάνα µου, εφταπάρθενη βαθιά αγκαλιά που ως ουρανός ανοίγει. Ανοίγει,
ανοίγει µα από πού µπορεί η καρδιά να φύγει;» (ΚΝΛΑ΄: 36, Άγγ. Σικελιανός).
- «Γράψε µου, τα γράµµατά σου µου κάνουν καλό. Τα δέχοµαι σα µια δροσιά.
Μανούλα µου, πώς τα καταφέρνεις να βρίσκεις αυτές τις γλυκές κουβέντες που
µου γράφεις; Σ΄ έχω τόσο ανάγκη, όσο τον καιρό που ήµουνα µικρός» (ΚΝΛΑ΄: 37,
Αντουάν ντε Σαίντ-Εξυπερύ).
Ενδεικτικά παραδείγµατα: (Πατέρας)
- «…τον πατέρα µου τον σέβοµαι και κάπως τον φοβούµαι, διότι είναι άνθρωπος
σοβαρός, ολιγόλογος και δε µου δίνει θάρρος…» (ΚΝΛΑ΄: 38).
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- «Τον πατέρα, εµείς τα παιδιά τον φοβούµασταν πάρα πολύ για να µπορούµε και
να τον αγαπούµε. Τον τρέµαµε… λάτρεψα τον πατέρα µου σαν κάτι ανώτερο. Δεν
τον πλησίασα όµως. Δεν τον αγαπούσα µε τρυφερότητα. Έστεκε πολύ µακριά µας,
θεότης απρόσιτος, µα θεότης» (ΚΝΛΓ΄: 135-137).
- «Είχαν βγει συρτά από το κρεβάτι χωρίς να κάνουν θόρυβο, χωρίς να ξυπνήσουν τον άντρα που έτρεµαν το θυµό του, γιατί παρ’ όλους τους καλούς και κεφάτους τρόπους που είχε… ο άντρας ήταν ικανός να θυµώσει και να τα ξυλοφορτώσει
άγρια αν τον ξυπνούσαν πριν από την ώρα του» (ΚΝΛΒ΄: 42).
Στις διαπροσωπικές σχέσεις των συζύγων η γυναίκα ως σύζυγος προβάλλεται
να φροντίζει, να περιποιείται το σύζυγο και να νοιάζεται ακόµη και για την ηµέρα
της ονοµαστικής του εορτής. Από τη µεριά του, ο άνδρας σύζυγος προστατεύει,
συντηρεί οικονοµικά, αποφασίζει και επιβάλλει, τις αποφάσεις του χωρίς, ωστόσο,
να λείπουν και οι περιπτώσεις ξυλοδαρµού της συζύγου.
Ενδεικτικά παραδείγµατα: (Γυναίκες ως σύζυγοι)
- «τον ερωτά η γυναίκα του τι έχει; να τον κάνει να γελάσει, αυτός την εµάλωσε
να τον αφήσει ήσυχο» (ΚΝΛΑ΄: 186).
- «Δεν υπάρχει κίνδυνος να το λησµονήσω (την ονοµαστική εορτή του πατέρα) αφού
η µητέρα µου µού το ενθυµίζει δέκα φορές τουλάχιστον την ηµέραν...» (ΚΝΛΑ΄: 38).
- «“Πάψε επιτέλους,” του λέω, “δεν καταλαβαίνεις ότι ερεθίζεις τα νεύρα σου
και θα θέλεις διπλή δόση υπνωτικό για να κοιµηθείς; Δε θα το πάρεις ποτέ χαµπάρι
ότι η καρδιά σου είναι τροµερά αδύνατη;… “Μήπως δεν αισθάνεσαι καλά;” του λέω.
“Να σου δώσω τις σταγόνες σου;”» (ΚΝΛΓ΄: 239-240 η σύζυγος απευθύνεται στο
σύζυγο).
Ενδεικτικά παραδείγµατα: (Άνδρες ως σύζυγοι)
- «Πως η γυναίκα του ήταν γκρινιάρα, αλλά δε θα ’πρεπε να δίνω σηµασία. Αυτός
αποφάσιζε για όλα» (ΚΝΛΑ΄: 97).
- «Ερµιόνη, είπε, µε φωνή συγκινηµένη µα αποφασιστική, το βράδυ αργά φεύγετε
µε το βαπόρι για τον Πειραιά… Πάντως εσείς θα φύγετε σήµερα. Μην επιµένεις, µη
µε στεναχωρείς» (ΚΝΛΑ΄: 136).
- «Ωχ αδερφή! (λέει ο παπάς στην παπαδιά) ζήτηµα θα το κάµεις και τούτο; Έτσι
θέλω έτσι µ’ αρέσει!...» (ΚΝΛΑ΄: 223).
- «Το είχα δει σε µια βιτρίνα... “Αυτό θέλω”. Εκείνοι γέλασαν “Ας της κάνουµε
το χατίρι” είπε ο µπαµπάς και µου το πήραν» (ΚΝΛΒ΄: 148).
- «Η υαλοπώλης έδειρε το δεκαετές τέκνον της… αλλά µετ’ ολίγον έφθασεν ο
πατήρ, όστις, βλέπων την καταστροφήν, ήρχισε να δέρη την γυναίκα» (ΚΝΛΓ΄: 88).
- «Ο ανήρ έλειπεν όλη την εσπέραν εις την ταβέρναν. Η γυνή επροσπάθει ν’
αποκοιµίση µε ολίγον ξηρόν άρτον τα πέντε τέκνα… τα µεσάνυχτα επέστρεψεν ο
σύζυγός της, αυτή τον ύβρισε νευρική µε φωνήν οξείαν, εκείνος την έδειρε µε την
ράβδον την οζώδη…» (ΝΓΒ΄: 116).
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Από τα παραπάνω πολύ περιορισµένα παραδείγµατα που επιλέξαµε να παραθέσουµε από την πληθώρα των παρόµοιων που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια των
Αρχαίων και των Νέων Ελληνικών, διαφαίνεται, νοµίζουµε, η έµφυλη διάσταση του
καταµερισµού των ρόλων όπως και της κατανοµής εξουσίας στο χώρο της οικογένειας.
Ένας επιπλέον δείκτης που αναδεικνύει την άνιση κατανοµή εξουσίας ανάµεσα
στα φύλα τόσο στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας όσο και στην ευρύτερη κοινωνία
είναι, νοµίζουµε, οι ελευθερίες και τα δικαιώµατα στα πλαίσια της προσωπικής
ζωής. Δηλαδή, οι ελευθερίες και τα δικαιώµατα στην εκδήλωση ερωτικού πάθους
και επιθυµίας, στην επιλογή συζύγου και, τέλος, στη συζυγική απιστία. Και στα τρία
αυτά ζητήµατα, εκείνοι που προβάλλονται να έχουν περισσότερες ελευθερίες και
δικαιώµατα είναι βασικά οι άνδρες. Έτσι, είναι εκείνοι που αναφέρονται να βιώνουν
ερωτικό πάθος και επιθυµίες για τις γυναίκες και είτε να επινοούν “τεχνάσµατα” για
να τις ανταµώσουν, π.χ: Λεύκιππος και Δάφνη (ΑΕΓΓ΄: 7), είτε να τις απαγάγουν,
π.χ. ο Πάρης την Ελένη, είτε να τις κρατούν κοντά τους παρά τη θέλησή τους, π.χ. ο
Θεοκλύµενος την Ελένη στην οµώνυµη τραγωδία του Ευριπίδη, είτε να τις αρπάζουν
αιφνιδιάζοντάς τις καθώς ψωνίζουν, π.χ. οι Φοίνικες την Ιώ του Ινάχου, είτε, τέλος,
να φιλονικούν και να εχθρεύονται διεκδικώντας µια γυναίκα-λάφυρο µε σοβαρές
αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία του πολέµου, όπως π.χ. ο Αγαµέµνονας που
διεκδικεί να πάρει τη Βρισηίδα από τον Αχιλλέα.
Με εξαίρεση την Κίρκη και την Καλυψώ, οι οποίες βέβαια έχουν κάποιες υπερφυσικές ιδιότητες και οδηγούν τον Οδυσσέα σε εξαναγκαστικές “αγκαλιές”, οι γυναίκες πριν, όπως, βέβαια, και µετά το γάµο, αναµένεται να είναι “άµεµπτες” ηθικά.
Δεν επιτρέπεται να συναναστρέφονται µε «ξένους» και άγνωστους άνδρες. Έτσι, η
Ναυσικά παρόλο που θέλγεται από την οµορφιά του Οδυσσέα και εύχεται «τέτοιος
να βρεθεί γαµπρός και εµένα να µε πάρει» (ζ στχ. 298: 154), ωστόσο, αρνείται
να τον συνοδεύσει δια µέσου της πόλης στο παλάτι σεβόµενη και συµβιβασµένη
πλήρως µε τα ισχύοντα για την ηθική των κοριτσιών «Αν κάτι τέτοιο πουν, θάταν για
µένα όνειδος. Θα αγανακτούσα κι αν σε τέτοια ξέπεφτε καµώµατα µιαν άλλη, που
δίχως να το εγκρίνουν κύρης και µητέρα της, πήγαινε µ’ άλλους άνδρες, πριν από
γάµο επίσηµο» (ζ στχ. 347-351: 156). Εάν παραβιάσουν τα ισχύοντα, οι συνέπειες
είναι βαριές. Έτσι, ο Ηρόδοτος αναφερόµενος σε µια άλλη εκδοχή για την αρπαγή
της Ιούς του Ινάχου γράφει «λένε δηλαδή ότι δεν κατέφυγαν σε αρπαγή για να τη
φέρουν στην Αίγυπτο, αλλά ότι στο Άργος έσµιγε µε τον καραβοκύρη του πλοίου
τους· κι όταν διαπίστωσε ότι έµεινε έγκυος, ο φόβος των γονιών της ήταν που την
έσπρωξε να ταξιδέψει από µόνη της µε το καράβι των Φοινίκων για να µη βγουν στη
φόρα οι ποµπές της» (σ. 16).
Ο «επίσηµος γάµος» και η επιλογή του µελλοντικού συζύγου είναι ευθύνη και
δικαίωµα είτε του πατέρα είτε του ίδιου του µελλοντικού συζύγου ή, κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες, του γιου. Η Θεά Αθηνά, π.χ. ανάµεσα στις συµβουλές και στις
προτάσεις για το σχέδιο δράσης του Τηλέµαχου, του λέει για την Πηνελόπη «αν η
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καρδιά της φλέγεται για νέο γάµο, πίσω ας γυρίσει στο παλάτι του πατέρα της... εκεί
ας της ταιριάξουνε τον γάµο… ύστερα δώσε τη µάνα σου σε κάποιον άλλον άνδρα»
(α στχ. 305-307: 48 και α στχ. 325: 50).
Ο Ισχόµαχος στη συζήτηση που έχει µε τον Σωκράτη, αναφορικά µε τον επιτυχή
γάµο του, του λέει ότι κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης και ενηµέρωσης της νεαρής
συζύγου του «εις τα του οίκου» τη ρώτησε «Πες µου, γυναίκα, έχεις άραγε συνειδητοποιήσει ήδη για ποιο λόγο τελικά εγώ σε παντρεύτηκα και οι γονείς σου σε
έδωσαν σε εµένα;» (Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι: 26.)
«Ο Διογείτων… έπεισε τον αδελφό του να του δώσει ως γυναίκα τη µοναχοκόρη
του… Στη συνέχεια ο Διογείτων ξαναπάντρεψε την κόρη του» (Αρχαία Ελλάδα: Ο
τόπος και οι άνθρωποι: 33).
Γενικά, το δικαίωµα των ανδρών να επιλέγουν οι ίδιοι τη σύζυγό τους, ένα
δικαίωµα που δεν αναγνωριζόταν για τις γυναίκες, σχολιάζεται πολύ εύστοχα στο
εγχειρίδιο Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι (σ. 26), όπου αναφέρεται «Για
τον άνδρα η απόφαση για τον γάµο είναι ατοµική, για τη γυναίκα συλλογική (οικογενειακή)».
Μετά και µέσα στο γάµο η αφοσίωση και η «πίστη» στο σύζυγο είναι αδιαµφισβήτητη οικογενειακή και κοινωνική απαίτηση, προς την οποία οι γυναίκες συναινούν και
υπακούουν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Πηνελόπη. Εάν “παρεκτραπούν”, ακόµη
κι αν η “παρεκτροπή” δεν αφορά το σώµα τους αλλά το οµοίωµά τους, όπως στην
“Ελένη” του Ευριπίδη, οι προεκτάσεις είναι ιδιαίτερα αρνητικές για τις ίδιες και
τους οικείους τους. Όπως λέει ο χορός στην Ελένη «κρεµάστηκε η µητέρα σου, τα
δύο αδέλφια, δίδυµα του Δία βλαστάρια, δε χαρήκαν τη ζωή τους. Δε βλέπεις την
πατρίδα πια, κι ολούθε λεν στις πολιτείες πως µ’ έναν βάρβαρο, κυρά µου, σ’ άτιµο
πλάγιασες κρεβάτι» (στιχ. 253-259: 26). Η ίδια αναφερόµενη στις συµφορές της
λέει: «Χάθηκε η µάνα µου κι εγώ φονιάς της· άδικα, µα βαραίνει εµέ το κρίµα· η κόρη
µου, καµάρι του σπιτιού µου, κακογερνάει ανύπαντρη, παρθένα· τα δυο µου αδέλφια,
οι Διόσκουροι πεθάναν» (στιχ. 318-322: 30).
Η Μήδεια στην οµώνυµη τραγωδία του Ευριπίδη έχοντας βιώσει δραµατικά την
προδοσία του συζύγου και αναλογιζόµενη όσα ισχύουν και διέπουν το γάµο και τις
σχέσεις των συζύγων εκτιµά ότι οι γυναίκες είναι δυστυχέστερες απ’ όλα τα έµψυχα
όντα (ΑΕΓΓ΄:100).
Η διπλή ηθική σε ότι αφορά τη συζυγική πίστη καταδικάζεται από τον Γρ. Ναζιανζηνό τόσο σε εθιµοτυπικό «την συνήθειαν» όσο και σε θεσµικό επίπεδο «την
νοµοθεσίαν» µε το επιχείρηµα ότι οι άνδρες ήταν οι νοµοθέτες και θέσπισαν νόµους
υπέρ αυτών (ΑΕΓΓ΄: 90).
Ενδεικτικά παραδείγµατα
- Ιστορία
Με βάση τις αναφορές που υπάρχουν στα εγχειρίδια Ιστορίας, η πρωτοβουλία
για σύναψη γάµου ανήκει στους άνδρες, οι οποίοι είτε αγοράζουν τις γυναίκες και
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τις κατέχουν ως σύζυγοι και διαχειριστές της περιουσίας τους είτε τις «νυµφεύονται» στα πλαίσια σύναψης συνθήκης ειρήνης. Άλλοτε, οι οικείοι των γυναικών «τις
υπόσχονται για γάµο» ή «συναινούν» στο πλαίσιο εξυπηρέτησης εθνικών ή θρησκευτικών στόχων. Οι ίδιες πάντως δεν προβάλλονται να έχουν λόγο και δικαίωµα
απόφασης για ένα τόσο σηµαντικό ζήτηµα της ζωής τους.
- «Για έναν άνδρα ο γάµος σήµαινε ουσιαστικά αγορά της γυναίκας ακριβώς το
ίδιο όπως η αγορά ενός οικοπέδου ή ενός εµπορεύµατος… Ουσιαστικά ο σύζυγος
είναι ιδιοκτήτης της συζύγου, όπως και της περιουσίας της, κινητής και ακίνητης»
(Ιστορία Α΄: 15).
- «Ο διάδοχός του, Πέτρος, συνήψε µε το Βυζάντιο συνθήκη ειρήνης και νυµφεύτηκε τη Μαρία, ανεψιά του Ρωµανού Λακαπηνού» (Ιστορία Β΄: 41).
- «Ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ ζήτησε τη βοήθεια του Ρώσου ηγεµόνα Βλαδίµηρου, υποσχόµενος να του δώσει ως σύζυγο την αδελφή του Άννα… αλλά ο
Βασίλειος λησµόνησε την υπόσχεσή του… Ο αυτοκράτορας συναίνεσε στο γάµο,
µε την πρόσθετη προϋπόθεση ότι ο Βλαδίµηρος θα ασπαζόταν το Χριστιανισµό. Η
νύφη ταξίδεψε στη Χερσώνια, όπου έγιναν η βάπτιση του Βλαδίµηρου και ο βασιλικός
γάµος. Επακολούθησε η οµαδική βάπτιση των Ρώσων… Οι εµπορικές συναλλαγές
µε το Βυζάντιο εντατικοποιήθηκαν…» (Ιστορία Β΄: 44).
- Νέα Ελληνικά
Στα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών τα πρόσωπα που αναφέρονται να βιώνουν
ερωτικό συναίσθηµα και να αισθάνονται ερωτική επιθυµία είναι κυρίως οι νέοι για
τις νεαρές όµορφες και γοητευτικές κοπέλες, άσχετα από το αν το εκδηλώνουν σ’
εκείνες, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, ή το κρατούν κρυφό. Οι κοπέλες, παρόλο
που µπορεί να γοητεύονται από κάποιο νέο, όµως δεν παίρνουν καµιά πρωτοβουλία.
Προβάλλονται, ωστόσο, να επιθυµούν πολύ το γάµο και να πιστεύουν σε λαϊκές
δοξασίες ή σε µαντικές ικανότητες αναφορικά µε τον µελλοντικό σύζυγο µε κωµικοτραγικές για τις ίδιες συνέπειες. Προ του γάµου η κοινωνική επιταγή επιβάλλει να
είναι σεµνές και “ανέγγιχτες”.
- «…το κορίτσι πρέπει να ’ναι φρόνιµο και ντροπαλό, να ’ναι υπάκουο, να µην
κοιτάζει τους νιους, και σαν µεγαλώσει, και δώσει ο Θιος και παντρευτή, µε την ευκή
των γονιών της, άλλον να µην αγαπά απ’ τον άνδρα της» (ΚΝΛΓ΄: 103).
- «Τις τελευταίες µέρες της παραµονής µου εµφανίστηκε στο µπαρ ένα ξεχωριστό κορίτσι, που πραγµατικά µε τράβηξε στο δρόµο του… Έπιανα τον εαυτό µου, τ’
αποµεσήµερα στο σπίτι, να σκέφτεται το πρόσωπό της…» (ΝΓΑ΄: 120).
- «Η κόρη του δασκάλου δεν έβγαινε σεργιάνι ταχτικά… Σαν έβγαινε όµως, όλοι
την κοίταζαν… Του ’χε λαβώσει την καρδιά» (ΚΝΛΑ΄: 161).
- «Κάποια στιγµή τον αισθάνθηκα να σταµατά, τον αισθάνθηκα να µου σφίγγει
περισσότερο τα χέρια και να µε κοιτάζει. “Άσε µε να σε δω. Άσε µε να σε δω λιγάκι
παραπάνω. Να σε χορτάσω”» (ΚΝΛΑ΄: 209). Πρόκειται για τον Σωκράτη που είναι
ερωτευµένος µε την Ευρυδίκη, Ελληνίδα από την Τασκένδη.
- «Ο Φάνης… αστροφυσικός… ξαναγυρίζει στην Πόλη ύστερα από τριάντα χρό33

νια… Το ταξίδι δίνει την αφορµή για αναδροµή στο παρελθόν, όταν ως παιδί… ζούσε
τον πρώτο έρωτα µε τη µικρή Σαϊµέ» (ΝΓΒ΄: 94).
- «Τι είναι, Γιαννάκη; Τι είναι. Μα είναι τόσο πολλά πράγµατα µυστηριώδη για τη
µικρή ψυχή µας… Μέσα στο κάθε παιδί κρύβεται ένας άνδρας, ένας άνδρας όπως
όλοι οι άλλοι, όπως ο όµορφος λοχαγός… Το τέλος του ειδυλλίου ήταν οιχτρό. Η
κυρία Νίτσα µε προβίβασε…» (ΚΝΛΒ΄: 177). Πρόκειται για την πλατωνική αγάπη που
βίωσε ο Μ. Καραγάτσης για την πρώτη δασκάλα του.
- «Η Μαρίνα συνέχισε. Όλη τη βραδιά δεν µπορούσε να ξεκολλήσει τα µάτια της
από πάνω του… Ξαφνικά χωρίς να το καταλάβει βρέθηκε δίπλα της. Της είπε πως
βαρέθηκε, και, αν ήθελε, να έφευγαν µαζί. Τον ακολούθησε σαν µαγνητισµένη και
βγήκαν µαζί στο δρόµο. Από κείνο το βράδυ άρχισε η µεγάλη περιπέτεια της ζωής
µου, από φόβο µην τον χάσω....» (ΝΓΒ΄: 122). Πρόκειται για µία κοπέλα που παρασύρεται στα ναρκωτικά.
- «Η Άννα όπως όλα τα κορίτσια της εποχής της, ονειρεύεται διαρκώς το γάµο
της, πιστεύει λοιπόν κάθε λαϊκή δοξασία και έθιµο που συνδέεται µε την ελπίδα
εξεύρεσης κάποιου γαµπρού. Με αφορµή τη γιορτή του Κλήδονα, τα γειτονόπουλα
την εξαπατούν, κάνοντάς της ένα αθώο αστείο, το οποίο έχει όµως δραµατική κατάληξη» (ΚΝΛΒ΄: 27).
- «Από εκείνην την ηµέραν η Φροσύνη άλλο δεν είχε εις τον νου της παρά τον
ερχόµενον γαµπρόν. Ηµέρα και νύχτα εθεωρούσε µε πόθον αµίλητον την εικόνα του
Ταξιάρχη, όπου µε τον λόγον εκείνης της θείας γυναικός (µιας µάντισσας-γύπτισσας) ήταν το προεικόνισµα του ανθρώπου, όπου έµελλε να γίνει ταίρι της» (ΝΓΓ΄:
136).
- Αξίζει, νοµίζουµε, ν’ αναφερθεί ότι η µία µοναδική περίπτωση “συζυγικής
απιστίας;” που αναφέρεται στα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών, “διαπράττεται” από
άνδρα: «Ο πατέρας είναι υπάλληλος σε µια Tράπεζα. Φεύγει το πρωί και γυρίζει
αργά το µεσηµέρι… ήταν ίσως η κύρια αιτία που χωρίσανε. Αυτό, και το ότι τις έκανε
απιστίες» (ΚΝΛΒ΄: 52).
Σχολιασµός
Με βάση τα παραπάνω ενδεικτικά παραδείγµατα αναδεικνύεται, νοµίζουµε, ότι
στον ιδιωτικό χώρο της οικογένειας ο καταµερισµός ρόλων και η κατανοµή εξουσίας
προβάλλονται να προσδιορίζονται και να οριοθετούνται σαφέστατα από το φύλο. Ο
προσδιορισµός και η οριοθέτηση αντικατοπτρίζουν και παράλληλα συντηρούν τις
σχετικές κυρίαρχες παραδοσιακές στερεοτυπικές αντιλήψεις µε τις γυναίκες να
ασχολούνται και να φροντίζουν τα µέλη της οικογένειας, σύζυγο και παιδιά και τους
άνδρες να αποφασίζουν, να προστατεύουν και γενικά να είναι «οι οικογενειάρχες».
Σε ό,τι αφορά την προσωπική ζωή, οι περιορισµένες σχετικές αναφορές ακολουθούν, αντικατοπτρίζουν και παράλληλα συντηρούν τις παραδοσιακές κοινωνικές
αντιλήψεις που ενθαρρύνουν και αποδίδουν στο ανδρικό φύλο τον πρωταγωνιστικό
ρόλο.
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Ενδεικτικές προτάσεις παρέµβασης
Στο βαθµό που δεχόµαστε ότι τα παραδοσιακά κοινωνικά στερεότυπα αναφορικά
µε τον καταµερισµό ρόλων και την κατανοµή εξουσίας µε βάση το φύλο στο χώρο
της οικογένειας έχουν πολλαπλές αρνητικές προεκτάσεις και για τα δύο φύλα, αλλά
ιδιαίτερα για τις γυναίκες, οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών προτείνεται να επικεντρώνονται στους ακόλουθους στόχους:
α) στην αποδόµηση της κυρίαρχης αντίληψης ότι ο οικογενειακός ρόλος των
γυναικών αποτελεί «φυσική» προέκταση και συνέπεια του βιολογικού τους φύλου.
Η επισήµανση των σχετικών αναφορών, έτσι όπως αποτυπώνονται στα κείµενα, η
ένταξή τους στο ιστορικοκοινωνικό τους πλαίσιο και η σύγκρισή τους µε σηµερινά
δεδοµένα αναδεικνύει την κοινωνική κατασκευή των σχετικών απόλυτων οριοθετήσεων, οι οποίες µετεξελίσσονται στο πέρασµα του χρόνου.
β) στην ανάδειξη της ανάγκης αναπροσαρµογής και διεύρυνσης των ρόλων των
φύλων στο χώρο της οικογένειας στις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες.
Μιας µικρής εµβέλειας έρευνα σχετικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι
εργαζόµενες γυναίκες να συµβιβάσουν τις απαιτήσεις του επαγγελµατικού και οικογενειακού τους ρόλου µπορεί να συµβάλλει και σ’ αυτό.
γ) στην ανάδειξη της αξίας και της σηµασίας της οικιακής εργασίας των γυναικών τόσο στο µικροεπίπεδο της οικογένειας όσο και στο µακροεπίπεδο της κοινωνίας, έτσι ώστε να µην θεωρείται ως αυτονόητη και δεδοµένη προσφορά.
δ) στην παρουσίαση και ανάπτυξη συζήτησης στην τάξη αναφορικά µε νέες µορφές και µοντέλα οικογένειας που υπάρχουν σήµερα: µονογονεϊκές λόγω χηρείας
ή διαζυγίου, οικογένειες και µε τους δύο συζύγους άτοµα καριέρας, το µοντέλο
αντιστροφής ρόλων: ο σύζυγος για ποικίλους λόγους, όπως π.χ. ανεργία, ασχολείται
µε τις δουλειές του σπιτιού και η σύζυγος έχει εξωοικιακή εργασία. Οι περιπτώσεις
αυτές αναδεικνύουν ότι ο τίτλος/ιδιότητα του άνδρα οικογενειάρχη έχει υποστεί
αλλαγές.
Σε ό,τι αφορά το θέµα των ερωτικών σχέσεων θα είναι, νοµίζουµε, ενδιαφέρον
οι εκπαιδευτικοί, αξιοποιώντας ως αφόρµηση τις σχετικές αναφορές των κειµένων,
να συζητούν στην τάξη το συγκεκριµένο ζήτηµα. Είναι, άλλωστε, ένα ζήτηµα που
ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα αγόρια και τα κορίτσια εφηβικής ηλικίας. Στο πλαίσιο των
συζητήσεων είναι δυνατό να ζητούνται οι εµπειρίες των µαθητών και των µαθητριών
αναφορικά µε το περιεχόµενο και τη συχνότητα ανταλλαγής “διαφυλικών πειραγµάτων” ή να αποτυπώνονται οι αντιλήψεις τους αναφορικά µε το ποιο από τα δύο φύλα
αναµένεται να παίρνει την πρωτοβουλία στη σύναψη µιας ερωτικής σχέσης. Είναι
δυνατόν, ακόµη, να συζητούν ευρύτερα το ζήτηµα της “διπλής ηθικής” σε ό,τι αφορά την ερωτική ζωή των ανδρών και των γυναικών τόσο πριν όσο και µετά το γάµο
αναδεικνύοντάς το ως άµεση συνέπεια και απόρροια της ανδροκεντρικής δοµής της
κοινωνίας. Ειδικότερα για το θέµα της επιλογής του/της συζύγου και τη σύναψη γάµου, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να επισηµαίνουν τις σχετικές αναφορές στα κείµενα
και να σχολιάζουν οµοιότητες και αλλαγές µε τη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότη35

τα µε στόχο να αναδείξουν την κοινωνική κατασκευή των σχετικών ζητηµάτων π.χ.
προξενιό, προίκα κτλ. και την αλλαγή τους διαχρονικά.
Προτεινόµενο υλικό
Στο πλαίσιο επιδίωξης των παραπάνω στόχων οι εκπαιδευτικοί µπορούν:
• να αξιοποιήσουν το εγχειρίδιο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, ειδικά µάλιστα
το Μέρος Α,
• να αξιοποιήσουν τις σχετικές ασκήσεις από το «Βιβλίο/εγχειρίδιο για τους/τις
εκπαιδευτικούς» που έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο του Προγράµµατος,
• να αναθέσουν σε µια οµάδα µαθητών και µαθητριών να αναζητήσουν το αναθεωρηµένο και ισχύον από το ν. 1329/83 «Οικογενειακό Δίκαιο», να παρουσιάσουν
στην τάξη βασικές διατάξεις του και να γίνει σχετική συζήτηση,
• να κάνουν αναζητήσεις στο διαδίκτυο µέσω µιας από τις µηχανές αναζήτησης
google, yahoo κτλ. ή στις ιστοσελίδες ερευνητικών κέντρων, όπως π.χ. ΕΚΚΕ, χρησιµοποιώντας “λέξεις-κλειδιά”, όπως π.χ. “καταµερισµός οικογενειακών ρόλων”,
“οικογενειακά πρότυπα”, “οικονοµική διάσταση του οικιακού ρόλου των γυναικών”
κτλ., όπου συνήθως προσφέρεται πλούσιο υλικό. Αναζητήσεις, ακόµη, µέσω του διαδικτύου στον ηµερήσιο τύπο (οι περισσότερες εφηµερίδες σήµερα προσφέρονται
on-line), όπου συχνά δηµοσιεύονται σχετικές έρευνες και µελέτες,
• να αξιοποιήσουν σχετικό υλικό που προσφέρεται στο CD-ROM και στην Ιστοσελίδα του Προγράµµατος.
2.2.2. Τα φύλα στη δηµόσια κοινωνική ζωή
Οι τοµείς της δηµόσιας κοινωνικής ζωής για τους οποίους γίνονται συχνές
αναφορές στο περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων είναι τρεις: ο τοµέας της
πολιτικής εκτελεστικής εξουσίας, ο τοµέας των επιστηµών και της τέχνης και τέλος ο τοµέας της εργασίας. Και οι τρεις συγκεκριµένοι τοµείς διαχρονικά, αλλά σε
µεγάλο βαθµό και συγχρονικά, προβάλλονται να ανδροκρατούνται. Έτσι, οι άνδρες
προβάλλονται να κατέχουν τις θέσεις εξουσίας στην πολιτική και µέσα από το αξίωµα του βασιλιά, του αυτοκράτορα και γενικά του ηγέτη να κηρύττουν και να διεξάγουν
πολέµους, να οδηγούν τους λαούς σε περιφανείς νίκες ή σε καταστροφικές ήττες,
να υπογράφουν συµφωνίες και συνθήκες, τις οποίες άλλοτε τηρούν και άλλοτε
αθετούν κτλ.
Εκτός από το χώρο της πολιτικής εκτελεστικής εξουσίας, οι άνδρες είναι που
προβάλλονται να έχουν δραστηριοποιηθεί και να έχουν συµβάλει διαχρονικά στη δηµιουργία και στην εξέλιξη της επιστήµης, της τέχνης και γενικότερα του πολιτισµού.
Όπως, άλλωστε, έχει αναφερθεί προηγουµένως στην παρουσίαση των ποσοτικών
ευρηµάτων για τα επώνυµα πρόσωπα, οι εφευρέτες και γενικά οι άνθρωποι των
γραµµάτων και της τέχνης που αναφέρονται στα κείµενα είναι κατεξοχήν άνδρες.
Ο τοµέας της παραγωγής και της οικονοµίας, επίσης, προβάλλεται να ανδροκρατείται, µια που οι άνδρες άλλοτε άµεσα και ρητά και άλλοτε έµµεσα, αναφέρεται ότι
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εργάζονται και, όταν γίνονται αναφορές σε επαγγέλµατα χειρωνακτικά ή διανοητικά,
αυτά αποδίδονται σε άνδρες.
Ενδεικτικά παραδείγµατα
- Αρχαία
Στα κείµενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας η δηµόσια κοινωνική ζωή είναι
ο χώρος παρουσίας και δράσης κατ’ εξοχήν των ανδρών. Οι στρατηγοί-ηγέτες των
πόλεων, οι τραγικοί και κωµικοί ποιητές, οι φιλόσοφοι, οι ρήτορες, οι παιδαγωγοί
συνθέτουν το πάνθεον της κυριαρχίας των ανδρών στη δηµόσια ζωή του αρχαίου
κόσµου, τόσο σε κοινωνίες-πόλεις του ελλαδικού χώρου όσο και σε άλλες κοινωνίες
του υπόλοιπου κόσµου για τις οποίες γίνονται αναφορές.
Διάσπαρτες αναφορές σε όλα τα κείµενα των Αρχαίων και στο σχολιασµό τους,
αλλά ιδιαίτερα στο εγχειρίδιο Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι, µας πληροφορούν ότι η παρουσία των γυναικών στο δηµόσιο χώρο συνδεόταν µε την ταξική
τους θέση. Οι γυναίκες των ανώτερων κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων ήταν ουσιαστικά αποκλεισµένες από το δηµόσιο χώρο µε µοναδικές “ευκαιρίες εξόδου” τις
θρησκευτικές τελετές, όπως π.χ. την ταφή των νεκρών και τις σπονδές για επίκληση της βοήθειας των θεών. Δικαίωµα παρουσίας στο δηµόσιο χώρο, χωρίς, βέβαια,
άµεση εµπλοκή στα κοινωνικά δρώµενα, είχαν οι δούλες και µια διακριτή κατηγορία
γυναικών, οι εταίρες. “Φωτεινές εξαιρέσεις” από τον καθολικό αποκλεισµό των
γυναικών από τη δηµόσια κοινωνική ζωή είναι:
- Η Αρτεµισία, που µε την ιδιότητα της βασίλισσας της Αλικαρνασσού πήρε
µέρος στη ναυµαχία της Σαλαµίνας και επινόησε µια αποτελεσµατική παρέµβαση
µε αφορµή την οποία ο Ξέρξης είπε «Να που µου έγιναν οι άνδρες γυναίκες και οι
γυναίκες άνδρες» (Ηροδότου Ιστορίες: 83).
- Οι Σπαρτιάτισσες, για τις οποίες αναφέρεται ότι είχαν δικαίωµα συµµετοχής σε
δραστηριότητες άθλησης του σώµατος. Ένα δικαίωµα, ωστόσο, που παρεχόταν µε
στόχο τη µελλοντική προοπτική της µητρότητας και της κυοφορίας υγιών και εύρωστων παιδιών. (Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι: 49-50).
- Οι Αιγύπτιες «που πηγαίνουν στην αγορά και κάνουν το λιανεµπόριο και οι
άνδρες κάθονται στο σπίτι και υφαίνουν» (Ηροδότου Ιστορίες: 34). Μια αντιστροφή
οικιακών ρόλων και χώρων δραστηριοποίησης, βέβαια, που εντάσσεται σε µια σειρά
ιδιοτυπιών και εξαιρέσεων που χαρακτηρίζουν την Αίγυπτο συγκριτικά µε άλλους
τόπους.
- Οι γυναικείες θεότητες Ήρα, Αθηνά κτλ., οι οποίες στα Οµηρικά έπη αναφέρεται ότι συµβουλεύουν, συνδράµουν ή δηµιουργούν δυσκολίες στους διάφορες
«ήρωες» και γενικά επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την πορεία των γεγονότων.
- Ιστορία
Στα εγχειρίδια της Ιστορίας εµπεριέχονται αρκετές αναφορές για την περιθωριακή κοινωνική θέση των γυναικών και τον αποκλεισµό τους από τη δηµόσια κοινωνική ζωή διαχρονικά, από την αρχαιότητα µέχρι την ιστορική περίοδο του Βυζαντίου.
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Με βάση τις σχετικές αναφορές, ο εγκλεισµός των γυναικών στο χώρο της οικογενειακής εστίας, οι δυνατότητες παρουσίας τους σε δηµόσιους χώρους ανάλογα
µε την κοινωνική τους θέση και τους λόγους δηµόσιας εµφάνισης αποτυπώνονται,
όπως είναι ευνόητο, πανοµοιότυπα, όπως στα εγχειρίδια των Αρχαίων, µε εξαίρεση
τις εταίρες για τις οποίες στα εγχειρίδια Ιστορίας δε γίνεται καµιά αναφορά. Έτσι,
π.χ. αναφέρεται ότι στην κλασσική Αθήνα «Η οικοδέσποινα ακολουθώντας τις συνήθειες της εποχής παραµένει στο σπίτι και σπάνια εξερχόταν µόνη, κυρίως κατά τις
θρησκευτικές εορτές. Το µοναδικό αξίωµα που µπορούσε να αναλάβει µια γυναίκα
στην αρχαιότητα ήταν αυτό της ιέρειας» (Ιστορία Α΄: 76).
Ο χώρος της θρησκείας ήταν, άλλωστε, ο µοναδικός δηµόσιος χώρος στον οποίο
είχαν πρόσβαση ως ιέρειες και σε προγενέστερες ιστορικές περιόδους. Συγκεκριµένα, στη Μινωική Κρήτη, οι γυναίκες είχαν σηµαντική θέση ως λατρευόµενες θεότητες «οι Μινωίτες πίστευαν, βασικά, σε ένα σύµπλεγµα γυναικείων θεοτήτων… και
ως ιέρειες… Το ιερατείο αποτελούσαν κυρίως γυναίκες αλλά υπήρχαν και άνδρες
ιέρειες» (Ιστορία Α΄: 26), όπως επίσης και στη Μυκηναϊκή Ελλάδα (σ. 33).
Με µοναδική εξαίρεση, λοιπόν, το αξίωµα της ιέρειας και τη συµµετοχή σε θρησκευτικές τελετές, οι γυναίκες του αρχαίου κόσµου δεν είχαν πρόσβαση και δικαίωµα συµµετοχής στα κοινά. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποκλεισµού των γυναικών
από το δικαίωµα ακόµη και της παρακολούθησης των Ολυµπιακών Αγώνων αποτελεί
η γνωστή περίπτωση της Καλλιπάτειρας, για την οποία υπάρχει και στην Ιστορία
σχετικό κείµενο-παράθεµα (Ιστορία Α΄: 55).
Σε ό,τι αφορά ειδικά τα Γράµµατα και τις Τέχνες, οι µοναδικές εξαιρέσεις που
απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα για την ισχνή παρουσία των γυναικών στο συγκεκριµένο τοµέα διαχρονικά, αφορούν τη λυρική ποιήτρια Σαπφώ (Ιστορία Α΄: 63-64),
την Κασσιανή και την Ευδοκία εκπροσώπους της θρησκευτικής ποίησης και την Άννα
Κοµνηνή ιστοριογράφο (Ιστορία Β΄: 74-75).
Η παρουσία και παρέµβαση των γυναικών στα κοινά µέσω ηγετικών πολιτικών
θέσεων και αξιωµάτων είναι, επίσης, περιορισµένη. Αναφορές για γυναίκες σε
θέσεις πολιτικής εξουσίας γίνονται βασικά από τη Βυζαντινή περίοδο και εξής: «οι
γυναίκες δεν είχαν τα ίδια δικαιώµατα µε τους άνδρες και η συµµετοχή τους στη
κοινωνική ζωή ήταν περιορισµένη… Ωστόσο, παρά τους περιορισµούς, οι γυναίκες
µετά τον 11ο αιώνα µπορούσαν να λάβουν µέρος στα κοινά και είχαν πρόσβαση
στην παιδεία» (Ιστορία Β΄: 70). Αξίζει, νοµίζουµε να επισηµανθεί ότι από τις τρεις
αναφερόµενες αυτοκράτειρες, την Ειρήνη την Αθηναία, την Αυγούστα Θεοδώρα και
τη Θεοφανώ, οι δύο τελευταίες κατείχαν ηγετικές θέσεις και είχαν παρέµβαση στα
κοινά ως µητέρες των ανήλικων γιων τους.
Επίσης, ότι οι δύο πρώτες αυτοκράτειρες παρενέβησαν αποκλειστικά σε
θρησκευτικό ζήτηµα και συγκεκριµένα στο ζήτηµα της Εικονοµαχίας, ενώ για τη
Θεοφανώ αναφέρεται ότι «η επιρροή του Βυζαντινού πολιτισµού στη Γερµανία ήταν
πολύ έντονη στα χρόνια που η Θεοφανώ επιτρόπευε τον ανήλικο γιο της» (Ιστορία
Β΄: 46).
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Για τα µεταγενέστερα της Βυζαντινής περιόδου χρόνια οι µοναδικές περιπτώσεις γυναικών σε ηγετικές θέσεις κρατών που εµπεριέχονται στο εγχειρίδιο της Γ΄
Γυµνασίου αφορούν: τη βασίλισσα Ελισάβετ Α΄ της Αγγλίας, της οποίας η άνοδος στο
θρόνο «υπήρξε η αρχή µιας από τις λαµπρότερες περιόδους της Αγγλικής Ιστορίας»
(σ. 50) και την τσαρίνα Αικατερίνη Β΄, η οποία «κατόρθωσε να επεκτείνει και να
σταθεροποιήσει τα σύνορα της …» (σ. 68).
Αυτό που, νοµίζουµε, ότι πρέπει να επισηµανθεί εδώ είναι ότι ενώ υπάρχουν
αρκετές αναφορές στη ζωή των γυναικών σε ιστορικές περιόδους που ήταν κοινωνικά αποκλεισµένες και υπεξούσιες, ωστόσο, για µεταγενέστερες περιόδους που η
κοινωνική θέση των γυναικών αρχίζει να σηµειώνει σταδιακή βελτίωση, οι αναφορές
είναι σπάνιες και ελλιπείς. Με µοναδική εξαίρεση την αναφορά ότι «στις εκλογές
που προκήρυξε η Π.Ε.Α.Π… ψηφίσαν µυστικά ένα εκατοµµύριο άνθρωποι και για
πρώτοι φορά οι γυναίκες (Ιστορία Γ΄: 362). Οι συλλογικοί αγώνες και οι προσπάθειες των γυναικών, τόσο στον διεθνή όσο και στον ελλαδικό χώρο, για κατοχύρωση
βασικών ανθρώπινων δικαιωµάτων, π.χ. πρόσβαση στην εκπαίδευση, θεσµική κατοχύρωση πολιτικών δικαιωµάτων κτλ., αποσιωπώνται εντελώς από τα εγχειρίδια της
Ιστορίας.
Στα κεφάλαια για τις Τέχνες, τις Επιστήµες, τα Γράµµατα και γενικά για την
πολιτιστική πορεία και ανάπτυξη στον διεθνή και στον ελλαδικό χώρο δεν γίνεται
καµία αναφορά σε γυναίκες.
Γενικότερα, οι γυναίκες δεν προβάλλονται µέσα από τα εγχειρίδια της Ιστορίας
του Γυµνασίου ως «δρώντα υποκείµενα» στη διαµόρφωση, στην πορεία και στην
εξέλιξη του ιστορικοπολιτισµικού γίγνεσθαι. Είναι ενδιαφέρον ότι και στις περιπτώσεις που υπήρξαν «δρώντα υποκείµενα», αποσιωπώνται. Έτσι, π.χ. δε γίνεται καµία
αναφορά σε γυναίκες που ανέπτυξαν µια έντονη κοινωνική δράση στον ευρωπαϊκό
χώρο, όπως π.χ. η Ιωάννα της Λωραίνης, ή που πρωτοστάτησαν στη διεκδίκηση των
δικαιωµάτων των γυναικών, όπως η Ολυµπία ντε Γκουζ. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα
ειδικότερα, δε γίνεται καµία αναφορά στην εµπλοκή και στη δράση της Μαντώς
Μαυρογένους, της Μπουµπουλίνας και της Αιµιλίας Υψηλάντη στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του ’21 ή, ακόµη, στον ηρωικό θάνατο των γυναικών του Σουλίου
κτλ. Παρόµοια, αποσιωπάται η ενεργός συµµετοχή και δράση γυναικών όπως της
Λέλας Καραγιάννη, της Ηρώς Κωνσταντοπούλου, της Μαρίας Αποστόλου κτλ. στον
αντιστασιακό αγώνα ενάντια στους Γερµανούς κατακτητές. Αποσιωπάται, επίσης, η
ενεργός συµµετοχή και η σηµαντική προσφορά των γυναικών της Ηπείρου και άλλων
περιοχών της χώρας στον πόλεµο του ’40. Περιορίζεται στη λεζάντα που συνοδεύει
δύο εικονογραφήσεις. Στη µία αναγράφεται «Γυναίκες της Ηπείρου στα µετόπισθεν
καθαρίζουν το δρόµο από το χιόνι για να διευκολύνουν τον εφοδιασµό του στρατού
µας» (Γ΄ Γυµνασίου: 355). Στη δεύτερη η ευχή προς τον στρατιώτη που αναχωρεί για
το µέτωπο «Άντε στο καλό κι η Παναγιά µαζί σου» (Γ΄ Γυµνασίου: 353).
Με βάση τα παραπάνω, θα µπορούσε να υποστηριχθεί πως, σε ό,τι αφορά τα
εγχειρίδια της Ιστορίας του Γυµνασίου, το µήνυµα που µεταβιβάζεται στους µαθητές
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και τις µαθήτριες είναι ότι οι γυναίκες υπήρξαν απούσες και αµέτοχες, «µη δρώντα
υποκείµενα» στο ιστορικοπολιτισµικό γίγνεσθαι διαχρονικά. Σε περιόδους πολέµων
αποτελούσαν τον άµαχο πληθυσµό, τα γυναικόπαιδα, για τα οποία λαµβάνονταν πρόνοια προφύλαξής τους σε ασφαλές µέρος, και σε περιόδους ειρήνης φρόντιζαν την
οικογένεια και συµµετείχαν σε εκδηλώσεις θρησκευτικού περιεχοµένου.
Ανεπιφύλαχτα, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι στην περίπτωση των εγχειριδίων της Ιστορίας του Γυµνασίου ισχύει η επιγραµµατική διαπίστωση Βρετανίδων
ερευνητριών σχετικά µε τον ανδροκρατούµενο χαρακτήρα της Ιστορίας: history =>
his – story.
- Νέα Ελληνικά
Στα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών οι διαπιστώσεις αναφορικά µε την παρουσία
και τη δραστηριοποίηση των ανδρών στο δηµόσιο χώρο και την παντελή σχεδόν
απουσία των γυναικών είναι περίπου πανοµοιότυπες µε εκείνες των Αρχαίων.
Οι θέσεις της πολιτικής εκτελεστικής εξουσίας άσχετα από τις αλλαγές στην
επωνυµία τους διαχρονικά (ρήγας, βασιλιάς, αυτοκράτορας ή στρατηγός) κατέχονται
σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα από άνδρες. Έτσι, στα κείµενα γίνονται αναφορές για:
τον Κυβερνήτη Καποδίστρια και το στρατηγό Μακρυγιάννη (ΚΝΛ Γ΄: 46), τον Ελευθέριο Βενιζέλο (ΚΝΛ Α΄: 76 και ΚΝΛ Β΄: 217), τον Διγενή Ακρίτα (ΚΝΛΒ΄: 74), τον πρόεδρο των ΗΠΑ Φραγκλίνο Πήρ (ΚΝΛ Β΄: 19) κτλ. Η µοναδική περίπτωση για εµπλοκή
γυναικών στην πολιτική στην Ελλάδα αφορά την Ελένη Σκούρα, την πρώτη γυναίκα
βουλευτή και τη Βιργινία Ζάννα υποψήφια για το βουλευτικό αξίωµα (ΝΓΒ΄: 127). Σε
ό,τι αφορά το διεθνή χώρο, αναφέρονται η Γκόλντα Μεΐρ Πρωθυπουργός του Ισραήλ
(ΝΓΓ΄: 96) και η Σίρλεϊ Τσίζχολµ εκλεγµένο µέλος στη Βουλή των Αντιπροσώπων των
ΗΠΑ, υπέρµαχος των δικαιωµάτων των γυναικών (ΝΓΓ΄: 48).
Στον τοµέα της επιστήµης, της τέχνης και του πολιτισµού η µοναδική περίπτωση
που επιβεβαιώνει τον κανόνα αφορά τη ζωγράφο Ελένη Αλταµούρα-Μπούκουρα
(ΚΝΛΓ΄: 244).
Ο τοµέας της παραγωγής και της οικονοµίας, έτσι όπως προβάλλεται στα εγχειρίδια των Νέων Ελληνικών, αντικατοπτρίζει σε µεγάλο βαθµό τις γνωστές παραδοσιακές στερεοτυπικές για τα φύλα διχοτοµίες. Έτσι, η αγορά εργασίας προβάλλεται να
ανδροκρατείται, µια που στις πλείστες των περιπτώσεων όπου στα κείµενα γίνεται
αναφορά σε κάποιο επάγγελµα, χειρωνακτικό ή διανοητικό, αυτό προβάλλεται να
ασκείται από άνδρες. Επίσης, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες προβάλλονται να
ασκούν παραδοσιακά για το φύλο τους επαγγέλµατα.
Αναλυτικότερα, στα κείµενα των εγχειριδίων των Νέων Ελληνικών οι άνδρες
προβάλλονται να ασκούν παραδοσιακά για το φύλο τους χειρωνακτικά επαγγέλµατα,
όπως π.χ. οικοδόµος, χαλκιάς, οδηγός αυτοκινήτων, οδοκαθαριστής, αχθοφόρος,
ζευγάς, ψαράς κτλ. αλλά και διανοητικά, υψηλού γοήτρου και κύρους, όπως γιατρός,
µηχανικός, µαέστρος, αστροφυσικός κτλ. Οι γυναίκες, συγκριτικά µε τους άνδρες,
προβάλλονται να έχουν περιθωριακή και υποδεέστερη θέση στην αγορά εργασίας,
µια και οι αναφορές σε εργασιακή απασχόλησή τους είναι σαφώς λιγότερες από
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των ανδρών. Χωρίς, µάλιστα, να λείπουν οι περιπτώσεις όπου αναφέρεται ότι “ξενοδουλεύουν” κάτω από εξαιρετικά δύσκολες οικονοµικές συνθήκες (ΚΝΛΒ΄: 194),
η εργασιακή τους δραστηριότητα, συνήθως, αποτελεί προέκταση του παραδοσιακού
ρόλου τους στο χώρο της οικογένειας. Είναι, δηλαδή, µαγείρισσα (ΚΝΛΑ΄: 191),
παραδουλεύτρα (ΚΝΛΑ΄: 161), καµαριέρα (ΚΝΛΑ΄: 193), νταντά και γκουβερνάντα
(ΚΝΛΑ΄: 132) κτλ. Σε ό,τι αφορά τα διανοητικά επαγγέλµατα, είναι εκπαιδευτικοί, κυρίως προσχολικής και πρωτοβάθµιας, γραµµατέας-δακτυλογράφος, η οποία µάλιστα
παρουσιάζεται γελοιογραφικά (ΚΝΛΒ΄: 211), συγγραφέας παιδικών βιβλίων (ΝΓΒ΄:
74), δηµοσιογράφος (ΝΓΒ΄: 89), ζωγράφος (ΝΓΒ΄: 75, ΚΝΛΑ΄: 196), γεωπόνος
(ΝΓΑ΄: 139), αρχιτέκτονας (ΝΓΒ΄: 122) και τραπεζική υπάλληλος (ΚΝΛΒ΄: 208).
Το γεγονός, άλλωστε, ότι στις ασκήσεις για τη γραµµατική, στις ερωτήσειςεργασίες και στις διαθεµατικές δραστηριότητες οι επαγγελµατικές ιδιότητες που
αναφέρονται γράφονται στο αρσενικό γένος, δηµιουργεί µια εικόνα απόλυτης
κυριαρχίας των ανδρών στον επαγγελµατικό τοµέα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αποτελεί η περίπτωση του επαγγέλµατος των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας,
το οποίο παρόλο που, ως γνωστόν, ασκείται από ένα µεγάλο ποσοστό γυναικών,
ωστόσο, η διατύπωσή του σε γένος αρσενικό, π.χ. «οι καθηγητές», «µε τον καθηγητή» κτλ., τόσο στα εισαγωγικά σηµειώµατα των εγχειριδίων όσο και στις προτάσεις
για διαθεµατικές δραστηριότητες, έχει πολλές πιθανότητες, εάν κάποιος/κάποια θα
είχε τα σχολικά εγχειρίδια ως µοναδική πηγή πληροφόρησης για την ελληνική εκπαίδευση, να σχηµατίσει την παραπλανητική εντύπωση ότι το διδακτικό προσωπικό είναι
σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα άνδρες4.
Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι οι άνδρες είναι άτοµα για τα οποία αναφέρεται
ότι απουσιάζουν οληµερίς από τον οικιακό χώρο λόγω εργασιακής απασχόλησης,
που φεύγουν ή επιστρέφουν στο σπίτι από χώρους εργασίας, που αναζητούν εργασία ή που µεταναστεύουν είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε στο εξωτερικό για
εργασιακούς λόγους. Επιπλέον, είναι τα άτοµα για τα οποία αναφέρεται ότι κατέχουν
θέσεις εξουσίας και λήψης απόφασης στον εργασιακό χώρο. Έτσι, στον πρωτογενή
τοµέα (χειρωνακτικά επαγγέλµατα) αναφέρεται ότι είναι «τα αφεντικά» (ΚΝΛΑ΄: 95,
160 ΚΝΛΒ΄: 96) και στον τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες) είναι «διευθυντές». Σε ό,τι
αφορά ειδικά το χώρο της εκπαίδευσης, η Διεύθυνση των σχολείων προβάλλεται
να είναι κυρίως ευθύνη των ανδρών. Το ίδιο και η διδασκαλία και η έρευνα στα
Πανεπιστήµια.
Ενδεικτικά παραδείγµατα
- «Ο πατέρας είναι υπάλληλος σε µια τράπεζα. Φεύγει το πρωί και γυρίζει αργά
το µεσηµέρι… Οι µηχανές και τα βιβλία του τον απασχολούν όλες τις ώρες της
σκόλης του» (ΚΝΛΒ΄: 52).
4. Το ζήτηµα της γενικευτικής χρήσης του αρσενικού παρουσιάζεται και σχολιάζεται παρακάτω.
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- «Δεν πρόλαβε ο θείος Γιάγκος να πάει στο γραφείο του και νάτος ξαναγύρισε… Πρέπει να φύγω αµέσως για το εργοστάσιο (ΚΝΛΑ΄: 136).
- «Ο Αναστάσης αποφασίζει να ψάξει για δουλειά… Διάβασε µια ταµπέλα… ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ… µπήκε κι άρχισε ν’ ανεβαίνει τις σκάλες» (ΚΝΛΒ΄: 210-11).
- «Ξέρεις κάτι; Αποφάσισα να εργαστώ! Να βρω µια καλή δουλειά… να ιδρύσω
ένα εκδοτικό οίκο. Παλιά µου τέχνη κόσκινο…» (ΚΝΛΑ΄: 196-97) ανακοινώνει ο
θείος στην ανιψιά του, την Λεώνη.
- «Έτσι αξιοποίησε ο κ. Καββαδίας το “θείο δώρο” των ιδεών, όχι γράφοντας µυθιστορήµατα, αλλά δηµιουργώντας το Γραφείο Ιδεών» (ΚΝΛΑ΄: 201-2). Περίπτωση
συγγραφέα, ο οποίος ανέπτυξε µια πολύ επικερδή επαγγελµατική δραστηριότητα,
όταν µυθιστόρηµά του απορρίφθηκε από την επιτροπή απονοµής βραβείων.
- «Λίγο µετά τα Θεοφάνια του 1986… ξεκινήσαµε ξανά όλοι µαζί από Ήπειρο για Μυτιλήνη… χτίζαµε σπίτια όπου κι αν µας καλούσανε ας ήµασταν επτά.
Εγώ έκανα κουµάντο» (ΚΝΛΑ΄: 95) (εσωτερική µετανάστευση για εργασιακούς
λόγους).
- «Το πρόσωπο που αφηγείται είναι ο Κώστας, ένας φτωχός Έλληνας µετανάστης που ζει και εργάζεται ως βιοµηχανικός εργάτης στη Γερµανία, στη δεκαετία του
1960» (ΚΝΛΒ΄: 129). Είναι ενδιαφέρον ότι ο πρωταγωνιστής προβάλλεται να θίγει
ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα της µαρξιστικής θεωρίας: την αποξένωση των βιοµηχανικών εργατών από τα προϊόντα που παράγουν.
- «Κεντρικός ήρωας… είναι ο Μανόλης Αξιώτης, αγρότης από το Κιρκιτζέ...
Το απόσπασµα αναφέρεται στην πρώτη επίσκεψή του… στη Σµύρνη το 1910… στη
µεγάλη πολιτεία βρίσκει εργασία…» (ΚΝΛΒ΄: 94).
- «Περιµένετε παρακαλώ. Ο κύριος Διευθυντής είναι απησχοληµένος» (ΚΝΛΒ΄: 211).
- «Ο κύριος Μ., αστυνοµικός διευθυντής των ΜΑΤ» (ΚΝΛΒ΄: 214).
- «Μπαίνοντας στο γραφείο του κ. Διευθυντού…» (ΚΝΛΓ΄: 204).
- «Προς τους διευθυντές των σηµαντικότερων τηλεοπτικών σταθµών» (ΝΓΒ΄: 97).
- «Στην Τετάρτη Τάξη βασίλευε και κυβερνούσε ο Διευθυντής του Δηµοτικού»
(ΚΝΛΑ΄: 93). Γυµνασιάρχης (ΝΓΑ: 10, 26), βλέπε επίσης (ΚΝΛΒ΄: 64, 65, 149,
ΚΝΛΓ΄: 88).
- «Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο ήταν ο γιος µου. Και ερευνητής. Και έγραφε
βιβλία.» (ΚΝΛΑ΄: 212).
- «Καθηγητής Αστροφυσικής» (ΝΓΑ΄: 66).
- «Ο συγγραφέας, µαθηµατικός στο Πανεπιστήµιο του Γουόρικ της Αγγλίας είναι
γνωστός από το βιβλίο του…» (ΝΓΑ΄: 146).
Οι περιπτώσεις γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, δηλαδή σε θέσεις εξουσίας
και λήψης απόφασης, είναι περιορισµένες και αφορούν αποκλειστικά το χώρο της
εκπαίδευσης. Έτσι, υπάρχουν δύο αναφορές σε γυναίκες διευθύντριες και δύο σε
γυναίκες επιστήµονες-µέλη ερευνητικών οµάδων:
- «Η διευθύντρια έκλεινε τα µάτια σ’ αυτό το µικρό πειθαρχικό παράπτωµα»
(ΚΝΛΒ΄: 175).
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-«Μόλις αποµακρύνθηκε η κυρία διευθύντρια, έγινε χαλασµός…» (ΚΝΛΒ΄: 181).
Κρίνουµε σκόπιµο να επισηµάνουµε εδώ ότι οι «καλές πρακτικές» σχετικά µε τη
θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας εντοπίζονται κυρίως στα εγχειρίδια Νεοελληνική Γλώσσα. Στα συγκεκριµένα εγχειρίδια οι γυναίκες αναφέρονται να έχουν
πρόσβαση σε σύγχρονα διανοητικά επαγγέλµατα. Επίσης, στο εγχειρίδιο Νεοελληνική Γλώσσα Β΄: 29 υπάρχει κείµενο για την αναγκαιότητα ενεργούς συµµετοχής
των γυναικών στην αγορά εργασίας, τις θετικές προεκτάσεις για τα οικονοµικά της
οικογένειας, τη σχέση µε τα παιδιά και την προσωπική ολοκλήρωση της ίδιας καθώς
και τις αλλαγές που συνεπάγονται τον παραδοσιακό καταµερισµό ρόλων στο χώρο
της οικογένειας.
Σχολιασµός
Η απουσία των γυναικών από τη δηµόσια κοινωνική ζωή, η αποσιώπηση της συµβολής τους στο κοινωνικοοικονοµικό, ιστορικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι διαχρονικά,
έτσι όπως αποτυπώνεται στην επίσηµη σχολική γνώση, είναι ένα ζήτηµα που έχει
απασχολήσει τη φεµινιστική προβληµατική και έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες. Στις
σχετικές µελέτες υποστηρίζεται ότι η αποσιώπηση της συµβολής των γυναικών στην
ανάπτυξη και εξέλιξη των επιστηµών, της τέχνης κτλ. και γενικότερα η απουσία τους
ως δρώντων υποκειµένων στη δηµόσια ζωή διαχρονικά συνδέεται αιτιακά µε την
ανδροκεντρική δοµή και διάρθρωση της κοινωνίας, η οποία αντανακλάται και ταυτόχρονα συντηρείται µέσα από τον ανδροκεντρικό χαρακτήρα της επίσηµης σχολικής
γνώσης. Αναλυτικότερα, υποστηρίζεται ότι οι άνδρες, ως το φύλο των προνοµίων
και της εξουσίας διαχρονικά, έχουν καταγράψει την εµπειρία, τα επιτεύγµατα και τη
συµβολή του ανδρικού φύλου στην εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας. Αντίθετα,
η συµβολή και η συνεισφορά των γυναικών απαξιώθηκε εξαιτίας της γενικότερης
κοινωνικής απαξίωσης του φύλου τους, δεν καταγράφτηκε και “χάθηκε” µαζί µε εκείνες στο πέρασµα του χρόνου. Έτσι, στο πλαίσιο µιας “διορθωτικής προσπάθειας”,
γυναίκες επιστήµονες αλλά και άνδρες από διάφορους επιστηµονικούς τοµείς όπως
της ιστορίας, της τέχνης και των θετικών επιστηµών προσπαθούν να αναδείξουν και
να καταστήσουν “ορατές” γυναικείες µορφές που, υπερβαίνοντας τους κοινωνικούς
για το φύλο τους επικαθορισµούς και τις απαγορευτικές συνθήκες, δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της τέχνης, της πολιτικής και των επιστηµών. Προσπαθούν, δηλαδή,
να αναδείξουν ότι η απουσία και η αποσιώπηση της δράσης και της συµβολής των
γυναικών στους διάφορους τοµείς της δηµόσιας ζωής δεν είναι αντικειµενική και
έγκυρη αλήθεια αλλά µια µεροληπτική υπέρ του ανδρικού φύλου κοινωνική κατασκευή.
Ενδεικτικές προτάσεις παρέµβασης
Στο πλαίσιο παρεµβάσεων, σε ό,τι αφορά την απουσία και την αποσιώπηση
των γυναικών από τους διάφορους τοµείς της δηµόσιας ζωής, οι εκπαιδευτικοί
µπορούν να:
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• επισηµαίνουν και να σχολιάζουν το συγκεκριµένο ζήτηµα και, προκειµένου για
παλαιότερες εποχές µέχρι τις αρχές του 20ού αι., να το συνδέουν αιτιακά µε την κοινωνική θέση των γυναικών και τον αποκλεισµό τους από δηµόσια κοινωνικά αγαθά
και από βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως π.χ. τη δυνατότητα πρόσβασης στην
εκπαίδευση και τα πολιτικά δικαιώµατα στην εκάστοτε ιστορικοκοινωνική περίοδο,
• αναδεικνύουν γυναικείες µορφές που, υπερβαίνοντας τους κοινωνικούς για
το φύλο τους επικαθορισµούς, αποκλεισµούς και απαγορευτικές συνθήκες, δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της τέχνης, της επιστήµης και της πολιτικής διαχρονικά
αλλά και ιδιαίτερα από τον 19ο αι. και εξής,
• αναδεικνύουν την εµπλοκή και τη δράση των γυναικών, επώνυµων και
ανώνυµων, σε ιστορικά γεγονότα και στους αγώνες των λαών για ανεξαρτησία και
ελευθερία,
• συζητούν για τους διεκδικητικούς αγώνες που χρειάστηκε να κάνουν οι
γυναίκες για βελτίωση της κοινωνικής τους θέσης µέσα από την κατοχύρωση του
δικαιώµατος πρόσβασης σε όλες τις βαθµίδες και τους τύπους της εκπαίδευσης,
την κατοχύρωση πολιτικών δικαιωµάτων (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) όπως και για
την ισότητα ευκαιριών στους χώρους εργασίας (ίση αµοιβή για ίση προσφορά εργασίας). Παράλληλα, να παρουσιάζουν στην τάξη και να συζητούν για τις γυναίκες
που πρωτοστάτησαν στους διεκδικητικούς αγώνες του γυναικείου φύλου στο διεθνή
αλλά ιδιαίτερα, βέβαια, στον ελλαδικό χώρο, όπως π.χ. η Καλλιρρόη Παρρέν, η Αύρα
Θεοδωροπούλου κ.ά.,
• προβάλλουν και να συζητούν για την παρουσία, τη δράση και γενικότερα για τις
κατακτήσεις των γυναικών στη δηµόσια ζωή, έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί σήµερα.
Προτεινόµενο υλικό
Για την υλοποίηση των προτεινόµενων παρεµβάσεων υπάρχει και έντυπο και
ηλεκτρονικό σχετικό υλικό. Παραθέτουµε ενδεικτικά:
Έντυπο υλικό
- Αβδελά, Ε. & Ψαρρά, Α. (1997) (επιµ.) Σιωπηρές Ιστορίες: Γυναίκες και φύλο
στην ιστορική αφήγηση. Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια.
- Βασιλείου, Σ. (2005). Γυναίκες Ηπειρώτισσες. Ξαφνιάσµατα της φύσης. Τιµητικό Λεύκωµα. Αθήνα, ΚΕΘΙ.
- Βερβενιώτη, Τ. (1994). Η γυναίκα της αντίστασης. Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας.
- Βερβενιώτη, Τ. (2003). Διπλό βιβλίο, Αθήνα, Βιβλιόραµα.
- Κάρλο, Αργκάν Τζούλιο (1999) Η µοντέρνα τέχνη. Μτφ. Παπαδηµήτρη Λίνα.
Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.
- Μίσιου, Ά. (1999). «Γυναίκες και πολίτες στην Κλασική Αθήνα» στο Το φύλο
των Δικαιωµάτων, (Πρακτικά Συνεδρίου), Αθήνα, εκδ. Νεφέλη, σ. 31-41.
- Παρετζόγλου, Α. (2005). Η Ελλάδα είναι Γυναίκα. Αθήνα, εκδ. Λιβάνη. Πρόκειται
για ένα λεύκωµα µε φωτογραφίες και ένα σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα για σύγχρονες Ελληνίδες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τοµείς της δηµόσιας ζωής.
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Ηλεκτρονικό υλικό
Προκείµενου για το ηλεκτρονικό υλικό, όπως ήδη έχει αναφερθεί προηγουµένως, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να αξιοποιήσουν έντυπο (σκαναρισµένο) υλικό
που προσφέρεται στο CD-ROM και στην Ιστοσελίδα του Προγράµµατος αναφορικά
µε γυναίκες που έχουν δραστηριοποιηθεί και διακριθεί σε διάφορους τοµείς της
επιστήµης και της τέχνης ή που ασκούν µη παραδοσιακά για το φύλο τους επαγγέλµατα. Μπορούν, ακόµη, να αναζητήσουν επιπλέον υλικό µέσω των ιστοσελίδων που
εµπεριέχονται στο CD-ROM και στην Ιστοσελίδα του Προγράµµατος.
2.2.3. Αναπαραστάσεις των φύλων
Οι γυναίκες και οι άνδρες, στα εγχειρίδια του Γυµνασίου, εκτός από µέλη οικογενειών ή δηµόσια και “επώνυµα πρόσωπα” µε τις κατά φύλο διαφοροποιήσεις, έτσι
όπως τις παραθέσαµε στις προηγούµενες ενότητες, προβάλλονται και ως άτοµα
που διαθέτουν χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Μια προσπάθεια ταξινόµησης των
χαρακτηριστικών προσωπικότητας που οι άνδρες και οι γυναίκες προβάλλονται να
διαθέτουν, ή αναµένεται να διαθέτουν, στα εγχειρίδια που µελετήσαµε, αναδεικνύει
σαφέστατα δύο εντελώς διαφορετικά και αντιθετικά προφίλ.
Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που αποδίδονται στα φύλα αντικατοπτρίζουν και ταυτόχρονα συντηρούν την κυρίαρχη συλλογική στερεοτυπική διχοτοµία
µε τις γυναίκες όµορφες, στοργικές, µε µεγάλη έγνοια και φροντίδα για άλλα
άτοµα, υποµονετικές κτλ., ενώ τους άνδρες σωµατώδεις, δυναµικούς, γενναίους, διεκδικητικούς, ψύχραιµους κτλ. Τα αντιθετικά αυτά προφίλ προσωπικότητας
προδιαγράφουν σε µεγάλο βαθµό τις αντιδράσεις των ανδρών και των γυναικών
σε έντονα φορτισµένες συναισθηµατικές καταστάσεις είτε χαράς είτε λύπης.
Έτσι, οι γυναίκες προβάλλονται περισσότερο εκδηλωτικές, ενώ οι άνδρες είτε
είναι είτε προτρέπονται να είναι εγκρατείς. Είναι, νοµίζουµε, ενδιαφέρον ότι σε
περιπτώσεις έντονης λύπης, όπως θάνατος οικείων, τα πρόσωπα που προβάλλονται να κλαίνε, να µοιρολογούν, να δηµοσιοποιούν και να φέρουν το πένθος µε
αλλαγές στην εξωτερική τους εµφάνιση, π.χ. «µαύρα ρούχα», «κόψιµο µαλλιών»
κτλ., είναι βασικά οι γυναίκες. Εξαιτίας του ευαίσθητου χαρακτήρα τους, όταν
βιώνουν λύπη και αδιέξοδα, σκέφτονται ως λύση την αυτοκτονία (π.χ. η Ελένη) ή
τη διαπράττουν (π.χ. η µητέρα της Ελένης Λήδα στην «Ελένη» του Ευριπίδη). Οι
έντονες αυτές εκδηλώσεις λύπης αναδεικνύουν, νοµίζουµε, την κοινωνική επιτρεπτικότητα της εκδήλωσης συναισθηµάτων από τις γυναίκες, την ευαισθησία
του χαρακτήρα τους αλλά και τους ιδιαίτερα στενούς δεσµούς µε τα πρόσωπα του
οικογενειακού περιβάλλοντος. Έτσι, παράλληλα και ταυτόχρονα µε το µοιρολόι
για την κακή και άσχηµη µοίρα των αποθανόντων, φαίνεται να θρηνούν και τη δική
τους ζωή και µοίρα.
Ανάµεσα στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στις γυναίκες, κυρίαρχη θέση έχει η οµορφιά και η φροντίδα για την εξωτερική εµφάνιση για την
οποία γίνονται λεπτοµερείς περιγραφές. Οι λεπτοµερείς περιγραφές για την
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ωραία και επιµεληµένη εξωτερική εµφάνιση, κάτι που πολύ σπάνια γίνεται για
τους άνδρες, συµβάλλουν στη συντήρηση της κυρίαρχης αντίληψης ότι οι γυναίκες είναι ή αναµένεται να είναι φιλάρεσκες. Εξαιτίας, µάλιστα, της οµορφιάς
τους, ενεργοποιούν και εγείρουν ή επιδιώκουν να εγείρουν την ερωτική επιθυµία
των ανδρών. Αξίζει, ακόµη, να αναφερθεί ότι στις περιπτώσεις που οι γυναίκες
αναφέρεται ότι σκέφτονται ή επινοούν κάτι έξυπνο και αποτελεσµατικό για να
προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους οικείους τους, χαρακτηρίζονται ως “πονηρές” και “δόλειες”.
Ενδεικτικά παραδείγµατα: Γυναίκες
- Αρχαία
Οµορφιά-Εξωτερική εµφάνιση
«δύο οι φταίχτες, η Ήρα και η οµορφιά µου» (Ελένη, στχ. 297: 28), «ωραία θωριά
µου» (στχ. 299: 30) λέει για τον εαυτό της η Ελένη στην οµώνυµη τραγωδία.
- Οµήρου Ιλιάδα
- «…πριν δοθεί οπίσω του πατρός η λαµπροµάτα η κόρη» (Α στχ. 99: 24).
- «…όπου την οµορφόζωνην του επήραν κορασίδα…» (Α στχ. 430: 37).
- «…απ’ όλες ωραιότερη τες κόρες του Πριάµου» (Γ στχ. 124: 48).
- «…τωόντι οµοιάζει ωσάν θεάς η τροµερή θωριά της» (Γ στχ. 158: 50).
Αντίδραση στη δυστυχία/θλίψη
Η Ελένη αναλογιζόµενη τις συµφορές της «έχω τόσο βαθιά στη δυστυχία βουλιάξει» (στχ. 343: 32) σκέφτεται ως λύση «θηλιά θα βάλω στο λαιµό µου φονική ή
θάνατο θα ’βρω, τρυπώντας µε κοφτερό µαχαίρι το κορµί µου» (στχ. 395-397: 34).
- «ρίξανε τα κοµµένα τους µαλλιά των σκοτωµένων οι αδελφές… χεροκτυπώντας το κεφάλι απελπισµένα και µε τα νύχια σκίζοντας, µατώνοντας τα τρυφερά
τους µάγουλα» (Ελένη, στχ. 415-421: 36). Παρόµοια, «οι δύστυχες γυναίκες τους
πενθώντας έκοψαν τα µαλλιά» (Ελένη, στχ. 1240-41: 88).
- «…εκείνη µε το βρέφος της και την καλήν βυζάστραν άνω στον πύργον έστεκε
να οδύρεται, να κλαίει» (Ζ στχ. 372-373: 71).
- «…γοερά οι γυναίκες φώναζαν και σχίζανε τα µάγουλά τους…» (παρ. κείµ. 2: 128).
- «Και µε τον θρήνον πόκαµνε στενάζαν οι γυναίκες και ανάµεσόν τους άρχισε κι
η Εκάβη να θρηνήσει» (Ω στχ. 747-748: 158).
Έντονη εκδήλωση χαράς
Η Ελένη είναι ιδιαίτερα εκδηλωτική στη σκηνή της αναγνώρισης µε τον Μενέλαο,
ενώ εκείνος προβάλλεται συγκρατηµένος:
- «Αναγαλλιάζω, πέτοµαι κι αφήνω λεύτερα τα µαλλιά, σταλάζουν τα δάκρυα
ποτάµι απ’ τη χαρά…» (στχ. 697-99: 56).
Η εξυπνάδα και η εφευρετικότητα ως πονηριά
- «Αχ! ο δυστυχισµένος, µιας γυναίκας οι πονηριές να µε γελάσουν» (στχ. 177980: 132) λέει ο Θεοκλύµενος, όταν η Ελένη επινοεί τρόπους για να διαφύγει η ίδια
και ο Μενέλαος.
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- «Ω, σκληρή, αδάµαστη, το βλέπω δόλος δικός σου πονηρός…» (Ο στχ. 13-14: 105).
- «όµως και αυτόν η Ήρα απάτησε, αν και αδύνατη, µε δόλον την ηµέραν εκείνην…» (Τ στχ. 96-98: 133).
- Νέα Ελληνικά Κείµενα
Οµορφιά-Εξωτερική εµφάνιση
- «Φοράει ένα όµορφο κλαρωτό φόρεµα µε δαντελένιο γιακαδάκι. Η µαµά τη
βλέπει και την καµαρώνει. Η Λεώνη της έχει γίνει πολύ όµορφη. Με µάτια που λάµπουν. Με καστανά µαλλιά, που πέφτουν κυµατιστά στους ώµους και στην πλάτη
της» (ΚΝΛΑ΄: 196).
- «Εκεί παρουσιαζότανε καµιά φορά και η Λουίζα η Γαλλίδα, ντυµένη µε άσπρα
δαντελένια φουστάνια, µε τις µακριές καστανές µπούκλες της χυµένες στους ώµους
της» (ΚΝΛΑ΄: 133).
- «Εκεί συναντούσες δύο Ιταλίδες αδελφές… πάντα ντυµένες µε όµοια ρούχα.
Ήτανε τόσο λεπτοκαµωµένες και µυγιάγγιχτες και τόσο γλυκές!» (ΚΝΛΑ΄: 132).
- «Το κέρινο ωραίο πρόσωπό της, που το κόβουν κόκκινα χείλια, σκοτωµένα
βλέφαρα µε πελώρια µαύρα τσίνορα, πάνω από µενεξεδένια καθαρά µάτια, ήταν ένα
µείγµα αθώου κοριτσιού και femme fatale» (ΚΝΛΒ΄: 176).
- «…εµφανίστηκε στο µπαρ ένα ξεχωριστό κορίτσι… Ψηλή, λεπτοφυής µε πυκνά
σκουροκάστανα µαλλιά, κουρεµένα µοντέρνα, αγορίστικα. Ήταν πιο πολύ νόστιµη
παρά όµορφη, µε µια παράξενη λύπη… Είχε µεγάλα µάτια, µουντά πράσινα, λιγάκι
εξόφθαλµα. Κατέβαιναν τα µατόκλαδα παρακάτω απ’ το κανονικό. Σαν να µισοκοιµόταν. Αντιθέτως, τα τόξα των φρυδιών της ήταν ζωηρά καλογραµµένα» (ΝΓΑ΄: 120).
Κλάµα από συγκίνηση, απελπισία, φόβο κτλ.
- «Οι στρατιώτες… τραγουδούν, γελούν και παίζουν φάπες, κάνουν σαν παιδιά
που ξεκινούν για µια ευχάριστη εκδροµή. Μες στο λεωφορείο µου µια γυναίκα ξαφνικά αρχίζει και κλαίει µε λυγµούς, µια άλλη κλαίει κρυφά…» (ΚΝΛΑ΄: 80).
- «…η γης δεν έβγαζε νερό να δροσιστούν και χορτάρι να φάνε. Τα ’βλεπαν οι
άνδρες και αναστέναζαν. Τα ’βλεπαν οι γυναίκες και έκλαιγαν… Οι γυναίκες… µε τα
πρόσωπα κόκκινα από το περπάτηµα (κάνουν λιτανεία για βροχή) και τη ζεστή σκόνη,
σιγόκλαιγαν µε θρησκευτικό υστερισµό. Οι γριές χτυπούσαν τον κόρφο και έκαιγαν
µέσα στα κεραµιδάκια πηχτό «ελιόδακρυ» (ΚΝΛΑ΄: 59).
- «…ακούστηκε η χορωδία πίσω από το πανί που έλεγε έχετε γεια βρυσούλες
και οι κυρίες συγκινήθηκαν πάλι και έκλαιγαν κι οι κύριοι κάπνιζαν» (ΝΓΑ΄: 82).
- «Οι Μαρουσιώτισσες όλες… στέκονταν στην άκρη του σκονισµένου δρόµου
σ’ όλη τη διαδροµή και σκούπιζαν τα δάκρυα µε τις µαντίλες τους» (ΚΝΛΑ΄: 155),
συγκίνηση για τη νίκη του Σπύρου Λούη.
- «Η αδερφή µου µε κλάµατα και φωνές «γιαγιά µουουου» ξύπναγε το χωριό.
Εγώ βαστιόµουνα και έκλαιγα κρυφά, µε τρόπο αξιοπρεπή…» (ΚΝΛΒ΄: 101).
Έγνοια, φροντίδα και περιποίηση των άλλων
- «Μόλις πήγα, µε είδε η θεία-Γιωργούλα και µε λυπήθηκε που είχα αλλη47

θωρίσει από την πείνα, και µου γιόµισε µια τσανάκα στιφάδο που µοσχοβόλαγε,
Χατζατζάρη µου» (ΚΝΛΑ΄: 23).
- «Όµως σ’ αυτή τη νεαρή µάνα, η γριά φαινότανε σαν να ήτανε ένα ακόµα παιδί
της, ολότελα ξεµωραµένο, που ήθελε τούτο και το άλλο, όπως τα παιδιά» (ΚΝΛΒ΄:
46, νύφη που νοιάζεται για την πεθερά της).
- (Οι στρατιώτες) «σαν µπήκανε στο χωριό του δάσους οι γυναίκες τρέξανε να
τους φιλέψουν. Τους βάλανε σε µία µεγάλη καλύβα, τους φέρανε ζεστό σπιτίσιο
τραχανά και φάγανε, τους φέραν και δαδιά και τ’ ανάψανε, γιατί η νύχτα ήταν κρύα»
(ΚΝΛΒ΄: 136).
- «Τι έχεις Μανθούλη µου πονάς πουθενά; Είσαι άρρωστος;…-Όνειρο
είδες βρε κουτό. Η µαµά δε γύρισε και ούτε πρόκειται να έρθει πίσω. Αυτά
τα είπαµε…-Χαζούλικο… Πώς σου µπήκε τέτοια ιδέα στο µυαλό; Έτσι εύκολα
πεθαίνουν οι άνθρωποι;… Γύρισα κι εγώ στο κρεβάτι µου. Κανένας άλλος δεν
άκουσε τις φωνές και τα κλάµατα του Μάνθου… Εγώ όµως έµεινα ξάγρυπνη και
µόνο, όταν άρχισε να χαράζει µε πήρε ο ύπνος» (ΝΓΒ΄: 34), φροντίδα αδελφής
για τον αδελφό της.
- «Έλα µέσα να ζεσταθείς… του είπε η γυναίκα. Πήγαινε στο µπάνιο να πλυθείς
να σου φέρω ρούχα ν’ αλλάξεις και ύστερα θα σου βάλω να φας… Άνοιξε η κυρά
Δέσποινα την ντουλάπα και βρήκε εσώρουχα, µια αθλητική φόρµα, παπούτσια…
Ύστερα η γυναίκα έφερε στο τραπέζι ψωµί, χαλβά, ελιές, ταραµοσαλάτα, φρούτα»
(ΚΝΛΑ΄: 166, φροντίδα σε ένα παιδί των φαναριών).
- «Ο Λάµπρος ήταν ίσως λιγότερο ανήσυχος από τη µαµά… Για τη µαµά βέβαια
ήταν πιο πολύπλοκα τα πράγµατα και αρκετές φορές έπιανα στο ύφος της την αγωνία της.-µήπως ζηλεύω εγώ; Μήπως νιώθει ξένη η Αγγελική; Μήπως κακοκαρδίσω τον
Λάµπρο; Κι ένα σωρό άλλα απλά, καθηµερινά πράγµατα…» (ΚΝΛΑ΄: 49).
Ενδεικτικά παραδείγµατα:Άνδρες
- Αρχαία
Σε αντίθεση µε τις γυναίκες, οι άνδρες προβάλλονται και περιγράφονται ως
«σοφοί», π.χ. ο βασιλιάς Σολοµών (ΑΕΓΓ΄: 22), τολµηροί και γενναίοι σε βαθµό αυτοθυσίας, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν (ΑΕΓΓ΄: 17). Στην Οδύσσεια και στην
Ιλιάδα τα επίθετα που συνοδεύουν τα ονόµατα των ανδρών δηλώνουν την παλικαριά
και την ανδρεία τους, π.χ. ο Οδυσσέας περιγράφεται ως «ανδρείος», «φηµισµένος»
και «πολυµήχανος», ο Αντίλοχος ως «τίµιο παλικάρι», «ασυναγώνιστος στο τρέξιµο,
σπουδαίος µαχητής» (γ στχ. 123-124: 73), ο Αχιλλέας «λαµπρός» και ο Τηλέµαχος
«γενναίος».
- «…σφόδρ’ ανδρειωµένοι εµάχονταν µε σφόδρ’ ανδρειωµένους…» (Α στχ. 268: 30).
- «…συχνά τον φιλοξένησε στο σπίτι µας ο ανδρείος Μενέλαος» (Γ στχ. 232: 52).
- «…τρανό ανδρειωµένο, τον Εχέλωπο…» (Δ στχ. 458: 56).
- «…ο λιοντόκαρδος Αγήνορας τον είδε…» (Δ στχ. 467: 57).
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- «Και ατρόµητος του απάντησεν ο δυνατός Διοµήδης…» (Ε στχ. 286: 60).
- «…κάλλος του δώσαν οι θεοί, χάριν οµού και ανδρείαν…» (Ζ στχ. 156: 69).
- «Ω Αία, σου ’δωσε ο θεός και ανάστηµα και ανδρείαν και γνώσιν και των Αχαιών
πρώτος στην λόγχην είσαι» (Η στχ. 288-289: 84).
- «…άνδρας εφάνη στην µορφήν καλός και ρωµαλέος…» (Π στχ. 716: 113).
Σε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις κλαίνε ή θέλουν να κλάψουν
- «σπάραξε η καρδιά µου, σωριάστηκα στην άµµο και θρηνούσα» (δ στχ. 606607: 97).
- «Είπε µε δάκρυα και η σεπτή τον άκουσε µητέρα…» (Α στχ. 358: 34).
- «Ήβρε σιµά στον Πάτροκλο τον ποθητόν υιόν της πικρά να κλαίει, και πολλοί
τριγύρω του εθρηνούσαν σύντροφοι…» (Τ στχ. 4-6: 131).
- «Κι οι δύο, µε τον πόνον του καθένας τους, έκλαιαν… και απ’ τα κλάυµατα τα
δώµατ’ αντηχούσαν» (Ω στχ. 510, 513: 149).
- Νέα Ελληνικά
Οι άνδρες περιγράφονται συνήθως ως «γεροδεµένοι», «προκοµµένοι», «αψίθυµοι», «υπεύθυνοι» κτλ. Σε καταστάσεις θλίψης, µαταίωσης ή στενοχώριας προσπαθούν να είναι εγκρατείς. Δεν λείπουν, ωστόσο, οι περιπτώσεις που κλαίνε αλλά
αισθάνονται αµηχανία ή/και ντροπή.
- «Τα τραγούδια έχουν βασικό ήρωα το Βασίλειο Διγενή Ακρίτα, ο οποίος διαθέτει υπερφυσική δύναµη και ανδρεία και αποτελεί σύµβολο των αγώνων όλων των
ακριτών.» (ΚΝΛΒ΄: 74).
- «…για να αποδείξει στον τύπο µε το ταυρίσιο κορµί ότι αυτό που έκανε δεν
ήταν σωστό.» (ΚΝΛΒ΄: 215).
- «Στην εποχή του εσυνήθιζαν εκεί, όταν οι ακµαίοι άντρες έλειπαν στα ταξίδια…» (ΚΝΛΓ΄: 109).
- «Ήταν ένας άντρας ως πενήντα χρόνων, ένας κολοσσός. Το ύψος του έφτανε
τα δύο µέτρα. Πλάτες φαρδιές, πόδια και χέρια πελώρια, αναλογίες αρµονικές-ούτ’
ένα δράµι ξύγκι περιττό.» (ΚΝΛΓ΄: 204).
- «Ο Αλέξης… δε σκοτιζόταν για το ντύσιµο του… έχει προσωπικότητα. Δε χρειάζεται γραβάτες και έξαλλα πουκάµισα για να ξεχωρίζει.» (ΝΓΒ΄: 48).
- «Είχαν να λένε για τον ακέραιο χαρακτήρα του, την αξιοπρέπειά του και την
τυπικότητα. Πάντα ντυµένος στο καντίνι… δεν ανεχόταν την παραµικρή παράβαση,
την παραµικρή παράλειψη, την παραµικρή αµέλεια στο καθετί. Αυστηρός στον
εαυτό του όσο και στους άλλους, ήθελε να κάνει και τη ζωή του πρότυπο τιµής κι
αρετής» (ΚΝΛΓ΄: 125).
Σε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις κλαίνε ή θέλουν να κλάψουν
- «Χτες, ξηµερώµατα, µου φάνηκε σαν ν’ άκουσα αναφιλητά. Σιγανά. Κρυµµένα.
Σηκώθηκα. Είπα θα ’ναι κανένα από τ’ αδέρφια µου… Ο πατέρας µου ήταν. Καθότανε
στο σκαµνάκι δίπλα στο τζάκι και τρανταζόταν. Καµπούριαζε, προσπαθούσε να κρύψει τους λυγµούς του. “Τι θέλεις εδώ εσύ;” µ’ αγρίεψε. Κι εγώ πισωπάτησα. Έφυγα.
Συναισθάνθηκα τη θλίψη του και την ντροπή του.» (ΚΝΛΑ΄: 210).
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- «Αν δεν έκλαψαν τα µάτια µου, έκλεψε όµως η ψυχή µου, - ψυχή παιδιού που
για πρώτη φορά ξενιτεύεται» (ΚΝΛΒ΄: 65).
Το κλάµα, ως µη αποδεκτή ή/και µη επιτρεπτή αντίδραση των ανδρών, φαίνεται
σε δύο από τα παραπάνω ενδεικτικά παραδείγµατα που παραθέσαµε για τις γυναίκες, όπου, ενώ οι ίδιες “κλαίνε”, οι άνδρες “αναστενάζουν” ή “καπνίζουν”. Επίσης,
οι άνδρες είναι κυρίως τα πρόσωπα που παρουσιάζονται να διατηρούν την ψυχραιµία
τους και να παίρνουν αποτελεσµατικές αποφάσεις σε δύσκολες καταστάσεις ή να
θυµώνουν, όπως είδαµε στην προηγούµενη ενότητα Ιδιωτική/προσωπική ζωή.
Σχολιασµός
Όπως διαφαίνεται από τα ενδεικτικά παραδείγµατα που παραθέσαµε, οι άνδρες
και οι γυναίκες περιγράφονται διαφορετικά και προβάλλονται να αντιδρούν διαφορετικά σε ίδιες συνθήκες και καταστάσεις. Παρόλο που, ως ένα µεγάλο βαθµό, αυτό
µπορεί να είναι µια πραγµατικότητα, το ενδιαφέρον και το ζητούµενο είναι να συζητηθεί και να αναδειχθεί στην τάξη η συµβολή της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης
στη δηµιουργία και ανάπτυξη των διαφορετικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας
των φύλων.
Ενδεικτικές προτάσεις παρέµβασης
Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τη βίωση και την εκδήλωση
συναισθηµάτων και γενικότερα τον τρόπο που σκιαγραφούνται οι άνδρες και οι γυναίκες στα σχολικά εγχειρίδια, οι εκπαιδευτικοί ενδείκνυται:
• να συζητούν στην τάξη τις περιοριστικές προεκτάσεις που µπορεί να έχει το
κυρίαρχο πρότυπο του ανδρισµού για τους άνδρες και αντίστοιχα για το κυρίαρχο
πρότυπο της θηλυκότητας για τις γυναίκες υποβάλλοντας ερωτήσεις όπως λ.χ.
“Αποδεχόµαστε και σε ποιο βαθµό έναν άντρα να κλαίει;” “Αποδεχόµαστε και σε
ποιο βαθµό έναν άντρα µη δυναµικό κι αναποφάσιστο;” “Οι εκδηλώσεις στοργής και
τρυφερότητας είναι συµβατές µε το κυρίαρχο πρότυπο του ανδρισµού;”. Αντίστοιχες
και ανάλογες ερωτήσεις µπορούν να υποβάλλονται για τις γυναίκες, π.χ. “Αποδεχόµαστε και σε ποιο βαθµό µια γυναίκα σκληρή, ατηµέλητη κτλ.;”,
• να συζητήσουν στην τάξη για τα “πρέπει” και τα “δεν πρέπει” που έχουν
λεχθεί ή εξακολουθούν να λέγονται στα αγόρια και τα κορίτσια από σηµαντικούς
άλλους της ζωής τους π.χ. γονείς, εκπαιδευτικούς, φίλους,
• να επισηµαίνουν και να σχολιάζουν το διαφορετικό τρόπο που οι άνδρες και
οι γυναίκες περιγράφονται και σκιαγραφούνται στα σχολικά εγχειρίδια των διάφορων
µαθηµάτων. Μπορούν, µάλιστα, να αναθέσουν σε µικτές οµάδες αγοριών -κοριτσιών
να τηρούν ένα αρχείο, όπου θα καταγραφούν ό,τι και όσα αποδίδονται στους άνδρες
και στις γυναίκες ως προσωπικότητες και ως άτοµα,
• µια “καλή πρακτική” προκειµένου να διαπιστωθούν οι ενδεχόµενες στερεοτυπικές αναπαραστάσεις των µαθητών και µαθητριών για τα φύλα είναι µια “αντιστροφή” των όσων αποδίδονται στους άνδρες και στις γυναίκες στα κείµενα των
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σχολικών εγχειριδίων. Μια, δηλαδή, “διασκευή” του κειµένου όπου στη θέση των
ανδρών θα τοποθετηθούν γυναίκες και αντίστροφα.
Προτεινόµενο υλικό
• Στη συζήτηση µπορεί να αξιοποιηθούν: σχετικές θεµατικές ενότητες που
εµπεριέχονται τόσο στο εγχειρίδιο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή όσο και στο βιβλίο
ΣΕΠ.
• Ασκήσεις σχετικές από το «Βιβλίο/Εγχειρίδιο για τους/τις Εκπαιδευτικούς».
• Το κείµενο-εισήγηση του Γ. Τσιάκαλου «Σεξισµός, ρατσισµός και κοινωνικός
αποκλεισµός: ο ρόλος της εκπαίδευσης» (εµπεριέχεται στο CD-ROM).
• Κοσµίδου-Hardy Χρ., (1997) «Η ζωή είναι γυναίκα», στο Επιθεώρηση Συµβουλευτικής-Προσανατολισµού, τ. 42-43, Οκτώβριος & Δεκέµβριος, σ. 50-68.
• Ιστοσελίδες ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες από το διαδίκτυο. Το υλικό που
προσφέρεται στο διαδίκτυο αναφέρεται συνήθως στον ορισµό, στο περιεχόµενο και
στις προσδιοριστικές προεκτάσεις των στερεοτύπων στην προσωπική και επαγγελµατική ζωή των ανδρών και των γυναικών, στο ρόλο του σχολείου και ειδικότερα του
σχολικού εγχειριδίου στην αναπαραγωγή και συντήρησή τους κτλ. Αρκετές σχετικές
διευθύνσεις ιστοσελίδων εµπεριέχονται µε υπερσύνδεση στο CD-ROM και στην
Ιστοσελίδα του Προγράµµατος.
2.2.4. Υποτίµηση ή/και απαξίωση του γυναικείου φύλου
Οι υποτιµητικές ή/και απαξιωτικές κρίσεις και τοποθετήσεις για το γυναικείο
φύλο, εκφέρονται άλλοτε άµεσα και άλλοτε έµµεσα. Οι άµεσες αφορούν περιπτώσεις όπου οι γυναίκες είτε παρουσιάζονται αφελείς και αλαφροΐσκιωτες, όπως
π.χ. «Η Άννα του Κλήδονα» (ΚΝΛΒ΄: 27), «Η µάντισσα» (ΝΓΓ΄: 136), ηµιµαθείς και
γελοίες, όπως π.χ. «Ο Ζωγράφος» (ΚΝΛΓ΄: 80), άβουλες και παθητικές, π.χ. «Ένας
αριθµός» (ΚΝΛΒ΄: 106) ή αναφέρονται ως «κυράτσες», «γεροντοκόρες», «γραΐδια».
Οι έµµεσες αφορούν τις περιπτώσεις στις οποίες, προκειµένου να εξαρθεί και να
εγκωµιαστεί η δράση ή η προσωπικότητα µιας γυναίκας, αναφέρεται ότι διαθέτει είτε
χαρακτηριστικά προσωπικότητας είτε συµπεριφορά ανδρών. Και αντίθετα, όταν οι
άνδρες δεν αίρονται στο ύψος των περιστάσεων, χαρακτηρίζονται «γυναίκες». Η Θ.
Παυλίδου5 γράφει ότι οι λέξεις “άνδρας” - “γυναίκα”, όπως και οι συναφείς αρσενικό
- θηλυκό, αγόρι - κορίτσι δηλώνουν, βέβαια, τη βιολογική ταυτότητα των ατόµων,
αλλά παράλληλα και την κοινωνική ασυµµετρία, ιεράρχηση και αξιολόγηση των φύλων. Γράφει χαρακτηριστικά: «Αυτός είναι ο λόγος που µας επιτρέπουν να βρίσουµε
έναν άνδρα αποκαλώντας τον “γυναίκα”… το να είναι “άνδρας” µια γυναίκα συνιστά
εξ’ ορισµού έπαινο για αυτή» (είναι θαρραλέα, δυναµική, δραστήρια κτλ.).
Ενδεικτικά παραδείγµατα
- Οµήρου Ιλιάδα
5. Παυλίδου Θ.Σ. (2002) (επιµ.) Γλώσσα-Γένος-Φύλο, Θεσσαλονίκη, εκδ. Παρατηρητής, σ. 54.
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- «τρίτον τις ανδρικότατες εφόνευσε Αµαζόνες» (Ζ στχ. 186: 69).
- «Γιατί είσαι γεµάτος δάκρυα, Πάτροκλε, σαν µικρό κοριτσάκι που τρέχει πίσω
από τη µητέρα του και της γυρεύει να το πάρει αγκαλιά…» (ανάγνωση Π: 109).
- «Μα τώρα µια γυναίκα θα φοβηθούµε κοτζάµ άντρες» (παρ. κείµ. Ζ: 78).
- «…τι τάχα ωσάν παιδί µε δοκιµάζεις· ή ωσάν γυναίκ’ αµάθητην στα έργα του
πολέµου;» (Η στχ. 235-236: 82).
- Ευριπίδη Ελένη
- « …Μα ενώ δε θέλω κλαίγοντας σα γυναίκα τη συµπόνια, σαν άντρας ό,τι έχω
θα το πράξω» (στχ. 1092-1094: 76) λέει ο Μενέλαος.
- Ηροδότου Ιστορίες
Η αποτελεσµατική και καθοριστική παρέµβαση της Αρτεµισίας, που συµµετέχει στη ναυµαχία της Σαλαµίνας ως αρχηγός του στόλου της Αλικαρνασσού,
οδηγεί τον Ξέρξη να πει «Να που µου έγιναν οι άνδρες γυναίκες και οι γυναίκες
άνδρες» (σ. 150).
Στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο, το οποίο αναφέρεται κυρίως σε πολεµικές επιχειρήσεις, υπάρχουν λέξεις και φράσεις όπως “ανδρεία” και “ανδραγάθηµα” προκειµένου να δηλωθεί η “αρετή”, το “θάρρος” και γενικά η “γενναιότητα” των ανδρών,
π.χ. «Αντρειεύεται τότε και παίρνει βαθύ αναστεναγµό και µια και δυο έφτασε τέλος
στην Αθήνα» (σ. 63).
- «Για να έχουν να δείξουν κι αυτοί κάποιο ανδραγάθηµα στο βασιλιά τους» (σ. 84).
Εκτός από τα παραπάνω ενδεικτικά παραδείγµατα, απαξίωση για το γυναικείο
φύλο συνιστούν, ακόµη, οι αναφορές ότι σε περίοδο πολεµικών συρράξεων από
την εποχή της Ιλιάδας του Οµήρου, των Ιστοριών του Ηροδότου µέχρι σε πιο
πρόσφατες εποχές οι γυναίκες «παίρνονται» ή «δίδονται» ως «λάφυρα». Παρόλο
που αυτό µπορεί να είναι µια ιστορική αλήθεια, ωστόσο, στα σχετικά σηµεία δεν
δίνονται εναύσµατα στους καθηγητές και στις καθηγήτριες να το σχολιάσουν και να
αναπτύξουν συζήτηση προβληµατισµού µέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Κάτι ανάλογο και αντίστοιχο συµβαίνει και σήµερα µε τη µορφή σεξουαλικής κακοποίησης
των γυναικών σε περίοδο πολέµου. Για το συγκεκριµένο θέµα είχαν δηµοσιευτεί
στον ηµερήσιο τύπο πολλά ρεπορτάζ κατά την περίοδο του πρόσφατου πολέµου
στη Σερβία.
- Νέα Ελληνικά
- «Γιατί στέκεσαι έτσι σαν χαζή;» (ΚΝΛΒ΄:
107), λέει ο εργοδότης στη δασκάλα Ιουλία, καθώς µε πολύ πατερναλιστικό τρόπο προσπαθεί
να τη διδάξει να µην είναι παθητική και άβουλη.
- «Κλάψε τώρα σα γυναίκα, του είπε σκληρά
η µητέρα του, αφού δε µπόρεσες να τη διαφεντέψεις σαν άντρας» (ΚΝΛΑ΄: 116) αναφέρεται
ότι είπε η µητέρα στο γιο της, βασιλιά της Ανδαλουσίας, µιας πόλης που περιγράφεται σαν µια
ωραία γυναίκα, όταν την έχασε.
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- «Κρίµα τω όντι ότι αι γυναίκες δεν είναι εύθραυστοι όσον αι φιάλαι»
(ΚΝΛΓ΄: 88), γράφει ο Ροΐδης µε αφορµή το ξύλο που έδωσε ο υαλοπώλης στη
γυναίκα του.
- «Η Σεβαστή… ώρµησεν επάνω µου… πριν ακόµη συνέλθω από τον τρόµον, τον
οποίον µοι επροξένησεν ο πλησιασµός αυτού του γελοιογραφικώς ενδεδυµένου και
καταφχιασιδωµένου γραϊδίου.» (ΚΝΛΓ΄: 80-83).
- «Και την άλλη χρονιά στη µεγαλύτερη τάξη παρακολουθούσα το άχαρο µάθηµα
µιας άσκηµης γεροντοκόρης, που το µαραµένο της µούτρο ήταν γιοµάτο κακόχρωµα
σπυριά, εκδήλωση µιας αργοπορηµένης και ανικανοποίητης νιότης.» (ΚΝΛΒ΄: 177).
- «Οµορφοστολισµένες κυράδες κατεβαίνανε µε τις καρότσες τους» (ΚΝΛΒ΄: 97).
- «Και δες τι αέρα που έχουν όλες αυτές οι κυράτσες. Εγώ είµαι σαν βλαχαντερό!» (ΝΓΑ΄: 10).
Σχολιασµός
Οι απαξιωτικές αναφορές και δηλώσεις που εντοπίστηκαν στα εγχειρίδια θεωρητικών µαθηµάτων του Γυµνασίου αφορούν κατ΄ αποκλειστικότητα τις γυναίκες. Η
ευκολία µε την οποία οι γυναίκες γίνονται αποδέκτες και αντικείµενα σκωπτικών ή
υποτιµητικών δηλώσεων αντικατοπτρίζει και ταυτόχρονα συντηρεί την απαξιωτική
θέση των γυναικών στις κυρίαρχες συλλογικές κοινωνικές αναπαραστάσεις. Όπως
µας είναι γνωστό, είναι πολύ σπάνιο έως αδύνατο να εκφραστούµε σκωπτικά ή
υποτιµητικά για ένα πρόσωπο που χαίρει της εκτίµησης, της εµπιστοσύνης και του
σεβασµού µας!
Ενδεικτικές προτάσεις παρέµβασης
Οι εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να επισηµαίνουν και να σχολιάζουν στην τάξη
τις υποτιµητικές και απαξιωτικές αναφορές για το γυναικείο φύλο. Ερωτήσεις
όπως: «Γιατί το να χαρακτηριστεί ένας άνδρας ως “γυναίκα” αποτελεί ψόγο και
βρισιά ενώ το αντίθετο επιβράβευση και τιµή;», «Πώς αισθάνονται τα κορίτσια,
όταν η λέξη που δηλώνει το βιολογικό τους φύλο χρησιµοποιείται ως βρισιά;»,
«Γιατί οι υποτιµητικές/απαξιωτικές δηλώσεις στα κείµενα, στα ΜΜΕ και γενικότερα στην βιωµένη κοινωνική πραγµατικότητα έχουν συνήθως αποδέκτες τις
γυναίκες;», «Πώς αισθάνονται τα κορίτσια, όταν πρόσωπα του ίδιου µ’ αυτά
φύλου προβάλλονται στα κείµενα των εγχειριδίων ως αποδέκτες απαξιωτικών
δηλώσεων;», «Τι γνώµη/εικόνα σχηµατίζουν τα αγόρια για τα κορίτσια και τις
γυναίκες;» Με µια σειρά τέτοιων ή παρόµοιων ερωτήσεων οι µαθητές και οι
µαθήτριες κατευθύνονται να κατανοήσουν τα βαθύτερα αίτια της ευκολίας αλλά
και της µεγαλύτερης συχνότητας απαξιωτικών δηλώσεων για τις γυναίκες. Αυτά
είναι δυνατό να αναζητηθούν και να συνδεθούν µε την άνιση κοινωνική ιεράρχηση
και αξιολόγηση των φύλων. Είναι πιθανόν, επίσης, να αναδειχτούν οι αρνητικές
προεκτάσεις που οι απαξιωτικές δηλώσεις -άµεσες και έµµεσες- µπορεί να
έχουν τόσο στην αυτοεικόνα των κοριτσιών όσο και στη δυναµική των διαφυλικών
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σχέσεων αµεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Ακόµη, το ανεπίτρεπτο τέτοιων
δηλώσεων για όλα τα άτοµα ανεξάρτητα από φύλο, φυλή ή εθνικότητα. Στο πλαίσιο των πολυπολιτισµικών κοινωνιών, έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί σήµερα, οι
µελλοντικοί πολίτες, άνδρες και γυναίκες, επιβάλλεται να διαπαιδαγωγηθούν µε
την αξία του σεβασµού της διαφορετικότητας «του άλλου». Μια διαπαιδαγώγηση
προς την συγκεκριµένη κατεύθυνση είναι δυνατό να έχει ως αφετηρία το σεβασµό
της διαφορετικότητας των φύλων, των πλέον οικείων, συγχρωτισµένων διαφορετικών «άλλων».
Προτεινόµενο υλικό
Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να αξιοποιήσουν ασκήσεις από το «Βιβλίο/Eγχειρίδιο
για τους/τις Eκπαιδευτικούς» όπως και από το CD-ROM ή την Ιστοσελίδα του Προγράµµατος.
2.2.5. Τα φύλα στο γραπτό λόγο των εγχειριδίων
Η µελέτη του λόγου των σχολικών εγχειριδίων από την οπτική του φύλου θεµελιώνεται σε θεωρητικές µελέτες σύµφωνα µε τις οποίες η γλώσσα, στη γραπτή και
στην προφορική της εκδοχή, δεν είναι ένα “αθώο” µέσο επικοινωνίας και έκφρασης
ιδεών, συναισθηµάτων, στάσεων κτλ. Αντίθετα, είναι ένας κοινωνικός θεσµός που
έχει στενή και άµεση διαλεκτική σχέση µε τις ιεραρχήσεις και τις αξιολογήσεις
της ευρύτερης κοινωνίας. Δηλαδή, οι κοινωνικές ιεραρχήσεις και αξιολογήσεις
υπαγορεύουν και οριοθετούν διαφοροποιήσεις στη χρήση της γλώσσας τόσο στη
γραµµατική όσο και στο λεξιλόγιο και τη σύνταξη και µέσω των συγκεκριµένων διαφοροποιήσεων οι κοινωνικές ιεραρχήσεις και αξιολογήσεις συντηρούνται και αναπαράγονται. Οι διαφοροποιήσεις στη χρήση της γλώσσας, που, σύµφωνα µε τη σχετική
βιβλιογραφία, αντικατοπτρίζουν την ανδρική κυριαρχία και ταυτόχρονα ενέχονται για
τη συντήρηση και την αναπαραγωγή της, συνοψίζονται συνήθως και αποδίδονται µε
τον όρο «γλωσσικός σεξισµός».
Ο γλωσσικός σεξισµός µε τις ποικίλες εκδοχές και µορφές του είναι διάχυτος
σε όλα σχεδόν τα εγχειρίδια των θεωρητικών µαθηµάτων του Γυµνασίου. Θα παραθέσουµε ενδεικτικά παραδείγµατα από τις µορφές γλωσσικού σεξισµού, έτσι όπως
τις εντοπίσαµε στα εγχειρίδια που αναλύσαµε.
2.2.5.α. Γενικευτική χρήση του αρσενικού γένους
Η χρήση άρθρων, ουσιαστικών, επιθέτων και αντωνυµιών αρσενικού γένους
προκειµένου να δηλωθούν άτοµα και των δύο φύλων υπάρχουν µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε όλα τα εγχειρίδια των θεωρητικών µαθηµάτων του Γυµνασίου.
Κοινωνικές οµάδες, επαγγελµατικές ιδιότητες ή αξιώµατα, εθνικότητες λαών κτλ.
δηλώνονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα µε τη χρήση άρθρων, ουσιαστικών ή επιθέτων αρσενικού γένους.
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Η γενικευτική χρήση ουσιαστικών γένους αρσενικού «ο µαθητής», «ο καθηγητής» κτλ. επισηµαίνεται ήδη από τα εισαγωγικά σηµειώµατα των εγχειριδίων, όπου
συνήθως αναγράφονται οι στόχοι του εγχειριδίου και του αντίστοιχου µαθήµατος.
Αυτό συµβάλλει στη δηµιουργία της εντύπωσης ότι οι επιδιωκόµενοι στόχοι του εγχειριδίου και γενικότερα της διδασκαλίας του αντίστοιχου µαθήµατος αφορά «τους
µαθητές», «τους αναγνώστες». «Οι µαθητές» είναι που αναµένεται να κατακτήσουν
την προβλεπόµενη ύλη υπό την καθοδήγηση των «καθηγητών». Οι «µαθητές», επίσης, αναµένεται να υλοποιήσουν τις προτεινόµενες διαθεµατικές δραστηριότητες
µε την καθοδήγηση των «καθηγητών» των διάφορων ειδικοτήτων, ακόµη και εκείνων
στις οποίες τα ποσοστά των καθηγητριών είναι πολύ υψηλότερα από των ανδρών,
όπως π.χ. των φιλολόγων της ελληνικής ή άλλων γλωσσών κτλ. Με τον τρόπο αυτό,
αποσιωπάται και παραβλέπεται µια δεδοµένη, απτή και βιωµένη πραγµατικότητα των
µαθητών/τριών ότι το ήµισυ και πλέον του ποσοστού της µαθητιώσας νεολαίας όπως
και του διδακτικού προσωπικού είναι άτοµα γένους θηλυκού.
Με τη νοµιµοποιητική και εφησυχαστική κάλυψη του ισχύοντος γραµµατικού
κανόνα όπως και µε βάση την αρχή της οικονοµίας της γλώσσας, ο γραπτός λόγος
των εγχειριδίων αποσιωπά, απαξιώνει και σε τελική ανάλυση ακυρώνει τη γυναικεία
ύπαρξη. Με τον τρόπο αυτό, οι γυναίκες από τα µαθητικά τους χρόνια κατευθύνονται
έµµεσα, διακριτικά και γι’ αυτό αποτελεσµατικά να αυτοαναγνωρίζονται µέσω του
ανδρικού φύλου ή/και ενδεχοµένως να αισθάνονται ως “ξένο σώµα” µέσα στο ίδιο
τους το σχολείο.
Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζεται, «Πίσω από τη γενετική χρήση του αρσενικού δεν υπάρχουν άνδρες και γυναίκες, αλλά συχνά µόνον άνδρες και ο γλωσσικός
εξοβελισµός των γυναικών οδηγεί στον συµβολικό αποκλεισµό τους από όλα τα
πεδία και τις δραστηριότητες της κοινωνίας που χαίρουν κάποιας αναγνώρισης ή
αξίας».6
Παρόµοιες απόψεις έχουν υποστηριχθεί και από άλλες γυναίκες επιστήµονες
τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τη σχετική ελληνική
βιβλιογραφία θα µπορούσε να έχει ενταχθεί κάποιο απόσπασµα άρθρου ή βιβλίου
στα σχολικά εγχειρίδια, ειδικά της Νεοελληνικής Γλώσσας, στα οποία βασίζεται η διδασκαλία της Γραµµατικής, έτσι ώστε οι µαθητές και οι µαθήτριες να ενηµερωθούν,
να προβληµατιστούν και να ευαισθητοποιηθούν στο ζήτηµα του γλωσσικού σεξισµού.
Κάτι τέτοιο θα “ελάφρυνε” τη διάχυτη γενικευτική χρήση του αρσενικού γένους στα
σχολικά εγχειρίδια, αν υποθέσουµε ότι η χρήση του διπλού γένους, όπως π.χ. ο/η
µαθητής/τρια, αποφεύγεται για λόγους οικονοµίας χώρου, χρόνου και ευκολίας. Στο
βαθµό που δεχόµαστε ότι η γλώσσα δεν είναι ένα “αθώο” µέσο επικοινωνίας αλλά
ένα ζωντανό και δυναµικό µέσο έκφρασης και ταυτόχρονα κατασκευής αντιλήψεων,
συµπεριφορών και ταυτοτήτων, ο διάχυτος γλωσσικός σεξισµός των σχολικών εγχειριδίων επιβάλλεται να επισηµαίνεται, να αποδοµείται στα πλαίσια της καθηµερινής
6. Παυλίδου Θ.Σ. (2002) ό.π., σελ. 50.
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εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως και να αποφεύγεται κατά τη διεκπεραίωσή της.
Ενδεικτικά παραδείγµατα
- Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι
- «Οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες, αναλαµβάνουν να συγκροτήσουν φάκελο
για τον Αλέξανδρο…» (σ. 61).
- «…όχι µόνο Έλληνες ούτε µόνο Ιταλούς ούτε µόνο ανθρώπους από τις κοντινές περιοχές, τη Συρία, τη Λιβύη, την Κιλικία, ούτε µόνο Αιθίοπες και Άραβες, που
ζουν πέρα από τους προηγούµενους, αλλά και Βακτριανούς και Σκύθες και Πέρσες
και κάποιους Ινδούς…» (σ. 78).
- Οµήρου Ιλιάδα
- «Στην Ιλιάδα το θέµα αποκαλύπτεται στον ακροατή του έπους από τους πρώτους κιόλας στίχους» (Εισαγωγή, σ. 9).
- «Μερικοί από σας φανταστείτε ότι είστε δηµοσιογράφοι και καλύπτετε κάποια
γεγονότα της Α ραψωδίας… Όλοι να παρουσιάσετε την εργασία σας στην τάξη και
να τη συζητήσετε µε τους συµµαθητές σας» (διαθ. δραστ. σ. 46).
- «…εύκολα µπορεί ο ακροατής να φανταστεί τους δυο στρατούς παρατεταγµένους σε θέση µάχης» (περ. αναδ. Γ: 47).
- «Να ζητήσετε από συγγενείς, οικογενειακούς φίλους ή συγχωριανούς σας να
σας περιγράψουν πώς γίνεται η πρόθεσις, η εκφορά και η ταφή ενός νεκρού στην
ιδιαίτερη πατρίδα σας» και «…να αναζητήσετε µε τη βοήθεια του καθηγητή σας τη
σχετική βιβλιογραφία» (διαθ. δραστ. σ. 164).
- Ευριπίδη Ελένη
«Οι Αθηναίοι», «οι Σπαρτιάτες», «θεατές» (σ. 5), «όλοι οι ήρωες», «οι θεατές
για όλους» (σ. 19), «στους αναγνώστες θεατές» (σ. 45), «τους συµµαθητές σας»,
«τον καθηγητή της µουσικής» (σ. 108), «…τους δύο βασικούς ήρωες την Ελένη και
τον Μενέλαο» (σ. 129).
- Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυµνασίου
- «Το ηρωικό ήθος των Σπαρτιατών» (σ. 46), παρόλο που στη συνέχεια γίνεται
λόγος για «Σπαρτιάτισσες»!!!
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄
- «…λέω ένα βράδυ στους γείτονες… θα ζευγαρώσουν είπε η κυρία Μαριγώ…
πετάχτηκε αµέσως η Νέλλη» (σ. 31).
- «…τη βοήθεια του καθηγητή των καλλιτεχνικών...» (σ. 34), «…µε τη βοήθεια
του καθηγητή σας να καταλήξετε… τη βοήθεια του καθηγητή σας να αναζητήσετε…» (σ. 56). -«Ανατρέξτε στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων και συζητήστε µε το
φιλόλογό σας για τα χαρακτηριστικά της νεωτερικής ποίησης» (σ. 127).
- «Οργανώστε µια µικρή έρευνα σε ανθρώπους του περίγυρού σας (συµµαθητές,
φίλους, γείτονες κλπ.) και ζητήστε τους να σας µιλήσουν για το πώς αισθάνεται ένας
ξενιτεµένος στη χώρα µας…» (σ. 131).
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- «Περιγράψτε κι εσείς, µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν του αφηγητή, ένα οµαδικό
παιχνίδι που παίζετε µε τους φίλους σας» και «…περιγράψτε τα κατόπιν στους
συµµαθητές σας» (σ. 135).
- Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυµνασίου
- «Οι Έλληνες έχουν µια χαρακτηριστική λέξη που περιγράφει θαυµάσια τη διάθεση τους απέναντι στους ξένους: φιλοξενία» (σ. 12).
- «… µε τη συνεργασία των καθηγητών της Ιστορίας και της Γεωγραφίας. Ζητήστε και τη βοήθεια του καθηγητή της Πληροφορικής…» (άσκηση σ. 25).
- «Πέντε έφηβοι µιλούν για τη φιλία» (σ. 47), χρησιµοποιείται µόνο το αρσενικό
γένος, ενώ παρακάτω φαίνεται ότι συνοµιλούν αγόρια και κορίτσια.
- «Πληροφορήστε τους συµµαθητές σας… Ποιες ηλικίες Ελλήνων διαβάζουν
περισσότερο εφηµερίδες;» (σ. 97).
- Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυµνασίου
- «Οι σπουδαστές κολεγίων και πανεπιστηµίων…» (σ. 106).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυµνασίου
- «Καθηγητής της Μουσικής και των Καλλιτεχνικών» (σ.18, 65, 119, 130, 143)
«αναγνώστης» (σ. 57), «µαθητής» (σ. 68), «οργανώστε µε το φιλόλογο» (σ. 119),
«οι νέοι της ηλικίας σας» (σ. 122).
Από τα παραπάνω ενδεικτικά παραδείγµατα, όπως και από εκείνα που παραθέσαµε στην ενότητα “Τα φύλα στη δηµόσια/κοινωνική ζωή” αναδεικνύεται ότι τα
ουσιαστικά και τα επίθετα που δηλώνουν είτε επαγγελµατικές ιδιότητες ή αξιώµατα
αναγράφονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στο αρσενικό γένος, µε συνέπεια οι
γυναίκες να “αποκλείονται συµβολικά”, όπως αναφέρει η Θ. Παυλίδου, από τον
εργασιακό δηµόσιο χώρο και τις θέσεις κύρους και εξουσίας.
2.2.5.β. Χρήση ουδέτερων γενετικά λέξεων µε σηµασία αρσενικού:
Η λέξη «άνθρωπος» όπως και η λέξη «παιδί» χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες
γενετικά λέξεις, που χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν συλλογικές συµπεριφορές,
στάσεις, συναισθήµατα του ανθρώπινου είδους. Συνήθως, όµως, στα εγχειρίδια η
λέξη «άνθρωπος» ταυτίζεται ή δηλώνει τον άνδρα και η λέξη «παιδί» το αγόρι. Αυτό
είναι πολύ πιθανό να συµβάλει στη διαµόρφωση µιας αντίληψης ότι οι γυναίκες και
τα κορίτσια είναι κάτι «έξω» και «πέρα» από το συλλογικό ανθρώπινο είδος ή αλλιώς
ότι το ανθρώπινο είδος εκπροσωπείται από τους άνδρες.
Ενδεικτικά παραδείγµατα
- Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι
- «Τα παιδιά µπορούσαν να παρακολουθούν ως κανονικοί µαθητές, όταν είχαν
συµπληρώσει το έβδοµο έτος της ηλικίας τους» (σ. 50).
- «Οι άνθρωποι, όταν προσφέρουν θυσία, είναι µετρηµένοι, και όταν περπατούν
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µόνοι και όταν κάνουν οτιδήποτε άλλο…» (σ. 78).
- Ηροδότου Ιστορίες
- «ότι οι αρπαγές γυναικών δείχνουν οπωσδήποτε ανθρώπους άδικους» (σ. 16).
- «…είχε ο Κροίσος δυο παιδιά, απ’ τα οποία το ένα ήταν σακάτικο, κωφάλαλο
δηλαδή, ενώ το άλλο ήταν πρώτος, και µε µεγάλη διαφορά, απ’ τους συνοµηλίκους
του στα πάντα…» (σ. 23).
- Οµήρου Ιλιάδα
- «Τι κλαις, παιδί µου…» (Α στχ. 363: 35).
- «…ωσότου το παιδί µου, να δικαιώσουν οι Αχαιοί…» (Α στχ. 510: 41).
- «…και απ’ το παιδί της έλαβε γελώντας το ποτήρι.» (Α στχ. 597: 43).
- «…έζωσε αυτή µε τις λευκές αγκάλες το παιδί της…» (Ε στχ. 314: 61).
- «Θα σκοτώσουν το παιδί σου.» (παρ. κείµ., Ζ: 78).
- «…για την τύχη της ίδιας και του παιδιού της…» (ερώτ. 7, Ζ: 79).
ενώ: -«αλλ’ αποδώσετε σ’ εµέ την ποθητήν µου κόρην» (Α στχ. 20: 20).
- «Η Αφροδίτη του Διός η κόρη ευθύς τον είδε» (Ε στχ. 312: 60).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄
- «Το παιδί της µεγάλωσε… Στη γειτονιά της πλατείας στέκει σαν άντρας» (σ. 189).
- «…οι περιπέτειες µιας παρέας παιδιών σε µια γειτονιά... θα γινότανε σπουδαίος τσερκενάς. Παιδί ακόµα, ήτανε µάνα στις µυρωδιές» (σ. 32).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄
- «Παιδί κυνηγούσα το παιχνίδι και αυτό ολοένα γλιστρούσε» (σ. 17).
- «…ήταν ένας ζωντανός και αξιαγάπητος άνθρωπος…» (σ. 32).
- «“Τι λες, παιδί µου;”, είπε ο δάσκαλος» (σ. 33).
- «τον καιρό εκείνο, νιόφερτος στην Αθήνα, φοιτητούδι, σχεδόν παιδί» (σ. 64).
- «Είναι παράξενο λοιπόν, που ο άνθρωπος που ζούσε στην Ανατολή δεν έβγαζε
ποτέ το δαχτυλίδι…» (σ. 69).
- «Όχι, παιδί µου· είναι ανάγκη να σε γνωρίζω για να σε φιλέψω;» (σ. 113).
- «Ένας, µοναχός, ολοµόναχος άνθρωπος πρόβαλε στο µονοπάτι…Θα φτάξουµε, παιδί µου, θα φτάξουµε, έλεγε ο γιατρός… παρακάλεσε να αραιώσουν τον
κύκλο, να πάρει αέρα το παιδί» (σ. 132-133).
- «Δροσίστηκε, καθαρίστηκε, µέρεψε. Έγινε άλλος άνθρωπος» (σ. 170).
- «Μέσα σε κάθε παιδί κρύβεται ένας άντρας. Ένας άντρας όπως όλοι οι
άλλοι.» (σ. 177).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄
- «Στις έξι σελίδες της εφηµερίδας: η ζωή. Και αυτός ήταν τώρα ένας άνθρωπος
που δεν έχει ελπίδα... Ένας άνθρωπος που είχε ελπίσει, τίποτε άλλο…» (σ. 237).
- «…κι ένα ψηλό γυµνασιόπαιδο µε µισοκλεισµένα τα µάτια, ο γιος του… γιατί
µου άρεσε να είµαι µαρτυριάρης. Χο χο…Τι παιδιά που ήµασταν!» (σ. 106).
ενώ: «κατηφόριζε σοβαρή όπως ταίριαζε σε ένα γυµνασιοκόριτσο...» (ΝΓΑ΄: 10).
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- Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυµνασίου
- «… η Φροσύνη άλλο δεν είχε εις τον νουν της παρά τον ερχόµενον γαµπρόν…
ήταν το προεικόνισµα του ανθρώπου, όπου έµελλε να γίνει ταίρι της» (σ. 136).
2.2.5.γ. Χρήση υποκοριστικών
Συνήθως γίνεται χρήση υποκοριστικών για να δηλώσουν συναισθήµατα τρυφερότητας, ευγένειας και ετεροσυναίσθησης. Άλλες φορές η χρήση υποκοριστικών
υποδηλώνει το προχωρηµένο γήρας ή το νεαρό της ηλικίας. Χρήση υποκοριστικών
γίνεται και για τους άνδρες και για τις γυναίκες. Ωστόσο, οι πλείστες των περιπτώσεων υποκορισµού στα εγχειρίδια αφορούν γυναίκες και κορίτσια, οι οποίες γίνονται
οµορφούλες, καηµενούλες ή κουκλίτσες. Με βάση τα υποκοριστικά σκιαγραφείται
µια αναπαράσταση των γυναικών ως ευαίσθητων, ευπαθών ή/και αδύναµων ατόµων
που χρειάζονται τρυφερότητα και προστασία.
Ενδεικτικά παραδείγµατα
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυµνασίου
- «Κοιµάται ακόµη η καηµενούλα ήταν τόσο κουρασµένη… σκεφτόµουν το κοριτσάκι µου εξόριστο στις καλόγριες…» (σ. 45).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυµνασίου
- «Το αγόρι ανοιγόκλεινε τα µάτια του… αλλά το κοριτσάκι καθόταν…» (σ. 42).
- «…να γυρίσω πίσω στο σπίτι κοντά στη γριά µανούλα µου… σα να του ’λεγε µια
κοπελίτσα µε περίµενε» (σ. 170-171).
- «…µικροκαµωµένη, µε το κεφάλι γεµάτο… µπουκλάκια. Οµορφούλα.» (σ. 180).
- «Ο Πέτρος… σιδηρόδροµο, κι η Αγγελικούλα µια κούκλα…» (σ. 195).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυµνασίου
- «ένα κοριτσόπουλο ανασκαλεύει τα χαµόφυλλα ψάχνοντας για µενεξέδες» (σ. 211).
- Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυµνασίου
- «τι είπε τώρα; ρώτησε η Άννα τη διπλανή της, µια κοντούλα ξανθοµάλλα» (σ. 10).
- Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυµνασίου
- «Έτοιµη σε πέντε λεπτά, κουκλίτσα!» (σ. 118).
Σχολιασµός
Από τα ενδεικτικά παραδείγµατα που παραθέσαµε µπορούµε ανεπιφύλακτα να
υποστηρίξουµε ότι σε ό,τι αφορά και σχετίζεται µε τη χρήση του γραπτού λόγου στο
περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων -κείµενα, παραθέµατα ή παράλληλα κείµενα, ασκήσεις κτλ.- τα µηνύµατα στα οποία εκτίθενται οι µαθητές και οι µαθήτριες
είναι ότι:
α) το γυναικείο φύλο υπονοείται, εµπεριέχεται και αναγνωρίζεται µέσω και διά
µέσου του ανδρικού φύλου. Με µια τέτοια πρακτική χρήσης του λόγου είναι πολύ
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πιθανό να ενισχύεται και να συντηρείται η κυρίαρχη κοινωνική αντίληψη περί ανωτερότητας, µεγαλύτερης σηµασίας και αξίας του ανδρικού φύλου σε σχέση µε το
γυναικείο,
β) οι ιδιότητες του ανθρώπου και του παιδιού αφορούν αποδίδονται και συνδέονται κυρίως µε τους άνδρες και τα αγόρια αντίστοιχα. Οι γυναίκες και τα κορίτσια
είναι υπάρξεις έξω και πέρα από τις συγκεκριµένες ιδιότητες και ενδεχοµένως υποδεέστερες και λιγότερο σηµαντικές. Για να γίνει αντιληπτή η κοινωνική πρακτική της
ταύτισης των λέξεων “άνθρωπος” και “παιδί” µε τον άνδρα και το αγόρι αντίστοιχα
αρκεί µια προσπάθεια χρήσης των συγκεκριµένων λέξεων σε συνάφεια µε το γυναικείο φύλο. Οι φράσεις ακούγονται επιθετικές, περίεργες ή δηµιουργούν απορίες
και παρανοήσεις, π.χ. «Μια γριά άνθρωπος µπήκε στο λεωφορείο», «Μία έγκυος
άνθρωπος περπατούσε στο δρόµο», «Χαίροµαι τις µεσήλικες ανθρώπους που περιποιούνται και φροντίζουν τον εαυτό τους», «Αυτό το παιδί έχει µία µεγάλη συλλογή
από κούκλες και κουζινικά», «Αυτό το παιδί δε θέλει να φοράει παντελόνια».
Ενδεικτικές προτάσεις παρέµβασης
Στο βαθµό που γίνονται αποδεκτές οι απόψεις και οι θέσεις φεµινιστριών,
κοινωνιολόγων και κοινωνιογλωσσολόγων ότι η γλώσσα στην προφορική και γραπτή εκδοχή της αντικατοπτρίζει και ταυτόχρονα συντηρεί τις άνισες κοινωνικές
αξιολογήσεις και ιεραρχήσεις µε βάση το φύλο αλλά και ότι παράλληλα είναι
δυνατό να πρωτοστατήσει, σε ένα συµβολικό επίπεδο, στην αποδόµηση και στην
εξάλειψή τους σε µια µελλοντική προοπτική χρόνου, οι εκπαιδευτικοί ενδείκνυται:
• να επισηµαίνουν και να σχολιάζουν στην τάξη τα παραδείγµατα γλωσσικού
σεξισµού στο περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων και κυρίως να αναδεικνύουν
την άµεση σχέση των γραµµατικών κανόνων µε την ανδρική κυριαρχία στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Οι γραµµατικοί κανόνες αποτελούν µία αυθαίρετη κοινωνική
σύµβαση και κατασκευή η οποία αντικατοπτρίζει και παράλληλα συντηρεί την επίσης
αυθαίρετη, επιστηµονικά αστήριχτη και κοινωνικά αθέµιτη ιδεολογία περί ανωτερότητας του ανδρικού φύλου,
• να ευαισθητοποιούν τους µαθητές και τις µαθήτριες αναφορικά µε τη χρήση
των λέξεων “άνθρωπος” και “παιδί” και να τονίζουν τη θέση ότι οι συγκεκριµένες
λέξεις είναι ουδέτερες ως προς το φύλο και δηλώνουν εξίσου τον άνδρα και τη
γυναίκα, το αγόρι και το κορίτσι,
• να συζητούν και να εκµαιεύουν τις ενδεχόµενες προεκτάσεις των διαφόρων
µορφών γλωσσικού σεξισµού στην αυτοεικόνα των κοριτσιών αλλά και στην αναπαράσταση των αγοριών για το γυναικείο φύλο,
• να επισηµαίνουν και να σχολιάζουν ιδιαίτερα τις αναφορές σε κοινωνικούς
ρόλους, επαγγελµατικές ιδιότητες ή τίτλους εξουσίας, µε τη χρήση ουσιαστικών
γένους αρσενικού, έτσι ώστε να αποδοµείται η αντίληψη ότι ο χώρος της εργασίας
ανδροκρατείται ή ότι οι ρόλοι και οι τίτλοι που συνδέονται µε κύρος και εξουσία
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αφορούν και συνδέονται κυρίως µε το ανδρικό φύλο. Μια τέτοια προσπάθεια
µπορεί να αποβεί αποτελεσµατική στο βαθµό που θα υποδεικνύονται αλλά και
θα χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή εκπαιδευτική διαδικασία τρόποι γραπτού
και προφορικού λόγου που θα εµπεριέχουν και το γυναικείο φύλο. Αναφέρουµε
ενδεικτικά:
- τη χρήση γραµµατικών µορφηµάτων π.χ. «οι καθηγητές και οι καθηγήτριες»
αντί του συνήθους «οι καθηγητές», «οι µαθητές και οι µαθήτριες» αντί του συνήθους «οι µαθητές», «ακροατές και οι ακροάτριες» κτλ.
- τη χρήση άρθρων και αντωνυµιών αρσενικού και θηλυκού γένους, όταν γίνονται αναφορές γενικά και αόριστα σε ρόλους, επαγγέλµατα ή τίτλους εξουσίας, π.χ.
«Ένας/µία οικογενειάρχης» αντί του «Ένας οικογενειάρχης». «Ο/η συµβολαιογράφος» αντί του «Ο συµβολαιογράφος ή οι συµβολαιογράφοι». «Ο/η αρχηγός κράτους»
αντί του «Ο αρχηγός ή οι αρχηγοί κρατών». «Ο/η δήµαρχος µιας πόλης» αντί του «Ο
δήµαρχος ή οι δήµαρχοι πόλεων».
- την αποφυγή χρήσης ρηµάτων ή ουσιαστικών τα οποία άµεσα και ρητά υπονοούν ή παραπέµπουν στο ανδρικό φύλο, ενώ αποκλείουν a priori το γυναικείο, π.χ. αντί
του ρήµατος «επανδρώνω» να χρησιµοποιείται το ρήµα «στελεχώνω» και αντί του ουσιαστικού «ανδραγάθηµα» η περιφραστική δήλωση «γενναία πράξη/ενέργεια» κτλ.
Προτεινόµενο υλικό
Για το ζήτηµα του γλωσσικού σεξισµού και ιδιαίτερα για την αδράνεια ή τη
δυσκολία που παρουσιάζει η δηµιουργία ουσιαστικών και γενικότερα η χρήση της
γλώσσας µε τρόπους που καθιστούν ορατό αλλά και συνδέουν το γυναικείο φύλο µε
θέσεις κύρους και εξουσίας επαγγελµατικές ή πολιτικές οι εκπαιδευτικοί µπορούν
να µελετήσουν από τα «Δοκίµια» το:
• Φραγκουδάκη Άννα, Η χρήση της γλώσσας και οι κυρίαρχες ιδέες: σχολιασµός της πεποίθησης για τη γλωσσική αλλαγή που «εµποδίζει» η ίδια η γλώσσα.
Από το CD-ROM άρθρα και µελέτες σχετικά µε το γλωσσικό σεξισµό, όπως:
• Μενίκη Βίλµα, Γλώσσα και φύλο.
• Τσοκαλίδου Ρούλα, Το Φύλο της Γλώσσας, όπου γίνεται µία ανάλυση για τα
αίτια του σεξισµού στη γλώσσα, δίνονται παραδείγµατα των µορφών του αλλά και
εµπεριέχονται πολλές προτάσεις και ιδέες για εναλλακτικούς τρόπους χρήσης της
γλώσσας, που συµβάλλουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων.
• Τσοκαλίδου Ρούλα, Γυναίκες, γλώσσα και λεξικά.
• Φραγκουδάκη Άννα, Η θυγάτηρ της Εύας και το επικρατέστερο γένος
• Φραγκουδάκη Άννα, Γιατί δεν υπάρχουν βουλεύτριες παρά µόνο χορεύτριες;
Ακόµη, στο CD-ROM και στην Ιστοσελίδα του Προγράµµατος υπάρχουν ιστοσελίδες σχετικά µε το σεξισµό στη γλώσσα και δίνονται οδηγίες και προτάσεις για
τρόπους αποφυγής του.
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2.2.6 Καλές πρακτικές
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην Ενότητα 1, στα νέα σχολικά εγχειρίδια που
αναλύσαµε, εµπεριέχονται αρκετές “καλές πρακτικές” σχετικά µε τη θεµατική του
φύλου. Συγκεκριµένα, εµπεριέχονται κείµενα που αναφέρονται και αναδεικνύουν
προβλήµατα και διακρίσεις µε βάση το φύλο σε παλαιότερες εποχές και στη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα. Τα κείµενα αυτά ενδείκνυται να επιλέγονται να
διδάσκονται, όπως και να “υπενθυµίζονται” στους µαθητές και στις µαθήτριες, όταν
στην καθηµερινότητα της σχολικής ζωής προκύπτουν ζητήµατα ή συζητήσεις που το
απαιτούν. Τα συγκεκριµένα κείµενα όπως και άλλα συνοδεύονται από ερωτήσεις/
εργασίες ή/και διαθεµατικές δραστηριότητες, η υλοποίηση των οποίων είναι δυνατό
να συµβάλλει στον προβληµατισµό και την ευαισθητοποίηση των µαθητών και των
µαθητριών για τις διακρίσεις µε βάση το φύλο και γενικά για τη δυναµική των διαφυλικών σχέσεων. Παράλληλα, προβάλλονται γυναίκες που είτε εµπλέκονται στα κοινά
ή ασκούν επαγγέλµατα σύγχρονα και µη παραδοσιακά για το φύλο τους ή τα χαρακτηριστικά προσωπικότητάς τους ξεφεύγουν από τις κυρίαρχες στερεοτυπικές για
το φύλο τους αντιλήψεις. Επισηµάνθηκαν, ακόµη, αρκετές περιπτώσεις αποφυγής
της γενικευτικής χρήσης του αρσενικού γένους.
Κρίναµε σκόπιµο να παραθέσουµε ενδεικτικά παραδείγµατα “καλών πρακτικών”
για τους ακόλουθους λόγους: α) η αποσιώπησή τους θα σήµαινε µια µεροληπτική
στάση και θέση για τα εγχειρίδια που αναλύσαµε, β) η ανάδειξη των νεωτεριστικών
αναφορών για τα φύλα στο περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων, ο σχολιασµός
τους κατά τη διδακτική πράξη, η αντιπαραβολή και η σύγκρισή τους µε στερεοτυπικές αναφορές, είναι δυνατό να συµβάλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων µε
το να αµφισβητεί και να αποδοµεί τις παγιωµένες γενικευτικές και απλουστευτικές
στερεοτυπικές αντιλήψεις και γ) τα ενδεικτικά παραδείγµατα “καλών πρακτικών”
σε συνδυασµό µε τις προτάσεις παρέµβασης που εµπεριέχονται στα “Συµπληρωµατικά Φυλλάδια”, είναι δυνατό να αξιοποιηθούν από το διδακτικό προσωπικό ως
παράδειγµα για µια συστηµατική, συνεπή και µεθοδική προσπάθεια αποδόµησης
των στερεοτυπικών αναφορών για τα φύλα, κάθε φορά που τις “συναντούν” και τις
“διαβάζουν” στο διδακτικό υλικό.
Ενδεικτικά παραδείγµατα
Κείµενα σχετικά µε τη θεµατική του φύλου
- Νεοελληνική Γλώσσα Β΄
«Η µητέρα συχνά εργάζεται…» (σ. 29), «Διαβατήριο για τη ζωή η βασική εκπαίδευση» (σ. 60), «Η πολύπλευρη προσφορά της γυναίκας» (σ. 129).
- Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄
«Διακρίσεις σε βάρος των γυναικών» (σ. 48).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄
Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου «Αυτοβιογραφία» (σ. 50), Ρέα Γαλανάκη «Η
µεταµφίεση» (σ. 244).
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Ερωτήσεις/Εργασίες/Διαθεµατικές Δραστηριότητες
- Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι
Το κείµενο µε τίτλο «Ένα ανδρόγυνο στην κλασσική Αθήνα» συνοδεύεται από τις
ακόλουθες ερωτήσεις-ασκήσεις:
- «Οι κυριότερες διαφορές στη θέση της γυναίκας τότε και τώρα – µε βάση
πάντα το κείµενο του Ξενοφώντα… Έως τα µέσα του 20ού αιώνα και αργότερα, η
κατανοµή των εργασιών στα δύο φύλα εµφάνιζε αρκετές οµοιότητες µε την εικόνα
που δίνει ο Ξενοφών. Ποιοι παράγοντες νοµίζετε ότι συνετέλεσαν στη ριζική µεταβολή που πραγµατοποιήθηκε στον τοµέα αυτόν στην Ελλάδα, ιδίως στις τελευταίες
δεκαετίες του 20ού αιώνα;» (σ. 32).
Το κείµενο µε τίτλο «Ένα οικογενειακό συµβούλιο» συνοδεύεται από τις ακόλουθες ερωτήσεις-ασκήσεις:
- «Αφού διαβάσετε προσεκτικά το εισαγωγικό σηµείωµα, το κείµενο και τα σχόλια, να επισηµάνετε τους κυριότερους περιορισµούς που ίσχυαν για µια γυναίκα τότε
αλλά δεν ισχύουν σήµερα… Υπάρχουν στο κείµενο ενδείξεις που αφήνουν να φανεί
ότι, παρά τους νοµικούς και άλλους περιορισµούς, ο ρόλος µιας γυναίκας µπορούσε
να είναι πολύ ουσιαστικός;» (σ. 38).
- Οµήρου Ιλιάδα
- «Αφού χωριστείτε σε οµάδες, να αναλάβετε να µελετήσετε διάφορα θέµατα
που έχουν σχέση µε τη γυναίκα και το ρόλο της στο ιλιαδικό έπος, όπως π.χ. «Η
γυναίκα ως σύζυγος και µητέρα στην Ιλιάδα», «Η γυναίκα πολεµικό λάφυρο και ερωµένη», «Γυναίκα και επιτάφιες τιµές ηρώων», «Η τύχη του γυναικείου πληθυσµού
µετά την άλωση µιας πόλης κατά τη διάρκεια του ιλιαδικού πολέµου» κ.ά. Με τα
τελικά συµπεράσµατα να συνθέσετε ένα κείµενο µε τίτλο «Η θέση και ο ρόλος της
γυναίκας στην Ιλιάδα». (σ. 165).
- «Αφού χωριστείτε σε δυο οµάδες, να επεξεργαστείτε τα εξής θέµατα, λαµβάνοντας υπόψη σας τις πληροφορίες που µας παρέχει η ενότητα: α) Άτοµο και οικογένεια στην οµηρική κοινωνία (οικογενειακές σχέσεις, δικαιώµατα και υποχρεώσεις,
ρόλοι, αξίες, όρια δράσης κτλ.). β) Άτοµο και κοινότητα (θέση και ρόλοι, δικαιώµατα
και υποχρεώσεις, ανταπόδοση εκ µέρους της κοινότητας, ρόλος της κοινής γνώµης
στην ιδιωτική ζωή κτλ.). Και στις δυο περιπτώσεις να προχωρήσετε σε συγκρίσεις µε
τη σηµερινή κοινωνία και να επισηµάνετε οµοιότητες και διαφορές» (σ. 79).
- Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄
Ο µύθος για την αλλαγή φύλου του Λευκίππου που είχε γεννηθεί κορίτσι ολοκληρώνεται µε διάφορες ερωτήσεις ανάµεσα στις οποίες οι ακόλουθες:
- «Σε ποια αίτια οφείλεται, κατά τη γνώµη σας, η παρατηρούµενη και στις µέρες
µας (ιδίως σε φτωχότερους πληθυσµούς) προτίµηση για αρσενικά τέκνα; Γνωρίζετε
έργα της ελληνικής ή της παγκόσµιας λογοτεχνίας που αναφέρονται άµεσα ή έµµεσα στο θέµα;» (σ. 116).
- Νεοελληνική Γλώσσα Β΄
Το κείµενο µε τίτλο «Η µητέρα εργάζεται» (σ. 29) συνοδεύεται από µια εικόνα
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που προβάλλει τη συµµετοχή του άνδρα στο άπλωµα των ρούχων και από την εξής
ερώτηση:
- «Γιατί η επαγγελµατική δραστηριότητα της µητέρας δεν είναι απειλητική για
την ισορροπία της οικογένειας; Ποια είναι η προσωπική σας άποψη για το θέµα
αυτό;» (σ. 29-30).
Με αφόρµηση το κείµενο «Η πολύπλευρη προσφορά της γυναίκας», οι µαθητές
και οι µαθήτριες καλούνται να προβληµατιστούν στα εξής:
- «Συζητήστε τις θέσεις που υποστηρίζει η µαθήτρια στο κείµενο 12 και τα επιχειρήµατά της… Μια άλλη µαθήτρια στη Βουλή των Εφήβων διατύπωσε τη θέση «Η
γυναίκα σήµερα, παρά την προσφορά και τη βελτίωση της θέσης της, εξακολουθεί ν’
αντιµετωπίζει προβλήµατα». Αναζητήστε µε τους συµµαθητές σας επιχειρήµατα που
να υποστηρίζουν την άποψή της» (σ. 130).
- Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄
- Πρόταση για διαθεµατική εργασία µε συλλογή ερευνητικών δεδοµένων αναφορικά µε τα είδη παιχνιδιών που διατίθενται και αγοράζονται για τα αγόρια και τα
κορίτσια και το ρόλο τους στη συντήρηση των στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους
ρόλους των φύλων (σ. 61).
- Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄
- «Και ενθυµήθηκα πως είµαι γυναίκα». Πώς ορίζεται η θέση της γυναίκας στο
κείµενο;… Συγκεντρώστε στοιχεία για την καθηµερινή ζωή, τις δυνατότητες εκπαίδευσης µιας νέας γυναίκας στις αρχές του 19ου αι. Πώς κρίνετε τη θέση της και τον
περιορισµένο κοινωνικό της ρόλο;» (σ. 52, «Αυτοβιογραφία» της Ε. Μαρτινέγκου).
- «Τι µαρτυρεί η αναγκαστική µεταµφίεση της Ελένης για τη θέση της γυναίκας
στα µέσα του 19ου αιώνα στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία; Σχολιάστε την απόφαση
της Ελένης να σπουδάσει ζωγραφική, καθώς και τη στάση του πατέρα της απέναντι
στην επιθυµία της κόρης του» (σ. 248, «Η µεταµφίεση» της Ρ. Γαλανάκη).
- Ιστορία
Με βάση το κείµενο για τη θέση των ανδρών και των γυναικών στην αρχαία Αθήνα, δίνονται οι ακόλουθες δύο ερωτήσεις:
- «Συµφωνούν τα αγόρια και τα κορίτσια µ’ αυτές τις απόψεις; Τι έχει αλλάξει
από τότε έως σήµερα;» (Α΄ Γυµνασίου: 76) και «Ποιος ήταν ο ρόλος της γυναίκας
στην Αθήνα; Ποιες διαφορές διαπιστώνετε στη θέση της γυναίκας σήµερα;» (Α΄
Γυµνασίου: 77).
Γυναίκες µε εµπλοκή στα κοινά
- Ηροδότου Ιστορίες
- Η Αρτεµισία, βασίλισσα της Αλικαρνασσού, συµµετέχει στη Ναυµαχία της
Σαλαµίνας, πραγµατοποιώντας, µάλιστα, έναν πολύ αποτελεσµατικό ελιγµό σε µια
κρίσιµη φάση της. (σ. 83).
- Οι γυναίκες στην Αρχαία Αίγυπτο που εµπορεύονται, ενώ οι άνδρες µένουν στο
σπίτι και υφαίνουν (σ. 34). Μια αντιστροφή της γνωστής στερεοτυπικής διχοτοµίας
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που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως επιχείρηµα ότι οι ρόλοι και οι δραστηριότητες των
ανδρών και των γυναικών δεν αποτελούν φυσική προέκταση του βιολογικού φύλου
τους.
- Νέα Ελληνικά
- Γκόλντα Μεΐρ Πρωθυπουργός του Ισραήλ (ΝΓΓ΄: 96) και Σίρλεϊ Τσίζχολµ εκλεγµένο µέλος στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, υπέρµαχος των δικαιωµάτων
των γυναικών (ΝΓΓ΄: 48).
- Εκτός από τις περιπτώσεις, τις ελάχιστες βέβαια, όπου αναφέρονται γυναίκες
σε θέσεις πολιτικής εξουσίας, προβάλλεται ακόµη και περιγράφεται η ενεργός συµµετοχή και δράση δύο γυναικών σε κρίσιµες για το Έθνος ιστορικές στιγµές. Έτσι,
στο κείµενο «Η Έξοδος» προβάλλεται µια γυναίκα, η Μάνθα, να πολεµά εναντίον
των Τούρκων κατά την πολιορκία του Μεσολογγίου (ΚΝΛΑ΄: 75). Επίσης, στο κείµενο
«Από δόξα και θάνατο» παρουσιάζεται η ενεργός συµµετοχή και δράση µιας γυναίκας, της Πολυξένης, στην περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης (ΚΝΛΒ΄: 83).
Περιπτώσεις Αποφυγής Γλωσσικού Σεξισµού
- Νεοελληνική Γλώσσα Α΄
- «Μέσα από τις στήλες του περιοδικού µας οι µαθητές και οι µαθήτριες του
σχολείου µε τη βοήθεια των καθηγητών µας…» (σ. 27),- «Ένας φίλος ή φίλη σας
θέλει να αγοράσει ένα καινούριο κινητό τηλέφωνο. Προτείνετέ του/της να αγοράσει…» (σ. 119), -«Προσπαθήστε να περιγράψετε σ’ ένα φίλο ή σε µια φίλη σας τα
χαρακτηριστικά του προσώπου…» (σ. 121).
- Νεοελληνική Γλώσσα Β΄
- «Θα έψαχνα να βρω µόνος (-η) µου την τροφή µου µέσα στο δάσος…» (σ. 16).
- «Σε µια οικογένεια SOS ζουν µαζί έξι ως οκτώ παιδιά, αγόρια και κορίτσια
διαφορετικών ηλικιών…» (σ. 31).
- «Αν ήσαστε µε τον αδελφό ή την αδελφή σας, πώς θα διατυπώνατε τις παρακάτω προτάσεις;» (σ. 36).

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Στην ενότητα αυτή θα παραθέσουµε εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες, σύµφωνα µε
σχετικές µελέτες7, προάγουν την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών και των µαθητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, συµβάλλουν στο να γίνεται η διαδικασία
µάθησης περισσότερο ενδιαφέρουσα και αποτελεσµατική σε ό,τι αφορά στην κατανόηση, αφοµοίωση και διατήρηση των προσφερόµενων γνώσεων και πληροφοριών.
7. Κόκκος, Α. (2003). «Εκπαιδευτικές Τεχνικές». Στο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα.
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Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που παραθέτουµε συµπληρώνουν τις προτάσεις
παρέµβασης που έγιναν κατά την παρουσίαση των ευρηµάτων της ανάλυσης των
σχολικών εγχειριδίων από την οπτική του φύλου. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές ουσιαστικά είναι διαδικασίες και τρόποι µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί µπορούν να
επεξεργαστούν µε τους/τις µαθητές/τριες στην τάξη τα διάφορα θέµατα που προτείνονται στις προτάσεις παρέµβασης. Έτσι, για παράδειγµα σε ό,τι αφορά την πολύ
περιορισµένη ανθολόγηση γυναικών συγγραφέων, τις περιορισµένες αναφορές σε
γυναίκες επιστήµονες, σε γυναίκες πολιτικούς κτλ. οι εκπαιδευτικοί µπορούν να
αξιοποιήσουν την τεχνική του καταιγισµού ιδεών. Δηλαδή, να ζητήσουν από τους µαθητές και τις µαθήτριες να κατονοµάσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται δέκα γυναίκες και
δέκα άνδρες συγγραφείς, πολιτικούς κτλ. Για το ίδιο θέµα µπορούν να αξιοποιήσουν
την τεχνική της συζήτησης, της αυτοκατευθυνόµενης µάθησης κ.ά.
Στη συνέχεια, παραθέτουµε και περιγράφουµε σύντοµα κάποιες πολύ βασικές
εκπαιδευτικές τεχνικές που προωθούν την ενεργητική συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που προτείνουµε είναι:
• Ερωτήσεις-απαντήσεις
• Συζήτηση
• Καταιγισµός ιδεών
• Ασκήσεις

• Οµάδες εργασίας
• Μελέτη περίπτωσης
• Παιχνίδι ρόλων
• Προσοµοίωση

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

Ερωτήσεις-Απαντήσεις
Ο πιο απλός και πρακτικός τρόπος για να αποφύγουν οι εκπαιδευτικοί το µονόλογο της εισήγησης είναι να θέτουν ερωτήσεις στους µαθητές και στις µαθήτριες,
να καταγράφουν τις απαντήσεις τους και στη συνέχεια να προβαίνουν σε συµπληρώσεις ή/και διορθώσεις και σε σύνθεση των απόψεων/ανακεφαλαίωση.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται τα εξής:
• οι µαθητές και οι µαθήτριες, υποκινούνται να πουν τη γνώµη τους, να σκεφτούν αυτοδύναµα. Επίσης, ανακαλύπτουν µόνοι και µόνες τους διάφορες πτυχές
του υπό µελέτη ζητήµατος. Έτσι, προωθείται η αυτενέργεια και η ενεργητική εµπλοκή τους στη µαθησιακή διαδικασία.
• ταυτόχρονα, µαθαίνουν να εκφράζονται, να διατυπώνουν τις σκέψεις τους,
να αξιοποιούν τις γνώσεις και τις εµπειρίες τους, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η
αυτοεκτίµηση και η αυτοπεποίθησή τους.
• κάθε µαθητής και µαθήτρια γνωστοποιεί στους συµµαθητές και στις συµµαθήτριες τις απόψεις του/της, µαθαίνει ο ένας από τον άλλο και οικοδοµείται πνεύµα
οµάδας.
• καθένας και καθεµία µπορεί να θέσει τα ερωτήµατα και τα ζητήµατα που
τον/την απασχολούν.
• εκφράζονται ποικίλες απόψεις. Έτσι, αποδεικνύεται ότι είναι φυσικό να υπάρ66

χουν διαφορετικές οπτικές, ωστόσο, µπορεί να γίνεται σύνθεσή τους και να αξιοποιούνται οι διαφορές, εφόσον αυτές εµπλουτίζουν τον κοινό προβληµατισµό.
• οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώνουν τις µαθησιακές ανάγκες
και δυνατότητες της οµάδας και να αναθεωρούν, εάν χρειάζεται, την τακτική τους.
Συζήτηση
Η συζήτηση αποτελεί εκπαιδευτική τεχνική που είναι συγγενική προς την τεχνική
των ερωτήσεων-απαντήσεων. Και οι δυο τεχνικές αποσκοπούν στο να συντελεστεί η
µάθηση µέσω του διαλόγου εκπαιδευτικών - µαθητών και µαθητριών ή των µαθητών και
των µαθητριών µεταξύ τους. Η διαφορά έγκειται στο εξής: Οι ερωτήσεις-απαντήσεις
εξετάζουν ένα ζήτηµα λιγότερο συστηµατικά από ό,τι η συζήτηση. Οι ερωτήσεις που
τίθενται είναι περιορισµένου αριθµού και δεν απαιτούν σε βάθος προετοιµασία από την
πλευρά των εκπαιδευτικών. Συχνά τίθενται και αυθόρµητα, µε µορφή αυτοσχεδιασµού,
όταν οι εκπαιδευτικοί σε κάποιο σηµείο της µαθησιακής διαδικασίας επιχειρούν να εκµαιεύσουν τις απόψεις των µαθητών και των µαθητριών αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον τους. Αντίθετα, στόχος της συζήτησης είναι να γίνει η επεξεργασία ενός ζητήµατος
σε βάθος. Για την επιτυχία του συγκεκριµένου στόχου οι εκπαιδευτικοί ενδείκνυται να
έχουν προσχεδιάσει µια επαγωγική σειρά ερωτήσεων (προφορικών ή γραπτών), µε
βάση τις οποίες προσεγγίζεται σταδιακά το ζήτηµα. Η συζήτηση µπορεί να διεξαχθεί
είτε στην ολοµέλεια της οµάδας είτε σε δυάδες ή σε οµάδες εργασίας.
Καταιγισµός ιδεών
Η τεχνική αυτή συνίσταται στην πολυεπίπεδη εξέταση ενός ζητήµατος ή µιας κεντρικής έννοιας µέσω της παρακίνησης των µαθητών και των µαθητριών να προβούν
σε ελεύθερη, αυθόρµητη έκφραση ιδεών.
Οι εκπαιδευτικοί ζητούν από τα παιδιά να προτείνουν όσο περισσότερες ιδέες
µπορούν σε µια ερώτηση που τους θέτει. Τα ενθαρρύνει να τις εκφράσουν σε γρήγορο ρυθµό, αυθόρµητα, ο ένας µετά τον άλλον, υπό µορφή «καταιγισµού». Δεν έχει
σηµασία αν γνωρίζουν το θέµα. Ζητούµενο είναι να συµβάλλουν στην εξέταση του
ζητήµατος µε όποια ιδέα ή πρόταση έρχεται στο µυαλό τους, έστω και αν µοιάζει φανταστική ή απραγµατοποίητη. Δε γίνεται κριτική όσο παρουσιάζονται οι ιδέες, ωστόσο, οι συµµετέχοντες και οι συµµετέχουσες θα κληθούν αργότερα να τις εξηγήσουν.
Οι εκπαιδευτικοί σηµειώνουν τις ιδέες στον πίνακα πιστά, χωρίς να υποδεικνύουν τίποτα. Εξετάζουν τις γραµµένες λέξεις και τις ταξινοµούν σε κατηγορίες. Στη
συνέχεια, αξιοποιώντας την τεχνική των ερωτήσεων-απαντήσεων ή της συζήτησης,
οδηγούν την οµάδα σε σχολιασµό των κατηγοριών που προέκυψαν. Τέλος, προβαίνουν σε σύνθεση όσων συζητήθηκαν.
Ασκήσεις
Άσκηση θεωρείται κάθε µορφή ατοµικής ή συλλογικής εργασίας, η οποία πραγµατοποιείται στο πλαίσιο µιας διδακτικής ενότητας και έχει στόχο να οδηγήσει τους
µαθητές και τις µαθήτριες σε πράξη που την ακολουθεί ανάλυση της αποκτηθείσας
67

εµπειρίας, άντληση γενικών αρχών και διασύνδεση µε τη θεωρία.
Η άσκηση, όταν γίνεται στο πλαίσιο µιας εκπαιδευτικής αίθουσας ή ενός εργαστηρίου, µπορεί να διαρκεί από λίγα λεπτά έως λίγες ώρες. Μπορεί, επίσης,
να προσλάβει µεγάλη ποικιλία µορφών: επεξεργασία ενός ζητήµατος, λύση ενός
προβλήµατος κτλ.
Οµάδες εργασίας
Οι εκπαιδευτικοί ζητούν από τους µαθητές και τις µαθήτριες να χωριστούν σε
µικρές οµάδες για να κάνουν µια άσκηση οποιουδήποτε είδους ή µια συζήτηση
για οποιοδήποτε ζήτηµα. Πρόκειται για µια εκπαιδευτική τεχνική που µπορεί να
εφαρµοστεί ευέλικτα, σε συνδυασµό µε άλλες τεχνικές, σε κάθε διδακτική ενότητα
οποιουδήποτε προγράµµατος.
Μελέτη περίπτωσης
Πρόκειται για µια µορφή σύνθετης άσκησης, η οποία έχει τα εξής ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά: Ένα πραγµατικό ή υποθετικό παράδειγµα, που αντανακλά µια ευρύτερη κατάσταση, παρουσιάζεται στην τάξη µε σκοπό να αναλυθεί σε βάθος και να
διερευνηθούν οι λύσεις στα προβλήµατα που αναδύονται.
Η εκπαιδευτική αυτή τεχνική έχει δυο πεδία εφαρµογής. Αφενός χρησιµοποιείται µε στόχο να γίνει εµπέδωση και εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεων που έχουν
αποκτηθεί. Αφετέρου υιοθετείται, όταν ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση των
απαιτούµενων γνώσεων, µε κύριο στόχο να υποκινηθεί η ευρετική πορεία προς τη
µάθηση. Και στις δυο εκδοχές, µέσα από την ενδελεχή διερεύνηση της «επιµέρους»
περίπτωσης, εξάγονται συµπεράσµατα (ή τουλάχιστον διατυπώνονται υποθέσεις)
για το «όλο».
Παιχνίδι ρόλων
Πρόκειται για την εκπαιδευτική τεχνική κατά την οποία οι µαθητές και οι µαθήτριες υποδύονται ρόλους που συνδέονται µε µια εξεταζόµενη κατάσταση στον
επαγγελµατικό ή τον κοινωνικό τοµέα µε στόχο µέσα από το βίωµα να κατανοήσουν
βαθύτερα τόσο την κατάσταση όσο και τις αντιδράσεις τους σε αυτήν. Το παιχνίδι
ρόλων εφαρµόζεται, κυρίως, όταν επιδιώκεται η ανάλυση προβληµατικών ή συγκρουσιακών καταστάσεων, που αφορούν τους ρόλους, τις ικανότητες, τις στάσεις, την
επικοινωνία, τη συµπεριφορά.
Προσοµοίωση
Η προσοµοίωση είναι µια µεγάλη άσκηση, κατά την οποία οι µαθητές και οι
µαθήτριες συµµετέχουν νοητά στην αναπαράσταση µιας κατάστασης που ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Καλούνται να αντιληφθούν πώς θα σκέφτονταν και θα
συµπεριφέρονταν ορισµένα πρόσωπα µέσα σε συγκεκριµένες συνθήκες (γυναίκες,
άνδρες, κορίτσια, αγόρια σε διάφορες καταστάσεις, ρόλους, επιλογή σπουδών) και να
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αντιδράσουν όπως αυτά, σαν να αντιµετώπιζαν τις ίδιες καταστάσεις. Με τη διείσδυση
στη νοητή πραγµατικότητα επιδιώκεται οι µαθητές και οι µαθήτριες να µπορούν να
αντιλαµβάνονται βαθύτερα τις διάφορες πλευρές της, έτσι ώστε να συµπεριφέρονται
αποτελεσµατικά σε παρόµοιες καταστάσεις. Συνεπώς, η προσοµοίωση είναι µια εκπαιδευτική τεχνική που µοιάζει µε το παιχνίδι ρόλων, µε τη διαφορά ότι οι µαθητές και οι
µαθήτριες δεν καλούνται να δράσουν κατά θεατρικό τρόπο, αλλά να καταλάβουν πώς
δρουν (ή πώς πρέπει να δρουν) τα άτοµα που εµπλέκονται σε αυτήν την κατάσταση.
Λύση προβλήµατος
Η τεχνική αυτή ουσιαστικά αποτελεί µια εκτεταµένη µελέτη περίπτωσης. Η
εφαρµογή της µπορεί να διαρκέσει από λίγες ώρες έως µερικές ηµέρες. Ενδείκνυται να συνδυάζεται µε την προσοµοίωση ή άλλες ενεργητικές εκπαιδευτικές
τεχνικές. Ωστόσο, η ειδοποιός διαφορά αυτής της τεχνικής είναι ότι επικεντρώνεται
στην παρουσίαση ενός πραγµατικού ή υποθετικού προβλήµατος που ενδιαφέρει
άµεσα τους µαθητές και τις µαθήτριες, τους/τις εµπλέκει στην ανάλυσή του και
στην αναζήτηση λύσεων και, τέλος, τους/τις κατευθύνει να επεξεργαστούν τρόπους
εφαρµογής της λύσης που επέλεξαν.
Αυτοκατευθυνόµενη µάθηση
Πρόκειται για την εκπαιδευτική τεχνική σύµφωνα µε την οποία η µάθηση πηγάζει
σε καθοριστικό βαθµό από τις ενέργειες των ίδιων των µαθητών και των µαθητριών
και προέρχεται από την απευθείας επαφή τους µε τις µαθησιακές πηγές. Τα αγόρια
και τα κορίτσια που συµµετέχουν προχωρούν βαθµιαία στην κατανόηση του µαθησιακού αντικειµένου, βασιζόµενοι/ες στις δυνάµεις τους. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών
είναι να δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες και να δίνουν τις οδηγίες. Με αυτόν
τον τρόπο αυξάνεται κατακόρυφα η ικανότητα όσων συµµετέχουν να «µαθαίνουν
πώς να µαθαίνουν» και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η υπευθυνότητά τους στην
πορεία της µάθησης. Βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήµατος
είναι η δέσµευση εκείνων που συµµετέχουν σε ό,τι αφορά την επίτευξη του µαθησιακού στόχου και η εµπιστοσύνη στις δυνάµεις τους.
Συνέντευξη από ειδικό
Πηγές της µάθησης δεν αποτελούν µόνο όσα γνωρίζουν και δηµιουργούν οι
εκπαιδευτικοί οι µαθητές και οι µαθήτριες ή όσα περιέχουν οι διάφορες µορφές
του διδακτικού υλικού. Πηγή µάθησης µπορεί εξίσου να είναι ένα άτοµο που έχει
ειδικότητα ή εµπειρία σε ένα τοµέα και προσκαλείται στο σχολείο µε στόχο να µεταφέρει την εµπειρία του στουςµαθητές και στις µαθήτριες. Στην περίπτωση αυτή
χρησιµοποιείται η εκπαιδευτική τεχνική συνέντευξη από ειδικό.
Εκπαιδευτική επίσκεψη
Μια ακόµη πηγή µάθησης, πέρα από το διδακτικό προσωπικό, το διδακτικό υλικό,
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τους µαθητές και τις µαθήτριες είναι η άντληση εµπειρίας από έναν εργασιακό ή
άλλο χώρο που επισκέπτεται η τάξη. Το πλεονέκτηµα αυτής της τεχνικής είναι ότι
οι µαθητές και οι µαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν καταστάσεις,
λειτουργίες και εφαρµογές που δεν µπορούν να αναπαρασταθούν εύκολα µέσα στην
αίθουσα διδασκαλίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη σχετική βιβλιογραφία, µπορείτε να ανατρέξετε στο
CD-ROM και στην Ιστοσελίδα του Προγράµµατος: www.isotita-epeaek.gr
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