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   ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο: «Η εκπαίδευση ενηλίκων υπό το πρίσμα 

των θεωρητικών προσεγγίσεων του φεμινισμού και της φεμινιστικής παιδαγωγικής» 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στη 

«Δια βίου μάθηση» του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Το ενδιαφέρον μου για τη διαπραγμάτευση του συγκεκριμένου θέματος 

πηγάζει από το γεγονός ότι παρόλο που έχουν περάσει πάνω από δύο αιώνες από τη 

διατύπωση των πρώτων φεμινιστικών θεωριών και τη δραστηριοποίηση του 

φεμινιστικού κινήματος, οι στόχοι τους δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη. Στις μέρες μας, ο 

φεμινισμός θεωρείται από πολλούς μία παρωχημένη ιδέα και απολίθωμα του 

παρελθόντος χωρίς σκοπό. Η αρνητική απεικόνιση του φεμινισμού, η οποία πολλές 

φορές αγγίζει τα όρια της γελοιοποίησης με την παρουσίαση ακραίων εκφάνσεων του 

κινήματος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει οδηγήσει στην παρεξηγημένη 

εικόνα σχετικά με τις φεμινίστριες, οι οποίες παρουσιάζονται για παράδειγμα, ως 

γυναίκες που μισούν τους άνδρες, ή που καταδικάζουν τη χρήση καλλυντικών κ.α. 

και στην καλύτερη των περιπτώσεων ως γυναίκες που ζητούν ίσα δικαιώματα τα 

οποία έχουν ήδη αποκτηθεί. Η αλήθεια είναι ότι τα στερεότυπα, οι έμφυλες 

διακρίσεις και οι πατριαρχικές αντιλήψεις εξακολουθούν να υφίστανται ακόμα στον 

δυτικό κόσμο και πολλές γυναίκες αποδεχόμενες αυτό το κατεστημένο 

συμμορφώνονται με τους κανόνες του και συμβιβάζονται με τη θέση που τους έχει 

δοθεί. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξετάσει τον ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσει η εκπαίδευση ενηλίκων, ως τομέας που προάγει την κοινωνική 

δικαιοσύνη και τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στον αγώνα για την εξάλειψη 

του σεξισμού, των στερεότυπων, των διακρίσεων, της καταπίεσης και της 

εκμετάλλευσης των γυναικών.   

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Βασιλική 

Καραβάκου, επιβλέπουσα της διπλωματικής μου εργασίας, για την υπομονή της, την 

ανεκτίμητη βοήθειά της, τις πολύτιμες επισημάνσεις της και τις χρήσιμες συμβουλές 

της. Οι εμπεριστατωμένες απόψεις της και οι εύστοχες παρατηρήσεις της ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικές για την υλοποίηση αυτής της εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τους επόπτες, την κυρία Αθηνά Σιπητάνου και τον κύριο Ευθύμιο 

Βαλκάνο για την υποστήριξή τους.  
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    ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο φεμινισμός ως φιλοσοφική θεωρία και ως κοινωνικοπολιτικό κίνημα επισημαίνει 

τη διαχρονικά άνιση θέση των γυναικών στην πολιτική, την κοινωνία και την 

εκπαίδευση, καταδικάζει τον μισογυνισμό και την εκμετάλλευση και αμφισβητεί τις 

στερεότυπες πατριαρχικές αντιλήψεις και στάσεις. Αναμφισβήτητα, ακόμη και στις 

μέρες μας τα έμφυλα καθεστώτα παραμένουν ενεργά στους κοινωνικοπολιτιστικούς 

οργανισμούς, στους πολιτικούς θεσμούς, στον χώρο της εκπαίδευσης και στις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτό είναι, επίσης, εμφανές στον τομέα της εκπαίδευσης 

ενηλίκων όπου οι κυρίαρχοι λόγοι που έχουν υιοθετηθεί είναι σε μεγάλο βαθμό 

έμφυλα προκατειλημμένοι.  

Όμως, οι πατριαρχικές αντιλήψεις, οι προκαταλήψεις, η υποτίμηση και ο 

αποκλεισμός των εμπειριών, των αναγκών και της γνώσης των γυναικών δεν έχουν 

θέση σε έναν τομέα, όπως είναι αυτός της εκπαίδευσης ενηλίκων, ο οποίος προάγει 

την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο φεμινισμός, μέσω της φεμινιστικής παιδαγωγικής, είναι 

σε θέση να προσφέρει αναλύσεις και στρατηγικές για τη μαθησιακή διαδικασία, το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο, και τις μεθόδους διδασκαλίας που θα οδηγήσουν στην 

αμφισβήτηση των σχέσεων εξουσίας που βασίζονται στο φύλο, τη φυλή και την 

κοινωνική τάξη στο περιβάλλον ενήλικης μάθησης, στην αποκάλυψη των έμφυλων 

διακρίσεων στη βιβλιογραφία και στις πρακτικές του πεδίου, και, συνεπώς, στη 

δημιουργία ενός συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος όπου κανείς δεν 

αποκλείεται ή καταπιέζεται.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει, μέσω της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, να καταγράψει, να διερευνήσει και να αναδείξει τις αντιλήψεις των 

φιλοσοφικών προσεγγίσεων του φεμινισμού, να εξετάσει τις αρχές της φεμινιστικής 

παιδαγωγικής και να προσφέρει προτάσεις σε διδακτικό και θεσμικό επίπεδο στο 

πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η εφαρμογή των εν λόγω προτάσεων θα 

ωφελούσε σημαντικά στην εξάλειψη της περιθωριοποίησης και στην επίτευξη του 

στόχου της εκπαίδευσης ενηλίκων για κοινωνική δικαιοσύνη.  

 

 

Λέξεις-κλειδιά: φεμινισμός, φεμινιστική παιδαγωγική, εκπαίδευση ενηλίκων, έμφυλες 

διακρίσεις, κοινωνική δικαιοσύνη  
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                                                     ABSTRACT 

 

Feminism, as a philosophical theory and a sociopolitical movement, emphasizes 

women’s unequal position throughout history in politics, society and education, 

condemns misogyny and exploitation, and challenges the stereotypical patriarchal 

perceptions and attitudes. Undoubtedly, even nowadays, gendered regimes remain 

active in sociopolitical organizations, in political institutions, in the field of education 

and in interpersonal relationships. This is, also, evident in the sector of adult 

education where the dominant discourses are gendered biased to a great extent. 

However, patriarchal perceptions, prejudices and the disparagement and 

exclusion of women’s experiences, needs and knowledge do not belong in a field, like 

that of adult education, which promotes social justice. Feminism, through feminist 

pedagogy, is in a position to offer analyses and strategies for the learning process, the 

educational content, and the teaching methods that will lead to the challenging of 

power relations based on gender, race and class within the framework of adult 

education, the unmasking of gendered biases in the literature and practices of the 

field, and, consequently, to the creation of an inclusive learning environment, where 

no one is excluded or oppressed. 

The aim of this thesis is, through literature review, to record, analyze and 

highlight the philosophical approaches of feminism, examine the principles of 

feminist pedagogy and make suggestions within the educational and institutional 

framework in the context of adult education. The application of the aforementioned 

suggestions would be of great benefit to the eradication of marginalization and to the 

accomplishment of the pursuit of social justice.  

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: feminism, feminist pedagogy, adult education, gendered biases, social 

justice 
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                                                       ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ανάπτυξη της φεμινιστικής θεωρίας και οι δράσεις του φεμινιστικού κινήματος για 

περισσότερο από δύο αιώνες έχουν καταφέρει να φέρουν στο επίκεντρο την 

περιθωριοποίηση των γυναικών και τις διακρίσεις που αυτές υφίστανται στις 

ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Η φεμινιστική οπτική κρίνεται απαραίτητη για να 

αποκαλυφθεί η ανισότητα στις σχέσεις εξουσίας τόσο στην κοινωνία όσο και στον 

χώρο της εκπαίδευσης και για να αμφισβητηθεί το κατεστημένο που διαιωνίζει την 

κυριαρχία κάποιων ομάδων και τον αποκλεισμό κάποιων άλλων.  

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι: 1) να καταγράψει και 

να διερευνήσει τις αντιλήψεις των φεμινιστικών φιλοσοφικών προσεγγίσεων, 2) να 

αναδείξει τις αρχές της φεμινιστικής παιδαγωγικής, 3) να επισημάνει το πώς η 

εκπαίδευση ενηλίκων είναι σε θέση να συμβάλει στην εξάλειψη της 

περιθωριοποίησης των γυναικών και 4) να προσφέρει προτάσεις για τη θέση και τον 

ρόλο των γυναικών, προτάσεις των οποίων η αποδοχή στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος και γενικότερα, σε μια πιο δίκαιη κοινωνία.  

Διερευνώντας τα παραπάνω ζητήματα, ανακύπτουν τα εξής ερωτήματα στα 

οποία η παρούσα εργασία καλείται να ανταποκριθεί: 

1) ποια είναι η συνεισφορά της φεμινιστικής θεωρίας και του φεμινιστικού κινήματος 

στη βελτίωση της ζωής και της εκπαίδευσης των γυναικών; 

2) σε ποιόν βαθμό το θεωρητικό πλαίσιο και η βιβλιογραφία της εκπαίδευσης 

ενηλίκων λαμβάνουν υπόψη τους τον ρόλο και τις εμπειρίες των γυναικών και σε 

ποιόν βαθμό διαιωνίζουν την περιθωριοποίησή και καταπίεσή τους ακολουθώντας τη 

γενικότερη τάση που επικρατεί στην κοινωνία και την εκπαίδευση; 

3) εάν και πώς οι τρόποι μάθησης και οι εμπειρίες των γυναικών στην εκπαίδευση 

ενηλίκων διαφέρουν από αυτούς των ανδρών;  

4) οδήγησε ή είναι σε θέση να οδηγήσει η εκπαίδευση ενηλίκων στην ενδυνάμωση 

και τη χειραφέτηση των γυναικών; 

5) είναι σε θέση η φεμινιστική παιδαγωγική να προτείνει την ανάληψη δράσεων στις 

πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων έτσι ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής 

των γυναικών;  

Τα ερωτήματα αυτά θα διερευνηθούν μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

που αφορά στη φιλοσοφία του φεμινισμού και της εκπαίδευσης ενηλίκων.  
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Ο φεμινισμός στοχεύει στην εξάλειψη των έμφυλα άνισων σχέσεων εξουσίας, 

στην αμφισβήτηση των πατριαρχικών αντιλήψεων και στην προώθηση της 

χειραφέτησης των γυναικών. Η παρούσα εργασία επιδιώκει να διερευνήσει εάν η 

εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένας τομέας στον οποίον οι παραπάνω στόχοι είναι σε 

θέση να βρουν πρόσφορο έδαφος για να επιτευχθούν. Αν και ο ρόλος των γυναικών, 

καθώς και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων, στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

φαίνεται να είναι περιορισμένος, είναι σίγουρο ότι αυτός θα μπορέσει να αναδειχθεί 

εφόσον υιοθετηθεί η φεμινιστική προσέγγιση. Άλλωστε η κοινωνική δικαιοσύνη 

υπήρξε πάντοτε στόχος της εκπαίδευσης ενηλίκων και για να επιτευχθεί θα πρέπει να 

μην αποκλείεται κανένας αλλά, αντιθέτως, να δίνεται η ευκαιρία στις φιμωμένες 

φωνές να ακουστούν και στις αποκλεισμένες ομάδες να μετασχηματιστούν, να 

απελευθερωθούν και να διεκδικήσουν τη θέση που τους αξίζει στην κοινωνία. 

Επομένως, φιλοδοξία μας είναι να αναδείξουμε ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι σε 

θέση να συμβάλλει στην αποκάλυψη των έμφυλα άνισων σχέσεων εξουσίας και στην 

χειραφέτηση των γυναικών καθώς και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων.  

Η φεμινιστική θεωρία αμφισβητεί, απορρίπτει και επιδιώκει να ανατρέψει την 

άνιση μεταχείριση των γυναικών από το πατριαρχικό κατεστημένο. Παρόλο που η 

φεμινιστική θεωρία δεν είναι ενιαία, στόχος της είναι η αμφισβήτηση των έμφυλα 

άνισων σχέσεων εξουσίας, η ανάπτυξη της γυναικείας συνείδησης και η εξάλειψη της 

πατριαρχίας. Όπως αναφέρει η Mackay (2015), οι φεμινίστριες χρησιμοποιούν τη 

λέξη πατριαρχία για να αναφερθούν στην ανδρική κυριαρχία και υπεροχή στις 

κοινωνίες όπου οι άνδρες, ως ομάδα, επικρατούν στις θέσεις εξουσίας στην πολιτική, 

στον πολιτισμό, στις επιχειρήσεις, στο νόμο, στο στρατό (Mackay, 2015:5).  

Την εξάλειψη της ανδρικής κυριαρχίας στις θέσεις εξουσίας και την 

πρόσβαση των γυναικών στους θεσμούς και στα συστήματα προνομίων τα οποία 

διαχρονικά ήταν προσβάσιμα μόνο από άνδρες έχει ως στόχο ο φιλελεύθερος 

φεμινισμός. Με ρίζες στη φιλοσοφία του Διαφωτισμού, η φιλελεύθερη προσέγγιση 

εστιάζει στις ίσες ευκαιρίες και την ίση αντιμετώπιση των γυναικών στους τομείς της 

εργασίας, της ιδιοκτησίας, της νομοθεσίας και της εκπαίδευσης μέσα στο υπάρχον 

σύστημα το οποίο δεν επιδιώκει να αλλάξει – αυτό που επιδιώκει να αλλάξει είναι η 

θέση των γυναικών σε αυτό. Με την πατριαρχία ως την κύρια μορφή δομικής 

καταπίεσης και αιτία της γυναικείας εκμετάλλευσης ασχολείται ο ριζοσπαστικός 

φεμινισμός, ενώ ο μαρξιστικός τοποθετεί τα αίτια της γυναικείας καταπίεσης στα 

πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος. Από την άλλη πλευρά, όπως επισημαίνει η 
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Tisdell (1995),  οι υποστηρικτές του μεταστρουκτουραλισμού ισχυρίζονται ότι οι 

στρουκτουραλιστικές θεωρίες δε λαμβάνουν υπόψη τους την ικανότητα του ατόμου 

για δράση, ή το γεγονός ότι τα άτομα είναι σε θέση να ασκήσουν κάποια εξουσία και 

έλεγχο στη ζωή τους παρά το γεγονός ότι βιώνουν κάποιες μορφές δομικής 

καταπίεσης. Επιπλέον, οι στρουκτουραλιστικές θεωρίες ασχολούνται μόνο με 

συστήματα καταπίεσης ή προνομίων από την οπτική γωνία της όποιας δομής 

αποτελεί το επίκεντρο της ανάλυσής τους, για παράδειγμα, η πατριαρχία ή ο 

καπιταλισμός και παραβλέπουν το γεγονός ότι κάποιες ομάδες είναι πιο προνομιούχες 

από κάποιες άλλες μέσα σε μία συγκεκριμένη δομική μονάδα. Επομένως, οι 

μεταστρουκτουραλιστικές φεμινιστικές θεωρίες ασχολούνται με τα πολλαπλά 

συστήματα καταπίεσης και προνομιών, συμπεριλαμβανομένων του κοινωνικού 

φύλου, της φυλής, της κοινωνικής τάξης και του σεξουαλικού προσανατολισμού 

(Tisdell, 1995:70). 

Ανεξάρτητα από την οπτική που υιοθετούν, όλες οι θεωρίες του φεμινισμού 

και οι δράσεις του φεμινιστικού κινήματος επιδιώκουν την ανάδειξη των θεμάτων 

που έχουν οδηγήσει στον αποκλεισμό και την εκμετάλλευση των γυναικών καθώς και 

την εξάλειψη της πατριαρχίας και των διακρίσεων εις βάρος τους. Παρόλα αυτά, η 

περιορισμένη πρόσβαση των γυναικών στις κοινωνικές δομές, οι έμφυλες διακρίσεις 

σε όλους τους τομείς και οι έμφυλα άνισες σχέσεις εξουσίας στην κοινωνία είναι 

αδιαμφισβήτητο γεγονός ακόμα και στις μέρες μας.  

Σύμφωνα με τις έρευνες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2016), οι γυναίκες 

στην Ευρώπη έχουν λιγότερη πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία από ότι οι άνδρες, 

κατέχουν μικρότερη περιουσία, απασχολούνται σε μη ασφαλείς και χαμηλότερα 

αμειβόμενες θέσεις εργασίας και παραμένουν δυσανάλογα επηρεασμένες από τη 

φτώχεια και τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας. Επιπλέον, στις περισσότερες 

Ευρωπαϊκές χώρες οι γυναίκες αμείβονται με, κατά μέσο όρο, από 60 ως 70% του 

συνολικού μισθού των ανδρών (Council of Europe, 2016:3). Το γεγονός ότι το φύλο 

είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τον μισθό ενός ατόμου είναι εμφανές και στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου, σύμφωνα με την O'Brien (2015), οι γυναίκες 

κερδίζουν 78 σεντς για κάθε δολάριο που κερδίζουν οι άνδρες, ενώ για κάποιες άλλες 

γυναίκες η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη, για παράδειγμα, οι μαύρες 

αμερικανίδες κερδίζουν 64 σεντς και οι λατινο-αμερικανίδες 56 σεντς για κάθε 

δολάριο που κερδίζει ένας λευκός άνδρας (O'Brien, 2015).   
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Είναι γεγονός ότι τα έμφυλα στερεότυπα συνεχίζουν να επηρεάζουν τον ρόλο 

των γυναικών στην ιδιωτική σφαίρα γεγονός που επηρεάζει τη συμμετοχή τους στην 

κοινωνική και δημόσια σφαίρα. Σύμφωνα με την αναφορά του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, οι εικόνες σχετικά με τους ρόλους των γυναικών και των ανδρών, έτσι 

όπως παρουσιάζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι εμφανώς 

επηρεασμένες από τους υπάρχοντες στερεοτυπικούς και σεξιστικούς κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς κανόνες. Για παράδειγμα, το 2015, οι γυναίκες αποτέλεσαν θέμα στο 

25% των ειδήσεων που παρουσιάστηκαν. Επίσης, στον χώρο της εκπαίδευσης, ο 

οποίος θεωρητικά αποτελεί έναν χώρο προώθησης της κοινωνικής αλλαγής, τα 

παραδείγματα αρνητικών έμφυλων στερεότυπων είναι άφθονα, όπως αποδεικνύει η 

συμπεριφορά και οι πρακτικές διδασκαλίας και το περιεχόμενο των διδακτικών 

βιβλίων στα οποία οι γυναίκες και η συνεισφορά τους περνάνε απαρατήρητες 

(Council of Europe, 2016:3).  

Αναφερόμενη σε πιο γενικά πλαίσια όσον αφορά στην κατάσταση των 

γυναικών, η Sandra Lee Bartky στο άρθρο της «Foucault, Femininity, and the 

Modernization of Patriarchal Power» (1990) επισημαίνει ότι οι γυναίκες έχουν 

μεταβεί από τον περιορισμένο ρόλο τους στον ιδιωτικό χώρο με μοναδική θηλυκή 

μοίρα τη μητρότητα σε μία κανονιστική θηλυκότητα σύμφωνα με την οποία η 

εξωτερική τους εμφάνιση είναι υψίστης σημασίας. Αυτή η γυναίκα, σύμφωνα με τη 

Bartky, θυμίζει τον τρόφιμο του Πανοπτικού καθώς έχει καταντήσει ένα αυτό-

αστυνομευόμενο υποκείμενο αφοσιωμένο στην αυτό-παρακολούθηση η οποία είναι 

μίας μορφής υπακοής στην πατριαρχία (Bartky, 1990: 81 στο Tong, 2009:279).  

Η παρούσα διπλωματική εργασία, βασιζόμενη στη μέθοδο της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης επιστημονικά έγκυρων πηγών, διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. Στο 

πρώτο κεφάλαιο, αρχικά, επιχειρείται να διευκρινιστεί ο όρος φεμινισμός και έπειτα 

γίνεται μια ιστορική καταγραφή του ως πολιτικοκοινωνικό κίνημα όπως αυτό 

εξελίχθηκε από την περίοδο του Διαφωτισμού και έπειτα. Παρουσιάζονται οι 

σημαντικότερες στιγμές των τριών κυμάτων του φεμινισμού, κατά τη διάρκεια των 

οποίων αναπτύχθηκαν οι φεμινιστικές φιλοσοφικές θεωρίες, οι οποίες επηρεάστηκαν 

από διαφορετικές φιλοσοφικές κοινωνικοπολιτικές προσεγγίσεις. Στη συνέχεια, 

αναλύονται εκείνα τα ρεύματα της φεμινιστικής φιλοσοφίας που επηρέασαν 

περισσότερο την εκπαίδευση και εξετάζεται η οπτική τους για αυτήν.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τρεις βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης 

ενηλίκων και καταγράφεται η κριτική που άσκησε ο φεμινισμός σε αυτές αλλά και 
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γενικότερα στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι 

γυναίκες θεωρητικοί που συνέβαλαν στη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Στόχος του κεφαλαίου είναι να εξεταστεί το κατά πόσο η εκπαίδευση ενηλίκων είναι 

ένας τομέας ο οποίος είναι σε θέση να συμβάλει στην ενδυνάμωση και χειραφέτηση 

των γυναικών.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής πληροφοριών από τις 

θεωρίες και τις έρευνες σχετικά με την κατανόηση της μάθησης των γυναικών και 

των πλαισίων και κοινωνικών δομών που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Εξετάζονται οι τρόποι μάθησης γυναικών από την 

ψυχολογική, τη στρουκτουραλιστική και από τη μεταστρουκτουραλιστική 

προσέγγιση. Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στους κυριότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη μάθηση των γυναικών και τέλος, επιχειρείται να διερευνηθεί η 

σημασία των πληροφοριών αυτών στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο της 

φεμινιστικής παιδαγωγικής και αναλύονται τα χαρακτηριστικά, οι αρχές και τα 

μοντέλα της, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί στις μέρες μας. Επιπλέον, γίνεται 

αναφορά στις πρακτικές εφαρμογές της φεμινιστικής παιδαγωγικής, κυρίως σε σχέση 

με την εκπαίδευση ενηλίκων και διατυπώνονται προτάσεις που είναι σε θέση να 

συμβάλουν στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος ενήλικης μάθησης 

που θα προωθεί τη χειραφέτηση των γυναικών και άλλων περιθωριοποιημένων 

ομάδων. 

Η παρούσα εργασία ολοκληρώνεται με το πέμπτο κεφάλαιο που αποτελεί τον 

επίλογο. Σε αυτό το κομμάτι διατυπώνονται τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν τόσο 

σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και παρουσιάζονται προτάσεις που θα 

μπορούσαν να εφαρμοσθούν στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος, 

παρατίθεται η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε και τα ηλεκτρονικά κείμενα στα 

οποία βασίστηκε η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Την ευθύνη της 

απόδοσης των αποσπασμάτων από ξενόγλωσσα συγγράμματα στα ελληνικά φέρει 

αποκλειστικά η γράφουσα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 
 

Οι φιλοσοφικές προσεγγίσεις του φεμινισμού και οι αντιλήψεις του για την 

εκπαίδευση 

 

1.1. Εισαγωγή 

Ο φεμινισμός είναι, ομολογουμένως, δύσκολο να οριστεί επειδή αφορά τόσο σε 

ποικίλες διεπιστημονικές πολιτικές θεωρίες και φιλοσοφικές προσεγγίσεις όσο και σε 

διαφορετικά πολιτικοκοινωνικά κινήματα, τα οποία μεταβάλλονται συνεχώς και  

έχουν διαφορετικές επιρροές, στόχους και απόψεις. Η παραδοχή ότι η θέση των 

γυναικών υπήρξε διαχρονικά άνιση ως προς αυτήν των ανδρών, και ότι, όπως 

υποστηρίζει η Walker (1995), «η γνώση έχει γραφτεί σχετικά με, από, και για τους 

άνδρες, και η επακόλουθη πεποίθηση ότι όλες οι σχολές γνώσης θα πρέπει να 

επανεξεταστούν και να γίνουν κατανοητές, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί ο βαθμός στον 

οποίον αγνοούν ή διαστρεβλώνουν το κοινωνικό φύλο» (Walker, 1995 στο Arneil, 

1999:5) θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για έναν ορισμό. 

Αναμφισβήτητα, ο φεμινισμός, ως πολιτικοκοινωνικό κίνημα αλλά και ως 

ηθική φιλοσοφία, στέκεται επικριτικά απέναντι στον μισογυνισμό και στο δεδομένο 

της ανδρικής ανωτερότητας και κεντρικότητας (Beasley, 1999:4) και έχει ως στόχο, 

σύμφωνα με την hooks, «να σταματήσει τον σεξισμό, τη σεξιστική εκμετάλλευση, 

και καταπίεση» (hooks, 2000:1) καθώς και να θεμελιώσει και να προωθήσει τα 

πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά δικαιώματα των γυναικών, να 

προσφέρει ίσες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες ανάμεσα στα δύο φύλα, 

και συνεπώς, όπως επισημαίνει η Weedon, να αλλάξει τις υπάρχουσες «σχέσεις 

εξουσίας» μεταξύ τους (Weedon, 1987:1).   

Η Beasley (1999) αναφέρει ότι ο «καινοτόμος, επινοητικός και 

επαναστατικός» φεμινιστικός τρόπος σκέψης αμφισβητεί τον παραδοσιακό, 

συμβατικό κυρίαρχο (mainstream) δυτικό τρόπο σκέψης, τον οποίον η ίδια αποκαλεί 

«malestream» (Beasley, 1999:3) για να τονίσει το γεγονός ότι επικεντρώνεται στην 

ανδρική οπτική την οποία μετέπειτα προσπαθεί να καθιερώσει ως καθολική και 

συνεπώς, να συμπεριλάβει και τις γυναίκες σε αυτήν. Η φεμινιστική πολιτική θεωρία, 

λοιπόν, όπως υπογραμμίζει η Bryson (2003), είναι ένα είδος στρατευμένης θεωρίας 

(engaged theory) «η οποία αναζητά να κατανοήσει την κοινωνία για να την 

αμφισβητήσει και να την αλλάξει» και στόχος της «δεν είναι η αφηρημένη γνώση, 
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αλλά η γνώση που δύναται να χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγήσει και να δώσει 

υπόσταση στις φεμινιστικές πολιτικές εφαρμογές» (Bryson, 2003:1).   

Στο παρόν κεφάλαιο, αρχικά, γίνεται αναφορά στην ιστορική αναδρομή του 

φεμινισμού ως πολιτικοκοινωνικό κίνημα και στα «κύματά» του, όπως αυτά 

εξελίχθηκαν από την περίοδο του Διαφωτισμού και μετά. Στη συνέχεια, συζητούνται 

εκτενώς τα ρεύματα της φεμινιστικής φιλοσοφίας που επηρέασαν περισσότερο την 

εκπαίδευση – καταγράφονται η απαρχή, η επιρροή, οι απόψεις και η κριτική του κάθε 

ρεύματος. Τέλος, εξετάζεται η άποψη των τεσσάρων αυτών ρευμάτων για τον χώρο 

της εκπαίδευσης. 

 

1.2. Ιστορική αναδρομή 

Σε μια «ιδανική» πολιτεία, η θέση της γυναίκας θα πρέπει να είναι ισάξια με αυτήν 

του άνδρα, αναφέρει ο Πλάτωνας, στο πέμπτο βιβλίο της Πολιτείας (Πολιτεία, Ε, 

449a-471c), εκφράζοντας την πρωτοποριακή και επαναστατική για την εποχή του 

άποψη ότι το φύλο δεν επηρεάζει τη διανοητική ανάπτυξη και τις ικανότητες του 

ατόμου, και ότι ίσες ευκαιρίες και κοινωνικοί ρόλοι θα πρέπει να προσφέρονται σε 

όλους τους πολίτες (Smith, 1983:467). Αυτή η άποψη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως πρώιμα φεμινιστική αν και τελικά κρίθηκε ανεπαρκής καθώς δεν αφορούσε σε 

όλες τις γυναίκες, αλλά μόνο σε αυτές που ανήκαν στην ανώτερη τάξη, και κύριος 

σκοπός της, όπως υποστηρίζει η Okin, δεν ήταν η χειραφέτηση των γυναικών, αλλά η 

ψευδαίσθηση της χειραφέτησης ως μέσο για να επιτευχθεί ο σκοπός της ιδανικής 

πολιτείας (Okin, 1977:356-357).  

Ο όρος φεμινισμός, άλλωστε, επινοήθηκε πολλούς αιώνες μετά τον Πλάτωνα 

από τον γάλλο ουτοπικό σοσιαλιστή φιλόσοφο και διανοητή Charles Fourier (1772-

1837), και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα αγγλικά στα τέλη της δεκαετίας του 

1890 αναφορικά με το κίνημα για την απόκτηση πολιτικών και νομικών δικαιωμάτων 

των γυναικών (Honderich, 1995:292). Ο Fourier, στο βιβλίο του Theory of the Four 

Movements and of the General Destinies (1808), παροτρύνει τις γυναίκες να 

αναλάβουν πρωτοβουλία και να δώσουν μόνες τους την κοινωνική μάχη για να 

αλλάξει το καθεστώς υποταγής τους αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: «είναι οι 

γυναίκες που υποφέρουν περισσότερο στον Πολιτισμό, και είναι οι γυναίκες που θα 

πρέπει να του επιτεθούν. Τι είδους ύπαρξη έχουν σήμερα; (…) Τι μέσα επιβίωσης 

είναι διαθέσιμα στις γυναίκες που δεν έχουν καθόλου χρήματα;» (Fourier, 1996:148). 

Ο ίδιος ισχυρίζεται, επίσης, περιγράφοντας το όραμά του για μια ελεύθερη, κοινοτική 
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και μη καταπιεστική κοινωνία, ότι δε μπορεί να υπάρξει πραγματική κοινωνική 

πρόοδος αν δεν υπάρξει πρώτα απελευθέρωση και  χειραφέτηση των γυναικών τόσο 

στην ιδιωτική ζωή τους όσο και στον εργασιακό χώρο. 

Η ελευθερία στην κοινωνία ήταν, επίσης, κύρια επιδίωξη της Γαλλικής 

Επανάστασης (1789) η οποία, μαζί με το κίνημα του Διαφωτισμού, επέφερε ριζικές 

αλλαγές στον δυτικό κόσμο σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο 

γερμανός φιλόσοφος, επιστημολόγος και ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές 

του Διαφωτισμού, Immanuel Kant (1724 - 1804), απαντώντας στο ερώτημα τι είναι ο 

Διαφωτισμός γράφει στο ομώνυμο δοκίμιό του: 

Διαφωτισμός είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από την 

αυτοεπιβληθείσα ανωριμότητά του. Ανωριμότητα είναι η ανικανότητα 

του ανθρώπου να αξιοποιεί τη γνώση του χωρίς την καθοδήγηση 

κάποιου άλλου. Αυτοεπιβληθείσα είναι αυτή η ανωριμότητα όταν η 

αιτία της έγκειται όχι στην έλλειψη λογικής αλλά στην έλλειψη 

αποφασιστικότητας και θάρρους να την χρησιμοποιεί κανείς χωρίς την 

καθοδήγηση κάποιου άλλου. Τόλμησε να γνωρίσεις! (Sapere aude!) – 

αυτό είναι το σύνθημα του διαφωτισμού. (Kant, «Beantwortung der 

Frage:Was ist Aufklärung?», 1784:481). 

 

Ο Kant, προτρέποντας την απαλλαγή από την πνευματική σκλαβιά και 

ενθαρρύνοντας την ατομική πνευματική αυτονομία και την ελεύθερη έκφραση, 

καταγράφει κάποιες βασικές αρχές που αποτέλεσαν τη βάση για μια διανοητική, και 

κοινωνικοπολιτική αναδιαμόρφωση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, στο 

προσκήνιο ήρθαν οι έννοιες της λογικής, της προόδου, της ισονομίας, της 

ανεκτικότητας και του πολιτικού εκσυγχρονισμού χάρη στις οποίες άλλαξαν ριζικά οι 

ζωές των ανθρώπων της Δύσης – κυρίως όμως οι ζωές των ανδρών, εφόσον οι 

γυναίκες δε συμπεριλαμβάνονταν στις ιδέες της καθολικότητας της ανθρώπινης 

φύσης και της ικανότητας στη λογική.  

Ωστόσο, παρά τον αποκλεισμό των γυναικών από τη φιλοσοφία του 

Διαφωτισμού, αυτή η ιδεολογική και κοινωνικοπολιτική αναταραχή που προκάλεσε 

προσέφερε και τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία των σύγχρονων δυτικών 

φεμινιστικών κινημάτων, η ιστορία των οποίων χωρίζεται σε τρία κύματα, το καθένα 

από τα οποία επηρεάστηκε από διαφορετικές ιδεολογίες και θεωρητικές προσεγγίσεις, 

αλλά ασχολήθηκε με παρόμοιους φεμινιστικούς προβληματισμούς και θέματα που 

αφορούσαν στις γυναίκες.  

Το πρώτο κύμα, αναδυόμενο από τον αστικό βιομηχανισμό και τη 

φιλελεύθερη και σοσιαλιστική πολιτική ιδεολογία, έλαβε χώρα στα τέλη του 19
ου

 και 
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αρχές του 20
ου

 αιώνα και είχε ως στόχο να ανατρέψει τα νομικά εμπόδια για την 

ισότητα των δύο φύλων, να άρει τον κοινωνικοπολιτικό αποκλεισμό των γυναικών 

από τη δημόσια σφαίρα, και να ανοίξει το δρόμο για ευκαιρίες και πρόσβαση των 

γυναικών στην ιδιοκτησία, την ανώτερη εκπαίδευση και την πολιτική, με επίκεντρο 

το δικαίωμα ψήφου. Κύριο επιχείρημα του πρώτου κύματος, σύμφωνα με την Arneil 

(1999), ήταν ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν κοινωνικές και όχι 

προερχόμενες από τη φύση και επομένως, η εκπαίδευση και η μόρφωση θα 

μπορούσαν να καταστήσουν τις γυναίκες ισότιμους πολίτες, όπως ήταν οι άνδρες 

(Arneil, 1999:156). 

Όπως προαναφέρθηκε, σταθμός στην ιστορία του πρώτου κύματος στάθηκε η 

διεκδίκηση του δικαιώματος ψήφου. Το 1848, στο πρώτο συνέδριο για την 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών που διεξήχθη στο Seneca Falls της Νέας 

Υόρκης, η Elizabeth Cady Stanton, υπέρμαχος της κατάργησης της δουλείας, 

σουφραζέτα και εξέχον στέλεχος του γυναικείου κινήματος των Ηνωμένων 

Πολιτειών, παρουσίασε το κείμενο «Η Διακήρυξη των Αισθημάτων» (The 

Declaration of Sentiments, 1848) στο οποίο διακήρυττε την ισότητα των φύλων, 

τόνιζε την ανάγκη προσφοράς εκπαιδευτικών και εργασιακών ευκαιριών για τις 

γυναίκες, και πρότεινε την θέσπιση του δικαιώματος ψήφου των γυναικών. Η Stanton 

ανέφερε χαρακτηριστικά:  

Υποστηρίζουμε ότι αυτές οι αλήθειες είναι αυτονόητες: ότι όλοι οι 

άνδρες και γυναίκες δημιουργούνται ίσοι (…). Η ιστορία της 

ανθρωπότητας είναι μία ιστορία επαναλαμβανομένων πληγμάτων και 

σφετερισμών από την πλευρά του άνδρα προς την γυναίκα, έχοντας ως 

άμεσο στόχο την καθιέρωση μίας απόλυτης τυραννίας πάνω της (…) 

δεν της έχει επιτρέψει ποτέ να ασκήσει το απαράγραπτο δικαίωμά της 

ψήφου (…) την έχει κάνει, αν είναι παντρεμένη, στα μάτια του νόμου, 

πολιτικά νεκρή (Stanton, 1848 στο Madsen, 2000:6). 

 

Στη Μεγάλη Βρετανία, η μαχητική οργάνωση «Κοινωνική και Πολιτική 

Ένωση Γυναικών» (Women's Social and Political Union, 1903-1917), με ηγέτιδα την 

ακτιβίστρια Emmeline Pankhurst, προχώρησε σε πιο ριζοσπαστικές κινήσεις, όπως 

απεργίες πείνας μέσα στη φυλακή, βανδαλισμούς και εμπρησμούς ακατοίκητων 

σπιτιών και δημόσιων κτιρίων, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της για την 

απόκτηση του δικαιώματος πρόσβασης των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες.  

Μετά την κατάκτηση του δικαιώματος της γυναικείας ψήφου τις πρώτες 

δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα, και τις συνέπειες του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου οι 

οποίες έφεραν τις γυναίκες στον εργασιακό χώρο της δημόσιας σφαίρας και οι οποίες, 
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σύμφωνα με την Arneil, οδήγησαν τις φεμινίστριες στο να υποστηρίξουν έναν 

«καθολικό ανθρωπισμό» (Arneil, 1999:161), ο φεμινισμός άρχισε να μεταλλάσσεται 

και παράλληλα να τίθενται τα θεμέλια για το δεύτερο κύμα. Κρίσιμη καμπή για αυτήν 

τη μετάβαση στάθηκε το κλασικό πλέον βιβλίο της Simone de Beauvoir Το Δεύτερο 

Φύλο (1949). Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι το βιβλίο αυτό, στο οποίο η 

συγγραφέας απορρίπτει τη θηλυκότητα και αποδέχεται ότι οι γυναίκες είναι βασικά 

ίδιες με τους άνδρες, και «ως εκ τούτου απορροφά τους δυισμούς της δυτικής 

σκέψης» στη θεωρία της, είναι «η τελευταία έκφραση της πίστης του πρώτου 

κύματος στον ανθρωπισμό, την ισότητα και τη λογική» (Arneil, 1999:161,163).  

Η de Beauvoir διαπιστώνει ότι το φύλο είναι κοινωνικά κατασκευασμένο και 

ότι οι γυναίκες παίζουν πάντα το ρόλο του «άλλου» στην ιστορία αναφέροντας ότι:  

Δεν γεννιόμαστε, αλλά γινόμαστε γυναίκες. Καμιά βιολογική, ψυχική ή 

οικονομική μοίρα δεν καθορίζει τη μορφή που παίρνει στην κοινωνία 

το θηλυκού γένους ανθρώπινο ον: αυτό το μεταξύ αρσενικού και 

ευνούχου πλάσμα, που αποκαλούμε θηλυκό, διαμορφώνεται από το 

σύνολο του πολιτισμού. Μόνο η παρέμβαση των άλλων μπορεί να 

καθιερώσει ένα άτομο ως Άλλο (De Beauvoir, 2011:330).  

 

Βέβαια, όπως υποστηρίζει η Bryson (2003), σε αντίθεση με τις φεμινίστριες του 

πρώτου κύματος, η de Beauvoir δεν επικροτεί τον ρόλο της γυναίκας ως συζύγου και 

μητέρας στην ιδιωτική σφαίρα, αλλά τον αμφισβητεί και πιστεύει ότι έρχεται σε 

αντίθεση με τον ρόλο μιας ανεξάρτητης γυναίκας καθώς συνδέει μη-πολιτικές πτυχές 

της ζωής, όπως η οικογένεια, με τις ευρύτερες σχέσεις εξουσίας (Bryson, 2003:130). 

Ένα άλλο επαναστατικό βιβλίο, το The Feminine Mystique (1963) της Betty 

Friedan, είναι αυτό που σηματοδότησε επίσημα την έναρξη του δεύτερου κύματος, το 

οποίο ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 και συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 

του 1980. Η Friedan, στο βιβλίο της, μιλάει για «το πρόβλημα που δεν έχει όνομα», 

αμφισβητεί τον παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας ως συζύγου και νοικοκυράς και 

περιγράφει με ζοφερά χρώματα τις ζωές των Αμερικανίδων, οι οποίες παρά την υλική 

άνεση που έχουν, είναι παγιδευμένες στην ιδιωτική τους σφαίρα χωρίς προσωπική 

ταυτότητα καθώς «το μόνο τους όνειρο ήταν να γίνουν οι τέλειες σύζυγοι και 

μητέρες, η μεγαλύτερη φιλοδοξία τους να κάνουν πέντε παιδιά, ο μοναδικός τους 

αγώνας να αποκτήσουν και να κρατήσουν τους άνδρες τους» (Friedan, 1963:18).  

 Η συγγραφέας, επίσης, κατηγορεί το εκπαιδευτικό σύστημα, τα γυναικεία 

περιοδικά και τους διαφημιστές για τη δημιουργία και την προώθηση αυτής της 

παθητικής εικόνας και ρόλου των γυναικών που «…ζούσαν τις ζωές τους κατ’ εικόνα 
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εκείνων των όμορφων φωτογραφιών της Αμερικανίδας νοικοκυράς που ζει στα 

προάστια (...), πηγαίνει τα παιδιά της στο σχολείο με το station wagon, (…) ψήνει το 

δικό της ψωμί, ράβει η ίδια τα ρούχα των παιδιών της, (…) και παρακολουθεί το 

μάθημα με τίτλο "πλέξιμο χαλιού" στην εκπαίδευση ενηλίκων» (Friedan, 1963:18). 

Σύμφωνα με τη Friedan, μόνο με την προώθηση της εκπαίδευσης και της συμμετοχής 

στην εργασία θα μπορέσουν οι γυναίκες να αποφύγουν την παγίδα της θηλυκής αύρας 

μυστηρίου και να ακούσουν τη φωνή μέσα τους που τους λέει ότι «θέλω κάτι 

παραπάνω από τον σύζυγό μου και τα παιδιά μου και το σπίτι μου» (Friedan, 

1963:32).    

Οι προβληματισμοί και τα επιχειρήματα της Friedan στο The Feminine 

Mystique ήταν ένας από τους λόγους που λίγα χρόνια αργότερα, το 1966, ιδρύθηκε η 

μεγαλύτερη αμερικανική φεμινιστική οργάνωση, η Διεθνής Οργάνωση Γυναικών 

(National Organization for Women) γνωστή και ως «NOW» με την Friedan ως πρώτη 

πρόεδρο. Σύμφωνα με την ιδρυτική δήλωση της οργάνωσης, σκοπός της ήταν «να 

αναλάβει δράση για να προωθήσει την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην 

κυρίαρχη αμερικανική κοινωνία τώρα (now), ασκώντας όλα τα προνόμια και τις 

ευθύνες αυτής σε πραγματικά ίση σύμπραξη με τους άντρες» (Bryson, 2003:142). 

Σύμφωνα με την Bryson, η δήλωση αυτή αποτελεί τη λογική αποκορύφωση των 

διαχρονικών αιτημάτων των γυναικών και μία ολική απόρριψη του επιχειρήματος των 

«ξεχωριστών σφαιρών» καθώς οι γυναίκες έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τα νομικά 

τους δικαιώματα και να συμμετάσχουν στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή, 

όπως συμμετέχουν οι άνδρες (ο.π.:142). 

Οι κοινωνικές δομές που επιτρέπουν και στηρίζουν την καταπίεση των 

γυναικών, η συσχέτιση της δημόσιας και της ιδιωτικής σφαίρας και συνεπώς, η 

σύνδεση μεταξύ των προσωπικών εμπειριών και των πολιτικοκοινωνικών δομών  

συνοψίζονται πετυχημένα στη φράση «το προσωπικό είναι πολιτικό», μία φράση, που 

παρόλο που αποτελεί τίτλο του δοκιμίου της ριζοσπάστριας φεμινίστριας Carol 

Hanisch που δημοσιεύθηκε το 1969, είναι άγνωστο σε ποιόν ανήκει, αποτέλεσε το 

σύνθημα του δεύτερου κύματος και ουσιαστικά γνωστοποιεί ότι τα πάντα έχουν 

πολιτικές συνέπειες για αυτό και οι γυναίκες θα πρέπει να φέρουν τα προβλήματα και 

τα θέματα που τις απασχολούν στην ιδιωτική τους σφαίρα στο προσκήνιο καθώς αυτά 

επηρεάζουν και τη δημόσια σφαίρα. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος, 

εμφανίστηκαν κινήματα υπεράσπισης των οικονομικών, ιδιοκτησιακών και 

εργασιακών δικαιωμάτων των γυναικών καθώς και των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, 
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αναγνώρισης της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης, καταδίκης 

του πολέμου και αυξανόμενης συνειδητοποίησης της κοινωνικής περιθωριοποίησης 

των γυναικών.  

Η θέσπιση περαιτέρω νομικών και συνταγματικών δικαιωμάτων για τις 

γυναίκες που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος δεν ήταν 

επαρκής για πολλές φεμινίστριες του τρίτου κύματος, οι οποίες πίστευαν ότι έπρεπε 

να επέλθουν περαιτέρω αλλαγές στη γλώσσα, στα στερεότυπα και στην απεικόνιση 

των γυναικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το τρίτο κύμα, το οποίο ξεκίνησε στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 και επηρεάστηκε από τον μεταμοντέρνο τρόπο σκέψης, 

είναι μεν μια συνέχιση αλλά παράλληλα και αντίδραση στις αποτυχίες του δεύτερου 

κύματος και, όπως υπογραμμίζουν οι Krolokke και Sorensen (2006), «εκφράζεται με 

μια πιο δυναμική ή και ακόμα επιθετική ρητορική (grrl rhetoric) που επιδιώκει να 

ξεπεράσει το θεωρητικό ερώτημα της δικαιοσύνης ή της διαφοράς (…), ενώ 

αμφισβητεί την καθολικότητα της γυναικείας φύσης και ενστερνίζεται την 

αμφισημία, την πολυπολιτισμικότητα και την πολλαπλότητα…» (Krolokke & 

Sorensen, 2006:2). 

Το τρίτο κύμα είχε ως σκοπό την επανεξέταση της κατηγορίας «γυναίκα/ 

γυναίκες» (Tong, 2009:9), τον επαναπροσδιορισμό του τι σημαίνει να είναι κάποια 

φεμινίστρια, και την αποτίναξη των δυτικών χαρακτηριστικών των προηγούμενων 

δύο κυμάτων, όπως για παράδειγμα, τον συσχετισμό του φεμινισμού με τις λευκές 

ετεροφυλόφιλες γυναίκες της μεσαίας και ανώτερης τάξης. Επεδίωξε, επίσης, όπως 

τονίζει η Tong, να επεκτείνει τον φεμινισμό και να συμπεριλάβει γυναίκες με ευρείες 

διαφορετικές ταυτότητες αναγνωρίζοντας ότι οι γυναίκες είναι πολλών χρωμάτων, 

εθνικοτήτων, θρησκειών, κοινωνικών τάξεων και πολιτιστικών υπόβαθρων (Tong, 

2009:284). 

Η καταπίεση και η περιθωριοποίηση των γυναικών δεν είναι μονοδιάστατη, 

όπως δεν είναι μονοδιάστατη και η γυναικεία ταυτότητα, αντιθέτως οι πολλαπλές 

ταυτότητες των γυναικών που περιλαμβάνουν το φύλο, τη φυλή, την κοινωνική τάξη, 

την εθνικότητα, την υπηκοότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, τη 

θρησκεία κ.α. διασταυρώνονται για να φτιάξουν το σύνολο και αυτό είναι κάτι που 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη όταν αναφερόμαστε σε συστήματα καταπίεσης, 

κυριαρχίας και διακρίσεων. Αυτή η έννοια της διασταύρωσης των ταυτοτήτων 

(intersectionality) επινοήθηκε από την ακαδημαϊκό της νομικής και υπέρμαχο των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Kimberlé Crenshaw όταν υποστήριξε στο άρθρο της με 



19 
 

τίτλο «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique 

of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics» (1989), ότι 

οι εμπειρίες των μαύρων γυναικών δεν εντάσσονται μέσα στα παραδοσιακά όρια των 

διακρίσεων της φυλής ή του φύλου και ότι αυτή η διασταύρωση (intersectionality) 

του ρατσισμού και του σεξισμού παίζει σημαντικό ρόλο στις ζωές τους με τρόπους 

που δε μπορούν να γίνουν πλήρως κατανοητοί αν εξετάσουμε τις διαστάσεις των 

εμπειριών της φυλής ή του φύλου ξεχωριστά, καθώς αυτές διασταυρώνονται και 

σχηματίζουν δομικά, πολιτικά και αντιπροσωπευτικά δεδομένα (Crenshaw, 1991: 

1244).  

Ο όρος intersectionality επανήλθε στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια του τρίτου 

κύματος του φεμινισμού καθώς είναι ιδανικός για να επισημάνει την αναγνώριση 

πολλαπλών και επικαλυπτόμενων σημείων καταπίεσης και διακρίσεων εις βάρος των 

γυναικών. Σύμφωνα με τη Rampton (2015), σε αυτήν τη φάση αποσταθεροποιήθηκαν 

πολλές δομές, όπως η καθολική γυναικεία φύση, το κοινωνικό φύλο (gender), η 

σεξουαλικότητα και η ετεροκανονικότητα (heteronormativity). Αποφεύγοντας τη 

θυματοποίηση, οι εκπρόσωποι του τρίτου κύματος όρισαν τη γυναικεία ομορφιά για 

τους εαυτούς τους ως υποκείμενα και όχι αντικείμενα της φαλλοκρατικής και 

σεξιστικής πατριαρχίας αναπτύσσοντας ακόμα και ρητορική μίμησης με ιδιοποίηση 

υποτιμητικών όρων για να υπονομεύσουν την επικρατούσα σεξιστική κουλτούρα και 

να της στερήσουν τα προφορικά της «όπλα» (Rampton, 2015).  

Μέσα σε αυτά τα προαναφερθέντα τρία κύματα αναπτύχθηκαν διάφορα 

φεμινιστικά ρεύματα, επηρεαζόμενα από διαφορετικά μοντέλα, τα οποία όμως, όπως 

αναφέρει ο Παπασταμάτης, έχουν ένα κοινό γνώρισμα: είναι χειραφετητικά και 

στοχεύουν στην προσωπική ανάπτυξη των γυναικών (Παπασταμάτης, 2010:141). 

Τέσσερα από αυτά είναι τα σημαντικότερα φεμινιστικά ρεύματα που έχουν αντίκτυπο 

στην έρευνα σχετικά με το φύλο και την εκπαίδευση: ο φιλελεύθερος φεμινισμός, ο 

μαρξισμός-φεμινισμός, ο ριζοσπαστικός φεμινισμός, και ο μεταδομισμός (Φρόση, 

Κουϊμτζή & Παπαδήμα, 2001:7) και θα αναλυθούν παρακάτω.  

Ωστόσο, προτού αναλύσουμε τα προαναφερθέντα φεμινιστικά ρεύματα, είναι 

σημαντικό να σημειώσουμε την ύπαρξη και άλλων ρευμάτων όπως ο μαύρος 

φεμινισμός (black feminism), ο οποίος αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες πολιτείες και 

αναδύθηκε μέσα από το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα τη δεκαετία του 1960. Η 

bell hooks, αμερικανίδα φεμινίστρια συγγραφέας και ακτιβίστρια, στο βιβλίο της 

Feminist Theory: From Margin to Center (1984) τονίζει τη σημασία συμπερίληψης 
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των εμπειριών της ζωής των γυναικών του περιθωρίου, όπως είναι οι μαύρες 

γυναίκες. Η ίδια αναφέρει, χαρακτηριστικά, ότι: 

ο φεμινισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει αναδυθεί ποτέ από τις 

γυναίκες που έχουν στοχοποιηθεί περισσότερο από την σεξιστική 

καταπίεση (…) που πλήττονται διανοητικά, σωματικά, και πνευματικά – 

γυναίκες που είναι ανίσχυρες να αλλάξουν τις συνθήκες της ζωής τους. 

Αυτές είναι η σιωπηλή πλειοψηφία. Σημάδι της θυματοποίησής τους 

είναι το ότι αποδέχονται τη μοίρα τους χωρίς εμφανή αμφισβήτηση, 

χωρίς οργανωμένη διαμαρτυρία, χωρίς συλλογικό θυμό ή οργή (hooks, 

1984:1).  

 

Μία άλλη αμερικανίδα, η Alice Walker, μυθιστοριογράφος και πολιτική ακτιβίστρια, 

χρησιμοποίησε τον όρο γυναικισμό (womanism) για να αναφερθεί στην 

περιθωριοποίηση των μη λευκών γυναικών και στη διασταύρωση του σεξισμού και 

του ρατσισμού εναντίον τους υπογραμμίζοντας και αυτή την παράλειψη του δεύτερου 

κύματος κυρίως να συμπεριλάβει τις εμπειρίες τους.   

Άλλα ρεύματα του φεμινισμού που επικεντρώνονται στη διαφορετικότητα και 

στην πραγματικότητα των μη-λευκών και μη-δυτικών γυναικών, απορρίπτοντας τη 

θηλυκή ουσιοκρατία και λαμβάνοντας υπόψη τους τα κοινωνικοπολιτικά, οικονομικά 

και πολιτιστικά συγκείμενα, είναι ο φεμινισμός του τρίτου κόσμου, ο μεταποικιακός 

και ο πολυπολιτισμικός φεμινισμός. Ουσιοκρατική στάση, όμως, τηρούν ο 

πολιτιστικός φεμινισμός και ο ψυχαναλυτικός φεμινισμός που θεωρούν ότι οι 

διαφορές γυναικών και ανδρών είναι ψυχολογικές και πολιτιστικά κατασκευασμένες. 

Ο ψυχαναλυτικός φεμινισμός, συγκεκριμένα, εστιάζει το ενδιαφέρον του κυρίως στην 

κοινωνικοποίηση του φύλου και στο πώς αυτή πραγματοποιείται μέσω ασύνειδων 

μηχανισμών (Chodorow, 1978 στο Παπασταμάτης, 2010:143).  

Υπάρχουν, επίσης, ο οικοφεμινισμός, που θεωρεί ότι το δυτικό πατριαρχικό 

σύστημα που εκμεταλλεύεται το περιβάλλον είναι, επίσης, υπεύθυνο για την 

εκμετάλλευση των γυναικών, ο διαχωριστικός φεμινισμός, ένα είδος ριζοσπαστικού 

φεμινισμού που απορρίπτει τη συμπερίληψη και την οποιαδήποτε σχέση με 

ανδροκρατούμενες δομές και σχέσεις, ο σοσιαλιστικός φεμινισμός που θεωρεί τον 

καπιταλισμό και την πατριαρχία αιτίες της καταπίεσης των γυναικών και ο γαλλικός 

φεμινισμός που αναπτύχθηκες κυρίως τη δεκαετία του 1970 στη Γαλλία με 

εκπροσώπους, όχι αποκλειστικά γαλλίδες, όπως η Julia Kristeva, η Hélène Cixous, 

και η Luce Irigaray, οι οποίες εκφράζουν μεταμοντέρνες απόψεις που βασίζονται 

στην ψυχανάλυση και τονίζουν τη χρήση της έμφυλα ουδέτερης γλώσσας και την 
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αποδόμηση του δυϊστικού τρόπου σκέψης, του φαλλογοκεντρισμού και της 

πατριαρχίας.   

 

1.3. Φεμινιστικά ρεύματα 

 

1.3.1. Ο φιλελεύθερος φεμινισμός 

Η ιδιωτική αυτονομία, η ισότητα και η ελευθερία αποτελούν τους πυλώνες της 

φιλελεύθερης θεωρίας πάνω στην οποία βασίστηκε ο φιλελεύθερος φεμινισμός. 

Στόχος του συγκεκριμένου ρεύματος είναι η ισότιμη προσφορά προνομίων, 

ευκαιριών και δικαιωμάτων ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, καθώς και η απόκτηση 

πρόσβασης των γυναικών σε ανδροκρατούμενους τομείς του κοινωνικού συστήματος. 

Όπως η φιλελεύθερη ιδεολογία θεωρεί άδικη την άνιση σχέση εξουσίας μεταξύ του 

ατόμου και του μονάρχη, έτσι και η άνιση σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών 

θεωρείται εξίσου άδικη. Σύμφωνα με τις φιλελεύθερες φεμινίστριες, οι διαφορές 

ανάμεσα στα δύο φύλα δεν έχουν καμία βάση στη βιολογία αλλά αντίθετα βασίζονται 

σε σεξιστικά στερεότυπα και στη διαφορετική εκπαίδευση ανδρών και γυναικών 

(Sayers, 1982 στο Αθανασιάδου, 2002:2). 

Η απαρχή του κινήματος του φιλελεύθερου φεμινισμού έγινε με την πρώτη 

φεμινίστρια φιλόσοφο, τη Mary Wollstonecraft η οποία, στο βιβλίο-ορόσημο A 

Vindication of the Rights of Woman (1792), απέρριψε τις πατριαρχικές αντιλήψεις για 

τη φυσική εξάρτηση των γυναικών από τους άνδρες, επιχειρηματολόγησε υπέρ των 

πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών, και αντιπαρατέθηκε στον μύθο της ανδρικής 

κυριαρχίας στον χώρο της πολιτικής. Η Wollstonecraft αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«αφήστε τη γυναίκα να μοιραστεί τα δικαιώματα, και αυτή θα φτάσει τις αρετές του 

άνδρα καθώς θα γίνει πιο τέλεια όταν χειραφετηθεί, ή θα δικαιολογήσει την εξουσία 

που έχει αλυσοδέσει τέτοιο αδύναμο πλάσμα στο καθήκον της» (Wollstonecraft, 

1992:327)  

Η Wollstonecraft, επίσης, απέρριψε τις ιδέες του Rousseau σχετικά με τη 

φύση και την εκπαίδευση των γυναικών, σύμφωνα με τις οποίες, ο φυσικός ρόλος των 

γυναικών είναι αποκλειστικά αυτός της συζύγου και μητέρας καθώς είναι 

ακατάλληλες βιολογικά ως πιο αδύναμες και λιγότερο λογικές για να παίξουν 

κάποιον ρόλο στη δημόσια σφαίρα. Για αυτόν τον λόγο οι γυναίκες θα πρέπει να 

μορφώνονται διαφορετικά από τους άνδρες με στόχο την απόκτηση της υψηλότερης 

αρετής: την υπακοή. Η Wollstonecraft πιστεύει ότι η άνιση αντιμετώπιση και η 
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ελλιπής εκπαίδευση είναι οι αιτίες στις οποίες οφείλεται η κατωτερότητα των αρετών 

των γυναικών και για αυτόν τον λόγο απαντάει με αγανάκτηση στην αντίληψη του 

Rousseau αναφέροντας: 

Τι ανοησίες! Πότε θα παρουσιαστεί ένας σπουδαίος άνδρας με επαρκή 

δύναμη μυαλού για να φυσήξει τις αναθυμιάσεις που η περηφάνια και η 

αισθαντικότητα έχουν με αυτόν τον τρόπο διαδώσει στο θέμα! Αν οι 

γυναίκες είναι εκ φύσεως κατώτερες των ανδρών, οι αρετές τους πρέπει 

να είναι ίδιες σε ποιότητα, αν όχι σε βαθμό, ή η αρετή είναι μία σχετική 

ιδέα, επομένως, η συμπεριφορά τους θα πρέπει να βασίζεται στις ίδιες 

αρχές, και να έχει τον ίδιο στόχο (Wollstonecraft, 1992:108). 

 

Με τις απόψεις του Rousseau διαφώνησε και ένας άνδρας χάρη στον οποίον 

τέθηκαν τα θεμέλια του φιλελεύθερου φεμινισμού, ο βρετανός φιλελεύθερος 

φιλόσοφος και πολιτικός, John Stuart Mill, ο οποίος, σύμφωνα με την Okin, ήταν «ο 

μοναδικός σημαντικός φιλελεύθερος πολιτικός φιλόσοφος που είχε την πρόθεση να 

εφαρμόσει ρητά τις αρχές του φιλελευθερισμού στις γυναίκες» (Okin, 1980:197 στο 

Bryson, 2003:45). Ο Mill, στο δοκίμιό του The Subjection of Women (1869), 

καταδικάζει την υποταγή των γυναικών και χαρακτηρίζει την καταπίεση που 

υφίστανται ως τροχοπέδη στην πρόοδο της ανθρωπότητας, υπογραμμίζοντας ότι: «η 

αρχή που ρυθμίζει τις υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα – η 

νομική υποταγή του ενός φύλου στο άλλο – είναι εγγενώς λανθασμένη, και τώρα ένα 

από τα κυριότερα εμπόδια στην ανθρώπινη βελτίωση (…) θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από μία αρχή τέλειας ισότητας, μην επιτρέποντας καμία εξουσία ή 

προνόμια στην μία πλευρά, ούτε μειονέκτημα στην άλλη» (Mill, 1878:1).  

Σύμφωνα με τον Mill, τρία είναι τα κυριότερα εμπόδια στην ζωή των 

γυναικών: η κοινωνική ερμηνεία του φύλου, η εκπαίδευση και ο γάμος για τον οποίον 

αναφέρει ότι «είναι η μοναδική πραγματική δουλεία που είναι γνωστή στον νόμο μας. 

Δεν υπάρχουν νόμιμοι σκλάβοι, εκτός από την κυρία του κάθε σπιτιού» (Mill, 

1878:152). Για τον Mill, η νομική αναμόρφωση του θεσμού του γάμου ήταν καίριας 

σημασίας για την απελευθέρωση των γυναικών και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «η 

ηθική αναγέννηση της ανθρωπότητας θα ξεκινήσει πραγματικά μόνο όταν η πιο 

θεμελιώδης από τις κοινωνικές σχέσεις τοποθετηθεί μέσα στα πλαίσια των κανόνων 

της ίσης δικαιοσύνης, και όταν οι άνθρωποι μάθουν να καλλιεργούν την ισχυρότερη 

συμπαράστασή τους για κάποιον ίσο σε δικαιώματα και σε καλλιέργεια» (Mill, 1878: 

183).  
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Ο Mill δεν στήριξε μόνο θεωρητικά τις διεκδικήσεις των γυναικών αλλά και 

έμπρακτα καθώς το 1866, ως βουλευτής του βρετανικού κοινοβουλίου, παρουσίασε 

το αίτημα για την θεμελίωση του δικαιώματος ψήφου των γυναικών επειδή κατά τη 

γνώμη του, η συνεισφορά των γυναικών ήταν απαραίτητη για την πρόοδο της 

κοινωνίας και η καταπίεσή τους μόνο εμπόδιο στέκεται σε αυτήν την πρόοδο. Όπως 

υπογραμμίζει ο ίδιος: «οι γυναίκες δε είναι αναμενόμενο να αφοσιωθούν στη 

χειραφέτηση των γυναικών μέχρις ότου οι άνδρες σε σημαντικό αριθμό να είναι 

προετοιμασμένοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί τους στο εγχείρημα» (Mill, 

1878:150).  

Ως υπέρμαχος του φιλελευθερισμού, ο Mill επικεντρώνεται στη δημόσια 

σφαίρα και στη θέση της γυναίκας σε αυτήν. Γενικότερα ο φιλελεύθερος φεμινισμός 

επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν στη δημόσια σφαίρα, όπως η ίση πρόσβαση 

στην εκπαίδευση και οι καλύτερες εργασιακές συνθήκες, η επίτευξη των οποίων θα 

πραγματοποιηθεί μέσω νομικών αλλαγών. Τα θέματα της ιδιωτικής σφαίρας για τον 

φιλελευθερισμό είναι σχετικά μόνο εάν αυτά επηρεάζουν ή εμποδίζουν τα θέματα της 

δημόσιας σφαίρας.  

Οι γυναίκες, άλλωστε, θέλουν αυτό που θέλουν και οι άνδρες, σύμφωνα με τις 

φιλελεύθερες φεμινίστριες, δηλαδή πρόσβαση στην εκπαίδευση και ευκαιρίες για να 

βγάλουν τα προς το ζην και να συμβάλλουν στην ευημερία της οικογένειάς τους και 

επομένως, στην ευημερία της κοινωνίας συνολικά. Όπως τονίζει η Tong (2009), «οι 

φιλελεύθερες φεμινίστριες επιθυμούν να απελευθερώσουν τις γυναίκες από τους 

καταπιεστικούς έμφυλους ρόλους – δηλαδή, από τους ρόλους που χρησιμοποιούνται 

ως δικαιολογία ή αιτιολόγηση για να δίνεται στις γυναίκες λιγότερο σημαντική θέση, 

ή καθόλου θέση, στον ακαδημαϊκό χώρο, στις δημόσιες συζητήσεις, και στην αγορά» 

(Tong, 2009: 34). Η κοινωνία κάνει διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στους 

ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς χώρους επειδή πιστεύει λανθασμένα ότι οι 

γυναίκες είναι από τη φύση τους κατώτερες σε σωματικό και πνευματικό επίπεδο από 

τους άνδρες, ενώ μόλις συνειδητοποιήσει, με τη βοήθεια των γυναικείων κινημάτων, 

ότι η παραπάνω άποψη είναι λανθασμένη, θα διορθωθεί και θα σταματήσει τις 

διακρίσεις.  

Για αυτό και ο φιλελεύθερος φεμινισμός δεν ασκεί αυστηρή κριτική στο 

υπάρχον κοινωνικό σύστημα. Στην ουσία οι φιλελεύθερες φεμινίστριες επιδιώκουν να 

ενταχθούν σε αυτό το κοινωνικό σύστημα, όχι να το αλλάξουν. Το κράτος είναι ο 

προστάτης των ατομικών δικαιωμάτων, οπότε το κράτος είναι αυτό που θα προσφέρει 



24 
 

τα πολιτικά δικαιώματα και την ισότητα και την ελευθερία. Ο φιλελεύθερος 

φεμινισμός στοχεύει μεν στην απόκτηση ίσων ευκαιριών σε όλες τις σφαίρες της 

ζωής αλλά, όπως επισημαίνει η Weedon, χωρίς να προηγηθεί η «ριζική μεταμόρφωση 

του υπάρχοντος κοινωνικού και πολιτικού συστήματος» (Weedon, 1987:5). 

Κριτική έχει δεχτεί ο φιλελεύθερος φεμινισμός επειδή οι βασικές του θέσεις 

ότι όλοι οι άνθρωποι είναι λογικοί, ελεύθεροι, ίσοι και μοιράζονται θεμελιώδη 

δικαιώματα δεν προωθούν τα συμφέροντα όλων των γυναικών. Στην καλύτερη των 

περιπτώσεων, σύμφωνα με την Tong, προωθούν τα συμφέροντα ορισμένων γυναικών, 

όπως είναι οι λευκές προνομιούχες γυναίκες, οι οποίες εξαιτίας των προνομίων τους 

μπορούν να σκέφτονται και να πράττουν όπως οι άνδρες (Tong, 2009:37).  

Η παρουσία της φιλοσοφίας του φιλελεύθερου φεμινισμού είναι εμφανής σε 

όλα τα κύματα του φεμινιστικού κινήματος και αναμφισβήτητα χάρη σε αυτόν οι 

γυναίκες κέρδισαν δικαιώματα στον χώρο της πολιτικής, της εκπαίδευσης και της 

εργασίας. Ωστόσο, οι συμβατικές αντιλήψεις της φιλελεύθερης θεώρησης οι οποίες 

δεν καταδικάζουν το παραδοσιακό κατεστημένο και η έμφαση που δίνουν στον 

δυαδικό τρόπο σκέψης δεν δύνανται να απελευθερώσουν τις γυναίκες ούτε να 

σταματήσουν την υποταγή και την εκμετάλλευσή τους.  

Για παράδειγμα, στο βιβλίο The Feminine Mystique η συγγραφέας δε δίνει 

λύσεις για το πώς η νοικοκυρά των προαστίων, πόσο μάλλον η γυναικά της εργατικής 

τάξης, θα μπορούσε να συνδυάσει τη φροντίδα των παιδιών, τις δουλειές του σπιτιού 

και τις απαιτήσεις της καριέρας χωρίς δομικές αλλαγές μέσα στην οικογένεια. Η 

Tong αναφέρει χαρακτηριστικά: «όπως η Wollstonecraft, η Taylor, και ο Mill πριν 

από αυτήν, η Friedan έστειλε τις γυναίκες έξω στη δημόσια σφαίρα χωρίς να καλέσει 

τους άνδρες να εμφανιστούν στην ιδιωτική σφαίρα για να αναλάβουν το μερίδιο 

ευθυνών που τους αναλογεί» (Tong, 2009:28). Η Bryson, επίσης, προσάπτει μια 

ελιτιστική στάση στη Friedan, η οποία, σύμφωνα με τη συγγραφέα, μέσα από το The 

Feminine Mystique αγνοεί εντελώς τις γυναίκες της εργατικής τάξης, αυτές που 

πρέπει να εργασθούν για λόγους επιβίωσης και επικεντρώνεται στις γυναίκες της 

μεσαίας τάξης τις οποίες προτρέπει να εργασθούν ακόμα και αν ξοδέψουν το 

μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος τους για να πληρώσουν την καθαρίστρια 

(Friedan, 1969:303 στο Bryson, 2003:152). Οι ανάγκες όμως αυτής της 

«καθαρίστριας» αγνοούνται τελείως τόσο από τις φιλελεύθερες φεμινίστριες του 

δεύτερου κύματος όπως ήταν η Friedan, όσο και από αυτές του τρίτου κύματος όπως 

η Naomi Wolf.  
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Η Naomi Wolf, φιλελεύθερη φεμινίστρια, δημοσιογράφος και συγγραφέας, 

στο πρώτο της βιβλίο, The Beauty Myth (1991), παρουσιάζει την ομορφιά ως 

κοινωνικό κατασκεύασμα που προωθεί τον έλεγχο της πατριαρχίας και σε επόμενα 

έργα της, όπως το Fire With Fire (1993) και Misconceptions (2001), αναφέρεται στις 

πολιτικές και κοινωνικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, και στα κοινωνικά 

εμπόδια που αυτές αντιμετωπίζουν. Ακολουθώντας την κλασική φιλελεύθερη 

προσέγγιση, η Wolf παροτρύνει την ανάπτυξη των γυναικών σε ατομικό επίπεδο και 

προτείνει κοινωνικές μεταρρυθμίσεις για να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να 

μπορέσουν αυτές να ενδυναμωθούν. Σύμφωνα με τη Beasley (2005), η Wolf 

αδιαφορεί για θέματα όπως η τάξη, τα χρήματα και η φυλή και ασχολείται με θέματα 

που αφορούν την ίδια και άλλες λευκές γυναίκες της μεσαίας τάξης, όπως η ατομική 

ανάπτυξη ως «πολιτική μέθοδος» ή στόχος της ισότητας των λογικών αυτόνομων 

ατόμων (Beasley, 2005:36). Η Bryson (2003) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Naomi 

Wolf  προτείνει στις γυναίκες να δημιουργήσουν «ομάδες εξουσίας» (power groups) 

των είκοσι ή τριάντα ατόμων και να συναντιούνται μια φορά τον μήνα, να πίνουν 

κρασί, να ακούν μουσική και να αλληλοϋποστηρίζονται με το να μοιράζονται 

πληροφορίες,  επαφές ή σχέδια (Wolf, 1993). Όπως υπογραμμίζει η Bryson, η Wolf 

φαίνεται να αγνοεί ότι αυτό θα ήταν ενδιαφέρον μόνο για αυτές τις γυναίκες των 

οποίων τα σπίτια είναι αρκετά μεγάλα για να φιλοξενήσουν τέτοιες εκδηλώσεις, για 

γυναίκες που έχουν ελεύθερο χρόνο από τις δουλειές του σπιτιού, τη φροντίδα των 

παιδιών και που ανήκουν σε πολιτιστικές ομάδες που εγκρίνουν τη χρήση αλκοόλ 

(Bryson, 2003:152). Παρόλο που πολλά από τα επιχειρήματα της Wolf στα βιβλία της 

προωθούν τις φεμινιστικές επιδιώξεις, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό γίνεται μέσα από μία 

καθολικευμένη προσέγγιση που δε λαμβάνει υπόψη της τις διαφορετικές ταυτότητες 

και εμπειρίες των γυναικών.  

Στη Μεγάλη Βρετανία, η φεμινίστρια συγγραφέας και ακτιβίστρια, Natasha 

Walter, στο βιβλίο της The New Feminism (1998), ισχυρίστηκε ότι οι δυναμικές, 

ανεξάρτητες γυναίκες της νέας γενιάς είναι έτοιμες να εκμεταλλευτούν στο έπακρο 

τις δυνατότητές τους σε έναν κόσμο στον οποίο η Margaret Thatcher «εξομάλυνε τη 

γυναικεία επιτυχία» (Walter, 1998:50 στο Bryson, 2003:145). Για την Walters, η 

Thatcher ήταν η «αφανής ηρωίδα του βρετανικού φεμινισμού» (ο.π. 145). Η φράση 

της αυτή  ξεσήκωσε, όπως ήταν αναμενόμενο, πλήθος οργισμένων αντιδράσεων διότι 

η πρώτη και μοναδική βρετανίδα πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την 

κοινωνική ισότητα και για την εκμετάλλευση των γυναικών. Όπως αναφέρει η 
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Bryson, η Walter αργότερα αναγνώρισε το γεγονός ότι η Thatcher δε βοήθησε τις 

γυναίκες ούτε αναγνώρισε δημόσια το δικό της χρέος στον φεμινισμό (Walter, 1999 

στο Bryson, 2003:145).  

Σύμφωνα με τον Agger (2006), «η πεποίθηση των φιλελεύθερων φεμινιστριών 

στη δύναμη της λογικής επεκτείνεται στις πολιτικές τους στάσεις, οι οποίες είναι 

αναμορφωτικές και γενικά μη-ανταγωνιστικές, χρησιμοποιώντας τους καθιερωμένους 

πολιτικούς και νομικούς θεσμούς όπου είναι δυνατόν» (Agger, 2006:108). Αυτές οι 

αντιλήψεις, όμως, δε λαμβάνουν υπόψη τους τα οικονομικά δεδομένα – το γεγονός 

για παράδειγμα, όπως υπογραμμίζει η Tong, ότι το 2005 στις Ηνωμένες Πολιτείες οι 

γυναίκες κέρδιζαν εβδομήντα δύο σεντς για κάθε δολάριο που κέρδιζαν οι άνδρες 

κάνοντας την ίδια δουλειά (Tong, 2005:35) – ούτε «τις πολιτιστικές απεικονίσεις των 

γυναικών ως αντικείμενα της ανδρικής ευχαρίστησης» (Agger, 2006:108) και φυσικά 

τα κοινωνικά δεδομένα που απαιτούν από τη γυναίκα να είναι αυτή υπεύθυνη για την 

φροντίδα των παιδιών ή οποιουδήποτε άλλου μέλους της οικογένειας χρειάζεται 

φροντίδα. Ο Agger ισχυρίζεται ότι ο λόγος που οι φιλελεύθερες φεμινίστριες τηρούν 

αυτήν τη συμβατική στάση είναι επειδή «αποδέχονται ή θεωρούν δεδομένη τη 

θεμελιώδη καλοσύνη και τη μονιμότητα του καπιταλισμού» (Agger, 2006: 108). 

Σύμφωνα, άλλωστε, με τις προκείμενες του ορθολογικού πολιτικού 

φιλελευθερισμού, εξαιτίας των αλλαγών του νομοθετικού πλαισίου και των επιταγών 

της λογικής, οι γυναίκες θα πάψουν να καταπιέζονται και να περιθωριοποιούνται, θα 

επιδιώξουν τους στόχους τους, και θα χρησιμοποιήσουν την ατομική πρωτοβουλία 

για να ξεπεράσουν τα κοινωνικά εμπόδια και οι άνδρες θα πεισθούν να σταματήσουν 

να καταπιέζουν και να εκμεταλλεύονται τις γυναίκες εγκαταλείποντας την εξουσία 

τους. Εφόσον ένα άτομο είναι νομικά κατοχυρωμένο απέναντι στην αδικία, θα 

μπορέσει να επιδιώξει τους στόχους του αρκεί να το θελήσει. Βέβαια αξίζει να 

αναρωτηθούμε γιατί εφόσον το θέμα της γυναικείας καταπίεσης και 

περιθωριοποίησης είναι απλά θέμα νομοθετικής παράλειψης εξακολουθεί να 

υφίσταται δύο αιώνες μετά το πρώτο κύμα του φεμινιστικού κινήματος και δεν έχει 

επιλυθεί. 

Ο φιλελεύθερος φεμινισμός αγνοεί εντελώς τις σχέσεις εξουσίας, δεν 

ασχολείται με τις αιτίες της γυναικείας καταπίεσης, και αδιαφορεί για τις συνθήκες 

ζωής των γυναικών στην ιδιωτική σφαίρα. Μόνο ουτοπική θα μπορούσαμε να 

χαρακτηρίσουμε την ιδέα ότι με τη χρήση της λογικής θα επέλθει η αλλαγή στην 

κοινωνία και στους ανθρώπους οι οποίοι θα αντιληφθούν την άδικη συμπεριφορά 
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προς τις γυναίκες, θα αναμορφώσουν τις αντιλήψεις αιώνων και έτσι θα οδηγηθούμε 

στην αλλαγή των έμφυλων ρόλων και σχέσεων εξουσίας. Η ατομιστική στάση που 

ισχυρίζεται η εξέλιξη και ανάπτυξη του ατόμου βρίσκεται στο χέρι του δε μπορεί να 

συμβαδίσει με τα συμφέροντα μιας περιθωριοποιημένης ομάδας όπως είναι αυτή των 

γυναικών. Από την άλλη πλευρά, όπως επισημαίνει η Bryson (1999), οι επικριτές του 

φιλελεύθερου φεμινισμού ισχυρίζονται ότι ως ατομιστική θεωρία δε λαμβάνει υπόψη 

του τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικές δομές και αξίες περιθωριοποιούν τις 

γυναίκες. Ακόμη και αν οι γυναίκες δεν εξαρτώνται από τους άνδρες ως άτομα, 

εξαρτώνται από το πατριαρχικό κράτος και συνταγματικές αλλαγές όπως το δικαίωμα 

ψήφου δεν είναι επαρκείς για να οδηγήσουν στη χειραφέτηση τους (Bryson, 1999: 

14-15).  

Η bell hooks, όπως αναφέρει ο Brookfield (2005), θεωρεί ότι το γεγονός ότι η 

φεμινιστική ανάλυση επικεντρώνεται τόσο στην έμφυλη καταπίεση αποδεικνύει ότι οι 

ανησυχίες των λευκών γυναικών της μεσαίας τάξης έχουν παρουσιαστεί ως 

καθολικευμένες απόψεις όλων των γυναικών. Κατά τη γνώμη της, «αν οι φτωχές 

γυναίκες καθόριζαν τη θεματολογία του φεμινιστικού κινήματος ίσως να είχαν 

αποφασίσει ότι η ταξική πάλη θα ήταν ένα κεντρικό φεμινιστικό θέμα» (hooks, 1984: 

61 στο Brookfield, 2005:330). Με την άποψη της hooks φαίνεται ότι συμφωνεί η 

οπτική του μαρξιστικού φεμινισμού που θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

 

1.3.2 Ο μαρξιστικός φεμινισμός 

Αφετηρία της αντίληψης του μαρξιστικού φεμινισμού είναι το εξής ερώτημα: 

είναι τα ζητήματα που απασχολούν τις γυναίκες της μεσαίας και ανώτερης τάξης 

παρόμοια με τα ζητήματα των φτωχών γυναικών της εργατικής τάξης; Ο μαρξιστικός 

φεμινισμός ισχυρίζεται πως δεν είναι. Κατά συνέπεια, οι γυναίκες της εργατικής 

τάξης δε γίνεται να έχουν κοινές διεκδικήσεις με αυτές της ανώτερης τάξης. Ο 

μαρξιστικός φεμινισμός, επίσης, απορρίπτει τη φιλελεύθερη άποψη ότι η κοινωνική 

θέση του ατόμου αντανακλά την προσωπική του αξία καθώς μια ελεύθερη αγορά 

εργασίας δε μπορεί να είναι ισότιμα ευνοϊκή και να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε 

άτομα που δεν ανήκουν στην κυρίαρχη καπιταλιστική τάξη.  

Η Rosa Luxemburg το 1912 εκφώνησε έναν λόγο σχετικά με τον αγώνα 

απόκτησης του δικαιώματος ψήφου των γυναικών. Σε αυτόν τον λόγο προσάπτει στις 

γυναίκες της μεσαίας τάξης το ότι θα υπερασπίζονται πάντα την εκμετάλλευση της 

εργατικής τάξης καθώς μέσω αυτής έμμεσα λαμβάνουν τα μέσα της «κοινωνικά 
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άχρηστης ύπαρξής» τους (Luxemburg, 1971:220). Είναι εμφανές το γεγονός ότι η 

φιλοσοφία του μαρξισμού δε μπορεί να υποστηρίξει τα ίδια θέματα με τις 

φεμινίστριες του φιλελευθερισμού. Η μαρξίστρια φιλόσοφος κατακεραυνώνει τις 

γυναίκες της μεσαίας τάξης αναφέροντας ότι:  

Οι περισσότερες από αυτές τις αστές που συμπεριφέρονται σα λέαινες 

στον αγώνα ενάντια στα «ανδρικά προνόμια» θα επέστρεφαν σαν 

ήμερα πρόβατα στο στρατόπεδο της συντηρητικής και θρησκευτικής 

αντίδρασης αν είχαν την ψήφο. Στην πραγματικότητα, θα ήταν πολύ πιο 

αντιδραστικές από το ανδρικό κομμάτι της τάξης τους. Εκτός από τις 

λίγες που έχουν κάποια δουλειά ή απασχόληση, οι αστές δεν 

συμμετέχουν στην κοινωνική παραγωγή. Δεν είναι παρά συν-

καταναλώτριες της αξίας του πλεονάσματος που οι άνδρες τους 

αποσπούν από το προλεταριάτο. Είναι παράσιτα των παράσιτων του 

κοινωνικού σώματος (Luxemburg, 1971:220). 

 

Από τις αρχές του 19ου αιώνα, λοιπόν, κάποιες φεμινίστριες 

συνειδητοποίησαν ότι δε μπορούσε ο στόχος τους για ίσα δικαιώματα να 

πραγματοποιηθεί σε μία ταξικά άνιση κοινωνία και πως η πραγματική ισότητα για τις 

γυναίκες απαιτεί μία κοινωνική θεωρία που θα βασίζεται στη συνεργασία και στον 

κολλεκτιβισμό και όχι στον ανταγωνισμό και τον ατομικισμό. Μια θεωρία όπως αυτή 

του Karl Marx, η οποία, σύμφωνα με τη Bryson (2003), θα μπορούσε να αποτελέσει 

το «κλειδί για την κατανόηση και το τέλος της γυναικείας καταπίεσης και 

εκμετάλλευσης» (Bryson, 2003:3). 

Το μαρξιστικό φεμινιστικό ρεύμα, βασιζόμενο στις θεωρίες των Marx και 

Engels, θεωρεί ότι η κοινωνική θέση των γυναικών πηγάζει από τη σύγκρουση 

ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις καθώς η γυναικεία καταπίεση δε διαφέρει από την 

ταξική. Σύμφωνα με τη μαρξιστική φεμινιστική παράδοση, όπως αναφέρει ο 

Παπασταμάτης (2010), δύο αλληλοϋποστηριζόμενα κοινωνικά συστήματα 

καταπιέζουν τις γυναίκες: η πατριαρχία και ο καπιταλισμός και για να εξαλειφθεί το 

ένα πρέπει να εξαλειφθεί και το άλλο (Παπασταμάτης, 2010:143).  

Ο Marx σπάνια κάνει συγκεκριμένες αναφορές στις γυναίκες και στην 

καταπίεσή τους στο έργο του, μία από τις περιπτώσεις που αναφέρεται σε αυτές είναι 

όταν συζητά τον θεσμό του γάμου, ο οποίος σύμφωνα με τον γερμανό φιλόσοφο, έτσι 

όπως γίνεται αντιληπτός από την αστική τάξη αποτελεί ένα από τα θεμέλια της 

ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Στο έργο του Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 

(1932) ο Marx υποστηρίζει ότι: «τελικά αυτό το κίνημα αντιπαράθεσης της 

καθολικής ατομικής ιδιοκτησίας με την ατομική ιδιοκτησία εκφράζεται με κτηνώδη 
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μορφή στην αντιπαράθεση του γάμου (οπωσδήποτε μια μορφή αποκλειστικής 

ιδιωτικής ιδιοκτησίας) με την κοινότητα των γυναικών, στην οποία η γυναίκα 

μετατρέπεται σε ένα κομμάτι κοινόχρηστης και κοινής ιδιοκτησίας» (Marx, 1959:42). 

Επίσης, στο έργο The German Ideology (1846), το οποίο συνέγραψε με τον Engels, ο 

Marx υπογραμμίζει ότι «ο πυρήνας, η πρώτη μορφή» της ιδιοκτησίας βρίσκεται 

«στην οικογένεια, όπου η γυναίκα και τα παιδιά είναι οι σκλάβοι του άνδρα. Αυτή η 

υποβόσκουσα σκλαβιά στην οικογένεια, παρόλο που είναι ακόμα ακατέργαστη, είναι 

η πρώτη ιδιοκτησία…» (Marx & Engels, 1845:168).  

 Ο Engels, ο οποίος έκανε εκτενείς αναφορές στις γυναίκες, συμφωνεί με την 

παραπάνω άποψη. Στο έργο του The Origin of the Family, Private Property, and the 

State: in the Light of the Researches of Lewis H. Morgan (1884), ισχυρίζεται ότι «το 

γεγονός ότι η γυναίκα υπήρξε σκλάβα του άνδρα στην αρχή της κοινωνίας είναι μία 

από τις πιο παράλογες αντιλήψεις που πηγάζουν από την περίοδο του Διαφωτισμού 

του 18
ου

 αιώνα. Οι γυναίκες απολάμβαναν όχι μόνο μία ελεύθερη, αλλά επίσης 

ιδιαίτερα σεβαστή θέση ανάμεσα στους άγριους και βάρβαρους…» (Engels, 

2004:60). Για τον Engels, η έμφυλη καταπίεση των γυναικών ξεκίνησε όταν ξεκίνησε 

το πρώτο ταξικό κοινωνικό σύστημα, το δουλοκτητικό. Ακόμη, όμως, και μετά το 

τέλος της φεουδαρχίας και τη μετάβαση στο σύστημα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, οι 

γυναίκες εξακολούθησαν να βρίσκονται σε κατάσταση υποδούλωσης καθώς εφόσον 

δε θα αποκτούσαν ποτέ ούτε δική τους γη, ούτε μέσα παραγωγής, θα έπρεπε να 

δουλεύουν για τους ιδιοκτήτες της γης για να τους επιτρέπεται να συνεχίσουν να ζουν 

μέσα σε αυτό το σύστημα.  

Για να σταματήσει η καταπίεση των γυναικών, σύμφωνα με τον Engels, θα 

πρέπει οι γυναίκες να εισέλθουν στον εργασιακό χώρο ως εργάτριες, έτσι ώστε μέσω 

της οικονομικής ανεξαρτησίας που θα αποκτήσουν να μην είναι εξαρτώμενες από 

τους άνδρες και παράλληλα να μπορέσουν να συνεισφέρουν όπως αυτοί στην 

προλεταριακή επανάσταση μετά το πετυχημένο πέρας της οποίας θα μπορέσει να 

ξεκινήσει η χειραφέτησή τους και να απολαύσουν την απελευθέρωσή τους τόσο από 

την υποδούλωση των ανδρών όσο και από την υποδούλωση του κεφαλαίου. Ο ίδιος 

υπογραμμίζει ότι:  

η χειραφέτηση των γυναικών και η ισότητά τους με τους άνδρες είναι 

αδύνατον να συμβούν και πρέπει να παραμείνουν όσο οι γυναίκες 

αποκλείονται από την κοινωνικά παραγωγική εργασία και 

περιορίζονται στις δουλειές του σπιτιού, που είναι ιδιωτικές. Η 

χειραφέτηση των γυναικών θα γίνει δυνατή μόνο όταν στις γυναίκες 
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επιτραπεί η συμμετοχή στην παραγωγή σε μεγάλη, κοινωνική κλίμακα, 

και όταν τα οικιακά τους καθήκοντα απαιτούν την προσοχή τους μόνο 

σε μικρό βαθμό (Engels, 2004:151).  

 

Ο μαρξιστικός φεμινισμός διαφωνεί με τον φιλελεύθερο φεμινισμό και όσον 

αφορά στην εργασία των γυναικών στην ιδιωτική σφαίρα. Οι δουλειές του σπιτιού 

είναι εργασία που επικρίνεται από τον φιλελεύθερο φεμινισμό, επειδή πρόκειται για 

εργασία χωρίς πληρωμή, η οποία εξαναγκάζει τις γυναίκες να είναι εξαρτώμενες από 

τους άνδρες και παράλληλα υποτιμά την αξία τους καθώς πρόκειται για εργασία 

εκτός της σημαντικής δημόσιας σφαίρας και της δημόσιας οικονομικής παραγωγής, 

όπως αναφέρονταν στο The Feminine Mystique της Friedan (1963). Ο μαρξιστικός 

φεμινισμός συμφωνεί ότι αυτό αποτελεί εν μέρει πρόβλημα, αλλά συνεχίζει 

υποστηρίζοντας πως οι δουλειές του σπιτιού είναι μέρος του οικιακού τρόπου 

παραγωγής αγαθών προς χρήση, ο οποίος ευδοκιμεί υπό την προστασία του 

καπιταλισμού και δίνει στους άνδρες την ευκαιρία να εξουσιάζουν φεουδαρχικά τη 

γυναικεία εργασία, και στο καπιταλιστικό σύστημα πρόσφορο έδαφος για να 

διαιωνίζει τους στόχους του (Federici 1975:187-194; Vogel, 1995 στο Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, 2016).  

Η Margaret Benston, καναδή καθηγήτρια, φεμινίστρια και ακτιβίστρια της 

εργατικής τάξης, στο άρθρο της  «Political Economy of Women's Liberation» (1969), 

εύστοχα παρατηρεί ότι η απελευθέρωση των γυναικών θα έρθει όταν η οικιακή 

εργασία κοινωνικοποιηθεί υποστηρίζοντας ότι: 

οι γυναίκες, ειδικά οι παντρεμένες γυναίκες με παιδιά, οι οποίες 

δουλεύουν εκτός σπιτιού απλά κάνουν δύο δουλειές, η συμμετοχή τους 

στο εργατικό δυναμικό επιτρέπεται μόνο αν συνεχίζουν να 

εκπληρώνουν την πρώτη τους ευθύνη στο σπίτι (…) Η ίση πρόσβαση 

σε δουλειές εκτός σπιτιού, ενώ είναι μία από τις προϋποθέσεις για την 

απελευθέρωση των γυναικών, δε θα είναι από μόνη της επαρκής για να 

δώσει ισότητα για τις γυναίκες, εφόσον η δουλειά στο σπίτι παραμένει 

ένα θέμα ιδιωτικής παραγωγής και είναι ευθύνη των γυναικών, αυτές 

απλά θα επωμίζονται διπλό φόρτο εργασίας (Benston, 1969 στο Tong, 

2009:108). 

 

Όπως υπογραμμίζει η Tong (2009), το γεγονός ότι στην μεταεπαναστική Σοβιετική 

Ένωση οι γυναίκες αναγκάζονταν να κάνουν υποβαθμισμένες δουλείες εκτός σπιτιού, 

καθώς και δουλείες που σχετίζονταν με την καθαριότητα και το μαγείρεμα ήταν κάτι 

που οι μαρξίστριες φεμινίστριες αποσιωπούσαν καθώς δεν ήθελαν να 

«διακινδυνεύσουν τα σχέδια των κομμουνιστών για να καταστρέψουν εντελώς τον 

καπιταλισμό» (Tong, 2009:108). Η Benston δεν αποσιωπά αυτό το γεγονός, 
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ισχυρίζεται ότι ακόμα και αν οι γυναίκες κάνουν τέτοιες γυναικείες δουλειές εκτός 

σπιτιού, είναι σημαντικό το ότι δεν τις κάνουν στο σπίτι τους και ότι πληρώνονται για 

αυτό - αυτή η αμοιβή, την οποία οι γυναίκες έχουν υπό τον έλεγχό τους, θεωρείται 

πρόοδος για τις μαρξίστριες φεμινίστριες (ο.π.:109).  

Στο θέμα της οικονομικής κατάστασης των γυναικών κάνει αναφορά και η 

Bryson (2003), η οποία ισχυρίζεται πως «για τις γυναίκες, όπως και για οποιαδήποτε 

άλλη καταπιεσμένη ομάδα, η χειραφέτηση δεν ισούται με πολιτικά και νομικά 

δικαιώματα, αλλά μπορεί να κερδηθεί μόνο με την αναδιάρθρωση ολόκληρης της 

κοινωνίας, έτσι ώστε να αποκτηθεί πλήρης οικονομική ισότητα» (Bryson, 2003:68-

69). Ο αγώνας για την ισότητα των φύλων συνδέεται με την οικονομική ταξική πάλη 

και η επίτευξη της πλήρους ελευθερίας των γυναικών απαιτεί την «αντικατάσταση 

του καπιταλισμού από τον κομμουνισμό» (ο.π.:68-69). Επομένως, σύμφωνα με τον 

μαρξιστικό φεμινισμό, αν οι γυναίκες επιθυμούν ισότητα, πρέπει να αποκτήσουν 

πλήρη οικονομική ανεξαρτησία και για να είναι αυτό πηγή απελευθέρωσης, οι 

δουλειές του σπιτιού και η φροντίδα των παιδιών θα πρέπει να αναδιοργανωθούν σε 

συλλογικό επίπεδο. 

Από την άλλη πλευρά, κριτική έχει δεχτεί ο μαρξιστικός φεμινισμός για το 

γεγονός ότι η μαρξική θεωρία ενσωματώνει το φαινόμενο της καταπίεσης των 

γυναικών και του αγώνα τους για χειραφέτηση στα πλαίσια του γενικότερου αγώνα 

εναντίον του κεφαλαίου. Αυτό, για τους επικριτές του μαρξιστικού φεμινισμού, είναι  

μία ένδειξη της υποτίμησης της σπουδαιότητας του γυναικείου ζητήματος αφού με 

αυτήν τη λογική φαίνεται ότι αγνοεί ή επιλέγει να αγνοεί το γεγονός ότι οι γυναίκες 

δεν καταπιέζονται μόνο από το καπιταλιστικό σύστημα αλλά και από τους άνδρες, 

και ότι και οι δύο – καπιταλισμός και άνδρες – επωφελούνται εξίσου από την 

γυναικεία υποδούλωση και υποτέλεια.  

Σε αυτήν την υποτίμηση του αγώνα του φεμινισμού συγκριτικά με τον αγώνα 

εναντίον του κεφαλαίου αναφέρεται και η Hartmann, φεμινίστρια οικονομολόγος, στο 

δοκίμιό της «The unhappy marriage of Marxism and feminism: towards a more 

progressive union» (1979) η οποία υποστηρίζει ότι: 

Ο «γάμος» του μαρξισμού και του φεμινισμού είναι σαν τον γάμο του 

άνδρα και της γυναίκας όπως απεικονίζεται στο αγγλικό εθιμικό δίκαιο: 

ο μαρξισμός και ο φεμινισμός είναι ένα, και αυτό το ένα είναι ο 

μαρξισμός. Οι πρόσφατες προσπάθειες να ενσωματωθεί ο μαρξισμός με 

τον φεμινισμό δεν είναι ικανοποιητικές για εμάς τις φεμινίστριες επειδή 

εντάσσουν τον φεμινιστικό αγώνα στον «μεγαλύτερο» αγώνα κατά του 

κεφαλαίου. Για να προχωρήσω την παρομοίωση περαιτέρω, ή 
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χρειαζόμαστε έναν πιο υγιή γάμο ή χρειαζόμαστε διαζύγιο (Hartmann, 

1979:1).  

 

Οι αρχικές μαρξιστικές προσεγγίσεις, όπως αυτή του Engels, είναι ξεκάθαρες 

σύμφωνα με την Hartmann, «η απελευθέρωση των γυναικών απαιτεί, πρώτα, οι 

γυναίκες να γίνουν εργάτριες όπως οι άνδρες, και δεύτερον να συμπράξουν στον 

επαναστατικό αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός και η ιδιωτική 

ιδιοκτησία, υποστήριζαν οι πρώιμοι μαρξιστές, είναι η αιτία της συγκεκριμένης 

καταπίεσης των γυναικών όπως το κεφάλαιο είναι η αιτία της εκμετάλλευσης των 

εργατών γενικά» (Hartmann, 1979:3). Όμως, δε γίνεται καμία αναφορά στη 

διαφορετικότητα των εμπειριών των γυναικών και των ανδρών στα πλαίσια του 

καπιταλισμού. Οι μαρξιστές δεν επικεντρώθηκαν στα φεμινιστικά ερωτήματα, 

δηλαδή στο πώς και γιατί οι γυναίκες καταπιέζονται, ούτε αναγνώρισαν το «έννομο 

συμφέρον που είχαν οι άνδρες στη συνέχιση της υποταγής των γυναικών» (Hartmann, 

1979:3). Αυτό το «έννομο συμφέρον» που επικαλείται η Hartmann αφορά στο όφελος 

των ανδρών – ανεξαρτήτως τάξεως – από το γεγονός ότι οι γυναίκες και οι κόρες τους 

ήταν υπεύθυνες για τις δουλειές του σπιτιού, και για την εξυπηρέτησή τους γενικά. 

Η Hartmann προτείνει μία πιο προοδευτική συμμαχία του μαρξισμού και του 

φεμινισμού που θα αντικαταστήσει την κυριαρχία και την υποταγή. Όπως ισχυρίζεται 

οι γυναίκες δε θα πρέπει να εμπιστευτούν τους άνδρες να τις «απελευθερώσουν μετά 

την επανάσταση» επειδή ίσως να μην ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό ή να μη θέλουν 

σε περίπτωση που αξιολογήσουν ότι το κατεστημένο τους ευνοεί περισσότερο. Για 

αυτόν τον λόγο θα πρέπει να οργανωθεί ένας αγώνας τόσο ενάντια στον καπιταλισμό 

όσο και ενάντια στην πατριαρχία (ο.π.:24-25).  

Η Catharine MacKinnon, ριζοσπάστρια φεμινίστρια, ακαδημαϊκός και 

ακτιβίστρια, συμμερίζεται την παραπάνω άποψη υποστηρίζοντας ότι οι σοσιαλιστικές 

χώρες έχουν επιλύσει πολλά κοινωνικά προβλήματα χωρίς όμως σε αυτά να 

περιλαμβάνεται η υποταγή των γυναικών. Σύμφωνα με τη MacKinnon, οι 

καπιταλιστικές χώρες εκτιμούν τις γυναίκες βάσει της αξίας όπως αυτή 

προσδιορίζεται από τις ανδρικές προδιαγραφές, ενώ στις σοσιαλιστικές χώρες οι 

γυναίκες είναι αόρατες έκτος αν τις δούμε μέσα από την ικανότητά τους ως 

«εργάτριες». Αυτός ο όρος σπάνια περιλαμβάνει τη δουλειά που παραμένει 

χαρακτηριστική εξυπηρέτηση των γυναικών στους άνδρες, ανεξάρτητα από την 

πολιτική αυτών των ανδρών: οι δουλειές του σπιτιού, η πορνεία και άλλες 

εξυπηρετήσεις, η τεκνοποίηση και η ανατροφή των παιδιών. Οι γυναίκες γίνονται 
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τόσο ελεύθερες όσο οι άνδρες για να δουλέψουν έξω από το σπίτι, ενώ οι άνδρες 

παραμένουν ελεύθεροι από το να δουλεύουν εντός του σπιτιού. Το ίδιο μοτίβο 

συμβαίνει στο καπιταλιστικό καθεστώς (MacKinnon, 1989:10). 

Για πολλές φεμινίστριες λοιπόν, η καταπίεση των γυναικών δεν σχετίζεται 

απλά με κάποια άλλη κοινωνική σχέση όπως είναι το ταξικό σύστημα. Η Jane Flax 

(1999) εξήγησε ότι αντ’αυτού, η φεμινιστική θεωρία βλέπει την καταπίεση των 

γυναικών ως «έναν μοναδικό καταιγισμό κοινωνικών προβλημάτων και πρέπει να 

γίνει κατανοητή από μόνη της…» (Flax, 1999:10 στο Lay, 2007:50). Η Flax, όπως 

και η Hartmann, θεωρεί την καταπίεση ως μέρος του τρόπου που είναι 

κατασκευασμένος ο κόσμος και η καταπίεση αυτή είναι ενσωματωμένη στην 

κοινωνικοοικονομική και πολιτική οργάνωση της κοινωνίας μας. «Αυτή η δομή είναι 

η πατριαρχία, η οποία έχει τις ρίζες της βαθιά μέσα στον πολιτισμό γενικά» (Flax, 

1999:10 στο Lay, 2007:50). 

Είναι γεγονός ότι ο μαρξισμός δε δίνει τη βαρύτητα που πολλές φεμινίστριες 

θα επιθυμούσαν στο γυναικείο ζήτημα, ούτε οι γυναίκες απελευθερώθηκαν μέσα στη 

σοσιαλιστική διαδικασία μεταμόρφωσης του οικονομικού συστήματος. Θα πρέπει, 

όμως, να επισημάνουμε ότι στόχος της μαρξικής θεωρίας είναι η εξάλειψη των 

ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών συνθηκών που συντηρούν την 

αδικία, και την εκμετάλλευση όπως αυτή που έχουν υποστεί διαχρονικά οι γυναίκες. 

Όπως αναφέρει η MacKinnon, ο μαρξισμός και ο φεμινισμός είναι δύο θεωρίες που 

ασχολούνται με την εξουσία, την κοινωνική προέλευση της και την κακή διανομή της 

- και οι δύο είναι θεωρίες της κοινωνικής ανισότητας (MacKinnon, 1989:4), και οι 

δύο είναι θεωρίες που επιδιώκουν την απαλοιφή της υποταγής και της αδικίας.  

 

1.3.3. Ο ριζοσπαστικός φεμινισμός  

Ο ριζοσπαστικός φεμινισμός, ο οποίος αναδύθηκε μέσα από το δεύτερο κύμα του 

φεμινιστικού κινήματος τη δεκαετία του 1960, δεν συντάσσεται με την άποψη του 

μαρξιστικού φεμινισμού ότι η καταπίεση και η περιθωριοποίηση των γυναικών 

οφείλεται στην σύγκρουση των τάξεων, αλλά πρεσβεύει ότι η καταπίεση και η 

περιθωριοποίηση των γυναικών οφείλεται στο γεγονός ότι οι κοινωνικοί ρόλοι και οι 

θεσμικές δομές δημιουργήθηκαν από την ανδρική επικράτηση και την πατριαρχία.  

Οι απόψεις του ριζοσπαστικού φεμινισμού διαφέρουν και από αυτές του 

φιλελεύθερου. Ενώ ο φιλελεύθερος φεμινισμός έχει στόχο την πρόσβαση των 

γυναικών στο κοινωνικό σύστημα, ο ριζοσπαστικός φεμινισμός επιδιώκει την 
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ανατροπή αυτού του συστήματος καθώς θεωρεί ότι η καταπίεση των γυναικών από 

τους άνδρες οφείλεται στο πατριαρχικό κοινωνικό σύστημα και αποτελεί την πιο 

ισχυρή μορφή καταπίεσης από την οποία απορρέουν όλες οι άλλες κοινωνικές 

ανισότητες για αυτό και προτείνει, σύμφωνα με την Beasley (1999), ένα 

«επαναστατικό μοντέλο κοινωνικής αλλαγής» στις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα 

φύλα (Beasley, 1999:56).  

Οι ριζοσπάστριες φεμινίστριες δεν επιθυμούν την εξισορρόπηση διανομής της 

δύναμης, όπως τα προηγούμενα ρεύματα, αλλά επιθυμούν την εξάλειψη της 

πατριαρχίας μέσω της πλήρης αλλαγής των κοινωνικών δομών. Όπως υπογραμμίζει η 

Bryson, ούτε ο καπιταλισμός, ούτε οι διακρίσεις στη δημόσια σφαίρα αποτελούν το 

κυριότερο πρόβλημα των γυναικών σύμφωνα με τον ριζοσπαστικό φεμινισμό. Το 

πρόβλημα είναι η ανδρική εξουσία (Bryson, 2003:3). Σύμφωνα με την Tong, για τον 

ριζοσπαστικό φεμινισμό, αυτή η ανδρική εξουσία, ή αλλιώς η πατριαρχία, δεν 

περιορίζεται μόνο στη δημόσια σφαίρα αλλά είναι κυρίαρχη σε όλες τις σχέσεις των 

φύλων και κυρίως μέσα στην οικογένεια, «το πατριαρχικό σύστημα χαρακτηρίζεται 

από εξουσία, κυριαρχία, ιεραρχία, και ανταγωνισμό. Δε μπορεί να αναμορφωθεί αλλά 

μόνο να ξεριζωθεί εντελώς» (Tong, 2009:2). Είναι σαφές λοιπόν ότι οι ριζοσπάστριες 

φεμινίστριες είναι πιο μαχητικές στην προσέγγισή τους από τις άλλες, δεν επιθυμούν 

αλλαγές στο σύστημα αλλά επιθυμούν να το αποξηλώσουν.  

Σύμφωνα με τον Lewis (2017), τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον 

ριζοσπαστικό φεμινισμό είναι: τα δικαιώματα αναπαραγωγής των γυναικών, η 

αξιολόγηση και η διάλυση των παραδοσιακών έμφυλων ρόλων τόσο σε ιδιωτικά όσο 

και σε δημόσια πλαίσια, η κατοχύρωση του βιασμού των γυναικών ως έκφραση της 

πατριαρχικής δύναμης, η κατανόηση της πορνείας ως οικονομική και σεξουαλική 

καταπίεση των γυναικών, η αντι-πορνογραφική στάση, η επίκριση της μητρότητας, 

του γάμου, της πυρηνικής οικογένειας και η κριτική σε θεσμούς όπως η εκκλησία και 

η κυβέρνηση ως επικεντρωμένες ιστορικά στην πατριαρχική εξουσία (Lewis, 2017).  

Τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι ριζοσπάστριες φεμινίστριες για να 

εκφράσουν τις απόψεις τους περιλάμβαναν τη συγγραφή άρθρων, τη διανομή 

φυλλαδίων, τις δημόσιες διαμαρτυρίες, τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις, την προσφορά προγραμμάτων Γυναικείων Σπουδών στα πανεπιστήμια, 

και κυρίως τη δημιουργία ομάδων αφύπνισης της γυναικείας συνείδησης 

(consciousness-raising groups), ομάδες στις οποίες συμμετείχαν γυναίκες από 

διαφορετικά οικονομικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά υπόβαθρα οι οποίες είχαν ως 
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κοινό τους γνώρισμα τις εμπειρίες από την ανδρική κυριαρχία και στόχο είχαν τη 

δημιουργία κοινής πολιτικής ιδεολογίας για να εξαλειφθεί αυτή η κυριαρχία.  

Αυτή η αφύπνιση της συνείδησης είναι από τις πιο σημαντικές προσφορές του 

ριζοσπαστικού φεμινισμού. Η αφύπνιση της συνείδησης (consciousness-raising) 

είναι, σύμφωνα με τους Sowards και Renegar (2004), μία ρητορική στρατηγική που 

χρησιμοποιείται για να δοθεί βήμα στις γυναικείες εμπειρίες και είναι καίριας 

σημασίας για τη δημιουργία της κριτικής συνειδητοποίησης (Sowards & Renegar, 

2004:535). Η Paula Kamen (1991) περιγράφει την αφύπνιση της συνείδησης ως μία 

διαδικασία όπου οι γυναίκες «μάθαιναν να κάνουν καινούργιες ερωτήσεις για τον 

εαυτό τους, να χτίζουν την αυτοπεποίθησή τους και την αίσθηση του δικαιώματος 

στην ευκαιρία, να δίνουν όνομα στις κοινές εμπειρίες τους και να ανακαλύπτουν ότι 

δεν είναι μόνες. Η αφύπνιση της συνείδησης ήταν το θεμέλιο για την αλλαγή…» 

(Kamen, 1991 στο Sowards & Renegar, 2004:536). 

Σύμφωνα με τη Bryson (2003), η φράση «το προσωπικό είναι πολιτικό» 

αποτέλεσε πρόκληση για την πολιτική θεωρία και συνέβαλε στη γενικότερη 

επανεκτίμηση της φεμινιστικής σκέψης σχετικά με τη φύση της εξουσίας και της 

πολιτικής (Bryson, 2003:3). Η καταπίεση των γυναικών ήταν η θεμελιώδης και 

καθολική μορφή κυριαρχίας. Τα συμφέροντα των γυναικών ως ομάδα ήταν αντίθετα 

από αυτά των ανδρών και κατάφεραν να ενώσουν τις γυναίκες. Η γυναικεία 

αλληλεγγύη ξεπέρασε τους διαχωρισμούς της τάξης ή της φυλής και ένωσε τις 

γυναίκες μπροστά στον κοινό αγώνα για την απελευθέρωσή τους.  

Σύμφωνα με την Maynard (1995), ο ριζοσπαστικός φεμινισμός αποκαλείται 

«ριζοσπαστικός» επειδή προσπαθεί να διατυπώσει νέους τρόπους εκτίμησης της 

σχέσης γυναικών και ανδρών δίνοντας έμφαση στους διάφορους μηχανισμούς όπως η 

βία, η ετεροφυλοφιλία και η αναπαραγωγή που χρησιμοποιούν οι άνδρες για να 

συνεχίζουν να έχουν τον έλεγχο απέναντι στις γυναίκες και, επομένως, να 

διαιωνίζεται η καταπίεσή τους (Maynard, 1995:260). Αυτό το ρεύμα έβαλε στο 

επίκεντρο τον όρο «πατριαρχία» και τόνισε ότι ο ανδρικός έλεγχος και η διαρκής 

καταπίεση των γυναικών λαμβάνει χώρα μέσω διάφορων μηχανισμών, όπως η βία, η 

αναπαραγωγή και η ετεροφυλοφιλία, οι οποίοι θεσμοθετούν την ανδρική κυριαρχία 

και τη γυναικεία υποταγή (MacKinnon, 1989:113). Η προαναφερόμενη πατριαρχία 

είναι εμφανής, σύμφωνα με τις ριζοσπάστριες φεμινίστριες, τόσο στη δημόσια όσο 

και στην ιδιωτική σφαίρα. 
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  Όπως αναφέρει η αμερικανίδα αριστερή δοκιμιογράφος, και ιδρύτρια της 

ριζοσπαστικής φεμινιστικής οργάνωσης Redstockings (1969), Ellen Willis, οι 

ριζοσπάστριες φεμινίστριες επινόησαν τους όρους «σεξισμός» και «σεξουαλική 

πολιτική» για να εκφράσουν την καινοτόμο ιδέα ότι η σεξουαλικότητα, η 

οικογενειακή ζωή και οι σχέσεις ανδρών και γυναικών δεν ήταν απλά θέματα 

ατομικής επιλογής ή κοινωνικών παραδόσεων αλλά περιελάμβαναν την άσκηση 

προσωπικής και θεσμικής εξουσίας (Willis, 1989 στο Echols, 1989: ix). Ολόκληρο το 

κοινωνικοπολιτικό σύστημα είτε πρόκειται για τους νόμους, για την εκπαίδευση, για 

την οικονομία στηρίζει την πατριαρχία. Σύμφωνα με τον Agger (2006), η πατριαρχία 

ξεκινάει μέσα στον θεσμό της οικογένειας αλλά και έξω από αυτήν, στην κουλτούρα, 

η οποία με την προώθηση μιας σεξιστικής εικόνας των γυναικών διαιωνίζει την 

καταπίεση, την υποταγή και την αντικειμενοποίησή τους. Για αυτό και οι 

ριζοσπάστριες φεμινίστριες ισχυρίζονται ότι πρέπει να «καταργήσουν ή να 

τροποποιήσουν ριζικά την οικογένεια και να δημιουργήσουν μία μη-μισογυνίστικη 

κουλτούρα στην οποία οι γυναίκες δεν αντικειμενικοποιούνται (Agger, 2006:109).  

Οι γυναίκες είναι παγιδευμένες σε ρόλους υποταγής, καταλαμβάνουν 

διαφορετικές σφαίρες από τους άνδρες και χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη 

συλλογιστικής πολιτικής λογικής και ηθικούς κώδικες με τους οποίους κατανοούν τον 

κόσμο. Επομένως, αντί να θέλουν να αναμορφώσουν την οικογένεια, να αλλάξουν 

τους νόμους και να γίνουν μέλη κοινωνικών κινημάτων που είναι σχεδιασμένα για να 

ωφελήσουν τις γυναίκες σε μία ετεροφυλόφιλη κοινωνία, θέλουν να δημιουργήσουν 

χώρους στους οποίους να ευδοκιμήσουν οι γυναίκες μόνες τους, καλλιεργώντας 

σχέσεις με άλλες γυναίκες. Όπως υπογραμμίζει ο Agger: 

παρόλο που οι ριζοσπάστριες φεμινίστριες δεν ισχυρίζονται ότι οι 

γυναίκες και οι άνδρες είναι γεννημένοι για να είναι διαφορετικοί λόγω 

της βιολογίας ακολουθώντας τη φροϋδική λογική που επιτάσσει ότι «η 

ανατομία είναι η μοίρα», οι απόψεις τους πάνω στις διαφορές των 

φύλων είναι εκ των πραγμάτων φυσιοκρατικές στον τρόπο που 

αποδέχονται ότι οι άνδρες και οι γυναίκες καταλαμβάνουν ξεχωριστές 

σφαίρες και καταλήγουν ότι η πραγματική απελευθέρωση των 

γυναικών θα συμβεί σε έναν κυρίως γυναικείο κόσμο (Agger, 

2006:110). 

 

Η κοινωνία είναι μία πατριαρχία στην οποία η τάξη των ανδρών καταπιέζει 

την τάξη των γυναικών (Echols, 1989:139). Τον όρο «πατριαρχία» εισήγαγε η Millett, 

στο κλασικό φεμινιστικό βιβλίο, Sexual Politics (1969), όπου η συγγραφέας 

ισχυρίζεται ότι «(…) οι αρχές της πατριαρχίας δείχνουν να είναι διπλές: το αρσενικό 
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θα κυριαρχεί στο θηλυκό, ο πρεσβύτερος θα κυριαρχεί στον νεότερο» (Millet, 

1970:25). Η Millet θεωρεί ότι από τη στιγμή που οι σχέσεις ανδρών και γυναικών 

βασίζονται στην εξουσία έχουν πολιτική διάσταση. Η ανδρική κυριαρχία ξεκινάει 

από την οικογένεια, το σχολείο και συνεχίζεται μέχρι και τη θρησκεία, τη λογοτεχνία 

και φυσικά την εκπαίδευση στο σύνολό της. Η Millett εκφράζει τη ριζοσπαστική 

φεμινιστική αντίληψη ότι η οικονομική, κοινωνική, ιδεολογική και ψυχολογική 

υποταγή των γυναικών πηγάζει από τον έλεγχο και την κυριαρχία των ανδρών τόσο 

στην ιδιωτική σφαίρα όσο και στη δημόσια σφαίρα.  

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τη Bryson (2003), οι επικριτές του 

ριζοσπαστικού φεμινισμού υποστηρίζουν ότι η φράση που συνοψίζει την παραπάνω 

ριζοσπαστική άποψη, «το προσωπικό είναι πολιτικό», στην ουσία, αποπολιτικοποιεί 

(Bryson, 2003:167) καθώς φέρεται να τονίζει ότι δε μπορούν οι φεμινίστριες να 

ελπίζουν σε αλλαγές στη δημόσια σφαίρα προτού λάβουν χώρα αλλαγές στην 

ιδιωτική σφαίρα, γεγονός που αμφισβητεί τους συλλογικούς αγώνες και ενισχύει τους 

προσωπικούς. Επιπλέον, ο ριζοσπαστικός φεμινισμός δέχεται κριτική και για την 

καθολίκευση των γυναικείων βιωμάτων η οποία μπορεί να συγκαλύπτει μορφές 

καταπίεσης που βασίζονται στη φυλή ή την τάξη και μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και 

ως μίας μορφής «πολιτισμικός ιμπεριαλισμός» (ο.π.:167). 

Είναι γεγονός ότι αρκετές ριζοσπάστριες φεμινίστριες εκφράστηκαν με 

ακραίους χαρακτηρισμούς όχι μόνο εναντίον της πατριαρχίας, αλλά και εναντίον των 

ανδρών συνολικά, όπως για παράδειγμα, η Mary Daly, ριζοσπάστρια φεμινίστρια 

φιλόσοφος, ακαδημαϊκός και θεολόγος, η οποία υποστήριξε ότι: 

το γεγονός είναι ότι ζούμε σε μια βαθιά αντι-γυναικεία κοινωνία, σε 

έναν μισογυνιστικό «πολιτισμό» στον οποίο οι άνδρες συλλογικά 

θυματοποιούν τις γυναίκες, μας επιτίθενται ως προσωποποίηση των 

δικών τους παρανοϊκών φόβων, ως τον Εχθρό. Μέσα σε αυτήν την 

κοινωνία, είναι οι άνδρες που βιάζουν, που απομυζούν την ενέργεια 

των γυναικών, που στερούν από τις γυναίκες την οικονομική και 

πολιτική εξουσία (Daly, 1978:28). 

 

Προφανώς, η Daly είναι εξοργισμένη για την περιθωριοποίηση των γυναικών από την 

ιστορία, από τη γνώση, από την κοινωνία όπου οι γυναίκες είναι αόρατες, και 

αποδέκτες βίαιης συμπεριφοράς. Η ριζοσπάστρια φεμινίστρια, όμως, δεν επιτίθεται 

μόνο στην πατριαρχία αλλά και στους άνδρες γενικά. Αυτές οι αντιλήψεις ίσως και να 

είναι υπεύθυνες για την έλλειψη δημοτικότητας του ριζοσπαστικού φεμινισμού μετά 

τις αρχές της δεκαετίας του 1970.  
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1.3.4 Μεταδομιστικός φεμινισμός 

Σύμφωνα με τις αρχές του Διαφωτισμού, ο ορθολογισμός, η γνώση, η 

οικουμενικότητα, η δικαιοσύνη και η αναζήτηση της αλήθειας μέσα από τη λογική, 

αποτελούν τις βασικές αξίες που πρέπει να διέπουν τη σωστή λειτουργία μίας 

κοινωνίας. Όμως, όπως αναφέρει η Bryson (2003), για τη μεταστρουκτουραλιστική 

θεωρία, αυτή η αναζήτηση της δυτικής φιλοσοφίας για την αλήθεια και τη 

βεβαιότητα είναι προϊόν μιας συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου που ανήκει στο 

παρελθόν και δεν αρμόζει σε μια μεταμοντέρνα κοινωνία όπου ο κατακερματισμός, η 

διαφορετικότητα και η πολυπολιτισμικότητα είναι εμφανείς σε όλες τις σφαίρες της 

ζωής (Bryson, 2003:234). 

 Αμφισβητώντας τις στρουκτουραλιστικές θεωρίες που ασχολούνται με τα 

συστήματα καταπίεσης ή προνομίων από την οπτική γωνία της όποιας δομής 

αποτελεί στοιχείο της ανάλυσής τους, όπως για παράδειγμα η πατριαρχία ή ο 

καπιταλισμός, ο μεταστρουκτουραλισμός, σύμφωνα με την Tisdell (1995), ασχολείται 

με πολλαπλά συστήματα προνομίων και καταπίεσης, συμπεριλαμβανομένου του 

φύλου, της φυλής, της τάξης και του σεξουαλικού προσανατολισμού, και υποστηρίζει 

την ικανότητα των ατόμων για αυτενέργεια που μπορεί να οδηγήσει στην αντίσταση 

στη διατήρηση του συστήματος, ή στην παραγωγή του δικού τους μοναδικού 

ατομικού νοήματος, ή στην επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής (Tisdell, 1995:69).  

  Για τον μεταστρουκτουραλισμό, δεν υπάρχει καθολική αλήθεια, ούτε 

αντικειμενικότητα, ούτε πραγματική ελευθερία και γνώση. Το ρεύμα αυτό 

πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960, και απορρίπτει, σύμφωνα με 

την αμερικανίδα φιλόσοφο Judith Butler, «τους ισχυρισμούς της ολότητας και της 

καθολικότητας και την υπόθεση των δυαδικών στρουκτουραλιστικών αντιθέσεων» 

(Butler, 1990:40), καθώς και την ύπαρξη της «απόλυτης αλήθειας και της 

αντικειμενικότητας» (Gavey, 1989:462).  

Η γλώσσα, ο λόγος (discourse), η εξουσία, η αλήθεια, η γνώση και το 

υποκείμενο είναι κάποια από τα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της 

θεώρησης. Σε αντίθεση με τη φιλελεύθερη ανθρωπιστική άποψη που θεωρεί τη 

γλώσσα διαυγή και μέσο έκφρασης της υποκειμενικότητας και της ανθρώπινης 

εμπειρίας, ο μεταστρουκτουραλισμός υποστηρίζει ότι η γλώσσα, η οποία αποτελεί 

την υποκειμενικότητα, κατασκευάζει την πραγματικότητα, δεν την περιγράφει. Όπως 

επισημαίνει η Gavey (1989), το νόημα απαρτίζεται μέσω της γλώσσας και, επομένως, 

δεν είναι ούτε σταθερό ούτε βασικό (Gavey, 1989:463). Δε μπορούμε να γνωρίζουμε 
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άμεσα την πραγματικότητα, επειδή η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να την 

περιγράψουμε είναι αυτή που χρησιμοποιείται για να την κατασκευάσει. Όπως 

υποστηρίζει η Maynard (1995): «δεν υπάρχει (…) τρόπος να κατανοήσουμε μία 

"πραγματικότητα" η οποία είναι ανεξάρτητη από τις δομές της γλώσσας μέσω των 

οποίων γίνεται αντιληπτή. Το μόνο που μπορούν να κάνουν, επομένως, οι κοινωνικοί 

αναλυτές είναι να αποδομήσουν τις πρακτικές του λόγου μέσω των οποίων ο 

κοινωνικός κόσμος αντικατοπτρίζεται» (Maynard, 1995:269). Αυτό είναι που 

επιδιώκουν και οι φεμινίστριες της μεταστρουκτουραλιστικής οπτικής, την 

αποδόμηση του όρου «γυναίκα» έτσι όπως αυτός έχει δομηθεί στα πλαίσια του 

ανθρωπισμού.  

Σύμφωνα με τη Bryson (2003), η φύση του κόσμου και της γνώσης όπως 

ορίζεται από την κοινή λογική αμφισβητείται καθώς η πραγματικότητα δημιουργείται 

από τη γλώσσα και τον πολιτισμό και δεν υπάρχει απλά και περιμένει να γίνει 

κατανοητή. Με αυτήν τη λογική, η έννοια του να είναι κάποια γυναίκα ή κάποιος 

άνδρας δεν είναι ποτέ σταθερή και δεν υπάρχουν αντικειμενικά σωστές απαντήσεις 

σε πολιτικά ερωτήματα. Δε μπορούμε να μιλάμε για τις γυναίκες ή για τους άνδρες ως 

σταθερές πολιτικές ταυτότητες, πόσο μάλλον να ισχυριζόμαστε ότι οι γυναίκες 

αξίζουν ίσες ευκαιρίες, υποφέρουν από πατριαρχική καταπίεση ή θα απελευθερωθούν 

σε μία σοσιαλιστική κοινωνία. Μπορούμε, όμως, να αναλύσουμε και να 

αμφισβητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους κατασκευάζονται οι έμφυλες 

ταυτότητες (Bryson, 2003:4). 

Το γεγονός ότι οι κυρίαρχες αντιλήψεις για την αλήθεια και την 

πραγματικότητα στις πατριαρχικές δυτικές κοινωνίες είναι κατασκευασμένες από 

άνδρες και στοχεύουν στην απεικόνιση και στη διαιώνιση των ανδρικών 

συμφερόντων έχει επισημανθεί από πολλά ρεύματα του φεμινισμού. Η Gavey 

υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τη μεταστρουκτουραλιστική άποψη, υπάρχουν 

ελάχιστες ή καμία καθολική αλήθεια, και αυτοί που έχουν την εξουσία να ρυθμίζουν 

αυτό που μετράει ως αλήθεια είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή της γνώσης γεγονός 

που τους βοηθά να διατηρούν την πρόσβασή τους σε υλικά πλεονεκτήματα και στην 

εξουσία (Gavey, 1989:462). 

Οι αρχές του μεταστρουκτουραλισμού αποτέλεσαν τη βάση για τον 

μεταδομιστικό φεμινισμό ο οποίος, σύμφωνα με την Weedon (1987), είναι «ένας 

τρόπος παραγωγής της γνώσης που χρησιμοποιεί μεταστρουκτουραλιστικές θεωρίες 

της γλώσσας, της υποκειμενικότητας, των κοινωνικών διαδικασιών και θεσμών για να 
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κατανοήσει τις υπάρχουσες σχέσεις εξουσίας» και για να βρει στρατηγικές για να τις 

αλλάξει (Weedon, 1987:40-41). Ο μεταδομιστικός φεμινισμός αποτελεί το 

επικρατέστερο φεμινιστικό ρεύμα των δεκαετιών του 1990 και του 2000. Η Beasley 

(2005) υπογραμμίζει ότι οι φεμινίστριες αυτού του ρεύματος δεν στοχεύουν στην 

ενσωμάτωση των γυναικών στις υπάρχουσες ευκαιρίες του ανδρικού κόσμου, ούτε 

στην ανατροπή της παραδοσιακής ιεραρχίας υπέρ των γυναικών. Στοχεύουν να 

αποσταθεροποιήσουν την ίδια την έννοια της ταυτότητας και των δυαδικών 

ταυτοτήτων (Beasley, 2005:24).  

Αυτό που συνεισφέρει ο φεμινισμός στον μεταστρουκτουραλισμό, σύμφωνα 

με την Weedon, είναι η ικανότητα να «αναφερθεί στο ερώτημα του πως ασκείται η 

κοινωνική εξουσία και πως οι κοινωνικές σχέσεις του φύλου, της τάξης και της φυλής 

μπορούν να μετασχηματιστούν» (Weedon, 1987:20). Επίσης, σύμφωνα με τη  

Beasley, oι φεμινίστριες του μεταστουκτουραλισμού απορρίπτουν καθολικευμένες 

και ομαλοποιημένες απόψεις των γυναικών ως μία ομάδα με μία μοναδική φωνή 

(Beasley, 2005:81), αντιτίθενται στην έννοια των μοναδικών και λογικών ατόμων, και 

υποστηρίζουν την έννοια της υποκειμενικότητας την οποία η Weedon ορίζει ως «τις 

συνειδητές και ασυνείδητες σκέψεις και συναισθήματα του ατόμου, την αίσθηση του 

εαυτού της και τους τρόπους κατανόησης της σχέσης της με τον κόσμο (Weedon, 

1987:32). 

Παρόλο που δε γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις γυναίκες στα έργα του 

σπουδαίου γάλλου φιλοσόφου και ιστορικού, Michel Foucault (1926-1984), η θεωρία 

του όσον αφορά στη σχέση λόγου (discourse) και γνώσης, καθώς και στη σχέση 

εξουσίας και γνώσης και πώς αυτή έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο ελέγχου της 

κοινωνίας έχει επηρεάσει τον μεταδομιστικό φεμινισμό. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει η Deveaux (1994): «ελάχιστοι στοχαστές έχουν επηρεάσει τη σύγχρονη 

φεμινιστική βιβλιογραφία σε θέματα εξουσίας, σεξουαλικότητας, και υποκειμένου 

στον βαθμό που το έχει κάνει ο Michel Foucault» (Deveaux, 1994:223). 

Σύμφωνα με την St Pierre (2000), η επεξήγηση του Foucault για τις σχέσεις 

γνώσης, αλήθειας και εξουσίας, καθώς και οι αναλυτικές μέθοδοί του, δηλαδή η 

αρχαιολογία και η γενεαλογία, έχουν χρησιμοποιηθεί από τις φεμινίστριες του 

μεταστρουκτουραλισμού για να αναγνωρίσουν τα συστήματα της αλήθειας που στόχο 

έχουν να υποτάξουν τις γυναίκες και άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες. Η κριτική 

του μεταστρουκτουραλισμού στη γνώση και τον λόγο επέτρεψαν στις φεμινίστριες να 

θεωρήσουν τον φεμινισμό ως «αντίστροφο λόγο» (reverse discourse), όπως τον 
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αναφέρει ο Foucault (Foucault, 1978:101 στο St. Pierre, 2000:499), ένας λόγος που 

κυκλοφορεί δίπλα στους πατριαρχικούς λόγους και αποκτά νομιμότητα καθώς 

λειτουργεί μέσα και εναντίον των υποθέσεών τους. Οι φεμινίστριες καταλήγουν ότι οι 

λόγοι και οι εφαρμογές της εξουσίας έχουν παράγει γνώση και αλήθειες για τις 

γυναίκες που παρουσιάζονται ως φυσιολογικές και αυτονόητες, όπως για παράδειγμα, 

το ότι οι γυναίκες είναι αδύναμες, παράλογες, ανίκανες να ηγηθούν. Αυτού του 

είδους η γνώση, χωρίς να έχει αποδειχθεί επιστημονικά, έχει παραχθεί από 

συγκεκριμένες θέσεις εξουσίας και παρουσιάζεται ως πραγματικότητα (St. Pierre, 

2000:499).  

Σε συνέντευξή του το 1982 στον Rux Martin, ο Foucault, όταν ρωτήθηκε για 

το ενδιαφέρον του για τους κοινωνικούς παρίες, δήλωσε ότι ασχολείται μαζί τους 

επειδή θεωρούνται πια «μέρος του τοπίου» και αυτό το μέρος του τοπίου δεν είναι 

κάτι καθολικό αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων ιστορικών αλλαγών. Όπως αναφέρει 

ο ίδιος: «όλες μου οι αναλύσεις είναι ενάντια στην ιδέα της καθολικής φύσης της 

ανθρώπινης ύπαρξης. Δείχνουν την αυθαιρεσία των θεσμών και δείχνουν ποιον χώρο 

ελευθερίας μπορούμε ακόμα να απολαύσουμε και πόσες αλλαγές δύναται ακόμα να 

γίνουν» (Foucault, 1982 στο Martin, 1988:11). 

Ο στόχος του Foucault, όπως αναφέρει ο ίδιος, ήταν να σκιαγραφήσει μία 

ιστορία των διαφορετικών τρόπων που οι άνθρωποι στην κουλτούρα μας 

αναπτύσσουν γνώση για τον εαυτό τους. Σύμφωνα με τον Foucault (1982), υπάρχουν 

τεχνικές τις οποίες χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να κατανοήσουν τον εαυτό τους 

και ο ίδιος επισημαίνει τέσσερα κύρια είδη αυτών των «τεχνολογιών», όπως τις 

αποκαλεί: 1. οι τεχνολογίες της παραγωγής που μας επιτρέπουν να παράγουμε και να 

μεταλλάσσουμε πράγματα, 2. οι τεχνολογίες των συστημάτων των συμβόλων που μας 

επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε σύμβολα, νοήματα και έννοιες, 3. οι τεχνολογίες της 

εξουσίας που καθορίζουν τη συμπεριφορά των ατόμων και 4. οι τεχνολογίες του 

εαυτού οι οποίες επιτρέπουν στα άτομα να επιφέρουν με τα δικά τους μέσα ή με τη 

βοήθεια άλλων μία σειρά από διεργασίες στο σώμα, στην ψυχή, στις σκέψεις, στη 

συμπεριφορά και στην ύπαρξή τους για να μεταμορφώσουν τον εαυτό τους έτσι ώστε 

να φθάσουν σε μία κάποια κατάσταση ευτυχίας, αγνότητας, σοφίας, τελειότητας ή 

αθανασίας. Αυτές οι τέσσερις τεχνολογίες δε λειτουργούν ξεχωριστά παρόλο που η 

καθεμία σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο είδος κυριαρχίας. (Foucault, 1982 στο 

Martin, 1988:18). Οι τεχνολογίες του εαυτού και ο μετασχηματισμός που επιφέρουν 

είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον φεμινισμό καθώς ο Foucault υποστηρίζει ότι τα 
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άτομα δύναται να αντισταθούν στη εξουσία, να αυτοπροσδιοριστούν και να 

μετασχηματιστούν. Η McLaren (2002) υποστηρίζει ότι:  

η αφύπνιση της συνείδησης όπως την εξέφρασαν οι ομάδες του 

ριζοσπαστικού φεμινισμού στα τέλη της δεκαετίας του 1960, είναι και 

μία τεχνολογία του εαυτού και μία εφαρμογή της ελευθερίας. Η 

αφύπνιση της συνείδησης είναι μία τεχνολογία του εαυτού επειδή 

ενέχει δουλειά στον εαυτό που έχει ως αποτέλεσμα τον 

μετασχηματισμό του εαυτού. Και είναι μια εφαρμογή της ελευθερίας 

στον βαθμό που στοχεύει όχι απλά σε μια κατανόηση των κοινωνικών 

και ιστορικών συνθηκών που μας καταστούν υποκείμενα, αλλά σε μια 

αλλαγή αυτών των συνθηκών (McLaren, 2002:160). 

 

Επομένως, σύμφωνα με τη McLaren, οι ομάδες αφύπνισης της συνείδησης 

(consciousness raising groups) ως τεχνολογίες του εαυτού οδηγούν όχι μόνο στον 

μετασχηματισμό των γυναικών αλλά μέσω αυτού στην αμφισβήτηση των κυρίαρχων 

ηγεμονικών πολιτικών δομών και, επομένως, σε έναν κοινωνικό μετασχηματισμό. 

Σύμφωνα με την Gavey (1989), οι λόγοι είναι πολλαπλοί και προσφέρουν 

υποκειμενικές θέσεις για να σχηματίσουν την υποκειμενικότητα (ταυτότητες, 

συμπεριφορές, κατανόηση του κόσμου) και ποικίλουν σε σχέση με την εξουσία που 

προσφέρουν. Οι κυρίαρχοι λόγοι φαίνονται «φυσιολογικοί», αμερόληπτοι και 

εκφραστές της κοινής λογικής και παρόλο που υποστηρίζουν και διαιωνίζουν τις 

υπάρχουσες σχέσεις εξουσίας, αποτελούν την υποκειμενικότητα για τους 

περισσότερους ανθρώπους. Έτσι για παράδειγμα, συστήματα νοημάτων όπως ο 

φεμινισμός είναι περιορισμένα ως προς την εξουσία τους επειδή είναι 

περιθωριοποιημένα και μη-διαθέσιμα ως «θέσεις υποκειμένου» σε πολλές γυναίκες 

(Gavey, 1989:464). 

Εκτός από την έμφαση στον λόγο, ο μεταδομισμός επικεντρώνεται στις 

κοινωνικές πρακτικές ως πηγές της κατασκευής της έμφυλης ταυτότητας. Η Butler 

στο βιβλίο της Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990) 

ισχυρίζεται πως ο όρος κοινωνικό φύλο δεν είναι πλήρης επειδή «το κοινωνικό φύλο 

δεν τοποθετείται με συνοχή ή με συνέπεια σε διαφορετικά ιστορικά πλαίσια και 

επειδή το κοινωνικό φύλο διασταυρώνεται με τους φυλετικούς, ταξικούς, εθνικούς, 

σεξουαλικούς και τοπικούς όρους των συλλογιστικά κατασκευασμένων ταυτοτήτων» 

(Butler, 1990:3). Επομένως, είναι αδύνατο να ξεχωρίσουμε το κοινωνικό φύλο από 

τις πολιτικές και πολιτισμικές διασταυρώσεις μέσα στις οποίες σταθερά παράγεται 

και συντηρείται. 
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Σύμφωνα με τη Butler, για να ενισχύσει ο φεμινισμός τις αξιώσεις του 

καθιέρωσε μία καθολική κατάσταση για την πατριαρχία (Butler, 1990:4) με σκοπό να 

παράγει την κοινή υποταγμένη εμπειρία των γυναικών. Η άποψη της είναι ότι η 

υποτιθέμενη καθολικότητα και ενότητα του υποκειμένου του φεμινισμού 

υπονομεύεται αποτελεσματικά από τους περιορισμούς του συμβολικού λόγου μέσα 

στον οποίο λειτουργεί – δεν υπάρχει μία καθολική γυναικεία ταυτότητα, ούτε μία 

καθολική μορφή καταπίεσης και πατριαρχίας. Χρησιμοποιώντας τη θεωρία του 

Foucault για τις σχέσεις εξουσίας και προσθέτοντας σε αυτήν τον παράγοντα φύλο, η 

Butler ισχυρίζεται ότι οι έμφυλοι ρόλοι και συμπεριφορές είναι κοινωνικά 

υπαγορευμένες και όχι θέμα επιλογής. Η συγγραφέας, επίσης, απορρίπτει την 

ουσιοκρατική έννοια του θηλυκού, του βιολογικού και κοινωνικού φύλου, την 

κατηγορία «γυναίκα», την οποία χαρακτηρίζει ως μία επαναλαμβανόμενη κοινωνική 

παράσταση, και όχι έκφραση της πραγματικότητας. Όπως αναφέρει η ίδια: 

Αν υπάρχει κάτι σωστό στον ισχυρισμό της Beauvoir ότι δεν γεννιέται 

κανείς γυναίκα αλλά γίνεται γυναίκα, προκύπτει ότι η ίδια η γυναίκα 

είναι ένας όρος σε εξέλιξη, που μεταμορφώνεται, ένα κατασκεύασμα 

που δε μπορεί να πει κανείς δικαιωματικά από πού προέρχεται ή πού 

τελειώνει. Ως μία εν εξελίξει πρακτική του λόγου, είναι ανοιχτή σε 

παρεμβάσεις και σε επαναπροσδιορισμό (Butler, 1990:33). 

 

Στο Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990) δίνεται 

έμφαση στην επιτελεστικότητα (performativity) – στο ότι, δηλαδή, το κοινωνικό 

φύλο κατασκευάζεται μέσα από τη δική μας επαναλαμβανόμενη έμφυλη 

συμπεριφορά, από τη μίμηση των κυρίαρχων κανόνων των φύλων. Για τη Butler,  

τόσο το κοινωνικό όσο και το βιολογικό φύλο προκύπτουν από επαναλαμβανόμενες 

επιτελεστικές πρακτικές, είναι συνεπώς κοινωνικά κατασκευασμένα και πρέπει να 

αποδομηθούν όπως και η έννοια της ενοποιημένης γυναικείας ταυτότητας. 

Οι παραπάνω απόψεις, σύμφωνα με τη Bryson, θέτουν τα θεμέλια για μία 

κοινωνία που δεν οργανώνεται βάσει των διττών όρων αρσενικού και θηλυκού αλλά 

μια κοινωνία στην οποία οι έμφυλες ταυτότητες είναι ρευστές, πολλαπλές και 

επιλέγονται ελεύθερα (Bryson, 2003:239) ή ακόμα οι έμφυλες ταυτότητες θα 

μπορούσαν να εξαφανιστούν καθώς, όπως υποστηρίζει η Judith Grant: «ο στόχος της 

φεμινιστικής πολιτικής είναι το τέλος του κοινωνικού φύλου και η δημιουργία 

καινούργιων ανθρώπων οι οποίοι είναι αυτοπροσδιοριζόμενοι και συμμετέχουν 

πλήρως στην ανάπτυξη της δικής τους συνεχώς εξελισσόμενης υποκειμενικότητας 

(Grant, 1993:183 στο Bryson, 2003:239). 
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Σύμφωνα με την Bryson, κριτική στον μεταδομιστικό φεμινισμό έχει ασκηθεί 

από πολλές φεμινίστριες που είτε απορρίπτουν τους ισχυρισμούς του είτε τους 

χαρακτηρίζουν ως «μία επιτηδευμένη ασυνάφεια, που στην καλύτερη των 

περιπτώσεων διανθίζει με γελοία φιλοσοφικά ρούχα σχεδιασμένα από μισογύνηδες 

άνδρες συμπεράσματα στα οποία οι φεμινίστριες έχουν ήδη καταλήξει» (Bryson, 

2003:240). Άλλωστε, τα θέματα διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας έχουν ήδη 

τεθεί από τον ριζοσπαστικό φεμινισμό και η κατασκευή της θηλυκότητας έχει ήδη 

επισημανθεί από την Simone de Beauvoir στο Δεύτερο Φύλο (1949).  

Πολλοί κριτικοί, επίσης, απορρίπτουν τον μεταστρουκτουραλιστικό 

φεμινισμό χαρακτηρίζοντας τον φεμινισμό για «ακαδημαϊκούς» (Tong, 2009:283) 

καθώς χρησιμοποιεί δυσνόητους όρους για να αναπτύξει θεωρίες χωρίς όμως στο 

τέλος να προσφέρει απαντήσεις ή λύσεις εκτός ίσως από την κατάργηση των 

συλλογικών αγώνων – ουσιαστικά θέτει ερωτήματα χωρίς να δίνει απαντήσεις. 

Ιδιαίτερα επικριτική αναφορικά με τον μεταστρουκτουραλιστικό φεμινισμό και τις 

ιδέες της Butler υπήρξε η αμερικανίδα φιλόσοφος, Martha Nussbaum, η οποία στο 

άρθρο της «The Professor of Parody: The Hip Defeatism of Judith Butler» (1999) 

αναφέρει χαρακτηριστικά: 

Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τις ιδέες της Butler, επειδή είναι 

δύσκολο να ανακαλύψει ποιες είναι. (…) Η μυστικοποίηση καθώς και η 

ιεράρχηση είναι τα εργαλεία της πρακτικής της, μία μυστικοποίηση που 

ξεφεύγει από την κριτική επειδή διατυπώνει ελάχιστους σαφείς 

ισχυρισμούς. Με αυτόν τον τρόπο η ασάφεια δημιουργεί μία αύρα 

σπουδαιότητας. Εξυπηρετεί, επίσης, έναν άλλον σχετικό σκοπό. 

Εκφοβίζει τον αναγνώστη στο να παραδεχτεί, εφόσον κανείς δε μπορεί 

να καταλάβει τι συμβαίνει, ότι πρέπει να συμβαίνει κάτι σημαντικό, 

κάποια πολυπλοκότητα σκέψης, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν 

συχνά οικείες ή ακόμα φθαρμένες έννοιες, οι οποίες αντιμετωπίζονται 

πολύ απλοϊκά και πολύ πρόχειρα για να προσθέσουν οποιαδήποτε 

καινούργια διάσταση κατανόησης (Nussbaum, 1999b:4). 

 

Παρά την κριτική που έχει εκφρασθεί εναντίον του, ο 

μεταστρουκτουραλιστικός φεμινισμός με την ανάλυσή του για την κοινωνικά 

κατασκευασμένη φύση των υποκειμένων και την ανάλυση του λόγου των θέσεων 

τους, σύμφωνα με τη Gavey (1989), είναι σε θέση να προσφέρει μία θεωρητική βάση 

για την ανάλυση των υποκειμενικοτήτων των γυναικών και των ανδρών σε σχέση με 

τις πολιτιστικές πρακτικές και τις συνθήκες ζωής τους και κυρίως «όχι μόνο 

προσδίδει αξιοπιστία στην ενεργή αντίσταση των γυναικών στην πατριαρχική 

εξουσία (καθώς και στην καταπίεσή μας από αυτήν)» αλλά επίσης προσφέρει πολλά 
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υποσχόμενους τρόπους που μπορούν να οδηγήσουν στην αλλαγή, που είναι άλλωστε 

και το ζητούμενο στον φεμινισμό (Gavey, 1989:472). 

 

1.4. Οι βασικές αρχές των φεμινιστικών ρευμάτων για την εκπαίδευση 

Όλα τα προαναφερθέντα φεμινιστικά ρεύματα συμφωνούν ότι ο χώρος της 

εκπαίδευσης αποτελεί έναν χώρο που εκμεταλλεύτηκε το κυρίαρχο πατριαρχικό 

κατεστημένο για να διαιωνίσει αυτήν την επικράτησή του και παράλληλα τον έλεγχο 

και την υποταγή των γυναικών. Ο Mill ξεκάθαρα ισχυρίζεται ότι «οι άνδρες δε 

θέλουν μόνο την υπακοή των γυναικών (…), έχουν θέσει σε εφαρμογή τα πάντα για 

να υποδουλώσουν το μυαλό τους» και χρησιμοποίησαν όλη τη δύναμη της 

εκπαίδευσης για να πετύχουν τον σκοπό τους» (Mill, 1878:28).  

Η πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση υπήρξε από τα κυριότερα 

αιτήματα από το πρώτο κιόλας κύμα του φεμινιστικού κινήματος. Οι φιλελεύθερες 

φεμινίστριες υποστήριζαν ότι μόνο μέσα από την αλλαγή της νομοθεσίας που θα 

επιτρέπει την πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση και την προσφορά ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών σε αυτές θα επέλθει και η αλλαγή στη στάση τόσο των 

ατόμων όσο και της κοινωνίας.  Βασική μέριμνα της φιλελεύθερης Wollstonecraft 

ήταν να διεκδικήσει για τις γυναίκες το δικαίωμα στην εκπαίδευση και, συνεπώς, την 

ένταξή τους στον δημόσιο χώρο. Ωστόσο, όπως σημειώνει η Evans (2004), η 

Wollstonecraft δεν είναι απλώς μια φεμινίστρια που ζητάει ισότητα για τις γυναίκες. 

Στο έργο της συζητάει το ζήτημα της διαμόρφωσης της έμφυλης ταυτότητας, τόσο 

των γυναικών όσο και των ανδρών, μέσα από την εκπαίδευση, τις συνήθειες και τα 

πρέπει που ορίζουν τη συμπεριφορά (Evans, 2004:48-49).  

Η Elizabeth Cady Stanton, επίσης, επιχειρηματολόγησε όχι μόνο υπέρ της 

μόρφωσης των γυναικών αλλά, όπως αναφέρει η Bryson (2003), και υπέρ του να 

μορφώνονται μαζί τα δύο φύλα καθώς πίστευε ότι η συνεργασία στη μάθηση θα 

άλλαζε τη στάση τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών και θα οδηγούσε στη 

διαμόρφωση μελλοντικών ενήλικων σχέσεων «που θα βασίζονταν στον σεβασμό, 

στην ισότητα και στη συντροφικότητα» (Bryson, 2003:37). 

 Όπως έχει προαναφερθεί, ο φιλελεύθερος φεμινισμός προσδίδει μια 

ατομιστική έμφαση στην ισότητα (Khattak, 2011:72). Αυτή η ατομιστική προσέγγισή 

του είναι εμφανής και στις απόψεις του για την εκπαίδευση, σύμφωνα με τις οποίες 

εφόσον το άτομο έχει την ευκαιρία πρόσβασης στην εκπαίδευση, τότε θα μπορέσει να 

ξεπεράσει τα εμπόδια και να αποδείξει την αξία του. Όπως αναφέρει η Weiner 



46 
 

(1994), σύμφωνα με τη φιλελεύθερη θεώρηση, η κοινωνία δε χρειάζεται κάποια 

σημαντική αναδιαμόρφωση απλά χρειάζεται να αλλάξει τη νομοθεσία έτσι ώστε να 

δοθούν ευκαιρίες στις γυναίκες που θα τους επιτρέψουν να γίνουν ίσες με τους 

άνδρες. Αυτή η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση είναι επιτεύξιμη μέσα στο 

υπάρχον εκπαιδευτικό περιβάλλον, χωρίς να χρειάζονται καινοτόμες αλλαγές στην 

οικονομική, πολιτική ή πολιτισμική ζωή (Weiner, 1994: 54). 

Αντιθέτως, οι ριζοσπάστριες φεμινίστριες δε θεωρούν ότι κάποιες αλλαγές 

στον εκπαιδευτικό χώρο είναι επαρκείς για να αλλάξουν τα σημερινά δεδομένα. Για 

τις ριζοσπάστριες φεμινίστριες, η εκπαίδευση αντιπροσωπεύει ένα ακόμη μέσο 

αποκλεισμού των γυναικών από την εξουσία και για αυτόν τον λόγο, όπως αναφέρει 

η Spender (1982), απορρίπτουν την προσπάθεια για αλλαγή του υπάρχοντος 

εκπαιδευτικού συστήματος και θεωρούν λύσεις όπως η ενθάρρυνση προς τις γυναίκες 

να εισαχθούν στην ανώτερη εκπαίδευση ως «επιφανειακές» (Spender, 1982:10) και 

προτείνουν διασπαστικές λύσεις όπου άνδρες και γυναίκες παρακολουθούν μαθήματα 

σε διαφορετικά ιδρύματα. Με άλλα λόγια, όπως διευκρινίζει ο Khattak, για τον 

ριζοσπαστικό φεμινισμό «οι γυναίκες πρέπει να φτιάξουν τη δική τους εκπαίδευση, 

τους δικούς τους κανόνες στην κοινωνία» (Khattak, 2011:74). 

Οι φεμινίστριες του ριζοσπαστικής και μαρξιστικής προσέγγισης ερμηνεύουν 

το εκπαιδευτικό σύστημα τονίζοντας τόσο την ύπαρξη των δομών εξουσίας μέσα σε 

αυτό και όσο και τις συμπεριφορές. Για τις ριζοσπάστριες φεμινίστριες, το 

εκπαιδευτικό σύστημα απλά επικοινωνεί τη γνώση των ανδρών και των εμπειριών 

τους, αναδεικνύοντας την ανωτερότητα των ανδρών και εξαφανίζοντας την παρουσία 

των γυναικών ευτελίζοντας τη γνώση τους. Επομένως, η σχολική διαδικασία 

αντιπροσωπεύει έναν από τους τρόπους με τους οποίους τα κορίτσια και οι γυναίκες 

αποκλείονται από την εξουσία. Για αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με την Thomas (1990), 

οι φεμινίστριες αυτές δε βλέπουν να υπάρχει νόημα στο να προσπαθήσουν να 

αλλάξουν το εκπαιδευτικό σύστημα «επειδή οι γυναίκες είναι παγιδευμένες σε έναν 

φαύλο κύκλο στον οποίον οι άνδρες συνεχώς αλλάζουν τους κανόνες, εάν οι γυναίκες 

δείξουν κάποιο σημάδι ότι θα γίνουν τόσο πετυχημένες όσο αυτοί (…) [επομένως] η 

μόνη λύση είναι η διασπαστική: οι γυναίκες να φτιάξουν τη δική τους εκπαίδευση, 

τους δικούς τους κανόνες» (Thomas, 1990:14). 

Η Thomas επισημαίνει ότι για τον ριζοσπαστικό φεμινισμό, οι έμφυλοι ρόλοι 

είναι συνυφασμένοι με τη διαιώνιση της ανδρικής κυριαρχίας, ενώ ο μαρξιστικός 

φεμινισμός τους συνδέει με το ταξικό σύστημα (Thomas, 1990:12-13). Οι 
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φεμινίστριες της μαρξιστικής αντίληψης πιστεύουν ότι η εκπαίδευση δε συμβάλει 

μόνο στη δημιουργία και στη διατήρηση των έμφυλων ρόλων αλλά και των ταξικών 

καθώς μέσω της εκπαίδευσης αναπαράγονται, σύμφωνα με τους Althusser (1971) και 

Bowles & Gintis (1976), οι σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής που είναι απαραίτητες 

για την διατήρηση του καπιταλιστικού συστήματος (Thomas, 1990:15).  

Σε μια πιο ντετερμινιστική, όπως τη χαρακτηρίζει η Thomas, ανάλυση η 

μαρξίστρια φεμινίστρια, Michele Barrett (1984) σημειώνει τέσσερα επίπεδα στα 

οποία αναπαράγονται οι έμφυλες σχέσεις στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Το πρώτο 

σχετίζεται με την ιδεολογία, κορίτσια και αγόρια κοινωνικοποιούνται έτσι ώστε να 

υιοθετούν την κατάλληλη θηλυκή και ανδρική συμπεριφορά αντίστοιχα. Το δεύτερο 

επίπεδο έχει να κάνει με τη δομή και την οργάνωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

στα οποία η πλειοψηφία των ηγετικών θέσεων κατέχεται από άνδρες ενώ γυναίκες 

συναντώνται ως επί το πλείστον σε κατώτερες θέσεις προσωπικού. Το τρίτο επίπεδο 

αφορά στον έμφυλο διαχωρισμό εργασίας, τα αγόρια πείθονται να ασχοληθούν με τις 

επιστήμες και την τεχνολογία ενώ τα κορίτσια με τις κλασικές σπουδές και τις τέχνες. 

Τέλος, το τέταρτο επίπεδο είναι το επίπεδο του προσδιορισμού της αποδεκτής γνώσης 

– αυτό που διδάσκεται ως ουδέτερο και αντικειμενικό είναι στην πραγματικότητα 

ανδροκεντρικό και σεξιστικό (Thomas, 1990:15). Η Barrett παρουσιάζει μερικά 

ιδιαίτερα χρήσιμα επιχειρήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά στη φαινομενικά ουδέτερη 

αλλά ουσιαστικά έμφυλα άνιση γνώση που προσφέρεται μέσα στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Αυτό το επισημαίνει και ο Khattak, ο οποίος υποστηρίζει ότι παρά τις 

πολυάριθμες διαφορές ανάμεσα στον φιλελεύθερο, μαρξιστικό και ριζοσπαστικό 

φεμινισμό, το κοινό τους σημείο όσον αφορά στην εκπαίδευση είναι το ότι 

αμφισβητούν την παραδοχή της εκπαίδευσης που ασχολείται με την εμπειρία των 

ανδρών και που θεωρεί αυτήν την εμπειρία ως «κανόνα» (Khattak, 2001:72).  

Όσον αφορά στις απόψεις του μεταστρουκτουραλιστικού φεμινισμού για την 

εκπαίδευση, αυτές σχετίζονται με το να εξετάσουμε το πώς οι θεσμικοί και 

πολιτιστικοί λόγοι χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εκπαίδευσης για να 

κατασκευαστούν ταυτότητες και καθολικά αποδεκτές κοινωνικές πρακτικές. Για τον 

Foucault, η εξουσία δεν βρίσκεται κυρίως σε δομές ή στον εξοπλισμό αλλά 

διοχετεύεται και μεταφέρεται στα άτομα με έναν συστηματικό τρόπο μέσω των 

ιδρυμάτων. Σύμφωνα με τη Wright, ο τρόπος αυτός σχετίζεται με το πώς ένα σχολείο, 

μέσω της αρχιτεκτονικής, της οργάνωσης, του προγράμματος σπουδών και των 

καθημερινών διαδικασιών, γίνεται ένας πειθαρχικός χώρος που χρησιμοποιεί 
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συγκεκριμένα συστήματα αλήθειας (λόγους) για να νομιμοποιήσει την ύπαρξή του 

και να προσδιορίσει αυτό που κάνει. Η Wright (2003) αναφέρει για παράδειγμα, ότι 

συγκεκριμένες παιδαγωγικές εφαρμογές στη φυσική αγωγή, όπως αυτές που 

σχετίζονται με την αξιολόγηση, την οργάνωση της τάξης βάσει της ικανότητας, τον 

υπολογισμό του βάρους και της φυσικής κατάστασης των μαθητών, τους τρόπους με 

τους οποίους οι ομάδες επιλέγονται κ.α. λειτουργούν έτσι ώστε να παράγουν 

αποτελέσματα «κανονισμών», «ρυθμίσεων», «ταξινόμησης» και «επιτήρησης» 

(Wright, 2003:6).  

Η Thomas, αναφερόμενη στην ανώτερη εκπαίδευση, ισχυρίζεται ότι δεν 

αναπαράγει την ανισότητα των φύλων μεροληπτώντας ενεργά εις βάρος των 

γυναικών, «αυτό που κάνει είναι να χρησιμοποιεί τις πολιτισμικά διαθέσιμες ιδέες 

του ανδρισμού και της θηλυκότητας με τέτοιον τρόπο ώστε οι γυναίκες να 

περιθωριοποιούνται και, σε κάποιον βαθμό, να αποξενώνονται» (Thomas, 1990:181). 

Το αν η παραπάνω διαπίστωση της Thomas για την ανώτερη εκπαίδευση ισχύει και 

για το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι κάτι που θα εξετάσουμε στο επόμενο 

κεφάλαιο.  

 

1.5. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

Τόσο οι θεωρητικές προσεγγίσεις της φεμινιστικής θεωρίας όσο και οι δράσεις του 

φεμινιστικού κινήματος έχουν στο επίκεντρο τις γυναίκες και την καταπίεση και 

εκμετάλλευση που αυτές έχουν διαχρονικά υποστεί. Στο παρόν κεφάλαιο 

επιχειρήθηκε να γίνει μια εκτενής ανάλυση των τεσσάρων πιο σημαντικών για τον 

χώρο της εκπαίδευσης ρευμάτων της φεμινιστικής θεωρίας.  

Οι φεμινίστριες που επηρεάστηκαν από τη φιλελεύθερη θεώρηση από την 

περίοδο του Διαφωτισμού και μετέπειτα προσπάθησαν να προωθήσουν τα 

συμφέροντα των γυναικών και να άρουν τον αποκλεισμό τους από το άνισο 

κοινωνικό σύστημα σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο χωρίς βέβαια να επιδιώξουν 

ριζικές αλλαγές σε αυτό. Οι μαρξίστριες-φεμινίστριες σε καμία περίπτωση δεν ήταν 

σε θέση να αποδεχτούν τη φιλελεύθερη οπτική, καθώς για αυτές οι 

κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες είναι αυτές που διαιωνίζουν την 

καταπίεση των γυναικών. Οι φεμινίστριες αυτής της οπτικής ασπάζονται τη μαρξική 

θεωρία, σύμφωνα με την οποία, μετά την κατάρρευση του καπιταλισμού, θα 

δημιουργηθεί ένα σύστημα που δε θα εκμεταλλεύεται τις γυναίκες οι οποίες θα είναι 

ισότιμες με τους άνδρες. Ο ριζοσπαστικός φεμινισμός επικεντρώνεται στην 
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πατριαρχία και στο πώς η παρουσία της σε όλους τους τομείς της κοινωνίας ενισχύει 

την ανδρική εξουσία και παράλληλα την περιθωριοποίηση των γυναικών. Ο 

μεταστρουκτουραλιστικός φεμινισμός αμφισβητεί όλες τις προηγούμενες αντιλήψεις, 

επισημαίνει τη σχέση ανάμεσα στο λόγο και την εξουσία και στοχεύει στην 

αποδόμηση του κοινωνικά κατασκευασμένου ανθρωπιστικού υποκειμένου.  

Παρόλο που οι οπτικές των φεμινιστικών ρευμάτων διαφέρουν, έχουν ως 

κοινό σημείο το ότι αποδέχονται πως στον χώρο της εκπαίδευσης επικρατούν οι ίδιες 

άδικες προς τις γυναίκες στάσεις και πως οι αλλαγές αυτών είναι καίριας σημασίας 

για την επίτευξη του σκοπού του φεμινισμού ο οποίος δεν είναι άλλος από το να 

εξαλειφθεί η έμφυλα άνιση εξουσία, ο σεξισμός, η καταπίεση, οι πατριαρχικές 

αντιλήψεις και η εκμετάλλευση των γυναικών και να προωθηθεί η χειραφέτηση τους.  

Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένας τομέας ο οποίος προωθεί την κοινωνική 

δικαιοσύνη, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, και για αυτόν τον λόγο είναι σε 

θέση να προσφέρει στις γυναίκες την ευκαιρία να αμφισβητήσουν, να 

μετασχηματιστούν, να απελευθερωθούν και τελικά να αναδομήσουν τη θέση τους 

στην κοινωνική πραγματικότητα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
  

Το θεωρητικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ο ρόλος των γυναικών σε 

αυτό 

 

2.1. Εισαγωγή 

Η ιστορία της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως αναφέρει ο Jarvis (2000), ξεκινάει από 

την περίοδο του Διαφωτισμού και της Βιομηχανικής Επανάστασης (Jarvis, 2001:1) 

όταν σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές τόσο σε οικονομικό όσο και σε 

κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Οι ιδέες του Διαφωτισμού που προωθούσαν την 

προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη μέσω του λογικού και ανεξάρτητου τρόπου 

σκέψης, και την πρόοδο μέσα από επιστημονικές προσεγγίσεις παρείχαν το 

κατάλληλο κίνητρο για τους ενήλικες που ήθελαν να βελτιώσουν το βιοτικό τους 

επίπεδο και να συμβαδίζουν με την εποχή, ενώ κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής 

Επανάστασης, το εργατικό δυναμικό έπρεπε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε 

καινούργιες παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες μεταβάλλονταν συνεχώς και 

απαιτούσαν εξειδίκευση και καινούργια γνώση. Σύμφωνα με τον Jarvis (2001), αυτές 

οι αλλαγές των οικονομικών και κοινωνικοπολιτικών δεδομένων σηματοδότησαν και 

την απαρχή της εκπαίδευσης ενηλίκων αρχικά ως ένα κοινωνικό κίνημα που 

λειτουργούσε έξω από το καθιερωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, χωρίς οργανωμένες 

δομές και δραστηριότητες με μοναδικό στόχο να μορφώσει τους ανθρώπους (Jarvis, 

2001:3) έτσι ώστε αυτοί να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε αυτά τα νέα δεδομένα.  

Όπως αναφέρει η Merriam (2001), χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια 

μέχρι να αρχίσει να καθιερώνεται, στον δυτικό κόσμο τουλάχιστον, η εκπαίδευση 

ενηλίκων ως «επαγγελματικός τομέας» τη δεκαετία του 1920 (Merriam, 2001:3). 

Στην Αμερική εκείνη την περίοδο υπήρχε επιτακτική ανάγκη να εκπαιδευθούν οι 

μετανάστες που έφταναν εκεί και έπρεπε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις του εργασιακού τομέα. Το 1926 είναι και η χρονιά ίδρυσης της 

Αμερικανικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (American Association for Adult 

Education) με την οικονομική στήριξη του ιδρύματος Carnegie, ενώ λίγα χρόνια πριν 

στη Μεγάλη Βρετανία ιδρύθηκε το πρώτο τμήμα εκπαίδευσης ενηλίκων στο 

Πανεπιστήμιο του Nottingham. Την εποχή εκείνη, ο Lindeman περιγράφει την 

εκπαίδευση ενηλίκων ως «ένα συνεργατικό εγχείρημα στη μη-απολυταρχική 

ανεπίσημη μάθηση, ο κύριος σκοπός της οποίας είναι να ανακαλύψει το νόημα της 

εμπειρίας, μία εξερεύνηση του μυαλού που σκάβει στις ρίζες των προκαθορισμένων 
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αντιλήψεων που σχηματίζουν τη συμπεριφορά μας…» (Lindeman, 1925:3 στο Jarvis, 

2001:97). 

Θα έπρεπε να περάσουν μερικές δεκαετίες ακόμα, όμως, μέχρι η εκπαίδευση 

ενηλίκων να γίνει πλήρως αποδεκτή στον ακαδημαϊκό χώρο. Σύμφωνα με τον Jarvis, 

σημείο σταθμός στάθηκε το 1964 όταν εκδόθηκε το βιβλίο Adult Education: Outlines 

of an Emerging Field of University Study (Jensen et al., 1964), ή αλλιώς «the black 

book» (Jarvis, 2001:4) στο οποίο επιχειρείται να αναγνωριστεί το πεδίο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων ως επίσημος τομέας σπουδών και να καταγραφούν οι 

ιδεολογικές του βάσεις.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1991 εκδόθηκε ένα δεύτερο βιβλίο, το Adult 

Education: Evolution and Achievement in a Developing Field of Study από τους 

Peters et al. με σκοπό να συνοψίσει τα επιτεύγματα στον τομέα από το 1964 και μετά 

και να προτείνει νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη θεωρία, την έρευνα και την 

εφαρμογή της εκπαίδευσης ενηλίκων. Όμως, όπως αναφέρει η Cunnigham, το 

συγκεκριμένο βιβλίο, δεν έγινε αποδεκτό από όλους στο συνέδριο Ερευνών της 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων που διεξήχθη το 1992 παρουσία μερικών από τους 

συγγραφείς του. Απορρίφθηκε από αρκετές γυναίκες ως «ευρωκεντρικό, ρατσιστικό, 

χωρίς ευαισθησίες απέναντι στο κοινωνικό φύλο, ελιτιστικό και περιοριστικό» καθώς 

αναπαρήγαγε το κατεστημένο, φίμωνε τις φωνές των περιθωριοποιημένων ομάδων 

και τις φωνές που θα μπορούσαν να το αμφισβητήσουν (Cunningham, 2001 στο 

Sheared & Sissel, 2001:xi).  

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε τρεις βασικές θεωρίες της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και στην κριτική που άσκησε ο φεμινισμός σε αυτές αλλά και 

γενικότερα στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια, καταγράφονται οι 

γυναίκες θεωρητικοί που συνέβαλαν στη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Στόχος του κεφαλαίου είναι να εξεταστεί το κατά πόσο η εκπαίδευση ενηλίκων είναι 

ένας τομέας φιλικός προς τον φεμινισμό και τις γυναίκες.  

 

2.2. Βασικές έννοιες και ορισμός  

Σύμφωνα με τους Koulaouzides και Popovic (2017), «η εκπαίδευση ενηλίκων 

αναδύθηκε από τις ανάγκες των ενηλίκων να επιφέρουν κοινωνική αλλαγή, να 

βελτιώσουν τη ζωή τους, να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα και να κατανοήσουν 

την κοινωνική πραγματικότητα. Επομένως, δεν είναι παράξενο που η εκπαίδευση 

ενηλίκων είναι ιστορικά συνδεδεμένη με τις αρχές της δημοκρατίας, της κοινότητας 
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και της κοινωνικής δικαιοσύνης» (Koulaouzides & Popovic, 2017:1). Ο ορισμός της 

UNESCO (1976) αναφέρει ότι:  

η εκπαίδευση ενηλίκων είναι κάθε εκπαιδευτική διεργασία, κάθε 

περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική 

εκπαίδευση είτε όχι, είτε για διεργασία που επεκτείνει χρονικά ή 

αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, κολέγια και 

πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, μέσω των οποίων άτομα που 

θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν 

αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, 

βελτιώνουν τα τεχνικά και επαγγελματικά τους προσόντα ή τα 

προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό 

επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή 

προοπτική της πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε 

μια εναρμονισμένη και αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και 

πολιτιστική ανάπτυξη»  (Unesco, 1976).  

 

Σύμφωνα με την UNESCO (2016), ο σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι «να 

εφοδιάσει τους ανθρώπους με τις απαραίτητες ικανότητες για να ασκήσουν και να 

πραγματοποιήσουν τα δικαιώματά τους και να αποκτήσουν τον έλεγχο του 

πεπρωμένου τους (UNESCO, 2016:8). 

Ποιοι είναι όμως ενήλικες και πώς προσδιορίζουμε την ενηλικιότητα; Οι 

βιολογικοί παράγοντες όσον αφορά στον προσδιορισμό ενός ατόμου ως ενήλικου δεν 

είναι υψίστης σημασίας καθώς από χώρα σε χώρα και από πολιτισμό σε πολιτισμό 

διαφέρουν τα όρια ηλικίας σχετικά με το δικαίωμα ψήφου για παράδειγμα ή με το 

δικαίωμα απόκτησης άδεια οδήγησης. Ο Knowles διατύπωσε δύο κριτήρια για τον 

χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ενήλικου επισημαίνοντας πως ένα άτομο βρίσκεται 

στην κατάσταση της ενηλικιότητας από κοινωνικής πλευράς όταν αναλάβει ρόλους 

ενηλίκου όπως αυτοί του συζύγου, του εργαζόμενου, του πολίτη κτλ. και από 

ψυχολογικής πλευράς όταν καταφέρει να φτάσει στην αντίληψη ότι είναι υπεύθυνο 

για την ίδια του τη ζωή (Knowles, 1980:24). Όπως αναφέρει ο ίδιος, ένας άνθρωπος 

«γίνεται ενήλικος ψυχολογικά στο σημείο όταν η αντίληψή του για τον εαυτό του 

αλλάζει από αντίληψη εξάρτησης σε αυτονομίας (…) το να είναι κανείς ενήλικος 

σημαίνει να είναι αυτοκατευθυνόμενος» (Knowles, 1968:351) και για αυτό θα πρέπει 

και να συμπεριφέρεται ως ενήλικος και να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως ενήλικο. 

Όσον αφορά στους στόχους της εκπαίδευσης ενηλίκων, ο Lindeman αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι «η εκπαίδευση ενηλίκων θα γίνει ένας φορέας προόδου αν ο 

βραχυπρόθεσμος στόχος της για αυτοβελτίωση μπορέσει να συμβαδίσει με μία 

μακροχρόνια πειραματική αλλά αποφασιστική πολιτική αλλαγής της κοινωνικής 
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τάξης. Η αλλαγή των ατόμων στη συνεχόμενη προσαρμογή των μεταβαλλόμενων 

κοινωνικών λειτουργιών – αυτός είναι ο διμερής αλλά ενοποιημένος σκοπός της 

εκπαίδευσης ενηλίκων» (Lindeman, 1926:104). Από τότε φυσικά έχουν διατυπωθεί 

πολλοί άλλοι στόχοι του πεδίου από πολλές διαφορετικές οπτικές. Μία από αυτές 

είναι των Darkenwald & Merriam (1982) οι οποίοι αναφέρονται στην κοινωνική 

δράση και στον κοινωνικό μετασχηματισμό λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «η 

εκπαίδευση ενηλίκων είναι μία διαδικασία μέσω της οποίας άτομα των οποίων οι πιο 

σημαντικοί κοινωνικοί ρόλοι είναι χαρακτηριστικοί της ενήλικης κατάστασης 

ασχολούνται με συστηματικές και συνεχείς μαθησιακές δραστηριότητες με σκοπό να 

επιφέρουν αλλαγές στη γνώση τους, στις στάσεις τους, τις αξίες και τις ικανότητές 

τους» (Darkenwald & Merriam, 1982:9). 

Οι βασικότεροι στόχοι της εκπαίδευσης ενηλίκων, έτσι όπως καταγράφονται 

από την UNESCO (2016), είναι α) να αναπτύξει την ικανότητα των ατόμων να 

σκέφτονται κριτικά και να δρουν με αυτονομία και με αίσθηση υπευθυνότητας, β) να 

ενισχύσει την ικανότητα των ενηλίκων να αντιμετωπίζουν και να σχηματίζουν τις 

εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην οικονομία και στον εργασιακό χώρο, γ) να 

συνεισφέρει στη δημιουργία μίας κοινωνίας μάθησης όπου το κάθε άτομο έχει την 

ευκαιρία να μάθει και να συμμετάσχει πλήρως σε βιώσιμες διαδικασίες ανάπτυξης 

και να ενισχύσει την αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους και τις κοινότητες, δ) να 

προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNESCO, 2016: 

8) 

Επίσημες έρευνες για τους λόγους και τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων 

στην εκπαίδευση ενηλίκων άρχισαν να διεξάγονται τη δεκαετία του 1960 στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, με τους Maslow και Houle, ανάμεσα σε άλλους, να 

διατυπώνουν θεωρίες  που αποτέλεσαν βάση για πολυάριθμες μελλοντικές έρευνες 

(Armytage, 1996:76). H έρευνα του Houle κατέληξε σε μια τυπολογία βάσει της 

οποίας υπάρχουν τρεις τύποι ενήλικων εκπαιδευόμενων: οι προσανατολισμένοι στους 

στόχους, οι προσανατολισμένοι στη δράση και οι προσανατολισμένοι στη μάθηση. 

Στην έρευνα του Houle, ο οποίος ήταν σύμβουλος και μέντορας του Knowles στο 

Πανεπιστήμιο του Σικάγο, βασίστηκαν αργότερα πολυάριθμες θεωρίες κινήτρων των 

ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι: «η εκπαίδευση είναι βασικά ίδια 

όπου και όποτε συμβαίνει. Ασχολείται με τέτοια βασικά θέματα όπως η φύση του 

εκπαιδευόμενου, οι στόχοι που αναζητά, το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον στο 
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οποίο λαμβάνει χώρα η εκπαίδευση, και οι τεχνικές μάθησης και διδασκαλίας που 

χρησιμοποιούνται (Houle, 1996:29-30 στο Merriam, 2001:6). 

Σύμφωνα με τον Maslow (1943, 1970) υπάρχουν πέντε κατηγορίες αναγκών, 

τις οποίες ταξινόμησε σε μία πυραμίδα, βάσει των οποίων τα άτομα αποκτούν 

κίνητρα. Οι ανάγκες αυτές είναι:  

1. οι βιολογικές και φυσιολογικές ανάγκες που αφορούν στη βασική επιβίωση του 

ανθρώπου όπως η ανάγκη για νερό, τροφή, ύπνο κτλ., οι οποίες αν δεν ικανοποιηθούν 

το ανθρώπινο σώμα θα καταρρεύσει,  

2. οι ανάγκες ασφάλειας που αφορούν στην εξασφάλιση σταθερής εργασίας, ιατρικής 

περίθαλψης, στις αποταμιεύσεις κτλ.  

3. οι ανάγκες της αγάπης και της αίσθησης του να ανήκει κάποιος κάπου, που 

αφορούν στην αποδοχή από τους άλλους, στην επικοινωνία, στην επιθυμία για 

κοινωνικές σχέσεις, και στη συμμετοχή σε ομάδες,  

4. οι ανάγκες αυτοεκτίμησης όπου το άτομο επιδιώκει την αναγνώριση, την 

επιβεβαίωση, την αναγνώριση της προσωπικής αξίας του αλλιώς διακατέχεται από 

αισθήματα αρνητικότητας και κατωτερότητας και τέλος,  

5. στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκονται οι ανάγκες αυτοπραγμάτωσης. Σε αυτό το 

επίπεδο η προσωπικότητα του ατόμου ολοκληρώνεται, και το άτομο αξιοποιεί 

πλήρως όλες τις δυνατότητές του. 

Ο Maslow υποστηρίζει ότι «η ανθρώπινη ζωή δε θα γίνει ποτέ κατανοητή αν δε 

ληφθούν υπόψη οι υψηλότερες φιλοδοξίες της. Η ανάπτυξη, η αυτοπραγμάτωση, ο 

αγώνας για υγεία, η αναζήτηση για ταυτότητα και αυτονομία, η επιθυμία για 

αρίστευση (…) πρέπει να γίνουν αποδεκτές πέρα από κάθε αμφιβολία ως μία ευρέως 

διαδεδομένη και ίσως καθολική ανθρώπινη τάση» (Maslow, 1970:xiii).   

Η θεωρία κινήτρων του Maslow επηρέασε τον Knowles, ο οποίος αναγνώρισε 

ότι το βιβλίο Motivation and Personality (Maslow, 1970) του παρείχε «το πλαίσιο της 

ιεραρχίας των αναγκών των μαθητών, μία βαθύτερη κατανόηση της σημασίας της 

προθυμίας για μάθηση καθώς και την έννοια του ανθρώπου που αυτοπραγματώνεται» 

(Knowles, 1989: 81).   

 

2.3. Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων αναπτύχθηκαν πολλές θεωρίες σημαντικών 

στοχαστών, όπως ο Rogers, ο Jarvis, o McClusky, ο Tough, ο Knox, ο Brookfield, η 

Cross και πολλοί άλλοι. Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί αρχικά η ανδραγωγική 
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του Malcolm Knowles καθώς υπήρξε η πιο δημοφιλής προσέγγιση στη διδασκαλία 

ενηλίκων για πάνω από τριάντα χρόνια. Ήταν τόσο δημοφιλής που σε πολλές χώρες 

χρησιμοποιείται ο όρος ανδραγωγική αντί του όρου εκπαίδευση ενηλίκων (Draper, 

1998 στο Merriam, 2001:7). Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στις θεωρίες των Freire 

και Mezirow. Η απελευθερωτική θεωρία του Paulo Freire και ο αγώνας του υπέρ των 

καταπιεζόμενων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ταυτίζεται σε πολλά σημεία με 

τους στόχους του φεμινισμού όσον αφορά στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη Weiler 

(2001), οι φεμινίστριες παιδαγωγοί έχουν εμπνευσθεί από τον ιδεαλισμό του Freire 

και έχουν ασπασθεί το όραμά του, τη στάση του υπέρ των καταπιεσμένων, την 

έμφαση στο να θεωρεί τους ανθρώπους υποκείμενα και όχι αντικείμενα της ιστορίας. 

Πολλές γυναίκες έχουν ταυτιστεί με τους καταπιεζόμενους και θεωρούν τα αιτήματα 

του Freire για δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα ως γυναικεία αιτήματα (Weiler, 

2001:75). Η τρίτη θεωρία που θα παρουσιαστεί είναι αυτή του Jack Mezirow του 

οποίου η μετασχηματιστική και χειραφετητική εκπαίδευση σαφώς αφορά στη μάθηση 

και στην εκπαίδευση των γυναικών καθώς προωθεί την αλλαγή και την αυτονομία 

αξιοποιώντας τις εμπειρίες του ατόμου.  

 

2.3.1. Η ανδραγωγική 

Με κίνητρο την επαγγελματοποίηση του τομέα και τη διαφοροποίηση του από άλλες 

μορφές εκπαίδευσης, υποστηρίζει η Merriam, ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί «μία 

βάση γνώσης μοναδική στην εκπαίδευση ενηλίκων» (Merriam, 2001:5). Έτσι το 

1968, η ανδραγωγική του Malcolm Knowles, σύμφωνα με τον Jarvis, αποτέλεσε «την 

πρώτη σοβαρή προσπάθεια στη Δύση για να διαμορφωθεί μια περιεκτική θεωρία της 

εκπαίδευσης ενηλίκων» (Jarvis, 2001: 157).   

Ο Knowles ορίζει την ανδραγωγική λέγοντας ότι είναι «η τέχνη και η 

επιστήμη που βοηθά τους ενηλίκους να μαθαίνουν, σε αντίθεση με την παιδαγωγική 

επιστήμη και τέχνη που αφορά στη διδασκαλία παιδιών» (Knowles, 1980:43). Η λέξη 

«ανδραγωγική» δεν ήταν επινόηση του Knowles, αλλά εφευρέθηκε το 1833 από τον 

γερμανό Alexander Kapp, και εμφανίστηκε στην Αμερική τη δεκαετία του 1920 από 

τον Lindeman. Είναι, όμως, ο Knowles αυτός που συνέδεσε το όνομά του με την 

ανδραγωγική, και αυτός που έκανε τον όρο δημοφιλή στην εκπαιδευτική κοινότητα.  

Η ανδραγωγική αποτελεί μια ανθρωπιστική προσέγγιση του πεδίου όπου 

έμφαση δίνεται στη μοναδικότητα των ενηλίκων ως εκπαιδευόμενοι. Με τη 

διατύπωση των έξι θεμελιωδών παραδοχών της ανδραγωγικής, ο Knowles κατάφερε 
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να ενδυναμώσει το επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων διαχωρίζοντας τις 

αρχές του από αυτές της παιδαγωγικής. Οι έξι παραδοχές είναι οι εξής: 

1. Καθώς οι άνθρωποι ωριμάζουν και μετατρέπονται από εξαρτώμενες 

προσωπικότητες σε αυτοκατευθυνόμενες, έχουν την ανάγκη και την ικανότητα να 

αυτοκαθορίζονται, να παίρνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις για τη ζωή τους και να κάνουν 

τις επιλογές τους. Ο στόχος της ανδραγωγικής είναι να προσφέρει ένα κατάλληλο 

περιβάλλον στο οποίο θα υποστηρίζεται η αυτοκατευθυνόμενη μάθηση. 

2. Ο Knowles υποστηρίζει ότι οι εμπειρίες των ενηλίκων συμβάλουν στη δημιουργία 

της ταυτότητας και των αντιλήψεών τους. Οι ενήλικοι εισέρχονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία φέρνοντας μαζί τους αυτές τις ποικίλες εμπειρίες οι οποίες χρησιμεύουν 

ως «μία πλούσια πηγή μάθησης» (Merriam & Caffarella, 1999:272). Για τον λόγο 

αυτό, η ανδραγωγική δίνει έμφαση στη βιωματική εκπαίδευση που δεν αγνοεί αλλά 

αξιοποιεί τις εμπειρίες των συμμετεχόντων.    

3. Η προθυμία των ενηλίκων να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διεργασία σχετίζεται 

με τον ρόλο τους στην κοινωνία, με τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν και με τις 

προσωπικές αναπτυξιακές τους ανάγκες. «Οι ενήλικες είναι έτοιμοι να μάθουν εκείνα 

τα πράγματα που χρειάζονται να γνωρίζουν και να μπορούν να κάνουν για να 

ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής» (Knowles 

et al., 1998:67).   

4. Η γνώση που θα αποκτηθεί πρέπει να είναι άμεσα εφαρμόσιμη καθώς οι ενήλικοι 

επιθυμούν αυτή η γνώση να σχετίζεται με τις υπάρχουσες συνθήκες της ζωής τους 

έτσι ώστε να τους βοηθήσει να δράσουν αποτελεσματικά. Επομένως, η εκπαίδευση 

κρίνεται απαραίτητο να επικεντρώνεται σε πραγματικά προβλήματα και θέματα.  

5. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, σύμφωνα με τις Merriam & Caffarella, παρακινούνται 

για να μάθουν από εσωτερικούς παράγοντες και όχι εξωτερικούς (Merriam & 

Caffarella, 1999:272). Τα πιο σημαντικά κίνητρα μάθησης για τους ενηλίκους δεν 

είναι τα εξωτερικά όπως για παράδειγμα, ένας καλύτερος μισθός ή η προαγωγή αλλά 

τα εσωτερικά, όπως η ανάγκη για ικανοποίηση από την εργασία, η αυτοεκτίμηση, η 

ποιότητα ζωής κτλ. (Knowles et al., 1998:68).   

6. Οι λόγοι για τους οποίους οι ενήλικοι μαθαίνουν κάτι θα πρέπει να γίνονται 

γνωστοί από την αρχή και για αυτόν τον λόγο οι εκπαιδευτές θα πρέπει να επεξηγούν 

τη χρησιμότητα του αντικειμένου της μάθησης.  

Επομένως, σύμφωνα με τον Knowles, οι ενήλικες είναι αυτοκατευθυνόμενοι 

και σκοπός της ανδραγωγικής είναι να ενισχύσει αυτή την τάση για αυτοκατεύθυνση. 
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Επιπλέον, στα πλαίσια της ανδραγωγικής ο εκπαιδευόμενος γίνεται το επίκεντρο και 

ο εκπαιδευτής ως διευκολυντής, και όχι ως αυθεντία, πρέπει να τον διευκολύνει να 

συνειδητοποιήσει τον λόγο για τον οποίο προσήλθε στην μαθησιακή διαδικασία, και 

να φτάσει στην αυτοπραγμάτωση μέσα σε ένα κλίμα αλληλοσεβασμού και 

ελευθερίας έκφρασης. Όπως επισήμανε ο Knowles: «δουλειά των εκπαιδευτών 

ενηλίκων είναι να απομακρύνουν τους ενήλικους μαθητές από τα παλιά μοτίβα 

μάθησης σε καινούρια όπου θα γίνουν αυτοκατευθυνόμενοι παίρνοντας την ευθύνη 

της δικής τους μάθησης και της κατεύθυνσης που αυτή θα ακολουθήσει» (Knowles et 

al., 1998:66-69). 

Ο Knowles πίστευε ότι η ανδραγωγική προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων 

ήταν η ιδανική επιλογή δεδομένου ότι ο στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν 

να ανταποκριθεί στις μαθησιακές ανάγκες των ενηλίκων και «να διδάξει τους 

ενήλικους πώς να μαθαίνουν» (Knowles, 1980:41). Παρόλο που η συλλογιστική του 

επικράτησε στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων για πολλές δεκαετίες, η 

ανδραγωγική δέχτηκε μια σειρά από επικρίσεις. Αμφισβητήθηκε έντονα από πολλούς 

για διάφορους λόγους αλλά κυρίως γιατί δε σχηματίστηκε βασιζόμενη σε 

επιστημονικά τεκμηριωμένη έρευνα αλλά αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα της εμπειρίας, 

των παρατηρήσεων και των θεωρητικών επιρροών του εμπνευστή της. 

Η αμφισβήτηση ξεκινάει από την κατηγοριοποίηση του όρου «ανδραγωγική», 

και από το αν είναι θεωρία, μέθοδος, τεχνική, ή μία σειρά από υποθέσεις ή όλα τα 

παραπάνω, όπως επισημαίνουν οι Danvenport & Davenport (1985:157): «η 

ανδραγωγική έχει ταξινομηθεί ως θεωρία της εκπαίδευσης ενηλίκων, ως θεωρία της 

μάθησης ενηλίκων, ως θεωρία της τεχνολογίας της μάθησης ενηλίκων, ως μέθοδος 

της εκπαίδευσης ενηλίκων, ως τεχνική της εκπαίδευσης ενηλίκων, και ως μια σειρά 

από υποθέσεις». Τι από όλα αυτά είναι όμως η ανδραγωγική; 

Πολλοί διατυπώνουν την άποψη ότι η ανδραγωγική αποτελεί μια 

εκπαιδευτική ιδεολογία και σε καμία περίπτωση μία θεωρία εκπαίδευσης ενηλίκων 

και, για τον λόγο αυτό, αδυνατεί να επιτρέψει προβλέψεις και να διευκολύνει την 

υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο Elias (1979) αρνήθηκε να αναγνωρίσει 

τις παραδοχές του Knowles ως θεωρία ισχυριζόμενος ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα 

στην παιδαγωγική και την ανδραγωγική είναι μια «παραπλανητική προσπάθεια για να 

ενισχυθεί το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων» (Elias, 1979:254). Η Hartree (1984) 

ισχυρίστηκε ότι το πλαίσιο του Knowles δεν παρουσιάζει συνοχή και συστηματική 

δομή οπότε δε θα πρέπει να θεωρείται θεωρία αλλά «αρχές μιας καλής εφαρμογής, ή 
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περιγραφές του πως θα πρέπει να είναι ο ενήλικος εκπαιδευόμενος» (Hatree, 

1984:205 στο Merriam, 2001:5). Ο Pratt, επίσης, αμφισβήτησε το εάν η ανδραγωγική 

μπορεί να ταξινομηθεί ως θεωρία, αν και παραδέχεται ότι έχει βοηθήσει τους 

εκπαιδευτές ενηλίκων να κατανοήσουν το πώς μαθαίνουν οι ενήλικοι. Αν την 

εξετάσουμε πιο προσεχτικά, σύμφωνα με τον Pratt, θα συνειδητοποιήσουμε ότι «έχει 

προσφέρει λίγα στο να διευρύνουμε ή να αποσαφηνίσουμε τη διαδικασία της 

μάθησης και δεν έχει κατορθώσει να αποκτήσει την υπόσταση της θεωρίας της 

μάθησης ενηλίκων (Pratt, 1993:21). Συμπερασματικά, φαίνεται ότι ο ίδιος ο Knowles 

το αποδέχεται αυτό, μιας και στην αυτοβιογραφία του προτιμά να θεωρεί την 

ανδραγωγική «ως ένα μοντέλο υποθέσεων για τη μάθηση ή ως ένα εννοιολογικό 

πλαίσιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια αναδυόμενη θεωρία». 

(Knowles et al., 1998:112). 

Μία γενική επίκριση εναντίον της ανδραγωγικής, σύμφωνα με τις Merriam & 

Caffarella είναι ότι της λείπουν εμπειρικές έρευνες για την υποστήριξη των 

παραδοχών και την απόδειξη της εγκυρότητας της προσέγγισής της (Merriam & 

Caffarella, 1999:277). Παρά την επικράτηση της ανδραγωγικής για τόσες πολλές 

δεκαετίες, η θεμελιώδης σχέση μεταξύ των αρχών της και των μεθόδων διδασκαλίας 

έχει διερευνηθεί μόνο σε περιορισμένη κλίμακα και δεν έχουν γίνει αρκετές 

εμπειρικές μελέτες, έτσι ώστε να θεμελιωθεί επαρκώς με ερευνητικά δεδομένα και να 

εκτιμηθεί το κατά πόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση και πρόγνωση της 

μαθησιακής συμπεριφοράς των ενηλίκων.  

Κριτική ασκήθηκε, όμως, και στις παραδοχές αυτές καθαυτές. Ο Brookfield 

(1986:98) τις χαρακτήρισε προβληματικές για διάφορους λόγους ένας από τους 

οποίους είναι το ότι δε συμφωνεί με την άποψη ότι η αυτοκατεύθυνση είναι αυτόματο 

αποτέλεσμα της ωριμότητας. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι η αυτοκαθοδήγηση 

συναρτάται με την ωριμότητα του ατόμου ή ότι η αυτοκαθοδηγούμενη 

προσωπικότητα αποτελεί έμφυτο γνώρισμα του ενήλικου ατόμου. Άλλωστε, 

σύμφωνα με τον Jarvis, πολλοί ενήλικες δέχονται – και συχνά επιδιώκουν – τον ρόλο 

του παθητικού εκπαιδευομένου (Jarvis, 2004:142), ενώ κάποια παιδιά είναι 

ανεξάρτητα και αυτοκατευθυνόμενα. 

Η ίδια κριτική ασκείται και όσον αφορά στα κίνητρα και την πέμπτη 

παραδοχή. Δεν είναι μόνο εσωτερικά τα κίνητρα που οδηγούν τους ενήλικες στη 

μαθησιακή διαδικασία καθώς είναι πολύ πιθανό να παρακινούνται από εξωτερικούς 

παράγοντες όπως το να κρατήσουν τη δουλειά τους, ή όταν το ίδιο το κράτος 
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επιβάλλει την υποχρεωτική μάθηση, όπως η περίπτωση των μαθημάτων οδήγησης 

(Merriam & Caffarella, 1999:274), ενώ από την άλλη, τα παιδιά μπορούν να 

παρακινούνται από εσωτερικούς παράγοντες όπως η περιέργεια ή ικανοποίηση της 

μάθησης. Ακόμη και η πιο προφανής παραδοχή ότι οι ενήλικες έχουν περισσότερες 

εμπειρίες ζωής αμφισβητείται γιατί αυτές οι εμπειρίες ίσως είναι θετικές και ίσως όχι 

και σε περίπτωση που δεν είναι τότε ενδέχεται να σταθούν εμπόδιο στη μαθησιακή 

διεργασία.  

 Προφανώς, η ανδραγωγική, όπως επισημαίνει ο Pratt (1993), περιγράφει το 

άτομο με ψυχολογικούς όρους και το βλέπει αποκομμένο από κοινωνικά, πολιτικά, 

οικονομικά, πολιτιστικά και ιστορικά πλαίσια» (Pratt, 1993:19). Η ανδραγωγική 

ιδεολογικά «προωθεί τον ατομικισμό ως αρετή και την ατομική ανάπτυξη ως τον 

σκοπό της εκπαίδευσης» ενώ παράλληλα τονίζει την αυτοεκπλήρωση και την 

υπεροχή των ιδιωτικών συμφερόντων σε σχέση με τα κοινά συμφέροντα (Pratt, 

1993:21 στο Sandlin, 2005:26).  

Για τον Pratt (1993), η ανδραγωγική βασίζεται σε πέντε αξίες οι οποίες 

μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την προσέγγιση και τις προτεραιότητες 

του Knowles: 

1.  το ηθικό αξίωμα που τοποθετεί το άτομο στο επίκεντρο της εκπαίδευσης και 

υποβιβάζει το καθετί συλλογικό, 

2. η εμπιστοσύνη στην καλοσύνη του κάθε ατόμου και στην ανάγκη το άτομο να 

εμπιστεύεται αυτήν την καλοσύνη, 

3. η πεποίθηση ότι η μάθηση θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την υλοποίηση των 

ικανοτήτων του ατόμου, 

4. η πεποίθηση ότι η αυτονομία και η αυτοκαθοδήγηση είναι ενδείξεις της 

ενηλικιότητας σε μια δημοκρατική κοινωνία, 

5. η πίστη στην ισχύ του ατόμου μπροστά στις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές και 

ιστορικές δυνάμεις, έτσι ώστε να πετύχει την αυτοκαθοδήγηση και ολοκλήρωση. 

Συνολικά αυτές οι πεποιθήσεις αποτελούν τις αρχές μια συγκεκριμένης 

κοσμοθεωρίας που νομιμοποιεί συγκεκριμένες μορφές μάθησης και διδασκαλίας και 

κρίσεις για τις προτεραιότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Όπως υπογραμμίζει ο 

Pratt, «προφανώς, η ανδραγωγική είναι εμποτισμένη στα ιδεώδη του ατομικισμού και 

της επιχειρησιακής δημοκρατίας. Η κοινωνική αλλαγή ίσως να είναι υποπροϊόν της 

ατομικής αλλαγής αλλά δεν είναι ο κυρίαρχος στόχος της ανδραγωγικής» (Pratt, 

1993:21).   
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2.3.2. Η εκπαίδευση για την κοινωνική αλλαγή του Freire 

Σε αντίθεση με τον Knowles, ο Freire, η αντίληψη του οποίου για την εκπαίδευση 

ενηλίκων ήταν τελείως διαφορετική, είχε την κοινωνική αλλαγή ως πρωταρχικό 

στόχο της θεωρίας του. Ο Freire (1921-1997) θεωρείται ένας από τους πιο 

σημαντικούς στοχαστές του 20
ου

 αιώνα και κυρίαρχη μορφή στον χώρο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Στα έργα του ξεχωρίζουν το πάθος του για δικαιοσύνη, η 

κριτική γνώση, ο αγώνας για κοινωνική αλλαγή και η απελευθέρωση των 

καταπιεζόμενων. Είναι αυτές οι πτυχές της θεωρίας του που ενέπνευσαν τις 

φεμινίστριες θεωρητικούς και επηρέασαν, σε κάποιο βαθμό, την ανάπτυξη της 

φεμινιστικής παιδαγωγικής, όπως θα εξετάσουμε στο τέταρτο κεφάλαιο. 

Στόχος της θεωρίας του Freire είναι η ενδυνάμωση εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων και η προώθηση της δημοκρατίας και της ισότητας. Όπως αναφέρει 

ο Shor (1993), για τον Freire η διδασκαλία και η μάθηση είναι «ανθρώπινες εμπειρίες 

με βαθιές κοινωνικές συνέπειες» (Shor, 1993:24). Σύμφωνα με τον ίδιο, η κοινωνική 

παιδαγωγική του Freire ορίζει την εκπαίδευση ως ένα μέρος όπου «το άτομο και η 

κοινωνία κατασκευάζονται, [ως] μια κοινωνική πράξη που μπορεί να ενδυναμώσει ή 

να εξημερώσει τους μαθητές» (Shor, 1993:24). Η εκπαίδευση δεν αποτελεί μια 

μηχανική μέθοδο και η μάθηση δεν είναι γνώση που απομνημονεύεται ή δεξιότητες 

που μεταφέρονται. Το έργο του Freire σχετίζεται με τη ριζοσπαστική εκπαίδευση 

ενηλίκων. Σύμφωνα με τον Mayo (1999), όπως ο Gramsci, ο οποίος «είδε στην 

εκπαίδευση και στον πολιτιστικό σχηματισμό των ενηλίκων το κλειδί για τη 

δημιουργία της αντι-ηγεμονικής δράσης (…) έτσι ώστε οι κατώτερες κοινωνικές 

ομάδες να εμπλακούν με επιτυχία σε έναν πόλεμο θέσης απαραίτητο για να 

αμφισβητηθεί το κράτος της αστικής τάξης και να μεταμορφωθεί σε ένα που θα 

αντιπροσωπεύει ευρύτερα συμφέροντα», έτσι και ο Freire εμπλέκεται σε έναν 

«πόλεμο θέσεων» με στόχο τον κοινωνικό μετασχηματισμό (Mayo, 1999: 53). 

Σύμφωνα με τον Freire, η εκπαίδευση δε μπορεί να είναι ουδέτερη, διότι η 

φύση της είναι πολιτική. Ο Shor (1993) επισημαίνει ότι υπάρχει σχέση σε όλα τα 

πλαίσια ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην εξουσία – πολιτική διάσταση έχει η 

σχέση δασκάλου-μαθητή, η οποία μπορεί να είναι απολυταρχική ή δημοκρατική, 

πολιτική διάσταση έχει η επιλογή των μαθημάτων και το περιεχόμενο τους, αν 

πρόκειται για κοινή απόφαση ή αν το πρόγραμμα σπουδών επιβάλλεται μονόπλευρα, 

πολιτική διάσταση έχει και ο λόγος (discourse) της τάξης: ο τρόπος που μιλάνε οι 

δάσκαλοι στους μαθητές, αν οι μαθητές νιώθουν ελευθερία σε περίπτωση που 
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αμφισβητήσουν το πρόγραμμα, πολιτική διάσταση έχει και η αξιολόγηση, και η 

παρακολούθηση απουσιών, και τέλος, ακόμη και η μορφή των κτιρίων και η 

διαρρύθμιση της τάξης στέλνει πολιτικό μήνυμα για τη θέση που έχουν οι μαθητές 

στην κοινωνία  (Shor, 1993:26). 

Όπως αναφέρει ο Mayo (1999), o Freire δεν παρέχει τεχνικές που μπορούν να 

αξιοποιηθούν αυτούσιες σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αλλά μία προσέγγιση 

που επικεντρώνεται στα θέματα καταπίεσης που αναδύονται μέσα από 

κοινωνικοπολιτιστικά πλαίσια (Mayo, 1999:74). Ο στόχος είναι η απελευθέρωση από 

την καταπίεση και η κοινωνική αλλαγή. Μία κοινωνία τα μέλη της οποίας νιώθουν 

ανίσχυρα να αντιδράσουν γιατί θεωρούν ότι  η κοινωνία είναι αμετάβλητη και τα 

μέλη της νιώθουν ανίσχυρα μπροστά στην ανίκητη εξουσία οδηγεί σε αυτό που ο 

Freire ονομάζει «κουλτούρα της σιωπής». Η χειραφετητική εκπαίδευση πρέπει να 

αποκαλύψει αυτούς τους «φαινομενικούς περιορισμούς» έτσι ώστε να μπορέσει να 

αναδειχθεί το υποκείμενο μαζί με την κριτική του ικανότητα να μετασχηματίσει τον 

κόσμο (Freire, 1970:48). 

Επομένως, για τον Freire η εκπαίδευση έχει ως σκοπό τη χειραφέτηση. 

Σύμφωνα με τον Irwin (2012), ο Freire θέλει όλα τα υποκείμενα – με τον όρο 

υποκείμενα εννοεί αυτούς που γνωρίζουν και δρουν αντιπαραθέτοντάς τον με τον όρο 

αντικείμενα που σημαίνει ότι κάποιος άλλος εναποθέτει γνώση και δράση πάνω σε 

αυτά τα άτομα (Irwin, 2012:24) – να παίξουν ρόλο στην ιστορική διαδικασία. Στην 

ερώτηση γιατί τα υποκείμενα επιτρέπουν στον εαυτό τους να παραμένουν 

αντικείμενα, ο Freire αναφέρει τον «φόβο της ελευθερίας» τον οποίον τα άτομα 

αγνοούν, και επεξηγεί παραθέτοντας τον Hegel ότι:  

ένα τέτοιο άτομο βρίσκει καταφύγιο σε μια προσπάθεια να πετύχει 

ασφάλεια, την οποία προτιμά από το ρίσκο της ελευθερίας. Όπως 

πιστοποιεί ο Hegel, μόνο με κίνδυνο της ζωής μπορεί να αποκτηθεί η 

ελευθερία (...) ο άνθρωπος που δεν έχει διακινδυνεύσει τη ζωή του ίσως 

(…) αναγνωριστεί ως Άτομο, αλλά αυτός ή αυτή δεν έχει κατακτήσει 

την αλήθεια αυτής της αναγνώρισης ως ανεξάρτητη αυτοσυνειδησία 

(Freire, 1996:18 στο Irwin, 2012:24).  

 

Όπως αναφέρει ο Hegel στο Phänomenologie des Geistes (1807) στην 

παραβολή του Κυρίου και του Δούλου, η ανάπτυξη της αυτοσυνειδησίας βρίσκεται 

στο επίκεντρο της διαλεκτικής του Κυρίου και του Δούλου και σύμφωνα με την 

Karavakou (2002), «η αληθινή αυτοσυνειδησία και ελευθερία απαιτούν την παραδοχή 

της αναγνώρισης (…)» του άλλου (Karavakou, 2002:160). Η αυτοσυνειδησία πρέπει 
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να αναγνωρίσει μία άλλη αυτοσυνειδησία, τόσο ο Κύριος όσο και ο Δούλος 

επιθυμούν την αναγνώριση του άλλου, και οι δύο αγωνίζονται για να φτάσουν στην 

αναγνώριση καθώς «η συνείδηση πετυχαίνει απόλυτη ικανοποίηση μόνο μέσα από 

μια διαδικασία συνάντησής της, αναμέτρησής της και αμοιβαίας αναγνώρισης με μία 

άλλη συνείδηση» (Hegel, 175 στο Καραβάκου, 2009:125). 

Ο Δούλος που παρέχει την εργασία για τον Κύριο αποδέχεται παθητικά τη 

θέση του,  θέλει να απελευθερωθεί και να αναγνωριστεί ως ίσος του Κυρίου, ο Hegel 

τονίζει ότι «μέσα από τη δουλειά ο Δούλος αποκτά επίγνωση του τι πραγματικά 

είναι» (Hegel, para.195 στο Karavakou, 2002:162). Όπως επισημαίνει η Karavakou 

(2002), μέσω της δουλειάς ο δούλος ξεπερνά τον φόβο του κάτι που τον καθιστά 

ικανό να συνειδητοποιήσει ότι έχει τον έλεγχο στα προϊόντα της εργασίας του και 

συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο είναι ικανός να είναι ανεξάρτητος και ελεύθερος. Ο 

απόλυτος φόβος είναι αυτός που παρακινεί τη συνείδηση να ανακαλύψει την 

αρνητική της δύναμη και επομένως να μεταμορφώσει και να μεταμορφωθεί. Η 

εμπειρία του φόβου καθιστά τον άνθρωπο ικανό να ξεπεράσει την αυτοαπομόνωση 

και να συνειδητοποιήσει ότι είναι περισσότερο ικανός από ότι είναι στην παρούσα 

κατάσταση (Karavakou, 2002:162).  

Η παιδαγωγική του Freire επιδιώκει να διαλύσει τον φόβο της ελευθερίας, να 

αντιταθεί στο κυρίαρχο κατεστημένο που προωθεί τη σιωπή και να βοηθήσει τα 

άτομα να αντισταθούν, να κατασκευάσουν τη δική τους γνώση και να αγωνιστούν  

για τον εξανθρωπισμό. Η απελευθέρωση ή ο εξανθρωπισμός θα συμβούν μέσα από 

την κριτική επίγνωση του εαυτού του υποκειμένου και του πλαισίου του και την 

επίγνωση του υποκειμένου να μεταμορφώσει αυτό το πλαίσιο μέσω της πράξης.  

Για τον Freire, η παραδοσιακή εκπαίδευση ήταν μία «τραπεζική μέθοδος» με 

την αντίληψη της οποίας διαφωνούσε ριζικά. Στις παραδοσιακές τάξεις, η εκπαίδευση 

μετατρέπεται σε «μία πράξη κατάθεσης στην οποία οι μαθητές είναι τα ταμιευτήρια 

και ο δάσκαλος ο καταθέτης. Αντί να επικοινωνεί, ο δάσκαλος εκδίδει ανακοινωθέντα 

και κάνει καταθέσεις τις οποίες οι μαθητές υπομονετικά λαμβάνουν, απομνημονεύουν 

και επαναλαμβάνουν» (Freire, 1970:58-60). Όπως αναφέρει ο Shor (1992), η γνώση 

παρουσιάζεται ως ουδέτερη και καθολική χωρίς να της ασκείται κριτική και χωρίς να 

παρουσιάζεται ενσωματωμένη σε συγκεκριμένα κοινωνικά, πολιτικά ή οικονομικά 

πλαίσια (Shor, 1992:32) ενώ οι εκπαιδευόμενοι είναι απλά παθητικοί αποδέκτες 

ανίκανοι να αμφισβητήσουν την αυθεντία, και επομένως ανίκανοι να αναπτύξουν 

κριτική συνειδητοποίηση και να μετασχηματιστούν.  
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Στην παραδοσιακή αυτή αντίληψη για την εκπαίδευση που χαρακτηρίζεται 

από «πατερναλισμό» και «αυταρχισμό», ο Freire, όπως αναφέρει η Σιπητάνου (2011), 

αντιπαραθέτει την «προβληματίζουσα εκπαίδευση» (Σιπητάνου, 2011:74, 80). Η 

προβληματίζουσα εκπαίδευση αναδεικνύει τα προβλήματα της κοινωνικής 

πραγματικότητας και μέσω της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων επιχειρείται η επίλυση τους. Ο Shor (1992) επισημαίνει ότι στην 

προβληματίζουσα εκπαίδευση, ο εκπαιδευτής χρησιμοποιεί τις σκέψεις των 

εκπαιδευόμενων ως βάση για την ανάπτυξη της κριτικής κατανόησης των 

προσωπικών εμπειριών τους, και για την κατανόηση των άνισων συνθηκών της 

κοινωνίας και της υπάρχουσας γνώσης. Αυτή η δημοκρατική μορφή παιδαγωγικής 

συγκειμενοποιεί τη γνώση και τη θέτει «ως πρόβλημα για αμοιβαία έρευνα» (Shor, 

1992: 32-33). 

Όπως υπογραμμίζει ο Mayo (1999), ο διάλογος βρίσκεται στο επίκεντρο της 

θεωρίας του Freire διότι είναι η εφαρμογή της ελευθερίας που αντανακλά τον 

σεβασμό, και μέσα από αυτόν ο εκπαιδευτής μαθαίνει από τους εκπαιδευόμενους με 

τον ίδιο τρόπο που οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν από τον εκπαιδευτή - οι ρόλοι τους 

γίνονται σχεδόν εναλλάξιμοι (Mayo, 1999:65). «Μέσω του διαλόγου, ο δάσκαλος των 

μαθητών και οι μαθητές του δασκάλου παύουν να υπάρχουν και ένας νέος όρος 

αναδύεται: δάσκαλος-μαθητής με μαθητές-δασκάλους» (Freire, 1970:67). Οι 

εκπαιδευτές, επομένως, πρέπει να αναπτύξουν διαδικασίες μέσω των οποίων θα 

μπορούν να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν μαζί με τους εκπαιδευόμενους το 

αντικείμενο της μάθησης.  

Ο Freire υποστηρίζει ότι μία διαδικασία εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να 

είναι επικεντρωμένη γύρω από την έννοια της πράξης, μία εκπαιδευτική διαδικασία 

μέσω της οποίας ο ενήλικος εκπαιδευόμενος ενθαρρύνεται, μέσα από τον κριτικό 

διάλογο, να αποκαλύψει τις κοινωνικές αντιφάσεις της κοινωνίας. Ο Mayo τονίζει ότι 

η πράξη αποτελεί το μέσο με το οποίο οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται στην 

διαδικασία της εκπαίδευσης που είναι δημοκρατική και έχει μία συλλογική διάσταση 

(Mayo, 1999:74). Για να επέλθει η κοινωνική αλλαγή και η κοινωνική δικαιοσύνη, η 

εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τον Freire, πρέπει να γίνει απελευθερωτική 

πράξη και οι διδάσκοντες από παθητικοί αποδέκτες της γνώσης, να μετατραπούν σε 

ενεργά υποκείμενα ικανά να αμφισβητούν και να μετασχηματιστούν για να 

απελευθερωθούν. 
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Η Σιπητάνου (2011) επισημαίνει ότι η απελευθέρωση για τον Freire 

«συντελείται μόνο όταν κάθε άτομο αποκτήσει συνείδηση των κοινωνικών δυνάμεων 

που επενεργούν επάνω του, στοχαστεί με βάση αυτές, τις αμφισβητήσει και γίνει 

πλέον ικανό να αλλάξει, ως ένα βαθμό, τον κόσμο που το περιβάλλει και που 

καθορίζει το ποιόν της συνείδησης και της ιδεολογίας του» (Σιπητάνου, 2011:83-84). 

Τα άτομα ως υποκείμενα είναι σε θέση να μετασχηματιστούν και να 

μετασχηματίσουν την κοινωνία. Η κατανόηση, η έκθεση και ο μετασχηματισμός των 

δυνάμεων καταπίεσης της κοινωνίας θα συμβεί μέσα από την κριτική 

συνειδητοποίηση (conscientization).  

Η κριτική συνειδητοποίηση του Freire θα μπορούσε να συγκριθεί με την 

έννοια της αφύπνισης της συνείδησης (consciousness raising) που χρησιμοποιήθηκε 

από τον φεμινισμό κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος. Παρόλο που οι δύο 

έννοιες αναδύονται μέσα από διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά πλαίσια, είναι 

σημαντικό να αναφερθούμε στο ότι και οι δύο τονίζουν τη σχέση ανάμεσα στο άτομο 

και την κοινωνία – αν μετασχηματιστεί  το άτομο, θα μετασχηματιστεί και η 

κοινωνία. Για τις φεμινίστριες, η φράση «το προσωπικό είναι πολιτικό» αποκαλύπτει 

ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην ιδιωτική σφαίρα 

προκαλούνται από τις κοινωνικές συνθήκες της δημόσιας σφαίρας και για αυτό η 

αφύπνιση της φεμινιστικής συνείδησης συνδέεται άμεσα με την εξάλειψη των άνισων 

σχέσεων εξουσίας.   

Η κριτική συνειδητοποίηση, η οποία «αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη της 

αφύπνισης της κριτικής επίγνωσης» (Freire, 1976:19), είναι ο στόχος της εκπαίδευσης 

του Freire (Shor, 1993:31) και έχει τέσσερα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι:  

1. η επίγνωση της εξουσίας: το να γνωρίζει το άτομο ότι η κοινωνία, η ιστορία, η 

αλήθεια είναι κατασκευάσματα. το να γνωρίζει ποιος ασκεί την κυρίαρχη εξουσία και 

με ποιους σκοπούς και να γνωρίζει πως η εξουσία οργανώνεται και χρησιμοποιείται 

στην κοινωνία, 

2. ο κριτικός γραμματισμός: οι αναλυτικές συνήθειες σκέψης, ο τρόπος διαβάσματος 

και γραφής, που ξεπερνά τις επιφανειακές εντυπώσεις, τους παραδοσιακούς μύθους 

και τα κλισέ. Το να κατανοεί κανείς τα κοινωνικά πλαίσια και τις συνέπειες 

οποιουδήποτε θέματος, να ανακαλύπτει το βαθύτερο νόημα ενός συμβάντος, 

κειμένου, εικόνας και να εφαρμόζει αυτό το βαθύτερο νόημα στο δικό του πλαίσιο. 

3. η αποκοινωνικοποίηση: το να αναγνωρίζει το άτομο και να αμφισβητεί τους 

μύθους, τις αξίες, τις συμπεριφορές και τη γλώσσα που διδάσκονται στη μαζική 
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κουλτούρα. Το να εξετάζει κριτικά οπισθοδρομικές αξίες που λειτουργούν στην 

κοινωνία οι οποίες ενσωματώνονται στη συνείδηση, αξίες όπως ο ρατσισμός, ο 

σεξισμός, οι ταξικές διακρίσεις, η ομοφοβία, ο καταναλωτισμός, ο μιλιταρισμός, ο 

σωβινισμός.  

4. η αυτό-οργανωτική εξατομικευμένη εκπαίδευση: το να παίρνει κανείς την 

πρωτοβουλία να μεταμορφώνει το σχολείο και την κοινωνία από τις απολυταρχικές 

σχέσεις και τη μη-δημοκρατική, άνιση κατανομή της εξουσίας. Το να συμμετέχει σε 

και να παρακινεί έργα κοινωνικής αλλαγής, το να ξεπερνά την αντι-νοησιαρχία της 

μαζικής εκπαίδευσης (Shor, 1993: 32).  

Συνεπώς, όπως αναφέρει ο Taylor (1993), η κριτική συνειδητοποίηση οδηγεί τους 

ανθρώπους στο να αναθεωρήσουν τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις τους έτσι ώστε 

να αμφισβητήσουν την κοινωνική πραγματικότητα και να αναλάβουν δράση ώστε να 

την αλλάξουν (Taylor, 1993:52).  

 Υπάρχουν τρία στάδια για να φθάσεις κανείς στην κριτική συνειδητοποίηση 

(Freire, 1973). Όπως αναφέρει ο Kitchenham (2008), το χαμηλότερο στάδιο 

ανάπτυξης της συνειδητοποίησης είναι η αμετάβατη σκέψη η οποία λαμβάνει χώρα 

όταν οι άνθρωποι δεν έχουν τον έλεγχο στη ζωή τους και η αλλαγή είναι θέμα τύχης ή 

βρίσκεται στο χέρι του Θεού. Μοιρολατρικά πιστεύουν ότι οι πράξεις τους δεν 

μπορούν να αλλάξουν τις συνθήκες της ζωής τους καθώς οι ίδιοι είναι ανίσχυροι 

χωρίς ελπίδα για το μέλλον. Το επόμενο στάδιο, η ημι-αμετάβατη συνείδηση, 

περιλαμβάνει κάποιες σκέψεις και πράξεις για αλλαγή αλλά χωρίς πλήρη 

ενδυνάμωση, χωρίς το άτομο να αντιλαμβάνεται την κοινωνική διάσταση των 

προβλημάτων και να προσπαθεί να τα λύσει ένα κάθε φορά. Σε αυτό το στάδιο, το 

άτομο μπορεί να ακολουθήσει κάποιον ισχυρό ηγέτη τον οποίο θεωρεί ικανό να φέρει 

την αλλαγή αλλά δε θα θεωρήσει ποτέ τον εαυτό του ικανό φορέα αλλαγής. Το 

υψηλότερο επίπεδο είναι αυτό της κριτικής μεταβατικότητας στο οποίο τα άτομα 

σκέφτονται σε παγκόσμια πλαίσια και κριτικά για την τωρινή τους κατάσταση και 

είναι σε θέση να αποφασίσουν να αναλάβουν δράση που θα οδηγήσει στην αλλαγή. 

Τα άτομα σε αυτό το στάδιο μπορούν να συνδυάσουν την κριτική σκέψη με την 

κριτική δράση για να επιφέρουν την αλλαγή στη ζωή τους. Σύμφωνα με τον 

Kitchenham (2008), αυτό το τελευταίο στάδιο της κριτικής συνειδητοποίησης του 

Freire ξεκάθαρα επηρέασε και τις απόψεις του Mezirow σχετικά με τον κριτικό 

στοχασμό και αυτοστοχασμό, και τον κριτικό λόγο (Kitchenham, 2008:108).  
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2.3.3. Η μετασχηματίζουσα μάθηση 

Μετά την «κατάρρευση» της κυριαρχίας της ανδραγωγικής στον χώρο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων τη δεκαετία του 1990, η θεωρία της μετασχηματίζουσας 

μάθησης φαίνεται ότι έχει τον πιο σημαντικό αντίκτυπο στο πεδίο δεδομένου ότι 

αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα τόσο στα ετήσια συνέδρια όσο και σε 

έρευνες και στη συγγραφή διδακτορικών διατριβών (Taylor, 2000:24). Η 

μετασχηματίζουσα μάθηση είναι, σύμφωνα με τις English και Irving (2012), ένας 

βοηθητικός φακός μέσα από τον οποίο μπορούμε να εξετάσουμε τις εμπειρίες των 

γυναικών στην ενήλικη μάθηση παρόλο που ο Mezirow δεν επικεντρώθηκε 

συγκεκριμένα στις γυναίκες αν και βασίστηκε στις εμπειρίες τους στην πρώτη του 

εμπειρική έρευνα (English & Irving, 2012:245).  

Ο Mezirow χρησιμοποίησε την έννοια του μετασχηματισμού για πρώτη φορά 

στην ποιοτική έρευνα που διεξήγαγε το 1975 με αφορμή την επιστροφή της συζύγου 

του στο πανεπιστήμιο για να αναγνωρίσει παράγοντες που εμποδίζουν ή 

διευκολύνουν την πρόοδο των γυναικών που επιθυμούσαν να εισέλθουν ξανά στον 

χώρο της εκπαίδευσης (Mezirow, 1975:6). To 1978 παρουσίασε τα ευρήματά του 

σύμφωνα με τα οποία και οι ογδόντα τρεις γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα 

είχαν υποστεί έναν «προσωπικό μετασχηματισμό» ο οποίος εξελίχθηκε σε δέκα 

φάσεις οι οποίες ήταν: 

1. ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα,  

2. η αυτό-εξέταση, με συναισθήματα ενοχής ή ντροπής, 

3. μια κριτική αξιολόγηση κοινωνικοπολιτιστικών υποθέσεων, 

4. αναγνώριση ότι η δυσαρέσκεια και η διαδικασία μετασχηματισμού 

μοιράζονται και ότι οι άλλοι έχουν διαπραγματευτεί παρόμοια αλλαγή, 

5. η εξερεύνηση των επιλογών για νέους ρόλους, σχέσεις και πράξεις, 

6. ο σχεδιασμός μιας σειράς ενεργειών, 

7. απόκτηση γνώσης και ικανοτήτων για την εφαρμογή του σχεδίου του ατόμου, 

8. προσωρινή δοκιμή νέων ρόλων, 

9. το χτίσιμο της ικανότητας και της αυτοπεποίθησης στους νέους ρόλους και 

σχέσεις, 

10. η επανένταξη στη ζωή με βάση τις συνθήκες που υπαγορεύονται από την 

οπτική του ατόμου (Mezirow, 1978 στο Kitchenham, 2008:105). 

Όπως αναφέρει ο Kitchenham, το 1991, ο Mezirow πρόσθεσε μία ακόμη φάση 

μεταξύ της όγδοης και της ένατης, «την επαναδιαπραγμάτευση των σχέσεων και τη 



67 
 

διαπραγμάτευση των νέων σχέσεων». Αυτή η καινούργια φάση τόνιζε τη σημασία της 

μεταβολής των σχέσεων και αντανακλούσε τη σπουδαιότητα του κριτικού στοχασμού 

(Kitchenham, 2008:113).  

Η θεωρία του Mezirow ξεκινά με την παραδοχή ότι ο ενήλικος βασίζει την 

ερμηνεία της πραγματικότητας σε ένα σύστημα αντιλήψεων το οποίο έχει 

οικοδομηθεί κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησής του. Σε περίπτωση που η 

πραγματικότητα συγκρουσθεί με τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες του ενήλικου, τότε 

δημιουργείται το κίνητρο για μάθηση. Η μάθηση, όμως, στην ενήλικη ζωή είναι 

«μετασχηματίζουσα» και όχι «διαμορφωτική» όπως είναι στην παιδική ηλικία 

(Mezirow, 1991:3).  

Τα σύνολα νοήματος αποτελούνται από τις πεποιθήσεις μας, τις αξίες μας, τις 

απόψεις μας και τις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει και σχηματίσει κατά τη διάρκεια 

της ζωής μας και μέσα από τις οποίες αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τον εαυτό 

μας. Αυτά τα σύνολα νοήματος μας βοηθούν μεν να κατανοήσουμε αλλά μπορούν να 

περιορίζουν και να διαστρεβλώνουν την αντίληψή μας. Μπορούμε όμως να 

αξιολογήσουμε και να αναμορφώσουμε τις αντιλήψεις μας μέσω του στοχασμού, του 

κριτικού στοχασμού και του κριτικού αυτοστοχασμού. Αυτήν τη διαδικασία ο 

Mezirow την αποκαλεί μετασχηματισμό θεώρησης (Dirkx, 1998:4).  

.  Ο Mezirow αναφέρει ότι:  

Η μετασχηματίζουσα μάθηση αναφέρεται στη διεργασία κατά την 

οποία μετασχηματίζουμε δεδομένα πλαίσια αναφοράς (νοητικές 

συνήθειες, νοηματοδοτικές προοπτικές, νοητικά σύνολα) έτσι ώστε 

αυτά να γίνουν πιο περιεκτικά, πολυσχιδή, ανοιχτά, συναισθηματικά 

έτοιμα για αλλαγή και στοχαστικά, προκειμένου να παραγάγουν 

πεποιθήσεις και απόψεις που θα αποδειχθούν περισσότερο αληθινές ή 

πιο ικανές να δικαιολογήσουν την παρώθηση σε δράση. Η 

μετασχηματίζουσα μάθηση περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε έναν γόνιμο 

διάλογο που αξιοποιεί την εμπειρία των άλλων προκειμένου να 

αξιολογήσει τους λόγους που δικαιολογούν αυτές τις παραδοχές και με 

στόχο να ληφθούν αποφάσεις για δράση θεμελιωμένες στη νέα 

αντίληψη που προκύπτει (Mezirow, 2007:47). 

 

 Όπως ο Freire, έτσι και ο Mezirow θεωρεί ότι η γνώση είναι κάτι που 

κατασκευάζεται από το άτομο σε σχέση με τους άλλους. Επιπλέον και για τους δύο ο 

διάλογος και ο στοχασμός βρίσκονται στο επίκεντρο της μάθησης. Ο  Mezirow, 

όμως, σύμφωνα με τον Dirkx (1998), με τις δέκα φάσεις της διαδικασίας της 

μετασχηματίζουσας μάθησης επιχειρεί να προσδώσει ψυχολογικά και νοητικά 

χαρακτηριστικά στη διαδικασία (Dirkx, 1998:4).  
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Ο Mezirow δεν επηρεάστηκε, όμως, μόνο από τον Freire. Στράφηκε, επίσης, 

στο έργο του Habermas (1971) ο οποίος είχε προτείνει τρία είδη μάθησης: την 

τεχνική, την πρακτική και την χειραφετητική (Kitchenham, 2008:110) τα οποία 

μετονόμασε σε: αρχικά εργαλειακή, διαλογική και αυτοστοχαστική (Mezirow, 1985) 

αλλά τελικά κατέληξε σε δύο είδη: την εργαλειακή και την επικοινωνιακή. Η 

εργαλειακή μάθηση στόχο έχει τον έλεγχο του περιβάλλοντος και επικεντρώνεται στη 

βελτίωση της απόδοσης και στην επίλυση προβλημάτων, ενώ η επικοινωνιακή 

μάθηση προσπαθεί να κατανοήσει αυτό που λένε οι άλλοι (Mezirow, 2003:59) και 

είναι αυτή που σχετίζεται με τον κριτικό στοχασμό και τον μετασχηματισμό.  

Ο Mezirow (1981) υποστηρίζει ότι μέσα από τον αναστοχασμό της εμπειρίας 

επέρχεται η μάθηση και για τον λόγο αυτό ο εκπαιδευόμενος πρέπει να επανεξετάσει 

με κριτικό τρόπο τις αντιλήψεις, οι οποίες αποτελούν το πλαίσιο ερμηνείας των 

εμπειριών του. Αυτή είναι η διαδικασία μετασχηματισμού η οποία διέρχεται από επτά 

διαφορετικά στάδια (Mezirow, 1981: 12-13) μερικά από τα οποία είναι περισσότερο 

πιθανόν να ενεργοποιηθούν κατά την ενήλικη περίοδο της ζωής του ατόμου. Όπως 

αναφέρουν οι Κοντάκος & Γκόβαρης (2006), τα στάδια αυτά χαρακτηρίζονται από: 

1) ικανότητα διαλογισμού: επίγνωση συγκεκριμένων αντιλήψεων, νοήματος, καθώς 

και συμπεριφορών, 

2) ικανότητα συναισθηματικού διαλογισμού: συνείδηση των συναισθημάτων του 

ατόμου σχετικά με ό,τι αντιλαμβάνεται και αποτελεί αντικείμενο της σκέψης του ή 

της δράσης του, 

3) ικανότητα διαλογισμού διάκρισης: αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 

αντίληψης,  

4) ικανότητα αξιολογικού διαλογισμού: επίγνωση και συνειδητοποίηση της αξίας των 

διαφόρων κρίσεων, 

5) ικανότητα εννοιολογικού διαλογισμού: έλεγχος του βαθμού στον οποίο οι 

χρησιμοποιηθείσες έννοιες είναι επαρκείς για τη διαδικασία αξιολόγησης, 

6) ικανότητα ψυχικού διαλογισμού: αναγνώριση της συνήθειας να προχωρούμε σε 

οξυδερκείς κρίσεις με βάση περιορισμένες πληροφορίες, 

7) ικανότητα θεωρητικού διαλογισμού: επίγνωση της επάρκειας ή μη ενός συνόλου 

οπτικών για την ερμηνεία της προσωπικής εμπειρίας (Κοντάκος & Γκόβαρης, 

2006:34-35).  

Η θεωρία του Mezirow δέχτηκε επικρίσεις από τη φεμινιστική προσέγγιση 

όπως θα δούμε παρακάτω, παρόλα αυτά οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η κριτική 
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αμφισβήτηση, η επικέντρωση στην εμπειρία και ο μετασχηματισμός της οπτικής είναι  

έννοιες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία μάθησης των ενήλικων 

γυναικών. Σύμφωνα με την Taylor (2000), «η θεωρία της μετασχηματίζουσας 

μάθησης είναι μοναδικά ενήλικη, αφηρημένη, εξιδανικευμένη, και βασισμένη στη 

φύση της ανθρώπινης επικοινωνίας. Αναζητά να εξηγήσει πως οι προσδοκίες των 

ενηλίκων, πλαισιωμένες μέσα σε πολιτιστικές υποθέσεις και προϋποθέσεις, 

επηρεάζουν άμεσα το νόημα που αντλούν τα άτομα από την εμπειρία τους» (Taylor, 

2000:2). 

 

2.4. Φεμινιστική κριτική στις βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Η ενδυνάμωση, η χειραφέτηση και η απελευθέρωση των γυναικών είτε σε ατομικό 

είτε σε συλλογικό επίπεδο αποτελούν επιδιώξεις τόσο των ανθρωπιστικών όσο και 

των χειραφετητικών φιλοσοφικών προσεγγίσεων του φεμινισμού. Όπως επισημαίνει 

η Inglis (1997), «η ενδυνάμωση περιλαμβάνει την ανάπτυξη ικανοτήτων έτσι ώστε οι 

άνθρωποι να μπορούν να δρουν με επιτυχία μέσα στο υπάρχον σύστημα και στις 

δομές εξουσίας, ενώ η χειραφέτηση αφορά στην κριτική ανάλυση, αντίσταση, και 

πρόκληση των δομών εξουσίας (Inglis, 1997:13 στο Hissong, 2010:6). Ο φεμινισμός 

μπορεί να βρει πρόσφορο έδαφος στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων για να πετύχει 

τις παραπάνω επιδιώξεις παρόλο που η παρουσία των γυναικών δεν γινόταν πάντα 

αισθητή στη διατύπωση των βασικών θεωριών της. 

Σύμφωνα με τους Maksimovici et al. (2016), η εκπαίδευση ενηλίκων φαίνεται 

πως παρέβλεψε και παραμέλησε τις γυναίκες, και το έκανε αυτό με τρεις τρόπους: τις 

διέγραψε ως υποκείμενα και ως έννοια από την ιστορία της έρευνας και της 

φιλοσοφίας της, επέτρεψε την επικράτηση του ανδροκεντρισμού στην επιστημολογία 

και παρανόησε την οπτική του φύλου ενώ παράλληλα υπερτόνισε τις διαφορές στα 

πλαίσια της ετεροκανονικότητας τοποθετώντας τις γυναίκες απέναντι από τους 

άνδρες στη μεθοδολογία έρευνας και την ανάλυση δεδομένων, γεγονός που 

αναπαράγει τον δυισμό και τις διπολικές αντιθέσεις ενώ υποτιμά την κοινωνική 

διάσταση των έμφυλων ταυτοτήτων (Maksimovici, et al., 2016:9).  

Με την παραπάνω άποψη συμφωνεί και η Flannery (1994) επισημαίνοντας 

ότι: «έμμεσα αλλά και ξεκάθαρα, οι κυρίαρχες πεποιθήσεις της εκπαίδευσης 

ενηλίκων για τους ενήλικους εκπαιδευόμενους στηρίζουν τον ρατσισμό και τον 

σεξισμό. Τα μοντέλα ανάπτυξης των λευκών ανδρών έχουν τονισθεί, και οι θεωρίες 

μάθησης που τονίζουν τον ατομικισμό, την γραμμική σκέψη, και τις 
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αγγλοευρωπαικές αξίες της αυτάρκειας έχουν γενικευθεί ως «καθολικά» ανάμεσα σε 

όλους τους ενήλικες» (Flannery, 1994:17). 

Η Stalker αναφέρει ότι ο λόγος εξασφαλίζει ότι τα ανδρικά θέματα 

κυριαρχούν στις παραδοσιακές αναλύσεις (Harding, 1987 στο Stalker, 1996). Ο λόγος 

δημιουργεί μια βάση γνώσης που διαστρεβλώνει τις εμπειρίες των γυναικών, 

δημιουργεί δυισμούς και διαγράφει τις γυναίκες από την βιβλιογραφία ή παραποιεί τις 

εμπειρίες, τις δραστηριότητες και τις δυνατότητες τους. Οι φεμινίστριες ανησυχούν 

κυρίως με την αντιπαράθεση του θηλυκού με το αρσενικό, του δημόσιου με το 

ιδιωτικό και του υποκειμένου με το αντικείμενο. Οι ερευνητές τοποθετούν τις 

γυναίκες απέναντι στους άνδρες και εξασφαλίζουν ότι «οι διαφορές ανάμεσα στα 

φύλα και όχι οι διαφορές μέσα στα φύλα» κυριαρχούν στον λόγο (Stalker, 1996:100). 

Όπως επισημαίνει η Stalker, άνδρες και γυναίκες θεωρούνται δύο διαφορετικές 

κατηγοριοποιήσεις. Μέσω του δυισμού, πολυπλοκότητες όπως η φυλή, η εθνικότητα, 

ο σεξουαλικός προσανατολισμός εξαλείφονται, και παρουσιάζεται μια 

υπεραπλουστευμένη εκδοχή της πραγματικότητας. Ο λευκός ετεροφυλόφιλος άνδρας 

είναι ο «κανόνας» και η γυναίκα παρουσιάζεται ως η «αποκλίνουσα» από αυτόν τον 

κανόνα. Οι γυναίκες είναι η αρνητική εικόνα του άνδρα και με τον καιρό αυτή η 

διαφορά ευτελίστηκε και η φυσική κατωτερότητα των γυναικών ήταν πια γεγονός. 

Χρησιμοποιώντας την έννοια της αντικειμενικότητας, η θεωρία κατάφερε να προάγει 

την σύλληψη της έννοιας της γυναίκας ως ένα υποκείμενο παθητικά σταθερό σε μία 

στατική κοινωνική δομή, σε αντίθεση με την φεμινιστική άποψη που βλέπει την 

γυναικά ως «συνεχώς κοινωνικά κατασκευασμένη και ανακατασκευασμένη μέσα σε 

ιστορικά καθορισμένες δομές» (Stalker, 1996:100-101).  

Σύμφωνα με την πυραμίδα αναγκών του Maslow (1970), στο υψηλότερο 

επίπεδο βρίσκεται η αυτοπραγμάτωση, η οποία σημαίνει την πλήρη αξιοποίηση των 

ταλέντων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ατόμου. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει: «αυτό που μπορεί ο άνθρωπος/άνδρας να γίνει, πρέπει να γίνει» ("What a 

man can be, he must be", Maslow, 1970:46). Ο Maslow διατυπώνοντας την 

παραπάνω πρόταση ίσως είχε στο μυαλό του τη λέξη άνθρωπος ή τη λέξη άνδρας. 

Όμως, το σίγουρο είναι ότι στις μελέτες του χρησιμοποίησε μόνο άνδρες ενώ τα 

ευρήματά αυτών των μελετών χρησιμοποιήθηκαν για την ερμηνεία των αναγκών και 

των κινήτρων και των δύο φύλων. 

Όπως αναφέρει ο Παπασταμάτης, ο Maslow θεωρούσε ότι οι γυναίκες δε 

μπορούσαν να φτάσουν στην αυτοπραγμάτωση, αν και ο ίδιος τις ενθάρρυνε να το 
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προσπαθήσουν (Παπασταμάτης, 2010:163). Προφανώς, η θεωρία του Maslow εκτός 

από ξεπερασμένη είναι και προκατειλημμένη απέναντι στις γυναίκες αφού μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για τον αποκλεισμό τους από θέσεις ισχύος. Σύμφωνα 

με την Flannery (1994), η θεωρία των κινήτρων του Maslow, που δίνει έμφαση στην 

αυτοπραγμάτωση, σύμφωνα με την οποία η προσωπικότητα του ατόμου διαχωρίζεται 

από τη συνεργατικότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις, έχει μικρή αξία για τον 

γυναικείο κόσμο. Δεν αναγνωρίζει και δε δίνει αξία στην εμπειρία της γυναικείας 

ζωής. Το να υιοθετούμε αυτή τη θεωρία ως καθολική είναι καθημερινός σεξισμός 

(Flannery, 1994:21 στο Παπασταμάτης, 2010: 164).  

Η Flannery υπογραμμίζει, επίσης, ότι «ανάμεσα στις φωνές που λείπουν από 

την βιβλιογραφία της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι οι γυναίκες, οι οποίες μαθαίνουν 

να μένουν σιωπηλές καθώς τα νοήματά τους διαφέρουν από αυτά των ανδρών» 

(Flannery, 1995:154). Η φωνή των γυναικών σίγουρα λείπει από την ανδραγωγική, η 

οποία προσπαθεί να προωθήσει την ψευδαίσθηση ενός κοινού γενικού μοντέλου 

ενήλικου εκπαιδευόμενου που είναι άντρας, λευκός, δυτικός και προέρχεται από τη 

μεσαία τάξη ως κάτι το παγκοσμίως αποδεκτό. Η ανδραγωγική φαίνεται να θεωρεί τα 

ιδεώδη του ατομικισμού, της αυτό-εκπλήρωσης, της αυτονομίας και της 

αυτοκατεύθυνσης παγκοσμίως αποδεκτά ως ιδεώδη όλων των λαών και πολιτισμών. 

Αυτή η παγκοσμιοποιημένη άποψη της ανδραγωγικής παρουσιάζει ως φυσιολογικό 

μόνο έναν τύπο ανθρώπου και, επομένως, σύμφωνα με τη Sandlin (2005), μπορεί να 

υποστηρίξει κανείς ότι προωθεί τον σεξισμό και τον ρατσισμό στο περιβάλλον της 

εκπαίδευσης ενηλίκων (Sandlin, 2005:32).   

Επιπλέον, από την οπτική του μεταστρουκτουραλιστικού φεμινισμού, κριτική 

ασκείται στον Knowles διότι ο ίδιος χαρακτηρίζει τη θεωρία του ως πολιτικά 

ουδέτερη και, επομένως, αποτυγχάνει να παραδεχτεί ότι η γνώση είναι φορτωμένη με 

αξίες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά του ατόμου. Άλλωστε, η ανδραγωγική, 

εφόσον στηρίζει την κυρίαρχη τάση αξιών, και απορρίπτει την κριτική ανάλυση 

αναπαράγοντας τις ανισότητες και συντηρώντας άδικους κοινωνικούς 

διακανονισμούς, προωθεί το συντηρητισμό και την εκμετάλλευση. Όπως τονίζει η 

Tisdell, η κοινωνική αλλαγή και η ενδυνάμωση καταπιεσμένων ομάδων δεν παίζουν 

κανέναν ρόλο στην εκπαίδευση που βασίζεται στις αρχές της ανδραγωγικής, ούτε 

φυσικά τα δομικά συστήματα προνομίων και καταπίεσης που βασίζονται στη φυλή, 

το φύλο, και την κοινωνική τάξη (Tisdell, 1995:40).  
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Ακόμη και η ετυμολογία της λέξης έχει δεχτεί κριτική. Ο όρος ανδραγωγική 

προέρχεται από την ελληνική λέξη «ανήρ» η οποία σημαίνει ενήλικος άνδρας, και όχι 

ενήλικος οποιουδήποτε φύλου γεγονός που οδηγεί τον Draper να υποστηρίξει: 

«δεδομένων των προσπαθειών να εξαλειφθούν οι "σεξιστικές" λέξεις, γιατί να 

εισάγουμε μια καινούργια (…) χρησιμοποιώντας ετυμολογικά ανακριβή ελληνικά;» 

(Draper, 1998:18). 

Η κριτική που ασκείται στον Freire από τις φεμινίστριες σχετίζεται με το 

γεγονός ότι αγνοεί τα θέματα του φύλου στη θεωρία του. Παρόλα αυτά, πρέπει να 

επισημανθεί ότι ο χειραφετητικός στόχος της εκπαίδευσης, η κριτική 

συνειδητοποίηση και η απελευθέρωση των καταπιεσμένων αποτελούν κοινό τόπο της 

θεωρίας του Freire και της φεμινιστική παιδαγωγικής, όπως θα εξετασθεί και σε 

επόμενο κεφάλαιο. Σύμφωνα με τη Weiler (2001), η αφοσίωση του Freire στην 

κοινωνική δικαιοσύνη, η σταθερή του στάση στο πλευρό όσων υποφέρουν, το 

γεγονός ότι καταδικάζει τις δυνάμεις εκμετάλλευσης και απανθρώπισης ενώ εκφράζει 

συμπόνια και σεβασμό προς όλους είναι αρχές πολύ σημαντικές για τη φεμινιστική 

οπτική. Αναμφισβήτητα το έργο του Pedagogy of the Oppressed (1968) αποτελεί 

έμπνευση για όλους του προοδευτικούς εκπαιδευτές που επιδιώκουν να 

χρησιμοποιήσουν την εκπαίδευση για να δημιουργήσουν πιο δίκαιες κοινωνίες. Όμως 

από τη φεμινιστική οπτική, υπάρχουν προβλήματα με το έργο του βραζιλιάνου 

παιδαγωγού. Αρχικά εξαιτίας της παράλειψής του «να συμπεριλάβει τις εμπειρίες των 

γυναικών ή να αναλύσει ή ακόμη να αναγνωρίσει τις πατριαρχικές βάσεις της 

Δυτικής σκέψης» (Weiler, 2001:74).   

Η Ryan (2001) ασκεί κριτική στον Freire από τη μεταστρουκτουραλιστική 

προσέγγιση υποστηρίζοντας ότι ο Freire θεωρεί ότι μετά τον αγώνα ενάντια στην 

καταπίεση, οι καταπιεσμένοι θα προχωρήσουν προς την ενανθρώπιση χωρίς να 

επεξηγεί ποια θα είναι αυτή η μορφή της ενανθρώπισης. Αποδέχεται, σύμφωνα με τη 

Ryan (2001), την ύπαρξη ενός πραγματικού εαυτού που η μεταστρουκτουραλιστική 

σκέψη έχει δείξει ότι είναι πλασματικός, μία επινόηση και κεντρική αρχή του 

φιλελεύθερου ανθρωπισμού (Ryan, 2001:67). Αυτό που δε συζητάει ο Freire, 

σύμφωνα με τη Ryan, είναι η πιθανότητα ύπαρξης ταυτόχρονων αντιφατικών θέσεων 

καταπίεσης και κυριαρχίας, για παράδειγμα, ο άνδρας που καταπιέζεται από το 

αφεντικό του, την ίδια στιγμή καταπιέζει τη σύζυγό του, ή η λευκή γυναίκα που 

καταπιέζεται από τον σεξισμό, την ίδια στιγμή εκμεταλλεύται μία μαύρη γυναίκα 

(ο.π.67).  
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Για να επιτευχθεί η κριτική συνειδητοποίηση του Freire, οι εκπαιδευτές και οι 

εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν μία σχέση που θα οδηγήσει στη διαλεκτική 

αλλαγή, μία σχέση παρόμοια με αυτήν του Κυρίου και του Δούλου που περιγράφει ο 

Hegel (1807). Ο Robert Wood στο δοκίμιό του «The Dialectic Suppression of 

Feminist Thought in Radical Pedagogy» (1993) αμφισβητεί το γεγονός ότι αυτή η 

διαλεκτική διαδικασία – η διαλεκτική αναζήτηση για την κριτική συνειδητοποίηση –

ωφελεί όλους τους εκπαιδευόμενους καθώς, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος «περιλαμβάνει 

μία ανδροκεντρική προκατάληψη η οποία είναι σε θέση να καταπνίξει τη γυναικεία 

σκέψη στις γυναίκες εκπαιδευόμενες» (Wood, 1993:79). 

Η διαλεκτική είναι η διαδικασία μέσω της οποίας λαμβάνει χώρα ο 

κοινωνικός μετασχηματισμός. Μέσα από αυτήν τη διαλεκτική σχέση τόσο ο 

εκπαιδευτής όσο και ο εκπαιδευόμενος απελευθερώνονται μέσα από τον 

μετασχηματισμό της συνείδησής τους (Wood, 1993:83). Ο Wood αναρωτιέται πως 

είναι δυνατόν να πετύχουν οι γυναίκες αυτόν τον διαλεκτικό μετασχηματισμό όταν το 

υποκείμενο της διαλεκτικής είναι πάντα αρσενικό. Με άλλα λόγια, είναι σε θέση οι 

γυναίκες να φτάσουν την κριτική συνειδητοποίηση μέσω της διαλεκτικής ή η 

διαλεκτική θα καταπιέσει την κατάσταση τους παραπάνω; Άλλωστε, είναι ο Δούλος 

αυτός που παρέχει τη δύναμη για την αλλαγή – ο φορέας της αλλαγής. Άρα ο 

καταπιεζόμενος, ή ο εκπαιδευόμενος, είναι αυτός που είναι σε θέση να λειτουργήσει 

ως φορέας για να επέλθει η αλλαγή. Όποιος καταπιέζεται και κυριαρχείται έχει τη 

δύναμη να μεταμορφώσει την κατάστασή του. Ο αυτοστοχασμός παίζει σημαντικό 

ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία.  

Ο Wood αναφέρεται στην ανάλυση των Horkheimer και Adorno στο έργο 

τους The Dialectic of Enlightenment  (1947) όπου γίνεται αναφορά στον Οδυσσέα ο 

οποίος κλείνει με κερί τα αυτιά των μελών του πληρώματος και δένει τον εαυτό του 

στο κατάρτι του πλοίου για να μην υποκύψει στο κάλεσμα των Σειρήνων, «το οποίο 

στη μαρξιστική διαλεκτική αντιπροσωπεύει το κάλεσμα για την επανάσταση του 

προλεταριάτου» (Wood, 1993:84). Ο Οδυσσέας αντιστάθηκε στο τραγούδι των 

σειρήνων, διατήρησε την αυτοκυριαρχία του αλλά παράλληλα διαχώρισε τον εαυτό 

του από το πλήρωμα τα μέλη του οποίου συνέχιζαν απερίσπαστα τη δουλειά τους 

χωρίς καμία επίγνωση του κινδύνου ή της καταπίεσής τους.  

Ο Wood υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευόμενες δε μπορούν να πετύχουν το είδος 

της κριτικής συνειδητοποίησης όπως οι άνδρες γιατί δεν έχουν κατασκευαστεί μόνο 

ως αντικείμενα αλλά ως παθητικά αντικείμενα. Σαν το πλήρωμα του Οδυσσέα, οι 
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γυναίκες είναι αποκομμένες από τον σκοπό της δουλειάς τους και δεν είναι σε θέση 

να φτάσουν στην κριτική συνειδητοποίηση. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον Wood, 

είναι ότι η παιδαγωγική του Freire προϋποθέτει ότι υπάρχει κάποιου είδους 

καθολικότητα στην καταπίεση και αυτή η άποψη θεωρείται προβληματική από 

πολλές φεμινίστριες.  

Σύμφωνα με τον Wood, κάποιες φεμινίστριες θεωρητικοί όπως η Irigaray και 

η Cixous πιστεύουν που αφού οι γυναίκες υπάρχουν έξω από τη διαλεκτική, θα 

πρέπει να δημιουργήσουν τη δική τους διαλεκτική επιστημολογία που να βασίζεται 

αποκλειστικά στη γυναικεία οπτική. Άλλες όπως η Butler, η de Lauretis, και η Weiler 

πιστεύουν πως οι φεμινίστριες θα πρέπει να δουλέψουν μέσα στην ανδροκεντρική 

διαλεκτική, να την αποδομήσουν και να την μετασχηματίσουν (Wood, 1993:89). Ο 

ίδιος ο Wood προτείνει μία παιδαγωγική που θα απορρίπτει την καθολικοποίηση της 

διαλεκτικής και στην οποία θα αποδομηθεί ο ρόλος της γυναίκας ως Άλλος έτσι ώστε 

οι εκπαιδευόμενες να αποκτήσουν επίγνωση της έμφυλης καταπίεσης που 

υφίστανται, να αποδομηθεί η γυναίκα-εκπαιδευόμενη ως αντικείμενο για να ξεφύγει 

από την παθητικότητα και ακόμη και μέσα σε μία ανδροκεντρική διαλεκτική να είναι 

σε θέση να προκαλέσει κοινωνική αλλαγή (Wood, 1993:93).  

Η μετασχηματίζουσα μάθηση έχει δεχτεί κριτική από τις φεμινίστριες, παρόλο 

που, όπως αναφέρει η Brooks (2000), είναι μία μάθηση που οδηγεί σε κάποιου είδους 

θεμελιώδη αλλαγή στην αίσθηση του εαυτού του εκπαιδευόμενου, στις απόψεις του 

για τον κόσμο, στην κατανόηση του παρελθόντος και στον προσανατολισμό του για 

το μέλλον (Brooks, 2000:140). Για το γεγονός ότι αγνοεί ή εσκεμμένα παραλείπει τα 

ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, και συναισθηματικά πλαίσια έχει ασκηθεί κριτική 

στον Mezirow, ο οποίος, όμως, στο πιο πρόσφατο έργο του αναγνωρίζει τη 

σπουδαιότητα τους στη διαδικασία δημιουργίας νοήματος. Η μάθηση λαμβάνει χώρα 

«στον πραγματικό κόσμο σε πολύπλοκα θεσμικά, διαπροσωπικά, και ιστορικά 

περιβάλλοντα», παραδέχεται ο Mezirow και για αυτόν τον λόγο «πρέπει να γίνει 

κατανοητή στα πλαίσια των πολιτιστικών προσανατολισμών που είναι 

ενσωματωμένοι στα πλαίσια αναφοράς μας» (Mezirow, 2000:24). Ο Mezirow 

συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν «ασσύμετρες σχέσεις εξουσίας» (Mezirow, 2000: 28) οι 

οποίες επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία και αναγνωρίζει ότι η κοινωνική 

αλληλεπίδραση είναι σημαντική στη μαθησιακή σχέση (Baumgartner, 2001: 17). 

Σύμφωνα με τις Irving & English (2012), το ότι δε γίνεται άμεση αναφορά 

στις γυναίκες στα πλαίσια της μετασχηματίζουσας μάθησης δείχνει ότι η 
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βιβλιογραφία της εκπαίδευσης ενηλίκων επιλέγει να αγνοεί την κατηγορία φύλο 

παρόλο που οι γυναίκες, τόσο ως εκπαιδευόμενες όσο και ως εκπαιδεύτριες, 

αποτελούν την πλειοψηφία στον χώρο. Επιπλέον, οι Irving και English (2012) 

υποστηρίζουν ότι στην προσπάθειά τους να ενωθούν με άλλους σκοπούς για την 

επίτευξη της ισότητας, τονίζοντας για παράδειγμα θέματα όπως η φυλή ή αναπηρία, 

οι θεωρητικοί της εκπαίδευσης ενηλίκων παραγκώνισαν τα θέματα των γυναικών και 

αποπολιτικοποίησαν την ενδυνάμωσή τους. Με αυτήν την αποπολιτικοποίηση, όμως, 

χάνεται και η σύνδεση της μετασχηματίζουσας μάθησης με την κοινωνική δικαιοσύνη 

(Irving & English, 2012:246).  

Παρά τις παραπάνω επικρίσεις, η εκπαίδευση ενηλίκων παραμένει ένας 

τομέας μέσα από τον οποίο ο φεμινισμός θα μπορέσει να εκπληρώσει τις επιδιώξεις  

του. Κάποιες προτάσεις επίλυσης των παραπάνω θεμάτων προτείνει η Stalker (1996) 

η οποία επισημαίνει ότι στόχος του φεμινισμού όσον αφορά στην έρευνα και στη 

βιβλιογραφία της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν είναι η μετακίνηση από μια 

ανδροκεντρική σε μια γυναικοκεντρική οπτική, «ούτε είναι απαραίτητο να 

υιοθετήσουμε μια διασπαστική φεμινιστική μεθοδολογία» (Stalker, 1996:98). Αυτό 

που πρέπει να συμβεί είναι η κατασκευή και η αξιολόγηση της έρευνας σε σχέση με 

τα θέματα που είναι βασικά για τις φεμινίστριες, δηλαδή «η κοινωνική κατασκευή» 

της γυναικείας ταυτότητας και τα επακόλουθα θέματα καταπίεσης. Η κατανόηση του 

λόγου (discourse) στην έρευνα και το πώς εκφράζονται οι σχέσεις εξουσίας θα 

μπορούσε να είναι η αρχή για την υποστήριξη των γυναικείων θεμάτων (ο.π.:98).  

Σύμφωνα με τη Stalker (1996), ο λόγος μπορεί να ανασχηματιστεί και η 

βιβλιογραφία και η έρευνα του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων μπορεί να δομηθεί 

με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να αμφισβητεί τις προϋποθέσεις μιας καθολικής γυναίκας 

και ενός καθολικού άνδρα και να αναζητηθεί η σχέση και όχι διχασμένες διττές 

συνδέσεις ανάμεσα στα φύλα. Επιπλέον, μπορούμε να διευρύνουμε τους ορισμούς 

της εκπαίδευση ενηλίκων έτσι ώστε οι δραστηριότητες της ιδιωτικής σφαίρας και τα 

χαρακτηριστικά αυτών που βρίσκονται εκεί να συμπεριλαμβάνονται  και εκτιμούνται 

όπως αυτά της δημόσιας σφαίρας. Η έρευνα μπορεί να σχηματισθεί με τέτοιον τρόπο 

ώστε να αναγνωρίζει τις υποκειμενικές πραγματικότητες τόσο των γυναικών όσο και 

των ανδρών (ο.π.:98). 

Επίσης, η Stalker υπογραμμίζει ότι παρόλο που οι γυναίκες έχουν 

περιθωριοποιηθεί στον λόγο της εκπαίδευσης ενηλίκων και παρόλο που οι ιστορίες 

τους έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, οι ερευνητές και οι ερευνήτριες του πεδίου μπορούν 
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να τις ανακτήσουν (Faith, 1988; Hugo, 1990 στο Stalker, 1996:103) ξεκινώντας από 

την επανεκτίμηση των εμπειριών και των ενδιαφερόντων των γυναικών καθώς και το 

έργο των γυναικών θεωρητικών και ερευνητριών. Μπορούμε να αναζητήσουμε τις 

«άλλες» ιστορίες και αυτές τις ιστορίες που γράφτηκαν με «αόρατο μελάνι» (Walker, 

1986:1 στο Stalker, 1996:103). Κάποιες γυναίκες θεωρητικούς της εκπαίδευσης 

ενηλίκων θα εξετάσουμε παρακάτω.  

 

2.5. Οι γυναίκες στη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Παρόλο που οι γυναίκες συνέβαλαν ενεργά και έπαιξαν εξέχων ρόλο στην ανάπτυξη 

της βιβλιογραφίας της εκπαίδευσης ενηλίκων, με τη συγγραφή και επιμέλεια άρθρων, 

βιβλίων και εγχειρίδιων, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1925 ως το 1950, 

σύμφωνα με τις Immel & Bersch, η παρουσία τους παραμένει αφανής και τα ονόματά 

τους σχεδόν άγνωστα (Immel & Bersch, 2014: 215). Για πολλούς, αυτή η 

περιθωριοποίηση των φωνών των γυναικών σχετίζεται με τη προσπάθεια 

εναρμόνισης του πεδίου με τη φιλοσοφία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και του 

κατεστημένου.  

Αρχικά, επισημαίνει η Melody Thompson, στο άρθρο της με τίτλο «Toward A 

Balanced Adult Education Historiography: the case of women in the histories and 

literature» (1997), η εκπαίδευση ενηλίκων ήταν ένα κοινωνικό κίνημα με στόχο την 

αλλαγή των ιεραρχιών και των αξιών και η ιδιωτική υποστήριξη της «Αμερικανικής 

Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων» από το ίδρυμα Carnegie έδινε μια ανεξαρτησία από 

κρατικούς και θεσμικούς παράγοντες (Thompson, 1997:48). Η απόσυρση όμως αυτής 

της υποστήριξης οδήγησε στην εύρεση χρηματοδότησης από την κυβέρνηση και τα 

πανεπιστήμια γεγονός που οδήγησε το πεδίο να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της 

ανώτερης εκπαίδευσης, να αλλάξει την ηγεσία του και να διαχωρίσει την πράξη από 

την θεωρία. Το 1962, χρονιά που ο Knowles εξέδωσε το βιβλίο The Adult Education 

Movement in the United States, σηματοδοτεί την έναρξη της «επαγγελματοποίησης» 

του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων (Welton, 1993; Wilson, 1992 στο Thompson, 

1997:42), η οποία είναι ένας παράγοντας περιθωριοποίησης της φωνής των γυναικών.  

Μερικά ονόματα γυναικών που έχουν συμβάλει στη θεωρία και στην έρευνα 

του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων πιο πρόσφατα σύμφωνα με τη Leicester είναι: η 

Acker, η Thompson, η Benn, η Keddie, η Westwood, η Coates, η Weil, η McLaren, η 

Whaley και η Barr (Leicester, 2007: 398). Η πιο σημαντική ίσως από αυτές είναι η 

Jane Thompson δεδομένης της δημοτικότητας και της επιρροής του έργου της.  



77 
 

Η Thompson είναι υπέρμαχος της ριζοσπαστικής εκπαίδευσης και 

ασχολήθηκε με θέματα της καταπίεσης των γυναικών τονίζοντας όχι μόνο το φύλο 

αλλά και τη φυλή και την κοινωνική τάξη όσον αφορά την εκμετάλλευση τους. Το 

1980 κυκλοφόρησε η συλλογή της Adult Education for a Change στην οποία η 

Thompson υποστηρίζει, συμφωνώντας με τον Freire, ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να 

είναι μια ουδέτερη διαδικασία καθώς, επίσης, σύμφωνα με τον Mayo (1995), ότι η 

εκπαίδευση ενηλίκων θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερο χώρο για κοινωνικό 

μετασχηματισμό επειδή οι εκπαιδευόμενοι ως ενήλικοι είχαν πολιτικά δικαιώματα ως 

πολίτες και συνεπώς είχαν εκείνες τις εμπειρίες της ζωής που θα μπορούσαν να τους 

οδηγήσουν στην αμφισβήτηση και όχι στη νομιμοποίηση της ανισότητας (Mayo, 

1995:5). Επιπλέον, η Thompson υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να 

αποτελεί μια ριζοσπαστική δύναμη, μέρος του αγώνα για τον σοσιαλισμό έτσι ώστε 

«να παρασχεθεί εκπαίδευση ενηλίκων για την αλλαγή σε όλους όσοι την στερήθηκαν 

στο παρελθόν» (Thompson, 1980 στο Leicester, 2007:401). 

Η Leicester αναφέρει ότι το 1983 η Thompson έγραψε ρητά για τις γυναίκες 

και την εκπαίδευση ενηλίκων υποστηρίζοντας ότι ο σεξισμός διέπει την οργάνωση 

και την πολιτική της. Η τοπική αρχή και το πανεπιστήμιο «εκτός των τειχών» 

κυριαρχούνταν από ανδρικές ιδέες σχετικά με το τι ήταν κατάλληλο για τις γυναίκες: 

«όχι πραγματικά χρήσιμη γνώση» αλλά δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο και 

οικιακές δεξιότητες (Leicester, 2007:402). Όπως τονίζει η Denise Thompson (2000), 

η γνώση και οι πληροφορίες που δημιουργήθηκαν ιστορικά μέσα σε κοινωνικές 

καταστάσεις στις οποίες οι κυρίαρχες ιδέες αντανακλούσαν τα συμφέροντα των 

κυρίαρχων λευκών, μεσαίας τάξης και ανδρικών ομάδων πρέπει αμφισβητηθεί, να 

αναδομηθεί και να αναδιανεμηθεί (Thompson, 2000:91).  Αυτός είναι και ο στόχος 

της Jane Thompson, μέσα από την εκπαίδευση να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής 

σκέψης όλοι εκείνοι που αποκλείονται από τα μέρη όπου παράγονται οι ορισμοί και 

παίρνονται οι αποφάσεις για τις ζωές τους (Thompson, 2000:91).   

Η «πραγματικά χρήσιμη γνώση» αφορά σε γνώση που θα βοηθήσει τους 

ανθρώπους να κατανοήσουν τις αιτίες των κοινωνικών συνθηκών στις οποίες 

βρίσκονται και να κάνουν αλλαγές σε αυτές, σε αντίθεση με την απλά χρήσιμη γνώση 

που διαιωνίζει το κατεστημένο. Σύμφωνα με την Thompson, η συνεισφορά του 

φεμινισμού και των γυναικείων κινημάτων στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι πολύ 

σημαντική στην αναγνώριση και τη δημιουργία αυτού που πραγματικά μετράει ως 

«πραγματικά χρήσιμη γνώση» (Thompson, 1995:124).  
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Η Thompson (1983) αναγνωρίζει ότι ο τομέας της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι 

ένας τομέας του οποίου η αυτοεικόνα είναι εκείνη της μαθητοκεντρικής, 

δημοκρατικής λειτουργίας σε αντίθεση με την δασκαλοκεντρική εικόνα του 

παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος. Σύμφωνα με την Thompson, ήταν εύκολο 

για τους εκπαιδευτές του ανδρικού φύλου να είναι συγκαταβατικοί σχετικά με τις 

ανάγκες τόσο του κινήματος της εργατικής τάξης όσο και των γυναικών των οποίων 

τη θέση παρέβλεπαν. Παρότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, «μία κατ’ουσίαν γυναικεία δραστηριότητα διοικείται και οργανώνεται από 

άντρες με ένα σύστημα γυναικείας υποταγής. Αυτές οι παραδοχές και οι εμπειρίες 

κατασκευάζονται σε ένα περιβάλλον ανδρικών αξιών, ανδρικών ορισμών και 

ανδρικής εξουσίας και στη συνέχεια γενικεύονται ως αντιπροσωπευτικές των 

ανθρώπινων παραδοχών και εμπειριών, αποκτώντας το κύρος της καθολικής ισχύος 

και της αντικειμενικής αλήθειας!» (Thompson, 1983:45). Αυτή η περιθωριοποίηση 

των γυναικών μέσω της επικράτησης καθολικευμένων απόψεων είναι εμφανής και 

στις αρχές πολλών επιστημολογικών αντιλήψεων, όπως θα εξετάσουμε στο επόμενο 

κεφάλαιο.  

H English (2005), επίσης, τονίζει το γεγονός ότι οι άνδρες ευνοούνται και οι 

γυναίκες περιθωριοποιούνται στην έρευνα και στη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης 

ενηλίκων καθώς, ως επί το πλείστον, οι άνδρες είναι οι ερευνητές και οι 

συμμετέχοντες στις έρευνες τα ευρήματα των οποίων ευνοούν τις ανδρικές εμπειρίες 

και παρουσιάζονται ως ο κανόνας που αντιπροσωπεύει και τις γυναίκες (English, 

2005:267). Αναπόφευκτα, λοιπόν, οι εμπειρίες των γυναικών παραβλέπονται και η 

παρουσία τους στο περιβάλλον της ενήλικης εκπαίδευσης περιθωριοποιείται. Η 

English (2005) επισημαίνει ότι είναι σημαντικό ο τομέας της εκπαίδευσης ενηλίκων 

να συμπεριλάβει τον παράγοντα φύλο στη βιβλιογραφία και την έρευνα κυρίως 

επειδή: 1) οι τάξεις είναι ένας μικρόκοσμος της κοινωνίας στην οποία οι 

προκαταλήψεις βάσει του φύλο είναι εμφανείς, 2) ένας από τους στόχους της 

εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η δημοκρατικοποίηση των πολιτών και η επίγνωση των 

θεμάτων του φύλου είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου, 3) η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι 

γυναίκες και η συμπερίληψη του φύλου τους στη βιβλιογραφία και την έρευνα είναι 

απαραίτητη «για την επίτευξη ενός υγιούς, και ολιστικού κλάδου σπουδών [που] 

σέβεται τις γυναίκες σπουδάστριες, μέλη του διδακτικού προσωπικού, και 

επαγγελματίες του τομέα» (ό.π.: 265).  
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2.6. Συμπερασματικές παρατηρήσεις  

Στο κεφάλαιο αυτό αναφερθήκαμε στις γενικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, 

μελετήσαμε τρεις από τις βασικότερες θεωρίες του πεδίου, και εξετάσαμε το κατά 

πόσο αυτές προωθούν ή περιθωριοποιούν τις γυναίκες. Η εκπαίδευση ενηλίκων ως 

τομέας που στοχεύει στην κοινωνική δικαιοσύνη, είναι ένας τομέας στον οποίο οι 

γυναίκες μπορούν να βρουν τη «φωνή» τους. Θεωρίες όπως αυτή του Freire, που 

προάγει την αμφισβήτηση, τον κριτικό διάλογο και την κριτική συνειδητοποίηση, και 

του Mezirow που προωθεί τον κριτικό στοχασμό, τον αυτοστοχασμό και τον 

μετασχηματισμό, είναι θεωρίες που είναι σε θέση να στηρίξουν τη χειραφέτηση των 

γυναικών και τον μετασχηματισμό της πατριαρχικής κοινωνίας. 

` Επίσης, εξετάσαμε το πώς οι βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, ως 

επί το πλείστον, αγνοούν τις γυναίκες και δεν αναγνωρίζουν τη μειονεκτική τους 

θέση. Όπως επισημαίνουν οι Maksimovici, et al. (2016), στο πεδίο της εκπαίδευσης 

ενηλίκων η μεθοδολογική προσέγγιση στην έρευνα βασίζεται συχνά στην 

ανδροκεντρική επιστημολογία που ευνοεί την αντικειμενική γνώση από την 

πλαισιοθετημένη γνώση, τη γραμμική σκέψη από την πιο πολύπλοκη, τη λογική από 

το συναίσθημα. Είναι, κατά τη γνώμη τους, ένα ενδιαφέρον παράδοξο το γεγονός ότι 

ο ανδροκεντρικός λόγος κυριαρχεί στη θεωρία και την έρευνα της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, ενώ παράλληλα προωθούνται στην πρακτική εφαρμογή της κάποια 

υποτιθέμενα «γυναικεία χαρακτηριστικά», όπως η ενσυναίσθηση και η φροντίδα 

(Maksimovici, et al., 2016:9).  

Για να μπορέσει το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων να θεωρηθεί πιο 

αξιόπιστο, σύμφωνα με τη Stalker, θα πρέπει από την ανδροκεντρική προσέγγιση, να 

προχωρήσει σε μια φεμινιστική, και από μια ρηχή συμβολική αναγνώριση των 

φεμινιστικών θεμάτων να προχωρήσει σε μια εκ βαθέων θεωρητική ανάλυση η οποία 

θα αναγνωρίζει την κοινωνική κατασκευή της γυναικείας πραγματικότητας και 

καταπίεσης (Stalker, 1996:165). Η Leicester (2001) συμφωνεί με την παραπάνω 

άποψη και ισχυρίζεται ότι οι θεωρίες του φεμινισμού «έχουν συνεισφέρει στην 

κατανόηση της εκπαίδευσης ενηλίκων και των δομικών μορφών της σεξιστικής 

καταπίεσης σε αυτόν τον χώρο, και στην κατανόηση (…) ενός είδους 

επιστημολογικής καταπίεσης η οποία έχει σημαντικές εκπαιδευτικές επιπτώσεις 

(Leicester, 2001:57). Για τη φεμινιστική επιστημολογία και τις θεωρίες που 

αναπτύχθηκαν σχετικά με τη μάθηση των γυναικών θα συζητήσουμε  στο επόμενο 

κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο 

Φεμινιστικές προσεγγίσεις στη μάθηση των γυναικών και οι εφαρμογές τους 

στην εκπαίδευση ενηλίκων 

 

3.1. Εισαγωγή 

Οι προκαταλήψεις εις βάρος των γυναικών και η πεποίθηση ότι η διανοητική τους 

ικανότητα είναι περιορισμένη και, συνεπώς, κατώτερη σε σύγκριση με αυτήν των 

ανδρών υπήρχαν από την αρχαιότητα ακόμη, όπως συμπεραίνουμε από τη δήλωση 

του Αριστοτέλη στα Πολιτικά ο οποίος υποστηρίζει ότι: «όσον αφορά στα φύλα, το 

αρσενικό είναι εκ φύσεως ανώτερο και το θηλυκό κατώτερο, το αρσενικό εξουσιάζει 

και το θηλυκό εξουσιάζεται» (Πολιτικά, 1254b 13-14 στο Smith, 1983:467). 

Σύμφωνα με τον Khattak, είναι σε αυτήν την υποτιθέμενη κατώτερη διανοητική 

ικανότητα των γυναικών που βασίζονταν πάντα ο αποκλεισμός τους από τη 

διαδικασία της μάθησης (Khattak, 2011:70). Όπως αναφέρει η Tong, ο Rousseau, στο 

κλασικό έργο του για την εκπαιδευτική φιλοσοφία Emile, or On Education (1762), 

υπέδειξε την ανάπτυξη της λογικής ως τον πιο σημαντικό στόχο της εκπαίδευσης των 

αγοριών, αλλά όχι των κοριτσιών - η πολύπλοκη λογική σκέψη άλλωστε δεν είναι 

χαρακτηριστικό των γυναικών κατά τη γνώμη του. Αντιθέτως, οι γυναίκες, για τον 

φιλόσοφο του Διαφωτισμού, ήταν συναισθηματικές και η εκπαίδευσή τους θα έπρεπε 

να ενισχύει αυτόν τον συναισθηματισμό τους δίνοντας έμφαση σε αρετές όπως η 

υπομονή, η υπακοή και η προσαρμοστικότητα μέσω μαθημάτων όπως η μουσική,  η 

ζωγραφική, η ποίηση ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στο 

νοικοκυριό θα συνέβαλε στο να γίνουν πιο πειθήνιες σύζυγοι και προστατευτικές 

μητέρες (Tong, 2009:14).  

 Οι συνθήκες ζωής των γυναικών καθώς και ο ρόλος τους στην κοινωνία έχουν 

αλλάξει πολύ από τότε. Όσον αφορά στη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση, οι 

γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία τόσο στην ανώτερη εκπαίδευση όσο και στην 

εκπαίδευση ενηλίκων τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο. Το θέμα της φύσης της 

μάθησης των γυναικών, όμως, εξακολουθεί να παραμένει αντιφατικό καθώς 

παρόμοιες στερεότυπες απόψεις όπως οι παραπάνω συνεχίζουν να υφίστανται και να 

περιθωριοποιούν τις γυναίκες. Σύμφωνα με την Thomas, η εκπαίδευση θεωρείται από 

πολλούς κοινωνιολόγους πολύ σημαντική στην διαιώνιση της ανισότητας αλλά 

ταυτόχρονα πολύ σημαντική και στην εξάλειψη αυτής (Thomas, 1990:2).  
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 Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής πληροφοριών από 

τις θεωρίες και τις έρευνες σχετικά με την κατανόηση της μάθησης των γυναικών και 

των πλαισίων και κοινωνικών δομών που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχικά, εξετάζονται οι τρόποι μάθησης γυναικών από την 

ψυχολογική οπτική, έπειτα αναφέρονται έρευνες και απόψεις από τη 

στρουκτουραλιστική και τη μεταστρουκτουραλιστική προσέγγιση. Στη συνέχεια, 

γίνεται μια αναφορά στους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση των 

γυναικών και τέλος, επιχειρείται να εξερευνηθεί η σημασία των πληροφοριών αυτών 

στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων.  

 

3.2. Φεμινιστικές επιστημολογικές αντιλήψεις  

Σύμφωνα με τις φεμινιστικές αντιλήψεις, οι κυρίαρχες θεωρίες μάθησης και γνώσης 

ενισχύουν τις έμφυλες ιεραρχίες στηρίζοντας δυισμούς όπως το λογικό/παράλογο, η 

σκέψη/το συναίσθημα, το αρσενικό/θηλυκό. Πολλές φεμινίστριες υποστηρίζουν ότι 

οι κυρίαρχες πρακτικές της μάθησης και της γνώσης αδικούν τις γυναίκες με τους 

παρακάτω τρόπους:  

1) τις αποκλείουν από την έρευνα,  

2) παράγουν θεωρίες που τις αντικατοπτρίζουν ως κατώτερες, αποκλίνουσες ή 

σημαντικές μόνο αν αυτό εξυπηρετεί τα ανδρικά συμφέροντα,  

3) παράγουν θεωρίες των κοινωνικών φαινομένων που καθιστούν τις γυναικείες 

δραστηριότητες και τα γυναικεία ενδιαφέροντα αόρατα, και  

4) παράγουν γνώση η οποία δεν είναι χρήσιμη για ανθρώπους που βρίσκονται σε 

περιθωριοποιημένες θέσεις ή γνώση η οποία ενισχύει τις έμφυλες και άλλες 

κοινωνικές ιεραρχίες (Stanford 2003:1 στο Ryan, 2009: 148-149).  

Ένα σημαντικό ερώτημα που θα πρέπει να απασχολεί την εκπαιδευτική φιλοσοφία 

είναι αν η εκπαίδευση λαμβάνει υπόψη της τις γυναίκες και τις ανάγκες τους ως 

εκπαιδευόμενες. Αν η εκπαίδευση, και πιο συγκεκριμένα η εκπαίδευση ενηλίκων, 

επιδιώκει να βελτιώσει τις συνθήκες μάθησης των γυναικών, τότε σίγουρα θα πρέπει 

να επιδιώξει να κατανοήσει τη μάθηση τους και να μη βασίζεται σε απαρχαιωμένες 

στερεοτυπικές αντιλήψεις για αυτές.  

Σύμφωνα με τη Leicester (2001), η δεκαετία του 1980 ήταν κρίσιμη για την 

εισαγωγή της έννοιας του κοινωνικού φύλου στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, 

καθώς τότε ξεκίνησε η έρευνα για τις γυναίκες και τη μετασχολική εκπαίδευση, 

καθιερώθηκαν τμήματα γυναικείων σπουδών και αναγνωρίστηκε όχι μόνο η 
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επικράτηση σεξιστικών αντιλήψεων και στάσεων αλλά και η ύπαρξη δομικής 

προκατάληψης. Στόχος του φεμινισμού ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση 

πάνω στο θέμα καθώς και η ανατροπή και αλλαγή τέτοιων δομών και στάσεων. Τη 

δεκαετία του 1990, οι φεμινίστριες όλο και περισσότερο αναγνώριζαν ότι το 

κοινωνικό φύλο είχε επίσης επιστημολογικές συνέπειες (Leicester, 2001:55). Η St. 

Pierre (2000) τονίζει ότι πάρα τις περιθωριοποιημένες θέσεις που κατείχαν μέσα στις 

πατριαρχικές κουλτούρες, οι φεμινίστριες κατάφεραν να επανεξετάσουν τις 

υπάρχουσες θεωρίες γνώσης και τις αλήθειες που αυτές περιέχουν και να παράγουν 

διάφορες επιστημολογικές θεωρίες, όπως ο φεμινιστικός εμπειρισμός (Harding, 

1991), η θεωρία της φεμινιστικής θέσης (feminist standpoint theory), η 

πλαισιοθετημένη γνώση (situated knowledge) (Haraway, 1988), και η πολιτική 

ταυτοτήτων (Butler, 1992; Collins, 1990; hooks, 1990) (St. Pierre, 2000: 498-499). 

 Οι Hayes και Flannery στο βιβλίο τους Women as Learners: The significance 

of Gender in Adult Learning (2000) σε μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με 

τη γυναικεία μάθηση και εκπαίδευση ανακάλυψαν χαρακτηριστικά που θύμιζαν το 

βιβλίο Men Are from Mars, Women αre from Venus (Gray, 1992) όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ίδιες (Hayes, 2001:36). Στη βιβλιογραφία αναφέρεται 

ότι οι γυναίκες και οι άνδρες μιλάνε «διαφορετικές γλώσσες» με τις γυναίκες να 

μοιράζονται τα συναισθήματά τους και να επικοινωνούν με ενσυναίσθηση και με 

τους άνδρες να μοιράζουν πληροφορίες και συμβουλές και να λύνουν τα όποια 

προβλήματα σε ατομικό επίπεδο. Τέτοιου είδους περιγραφές φαίνεται να έχουν 

ανησυχητικές ομοιότητες με τις προαναφερθείσες στερεότυπες αναφορές των 

Αριστοτέλη και Rousseau.  

Όπως αναφέρει η Hayes (2001), η υπεργενίκευση για τις διαφορές μεταξύ 

γυναικών και ανδρών είναι μία συχνή παγίδα. Για παράδειγμα, οι διαφορές των 

φύλων σχετικά με την ικανότητά τους στα μαθηματικά έχουν μεγαλοποιηθεί και 

διαστρεβλωθεί τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

(Crawford, l995; Hyde, 1990 στο Hayes, 2001:36). Ενώ τα σημεία 

αλληλοεπικάλυψης είναι περισσότερα από τις διαφορές στα σκορ των τεστ γυναικών 

και ανδρών, και παράγοντες ανεξάρτητοι από το φύλο, όπως η ηλικία έχουν πιο 

σημαντικό αντίκτυπο, η ανώτερη μαθηματική ικανότητα των ανδρών έχει 

αναγνωρισθεί ευρέως και αποδοθεί στη γενετική ή στις ορμόνες. Τέτοια 

συμπεράσματα συνεισφέρουν σε μία γενική κατηγορία για τις γυναίκες που τις 

καθιστά αόρατες ως εκπαιδευόμενες (ο.π.:36). Η Hayes (2001) αναφέρει παράλληλα 
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πως κάποιοι ακαδημαϊκοί διαφωνούν με την έρευνα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της γυναικείας μάθησης, ισχυριζόμενοι ότι οποιεσδήποτε τυχόν διαφορές είναι 

επουσιώδεις και ότι η «διαφορά» των γυναικών θα χρησιμοποιηθεί για να 

διαβεβαιώσει την «ανεπάρκεια» των γυναικών ως εκπαιδευόμενες. (ο.π.:36). 

 Δεν υπάρχει μία καθολικά αποδεκτή θεωρία για τον τρόπο μάθησης των 

γυναικών. Οι πιο δημοφιλείς θεωρίες για τη μάθηση των γυναικών έχουν βάση την 

ψυχολογία δίνοντας έμφαση στον αντίκτυπο της κοινωνικοποίησης των γυναικών σε 

συγκεκριμένους έμφυλους ρόλους (Hayes, 2001:38). Όπως, όμως, υπογραμμίζει ο 

Παπασταμάτης «η μεταβαλλόμενη (…) φύση των ρόλων του φύλου, καθιστά τις 

γενικεύσεις που βασίζονται σε αυτές τις θεωρίες μετέωρες» (Παπασταμάτης, 

2010:146). 

Μετέωρα είναι και τα συμπεράσματα από τη βιολογική έρευνα, μελέτες της 

οποίας για τη λειτουργία του εγκεφάλου έχουν οδηγήσει σε ανανεωμένο ενδιαφέρον 

για τις βιολογικές εξηγήσεις των διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών στις 

μαθησιακές διαδικασίες, προτρέποντας μερικούς συγγραφείς να ανακηρύσσουν την 

ύπαρξη του «θηλυκού εγκεφάλου» (Hales, 1999:240 στο Hayes, 2001:38). Τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας, όπως το εύρημα ότι περισσότερα μέρη του 

γυναικείου εγκεφάλου είναι δραστήρια σε ορισμένες διανοητικές εργασίες από αυτά 

των ανδρών, έχουν οδηγήσει μερικούς συγγραφείς να ισχυριστούν ότι οι εγκέφαλοι 

των γυναικών είναι «ένα πρότυπο ακρίβειας» (Hales, 1999:12). Πρέπει να 

σημειώσουμε ότι η σπουδαιότητα αυτών των διαφορών όσον αφορά στις πραγματικές 

μαθησιακές ικανότητες δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα και είναι αμφίβολο αν θα 

εξακριβωθεί ποτέ.  

Η έμφαση σε ψυχολογικές και βιολογικές προσεγγίσεις για την μάθηση των 

γυναικών δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένης της κυρίαρχης άποψης ότι η μάθηση είναι 

ως επί το πλείστον νοητική διαδικασία. Όμως, όπως αναφέρει ο Παπασταμάτης, «τα 

τελευταία (…) χρόνια αναπτύσσονται θεωρίες που εξετάζουν τις κοινωνικές 

διαστάσεις της μάθησης, υποστηρίζοντας ότι η μάθηση συνδέεται με το κοινωνικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται» (Παπασταμάτης, 2010:147). Σύμφωνα με 

την Hayes, οι έμφυλες συμπεριφορές και οι αντιλήψεις μας για τον ανδρισμό και τη 

θηλυκότητα θεωρούνται προϊόντα κοινωνικά και πολιτιστικά αποφασισμένων τρόπων 

σκέψης και όχι  βασισμένα σε  διαφορές βιολογικές ή ψυχολογικές (Hayes, 2001:38). 

Ένας από τους στόχους του φεμινισμού, άλλωστε, είναι η έκθεση και ο 

μετασχηματισμός αυτών των κοινωνικά κατασκευασμένων αντιλήψεων.  
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Η Alcoff (2001) περιγράφει τον φεμινισμό ως τη μοναδική δύναμη που μπορεί 

να δώσει έναυσμα στη φεμινιστική ηθική, την φεμινιστική επιστημολογία, και τη 

φεμινιστική πολιτική φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας τις ζωές των γυναικών ως 

υπόδειγμα για να εκθέσει τις αδυναμίες των υπαρχουσών βασικών θεωριών και 

εξαναγκάζοντας το θέμα της αναμόρφωσης  (Alcoff, 2001 στο Hissong, 2010:1). 

Μερικές βασικές παραδοχές του φεμινισμού σχετικά με τη γυναικεία μάθηση, 

σύμφωνα με τις Hayes & Flannery (2000), είναι οι εξής: 

1. η μάθηση των γυναικών πρέπει να γίνει κατανοητή και να εκτιμηθεί αυτή καθαυτή, 

2. η γυναικεία μάθηση πρέπει να γίνει κατανοητή μέσα σε ένα ευρύ κοινωνικό 

πλαίσιο που θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες 

των έμφυλων ρόλων και κανόνων, 

3. η ποικιλία ζωής και μάθησης των γυναικών θα πρέπει να αναγνωρισθεί όσο και οι 

ομοιότητες, 

4. προσπάθειες χρειάζεται να γίνουν για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί που 

συνεχίζουν να βρίσκονται στις μαθησιακές ευκαιρίες και μαθησιακά αποτελέσματα 

των γυναικών (Hayes & Flannery, 2000:xii). 

Βέβαια, όπως έχουμε ήδη αναφέρει η φεμινιστική θεωρία δεν είναι ενιαία. Για τον 

λόγο αυτό, έχουν διατυπωθεί διάφορες φεμινιστικές απόψεις στο θέμα της μάθησης 

των γυναικών - απόψεις τις οποίες παρουσιάζουμε παρακάτω.  

 

3.3. Οι τρόποι μάθησης των γυναικών σύμφωνα με την ψυχολογική προσέγγιση 

Η Carol Gilligan, αμερικανίδα ψυχολόγος και φεμινίστρια, σύμφωνα με τη Leicester, 

εμπλούτισε την κατανόησή μας για την ηθική σκέψη των γυναικών και «κάνοντας το 

αυτό παρείχε ένα διαφωτιστικό παράδειγμα για το πώς οι τρόποι σκέψεις των 

γυναικών έχουν αξιολογηθεί αρνητικά. Έδειξε ότι οι τρόποι σκέψης των γυναικών 

μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για αυθεντική γνώση – για διορατικότητα που 

ανταποκρίνεται στα κριτήρια της εγκυρότητας και της αντικειμενικότητας που 

απαιτούνται από μία κατάλληλη αξίωση στην γνώση» (Leicester, 2001:57). 

Η Gilligan, στο βιβλίο της In a Different Voice: Psychological Theory and 

Women’s Development (1982), επικρίνει το μοντέλο ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg 

(1958) σύμφωνα με το οποίο οι γυναίκες φτάνουν σε χαμηλότερα επίπεδα ηθικής 

σκέψης από τους άνδρες καθώς και σε χαμηλότερα επίπεδα κατανόησης της 

δικαιοσύνης και της εφαρμογής των ηθικών αρχών. Ο Kohlberg χρησιμοποίησε μόνο 

άνδρες στην έρευνά του και υπέθεσε ότι η ικανότητα λήψης αποφάσεων βασίζεται σε 
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καθολικές αρχές για τη δικαιοσύνη και τη λογική, γενικεύοντας τα αποτελέσματα και 

την εφαρμογή τους και στα δύο φύλα. Η Gilligan χρησιμοποίησε γυναίκες στη δική 

της έρευνα αποδεικνύοντας ότι και αυτές μπορούν να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα 

ηθικού συλλογισμού απλά το κάνουν με διαφορετικούς τρόπους επειδή «οι γυναίκες 

αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν την κοινωνική πραγματικότητα διαφορετικά από 

τους άνδρες» (Gilligan, 2003:171), επειδή οι ηθικές αρχές τους είναι διαφορετικές, 

και επειδή «οι αλήθειες τους μεταφέρονται με διαφορετικούς τρόπους γλώσσας και 

σκέψης» (ο.π.:174). Για τη Gilligan, η αποτυχία του να «ακούσουμε τη διαφορά» στις 

φωνές των γυναικών προέρχεται εν μέρει από «την υπόθεση ότι υπάρχει μόνος ένας 

τρόπος κοινωνικής εμπειρίας και ερμηνείας» (ο.π.:173). 

Αυτή η ιδιαίτερη ηθική οπτική που ερεύνησε η Gilligan θα μπορούσε να 

αποτελέσει ένα παράδειγμα του γενικού φεμινιστικού ισχυρισμού ότι οι τρόποι 

μάθησης των γυναικών είναι συχνά αόρατοι, ή, όταν είναι ορατοί, είναι υποτιμημένοι. 

Όπως υποστηρίζει η Leicester, «αφού η εκπαίδευση θεωρείται ότι ασχολείται με την 

ανάπτυξη αξιόλογης γνώσης και κατανόησης, για τους εκπαιδευτές, 

συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτών ενηλίκων, τα επιστημολογικά 

ερωτήματα για τη φύση της γνώσης (και το εάν και πως είναι λογικό να 

ισχυριζόμαστε ότι η γνώση είναι έμφυλη) είναι καίριας σημασίας» (Leicester, 

2001:57). 

Η έρευνα της Gilligan επηρέασε το βιβλίο-σταθμός για τη διαδικασία της 

γνωστικής ανάπτυξης των γυναικών με τίτλο: Women's Ways of Knowing: The 

Development of Self, Voice, and Mind (1986) των Belenky, Clinchy, Goldberger, και 

Tarule, οι οποίες παρουσίασαν πέντε οπτικές γνώσης μέσω των οποίων οι γυναίκες 

βλέπουν τον εαυτό τους και τη σχέση τους με τη μάθηση. Η έρευνά τους βασίστηκε 

στη θεωρία ηθικής και γνωστικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού ψυχολόγου William 

Perry, ο οποίος μελέτησε τη διανοητική και γνωστική ανάπτυξη φοιτητών στο έργο 

του Forms of Intellectual and Ethical Development in the College Years (1970) 

χρησιμοποιώντας, όμως, και αυτός μόνο άνδρες στην έρευνά του. 

Όπως υπογραμμίζουν οι Love & Guthrie (1999), το Women's Ways of 

Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind, παραμένοντας πιστό στον τίτλο 

του, περιέγραψε τη γνωστική ανάπτυξη των γυναικών ως εξαρτώμενη από την 

εξέλιξη της ταυτότητας (ο εαυτός), την αλληλεξάρτηση του εαυτού με τους άλλους 

(φωνή), και την κατανόηση της αλήθειας και της γνώσης (μυαλό) όπως ορίζεται από 

τον εαυτό (Love & Guthrie, 1999:17-18). Οι Belenky, Clinchy, Goldberger, και 
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Tarule ανακάλυψαν σημαντικές διαστάσεις που έλειπαν από προηγούμενες θεωρίες 

ανάπτυξης καθώς, σύμφωνα με τη Wolfe-Hill (2017), η δική τους θεωρία αναγνώρισε 

τη γνωστική ανάπτυξη ως μία πολιτιστικά επηρεασμένη ψυχολογική διαδικασία και 

επίσης, αναφέρθηκε στο θέμα «της συμπερίληψης της προσωπικής εμπειρίας στη 

μάθηση», στο μοντέλο της μαιευτικής-διδασκαλίας, και στη σύνδεση μέσα στη 

μαθησιακή διαδικασία (Wolfe-Hill, 2017:187). 

Στην έρευνα των Belenky, Clinchy, Goldberger, and Tarule συμμετείχαν 

εκατόν τριάντα πέντε γυναίκες, από δεκαέξι μέχρι εξήντα ετών, προερχόμενες από 

αστικές και αγροτικές περιοχές και από διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές τάξεις, 

εθνικότητες και εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Οι πέντε τρόποι μάθησης ή οπτικές γνώσης 

που παρουσιάζονται αντιπροσωπεύουν ένα διαφορετικό σημείο στη γνωστική 

ανάπτυξη των γυναικών και αναλύονται παρακάτω.  

 

3.3.1. Η σιωπή   

Η πρώτη επιστημολογική οπτική γνώσης ονομάστηκε σιωπή και περιγράφει τις 

γυναίκες που ένιωθαν φιμωμένες από τους άλλους, απομονωμένες και αποκομμένες 

από τη γνώση, φοβισμένες απέναντι στην αυθεντία, υπάκουες απέναντι στο 

κατεστημένο, χωρίς ανεξάρτητη φωνή. Οι γυναίκες που περιέγραψαν αυτήν την 

οπτική ήταν νεαρές σε ηλικία, χαμηλού μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου και η 

πλειοψηφία είχε υποστεί κάποιας μορφής κακοποίηση στο παρελθόν. Όπως 

αναφέρουν οι Belenky et al., οι γυναίκες που βρίσκονται σε αυτήν τη θέση ζουν 

αποκομμένες από τους άλλους, «σε έναν κόσμο γεμάτο φήμες και υπονοούμενα» και 

θεωρούν τους εαυτούς τους ανίκανες να μάθουν ή να σκέφτονται καθώς «οι λέξεις 

για αυτές θεωρούνταν όπλα που χρησιμοποιούνται για να προκαλέσουν κακό, να 

απομονώσουν ή να μειώσουν τους άλλους» (Belenky et al., 1986:25). 

Χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα από τη μελέτη της Gilligan (1982), ζητήθηκε 

από τις γυναίκες της έρευνας να περιγράψουν την αίσθηση που έχουν για τον εαυτό 

τους στο παρόν και την αίσθηση που είχαν για τον εαυτό τους στο παρελθόν. Για τις 

φιμωμένες γυναίκες αυτό ήταν αδύνατο καθώς «βασίζονταν σε αυτά που τους έλεγαν 

οι άλλοι για τον εαυτό τους για να έχουν την οποιαδήποτε αίσθηση για τον εαυτό 

τους» (Belenky et al., 1986:31). Βέβαια, είναι η παντελής έλλειψη αυτοπεποίθησης 

που εμποδίζει αυτές τις γυναίκες από το να «φτιάξουν το δικό τους νόημα» και όχι η 

έλλειψη διανοητικής ικανότητας. «Τα ακραία στερεότυπα των ρόλων των φύλων που 

η σιωπηλή γυναίκα αποδέχεται αντανακλούν την αδυναμία που έχει βιώσει» (Belenky 
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et al., 1986:29). Για αυτές τις γυναίκες, οι άνδρες είναι δραστήριοι και πετυχαίνουν 

στόχους, ενώ οι γυναίκες είναι ανίκανες και παθητικές. Οι φιμωμένες γυναίκες 

βλέπουν τη ζωή μέσα από δίπολα αντιθέσεων, «τα πάντα είναι είτε μεγάλα είτε μικρά, 

είτε καλά είτε κακά, ή χαμένα ή κερδισμένα» (Belenky et al., 1986:30). 

Σύμφωνα με τις Love & Guthrie, οι γυναίκες της έρευνας που 

απομακρύνθηκαν από αυτήν την οπτική ανέφεραν ότι αυτό συνέβη όταν βίωσαν 

κάποια μετασχηματιστική εμπειρία, όπως η συμμετοχή σε δομές της επίσημης 

εκπαίδευσης, η τεκνοποίηση, η έκθεση σε άλλες κουλτούρες, ένα νέο είδος εργασίας, 

η ψυχοθεραπεία κτλ. που τους οδήγησε στο να αλλάξουν γνώμη για τη γνώση, την 

αλήθεια και τον ίδιο τους τον εαυτό. Από αυτές τις μετασχηματιστικές εμπειρίες 

ξεχωρίζει η τεκνοποίηση ως κίνητρο που βοήθησε τις γυναίκες να ξεπεράσουν την 

οπτική της σιωπής. Γεννώντας και ανατρέφοντας τα παιδιά τους, οι γυναίκες 

ανακάλυψαν ότι μπορούσαν να λάβουν και να μεταδώσουν γνώση, να σκεφτούν και 

να επικοινωνήσουν (Love & Guthrie, 1999:19).  

 

3.3.2. Η προσλαμβάνουσα γνώση  

Η προσλαμβάνουσα γνώση περιγράφει την επιστημολογική οπτική κατά την οποία οι 

γυναίκες αντιλαμβάνονται τη γνώση ως μία σειρά από απόλυτες αλήθειες 

προερχόμενες από αλάνθαστες αυθεντίες. Οι αυθεντίες άλλωστε για τις γυναίκες 

αυτής της οπτικής αποτελούν τη μοναδική πηγή αλήθειας – της μίας και μοναδικής 

αλήθειας (Love & Guthrie, 1999:19). Οι γυναίκες αυτής της οπτικής είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτες μιας και βρίσκονται στο έλεος της κρίσης της αυθεντίας. «Αν κάποιος σε 

ισχυρή θέση πει σε μία τέτοια γυναίκα ότι κάνει λάθος ή ότι είναι κακιά ή τρελή, 

αυτή θα το πιστέψει» (Belenky et al., 1986:49). Οι γυναίκες περιγράφοντας αυτήν τη 

θέση είχαν έλλειψη αυτοπεποίθησης στο να μιλήσουν και όριζαν τον εαυτό τους σε 

σχέση με τα κοινωνικά πρότυπα, τους έμφυλους ρόλους και τις προσδοκίες των 

άλλων, δηλαδή τα πολιτιστικά ιδανικά που τίθενται από τις εξωτερικές αυθεντίες. 

Είχαν, επίσης, περιορισμένη εμπειρία με γυναικεία πρότυπα σε θέσεις ισχύος και 

τόνιζαν την ανιδιοτέλειά τους και τη φροντίδα ως τον κυριότερο ρόλο στη ζωή τους.  

Όπως αναφέρουν οι Belenky et al., σε αντίθεση με τις φιμωμένες γυναίκες που 

δε γνωρίζουν τη δύναμη των λέξεων στη μετάδοση γνώσης, «οι γυναίκες που 

βασίζονται στην προσλαμβάνουσα γνώση θεωρούν τις λέξεις βασικές στη διαδικασία 

μάθησης» (Belenky et al., 1986:36). Σε αυτήν την οπτική, οι γυναίκες είναι ικανές να 

λάβουν και να αναπαράγουν γνώση από την αυθεντία, και να ακούν τις φωνές των 
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άλλων ως μέσο μάθησης χωρίς όμως να μπορούν να κατασκευάσουν γνώση οι ίδιες. 

Θεωρούν ότι μαθαίνουν επειδή λαμβάνουν και αποδέχονται αυτό που λένε οι 

αυθεντίες. Είναι καλές ακροάτριες και καλλιεργούν αυτήν τους την ικανότητα, ενώ 

παράλληλα ενθαρρύνουν τους άνδρες να μιλήσουν (Belenky et al., 1986:45). Επίσης, 

οι γυναίκες αυτής της οπτικής σκέφτονται συμβατικά, και δεν ανέχονται την ασάφεια.  

Όσον αφορά στην παρουσία αυτών των γυναικών στην εκπαίδευση, οι Love 

& Guthrie (1999) αναφέρουν ότι αρκετές από τις γυναίκες υποστήριξαν ότι 

αποθαρρύνονται από πολλούς άνδρες καθηγητές κολλεγίου/πανεπιστημίου οι οποίοι 

τους ξεκαθάριζαν «ότι δεν ανήκαν εκεί». Ούτως η άλλως για τις γυναίκες της οπτικής 

της λαμβάνουσας γνώσης η παραμονή στο πανεπιστήμιο ήταν δύσκολη καθώς οι 

απαιτήσεις ενός πανεπιστημίου έρχονται σε αντίθεση με τις προσδοκίες της 

λαμβάνουσας γνώσης. Συνεπώς, αυτές οι γυναίκες είτε «εγκατέλειπαν (ή 

εξαναγκάζονταν να εγκαταλείψουν), είτε προχωρούσαν γνωστικά» (Love & Guthrie, 

1999:20). Οι παράγοντες που βοηθούσαν αυτές τις γυναίκες να «προχωρήσουν 

γνωστικά», να μετασχηματιστούν και να ξεφύγουν από τη θέση της λαμβάνουσας 

γνώσης σε μία θέση όπου θα μπορούσαν να βασίζονται στον εαυτό τους ως πηγή 

γνώσης ήταν οι σχέσεις που χαρακτηρίζονταν από αμοιβαιότητα και ισότητα καθώς 

τις καθιστούσαν ικανές να ξεχωρίσουν τη δική τους φωνή από των άλλων και να 

απελευθερώσουν την έννοια που είχαν για τον εαυτό τους από τις γνώμες των άλλων, 

οι εμπειρίες που κατέληγαν σε επιδοκιμασίες και ενθάρρυνση, και τέλος η έκθεση σε 

ποικιλία απόψεων (Love & Guthrie, 1999:20). 

 

3.3.3. Η υποκειμενική μάθηση  

Ενώ στην προηγούμενη οπτική η αυθεντία ήταν αυτή που κατείχε την αλήθεια, στην 

οπτική της υποκειμενικής μάθησης, οι γυναίκες μετατρέπονται σε αυθεντία του 

εαυτού τους και η αλήθεια και η γνώση θεωρούνται προσωπική, υποκειμενική 

υπόθεση. Βασική πτυχή της υποκειμενικής μάθησης είναι η ανάδειξη της εσωτερικής 

φωνής, καθώς αυτή η οπτική σηματοδοτεί μία αναπτυξιακή μετατόπιση από την 

παθητικότητα στη δράση, και από «τη σιωπή σε μία διαμαρτυρόμενη εσωτερική 

φωνή και ένα αλάνθαστο ένστικτο» που επιτρέπει σε αυτές τις γυναίκες να έχουν μία 

αίσθηση του εαυτού τους και μία αίσθηση ελέγχου (Belenky et al., 1986:54). Η 

αλήθεια τώρα βρίσκεται μέσα στη γυναίκα καθιστώντας την ικανή να γίνει αυθεντία 

του εαυτού της. Αυτή είναι η κύρια διαφορά συγκριτικά με την οπτική της 
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προσλαμβάνουσας γνώσης. Όμως, και οι δύο οπτικές μοιράζονται την τάση προς τον 

δυισμό, δηλαδή στην άποψη των σωστών και λανθασμένων απαντήσεων.  

Σύμφωνα με τις Love & Guthrie, οι γυναίκες σε αυτήν τη θέση κάποια στιγμή 

βίωσαν την εμφάνιση μίας «εσωτερικής διαμαρτυρόμενης φωνής» (Love & Guthrie, 

1999:23), που τους επέτρεψε να κάνουν τις δικές τους διεκδικήσεις στην αλήθεια και 

τη γνώση. Δείχνουν δυσπιστία στην ανάλυση και στη λογική συλλογιστική, θεωρούν 

ότι η γνώση και η αλήθεια είναι προσωπικές και υποκειμενικές. Οι Belenky et al. 

υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες εδώ κρατούν μακριά τις αντικρουόμενες απόψεις των 

άλλων αλλά παράλληλα αναζητούν τη στήριξη και την επιβεβαίωση εκείνων που 

συμφωνούν μαζί τους. Και σε αυτές τις γυναίκες υπήρχε η κακοποίηση ως βίωμα στο 

παρελθόν τους αλλά γενικά αισθάνονταν αισιοδοξία για το μέλλον.  Οι Love & 

Guthrie (1999) τονίζουν ότι η μετάβαση στην υποκειμενική γνώση επέρχονταν, όταν 

θετικές αλλαγές λάμβαναν χώρα στις προσωπικές ζωές των γυναικών και όχι εξαιτίας 

του εκπαιδευτικού συστήματος (ο.π.:23). 

Δύο φαινόμενα ήταν αυτά που συνέβαλαν στη μετακίνηση από την οπτική της 

«υποκειμενικής γνώσης». Το πρώτο ήταν το γεγονός ότι αυτές οι γυναίκες άρχιζαν να 

παρατηρούν εσωτερικές αντιφάσεις καθώς εξελίσσονταν η ταυτότητά τους και το 

δεύτερο ήταν η παρατήρηση και ο στοχασμός των εμπειριών τους που τις έκανε να 

συνειδητοποιήσουν ότι η διαίσθηση τους δεν ήταν πάντα σωστή και ότι οι γνώμες και 

οι ειδικές γνώσεις των άλλων θα μπορούσαν να γίνουν σεβαστές. Το γεγονός ότι 

μπορούσαν να σκεφτούν και να παρατηρούν, ενώ παρακολουθούσαν και άκουγαν 

άλλους μπορεί να θεωρηθεί «πρόδρομος της αναστοχαστικής και κριτικής σκέψης 

(ο.π.:23). 

 

3.3.4. Η διαδικαστική γνώση  

Η μετακίνηση από την υποκειμενική στη διαδικαστική γνώση είναι μία μετακίνηση 

από τον απολυταρχισμό της υποκειμενικότητας στον λογικό αναστοχασμό. Όπως 

επισημαίνουν οι Love & Guthrie, σε αυτήν την οπτική γνώσης, τονίζονται οι 

διαδικασίες, οι ικανότητες και οι τεχνικές για την επεξεργασία της ακρίβειας της 

εξωτερικής αλήθειας και αυθεντίας, η οποία θεωρούνταν ότι είναι η «διανοητική ελίτ 

των ιδρυμάτων που φαίνονταν ότι πρόσφεραν τεχνικές για την κατασκευή της γνώσης 

και όχι αυτοί που πρόσφεραν απόλυτες απαντήσεις (Love & Guthrie, 1999:23).  

Αυτή η θέση αντανακλά την αναγνώριση ύπαρξης πολλαπλών πηγών μάθησης 

και το ότι οι διαδικασίες είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της σχετικής αξίας 
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αυτών των πηγών. Οι γυναίκες εδώ επικεντρώνονται σε μεθόδους και τακτικές 

αξιολόγησης της ακρίβειας της εξωτερικής αλήθειας και της αξίας της αυθεντίας. Οι 

περισσότερες σε αυτήν την κατηγορία ήταν οικονομικά προνομιούχες, λευκές, νεαρές 

φοιτήτριες ή απόφοιτες πανεπιστημίου.  

Υπάρχουν δύο εναλλακτικές καταστάσεις της διαδικαστικής μάθησης: η μεμονωμένη 

(separate knowing) και η συνδεδεμένη (connected knowing).  

1) Η μεμονωμένη μάθηση  

Κατά τη διαδικασία της μεμονωμένης μάθησης, τα άτομα είναι ανταγωνιστικά και 

επικεντρώνονται στην κριτική ανάλυση που αποκλείει τα προσωπικά συναισθήματα 

και πιστεύω. Τα ακαδημαϊκά περιβάλλοντα ευνοούνται από αυτήν τη μορφή 

μάθησης. Μία ξεκάθαρη διαφορά αφορά στην αντίληψη της γνώσης και της 

κατανόησης. Οι γυναίκες εδώ αναζητούν τη γνώση μέσω της αιτιολόγησης (είναι 

σωστό ή λάθος;) - για να αποκτήσει κάποιος γνώση θα πρέπει να είναι διαχωρισμένος 

από το αντικείμενο της γνώσης καθώς αυτό το αντικείμενο θα αξιολογείται από 

απόσταση.  

Οι γυναίκες αυτής της οπτικής μάθησης αρνούνται να υιοθετήσουν τους 

συμβατικούς θηλυκούς ρόλους, αντ’αυτού γίνονται ειδήμονες στην ακαδημαϊκή 

γνώση στο επίκεντρο της οποίας υπήρχε κριτική και ανυποχώρητος τρόπος σκέψης. 

Όλα αμφισβητούνται μέχρι να αποδειχθούν άξια κριτικής ανάλυσης.  

Με την αποδοχή των προδιαγραφών και των αξιών της αυθεντίας, οι 

μεμονωμένοι μαθητευόμενοι φέρνουν τον εαυτό τους σε ευάλωτη θέση. Η αυθεντία 

έχει το δικαίωμα να βρει ελαττώματα στο συλλογισμό τους, και επειδή δεν υπάρχει 

τίποτα το προσωπικό στην κριτική τους, πρέπει να το δεχτούν με αυτοσυγκράτηση 

(Belenky et al., 1986:107). Οι ερευνήτριες δε θεωρούν ότι αυτός ο τρόπος μάθησης 

είναι κατάλληλος για τις γυναίκες, ούτε βέβαια και για τους άνδρες (Belenky et al., 

1986:228). 

2) Η συνδεδεμένη μάθηση  

Η διαδικασία συνδεδεμένης μάθησης, από την άλλη, αφορά σε άτομα που αναζητούν 

να κατανοήσουν τις ιδέες και τις απόψεις των άλλων δίνοντας έμφαση στη 

σχετικότητα του πλαισίου, στην ανάπτυξη της γνώσης, και στην ουσιώδη αξία της 

εμπειρίας. Οι γυναίκες της συνδεδεμένης γνώσης αναζητούν να πάνε πέρα από την 

γνώση και να προσπαθήσουν να κατανοήσουν – η κατανόηση περιλαμβάνει 

προσωπική γνωριμία και αναγνώριση του αντικειμένου.  
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Οι περισσότερες γυναίκες της έρευνας είχαν έλλειψη αυτοπεποίθησης 

αναφορικά με την ικανότητά τους στη σκέψη. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τις 

ερευνήτριες, στο γεγονός ότι καταπίεζαν και συγκρατούσαν τις σκέψεις και τις ιδέες 

τους και για αυτό προτείνουν το μοντέλο της μαιευτικής στη διδασκαλία (the 

midwife-teacher model), το οποίο αντιπαραβάλουν με το μοντέλο διδασκαλίας της 

τραπεζικής αντίληψης του Freire, για να αντιμετωπιστεί αυτή η μάχη με τον εαυτό 

τους. Η συνδεδεμένη μάθηση σημαίνει και συνδεδεμένη διδασκαλία. Οι Belenky et 

al. χρησιμοποιούν τη μεταφορά «της δασκάλας ως μαίας» η οποία βοηθάει τον 

εκπαιδευόμενο να «γεννήσει» τις δικές του ιδέες. Οι εκπαιδευτές που ακολουθούν 

αυτήν τη μέθοδο «εμπιστεύονται τη σκέψη των μαθητών τους και τους ενθαρρύνουν 

να την διευρύνουν» (Belenky et al., 1986:227). 

 Αυτό το μοντέλο της μαιευτικής διδασκαλίας που προτείνεται απαιτεί και 

εκπαιδευτές πρόθυμους να στηρίξουν τους εκπαιδευόμενους παρά τις όποιες 

δυσκολίες. Όπως αναφέρουν οι Belenky et al. «οι περισσότερες γυναίκες εξέφρασαν 

(…) την άποψη ότι κατείχαν κρυμμένη γνώση. Το είδος του δασκάλου που 

επιδοκίμασαν και το είδος που επιθυμούσαν ήταν αυτός που θα τους βοηθούσε να 

εκφράσουν και να διευρύνουν την κρυμμένη γνώση τους…» (Belenky et al., 1986: 

217-218 στο Wolfe-Hill, 2017:187). Σύμφωνα με τη Wolfe-Hill (2017), αυτός είναι 

ένας δάσκαλος που θα τις βοηθήσει να δημιουργήσουν τις δικές τους ιδέες, να 

ξεκαθαρίσουν τη σιωπηλή τους γνώση και να την αναπτύξουν, ένας δάσκαλος που θα 

υποστηρίξει τη σκέψη τους και δε θα σκέφτεται για αυτές ούτε θα περιμένει να 

σκέφτονται όπως αυτός (Wolfe-Hill, 2017:187).   

Όπως επισημαίνει η Wolfe-Hill (2017), αυτό το μοντέλο μαιευτικής 

διδασκαλίας ενθαρρύνει τον διάλογο και οδηγεί στη σύνδεση μέσω της μοιρασμένης 

γνώσης. Οι Belenky at al. ισχυρίζονται ότι η παραδοσιακή εκπαίδευση «δεν 

ικανοποιεί επαρκώς τις ανάγκες των γυναικών», οι εκπαιδευτές μπορούν να 

βοηθήσουν τις γυναίκες να αναπτύξουν τις δικές τους αυθεντικές φωνές αν δώσουν 

έμφαση στην σύνδεση και όχι στην απόσταση, στην κατανόηση και την αποδοχή και 

όχι στην αξιολόγηση, και στην συνεργασία και όχι στον διαξιφισμό. Οι εκπαιδευτές 

θα πρέπει να αποδίδουν σεβασμό και χρόνο για τη γνώση που αναδύεται από τις 

εμπειρίες και όχι να επιβάλουν τις δικές τους προσδοκίες και απαιτήσεις, να 

ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να εξελίξουν τα δικά τους σχέδια (Belenky et al., 

1986:229 στο Wolfe-Hill, 2017:188). 
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3.3.5. Η κατασκευασμένη μάθηση  

Οι γυναίκες από αυτήν την οπτική θεωρούν ότι η γνώση είναι σχετική και 

συγκειμενική. Βλέπουν τον εαυτό τους ως δημιουργό της γνώσης και εκτιμούν και 

τόσο τις υποκειμενικές όσο και τις αντικειμενικές στρατηγικές μάθησης. «Είναι σε 

αυτήν τη διαδικασία όπου τακτοποιούνται τα κομμάτια του εαυτού και της 

αναζήτησης μίας μοναδικής και αυθεντικής φωνής όπου οι γυναίκες καταλήγουν στη 

βασική κατανόηση της κονστρουκτιβιστικής σκέψης: όλη η γνώση κατασκευάζεται, 

και αυτός που γνωρίζει αποτελεί ενδόμυχο κομμάτι αυτού που μαθαίνεται» (Belenky, 

et al., 1986:137).  

Η κατασκευασμένη γνώση είναι μία θέση που χαρακτηρίζεται από την 

αναγνώριση του συσχετισμού της γνώσης, του να γνωρίζεις και του γνώστη (Love & 

Guthrie, 1999). Οι γυναίκες εδώ θεωρούν ότι όλη η γνώση είναι κατασκευασμένη και 

κατανοούσαν ότι η γνώση είναι έμφυτα μεταβλητή, υπόκειται στον χρόνο, την 

εμπειρία και το γενικότερο πλαίσιο, είναι μία συνεχής διαδικασία δόμησης, 

αποδόμησης, και αναδόμησης. 

Οι γυναίκες φτάσανε σε αυτό το επίπεδο μετά από έντονο αυτοστοχασμό. 

Μπορούσαν να εμπλακούν σε αυτό που οι Belenky, Clinchy, Goldberger, και Tarule 

αναφέρουν ως real talk, δηλαδή η ικανότητα να ακούς, να μοιράζεσαι και να 

συνεργάζεσαι, ενώ διατηρείς τη δική σου φωνή ανέπαφη. Η κατασκευασμένη γνώση 

ενέχει τη δυνατότητα της ενσυναίσθησης. Πολλές γυναίκες, όμως, σε αυτό το στάδιο 

βιώνουν μοναξιά και αποθάρρυνση εξαιτίας της δυσκολίας να βρουν 

υποστηρικτικούς συντρόφους.  

Σύμφωνα με τις Love & Guthrie (1999), κάποια βασικά χαρακτηριστικά της 

κατασκευασμένης μάθησης είναι η εσωτερική αντίφαση και ασάφεια, η αναγνώριση 

του αναπόφευκτου της σύγκρουσης, η σπουδαιότητα του πλαισίου, μία εκτίμηση για 

την πολυπλοκότητα, και μία αίσθηση μετριοφροσύνης για την ίδια την γνώση του 

ατόμου. Οι γυναίκες σε αυτήν την οπτική είναι εύγλωττες, στοχαστικές, δείχνουν 

ενδιαφέρον για τις ζωές των άλλων, ακούν, ενθαρρύνουν, μοιράζονται και 

συνεργάζονται (Love & Guthrie, 1999:26). 

 

3.3.6. Κριτική  

Η έρευνα των Belenky, Clinchy, Goldberger και Tarule κατάφερε να φέρει στο 

προσκήνιο τη μάθηση των γυναικών και να της προσδώσει την αξία που της ταιριάζει 

καθώς και να επισημάνει την περιθωριοποίηση τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
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Παράλληλα, όμως, το έργο τους έχει δεχτεί κριτική ανάμεσα σε άλλους και από 

φεμινίστριες θεωρητικούς.  

Οι Flannery και Hayes (2000) κατατάσσουν τα συμπεράσματα της έρευνας 

των Belenky et al. στα πλαίσια της φιλελεύθερης φεμινιστικής θεώρησης δεδομένου 

ότι επιχειρούν να καθιερώσουν τους τρόπους μάθησης των γυναικών ως αποδεκτούς 

και πολύτιμους, όπως είναι οι τρόποι μάθησης των ανδρών, χωρίς να αμφισβητούν 

ούτε να επιθυμούν να αλλάξουν την υπάρχουσα κατάσταση. Για παράδειγμα, ο 

προσανατολισμός των γυναικών προς τη συνδεδεμένη μάθηση παρουσιάζεται από τις 

Belenky et al. ως μία αντανάκλαση των φυσικών προτιμήσεων των γυναικών, ενώ θα 

μπορούσε να εξηγηθεί και ως απόρροια της περιθωριοποιημένης θέσης τους στην 

κοινωνία.  Αυτός ο φιλελεύθερος στόχος της επίτευξης της ισότητας μέσα στα 

υπάρχοντα κοινωνικά πλαίσια εγκυμονεί τον κίνδυνο να ενθαρρυνθούν αντιλήψεις 

που υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες ως «ατομικά ανεπαρκείς» χρειάζονται 

«επανορθωτική στήριξη για να γίνουν, τελικά, πιο πολύ σαν τους άνδρες» (Flannery 

& Hayes, 2000:11-12).  

Άλλες δομικές ανισότητες μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον που οι Belenky 

et al. δεν κατάφεραν να αναλύσουν και επισημαίνει η Ryan (2001), είναι η 

σεξουαλική παρενόχληση και η κακοποίηση – δύο πτυχές που αναφέρθηκαν από τις 

γυναίκες της έρευνας ως υπόβαθρο στη ζωή τους. Οι ερευνήτριες κατέληξαν ότι η 

παρενόχληση και η κακοποίηση μπορούν να επηρεάσουν τους τρόπους μάθησης των 

γυναικών χωρίς ωστόσο να αναλύσουν «το πώς συμβαίνει αυτό» (Ryan, 2001:71). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη Ryan, δεν τοποθετούν το θέμα της γνώσης των γυναικών 

σε κοινωνικοπολιτικά πλαίσια, αλλά ως μία εσωτερική διαδικασία που διαφέρει από 

αυτήν των ανδρών, γεγονός που προωθεί τον δυισμό αρσενικού/θηλυκού (ο.π.:71). 

Όπως τονίζει η Ryan, «αντί να κοιτάει υποτιθέμενες φυσικές διαφορές, η 

παιδαγωγική, (…) χρειάζεται να ερευνήσει το πώς οι διαφορετικές έμφυλες εμπειρίες 

παράγονται, το πώς η διαφορά μπορεί να τιμηθεί χωρίς να καταφεύγουμε στον 

ουσιοκρατισμό και στο πως τα ανθρώπινα υποκείμενα είναι οργανωμένα για να 

μάθουν» (ο.π.:72).  

Παρόλο που οι ερευνήτριες υποστηρίζουν ότι οι πέντε οπτικές που 

παρουσιάζουν δεν είναι στάδια μάθησης και δεν πρόκειται για καθολικές κατηγορίες 

αλλά αφηρημένες γιατί δε μπορούν να αιχμαλωτίσουν την πολυπλοκότητα της 

ατομικής γυναικείας σκέψης, η υπόθεση ότι το ένα στάδιο βασίζεται στο άλλο με 

έναν γραμμικό και ιεραρχικό τρόπο το αντικρούει αυτό. Όπως αναφέρει η Ryan, oι 
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Belenky, Clinchy, Goldberger, και Tarule έχουν παράγει γνώση για τις γυναίκες που 

προτείνει ένα «καθολικό, ενιαίο υποκείμενο, που υπάρχει σε μία δυαδική και 

επομένως ιεραρχική σχέση με το ενιαίο ανδρικό υποκείμενο» (Ryan, 2001:72). Το 

υποκείμενο αυτό, όπως και αυτό στο έργο της Gilligan (1982), υποστηρίζει τη 

δυαδική προσέγγιση στη γνώση, δεν αμφισβητεί το κατεστημένο αλλά λειτουργεί με 

τέτοιο τρόπο ώστε να το ενισχύει.  

 Με τις προτάσεις της Gilligan που αφορούν στην ικανότητα των γυναικών να 

αγαπούν και να φροντίζουν τους άλλους ως το επίκεντρο της γυναικείας ηθικής που 

θα πρέπει να το μιμηθούν όλοι, φεμινίστριες όπως η MacKinnon διαφωνούν ριζικά. 

Αυτές οι φεμινίστριες αμφισβητούν την εγκυρότητα τέτοιων ενστίκτων φροντίδας, 

χαρακτηρίζοντάς τα κατασκευάσματα της γυναικείας υποταγής που εξυπηρετούν τους 

άνδρες και τα συμφέροντά τους και αντιτίθενται στα συμφέροντα των γυναικών. Ως 

προς τον ισχυρισμό της Gilligan ότι οι γυναίκες μιλούν με διαφορετική φωνή, δηλαδή 

τη φωνή της φροντίδας, η MacKinnon απαντά λέγοντας: «αν πάρεις το πόδι σου από 

τον λαιμό μας, τότε θα ακούσεις με τι φωνή μιλάνε οι γυναίκες» (MacKinnon, 1987: 

45). 

Είναι σαφές, επομένως, ότι οι ψυχολογικές προσεγγίσεις στη μάθηση 

γυναικών δε λαμβάνουν υπόψη τους τα δομικά πλαίσια. Η Ryan (2001) υποστηρίζει 

ότι αν η εκπαίδευση ενηλίκων συνεχίζει να βασίζεται σε μοναδικά μοντέλα 

υποκειμένου, δε θα μπορέσει να ξεπεράσει τους περιορισμούς των δημοφιλών 

υποθέσεων που νομιμοποιούνται από την ψυχολογία. Αν η εκπαίδευση ενηλίκων 

συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις αναφορές της ψυχολογίας «θηλυκότητα» και 

«ανδρισμός» θα χαθεί στη διαδικασία «το όραμα του πολιτικοποιημένου προσωπικού 

και της προσωπικής φύσης του πολιτικού» (Ryan, 2001:73).  

 

3.4. Οι στρουκτουραλιστικές και μεταστρουκτουραλιστικές  προσεγγίσεις στη 

γυναικεία μάθηση 

 

3.4.1. Οι στρουκτουραλιστικές προσεγγίσεις  

Οι κοινωνικές δομές και το πώς η μεροληπτική τους στάση έχει οδηγήσει στην 

καταπίεση των γυναικών αποτελεί το επίκεντρο των στρουκτουραλιστικών 

φεμινιστικών θεωριών. Σύμφωνα με τις Flannery & Hayes (2000), ο στόχος των 

θεωριών και ερευνών μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι η αλλαγή αυτών των κοινωνικών  

δομών που συμβάλλουν στη γυναικεία καταπίεση καθώς εστιάζουν στο πώς οι 
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σχέσεις εξουσίας αναπαράγονται μέσα στην οικογένεια, το εργασιακό και 

εκπαιδευτικό περιβάλλον (Hayes & Flannery, 2000:12).  

Mία μελέτη για τη μάθηση των γυναικών μέσα από τη ματιά της φεμινιστικής 

στρουκτουραλιστικής οπτικής είναι αυτή της ακαδημαϊκού Wendy Luttrell, η οποία 

ανέλυσε την επιρροή του κοινωνικού φύλου, της φυλής και της κοινωνικής τάξης 

στον τρόπο με τον οποίο μία ομάδα μαύρων και λευκών γυναικών της εργατικής 

τάξης όρισε και ανέλυσε τη γνώση και τη μάθηση. Η έρευνά της βασίστηκε στη 

συμμετοχική παρατήρηση και σε συνεντεύξεις τριάντα γυναικών που 

παρακολουθούσαν προγράμματα βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων και τα 

αποτελέσματα αυτής η Luttrell τα κατέγραψε στο άρθρο της με τίτλο «Working-Class 

Women's Ways of Knowing: Effects of Gender, Race, and Class» (1989).  

Οι γυναίκες της έρευνας της Luttrell διέκριναν δύο είδη γνώσης: την 

πραγματική ευφυΐα (real intelligence) ή κοινή λογική (common sense) και τη σχολική 

ευφυΐα (schoolwise intelligence). Η πραγματική ευφυΐα ή κοινή λογική είναι μια 

ικανότητα που εκτιμάται και ανθεί εκτός του περιβάλλοντος του σχολείου. Δε 

μετριέται βάσει αυτών που λένε οι αυθεντίες, αλλά βάσει όσων μπορεί κανείς να 

διδάξει στον εαυτό του. Η πραγματική ευφυΐα ή κοινή λογική μπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως ένα είδος πολιτιστικής γνώσης, σύμφωνα με τη Luttrell, μία γνώση 

που προέρχεται από τα βιώματα αυτών των γυναικών και για αυτόν το λόγο είναι  

προσβάσιμη. Παράλληλα, όμως, είναι και μία «ταξική» μορφή γνώσης καθώς μέσω 

αυτής «ξεχώριζαν τους εαυτούς τους από τους άλλους που δεν ανήκαν στην εργατική 

τάξη» (Luttrell, 1989:42).  

Για αυτές τις γυναίκες η κοινή λογική σημαίνει το να μπορείς να βασίζεσαι 

στην οικογένεια και τους φίλους σου που «ξέρουν τα κατατόπια» για να σε 

βοηθήσουν να διαπραγματευτείς με τη γραφειοκρατία, το σχολείο, το νοσοκομείο, 

την κοινωνική πρόνοια και το να αναζητάς συμβουλές από άτομα που μπορείς να 

εμπιστευτείς όχι επειδή είναι ειδικοί αλλά επειδή μοιράζονται τα ίδια προβλήματα με 

εσένα (Luttrell, 1989:42). Είναι αυτού του είδους η γνώση που οι γυναίκες αυτές δεν 

απέκτησαν στο σχολείο αλλά απέκτησαν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Όπως 

υπογραμμίζει η Luttrell, «ο ισχυρισμός της κοινής λογικής αναγνωρίζει και 

επικυρώνει τις λύσεις της εργατικής τάξης, παρά την εξουσία της επιστημονικής 

γνώσης» (Luttrell, 1989:43). Η «πραγματική ευφυΐα» ήταν η ικανότητα να διδάξουν 

στον εαυτό τους μία δεξιότητα, όπως το πώς να επισκευάσουν ένα αυτοκίνητο ή να 

παίξουν ένα μουσικό όργανο. Στο ερώτημα για το «ποιος έχει την πραγματική 



96 
 

ευφυΐα», οι λευκές γυναίκες έδωσαν μόνο ανδρικά παραδείγματα 

συμπεριλαμβάνοντας τη χειρωνακτική εργασία - χαρακτηριστικό των ανδρών – αλλά 

όχι τις δικές τους ικανότητες στη μαγειρική, το ράψιμο κτλ. Οι μαύρες γυναίκες, από 

την άλλη, έβλεπαν τη δουλειά που κάνανε ως δείγμα πραγματικής ευφυΐας, 

αναφερόμενες και στην αντιμετώπιση του ρατσισμού. Παρόλο που οι μαύρες 

γυναίκες χαρακτήρισαν τους εαυτούς τους ως έχουσες πραγματική ευφυΐα, 

«αποδίδουν τη δύναμη των μαύρων ανδρών στην ανώτερη γνώση των μαύρων 

ανδρών» (Luttrell, 1989:43 στο Tisdell, 1995:61), αναφέροντας ότι οι μαύροι άνδρες 

έχουν την ικανότητα να πείσουν τις μαύρες γυναίκες να κάνουν αυτό που αυτές 

έλεγαν ότι δε θα κάνουν ποτέ. Επομένως, παρόλο που οι μαύρες γυναίκες θεωρούσαν 

ότι κατείχαν την πραγματική ευφυΐα, θεωρούσαν την ευφυΐα των μαύρων ανδρών ως 

ανώτερη σε σύγκριση με τη δική τους (Tisdell, 1995:61). 

Στον αντίποδα της κοινής λογικής, οι γυναίκες της έρευνας τοποθέτησαν τη 

σχολική ευφυΐα (schoolwise intelligence), την ευφυΐα που αποκτιέται μέσα από την 

εκπαίδευση, την οποία όμως δεν ήταν σε θέση να ορίσουν με ευκολία καθώς έρχεται 

σε σύγκρουση με την κουλτούρα της εργατικής τάξης. Κάνοντας τη διάκριση μεταξύ 

της κοινής λογικής και της σχολικής ευφυΐας οι γυναίκες κατέληγαν να πιστεύουν ένα 

συγκεκριμένο είδος ευφυΐας και όχι η κοινωνική τάξη ξεχωρίζει τους ανθρώπους και 

αυτή η ευφυΐα και όχι η κοινωνική τάξη καθορίζει τη θέση κάποιου στην κοινωνική 

δομή. Οι απόψεις τους θυμίζουν τις απόψεις της αξιοκρατίας του καπιταλιστικού 

συστήματος αριστοκρατίας – η ταξική θέση κάποιου καθορίζεται από τις ατομικές 

προσπάθειες και φιλοδοξίες. 

Από την έρευνα προέκυψε ότι τόσο οι μαύρες όσο και οι λευκές γυναίκες της 

εργατικής τάξης εκτιμούσαν την πραγματική ευφυΐα/κοινή λογική και αναγνώριζαν 

την πνευματική ανωτερότητα των ανδρών με διαφορετικούς, όμως, τρόπους. Οι 

λεύκες γυναίκες εκτιμούσαν την κοινή λογική των ανδρών περισσότερο καθώς τη 

συσχέτιζαν με την ικανότητά τους για χειρωνακτική εργασία ενώ δε θεωρούσαν τη 

δική τους εργασία στο σπίτι ως ένδειξη πραγματικής ευφυΐας /κοινής λογικής. Οι 

μαύρες γυναίκες, από την άλλη, δεν υποτιμούσαν αλλά εκτιμούσαν τη δική τους 

κοινή λογική καθώς αυτές εργάζονταν για την οικογένεια και παράλληλα 

αντιμετώπιζαν το θέμα του ρατσισμού αλλά αναγνώριζαν την εξουσία που ασκούσαν 

οι άνδρες πάνω τους. 

Η έρευνα της Luttrell δείχνει ότι παρόλο που οι αντιλήψεις αυτών των 

γυναικών για τη γνώση συμπίπτουν, δεν είναι ίδιες και αυτό οφείλεται στο ότι 
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υπάρχουν διαφορές στα βιώματά τους. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει η ίδια, «και τα 

όμοια και τα αντικρουόμενα νοήματα που οι γυναίκες συνέδεαν με τη γνώση τους μας 

παρέχουν έναν μοναδικό φακό μέσα από τον οποίον εξετάζεται η ανάπτυξη των 

ταυτοτήτων και της συναίσθησης του κοινωνικού φύλου, της φυλής και της 

κοινωνικής τάξης» (Luttrell, 1989:34). Τόσο οι μαύρες όσο και οι λευκές γυναίκες 

αντιστέκονταν στο να αποδεχτούν την αξία της μεσαίας τάξης σχετικά με τη 

σπουδαιότητα της σχολικής γνώσης. Παρόλο που το έκαναν με διαφορετικούς 

τρόπους, και οι δύο ομάδες γυναικών, σύμφωνα με την Tisdell, υιοθέτησαν την 

έμφυλα καταπιεστική αξία της ανδρικής διανοητικής ανωτερότητας (Tisdell, 

1995:61). 

Όπως τονίζουν οι Flannery & Hayes (2000), «η Luttrell χρησιμοποιεί την 

έμφυλη καταπίεση για να εξηγήσει τις αντιλήψεις των γυναικών για τη γνώση τους 

ως αποτελεσματικές και διαισθητικές αντί για διανοητικές και διδαγμένες – μία 

αντανάκλαση της υποτίμησης των διανοητικών ικανοτήτων των γυναικών» (Hayes & 

Flannery, 2000:12-13). 

Επίσης, στη βιβλιογραφία που μελέτησε η Luttrell για την ερευνά της 

αναφέρονταν οι υποκειμενικές εμπειρίες των ενηλίκων. Αυτό που έλειπε όμως ήταν 

μία κριτική θεωρία ενήλικης μάθησης που να αναλύει την παραγωγή νοημάτων και 

φυλετικών ταξικών έμφυλων ταυτοτήτων μέσω της αντίστασης στην επιβαλλόμενη 

γνώση και πρακτικές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Όπως αναφέρει η ίδια, «παρόλο που 

ο  Freire περιέγραψε μια τέτοια θεωρητική προσέγγιση στο έργο του για τον ενήλικο 

γραματισμό, ελαχιστοποίησε τα έμφυλα θέματα» (Luttrell, 1989:35). Οι γυναίκες της 

εργατικής τάξης νιώθουν βαθιά σύγκρουση μεταξύ του εαυτού τους και των άλλων 

βάζοντας τις ανάγκες τους τελευταίες είτε από επιλογή είτε επειδή αναγκάζονται 

(Luttrell, 1989:35). 

Σε μία άλλη έρευνα που διεξήγαγε η Luttrell το 1993, πάλι με γυναίκες της 

εργατικής τάξης που συμμετείχαν σε προγράμματα της βασικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων, επεσήμανε ότι οι αναμνήσεις των γυναικών αυτών από τις προηγούμενες 

εκπαιδευτικές τους εμπειρίες συνδέονται με το πώς βλέπουν τον εαυτό τους τώρα ως 

εκπαιδευόμενες στην εκπαίδευση ενηλίκων. Όλες οι γυναίκες ανέφεραν ότι ένιωθαν 

δυσφορία στο σχολείο τόσο εξαιτίας των διαφορών ανάμεσα στους μαθητές αλλά και 

εξαιτίας των διαφορών μεταξύ των μαθητών και των δασκάλων, στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι διαφορές αυτές είχαν να κάνουν με την κοινωνική τάξη και ό,τι αυτό 
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περιλάμβανε. Πολλές γυναίκες ανέφεραν ότι αγνοούνταν ακαδημαϊκά εξαιτίας του 

ταξικού τους υπόβαθρου.  

Η Tisdell αναφέρει ότι η ενίσχυση των ταξικών διαφορών, οι παραδοσιακοί 

κανόνες της αρμόζουσας θηλυκότητας, και η ιδέα ότι το πιο ανοιχτό χρώμα δέρματος 

(και επομένως το «πιο λευκό») είναι καλύτερο είναι ένδειξη το ότι το σχολείο διχάζει 

τους μαθητές χρησιμοποιώντας το φύλο, τη φυλή, και την τάξη στον αγώνα τους να 

αποκτήσουν γνώση (Tisdell, 1995:62).  

Η Luttrell καταλήγει αναφέροντας ότι η άποψη των γυναικών της έρευνάς της 

για το σχολείο, το οποίο θεωρούν ως έναν χώρο «εμπόλεμων σχέσεων εξουσίας και 

φροντίδας» βοηθάει να κατανοήσουμε το προφανές παράδοξο που έχει να κάνει με το 

γιατί παρόλο που αυτές οι γυναίκες που δε θεωρούσαν τους εαυτούς τους 

πετυχημένες μαθήτριες επέστρεψαν ως ενήλικες εκπαιδευόμενες. Η Luttrell θεωρεί 

ότι αυτό που τις προέτρεψε ήταν η επιθυμία τους να γίνουν αποδεκτές, να συνδεθούν 

και ανακατασκευάσουν τη σχέση τους με τον εαυτό τους και με τους άλλους μέσω 

της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η ερευνήτρια καταλήγει λέγοντας το εξής: «ως 

φεμινίστριες εκπαιδεύτριες πρέπει να δώσουμε προσοχή στην παράδοξη σχέση των 

γυναικών με την εκπαίδευση δουλεύοντας για να μεταμορφώσουμε τις υλικές και 

ιδεολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες μαθητές και δάσκαλοι εισέρχονται σε 

σχέσεις γνώσης, εξουσίας και φροντίδας» (Luttrell, 1993:541). 

Η Tisdell (1995) επισημαίνει ότι τα συστήματα προνομίων και καταπίεσης 

έχουν επηρεάσει τις ζωές των συμμετεχόντων στα προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων και ότι πρέπει να βρεθούν παιδαγωγικές στρατηγικές έτσι ώστε γυναίκες, 

όπως αυτές που συμμετείχαν στην έρευνα της Luttrell, να συνδεθούν με τον 

εκπαιδευτή, και με τους άλλους συμμετέχοντες στα προγράμματα, καθώς και να 

επικυρωθούν ως μαθητευόμενες και να μη νιώθουν αόρατες, παραμελημένες, ή 

«ακυρωμένες» όπως στις προηγούμενες μαθησιακές τους εμπειρίες (Tisdell, 1995: 

63).  

Σύμφωνα με τις Hayes και Flannery, «η Luttrell χρησιμοποιεί την 

στρουκτουραλιστική έμφυλη καταπίεση για να εξηγήσει τις απόψεις των γυναικών 

για τη γνώση τους ως αποτελεσματική και διαισθητική αντί για διανοητική και 

διδαχθείσα – μία αντανάκλαση της υποτίμησης της κοινωνίας των διανοητικών 

ικανοτήτων των γυναικών» (Flannery & Hayes, 2000:12). Επίσης, η Luttrell τονίζει 

πως η φυλή έκανε τη διαφορά στις απόψεις των γυναικών για τη γνώση. Όπως 

προαναφέρθηκε, οι μαύρες γυναίκες έδιναν αξία στην ευφυΐα που αυτές οι ίδιες 
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δείχνανε όταν προσέφεραν στην οικογένεια τους ή αντιμετώπιζαν τον ρατσισμό, ενώ 

οι λευκές γυναίκες έδιναν αξία στην ευφυΐα των ανδρών στην ικανότητά τους να 

κάνουν χειρωνακτικές εργασίες, ενώ η εργασία στο σπίτι δεν ισούταν με πραγματική 

ευφυΐα. (Flannery & Hayes, 2000:13). 

Σύμφωνα με τις Hayes & Flannery, αυτό το στρουκτουραλιστικό φεμινιστικό 

πλαίσιο συμβάλλει στο να τοποθετήσουμε τη μάθηση των γυναικών υπό το πρίσμα 

των κοινωνικών δομών καθώς δίνεται προσοχή στην έννοια της εξουσίας ως κεντρική 

στην κατανόηση των μαθησιακών εμπειριών των γυναικών (Flannery & Hayes, 

2000:13). Οι οπτικές αυτών των γυναικών, οι οποίες διαφέρουν πολλές φορές 

εξαιτίας των παραμέτρων της φυλής και της κοινωνικής τάξης, οδηγούν στην 

αμφισβήτηση των απόψεων σχετικά με τα ουσιοκρατικά χαρακτηριστικά των 

γυναικών και την αμφισβήτηση ύπαρξης ενός καθολικού τρόπου μάθησης, δεδομένου 

ότι τόσο το φύλο όσο και η κοινωνική τάξη και η φυλή ευθύνονται για τις σχέσεις 

εξουσίας που επηρεάζουν το πώς μαθαίνουν οι γυναίκες. 

Όμως, οι Hayes και Flannery (2000) υποστηρίζουν «αυτό το πλαίσιο 

προσφέρει μόνο περιορισμένες επεξηγήσεις για το πώς οι πολλαπλές καταπιέσεις 

διασταυρώνονται και βιώνονται διαφορετικά στις ζωές ξεχωριστών γυναικών. 

Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος μέσα σε αυτό το πλαίσιο να οι γυναίκες να προβληθούν 

ως «παθητικά θύματα των καταπιεστικών κοινωνικών δυνάμεων» (Flannery & Hayes, 

2000:13). Στη διασταύρωση (intersection) των πολλαπλών μορφών καταπίεσης 

αναφέρονται οι μεταστρουκτουραλιστικές αντιλήψεις που παρουσιάζονται παρακάτω.  

 

3.4.2. Οι μεταστρουκτουραλιστικές αντιλήψεις για τη γυναικεία μάθηση 

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η μεταστρουκτουραλιστική προσέγγιση 

επηρεασμένη από τον Foucault αμφισβητεί την ύπαρξη της μίας και μοναδικής 

αλήθειας. Όπως επισημαίνει η English (2008), μέσα από αυτήν την αμφισβήτηση της 

καθολικής αλήθειας (των μετά-αφηγήσεων), ο μεταστρουκτουραλισμός απορρίπτει 

την ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο και μας 

βοηθάει να κατανοήσουμε ότι θεμελιώδεις πεποιθήσεις και θεωρίες για τις γυναίκες 

ως μαθητευόμενες, για τις κατάλληλες εκπαιδευτικές στρατηγικές κτλ. είναι μόνο 

μερικώς αληθινές και χρήσιμες. Συνεπώς, «δε μαθαίνουν όλες οι γυναίκες με έναν 

τρόπο»  (English, 2008:113). 

  Οι μεταστρουκτουραλιστικες φεμινιστικές θεωρίες δεν ασχολούνται μόνο με 

μία ή δύο μορφές καταπίεσης αλλά επιδιώκουν να κατανοήσουν τις διασταυρώσεις 
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(intersections) των πολλαπλών συστημάτων καταπίεσης και προνομίων. Επιδιώκουν, 

επίσης, να κατανοήσουν πώς μεμονωμένες γυναίκες ανταποκρίνονται στις μοναδικές 

εμπειρίες καταπίεσης και όχι στο να αναπτύξουν θεωρίες για ευρείς τύπους 

καταπίεσης και την επιρροή τους σε ομάδες γυναικών. Όπως προαναφέρθηκε, η 

γλώσσα ως μέσο δόμησης της πραγματικότητας είναι επίσης σήμα κατατεθέν του 

μεταστρουκτουραλισμού (Flannery & Hayes, 2000:14) ο οποίος λαμβάνει υπόψη του 

το κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο και το κοινωνικό φύλο ως σύστημα κοινωνικών 

σχέσεων που μεταβάλλονται.  

Οι Debold, Tolman & Brown στο  άρθρο τους «Embodied Knowledge, 

Knowing Desire: Authority and Split Subjectivities in Girls’ Epistemological 

Development» (1996) επαναπροσδιόρισαν τα αποτελέσματα της έρευνας στο 

Women’s Ways of Knowing (Belenky et al., 1986) επισημαίνοντας πως η κάθε 

γυναίκα ατομικά έχει ποικίλες εμπειρίες φωνής και εαυτού που δεν αναπτύσσονται 

βάσει ενός προβλέψιμου πρότυπου. Στην έρευνα των Debold et al. πήραν μέρος 

έφηβες διαφορετικών τάξεων και πολιτιστικών υπόβαθρων και όπως αναφέρουν οι 

Hayes & Flannery αποδείχθηκε η ποικιλία στις εμπειρίες αυτών των κοριτσιών που 

αντιστάθηκαν σε διαφορετικό βαθμό στην αυθεντία του σχολείου μέχρι να μάθουν 

«να συμμορφώνονται στις καταπιεστικές πολιτιστικές έννοιες της εξιδανικευμένης 

γυναικείας συμπεριφοράς» (Hayes & Flannery, 2000:14).  

Σύμφωνα με τις Hayes & Flannery (2000), τα κορίτσια της έρευνας των 

Debold et al. αρχικά συναντούν και στη συνέχεια εσωτερικεύουν τον δυισμό του 

μυαλού και του σώματος, της σκέψης και του συναισθήματος, όπως επικρατεί στην 

κοινωνία, και αποδέχονται τελικά έναν καταπιεστικό ορθολογισμό, που τις 

απομακρύνει από τις εμπειρίες τους και τα συναισθήματά τους ως έγκυρη πηγή 

γνώσης. Αυτό το πλαίσιο οδηγεί στον συσχετισμό της ατομικής εμπειρίας και των 

κοινωνικών δομών με νέους τρόπους. Όπως επισημαίνουν οι Hayes & Flannery, «η 

μεταστρουκτουραλιστική φεμινιστική σκέψη επικυρώνει την ιδιαιτερότητα της 

εμπειρίας της κάθε γυναίκας και βοηθά να αναγνωρίσουμε την πολυπλοκότητα των 

ταυτοτήτων μας καθώς και τις διαφορές και τις ομοιότητές μας» (ο.π.:14).  

Οι Grace και Gouthro (2000) τονίζουν ότι οι γυναίκες αποτελούν μία ευρεία 

ομάδα με διαφορετικές ταυτότητες, υποκειμενικότητες, κοινωνικότητες, ιστορίες και 

γνώσεις. Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να ερευνήσουμε μοντέλα φεμινιστικής 

παιδαγωγικής ως τρόπους μάθησης που θα αντιμετωπίζουν αυτές τις διαφορετικές 

θέσεις των γυναικών  (Grace & Gouthro, 2000:5). Η Tisdell (1995, 1998) συμφωνεί 
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με αυτήν την άποψη υπογραμμίζοντας το ότι πολλές γυναίκες που βρίσκονται 

ανάμεσα σε διασταυρώσεις (intersections) του φύλου, και άλλων σχέσεων εξουσίας 

έχουν διαφορετικές ταυτότητες, ιστορίες, εμπειρίες και κίνητρα. Αν το 

αναγνωρίσουμε αυτό, στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην αμφισβήτηση 

των εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων, και στην εκτίμηση των 

διαφορετικών θέσεων και τρόπων μάθησης των γυναικών. Επιπλέον, σύμφωνα με τις 

Grace & Gouthro (2000), οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι οι μαθησιακοί χώροι είναι 

πολιτικοί χώροι όπου συμπεριληπτικές και μετασχηματιστικές εκπαιδευτικές 

πρακτικές πρέπει να λαμβάνουν χώρα και να επισημαίνεται η σύνδεση στη μάθηση 

στην οποία η πλαισιοθετημένη γνώση έχει αξία (Grace & Gouthro, 2000:10). 

 Σύμφωνα με τη Ryan (2001), η οποία επίσης απορρίπτει την ιδέα ότι οι 

γυναίκες έχουν ξεχωριστούς «γυναικείους» τρόπους μάθησης οι οποίοι συμπίπτουν 

με ουσιοκρατικά θηλυκούς τρόπους ύπαρξης, είναι σημαντικό να συνδέσουμε την 

ύπαρξη με τη μάθηση μέσω ενός μοντέλου εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιεί τις 

καθημερινές εμπειρίες των γυναικών (Ryan, 2001: 69). Η παιδαγωγική πρέπει να 

ερευνήσει πώς διαφορετικές έμφυλες εμπειρίες παράγονται, και πώς η διαφορά 

μπορεί να εκτιμηθεί χωρίς να καταφύγουμε στην ουσιοκρατία και στο πώς τα 

ανθρώπινα υποκείμενα μαθαίνουν (ο.π.:72).  

 

3.5. Παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση των γυναικών 

Εκτός από την εμπειρία, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση 

των γυναικών και που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν αυτές εισέρχονται 

σε μία μαθησιακή διαδικασία, παράγοντες όπως η ταυτότητα, η αυτοεκτίμηση, η 

φωνή, το κοινωνικό πλαίσιο, ο μετασχηματισμός και η εμπειρία. 

 

3.5.1. Η ταυτότητα και η αυτοεκτίμηση  

Η ανάπτυξη της ταυτότητας επηρεάζεται τόσο από εξωτερικά πλαίσια όπως η 

οικογένεια, η ιστορία, οι κοινωνικές ομάδες, όσο και από εσωτερικούς παράγοντες 

που σχετίζονται με το πώς η κάθε γυναίκα ορίζει η ίδια τον εαυτό της. Η 

αυτοεκτίμηση έχει να κάνει με το πώς νιώθουν οι άνθρωποι – αρνητικά ή θετικά - για 

την ταυτότητά τους. Σύμφωνα με τη Flannery, οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται με τη 

γυναικεία μάθηση (Flannery, 2000:55) καθώς «η ταυτότητα είναι ο συνδετικός κρίκος 

μεταξύ του ατόμου και του κόσμου, καθορίζοντας το τι υποστηρίζει το άτομο και ως 

τι αναγνωρίζεται» (Josselson, 1987:8 στο Flannery, 2000:55). 
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Μία πλευρά της ταυτότητας των γυναικών είναι το πώς βλέπουν τον εαυτό 

τους ως εκπαιδευόμενες. Συχνά οι γυναίκες αντιπαραβάλουν τις ταυτότητές τους στο 

περιβάλλον του σχολείου με την ταυτότητά τους σε πλαίσια εκτός σχολείου. 

Σύμφωνα με τη Flannery, όμως, οι γυναίκες συνεχώς αναδημιουργούν τις ταυτότητές 

τους, και επομένως οι συνδεδεμένες κοινωνικές κατασκευές της ταυτότητας 

επανερμηνεύονται (Flannery, 2000:58) γεγονός που είναι ενθαρρυντικό για όσες 

παίρνουν μέρος σε μία μαθησιακή διαδικασία. Ακόμα και αν οι γυναίκες που δεν 

είχαν καλές επιδόσεις στο επίσημο σχολικό περιβάλλον και έχουν χαμηλή 

αυτοεκτίμηση στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων αμφισβητώντας τον εαυτό τους 

και τις μαθησιακές τους ικανότητες, οι εκπαιδευτές είναι σε θέση να τις βοηθήσουν 

να αποκτήσουν επίγνωση της μάθησης τους εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος, να επικυρώσουν αυτή τη μάθηση και να τη συνδέσουν με τη 

μαθησιακή εμπειρία της εκπαίδευσης ενηλίκων (Flannery, 2000:77). 

Η ταυτότητα των γυναικών ως εκπαιδευόμενες επηρεάζεται τόσο από τις 

σχολικές όσο και από τις κοινωνικές τους εμπειρίες. Ακόμη όμως και αν αυτές ήταν 

δυσάρεστες, αυτό δε σημαίνει ότι η ταυτότητά τους θα παραμείνει αμετακίνητη 

καθώς οι ταυτότητες μεταβάλλονται συνεχώς.  

 

3.5.2. Η φωνή 

Η έννοια της φωνής χρησιμοποιείται τόσο κυριολεκτικά – ο λόγος και ο τρόπος 

ομιλίας των γυναικών και πώς οι μαθησιακές τους προτιμήσεις αντανακλώνται στον 

λόγο τους – όσο και μεταφορικά με την έννοια ότι αντιπροσωπεύει την έκφραση της 

γυναικείας ταυτότητας, τις ιδέες που εκφράζουν, την αυτοπεποίθηση που δείχνουν 

όταν εκφράζουν τις σκέψεις και την άποψή τους. Επιπλέον, όπως αναφέρει η Hayes, 

η λέξη φωνή μπορεί να έχει πολιτικούς συνειρμούς και να αντανακλά την εξουσία και 

την επιρροή που έχουν οι γυναίκες σε μια συγκεκριμένη κατάσταση (Hayes, 

2000:80). 

Όπως αναφέρει ο Shor (2011) μιλώντας για τον σεξισμό στην εκπαίδευση, 

στις τάξεις του οι άνδρες συχνά διακόπτουν τις γυναίκες όταν μιλάνε, αλλά το 

αντίθετο δε συμβαίνει ποτέ. Επίσης, ο Shor παρατήρησε ότι στα μαθήματά του οι 

γυναίκες μιλάνε με χαμηλότερη φωνή από ό,τι οι άνδρες και ο ίδιος πρέπει να τις 

ενθαρρύνει για να αυξήσουν την ένταση της φωνής τους. Ο τόνος της φωνής των 

γυναικών στην τάξη δεν επιβάλει την ίδια προσοχή με τη φωνή των ανδρών και αυτό, 

για τον Shor, είναι «ένα πολιτικό πρόβλημα του λόγου»  που αποκλείει την ισότιμη 
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συμμετοχή των γυναικών στην μαθησιακή διαδικασία (Freire & Shor, 2011: 235-

236).  

Η φωνή είναι μία διάχυτη και ισχυρή εικόνα στις ιστορίες των γυναικών και 

σχετίζεται με τη μάθηση (Hayes, 2000:79). Σύμφωνα με τους Belenky et al. (1986), η 

φωνή υπονοεί επικοινωνία και σύνδεση με τους άλλους καθώς και την ικανότητα να 

εκφράσει κανείς τις σκέψεις και τα συναισθήματά του έτσι ώστε να γίνει κατανοητό 

και να ακουστεί από τους άλλους. Όταν οι άνθρωποι μαθαίνουν σε ομάδες, η ομιλία 

με την κυριολεκτική έννοια είναι μία πλευρά της μαθησιακής διαδικασίας.  

Ο Brookfield (2005) επισημαίνει ότι η ανακάλυψη της φωνής, η ενθάρρυνση 

της φωνής, το να βρει κάποιος τη φωνή του είναι πρακτικές που ενθαρρύνουν  τους 

μαθητευόμενους, τους βοηθούν να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση «να κατονομάσουν 

τον κόσμο» με τρόπους που φαίνονται ακριβείς σε αυτούς και που αντιστοιχούν στις 

εμπειρίες τους. Οι άνθρωποι που έχουν βρει τη φωνή τους αντί να μιλάνε τη γλώσσα 

του καταπιεστή, μιλάνε με τρόπους που αντιπροσωπεύουν αυτό που είναι οι ίδιοι. 

Σύμφωνα με τον Brookfield, το υποκείμενο που θα τους βοηθήσει να βρουν την 

αυθεντική φωνή τους είναι ο εκπαιδευτής (Brookfield, 2005:327-328).  

Όπως τονίζει η Ellsworth (1992), το να υποθέτουμε ότι η σιωπή σημαίνει 

απουσία φωνής ή απώλεια φωνής είναι λανθασμένη άποψη που κρύβει έμφυλες, 

ταξικές και φυλετικές προκαταλήψεις και αγνοεί την πιθανότητα η σιωπή να αποτελεί 

συνειδητή επιλογή. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν να μη μιλήσουν αν 

αντιληφθούν επιθετική γλώσσα του σώματος από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 

στη μαθησιακή διαδικασία, αν θεωρήσουν ότι ο εκπαιδευτής δεν είναι σύμμαχός 

τους, ή αν έχουν άσχημες εμπειρίες όταν τους ζητήθηκε να εκφράσουν τη γνώμη τους 

στο παρελθόν (Ellsworth, 1992 στο Brookfield, 2005:328).  

Σε ένα περιβάλλον ενήλικης μάθησης, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να στηρίξουν 

τη φωνή των γυναικών ως μέσο ενδυνάμωσης και ως στοιχείο τη ταυτότητας. Η 

εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να αποτελεί έναν χώρο όπου οι γυναίκες θα είναι σε 

θέση να ξεφύγουν από τη σιωπή και να βρουν τη φωνή τους.   

 

3.5.3. Η εμπειρία 

Ο φεμινισμός έχει αποδείξει τη σπουδαιότητα αναγνώρισης και περιγραφής των 

γυναικείων εμπειριών, δίνοντας τους φωνή στην έρευνα και στην εκπαίδευση. Έχει 

αποδείξει πως οι προσωπικές πτυχές της ζωής σχετίζονται με τη δημόσια σφαίρα και 

έχουν κοινωνικοπολιτικές συνέπειες. Αυτό ήταν σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία 
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αφύπνισης της συνείδησης. Σύμφωνα με τη Ryan (2001), η μεταστρουκτουραλιστική 

προσέγγιση διαφωνεί βέβαια με την εμπειρία – που είναι κοινωνικά κατασκευασμένη 

- που φαίνεται να αντιπροσωπεύει μία ουσιοκρατική πραγματικότητα για τις γυναίκες 

και για αυτό προτείνει την μελέτη των κοινωνικών και ιστορικών συνθηκών μέσα από 

τις οποίες αναδύονται οι εμπειρίες (Ryan, 2001:73).  

 

3.6. Η αναγκαιότητα των προγραμμάτων της εκπαίδευσης ενήλικων γυναικών 

Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων η βιβλιογραφία που ασχολείται με τις έμφυλες 

διακρίσεις και τις σχέσεις εξουσίας στη μαθησιακή διαδικασία είναι περιορισμένη. 

Αυτό το γεγονός, όπως αναφέρει η Tisdell (1993), σε συνδυασμό με την απουσία της 

φεμινιστικής θεωρίας που θα χρησιμοποιεί το φύλο ως μονάδα ανάλυσης στη θεωρία 

ανάπτυξης της εκπαίδευσης και μάθησης ενηλίκων (Tisdell, 1993:206 στο Chapman, 

2003:24) έχει συμβάλλει στην ανδροκεντρική αντίληψη της βιβλιογραφίας και των 

προγραμμάτων σπουδών της εκπαίδευσης ενηλίκων (Chapman, 2003:24). 

 Ίσως να είναι δελεαστικό το να αγνοήσουμε απλά το κοινωνικό φύλο για να 

συμπεριφερθούμε στον κάθε άνθρωπο ως μοναδικό άτομο. Όμως, αν αγνοήσουμε το 

κοινωνικό φύλο τότε παραβλέπουμε τον αντίκτυπο που αυτό έχει στη ζωή των 

εκπαιδευόμενων και θα αποτύχουμε να εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούμε να βελτιώσουμε τις μαθησιακές εμπειρίες για όλους. Όπως επεσήμανε η 

Hugo (2000) το πώς οι εκπαιδευτές ενηλίκων χρησιμοποιούν την κάθε πληροφορία 

σχετικά με τη μάθηση των γυναικών θα εξαρτηθεί από την δέσμευση τους σε 

διαφορετικούς εκπαιδευτικούς στόχους και σκοπούς (Hugo, 2000:186) 

Οι εκπαιδευτές που κυρίως ψάχνουν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να 

αποκτήσουν γνώσεις περιεχομένου ίσως καταλήξουν σε διαφορετικά συμπεράσματα 

για παράδειγμα από τους εκπαιδευτές που δίνουν έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη 

των εκπαιδευόμενων, ή που επιθυμούν να προωθήσουν την κοινωνική αλλαγή. Αν οι 

εκπαιδευτές αναζητήσουν να προωθήσουν την κοινωνική αλλαγή, μπορούν να 

εξερευνήσουν με τους εκπαιδευόμενους το πώς τα έμφυλα συστήματα απόψεων 

επενεργούν, αναπαράγονται και μεταμορφώνονται σε μία τάξη. Μπορούν, επίσης, να 

εξετάσουν την πιθανώς έμφυλη φύση της γνώσης που παρουσιάζεται στα βιβλία και 

πώς το κοινωνικό φύλο επηρεάζει τις απαντήσεις τους σε αυτά τα βιβλία. Μπορούν 

να εξερευνήσουν τα στερεότυπα για τις γυναίκες και τους άνδρες ως μαθητευόμενους 

και πώς αυτά τα στερεότυπα ενισχύονται ή αμφισβητούνται συμφώνα με τις δικές 

τους εμπειρίες (Hugo, 2000: 186-187). Όπως επισημαίνει η Hayes, το να εξετάσουμε 
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τη μάθηση των γυναικών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων μας προσφέρει 

προκλήσεις αλλά και περισσότερες ευκαιρίες για να δημιουργήσουμε μαθησιακές 

εμπειρίες που θα είναι υποστηρικτικές και για τις γυναίκες και για τους άνδρες  

(Hayes, 2001: 41). 

 

3.7. Συμπερασματικές παρατηρήσεις   

Στα κυριότερα σημεία αυτού του κεφαλαίου υπογραμμίζεται ότι η μάθηση είναι 

κοινωνικά κατασκευασμένη, η ταυτότητα των γυναικών μεταβάλλεται συνεχώς, η 

διαδικασία κατασκευής της μάθησης συνδέεται με τις κοινωνικοπολιτικές και 

ιστορικές συνθήκες τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και οι σχέσεις εξουσίας 

στο μαθησιακό περιβάλλον πρέπει να εξαλειφθούν.  

Οι θεωρίες που προσδιορίζουν συγκεκριμένους γυναικείους τρόπους μάθησης 

ανήκουν στο παρελθόν. Ίσως η διατύπωσή τους να βοήθησε κάποια συγκεκριμένη 

στιγμή στο παρελθόν να ξεπεραστεί η τάση να παρουσιάζονται θεωρίες και έρευνες 

με επίκεντρο τους άνδρες ως καθολικευμένες θεωρίες που αδικούσαν τις γυναίκες. Σε 

τομείς, όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, τέτοιες θεωρίες που βασίζονται σε γενικεύσεις 

υιοθετήθηκαν για να επισημανθεί η αντικειμενικότητα, στην πραγματικότητά, όμως, 

το μόνο που κατάφεραν είναι να διαιωνίζουν την καταπίεση και την υποβάθμιση των 

γυναικών. 

 Η απάντηση του φεμινισμού στις εκπαιδευτικές θεωρίες και πρακτικές που 

αγνόησαν το κοινωνικό φύλο ήταν η φεμινιστική παιδαγωγική, την οποία θα 

αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

Φεμινιστική παιδαγωγική  

 

4.1 Εισαγωγή  

Η φεμινιστική παιδαγωγική είναι μία εκπαιδευτική φιλοσοφία το πλαίσιο της οποίας 

βασίζεται στη φεμινιστική θεωρία και στις αρχές του φεμινισμού. Όπως ο φεμινισμός 

αμφισβητεί τις διαχρονικά άνισες κυρίαρχες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τις 

σχέσεις εξουσίας στην κοινωνία με στόχο την εξάλειψη της περιθωριοποίησης και της 

καταπίεσης των γυναικών σε αυτήν, έτσι και η φεμινιστική παιδαγωγική αμφισβητεί 

τις παραδοσιακές παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας με στόχο την εξάλειψη της 

περιθωριοποίησης και της καταπίεσης των γυναικών τόσο στον χώρο της 

εκπαίδευσης όσο και στην κοινωνία γενικότερα. 

Η παιδαγωγική, σύμφωνα με τους Crabtree et al. (2009), είναι η επιστήμη της 

διδασκαλίας η οποία περιλαμβάνει τον τρόπο διδασκαλίας, το πρόγραμμα σπουδών, 

τις μαθησιακές συνθήκες, και τις πρακτικές αξιολόγησης. Όμως, η παιδαγωγική δεν 

αφορά μόνο σε πρακτικές διδασκαλίας που λαμβάνουν χώρα σε μία αίθουσα, αλλά 

σχετίζεται και με τις κοινωνικές ιεραρχίες και τις ιδεολογικές και πολιτικές 

διαστάσεις της εκπαίδευσης (Crabtree, Sapp & Licona, 2009:1). Οι Giroux και Simon 

περιγράφουν την παιδαγωγική ως «μία εσκεμμένη προσπάθεια να επηρεάσει το πώς 

και ποια γνώση και ποιες ταυτότητες παράγονται μέσα και ανάμεσα σε 

συγκεκριμένες ομάδες κοινωνικών σχέσεων» (Giroux & Simon, 1989:239 στο 

Schoeman, 2015:4).  

Αναμφισβήτητα, τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα επικεντρώθηκαν 

στις ανάγκες των ανδρών, κυρίως των ανδρών προερχόμενων από προνομιούχες 

φυλές και κοινωνικές τάξεις. Η φεμινιστική παιδαγωγική αμφισβητεί αυτές τις 

παραδοσιακές πρακτικές διδασκαλίας καθώς και το περιεχόμενο του προγράμματος 

σπουδών και, όπως επισημαίνει η Weiler (2001), «δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα 

της αύξησης της συνειδητοποίησης, στην ύπαρξη της καταπιεστικής κοινωνικής 

δομής και στην ανάγκη για αλλαγή της και στη δυνατότητα του κοινωνικού 

μετασχηματισμού» (Weiler, 2001:68 στο Breuing, 2011:5). 

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα φεμινιστικής παιδαγωγικής τα οποία έχουν 

επηρεαστεί από διαφορετικές φεμινιστικές και εκπαιδευτικές θεωρίες αλλά σύμφωνα 

με την Tisdell (1995), όλα τα μοντέλα έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: 

ενδιαφέρονται για το πώς να διδαχθούν οι γυναίκες πιο αποτελεσματικά και 
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επισημαίνουν τη σύνδεση και τη σχέση (και όχι τον διαχωρισμό) με τη γνώση, με τον 

εκπαιδευτή και μεταξύ των εκπαιδευόμενων. Όπως τονίζει η Tisdell, όλη η 

βιβλιογραφία σχετικά με τη φεμινιστική παιδαγωγική είναι χειραφετητική με την 

ευρεία έννοια ότι ασχολείται με την προσωπική ενδυνάμωση των γυναικών (Tisdell, 

1995:65).  

Στο παρόν κεφάλαιο, αρχικά, επιχειρείται να καταγραφεί το θεωρητικό 

υπόβαθρο της φεμινιστικής παιδαγωγικής και να οριοθετηθεί ο όρος. Στη συνέχεια, 

αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι αρχές της φεμινιστικής παιδαγωγικής καθώς 

και τα μοντέλα αυτής έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί στις μέρες μας. Τέλος, 

καταγράφονται οι πρακτικές εφαρμογές της φεμινιστικής παιδαγωγικής κυρίως σε 

σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων. 

 

4.2 Κριτική θεωρία & Κριτική παιδαγωγική 

 

4.2.1 Κριτική θεωρία 

Με τον όρο «κριτική θεωρία» προσδιορίζεται η σχολή σκέψης  γερμανών φιλοσόφων 

και κοινωνικών στοχαστών της Δυτικοευρωπαϊκής νέο-μαρξιστικής παράδοσης που 

είναι γνωστή ως «Σχολή της Φρανκφούρτης» και αναπτύχθηκε αρχικά στη Γερμανία 

τη δεκαετία του 1930. Σύμφωνα με τους θεωρητικούς της Σχολής της Φρανκφούρτης, 

μια κριτική θεωρία διαφέρει από μία παραδοσιακή ως προς έναν συγκεκριμένο σκοπό: 

η κριτική θεωρία αναζητά την ανθρώπινη «χειραφέτηση από την σκλαβιά», και 

λειτουργεί ως «απελευθερωτική» επιρροή για να «δημιουργήσει έναν κόσμο που 

ικανοποιεί τις ανάγκες και τις δυνάμεις» των ανθρώπων (Horkheimer, 1972:246 στο 

Bohman, 2016, Stanford Encyclopedia of Philosophy). 

 Η κριτική θεωρία δεν προσπαθεί να κατανοήσει και να αναλύσει την 

κοινωνία όπως η παραδοσιακή θεωρία αλλά να την επικρίνει, να την βελτιώσει και να 

την αλλάξει εξαλείφοντας την κυριαρχία και την καταπίεση και προωθώντας την 

ελευθερία σε όλους τους τομείς. Σύμφωνα με τον Horkheimer, μία κριτική θεωρία 

πρέπει να καλύπτει τα εξής τρία κριτήρια: να είναι επεξηγηματική, πρακτική και 

κανονιστική ταυτόχρονα – πρέπει, δηλαδή, να επεξηγεί τα προβληματικά θέματα της 

κοινωνικής πραγματικότητας, να αναγνωρίζει τους φορείς που θα τα αλλάξουν, και 

να παρέχει ξεκάθαρους κανόνες για κριτική και επιτεύξιμους πρακτικούς στόχους για 

κοινωνικό μετασχηματισμό. Μια πραγματικά κριτική θεωρία «έχει ως στόχο τους 



108 
 

ανθρώπους ως παραγωγούς της δικής τους ιστορικής μορφής ζωής» (Horkheimer, 

1993:21 στο Bohman, 2016). 

Η κριτική θεωρία δεν πιστεύει στην αντικειμενικότητα της γνώσης και 

απορρίπτει τον διαχωρισμό θεωρίας-πράξης της παραδοσιακής θεωρίας. Η γνώση 

μετατρέπεται σε κοινωνική κριτική και η κοινωνική κριτική σε κοινωνικό 

μετασχηματισμό. Η αμφισβήτηση των κοινωνικών δομών περιλαμβάνει και την 

αμφισβήτηση στον χώρο της εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει ο Eisner (2002), οι 

θεωρητικοί της Σχολής της Φρανκφούρτης ισχυρίζονταν ότι τα σχολεία ενθαρρύνουν 

την εξάρτηση και μία ιεραρχική κατανόηση της εξουσίας, παρέχουν μία 

διαστρεβλωμένη όψη της ιστορίας και υπονομεύουν το είδος της κοινωνικής 

συνειδητοποίησης που χρειάζεται για να επέλθει η αλλαγή και ο κοινωνικός 

μετασχηματισμός (Eisner, 2002 στο Breuing, 2011:4). 

Ο Giroux (2001) υπογραμμίζει ότι η Σχολή της Φρανκφούρτης τόνισε τη 

σπουδαιότητα της κριτικής σκέψης υποστηρίζοντας ότι είναι ένα ουσιώδες 

χαρακτηριστικό του αγώνα για την «αυτοχειραφέτηση και την κοινωνική αλλαγή» 

(Giroux, 2001:8) και δεσμεύτηκε να εισχωρήσει στον κόσμο των «αντικειμενικών 

επιφάσεων και να εκθέσει τις υποβόσκουσες κοινωνικές σχέσεις που συχνά 

αποκρύπτουν» (ο.π.:8). Σύμφωνα με τη Σχολή της Φρανκφούρτης, όλες οι θεωρίες θα 

πρέπει να επιδιώκουν τη δημιουργία μίας κοινωνίας χωρίς αδικίες. Σε αυτήν την 

περίπτωση, σύμφωνα με τον Giroux (2001), η θεωρία μετατρέπεται σε μία 

μετασχηματιστική δραστηριότητα με σαφείς πολιτικούς στόχους. Επομένως, όπως 

επισημαίνει ο ίδιος: «η κριτική θεωρία περιλαμβάνει ένα υπερβατικό στοιχείο στο 

οποίο η κριτική σκέψη γίνεται προϋπόθεση για την ανθρώπινη ελευθερία. Αντί να 

ανακηρύξει μία θετικιστική αίσθηση ουδετερότητας, η κριτική θεωρία παίρνει θέση 

ανοιχτά προς το συμφέρον του αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο» (Giroux, 2001:19). 

 

4.2.2. Κριτική παιδαγωγική 

Η κριτική παιδαγωγική είναι μία φιλοσοφία εκπαίδευσης που έχει επηρεαστεί από την 

κριτική θεωρία. Σύμφωνα με τους Kincheloe & Steinberg (1997), «η κριτική 

παιδαγωγική είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε αυτό που 

αναδύεται όταν η κριτική θεωρία συναντά την εκπαίδευση» (Kincheloe & Steinberg, 

1997:24). Η κριτική παιδαγωγική δεν επηρεάστηκε μόνο από τις θεωρίες των 

θεωρητικών της Σχολής της Φρανκφούρτης αλλά και από τις απόψεις του αμερικανού 

φιλοσόφου και παιδαγωγού John Dewey το έργο του οποίου είναι συνεπές «στην 
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προσπάθειά του να συνδέσει την έννοια της ατομικής και κοινωνικής (συνεργατικής) 

ευφυΐας με τον λόγο της δημοκρατίας και της ελευθερίας» (McLaren, 1989:199 στο 

Darder et al., 2003:3). Με αυτόν τον τρόπο ο Dewey παρείχε μια «φιλοσοφική δομή 

υψίστης σημασίας για την εξέλιξη της κριτικής παιδαγωγικής» (Darder, Baltodano & 

Torres, 2003:3). 

Οι θεωρητικοί της κριτικής εκπαίδευσης θεωρούν τη σχολική διαδικασία ως 

μια μορφή «πολιτιστικής πολιτικής» που αντιπροσωπεύει μορφές της κοινωνικής 

ζωής, εμπλέκεται στις σχέσεις εξουσίας, στις κοινωνικές πρακτικές και στην 

προνομιούχα αντιμετώπιση κάποιων μορφών γνώσης. Αυτή η πολιτιστική πολιτική 

των σχολείων ιστορικά και στις μέρες μας, όπως επισημαίνει ο McLaren, 

«αναπαράγει την ανισότητα, το ρατσισμό, και τον σεξισμό και διασπά τις 

δημοκρατικές κοινωνικές σχέσεις μέσα από την έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, τον 

ανδροκεντρισμό, τον λογοκεντρισμό και τον πολιτιστικό εθνοκεντρισμό» (McLaren, 

1995:30). 

Σύμφωνα με την κριτική παιδαγωγική, η διδασκαλία είναι μία πολιτική πράξη 

από την οποία μπορούν να προωθηθούν η κοινωνική δικαιοσύνη και η δημοκρατία, 

και στόχος της είναι η χειραφέτηση και η εξάλειψη της καταπίεσης μέσα από την 

αφύπνιση της κριτικής συνειδητοποίησης η οποία όταν επιτευχθεί τα άτομα θα 

μπορέσουν να αλλάξουν τον κόσμο.  

Ο Giroux υπογραμμίζει ότι η κριτική θεωρία αναφέρεται τόσο σε μία «σχολή 

σκέψης» όσο και σε μία διαδικασία κριτικής. Αυτή η σχολή σκέψης, κατά τη γνώμη 

του, είναι «πολύτιμη για τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης» (Giroux, 2001:8). Σε 

αντίθεση με την παραδοσιακή και φιλελεύθερη φιλοσοφία εκπαίδευσης όπου, 

σύμφωνα με τον Giroux, έμφαση δίνεται στην ιστορική συνέχιση και εξέλιξη, η 

κριτική θεωρία υποδεικνύει στους εκπαιδευτές έναν τρόπο ανάλυσης που τονίζει την 

ασυνέχεια και τις εντάσεις της ιστορίας. Αυτός ο τρόπος ανάλυσης είναι πολύτιμος 

διότι υπογραμμίζει την κεντρικότητα της ανθρώπινης δράσης και του ανθρώπινου 

αγώνα και αποκαλύπτει το κενό ανάμεσα στην κοινωνία όπως είναι αυτή τη στιγμή 

και όπως θα μπορούσε να ήταν (Giroux, 2001:36). 

Αν και ο όρος «κριτική παιδαγωγική» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 

1983 από τον Giroux στο βιβλίο του Theory and Resistance in Education, η έννοια 

της κριτικής παιδαγωγικής ξεκινάει από τον Paulo Freire, ο οποίος ορίζει την 

εκπαίδευση «ως ένα μέρος όπου το άτομο και η κοινωνία κατασκευάζονται, μία 
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κοινωνική πράξη η οποία μπορεί είτε να ενδυναμώσει είτε να εξημερώσει τους 

μαθητές» (Shor, 1993:24).  

Όπως ο Freire, έτσι και οι υπόλοιποι υποστηρικτές της κριτικής παιδαγωγικής 

αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της εξέτασης των σχέσεων εξουσίας μέσα στην τάξη 

καθώς παράλληλα θέτουν ως βάση την αρχή ότι η γνώση δεν είναι αμετάβλητη και 

μοναδική αλλά προκύπτει από «μία ανοιχτή διαδικασία διαπραγμάτευσης και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ δασκάλου και μαθητή» (McClure, 2000:53).  

Ο Freire, όπως επισημαίνει ο Brookfield (2005), εξερευνά έννοιες και 

πρακτικές που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τη φεμινιστική οπτική, έννοιες όπως η 

φωνή των εκπαιδευόμενων, η σπουδαιότητα των συμπεριληπτικών πρακτικών, η 

σύνταξη του προγράμματος σπουδών μέσα από την προβληματίζουσα αντίληψη της 

εκπαίδευσης και η δημοκρατική επικοινωνία (Brookfield, 2005:324). Σύμφωνα με τη 

McClure (2000): 

η φεμινιστική παιδαγωγική, ως παρακλάδι της κριτικής παιδαγωγικής, 

επιπλέον υποστηρίζει ότι το κοινωνικό φύλο παίζει αποφασιστικής 

σημασίας ρόλο στην τάξη, επηρεάζοντας όχι μόνο το τι διδάσκεται, αλλά 

το πώς διδάσκεται». Για τις φεμινίστριες παιδαγωγούς δεν παίζει ρόλο 

μόνο η ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων αλλά και ο ρόλος του 

κοινωνικού φύλου σε αυτήν τη διαδικασία ενδυνάμωσης ή στην απουσία 

αυτής της ενδυνάμωσης (McClure, 2000:53). 

 

Η Barr υποστηρίζει ότι η φεμινιστική παιδαγωγική προέκυψε από την  κριτική 

παιδαγωγική και από την κριτική που δέχτηκε επειδή αγνόησε το φύλο (Barr, 

1999:113). Σύμφωνα με την Tisdell, «παρόλο που η φεμινιστική παιδαγωγική δεν 

είναι ίδια με την κριτική παιδαγωγική, είναι ξεκάθαρο ότι το σύνολο της 

βιβλιογραφίας της μιας έχει επηρεάσει την άλλη» (Tisdell, 1995: 57). 

Όπως προαναφέρθηκε, η φεμινιστική παιδαγωγική έχει πολλά κοινά σημεία 

με την παιδαγωγική του Freire ενώ ταυτόχρονα αξιολογεί κριτικά το έργο τόσο του 

ίδιου όσο και των πνευματικών μαθητών του, οι οποίοι είναι ως επί το πλείστον 

άνδρες, όπως ο Giroux, ο McLaren και ο Shor (Crabtree, et al., 2009:3). Πολλές 

φεμινίστριες συγγραφείς έχουν κατηγορήσει τη βιβλιογραφία της κριτικής 

παιδαγωγικής για το ότι επικεντρώνεται πολύ στον ορθολογισμό και δε λαμβάνει 

υπόψη τη σπουδαιότητα των συναισθημάτων και της επίδρασής τους στη μάθηση, 

γεγονός που εξυπηρετεί στην αναπαραγωγή των σχέσεων εξουσίας στην κοινωνία 

(Tisdell, 1995:57). Η Luke, για παράδειγμα, ισχυρίζεται ότι επειδή στο κέντρο της 

κριτικής θεωρίας βρίσκονται άνδρες συγγραφείς όπως ο Freire, ο Shor, ο Giroux και 
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ο McLaren, η κριτική παιδαγωγική εκφράζει την οπτική γωνία των ανδρών: «…από 

φεμινιστική άποψη, ο λόγος της κριτικής παιδαγωγικής κατασκευάζει ένα 

αρσενικοποιημένο υποκείμενο το οποίο καθιστά την χειραφετητική ατζέντα για το 

"κοινωνικό φύλο" θεωρητικά και πρακτικά προβληματική» (Luke & Gore, 1992: 25). 

Σύμφωνα με την Ellsworth (1992), οι κριτικοί παιδαγωγοί ορίζουν την 

ενδυνάμωση σε «μη-ιστορικά, αποπολιτικοποιημένα» αφηρημένα πλαίσια 

χρησιμοποιώντας ευρείς «ανθρωπιστικούς όρους» αποτυγχάνοντας να 

αμφισβητήσουν οποιαδήποτε «αναγνωρίσιμη κοινωνική ή πολιτική θέση, ίδρυμα ή 

ομάδα» (Ellsworth, 1992:99), γεγονός που αποδεικνύει την αποτυχία τους να 

αποδεχτούν το πατερναλιστικό έργο της παραδοσιακής εκπαίδευσης (Ellsworth, 

1992:98).   

Η hooks, από την άλλη, συγχωνεύει τη φεμινιστική παιδαγωγική με την 

κριτική παιδαγωγική και χρησιμοποιεί τον όρο «ριζοσπαστική παιδαγωγική» (hooks, 

1994:8) για να αναφερθεί στην ανάμιξη των δύο. Η hooks, παρόλο που έχει 

επηρεαστεί και εκφράσει τον θαυμασμό της για τον Freire παραδέχεται ότι στο έργο 

του Pedagogy of the Oppressed (1968), «ένα κείμενο που έχει βοηθήσει πολλούς από 

εμάς να αναπτύξουμε πολιτική συνείδηση, υπάρχει μία τάση να μιλάμε για την 

απελευθέρωση των ανθρώπων ως ανδρική απελευθέρωση» (hooks, 1984:40). 

Παραδέχεται, επίσης, ότι η χρήση σεξιστικής γλώσσας από τον βραζιλιάνο 

παιδαγωγό διαιωνίζει τη σεξιστική καταπίεση αλλά παράλληλα υποστηρίζει ότι αυτό 

δε θα πρέπει να αποτρέπει τις φεμινίστριες από να «ταυτίζονται με ή να μαθαίνουν 

από το περιεχόμενο του μηνύματος» (ο.π.:40).  

Οι φεμινίστριες άσκησαν κριτική στο έργο του Freire, όμως, πρέπει να 

αναγνωρίσουμε το ότι η επισήμανση ότι η κοινωνική αδικία αντανακλάται στο 

εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο ευνοεί κάποιους ενώ παράλληλα περιθωριοποιεί 

κάποιους άλλους, οι οποίοι χρειάζονται τη συνειδητοποίηση για να επέλθει ο 

κοινωνικός μετασχηματισμός, ως κοινό τόπο ανάμεσα στην κριτική παιδαγωγική του 

Freire και τη φεμινιστική παιδαγωγική. Η φεμινιστική θεωρία, όμως, σύμφωνα με 

τους Crabtree et al.,:  

προσφέρει σημαντικές περίπλοκες πτυχές όπως η αμφισβήτηση της ιδέας 

ενός συνεκτικού κοινωνικού υποκειμένου ή μιας βασικής ταυτότητας, η 

ξεκάθαρη αναγνώριση της πολυεπίπεδης και μεταβαλλόμενης φύσης των 

ταυτοτήτων και της καταπίεσης, η εξέταση της ιστορίας και της αξίας 

της φεμινιστικής αύξησης της συνειδητοποίησης ως ξεχωριστή από τις 

μεθόδους του Freire και η επικέντρωση τόσο στην αμφισβήτηση της 
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συνειδητοποίησης και της κοινωνικής τοποθεσίας του δασκάλου όσο και 

σε αυτήν του μαθητή (Crabtree, Sapp & Licona, 2009:3).  

 

4.3. Ορισμός & βασικά χαρακτηριστικά της φεμινιστικής παιδαγωγικής 

Η φεμινιστική παιδαγωγική είναι, λοιπόν, μία μορφή κριτικής παιδαγωγικής που 

βασίζεται στις κριτικές θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας και διευκολύνει τη 

συμμετοχική μάθηση, επικυρώνει την προσωπική εμπειρία, ενθαρρύνει την κοινωνική 

κατανόηση και τον ακτιβισμό και αναπτύσσει κριτική σκέψη και ευρύτητα σκέψης 

(Hoffmann & Stake, 1998:79-97). Επίσης, η φεμινιστική παιδαγωγική είναι ένα 

κίνημα εναντίον των ηγεμονικών εκπαιδευτικών πρακτικών που σιωπηρά 

αποδέχονται ή πιο σθεναρά αναπαράγουν μία καταπιεστικά έμφυλη, ταξική, 

φυλετική, και ανδροκεντρική κοινωνική τάξη.  

Σύμφωνα με την Tisdell (1998), η φεμινιστική παιδαγωγική στόχο έχει τη 

δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο οι γυναίκες θα μπορούν να έχουν φωνή, να 

βλέπουν τους εαυτούς τους ως κατασκευαστές γνώσης σε μια ατμόσφαιρα 

ψυχολογικής ασφάλειας που δίνει έμφαση στην σύνδεση και στη σχέση, και εκτιμά 

τις μαθησιακές τους εμπειρίες ως γυναίκες (Tisdell, 1998:6). Είναι, όπως 

υπογραμμίζει η Brookes (1992), μία «επαναστατική» μέθοδος σύμφωνα με την οποία 

οι εκπαιδευτές θα πρέπει να «δημιουργήσουν και να αναπτύξουν παιδαγωγικές που 

θα διδάσκουν στους μαθητευόμενους πώς να μεταμορφώσουν εκείνες τις δομές 

εξουσίας που παράγουν καταπίεση» (Brookes, 1992:55).  

Επομένως, η φεμινιστική παιδαγωγική ενθαρρύνει τον μετασχηματισμό των 

μαθητευομένων από παθητικούς παραλήπτες γνώσης σε ενεργούς γνώστες και 

παράγοντες κοινωνικής αλλαγής, και οι φεμινίστριες δασκάλες ενασχολούνται 

κριτικά σε διάλογο και αντανάκλαση και για το τι και πώς διδάσκουν και για το πώς 

αυτό που είναι επηρεάζει το πώς διδάσκουν (Currie, 1998: 347-360 στο Schoeman, 

2015:4). 

Η φεμινιστική παιδαγωγική αναφέρεται στις διαδραστικές διαδικασίες 

διδασκαλίας και μάθησης που διευκολύνουν τις γυναίκες ως εκπαιδευόμενες και 

ασχολείται «με την αναγνώριση της έμφυλης φύσης της ανθρώπινης εμπειρίας στις 

ιστορίες, και στα προσωπικά αφηγήματα (γυναικών και ανδρών) και στις δημόσιες 

ιστορίες (όπως τα βιβλία της ιστορίας ή τα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών)» 

(Tisdell, 2000:155). Σύμφωνα με την Shrewsbury (1993), η φεμινιστική παιδαγωγική 

στοχεύει στον μετασχηματισμό ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας και 

υποδεικνύει τρεις έννοιες οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν αυτόν τον 
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μετασχηματισμό και αυτές είναι η ενδυνάμωση, η κοινότητα, και η ηγεσία 

(Shrewsbury, 1993:10).  

Η τάξη, για τη φεμινιστική παιδαγωγική, είναι μία κοινότητα εκπαιδευόμενων 

όπου υπάρχει τόσο αυτονομία όσο και αμοιβαιότητα. Το προσωπικό αναγνωρίζεται 

ως πολιτικό και οι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν κοινά σημεία σύνδεσης με τους 

υπόλοιπους τόσο μέσα στην τάξη όσο και έξω από αυτήν. Η έννοια της κοινότητας 

αποκτά νέα έννοια στη φεμινιστική παιδαγωγική που περιλαμβάνει την αυτονομία και 

την ατομικότητα μελών που μοιράζονται μία έννοια σχέσης και συνεκτικότητας 

μεταξύ τους. Η φεμινίστρια εκπαιδεύτρια αποτελεί το πρότυπο του ηγέτη που βοηθά 

τα μέλη της τάξης να αναπτύξουν ανάμεσα σε άλλα και έναν κοινό σκοπό και τις 

ηγετικές ικανότητες για να τον πετύχουν. Η ηγεσία σχετίζεται και με την ενδυνάμωση 

και με την κοινότητα καθώς η επίτευξη της μιας και ο μετασχηματισμός της άλλης θα 

επέλθουν με δυναμικές ενέργειες που θα στοχεύουν τόσο στα άτομα όσο και στις 

δομές (Shrewsbury, 1993:10-14). 

 

4.4. Οι αρχές της φεμινιστικής παιδαγωγικής  

Οι Webb, Allen και Walker (2002) έχουν αναγνωρίσει έξι βασικές αρχές της 

φεμινιστικής παιδαγωγικής που αποτελούν μία περίληψη της συλλογιστικής φύσης 

του πεδίου (Weiner, 2006:87). Οι αρχές αυτές είναι: η αναμόρφωση της σχέσης 

εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου, η ενδυνάμωση, η ανάπτυξη της κοινότητας, το 

προνόμιο της ατομικής φωνής, ο σεβασμός της ποικιλομορφίας της προσωπικής 

εμπειρίας και η αμφισβήτηση των παραδοσιακών θεωρητικών και πρακτικών 

παιδαγωγικών αντιλήψεων (Webb, Allen & Walker, 2002:68). Τις αρχές αυτές 

βλέπουμε αναλυτικά στη συνέχεια.  

 

4.4.1. Η αναμόρφωση της σχέσης μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου  

Η πρώτη αρχή της φεμινιστικής παιδαγωγικής επιτάσσει την αλλαγή τους ρόλους 

εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου αμφισβητώντας τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά 

πρότυπα που παρουσιάζουν τον εκπαιδευτή ως αυθεντία και τον εκπαιδευόμενο ως 

παθητικό δέκτη της γνώσης. Σε μια φεμινιστική τάξη, όπου ενθαρρύνεται ο διάλογος 

και η επικοινωνία, ο δάσκαλος ακολουθεί τη φεμινιστική αντίληψη και γίνεται 

«πρότυπο ηγέτη» (Shrewsbury, 1993:14).  

«Μία τάξη που βασίζεται στη φεμινιστική παιδαγωγική είναι μία κοινότητα 

μαθητευομένων όπου η εξουσία μοιράζεται και όπου οι συμμετοχικές δημοκρατικές 
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διαδικασίες βοηθούν τους μαθητευόμενους να αναπτύξουν ανεξαρτησία. Είναι μία 

ενεργή, συνεργατική τάξη όπου ενθαρρύνεται η ανάληψη ρίσκου, όπου η πνευματική 

διέγερση αφθονεί και όπου η εξουσία εμφανίζεται ως ενέργεια, ικανότητα, και 

προοπτική και όχι ως κυριαρχία» (Christie, 1997:148 στο Webb, Allen & Walker, 

2002:68). Ο εκπαιδευτής που ακολουθεί τη φεμινιστική θεώρηση δεν πρέπει να 

υποτιμά την επίδραση της πατριαρχίας στους εκπαιδευόμενους και για αυτόν τον 

λόγο και οι δύο θα πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές για να ξεπεράσουν, να 

καταπολεμήσουν και να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές σχέσεις εξουσίας (Webb, 

Allen & Walker, 2002:68). 

Όπως επισημαίνει η Schoeman (2015), η αναμόρφωση της σχέσης 

εκπαιδευτικού - εκπαιδευόμενου σύμφωνα με τα πρότυπα της φεμινιστικής θεώρησης 

αντιπαρατίθεται στα πρότυπα της παραδοσιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οποία 

ο εκπαιδευτής είναι ο παντογνώστης και ο εκπαιδευόμενος «ένας παθητικός 

παραλήπτης γνώσης» (Schoeman, 2015:5). Στα πλαίσια της φεμινιστικής 

παιδαγωγικής, η εξουσία και ο έλεγχος μοιράζονται μεταξύ εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενου η σχέση των οποίων πρέπει να βασίζεται στην ισότητα και στον 

σεβασμό για να επικρατεί μέσα στην τάξη ένα κλίμα συνεργασίας και πνευματικής 

αναζήτησης.  

 

4.4.2. Η ενδυνάμωση 

Η ενδυνάμωση είναι η δεύτερη αρχή της φεμινιστικής παιδαγωγικής και αφορά στη 

δημοκρατία και στη μοιρασμένη εξουσία, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με τη Schoeman 

(2015), αμφισβητεί την άποψη ότι η εκπαίδευση είναι μία ουδέτερη διανοητική 

διαδικασία προτάσσοντας την άποψη ότι η εκπαίδευση λειτουργεί είτε ως όργανο για 

την διευκόλυνση της ενσωμάτωσης και της συμμόρφωσης των εκπαιδευόμενων στη 

λογική του παρόντος συστήματος, είτε μετατρέπεται σε μια εφαρμογή της ελευθερίας 

καθώς οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν κριτικά και δημιουργικά την 

πραγματικότητα και να συμμετέχουν στον μετασχηματισμό της (Schoeman, 2015:5). 

Η Shrewsbury (1993) υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικές στρατηγικές 

ενδυνάμωσης που χρησιμοποιεί η φεμινιστική παιδαγωγική στόχο έχουν να 

ενισχύσουν τις ευκαιρίες και τις ικανότητες των εκπαιδευόμενων, να θέσουν και να 

πετύχουν στόχους τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, να αναπτύξουν 

δεξιότητες σχεδιασμού, αξιολόγηση, λήψης αποφάσεων και διαπραγμάτευσης και να 
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ενισχύσουν την ανεξαρτησία τους και να βρουν τη «φωνή» τους. Η δύναμη για τη 

φεμινιστική παιδαγωγική δε σημαίνει κυριαρχία. (Shrewsbury, 1993:10-14). 

Η ενδυνάμωση είναι ο πρωταρχικός στόχος της φεμινιστικής παιδαγωγικής, 

περιλαμβάνει τις αρχές της δημοκρατίας και της σχηματισμένης εξουσίας. Η 

φεμινιστική παιδαγωγική αμφισβητεί την άποψη ότι η εκπαίδευση είναι μία ουδέτερη 

διανοητική διαδικασία (Chapman, 1997 στο Webb et al., 2002:68). Η εκπαίδευση 

λειτουργεί είτε ως όργανο που διευκολύνει την ενσωμάτωση και τη συμμόρφωση των 

μαθητών στη λογική του παρόντος συστήματος, ή γίνεται «η εξάσκηση για την 

ελευθερία» διδάσκοντας σε άνδρες και γυναίκες να αντιμετωπίζουν κριτικά και 

δημιουργικά την πραγματικότητα και να μαθαίνουν να συμμετέχουν στον 

μετασχηματισμό του κόσμου τους (Middlecamp & Subramaniam, 1999 στο Webb et 

al., 2002:68). Η εξάσκηση της ελευθερίας αναδύεται μέσω της ενδυνάμωσης όμως το 

πατριαρχικό μοντέλο γενικά παραμέλησε θέματα όπως η ενδυνάμωση, τα 

συναισθήματα, και οι εμπειρίες (Chapman, 1997 στο Webb et al., 2002:68).  

Όπως υπογραμμίζει η Shrewsbury, ενδυναμώνουμε τους μαθητές 

διευκολύνοντας «μια συμμετοχική, δημοκρατική διαδικασία στην οποία τουλάχιστον 

κάποια εξουσία μοιράζεται (Shrewsbury, 1993: 9). Εστιαζόμενη στην ενδυνάμωση, η 

φεμινιστική παιδαγωγική ενσωματώνει μία έννοια της εξουσίας ως ενέργεια, 

ικανότητα και προοπτική και όχι κυριαρχία – ο στόχος είναι να αυξήσουμε τη δύναμη 

όλων των φορέων και όχι να περιορίσουμε τη δύναμη μερικών (Shrewsbury, 

1993:10). Αυτή η άποψη της μαθησιακής διαδικασίας είναι σύμφωνη με την αντι-

ιεραρχική αντίληψη του φεμινισμού (Woolbridge, 1994:3 στο Webb et al., 2002:69).  

Σύμφωνα με τη Shrewsbury, «οι τάξεις μας δε χρειάζεται πάντα να 

αντικατοπτρίζουν μία ισότητα εξουσίας, αλλά πρέπει να αντανακλούν κίνηση προς 

αυτήν την κατεύθυνση» (Shrewsbury, 1993:10). Η Bright (1993:130 στο Webb et al., 

2002:69) ισχυρίζεται ότι «ανεξάρτητα από τον βαθμό στον οποίο ένας δάσκαλος 

προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την δύναμη του δε μπορεί να την χαρίσει. Όταν η 

θεσμική εξουσία του διδάσκοντα δεν αναγνωρίζεται, η κατάσταση περιπλέκεται – η 

κατάχρηση εξουσίας μπορεί να αποκρύπτει καθιστώντας τους μαθητές ανίκανους να 

προσδιορίσουν την εμπειρία τους με ακρίβεια». Καθώς ο καθηγητής αναγνωρίζει την 

εξουσία του ως αξιολογητής και βαθμολογητής, μπορεί να επαναπροσδιορίσει τον 

διδακτικό ρόλο από αρχηγός της γνώσης σε «ενεργοποιητή πολλαπλών προοπτικών» 

(Scering, 1997:6 στο Webb et al., 2002:69).  
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4.4.3. Η ανάπτυξη της κοινότητας 

Όπως τονίζει η Schoeman, η φεμινιστική παιδαγωγική ασχολείται με το χτίσιμο της 

κοινότητας και της συνεργασίας μέσα στην τάξη αλλά και ανάμεσα στην τάξη και 

στο ευρύτερο περιβάλλον (Schoeman, 2015:5). Η δημιουργία και η ανάπτυξη μιας 

κοινότητας που θα βασίζεται στη συνεργασία, στον σεβασμό και στην 

αλληλεπίδραση είναι καίριας σημασίας για τη φεμινιστική παιδαγωγική. Όπως 

επισημαίνει η Schneidewind, «επειδή οι φεμινίστριες εκτιμούν την κοινότητα και την 

ισότητα, η δημιουργία ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος στο οποίο όλα τα μέλη 

εκτιμώνται και έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής είναι κεντρικό (Schneidewind, 

1993:18 στο Webb et al., 2002:69). 

Οι φεμινίστριες ακαδημαϊκοί εκφράζουν ενδιαφέρον για τα μετασχηματιστική 

προοπτική της κοινότητας και της ορθότητας. Οραματίζονται έναν κόσμο όπου οι 

άνθρωποι συνδέονται με μια θεμελιώδη στάση προστατευτικότητας και δρουν προς 

το καλό μια πιο δίκαιης κοινωνίας (Novek, 1999:232 στο Webb et al., 2002:69). Όλοι 

έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε ένα συνεργατικό και εμπιστευτικό περιβάλλον. 

 

4.4.4. Η ατομική φωνή ως τρόπος μάθησης 

Η τέταρτη αρχή της φεμινιστικής παιδαγωγικής αφορά στο προνόμιο της ατομικής 

φωνής ως τρόπος μάθησης. Η φεμινιστική παιδαγωγική ενθαρρύνει το μοίρασμα της 

εξουσίας και θεωρεί τη γνώση κατασκευασμένη και άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

κουλτούρα. Η ενθάρρυνση πολλών εξουσιών επιτρέπει διαφορετικές δυναμικές στην 

τάξη και την έκφραση πολλών φωνών. Η εξουσία πηγαίνει στους μαθητές όταν αυτοί 

μπορούν να αλληλεπιδρούν, να επικοινωνούν και να κάνουν ερωτήσεις. Η 

ανατροφοδότηση από τους μαθητές ενθαρρύνεται ενώ η συμπεριφορά του διδακτικού 

προσωπικού δεν είναι εκφοβιστική αλλά ευπρόσιτη. 

Σύμφωνα με τους Gawelek, Mulquen & Tarule (1994), «το να σκεφτόμαστε 

τη φωνή στη διδασκαλία μας οδηγεί στο να μας απασχολήσει το πώς νιώθουν οι 

μαθητές όταν παίρνουν τον λόγο στην τάξη για να μοιραστούν τη σκέψη τους δυνατά. 

Η φωνή είναι το κύρος της ακαδημίας – στις διαλέξεις, στα γραπτά, σε συζητήσεις, σε 

συναντήσεις του διδακτικού προσωπικού. Αν η μόνη φωνή που ακούγεται είναι του 

διδάσκοντα, οι μαθητές στερούνται έναν πρωταρχικό και κριτικό τρόπο μάθησης» 

(Gawelek, Mulquen & Tarule, 1994:181 στο Webb et al., 2002:70). 

 

 



117 
 

4.4.5. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα της προσωπικής εμπειρίας 

Αναμφίβολα η φεμινιστική παιδαγωγική, όπως η φεμινιστική θεωρία, αμφισβητεί τις 

ιεραρχικές σχέσεις και ενθαρρύνει τις δημοκρατικές ως θεμελιώδεις για τη 

διδασκαλία. Επίσης, ευνοεί τις προσωπικές εμπειρίες ως βάση για ανάλυση, 

παραγωγή θεωρίας, ακτιβισμό και έρευνα. Καθοδηγούμενη από σεβασμό, και  

αυξημένη ενσυναίσθηση, «η φεμινιστική παιδαγωγική καθιστά σαφές το ότι το πώς 

βιώνουμε και κατανοούμε τα πράγματα πηγάζει από την κοινωνική μας θέση, 

βασίζεται σε ποικίλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της φυλής, 

της εθνικότητας, της τάξης και της σεξουαλικής προτίμησης (Parry, 1996: 46). Ένας 

στόχος της απελευθερωτικής τάξης είναι τα μέλη της να μάθουν να σέβονται τις 

διαφορές τους αντί να τις φοβούνται. Ο σεβασμός μπορεί να αντικαταστήσει τον 

φόβο όταν οι μαθητές εκφράζουν τις μοναδικές προσωπικές τους εμπειρίες που 

βασίζονται σε ποικίλα υπόβαθρα.  

Όπως αναφέρει η Schoeman, η ενοποιημένη κοινότητα εκπαιδευόμενων και 

εκπαιδευτών που δουλεύουν μαζί, σέβονται την κοινωνικοιστορική ανάπτυξη ο ένας 

του άλλου, αμφισβητεί τις ιεραρχικές σχέσεις εκπαίδευσης, και ενισχύει τους 

κοινωνικούς δεσμούς μέσα σε πιο δημοκρατικές σχέσεις. Οι προσωπικές βιωματικές 

εμπειρίες ευνοούνται ως βάση για ανάλυση, παραγωγή θεωριών, ακτιβισμό και 

έρευνα και οδηγούν σε θετικό αποτέλεσμα όπως αυξημένος σεβασμός, αυξημένη 

ενσυναίσθηση, βελτιωμένες δεξιότητες κριτικής σκέψης και μία πιο ευρεία 

κατανόησης της αλήθειας (Schoeman, 2015:5). 

 

4.4.6. Η αμφισβήτηση των παραδοσιακών απόψεων 

Η φεμινιστική παιδαγωγική αμφισβητεί την έννοια ότι η γνώση και οι διδακτικές 

μέθοδοι μπορούν να είναι απαλλαγμένες από αξίες. Όπως επισημαίνει η Scering, «τα 

σχολεία αναπαράγουν και ενισχύουν την κοινωνική κατασκευή του φύλου μέσα από 

τον διαχωρισμό της διαπαιδαγώγησης και της αυτονομίας, του δημόσιου και του 

ιδιωτικού, του αρσενικού και του θηλυκού (Scering, 1997 στο Webb et al., 2002:70).  

Η έκτη αρχή της φεμινιστικής παιδαγωγικής ουσιαστικά είναι ενσωματωμένη 

στις προηγούμενες πέντε καθώς αμφισβητεί την παραδοσιακή παιδαγωγική άποψη 

και πρακτικές όπως το ότι η γνώση και οι διδακτικές μέθοδοι μπορούν να είναι 

ανεξάρτητες από αξίες. Ουσιαστικά δεν θα πρέπει να αναπαράγεται η διχοτόμηση 

ανάμεσα στη φροντίδα και την αυτονομία, το πολιτικό και το προσωπικό, το 

αρσενικό και το θηλυκό.  
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4.5. Τα μοντέλα της φεμινιστικής παιδαγωγικής 

Σύμφωνα με τις Merriam et al., «η φεμινιστική παιδαγωγική αντιμετωπίζει την 

πρακτική της εκπαίδευσης ενηλίκων πιο άμεσα από την κριτική θεωρία ή τον 

μεταμοντερνισμό επειδή εστιάζει στην ανταλλαγή διδασκαλίας και μάθησης μέσα 

στην τάξη» (Merriam et al., 2007:268). Όπως υπογραμμίζει η Tisdell (2000), παρά τις 

διαφορετικές εκδοχές της φεμινιστικής παιδαγωγικής λόγω των διαφορετικών 

θεωρητικών υπόβαθρων, σε όλες είναι εμφανή πέντε συσχετιζόμενα 

επαναλαμβανόμενα θέματα, τα οποία είναι:  

1. το πώς κατασκευάζεται η γνώση 

2. η φωνή 

3. η αυθεντία 

4. η ταυτότητα  

5. η τοποθετικότητα (positionality), δηλαδή η θέση του ατόμου σε σχέση με τις 

συνθήκες και τους παράγοντες αυτής της θέσης, το πώς η ατομική ταυτότητα 

έχει τοποθετηθεί από άλλους (Tisdell, 2000:157).  

 

4.5.1. Τα μοντέλα φεμινιστικής παιδαγωγικής της Maher 

Όπως υπάρχουν πολλά είδη φεμινισμού, υποστηρίζουν οι Merriam και Caffarella, 

έτσι υπάρχουν και πολλές οπτικές της φεμινιστικής παιδαγωγικής (Merriam & 

Caffarella, 1999:359). Η Maher στο άρθρο της «Toward a richer theory of feminist 

pedagogy» (1987) κατηγοριοποίησε αυτές τις οπτικές σε δύο μοντέλα: το 

απελευθερωτικό μοντέλο (liberatory model) και το μοντέλο του φύλου (gender 

model). Σύμφωνα με την Tisdell (1995), το πρώτο μοντέλο της Maher έχει 

επηρεαστεί από τις στρουκτουραλιστικές και μεταστρουκτουραλιστικές φεμινιστικές 

θεωρίες, ενώ το δεύτερο από τον φιλελεύθερο και ψυχαναλυτικό φεμινισμό (Tisdell, 

1995:71). Οι Merriam και Caffarella επισημαίνουν ότι και τα δύο μοντέλα 

ασχολούνται με την καταπίεση και την ενδυνάμωση, το απελευθερωτικό μοντέλο σε 

συλλογικό επίπεδο και το μοντέλο του φύλο σε προσωπικό (Merriam & Caffarella, 

1999: 359). 

Το απελευθερωτικό ή χειραφετητικό μοντέλο ασχολείται με τη φύση των 

δομικών σχέσεων εξουσίας και τα συστήματα καταπίεσης που βασίζονται στο φύλο, 

τη φυλή, την κοινωνική τάξη και την ηλικία. Προσπαθεί, επίσης, να απαντήσει σε 

ερωτήματα όπως το γιατί φιμώνονται οι φωνές των γυναικών, γιατί απέχουν εντελώς 
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οι γυναίκες από την εκπαίδευση, γιατί παραβλέπεται η συνεισφορά τους εντελώς σε 

όλες τις δομές τις κοινωνίας όπως η εκπαίδευση, η κυβέρνηση κ.α.  

Όπως αναφέρει η Maher (1987), αυτό το μοντέλο επιδιώκει τον κοινωνικό 

μετασχηματισμό εξαλείφοντας την πατριαρχία, τον σεξισμό και την κυριαρχία σε όλα 

τα μέτωπα καθώς είναι επηρεασμένο από τον μεταμοντερνισμό, τον μαρξισμό και την 

κριτική θεωρία. Το μοντέλο αυτό αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικές δομές είναι 

καταπιεστικές μέσω της εξουσίας και του ελέγχου και ότι η καταπίεση από αυτές τις 

δομές και τα συστήματα που βασίζονται στο φύλο, τη φυλή, και την κοινωνική τάξη, 

ενισχύεται από την εκπαίδευση (Maher, 1987, στο Merriam et al, 2007:263). Οι 

εκπαιδευτές που υποστηρίζουν το απελευθερωτικό μοντέλο πασχίζουν για να 

ενισχύσουν τις φωνές των γυναικών, τις βιωματικές τους εμπειρίες και απόψεις για να 

επισημάνουν τα συστήματα εξουσίας, καταπίεσης και προνομίων (Gouthro, 2003 στο 

Merriam et al, 2007: 263). 

Από την άλλη πλευρά, το μοντέλο του φύλου ασχολείται άμεσα με την 

κοινωνικοποίηση των γυναικών και τη διαδικασία του να βρουν τη φωνή τους και να 

κατασκευάσουν τη δική τους γνώση. Όπως αναφέρει η Tisdell (1995), αυτό το 

μοντέλο επικεντρώνεται στη χειραφέτηση των γυναικών σε προσωπικό επίπεδο 

(Tisdell, 1995:73) και καθώς είναι ξεκάθαρα επηρεασμένο από το έργο των Belenky 

et al. (1986) και της Gilligan (1982), στηρίζει την προσωπική αλλαγή των γυναικών 

μέσα από την εκπαίδευση. Όπως αναφέρουν οι Merriam et al., σε αυτό το μοντέλο 

«μία συνδυασμένη προσέγγιση στη μάθηση υποστηρίζεται, όπου οι εμπειρίες ζωής 

εκτιμώνται, όπου η γυναίκα μπορεί να έχει φωνή, και συνεπώς ταυτότητα» (Merriam 

et al., 2007:263). Το επίκεντρο του μοντέλου του φύλου είναι η φωνή των γυναικών 

και το πώς η μάθησή τους θα γίνει πιο αποτελεσματική χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη 

σημασία στις σχέσεις εξουσίας και στην επιρροή τους στην εκπαίδευση.  

 

4.5.2. Τα μοντέλα φεμινιστικής παιδαγωγικής της Tisdell  

Τα μοντέλα φεμινιστικής παιδαγωγικής της Tisdell (1995, 2000) είναι επηρεασμένα 

από αυτά της Maher. Σύμφωνα, όμως, με την Tisdell υπάρχουν τρεις κυρίαρχες 

πτυχές της φεμινιστικής παιδαγωγικής: τα ψυχολογικά μοντέλα, τα 

στρουκτουραλιστικά και τα μεταστρουκτουραλιστικά. Τα ψυχολογικά μοντέλα 

επικεντρώνονται στη ψυχολογική ανάπτυξη των γυναικών ως εκπαιδευόμενες, ενώ τα 

στρουκτουραλιστικά μοντέλα επικεντρώνονται στο να έρθουν αντιμέτωπα με τις 

κοινωνικές δομές του φύλου, της φυλής, της τάξης, των προνομίων, και της 
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καταπίεσης καθώς αυτά επηρεάζουν τη μάθηση των γυναικών. Τέλος, τα 

μεταστρουκτουραλιστικά μοντέλα επικεντρώνονται στο πώς οι κοινωνικές δομές του 

φύλου, της φυλής, και της τάξης δίνουν υπόσταση στην ατομική μας ταυτότητα και 

ανάπτυξη και στο πως αυτές οι δομές μπορούν να αναλυθούν και να 

επαναπροσδιοριστούν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον για να διευκολύνουν το έργο 

προς την κοινωνική αλλαγή (Tisdell, 2000:157). Αναλυτικά τα μοντέλα φεμινιστικής 

παιδαγωγικής της Tisdell εξετάζουμε παρακάτω.  

 

1. Τα ψυχολογικά μοντέλα της φεμινιστικής παιδαγωγικής 

Τα ψυχολογικά μοντέλα της φεμινιστικής παιδαγωγικής είναι ξεκάθαρα επηρεασμένα 

από τη μελέτη των Belenky, Clinchy, Goldberger και Tarule, στο Women’s Ways of 

Knowing (1986). Όπως επισημαίνει η Tisdell, «ο αντίκτυπος αυτής της μελέτης σε 

όλες τις εκδοχές της φεμινιστικής παιδαγωγικής είναι αξιοσημείωτος. Σχεδόν, όλοι οι 

συγγραφείς που γράφουν στον χώρο της φεμινιστικής παιδαγωγικής, ακόμη και αυτοί 

που γράφουν από στρουκτουραλιστικές ή μεταστρουκτουραλιστικές οπτικές, 

παραθέτουν αυτό το δημοσίευμα-ορόσημο σε σχέση με τη μάθηση και τη διδασκαλία 

των γυναικών» (Tisdell, 2000:163).  

 Τα ψυχολογικά μοντέλα επικεντρώνονται στις ανάγκες των γυναικών σε 

ατομικό επίπεδο, στην απελευθέρωση και προσωπική τους ανάπτυξη σε ψυχολογικό 

επίπεδο. Η Tisdell τονίζει ότι τέσσερα από τα επαναλαμβανόμενα θέματα της 

φεμινιστικής παιδαγωγικής: η κατασκευή της γνώσης, η φωνή, η αυθεντία, και η 

μεταβαλλόμενη ταυτότητα, είναι εμφανή στο βιβλίο των Belenky et al. και 

επισημαίνονται στα ψυχολογικά μοντέλα αλλά πάντα σε ατομικό επίπεδο (Tisdell, 

2000: 163-164). Σύμφωνα με την Tisdell, «αυτό που επισημαίνεται είναι οι 

ομοιότητες ανάμεσα στις γυναίκες και επιπλέον το γεγονός ότι οι περισσότερες 

γυναίκες μάθαιναν καλύτερα σε καταστάσεις που δίνουν έμφαση στη σύνδεση, στη 

σχέση, και στη συναισθηματικότητα καθώς και στη λογική» (ο.π.: 164). Οι διαφορές 

ανάμεσα στις γυναίκες δεν είναι κάτι με το οποίο ασχολούνται αυτά τα μοντέλα.  

Σκοπός τους είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος, 

ένα περιβάλλον όπου οι γυναίκες μπορούν να μάθουν και να βρουν τη φωνή τους. Το 

θέμα της φωνής, όπως διαπιστώσαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι 

συνηθισμένο και κεντρικό στη φεμινιστική ψυχολογική βιβλιογραφία και 

χρησιμοποιείται μεταφορικά και από τη Gilligan (1982) και από τις Belenky et al. 

(1986), όταν οι γυναίκες περιγράφουν τη διαδικασία μάθησης για να ξεχωρίσουν 
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αυτά που τους έχουν πει οι εκπαιδευτικές αυθεντίες από αυτό που αυτές οι ίδιες 

πιστεύουν βάσει της δικής τους κριτικής σκέψης και εμπειρίας. Η διαδικασία του να 

βρουν οι γυναίκες τη φωνή τους περιλαμβάνει την ανάπτυξη της ικανότητας να δουν 

τον εαυτό τους ως κατασκευαστή γνώσης, να αναπτυχθούν προσωπικά για να 

αλλάξουν τις ζωές τους.  

Μερικές παιδαγωγικές στρατηγικές αυτού του μοντέλου είναι το να 

μοιράζονται προσωπικές ιστορίες, η δημιουργία δυάδων και μικρών ομάδων που 

προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες, και το παιχνίδι-

ρόλων με έμφαση στις εμπειρίες των γυναικών. Πολλές από αυτές τις συμμετοχές 

θυμίζουν τις πρακτικές του Knowles (1980), κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη γιατί 

βάση τόσο της θεωρίας του Knowles όσο και αυτών των μοντέλων της φεμινιστικής 

παιδαγωγικής αποτελεί η ανθρωπιστική ψυχολογία. (Tisdell, 1995:75). Σε τι 

διαφέρουν; Η έμφαση εδώ είναι στη δημιουργία ενός ασφαλούς μαθησιακού 

περιβάλλοντος όπου οι γυναίκες μπορούν να βρουν τη φωνή τους. Υπάρχει η 

υπόθεση ότι οι γυναίκες είναι πιο ασφαλείς για να βρουν τη φωνή τους όταν οι δικοί 

τους τρόποι μάθησης είναι στο προσκήνιο, δηλαδή η συζήτηση των εμπειριών τους 

συγκεκριμένα ή το πώς κατασκεύασαν τη γνώση είναι προνόμιο ή όταν δεν υπάρχουν 

άνδρες παρόντες. Φαίνεται ότι αυτά τα μοντέλα προσπαθούν να μειώσουν τον 

παράγοντα του αρσενικού προνομίου για να δημιουργήσουν το ασφαλές περιβάλλον, 

κάτι το οποίο ο Knowles δεν έλαβε υπόψη του. Βέβαια αυτά τα μοντέλα με τη σειρά 

τους δεν λαμβάνουν υπόψη τους τον αντίκτυπο του προνομίου των λευκών ή 

ετεροφυλόφιλων γυναικών.  

Η Tisdell (1995) προτείνει τη χρήση των παιδαγωγικών στρατηγικών που 

προτείνονται από τα μοντέλα του ψυχολογικού προσανατολισμού σε ομάδες που 

αποτελούνται μόνο από γυναίκες ή σε ομάδες στις οποίες η γυναικεία εμπειρία 

θεωρείται πιο προνομιούχα από την ανδρική. Αυτές οι στρατηγικές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, καθώς προωθούν τη σύνδεση και τις σχέσεις, σε ομάδες που 

αποτελούνται από γυναίκες διαφορετικών φυλών γιατί έτσι θα τους δοθεί η ευκαιρία 

να έρθουν πιο κοντά υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έμφαση στις ομοιότητες και 

όχι στις διαφορές τους. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι αυτή σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει φυλετική ομοιογένεια, η κατασκευή του «ασφαλούς» περιβάλλοντος ευνοεί 

περισσότερο τις λευκές γυναίκες εκτός αν η ομάδα αποτελείται από μέλη της ίδιας 

φυλετικά περιθωριοποιημένης ομάδας (ο.π.:76).  
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2. Τα στρουκτουραλιστικά μοντέλα της φεμινιστικής παιδαγωγικής 

Όπως τα ψυχολογικά μοντέλα της φεμινιστικής παιδαγωγικής, έτσι και τα 

στρουκτουραλιστικά άρχισαν να αναπτύσσονται στις αρχές της δεκαετίας του 1980 

αλλά, όπως είναι αναμενόμενο, έχουν διαφορετικές θεωρητικές βάσεις. (Tisdell, 

2000:168). Τα στρουκτουραλιστικά μοντέλα έχουν επηρεαστεί από τις 

στρουκτουραλιστικές φεμινιστικές θεωρίες καθώς και από τα έργα του Freire (1971) 

και άλλων θεωρητικών της κριτικής παιδαγωγικής. Σύμφωνα με αυτά, οι κοινωνικές 

δομές όπως το φύλο, η φυλή, και η κοινωνική τάξη επηρεάζουν την εκπαίδευση, τη 

συμπεριφορά των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών. Σύμφωνα με τα 

στρουκτουραλιστικά μοντέλα της φεμινιστικής παιδαγωγικής, αυτές οι δομές και οι 

σχέσεις εξουσίας θα πρέπει να αναλυθούν. 

Τα συστήματα καταπίεσης της κοινωνίας αναπαράγονται από το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Δεν δίνουν σημασία στο πως οι γυναίκες κατασκευάζουν τη γνώση αλλά 

ασχολούνται με το πώς οι πολιτικοί και κοινωνικοί μηχανισμοί ελέγχουν τη 

διαδικασία παραγωγής της γνώσης και έχουν περιθωριοποιήσει τη συνεισφορά των 

γυναικών και των μη λευκών ατόμων. 

Η bell hooks στο βιβλίο της Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black 

(1989) υποστηρίζει έναν δραστήριο ρόλο στην αμφισβήτηση των άνισων σχέσεων 

εξουσίας που βασίζονται στο φύλο, τη φυλή και την τάξη τόσο στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον όσο και στην κοινωνία και χρησιμοποιεί τον ρόλο και την εξουσία της ως 

εκπαιδεύτρια για να το κάνει αυτό αναφέροντας χαρακτηριστικά για το δικό της 

στρουκτουραλιστικό μοντέλο φεμινιστικής παιδαγωγικής ότι: 

είναι ένα μοντέλο παιδαγωγικής που βασίζεται στην υπόθεση ότι 

πολλοί μαθητές θα παρακολουθήσουν μαθήματά μου [μαθητές] οι 

οποίοι φοβούνται να υψώσουν το ανάστημά τους ως σκεπτόμενοι 

κριτικά, οι οποίοι φοβούνται να μιλήσουν (ειδικά μαθητές από 

καταπιεσμένες και εκμεταλλευόμενες ομάδες). Η επαναστατική ελπίδα 

που φέρνω στην τάξη είναι ότι θα γίνει ένας χώρος όπου αυτοί μπορούν 

να εκφράσουν τη φωνή τους. Σε αντίθεση με το στερεοτυπικό μοντέλο 

που προτείνει οι γυναίκες να εκφράσουν την φωνή τους σε μια 

ατμόσφαιρα ασφάλειας (στην οποία όλοι θα είμαστε καλοσυνάτοι και 

θα φροντίζουμε ο ένας τον άλλον), εγώ ενθαρρύνω τους μαθητές να 

εκφράσουν τη φωνή τους σε μια ατμόσφαιρα όπου ίσως να φοβούνται ή 

να θεωρούν ότι βρίσκονται σε κίνδυνο (hooks, 1989:53 στο Tisdell, 

2000:167).  

 

Η hooks θέλει να βοηθήσει τους μαθητές να εξετάσουν τις κοινωνικές συνθήκες που 

επηρεάζουν τις ζωές τους και να δουλέψουν για την κοινωνική αλλαγή, να 
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εκφράσουν τη «φωνή» τους σε ένα μη «ασφαλές» περιβάλλον. Το ασφαλές 

περιβάλλον, για την hooks, ευνοεί τους προνομιούχους οι οποίοι αγνοούν τους μη 

προνομιούχους.  

Η Tisdell επισημαίνει ότι και τα πέντε επαναλαμβανόμενα θέματα της 

φεμινιστικής παιδαγωγικής είναι εμφανή σε αυτά τα μοντέλα: η κατασκευή της  

γνώσης, η φωνή, η αυθεντία, η μεταβαλλόμενη ταυτότητα και πώς να διαχειριστείς τη 

διαφορά. (Tisdell, 2000:167). Οι διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες, ανάμεσα στους 

εκπαιδευόμενους, οι διαφορές που βασίζονται στο φύλο, στη φυλή και στην 

κοινωνική τάξη δεν παραβλέπονται. Αντιθέτως τα περιθωριοποιημένα εξαιτίας αυτών 

των διαφορών άτομα μπορούν να εκφράσουν τη «φωνή» τους, να ακουστούν, να 

κατασκευάσουν γνώση. Από την άλλη, οι εκπαιδευόμενοι ως άτομα ίσως να 

παραμελούνται.  

 

3. Τα μεταστρουκτουραλιστικά μοντέλα της φεμινιστικής παιδαγωγικής 

Σύμφωνα με την Tisdell (2000), τα μεταστρουκτουραλιστικά μοντέλα της 

φεμινιστικής παιδαγωγικής τα οποία τονίζουν την τοποθετικότητα (positionality) των 

εκπαιδευόμενων αλλά κυρίως των εκπαιδευτών, προσφέρουν τόσο θεωρητική όσο 

και πρακτική καθοδήγηση σε αυτούς που προσπαθούν να εφαρμόσουν μία 

χειραφετική φεμινιστική προσέγγιση στη διδασκαλία τους (Tisdell, 2000:169). 

 Ο μεταστρουκτουραλιστικός φεμινισμός, όπως είδαμε και σε προηγούμενα 

κεφάλαια, ασχολείται με την έννοια της αποδόμησης όλων όσων έχουν 

κατασκευαστεί μέσω της κοινωνικοποίησής μας ιδιαίτερα όσον αφορά πτυχές της 

ταυτότητας όπως το φύλο, η φυλή ή η κοινωνική τάξη. Αμφισβητεί την έννοια των 

απόλυτων κατηγοριών, αμφισβητεί τις σχέσεις εξουσίας, επισημαίνει τη 

σπουδαιότητα του φύλου, και των δομικών συστημάτων προνομίων και καταπίεσης 

αλλά σημειώνει τους περιορισμούς του να επικεντρωθούμε μόνο στις κοινωνικές 

δομές (Tisdell, 2000:170). Σύμφωνα με την Tisdell, «οι διασταυρώσεις του φύλου με 

άλλα συστήματα καταπίεσης και προνομίων είναι καίριας σημασίας στην κατασκευή 

του εαυτού στον φεμινιστικό μεταστρουκτουραλισμό» (ο.π.:170) καθώς 

επικεντρώνεται στις συνδέσεις ανάμεσα στο άτομο και τα διασταυρωτικά δομικά 

συστήματα προνομιών και καταπίεσης που επηρεάζουν το πώς οι εκπαιδευόμενοι 

κατασκευάζουν τη γνώση.  

Η μεταστρουκτουραλιστική οπτική αμφισβητεί την έννοια της μοναδικής 

αλήθειας και προτείνει οι άνθρωποι να βρουν τη δική τους εκδοχή της αλήθειας και 
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της πραγματικότητας λαμβάνοντας υπόψη τους τις εμπειρίες τους και την 

τοποθετικότητά τους. Επιπλέον, τονίζει την έννοια της συνεχώς μεταβαλλόμενης 

ταυτότητας και τη σύνδεση αυτής με τις κοινωνικές δομές και το πώς αυτό επηρεάζει 

την τοποθετικότητα τους στα μαθησιακά περιβάλλοντα. Με τις αλλαγές στην 

ταυτότητα, αυξάνεται και η ικανότητα των ατόμων για δράση και έλεγχο της ζωής 

τους.  Επίσης, σύμφωνα με την Tisdell (2000), ο μεταστρουκτουραλισμός αμφισβητεί 

τις κατηγορίες και τα δυαδικά αντίθετα. Δεδομένης της σπουδαιότητας του 

συναισθηματισμού, της σύνδεσης, και της σχέσης που τονίζονται στη βιβλιογραφία, 

είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τη φεμινιστική μεταστρουκτουραλιστική 

αποδόμηση της διχοτομίας λογική/συναισθηματισμός. «Μία τέτοια αποδόμηση 

λαμβάνει υπόψη τόσο τις λογικές ή διανοητικές πτυχές του συναισθηματισμού όσο 

και τα συναισθηματικά στοιχεία της λογικής» (ο.π.:171).  

Μία ακόμη θεμελιώδη αρχή της μεταστρουκτουραλιστικής προσέγγισης που 

πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στα πλαίσια τη φεμινιστικής παιδαγωγικής, σύμφωνα 

με την Tisdell, είναι η αναγνώριση ότι ο εαυτός κατασκευάζει γνώση σε σχέση με 

τους άλλους και ότι τόσο ο εαυτός όσο και οι άλλοι είναι τοποθετημένοι μέσα σε 

κοινωνικές δομές όπου είναι ταυτόχρονα προνομιούχοι και κατασκευασμένοι. Αυτές 

οι κοινωνικές δομές και οι σχέσεις εξουσίας επηρεάζουν όχι μόνο το πώς έχει 

παραχθεί η γνώση και έχει διαδοθεί στην κοινωνία αλλά, επίσης, το πώς αυτό που 

μετράει ως γνώση έχει καθοριστεί και από ποιον (ο.π.:176-177).  

O ρόλος του εκπαιδευτή στα μεταστρουκτουραλιστικά μοντέλα της 

φεμινιστικής παιδαγωγικής είναι, όπως αναφέρει η hooks (1994), «να εκπαιδεύουν 

για την εφαρμογή της ελευθερίας». Η Tisdell υπογραμμίζει ότι οι εκπαιδευτές του 

μεταστρουκτουραλιστκού φεμινισμού «όπως ο Freire, βλέπουν τους εαυτούς τους ως 

ριζοσπάστες εκπαιδευτές που αμφισβητούν το κατεστημένο, σε αντίθεση με τους 

διευκολυντές οι οποίοι ίσως επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους να επικεντρωθούν 

μόνο σε αυτό που θέλουν να μάθουν, το οποίο ίσως ακούσια διατηρεί το 

κατεστημένο» (Tisdell, 2000:179-180). Οι εκπαιδευτές, επομένως, πρέπει να 

αναζητήσουν και να επικυρώσουν τις συνεισφορές αυτών που έχουν 

περιθωριοποιηθεί περισσότερο από τα συστήματα καταπίεσης. Οι εκπαιδευτές πρέπει, 

επίσης, να λάβουν υπόψη τους πώς το δικό τους φύλο, φυλή, τάξη είναι σε θέση να 

επηρεάσουν τον τρόπο που οι εκπαιδευόμενοι τους αντιμετωπίζουν ως φιγούρες 

αυθεντίας. Τέλος, οι εκπαιδευτές ενηλίκων γυναικών θα πρέπει να διδάσκουν την 

κοινωνική αλλαγή λαμβάνοντας υπόψη τους τις συνθήκες, καθώς και τη δική τους 
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τοποθετικότητα, αλλά και αυτήν των εκπαιδευόμενων - το αν αυτό θα γίνει με άμεση 

συζήτηση ή με πιο έμμεσους τρόπους εξαρτάται από το πλαίσιο. Όπως αναφέρει η 

Hugo (2000): «οι εκπαιδευτές ενηλίκων πρέπει να καταλάβουν καλύτερα τη δική τους 

θέση μέσα στους κοινωνικούς τους κόσμους για να αναγνωρίζουν και να 

διαπραγματεύονται τα ατομικά ή συλλογικά θέματα που φέρνουν οι γυναίκες ως 

εκπαιδευόμενες» (Hugo, 2000:188). 

 

4.6. Η φεμινιστική παιδαγωγική και η εκπαίδευση ενηλίκων 

Η Schoeman (2015) επισημαίνει ότι ο σκοπός της φεμινιστικής παιδαγωγικής είναι η 

ανάπτυξη της συνείδησης των εκπαιδευόμενων όσον αφορά στην πατριαρχική 

καταπίεση, και η ενδυνάμωσή τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντισταθούν σε 

αυτήν (Schoeman, 2015:5). Η Robertson (1994:11-15 στο Schoeman, 2015:5) 

προτείνει τους εξής τέσσερις τρόπους εφαρμογής της φεμινιστικής παιδαγωγικής: την 

αποκέντρωση της εξουσίας, την ενεργή μάθηση, τις ακτιβιστικές εργασίες και τις 

πρακτικές φεμινιστικής αξιολόγησης. Αυτοί οι τρόποι θα οδηγήσουν στη 

συνεργατική δημιουργία γνώσης, στην αμφισβήτηση των πατριαρχικών δομών και 

στην αναγνώριση των εκπαιδευόμενων ως φορείς κοινωνικής αλλαγής. Η εξουσία, 

σύμφωνα με τις πρακτικές της φεμινιστικής παιδαγωγικής, μοιράζεται ανάμεσα στον 

εκπαιδευτή και στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ενθαρρύνονται να σκέφτονται 

κριτικά, να συμμετέχουν μέσω του διαλόγου στη μαθησιακή διαδικασία καθώς και 

στη διαδικασία αξιολόγησης και να μοιράζονται τις απόψεις και τις εμπειρίες τους.  

Η Hugo (2000) υποστηρίζει ότι:  

η αξία της κατανόησης της μάθησης των γυναικών προέρχεται από το 

πώς οι επαγγελματίες του χώρου παίρνουν και χρησιμοποιούν αυτήν τη 

γνώση για την εξυπηρέτηση των οραμάτων τους για την εκπαίδευση 

ενηλίκων. Τα εκπαιδευτικά οράματα – είτε ενός ατόμου είτε ενός 

οργανισμού – αποτελούν πλαίσιο αναφοράς μέσα από το οποίο 

βλέπουμε τα προβλήματα, σχηματίζουμε ερωτήματα, παράγουμε 

συζητήσεις, υπογραμμίζουμε πρότυπα και κατασκευάζουμε καινούργια 

μαθησιακά περιβάλλοντα (Hugo, 2000: 186).  

 

Η εκπαίδευση ενηλίκων οφείλει να αναθεωρήσει και να επαναοραματιστεί, να 

στρέψει την προσοχή της και να επανεξετάσει τις αντιλήψεις της σχετικά με τις 

γυναίκες ως εκπαιδευόμενες. Η Hugo (2000) επιγραμματικά προτείνει στους 

επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων τα εξής: τον σεβασμό των γυναικών ως 

σκεπτόμενα άτομα και τον σχεδιασμό της μάθησης για τις γυναίκες ως 

ολοκληρωμένα άτομα, την αντιμετώπιση των γυναικών εκπαιδευόμενων ως γυναίκες 
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από συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια, την επίγνωση των υποθέσεων του οργανισμού 

για τις γυναίκες εκπαιδευόμενες, την προσοχή στην ανατροφοδότηση των γυναικών, 

τον εντοπισμό των γραμμών ισχύος και προνομίων του εκπαιδευτικού κατεστημένου, 

την αναγνώριση ότι η φυλή, η τάξη, και το φύλο επηρεάζουν και τους 

εκπαιδευόμενους, την αμφισβήτηση του πώς οι εκπαιδευτικές και διοικητικές 

διαδικασίες επηρεάζουν τις γυναίκες εκπαιδευόμενες, τη δημιουργία χώρου για να 

είναι σε θέση οι γυναίκες να μιλήσουν, να θέσουν ερωτήματα, να πάρουν 

πρωτοβουλία, να συνεργαστούν και να πετύχουν, την κατανόηση ότι η αντίσταση από 

κάποιες γυναίκες εκπαιδευόμενες ίσως να είναι προς το συμφέρον τους, να 

προσπαθήσουν να καταλάβουν το γιατί, να κάνουν το αόρατο ορατό, να είναι 

ανοιχτοί στον να αλλάξουν γνώμη και τον τρόπο που κάνουν αυτό που κάνουν βάσει 

αυτού που θα μάθουν (Hugo, 2000: 187-188).  

Η Tisdell (1995) δεν παρέχει καμία συνταγή για το πώς να δημιουργήσουμε 

ένα ανοιχτό μαθησιακό περιβάλλον που δεν αποκλείει κανέναν. Δίνει, όμως, κάποιες 

κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση της 

συναισθηματικής και εμπειρικής γνώσης με θεωρητικές έννοιες, την προσοχή στις 

σχέσεις εξουσίας που είναι εγγενείς στην παραγωγή της γνώσης, την προσοχή στο 

γεγονός ότι οι συμμετέχοντες είναι τοποθετημένοι διαφορετικά σε σχέση ο ένας με 

τον άλλον και με τη γνώση που αποκτιέται, την αναγνώριση διαφοράς εξουσίας 

ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους, την αναγνώριση της 

τοποθετικότητας όλων των εμπλεκόμενων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την 

αναγνώριση του ότι οι επιλογές σχετικές με το πρόγραμμα σπουδών έμμεσα ή άμεσα 

συνεισφέρουν στην αμφισβήτηση των σχέσεων εξουσίας, την υιοθέτηση 

χειραφετητικών στρατηγικών διδασκαλίας, την επίγνωση των τρόπων στους οποίους 

η ασυνείδητη συμπεριφορά συνεισφέρει στην αμφισβήτηση ή αναπαραγωγή άνισων 

σχέσεων εξουσίας, και την παρότρυνση για τη δημιουργία μιας κοινότητας που θα 

βασίζεται στη δεκτικότητα και στην πνευματική επιμέλεια για τη δημιουργία μιας 

δημοκρατικής συμπεριληπτικής τάξης (Tisdell, 1995: 98). Σε αυτήν τη δημοκρατική 

συμπεριληπτική τάξη, όλες οι αξίες και τα βιώματα των εκπαιδευόμενων – ειδικά των 

γυναικών και των περιθωριοποιημένων εκπαιδευόμενων – είναι σεβαστά, η εξουσία 

αποκεντρώνεται, οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να εκφράσουν τις απόψεις τους, 

τις ανάγκες τους και τη γνώση τους.  

  Η Sheared (1994) επισημαίνει ότι «ο σκοπός μας ως εκπαιδευτές ενηλίκων 

είναι να βρούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ανακαλύψουμε και να 
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αναγνωρίσουμε τη φωνή του κάθε μαθητή, να αναγνωρίσουμε ότι εμείς, όπως οι 

μαθητές μας, φέρνουμε τις [δικές μας] πραγματικότητες στο μαθησιακό περιβάλλον, 

να βρούμε τρόπους να αποδυναμωθούμε μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον έτσι ώστε 

οι μαθητές να αρχίσουν να παίρνουν την ευθύνη για τη μάθησή τους και να 

καταλάβουν ότι οι πληροφορίες που προσφέρουμε βασίζονται σε πολιτικά, ιστορικά, 

φυλετικά, οικονομικά συγκείμενα που είναι μοναδικά σε εμάς, με άλλα λόγια  

αναγνωρίζουμε ότι οι δικές μας υποκειμενικές αντιλήψεις του κόσμου είναι 

διαφορετικές αλλά αλληλένδετες» (Sheared, 1994:31). 

 

4.7. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

Ο σκοπός της φεμινιστικής παιδαγωγικής είναι να αφυπνίσει τη συνείδηση των 

εκπαιδευόμενων, να τους ενδυναμώσει και να τους βοηθήσει να αντιμετωπίζουν την 

πατριαρχική καταπίεση. Όπως αναφέρει η Tisdell (2000), η φεμινιστική παιδαγωγική 

σχετίζεται με τις ιστορίες των γυναικών και συμβάλει στο να κατανοήσουμε το πώς 

να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ιστορίες και τα παραδείγματα από την πραγματική 

ζωή σε εκπαιδευτικές καταστάσεις για να διευκολύνουμε τόσο την ανάπτυξη των 

γυναικών όσο και τις δομικές κοινωνικές αλλαγές για τις γυναίκες (Tisdell, 2000: 

182).  

 Όπως εξετάσαμε στο παρόν κεφάλαιο, η φεμινιστική παιδαγωγική έχει 

επηρεαστεί από διάφορες φεμινιστικές θεωρίες. Σύμφωνα με τη Fisher, όλα τα 

μοντέλα της φεμινιστικής παιδαγωγικής εμπλέκουν τις γυναίκες εκπαιδευόμενες «σε 

μια πολιτική συζήτηση για την έμφυλη αδικία. Αυτή η συζήτηση είναι συλλογική, 

συνεργατική, και διαρκώς σε εξέλιξη (…) που επικεντρώνεται στις εμπειρίες, τις 

ιδέες, τα συναισθήματα, τις πράξεις των γυναικών. Μια συζήτηση που επιδιώκει να 

κατανοήσει και να αμφισβητήσει τις σχέσεις εξουσίας, να υποστηρίξει και να 

δημιουργήσει τη δυνατότητα πολιτικής δράσης για τις ανησυχίες και τα προβλήματα 

των γυναικών, αμφισβητεί το νόημα για διαφορετικά τοποθετημένες γυναίκες στην 

καταπίεση και απελευθέρωση, εξελίσσεται κρατώντας μία μη-επικριτική στάση αλλά 

καλλιεργεί την πολιτική κρίση που είναι απαραίτητη για δράση ως απάντηση στις 

έμφυλες μορφές αδικίας» (Fisher, 2001:44).  

 

 

 

 



128 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο   

Επίλογος 

 

5.1. Συμπερασματικές παρατηρήσεις  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αρχικά, έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν 

τόσο οι θεωρητικές προσεγγίσεις της φεμινιστικής θεωρίας όσο και οι δράσεις του 

φεμινιστικού κινήματος. Είναι εμφανές ότι και οι δύο έχουν στο επίκεντρο τους τις 

γυναίκες και την καταπίεση και εκμετάλλευση που αυτές έχουν διαχρονικά υποστεί. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύθηκαν τα τέσσερα κυριότερα φεμινιστικά ρεύματα και η 

επιρροή τους στη ζωή των γυναικών, γενικότερα, και στην εκπαίδευση τους, 

ειδικότερα.  

Όπως υπογραμμίσαμε, οι φεμινίστριες που επηρεάστηκαν από τη φιλελεύθερη 

θεώρηση, από την περίοδο του Διαφωτισμού και μετέπειτα, επεδίωξαν να 

προωθήσουν τα συμφέροντα των γυναικών στη δημόσια σφαίρα και να άρουν τον 

αποκλεισμό τους από το άνισο πολιτικοκοινωνικό σύστημα χωρίς ωστόσο να 

επιθυμούν να επιφέρουν ριζικές αλλαγές σε αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι 

μαρξίστριες-φεμινίστριες σε καμία περίπτωση δεν ήταν σε θέση να ταυτιστούν με τη 

φιλελεύθερη οπτική, καθώς για αυτές οι κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές 

συνθήκες ως απόρροια του καπιταλιστικού συστήματος είναι υπεύθυνες για τη 

διαιώνιση της καταπίεσης των γυναικών. Οι φεμινίστριες αυτής της οπτικής 

ασπάζονται τη μαρξική θεωρία, σύμφωνα με την οποία, μετά την κατάρρευση του 

καπιταλισμού, θα δημιουργηθεί ένα σύστημα που δε θα εκμεταλλεύεται τις γυναίκες 

οι οποίες θα είναι ισότιμες με τους άνδρες. Ο ριζοσπαστικός φεμινισμός 

επικεντρώνεται στην πατριαρχία και στο πώς η παρουσία της σε όλους τους τομείς 

της κοινωνίας ενισχύει την ανδρική εξουσία και παράλληλα την περιθωριοποίηση 

των γυναικών. Τέλος, ο μεταστρουκτουραλιστικός φεμινισμός αμφισβητεί όλες τις 

προηγούμενες αντιλήψεις, επισημαίνει τη σχέση ανάμεσα στο λόγο και την εξουσία 

και στοχεύει στην αποδόμηση του κοινωνικά κατασκευασμένου ανθρωπιστικού 

υποκειμένου.  

Αντιλαμβανόμαστε ότι παρόλο που οι οπτικές των φεμινιστικών ρευμάτων 

διαφέρουν, έχουν ως κοινό σημείο το ότι αποδέχονται πως στον χώρο της 

εκπαίδευσης επικρατούν οι ίδιες άδικες προς τις γυναίκες στάσεις και πως οι αλλαγές 

αυτών είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη του σκοπού του φεμινισμού ο οποίος 

δεν είναι άλλος από το να εξαλειφθούν οι έμφυλα άνισες σχέσεις εξουσίας, ο 
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σεξισμός, η καταπίεση, οι πατριαρχικές αντιλήψεις και η εκμετάλλευση των 

γυναικών και να προωθηθεί η χειραφέτησή τους.  

Στην παρούσα εργασία διαπιστώθηκε ότι η εκπαίδευση ενηλίκων, 

χρησιμοποιώντας ως πρόφαση την αντικειμενικότητα, βασίζει την προσέγγισή της 

στην ανδροκεντρική επιστημολογία και αγνοεί σε μεγάλο βαθμό τις γυναικείες φωνές 

και εμπειρίες. Όμως, είναι βέβαιο ότι αν το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων 

αναγνωρίσει και αποδεχτεί μια φεμινιστική ανάλυση των θεμάτων των γυναικών, και 

γενικά των περιθωριοποιημένων ομάδων, και προσφέρει στις γυναίκες την ευκαιρία 

να μετασχηματιστούν, να απελευθερωθούν και τελικά να αναδομήσουν τη θέση τους 

στην κοινωνική πραγματικότητα, θα είναι σε θέση να αποδείξει ότι είναι ένας τομέας 

ο οποίος προωθεί την κοινωνική αλλαγή και δικαιοσύνη. 

Η αναφορά στις γενικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και η πιο 

λεπτομερής ανάλυση τριών από τις βασικότερες θεωρίες του πεδίου, μας βοήθησαν 

να εξετάσουμε το κατά πόσο αυτές προωθούν ή περιθωριοποιούν τις γυναίκες. 

Αναμφισβήτητα, η εκπαίδευση ενηλίκων ως τομέας που στοχεύει στην κοινωνική 

δικαιοσύνη είναι ένας τομέας στον οποίο οι γυναίκες μπορούν να βρουν τη φωνή 

τους. Θεωρίες όπως αυτή του Freire, που προάγει την αμφισβήτηση, τον κριτικό 

διάλογο και την κριτική συνειδητοποίηση, και του Mezirow που προωθεί τον κριτικό 

στοχασμό, τον αυτοστοχασμό και τον μετασχηματισμό, είναι θεωρίες που είναι σε 

θέση να στηρίξουν τη χειραφέτηση των γυναικών και τον μετασχηματισμό της 

πατριαρχικής κοινωνίας. 

  Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι θεωρίες που προσδιορίζουν συγκεκριμένους 

γυναικείους τρόπους μάθησης είναι παρωχημένες καθώς η μάθηση είναι κοινωνικά 

κατασκευασμένη και η διαδικασία κατασκευής της συνδέεται με τις εκάστοτε 

κοινωνικοπολιτικές και ιστορικές συνθήκες και τους στόχους όσων έχουν την 

εξουσία. Επιπλέον, οι γυναίκες, όπως γίνεται αντιληπτό, δεν αποτελούν μία ενιαία 

ομοιογενή ομάδα αλλά άτομα των οποίων οι ταυτότητές μεταβάλλονται συνεχώς και 

οι πτυχές αυτών των ταυτοτήτων διασταυρώνονται εκθέτοντάς τες έτσι σε πολλαπλά 

συστήματα καταπίεσης.   

Η διατύπωσή θεωριών που προωθούν την ιδιαιτερότητα των γυναικών ως 

εκπαιδευόμενες συνέβαλε κάποια στιγμή στο παρελθόν στο να ξεπεραστεί η τάση 

παρουσίασης θεωριών και ερευνών με επίκεντρο τους άνδρες ως καθολικευμένες 

θεωρίες που αδικούσαν τις γυναίκες. Σε τομείς όπως η εκπαίδευση ενηλίκων η 

αποδοχή και η εφαρμογή τέτοιων θεωριών, που βασίζονται σε γενικεύσεις, 
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υιοθετήθηκαν για να επισημανθεί η αντικειμενικότητα αλλά στην πραγματικότητά το 

μόνο που πέτυχαν είναι να διαιωνίζουν τα στερεότυπα και τον σεξισμό.  

 Η απάντηση του φεμινισμού στις εκπαιδευτικές θεωρίες και πρακτικές που 

προώθησαν τη γενίκευση και αγνόησαν το κοινωνικό φύλο είναι η φεμινιστική 

παιδαγωγική. Ο σκοπός της φεμινιστικής παιδαγωγικής είναι να αφυπνίσει τη 

συνείδηση των εκπαιδευόμενων, να τους ενδυναμώσει και να τους βοηθήσει να 

αντιμετωπίζουν την πατριαρχική καταπίεση. Όπως αναφέρουν οι Crabtree et al. 

(2009), η παιδαγωγική δε σχετίζεται μόνο με τις πρακτικές των εκπαιδευτικών αλλά 

και με τις κοινωνικές ιεραρχίες και τις ιδεολογικές και πολιτικές διαστάσεις της 

εκπαίδευσης. Επομένως, η φεμινιστική παιδαγωγική είναι ένα κίνημα εναντίον των 

ηγεμονικών εκπαιδευτικών πρακτικών που περιλαμβάνει θεωρίες για τη μάθηση, για 

το περιεχόμενο, για τις πρακτικές της τάξης που βασίζονται στην κριτική θεωρία και 

τις φεμινιστικές αρχές (Crabtree et al., 2009:1). 

Σύμφωνα με τους Crabtree et al. (2009), η φεμινιστική παιδαγωγική, παρά την 

κριτική που έχει ασκήσει στην απελευθερωτική παιδαγωγική του Freire, μοιράζεται 

μαζί της τα εξής χαρακτηριστικά: α) βασίζεται σε αντιλήψεις σχετικά με την εξουσία 

και την ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης, β) αναγνωρίζει την ύπαρξη της 

καταπίεσης καθώς και την ανάγκη εξάλειψης αυτής, και γ) φέρνει στο προσκήνιο τον 

στόχο του κοινωνικού μετασχηματισμού. Αυτό που την ξεχωρίζει από την φρεϊριανή 

παιδαγωγική είναι το ότι αμφισβητεί το ενιαίο κοινωνικό υποκείμενο και την 

ουσιοκρατική ταυτότητα και τονίζει την πολύπλευρη και μεταβαλλόμενη φύση των 

ταυτοτήτων και της καταπίεσης, ενώ παράλληλα εκτιμά την ιστορία και την αξία της 

φεμινιστικής αφύπνισης της συνείδησης, και επικεντρώνεται τόσο στη συνείδηση και 

την κοινωνική θέση του εκπαιδευόμενου όσο και στου εκπαιδευτή (Crabtree et al., 

2009: 3). 

Τα κοινά σημεία της φεμινιστικής παιδαγωγικής με την κριτική παιδαγωγική 

είναι αρκετά, όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η φεμινιστική παιδαγωγική έχει 

χαρακτηριστικά που την καθιστούν μοναδική. Η φεμινιστική παιδαγωγική έχει άποψη 

σχετικά με τις πρακτικές στην τάξη και στόχους που βασίζονται στην αμφισβήτηση 

των έμφυλων πρακτικών στις κοινωνικές δομές και στα εκπαιδευτικά συγκείμενα. Η 

ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης και ο κοινωνικός μετασχηματισμός είναι 

βασικοί στόχοι της φεμινιστικής παιδαγωγικής. Η επιστημολογική αξία της εμπειρίας, 

οι υποκειμενικοί τρόποι μάθησης, η αμφισβήτηση των παραδοσιακών πρακτικών, ο 

αποκλεισμός των περιθωριοποιημένων ομάδων, η ενθάρρυνση αυτών των 
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περιθωριοποιημένων ομάδων να βρουν τη φωνή τους αρχικά, στην τάξη και έπειτα 

στην κοινωνία, η ενθάρρυνση μη-ιεραρχικών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτών και 

εκπαιδευόμενων, ο σεβασμός στα άτομα και στη διαφορετικότητά τους, η 

αναγνώριση διασταυρώσεων φύλου, φυλής, τάξης, και εθνικότητας είναι τα 

κυριότερα σημεία προσέγγισης της παιδαγωγικής από τη φεμινιστική οπτική.   

Οι Stake και Hoffmann (2000) διακρίνουν τέσσερα χαρακτηριστικά στοιχεία 

της φεμινιστικής παιδαγωγικής τα οποία είναι: α) η συμμετοχική μάθηση, που 

σχετίζεται με την άμεση συμμετοχή και συνεισφορά των εκπαιδευόμενων και των 

εμπειριών, γνώσεων και απόψεων τους στη μαθησιακή διαδικασία, β) η επικύρωση 

των προσωπικών εμπειριών και η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης μέσω της 

ενθάρρυνσης των εκπαιδευόμενων να συνδέουν τις προσωπικές υποκειμενικότητές 

τους με το ευρύτερο πλαίσιο καθώς τόσο οι προσωπικές εμπειρίες όσο και η 

ακαδημαϊκή έρευνα αποτελούν αποδεκτές πηγές γνώσης η ενσωμάτωση των οποίων 

ενθαρρύνεται μέσω εργασιών όπως η καταγραφή των σκέψεων σε ημερολόγιο και η 

ομαδική συζήτηση, γ) η ανάπτυξη της κατανόησης των πολιτικών και κοινωνικών 

πλαισίων και η ενθάρρυνση του ακτιβισμού έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 

κατανοήσουν ότι οι ίδιοι αποτελούν φορείς κοινωνικής αλλαγής, δ) η ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης και της ευρύτητας του πνεύματος έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 

αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στα καθιερωμένα πλαίσια, να μάθουν να 

σκέφτονται ανεξάρτητα και να είναι ανεκτικοί στη διαφορετικότητα (Stake & 

Hoffmann, 2000:30-31).  

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Crabtree et al. (2009), η φράση «το προσωπικό 

είναι πολιτικό» επικυρώνει την πολιτική φύση των ατομικών εμπειριών και φωνών 

των γυναικών και μας υπενθυμίζει ότι η θεωρία και η έρευνα έχουν ευθύνες απέναντι 

στην κοινωνία. Για αυτόν τον λόγο, η φεμινιστική παιδαγωγική προωθεί τη 

διδασκαλία μέσα στην τάξη με ευκαιρίες εφαρμογής στην κοινότητα και στην 

κοινωνία χρησιμοποιώντας στρατηγικές όπως η  ισορροπία μεταξύ μάθησης και 

δραστηριοτήτων (service-learning), δηλαδή μια εκπαιδευτική προσέγγιση που 

συνδυάζει τους μαθησιακούς στόχους με την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

κοινότητας με σκοπό την παροχή μιας πρακτικής προοδευτικής μαθησιακής εμπειρίας 

σε συνδυασμό με την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και συνεπώς, την επίτευξη 

θετικών κοινωνικών αλλαγών (Crabtree et al., 2009:5-6). Συνεπώς, σε συνδυασμό με 

τους εκάστοτε μαθησιακούς στόχους, η φεμινιστική παιδαγωγική επιδιώκει την 

προώθηση της ανάπτυξης της συνείδησης, την προσωπική ανάπτυξη και την 
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κοινωνική ευθύνη. Όπως αναφέρουν οι Crabtree et al. (2009), η φεμινιστική 

παιδαγωγική προσφέρει την ευκαιρία τόσο στους εκπαιδευτές όσο και στους 

εκπαιδευόμενους να εκθέσουν την ηγεμονική ιδεολογία της εξουσίας και να 

επανευθυγραμμίσουν την πολιτική σχετικά με τις σχέσεις εξουσίας και τα φύλα στην 

κοινωνία (ο.π.:6). Ουσιαστικά τους προσφέρει τη γλώσσα της κριτικής. 

Αναφορικά με τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία κλήθηκε να ανταποκριθεί 

η παρούσα εργασία διαπιστώθηκε ότι: 

1) Η φεμινιστική θεωρία αναδεικνύει την ύπαρξη έμφυλων καθεστώτων στην 

κοινωνία αλλά και στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η φεμινιστική 

οπτική επισημαίνει τη σπουδαιότητα του φύλου, της φυλής, της τάξης, του 

σεξουαλικού προσανατολισμού στη μαθησιακή διαδικασία, αναγνωρίζει την 

ποικιλία στις ταυτότητες των γυναικών και τις ενθαρρύνει να έχουν φωνή, να 

εκφράζουν τις εμπειρίες τους και τη γνώμη τους και να αμφισβητούν εκείνα 

τα συστήματα εξουσίας που επιδιώκουν την περιθωριοποίησή τους. Σύμφωνα 

με τη Sissel (1993), η φεμινιστική ανάλυση περιλαμβάνει την αποδόμηση της 

γνώσης, την αμφισβήτησή της και την έκθεσή της για τους ισχυρισμούς της 

και τη σχέση της με την ηγεμονική επιστημολογία και την καθολικότητα που 

θεωρεί ως δεδομένο (Sissel, 1993:16).  

2) Η βιβλιογραφία και η έρευνα της εκπαίδευσης ενηλίκων ακολουθώντας τη 

γενικότερη τάση στην εκπαίδευση φαίνεται πως έχει παραβλέψει τα θέματα 

που αφορούν στο φύλο επικυρώνοντας τις εμπειρίες και την οπτική των 

ανδρών και περιθωριοποιώντας τις εμπειρίες και την οπτική των γυναικών 

καθιστώντας τες με αυτόν τον τρόπο αόρατες στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

3) Ο σκοπός της φεμινιστικής ανάλυσης δεν είναι να αντιπαρατεθούν οι γυναίκες 

εκπαιδευόμενες με τους άνδρες ούτε να αποδοθούν γενικά χαρακτηριστικά 

στις γυναίκες καταλήγοντας σε ουσιοκρατικές αντιλήψεις. Από την άλλη 

μεριά, δε γίνεται να αγνοήσουμε το φύλο ως παράγοντα. Όπως αναφέρει η 

Hayes (2000), η φεμινιστική οπτική έχει παίξει ουσιαστικό ρόλο στην 

αναγνώριση των προκαταλήψεων και των περιορισμών των κυρίαρχων 

θεωριών οι οποίες προέρχονται από τις εμπειρίες και την οπτική των 

προνομιούχων λευκών ανδρών. Σύμφωνα με την ίδια, οι θεωρίες ενήλικης 

μάθησης είναι διαποτισμένες από σεξιστικές υποθέσεις που περιθωριοποιούν 

και υποτιμούν τις εμπειρίες των γυναικών. Για αυτόν τον λόγο οφείλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες και τις οπτικές των γυναικών για να 
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εκθέσουμε αυτές τις προκαταλήψεις και να επαναδιατυπώσουμε τις κυρίαρχες 

θεωρίες ενήλικης μάθησης (Hayes, 2000:226) στις οποίες η διαφορετικότητα 

θα γίνεται ανεκτή και δε θα περιθωριοποιείται. 

4) Η εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται ιδανικός τομέας εκπαίδευσης για να  

αμφισβητηθούν οι κυρίαρχες θεωρίες που περιθωριοποιούν τις γυναίκες και 

άλλες ομάδες καθώς η κοινωνική δικαιοσύνη διαχρονικά αποτελεί στόχο της.  

5) Η φεμινιστική παιδαγωγική προτείνει δράσεις που θα συμβάλουν στη 

δημιουργία ενός συμπεριληπτικού, χειραφετητικού, συμμετοχικού 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο οποίο θα δίνονται ευκαιρίες σε όλους χωρίς 

να αγνοείται, ή να υποτιμάται καμία/κανείς εξαιτίας του φύλου, της φυλής, 

της κοινωνικής τάξης της/του.  

 

5.2. Προτάσεις  

Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας στόχο είχε να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας 

ορθής αντίληψης γύρω από τη σπουδαιότητα της εξάλειψης του σεξισμού και της 

πατριαρχικής καταπίεσης και στην κατανόηση της άποψης ότι μόνο μέσα από την 

εκπαίδευση θα καταφέρουμε να μετασχηματίσουμε αυτές τις στερεοτυπικές 

αντιλήψεις και στάσεις και να οδηγηθούμε σε μια πιο δίκαιη κοινωνία.  

Προτείνεται, επομένως, η εκπαίδευση ενηλίκων να υιοθετήσει πρακτικές όπως 

η ενθάρρυνση της συμμετοχής, η κατανόηση και ο σεβασμός της προσωπικής 

εμπειρίας, η συζήτηση και ο διάλογος που θα προωθεί τα θέματα των γυναικών και 

όλων όσοι ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες γενικότερα. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η φεμινιστική παιδαγωγική δε σχετίζεται αποκλειστικά με τις γυναικείες σπουδές, 

ή με διαλέξεις σχετικά με τον φεμινισμό. Η φεμινιστική παιδαγωγική δύναται να 

εφαρμοσθεί σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπου τόσο οι εκπαιδευτές όσο και 

οι εκπαιδευόμενοι θα ενδυναμωθούν, θα εξετάσουν κριτικά τις σχέσεις εξουσίας, θα 

αναδείξουν τη φωνή τους και τις προσωπικές εμπειρίες τους και θα αναπτύξουν 

κριτική συνείδηση.  

Θα πρέπει, επίσης, να αναφέρουμε ότι οι προτάσεις της παρούσας εργασίας 

και η εφαρμογή τους στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων αφορούν σε πέντε 

μέτωπα, το καθένα από τα οποία είναι εξίσου σημαντικό. Συγκεκριμένα, τα μέτωπα 

αυτά είναι τα εξής: 1) το διδακτικό μέτωπο, 2) η ευρύτερη εκπαιδευτική κουλτούρα, 

3) το διοικητικό μέτωπο, 4) το θεσμικό μέτωπο και 5) το ερευνητικό μέτωπο. Για να 

ωφεληθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία της εκπαίδευσης ενηλίκων, θα 
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πρέπει να σημειωθεί πρόοδος σε όλα τα προαναφερθέντα μέτωπα καθώς όλα 

αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις και αλληλοσυμπληρώσεις για επιτευχθεί ο 

στόχος της αλλαγής.  

 Για παράδειγμα, αλλαγές θα πρέπει να λάβουν χώρα στα προγράμματα 

σπουδών, το περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εμπειρίες όλων 

των εκπαιδευόμενων καθώς και στρατηγικές που θα αμφισβητούν τις υπάρχουσες 

σχέσεις εξουσίας, οι οποίες βασίζονται στο κοινωνικό φύλο, τη φυλή και την 

κοινωνική τάξη. Παράλληλα, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να υιοθετήσουν τις πρακτικές 

που αναφέρθηκαν παραπάνω αλλά παράλληλα να είναι πρόθυμοι να απορρίψουν 

τυχόν προκαταλήψεις που οι ίδιοι έχουν και να αναμορφώσουν τις αντιλήψεις και τη 

στάση τους τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 Αναφορικά με την έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, είναι 

απαραίτητο να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών τόσο ως ερευνήτριες όσο και ως 

συμμετέχουσες έτσι ώστε να ευρήματα των ερευνών και, συνεπώς, οι θεωρίες της 

ενήλικης μάθησης να περιλαμβάνουν και τη δική τους οπτική και εμπειρίες. Για να 

αποδομηθεί το κατασκεύασμα της γνώσης που έχει οδηγήσει στην ύπαρξη και 

αποδοχή δίπολων αντιθέσεων όπως άνδρας/γυναίκα, λογική/συναίσθημα, 

κυριαρχία/περιθωριοποίηση, θα πρέπει να αλλάξει γενικότερα η εκπαιδευτική 

κουλτούρα και να λάβει υπόψη της τη φεμινιστική αντίληψη που επισημαίνει τους 

παράγοντες φύλο, φυλή, κοινωνική τάξη και σεξουαλικός προσανατολισμός στην 

μαθησιακή διαδικασία.  

Βέβαια, είναι σαφές ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο, στη μαθησιακή 

διαδικασία, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των μελών της διοικητικής 

ηγεσίας και στην επιστημονική έρευνα προϋποθέτει θεσμική προθυμία και 

νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Στην παρούσα εργασία προτείνεται, επομένως, οι 

αλλαγές στις κυρίαρχες παραδοσιακές διαδικασίες, αξίες, δομές και σχέσεις να 

λάβουν χώρα σε όλα τα παραπάνω μέτωπα έτσι ώστε οι γυναίκες και όλες οι 

καταπιεσμένες ομάδες να καταφέρουν να ξεφύγουν από τον αποκλεισμό και την 

περιθωριοποίηση.   
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