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ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ‘ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΠΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ’
Δρ. ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Οι μαθητές/τριες του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας του Α2 συνεργάστηκαν για τη μελέτη και δημιουργία
παρουσιάσεων με θέμα: ‘Φύλο και Λογοτεχνία: Ερμηνεία Ανθρωπολογικών Εννοιών και Ορισμών για το Γυναικείο Φύλο, την
Προίκα και τη Συγγένεια’.
Η παρούσα δράση είχε στόχο την εξοικείωση των μαθητών με ένα corpus ανθρωπολογικών ορισμών και εννοιών για το γυναικείο
φύλο, τις έμφυλες σχέσεις, τις εθνογραφικές ποικιλίες δομής της οικογένειας (πατρογαμικός-μητρογαμικός τύπος συγγένειας,
κατανομή ρόλων στην παραδοσιακή και σύγχρονη κοινωνία, κα) και θεσμούς που σχετίζονται με αυτές (προίκα), με τη χρήση
ανθρωπολογικών και κοινωνιολογικών ερμηνευτικών εργαλείων [συγκριτική μέθοδος, αποδόμηση, ερμηνευτική κα]. και
παραδειγμάτων από εθνογραφικές κοινωνίες Ν. Γουινέας, Αφρικής.
Η δράση περιελάμβανε τα εξής στάδια:
Α. Γενική παρουσίαση από την υπεύθυνη καθηγήτρια των κυριότερων σχολών ανθρωπολογικής σκέψης [λειτουργισμός, δομισμός,
μεταμοντερνισμός].
Β. Χωρισμός μαθητών σε ομάδες. Αναζήτηση πληροφοριών από κάθε ομάδα μαθητών από έγκυρες βιβλιογραφικές πηγές
Ανθρωπολογίας και Κοινωνιολογίας καθώς και τα βιβλία της Κοινωνιολογίας Γ Λυκείου σχετικά με σημαντικές ανθρωπολογικές
αναλυτικές κατηγορίες και όρους που σχετίζονται με την ανθρωπολογία των φύλων (gender), της συγγένειας (kinship), τις έμφυλες
σχέσεις, την προίκα και τη θέση της γυναίκας σε διαφορετικά εθνογραφικά παραδείγματα. Παρακολούθηση των επιλεχθέντων
βίντεο (βλ. Βιβλιογραφία). Αναλυτικές συζητήσεις με την υπεύθυνη καθηγήτρια για την πολιτισμική πολυμορφία των όρων.

Γ. Συγγραφή εργασιών δοκιμιακού λόγου, power points και αφισών. Ενδεικτικά παραδοτέα: ‘Συγγένεια και έμφυλές σχέσεις:Η
οπτική της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας’, ‘Η κοινωνική θέση της γυναίκας σε αρχαία Αθήνα και Σπάρτη’, ‘Ο θεσμός της προίκας’,
‘το κίνημα του Φεμινισμού’ κα.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
---Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Η Ανθρωπολογία των Γυναικών επικεντρώθηκε στη συλλογή πληροφοριών για τη δράση και την οπτική των γυναικών σε διάφορες
κοινωνίες, δηλαδή στην προσπάθεια πλήρωσης του κενού που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας της συνήθειας των ανθρωπολόγων να
βασίζουν τις εθνογραφίες τους κυρίως στις συνεργασίες τους με άντρες πληροφορητές. Προϋπόθεση και ζητούμενο των φεμινιστικών
τάσεων που αμφισβήτησαν την πρωτοκαθεδρία των ανδρών και την ανδροκεντρική οπτική των επιμέρους γνωστικών κλάδων στις
αρχές της δεκαετίας του 1970 ήταν η δραστηριοποίηση των γυναικών ως υποκειμένων της επιστημονικής έρευνας και η εστίασή
τους σε ερευνητικά ερωτήματα που αφορούσαν το γυναικείο φύλο.

--Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ‘ΦΥΛΟΥ’. Σε λιγότερο από δέκα χρόνια, ο όρος «Ανθρωπολογία των Γυναικών»
αντικαταστάθηκε από τον όρο «Ανθρωπολογία του Φύλου». Η έννοια του κοινωνικού φύλου (gender) έπαψε να παραπέμπει
αποκλειστικά ή κυρίως στις γυναίκες και άρχισε να χρησιμοποιείται ως αναλυτική κατηγορία και έννοια. Δημιουργήθηκε σταδιακά
η αμφισβήτηση της βεβαιότητας ότι τα γνωρίσματα του ανδρισμού και του γυναικείου φύλου είναι οικουμενικά. ‘Η διαπίστωση ότι η

δυαδική αντίθεση άντρας/γυναίκα δεν είναι σταθερή αλλά μεταβαλλόμενη, ότι η έμφυλη διαφορά δομείται ιστορικά, έκανε δυνατό το πέρασμα από μια περιγραφική
χρήση του φύλου στην αναγωγή του ως αυτόνομης αναλυτικής κατηγορίας....Στις περισσότερες μελέτες (τουλάχιστον στην ιστορία) το «φύλο» (ως « gender»)
αντικατέστησε συστηματικά την αναφορά στις γυναίκες, τις σχέσεις των φύλων ή το βιολογικό φύλο (sex). Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές χρησιμοποιείται
περιγραφικά, Παραπέμποντας στη θεωρούμενη ως αυτονόητη διχοτομία του φύ λου σε «άντρες» και «γυναίκες» γι’ αυτό εμφανίζεται καμιά φορά και στον
πληθυντικό. Είναι επίσης αλήθεια ότι στον ακαδημαϊκό χώρο η αντικατάσταση αυτή πήρε σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα της συμμόρφωσης. Το «φύλο»
θεωρήθηκε ότι έχει πιο ουδέτερες συνδηλώσεις σε σχέση με εκείνες που είχε αποκτήσει ο όρος «γυναίκες» στη συγκυρία της ανάπτυξης του κινήματος για την
απελευθέρωση των γυναικών και των πρώτων προσπαθειών να ενταχθεί η φεμινιστική προβληματική στα πανεπιστήμια.’ (Αβδελά 2006).

---ΤΟ ΦΥΛΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, το φύλο είναι ένα σύµβολο, µια κατηγορία
συµβολικής ταξινόµησης µε την οποία διαφοροποιούνται το αρσενικό και το θηλυκό, οι άνδρες και οι γυναίκες, καθορίζονται οι
µεταξύ τους σχέσεις και οργανώνονται ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις·
---ΤΟ ΦΥΛΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΧΕΣΗ: το φύλο προσεγγίζεται κυρίως ως κοινωνική σχέση, ως σχέση διαφοράς και
ανισότητας που αναδύεται µέσα από τις κοινωνικές σχέσεις και την επικρατούσα ιδεολογία, οι οποίες συγκροτούν τους άνδρες και
τις γυναίκες ως διαφορετικά υποκείµενα. Xρησιµοποιείται δε ως αναλυτικό εργαλείο για να διερευνηθούν ο ρόλος και οι διαστάσεις
της έµφυλης σχέσης σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Έτσι, οι µελέτες της τάσης αυτής διερευνούν τη συγκρότηση και
ανάδυση της έµφυλης διαφοράς και ασυµµετρίας σε διάφορους κοινωνικούς "θεσµούς" και διαδικασίες, όπως το σύστηµα συγγένειας,
οι σχέσεις εργασίας στην "οικογένεια", η ιδιοκτησία, η κληρονοµιά και πολλά άλλα·
--ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ: Η συγγένεια υπήρξε το προνομιακό πεδίο μελέτης και έρευνας της ανθρωπολογίας για
περίπου έναν αιώνα, μέχρι σήμερα. Οι επιδράσεις της συμβολικής προσέγγισης της συγγένειας και των φεμινιστικών αναλύσεων του
φύλου, και της αναπαραγωγής, αλλά και οι εθνογραφικές καταγραφές των τρόπων με τους οποίους κατασκευάζονται και
νοηματοδοτούνται οι συγγενειακές και οικογενειακές σχέσεις στις δυτικές κοινωνίες είχαν ως συνέπεια την ανανέωση του
ανθρωπολογικού ενδιαφέροντος για τη μελέτη της συγγένειας και της οικογένειας σε διάφορες εθνογραφικές φυλές.

--Η ΠΡΟΙΚΑ: Η προίκα αντανακλά τις έμφυλες κοινωνικές σχέσεις και τον τρόπο παραγωγής και μεταφοράς του πλεονάσματος.
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