
«ΟΙ ΣΦΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 

ΦΙΛΙΑ, ΕΡΩΤΑΣ, ΙΣΟΤΗΤΑ.»  

2Ο ΓΔΛ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ  

Β1  
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟ ΛΔΦΑΚΗ 



• Σν θύιν ελόο αλζξώπνπ απνηειεί ζεκαληηθό 

κέξνο ηεο ηαπηόηεηάο ηνπ, ε νπνία ζπλήζσο 

πξνζδηνξίδεηαη από βαζηθέο ςπρνινγηθέο 

δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αλδξώλ θαη ησλ 

γπλαηθώλ. ύκθσλα σζηόζν κε κηα λέα έξεπλα, 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα δύν θύια κνηάδνπλ 

πνιύ πεξηζζόηεξν απ' όζν λνκίδνπκε.  



• Η ζρέζε ησλ δύν θύισλ έρεη 

απαζρνιήζεη θαη παξάιιεια επεξεάζεη 

από ηα αξραία ρξόληα όιεο ηηο εθθάλζεηο 

ηεο θαζεκεξηλόηεηαο.  



• Δξσηήκαηα πνπ ζε άιιεο επνρέο θάληαδαλ 

μέλα γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζηε ζεκεξηλή 

επνρή απνηεινύλ αληηθείκελν έληνλεο ζθέςεο 

θαη πξνβιεκαηηζκνύ, γεγνλόο πνπ θαζηζηά 

απαξαίηεηε ηελ επαηζζεηνπνίεζε όισλ καο  



• Τπάξρεη νπζηαζηηθή ηζόηεηα αλάκεζα ζηα δύν 
θύια ή όιν απηό είλαη κηα νπηνπία;  

• Σν γεγνλόο όηη νη γπλαίθεο έρνπλ κπεη πιένλ ζην 
ρώξν εξγαζίαο θαη έρνπλ αλαιάβεη «λένπο» 
ξόινπο ηηο θαζηζηά ηζόηηκεο κε ηνπο άλδξεο; 

•  Οη γπλαίθεο εμαθνινπζνύλ λα πινπνηνύλ 
παξαδνζηαθνύο ξόινπο;  

• Οη ζηεξεόηππνη ξόινη γηα ηα δύν θύια 
εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ή ραξαθηεξηζηηθά 
πνπ απνδίδνληαλ ζηνπο άλδξεο ή ζηηο γπλαίθεο 
απνδίδνληαη πιένλ θαη ζηα δύν θύια;  



• Ο όξνο βηνινγηθό θύιν, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηηο βηνινγηθέο θαηεγνξίεο ηνπ άλδξα 

θαη ηεο γπλαίθαο θαη θαζνξίδεηαη ζηνλ άλζξσπν 

από ηα ρξσκνζώκαηα θαη ηα αλαηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ.  



• Ο όξνο θνηλσληθό θύιν, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηηο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο ηεο 

αξξελσπόηεηαο θαη ηεο ζειπθόηεηαο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά δειαδή 

εθείλε πνπ απνδίδνληαη ζην θαζέλα από ηα δπν 

θύια. Δπηπξόζζεηα ην θνηλσληθό θύιν 

πξνζδηνξίδεηαη από θνηλσληθνύο παξάγνληεο.  



• Τπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο 
δηακόξθσζεο ηνπ θνηλσληθνύ ξόινπ ηνπ θύινπ. 

Τπάξρνπλ θνηλέο δηαθξίζεηο σο πξνο ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο κεηαμύ ησλ δύν 

θύισλ, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 
δξαζηεξηόηεηεο θαη ελδηαθέξνληα ,αηνκηθά θαη 

θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ,θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζσπηθνύ ζηηι θαη ηεο 

ζπκβνιηθήο επηθνηλσλίαο  



• ε ηαύηηζε ελόο αηόκνπ κε θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ 
θαηεγνξίεο πεξηγξάθεηαη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, νη 
νπνίνη νλνκάδνληαη «δνκέο» ή «ζηεξεόηππα»   

• Πεπνηζήζεηο γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο (π.ρ νη 
άλδξεο είλαη ζπλήζσο πην δηεθδηθεηηθνί απ' όηη νη 
γπλαίθεο),  

• Πξνηηκήζεηο (π.ρ ε επηζπκία λα είλαη θαλείο 
δηεθδηθεηηθόο)  

• Τηνζέηεζε νξηζκέλσλ ηξόπσλ ζπκπεξηθνξάο (π.ρ ην 
λα ζπκπεξηθέξεηαη θαλείο δηεθδηθεηηθά).  



• Δίλαη γλσζηό ζε όινπο όηη νη ξόινη ησλ δύν θύισλ δελ 

πξνέθπςαλ απζαίξεηα αιιά δεκηνπξγήζεθαλ θαη 

ζηεξίρζεθαλ πάλσ ζηε ζέζε πνπ θαηείραλ ηα δύν 

θύια, αξζεληθό θαη ζειπθό, από ηελ αξραηόηεηα 

αθόκε έσο θαη ζήκεξα. Η ζέζε ησλ δύν θύισλ 

θαζόξηζε θαη ηνπο ξόινπο πνπ δηαδξακάηηδαλ ηα 

άηνκα ζε θάζε θνηλσλία.  



• Γελ είλαη θαζόινπ ηπραίν ην γεγνλόο όηη ζε όιεο 
ηηο θνηλσλίεο θαη ηνπο αηώλεο νη άλζξσπνη 

ζεσξνύζαλ όηη ηα αξζεληθά θαη ηα ζειπθά είλαη 
δηαθνξεηηθά αθνύ θαη' αξράο δηαθέξνπλ 

αλαηνκηθά αιιά θαη πνηνηηθά, ζην πλεύκα, ζηελ 
ςπρή θαη ζηηο ηθαλόηεηεο. Γηάρπηε ήηαλ ε άπνςε 

όηη δελ είλαη δπλαηόλ λα θάλνπλ ηα ίδηα 
πξάγκαηα νύηε λα ζθέθηνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν  



• Η ζέζε ησλ δύν θύισλ από ηελ εκθάληζε ηνπ αλζξώπνπ θαη 

κεηά έρεη ππνζηεί αξθεηέο αιιαγέο κέρξη λα θηάζεη ζηε 

ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα. Ξεθηλώληαο από ηνπο πξώηνπο 

αλζξώπνπο είλαη βέβαην πσο δελ θαηαλννύζαλ ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηε ζεμνπαιηθή επαθή θαη ηε γέλλεζε. Έηζη γηα πνιιά 

ρξόληα νη γπλαίθεο είραλ ζαθέζηαηα κεγαιύηεξε εμνπζία 

απέλαληη ζηνπο άληξεο αθνύ απηέο ζεσξνύληαλ νη κνλαδηθέο 

ππεύζπλεο γηα απηό ην "ζαύκα" ηεο ηθαλόηεηαο ηνπο λα δίλνπλ 

δσή.  



• Απηή ε ζειπθή αλαπαξαγσγηθή δύλακε δεκηνπξγνύζε ζηνλ 

πξσηόγνλν άλζξσπν έλα πιήζνο από αληηθαηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Από ηε κηα ζεβαζκό, δένο, ππνηαγή αιιά θαη 

ακθηβνιία αθνύ δε κπνξνύζε λα θαηαλνήζεη ηελ αληίθαζε ζην 

όηη ε γπλαίθα δίλεη δσή θαη από ηελ άιιε ράλεη δσή κε ηελ 

έκκελν ξύζε. ην κπαιό ηνπ πξσηόγνλνπ αλζξώπνπ ην πξώην 

ζπλδέζεθε κε ην θαιό θαη ην δεύηεξν κε ην θαθό.  



• Όηαλ όκσο έγηλε γλσζηόο ν ξόινο ηνπ άληξα 
ζηελ αλαπαξαγσγή νη ξόινη αληηζηξάθεθαλ. 

Σόηε ε εμνπζία θαη ην θύξνο ηεο γπλαίθαο 
κεηώζεθαλ θαη ν άληξαο πνπ κέρξη ηόηε ήηαλ 

ζηελ αθάλεηα απέθηεζε ηε κεγαιύηεξε εμνπζία 

από ηα δύν θύια.  



Δπηθνηλσλία αλάκεζα ζηα θύια  

• Δίλαη δηαδεδνκέλε θαη παξαδεθηή ε άπνςε όηη νη ζρέζεηο 
κεηαμύ ησλ δύν θύισλ είλαη θινληζκέλεο θαη παξνπζηάδνπλ 
ζνβαξά πξνβιήκαηα. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο θαη πξνόδνπο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο 
θαη ηηο γπλαίθεο δελ έρνπλ θζάζεη ζε ηθαλνπνηεηηθό αθόκα 

επίπεδν. ήκεξα ππάξρνπλ πνιύ πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα, 
θαζώο δνύκε ζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία νη 

ξόινη ησλ δπν θύισλ αιιάδνπλ, θαζώο επίζεο αιιάδνπλ θαη νη 
ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη λννηξνπίεο πνπ αθνξνύλ ζηα δύν 

θύια.  



• ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ αηόκσλ ηνλ θαζνξηζηηθόηεξν ξόιν 
δηαδξακαηίδνπλ όρη ηα ιεθηηθά, αιιά ηα κε ιεθηηθά κελύκαηα θαη 
θπξίσο ηα αζπλείδεηα. Σα εζσηεξηθά βηώκαηα θαη θπξίσο νη 
αζπλείδεηεο ζηάζεηο θαη επηζπκίεο γίλνληαη αληηιεπηέο από ηνπο 
αλζξώπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα δεκηνπξγνύλ 
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

• Έηζη ζηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο δηαθπιηθώλ ζρέζεσλ, ηα 
βηώκαηα, νη επηζπκίεο θαη νη ζηάζεηο, ηηο νπνίεο έρεη ην θάζε 
άηνκν γηα ινγαξηαζκό ηνπ όζνλ αθνξά ζην ίδην ή ζην άιιν 
θύιν δηεπθνιύλεη ή δπζρεξαίλεη ηηο ζρέζεηο άλδξα-γπλαίθαο  



• Αλάκεζα ζηα δύν θύια ππάξρεη δπζπηζηία, ε νπνία δειεηεξηάδεη ηηο 
ζρέζεηο θαη ηελ δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο ηνπο. 

• Σν νκαδηθό αζπλείδεην, ην νπνίν πεξηέρεη ηα αξρέηππα. Σν αξρέηππν 
απνηειεί πινύζην απόζεκα ησλ πξνγνληθώλ εκπεηξηώλ, ην νπνίν έρεη 
ζπζζσξεπηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρηιηεηηώλ θαη είλαη ν απόερνο ησλ 
πξντζηνξηθώλ γεγνλόησλ αιιά θαη ε πξνζθνξά ησλ αηώλσλ, νη νπνίνη 
αθνινύζεζαλ.  

• Η επηθνηλσλία ησλ δπν θύισλ, δηεπθνιύλεηαη θπξίσο από ηελ ύπαξμε ησλ 
δύν αξρεηύπσλ. Σν άληκνπο, είλαη ην αξζεληθό ζηνηρείν ζηε γπλαίθα ην 
νπνίν αληηπξνζσπεύεη ηελ αξξελσπή θπξηαξρία θαη ηθαλόηεηα, ελώ ην 
άληκα, είλαη ην ζειπθό ζηνηρείν ζηνλ άλδξα ην νπνίν αληηπξνζσπεύεη ηελ 
ηξπθεξόηεηα θαη ηελ απνδνρή.   



Κνηλσληθνπνίεζε θαη Φύιν  

• Σα ζηεξεόηππα ηνπ ξόινπ ηνπ θύισλ είλαη 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά 

κε κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, ξόινπο, ζηάζεηο θαη 

ηθαλόηεηεο, ηηο νπνίεο ε θνηλσλία πξνζδνθά από ηα 

άηνκα απιώο θαη κόλν επεηδή είλαη άλδξεο ή γπλαίθεο  



• Σα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηνλ δηαρσξηζκό ησλ αλζξώπσλ 

ζε θύια, ζα ηνπνζεηήζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζηε κηα 

από ηηο δπν θαηεγνξίεο θαη ζα ηνλ ελζαξξύλνπλ 

πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζνπλ ηνπο θνηλσληθά 

απνδεθηνύο ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο κε βάζε ηα 

ζηεξεόηππα πνπ αθνξνύλ ην θύιν ηνπο .  



Θεσξίεο ηεο δηακόξθσζεο ηνπ ξόινπ ησλ θύισλ  

• Η ζεσξία γηα ηελ δηακόξθσζε ηνπ ξόινπ ησλ θύισλ 

είλαη ζρεηηθή κε ην γεληθό εξώηεκα, αλ ε αλζξώπηλε 

ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη από ηελ θιεξνλνκηθόηεηα ή 

ην πεξηβάιινλ. Τπάξρνπλ ηξεηο ζεσξήζεηο:               

α) ε βηνινγηθή,                                                             

β) ε πεξηβαιινληηθή θαη                                               

γ) απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

θιεξνλνκηθόηεηα θαη ην πεξηβάιινλ.  



Οη ξόινη ησλ δύν θύισλ ζηελ ζύγρξνλε νηθνγέλεηα  

• Ο πνιηηηζκόο θαη ε θνηλσλία θαζνξίδνπλ ηηο ζέζεηο ησλ 
γπλαηθώλ κέζα ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ηεο νηθνγέλεηαο. Οη 
γπλαίθεο, πξνεηνηκάδνληαη από ηελ ζηηγκή πνπ ζα γελλεζνύλ 
γηα ηελ ζέζε ηεο κεηξηθήο κνξθήο. Αληηκεησπίδνπλ ηελ 
απνδνθηκαζία ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία επηκέλεη ζε κεγάιν 
βαζκό λα ζεσξεί όηη ε βηνινγία ησλ γπλαηθώλ είλαη θαζνξηζηηθή 
θαη όηη πξέπεη αλαγθαζηηθά λα αλαιάβνπλ ηελ ζέζε ησλ 
κεηξηθώλ κνξθώλ. Αλ θαη ν παηέξαο αληηπξνζσπεύεη κηα 
ζεκαληηθή κνξθή σο κνληέιν γηα ην παηδί, ν ξόινο ηνπ 
ζεσξείηαη δεπηεξεύνληαο ζε ζύγθξηζε κε ηελ κεηέξα, επεηδή νη 
άληξεο βιέπνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο πξώηα από όια 
«θνπβαιεηέο».  



ΔΣΔΡΟΦΤΛΗ ΦΙΛΙΑ 

• Φηιία είλαη ε εθνύζηα ζρέζε κεηαμύ δπν αηόκσλ, 

ε νπνία εκπεξηέρεη ακνηβαία απνδνρή, επηζπκία 

γηα ζπλαλαζηξνθή, νηθεηόηεηα, εκπηζηνζύλε, 

ςπρνινγηθή (θαη πιηθή) ππνζηήξημε, 

αιιειεμάξηεζε, δηαρξνληθόηεηα θαη δελ 

εδξαηώλεηαη ιόγσ θνηλσληθήο ζθνπηκόηεηαο, 

ζπγγέλεηαο ή ζεμνπαιηθήο έιμεο.  



• Τπάξρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο γηα ην όηη άληξεο θαη 

γπλαίθεο βηώλνπλ ηε θηιία κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. 

ηαζεξά επαλαιακβαλόκελν ζέκα ζηηο ζρεηηθέο 

έξεπλεο είλαη όηη ππάξρεη «αληξηθή» θαη «γπλαηθεία» 

θηιία: νη άληξεο θίινη αθηεξώλνπλ ηνλ πεξηζζόηεξν 

θνηλό ρξόλν ηνπο ρξόλν ζε δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. 

αζιεηηθέο) ελώ νη γπλαίθεο ζε ζπδεηήζεηο γύξσ από 

ελδνπξνζσπηθά ή δηαπξνζσπηθά δεηήκαηα  



• Λίγα ηέινο είλαη ηα δηαζέζηκα εξεπλεηηθά 
δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο θηιίαο κεηαμύ 
γπλαηθώλ θαη αληξώλ θαη απηά δελ ππάξρνπλ 
παξά κόλνλ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ‘80.   Απηό 
ίζσο λα νθείιεηαη ζην όηη παιηόηεξα θάζε 
εηεξόθπιε ζρέζε επελδπόηαλ απηόκαηα κε κηα 
θνηλσληθή πξνζδνθία εξσηηζκνύ ή/θαη ζύλαςεο 
ζεμνπαιηθήο ζρέζεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ζε 
θνηλσληθό θαη εξεπλεηηθό επίπεδν, παξάιιεια 
κε ηελ απνδνρή ηεο ύπαξμεο εηεξόθπιεο θηιίαο, 
άξρηζε λα γίλεηαη απνδεθηό θαη ην ελδερόκελν 
όηη κέζα ζε κηα ηέηνηα ζρέζε ππάξρεη ρώξνο θαη 
γηα ζεμνπαιηθή επηζπκία ή/θαη εξσηηζκό.  

http://www2.media.uoa.gr/psylab/articles/cdrom/data/vivliografia13.html


• Σα ζρεηηθά επξήκαηα δείρλνπλ όηη ζηε εηεξόθπιε 
θηιία, ε πξνβιεκαηηθή ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο θαη ηνπ 

εξσηηζκνύ είλαη εληνλόηεξε ζηνπο άληξεο. Φπζηθά, ζα 
κπνξνύζακε λα πξνζζέζνπκε όηη θνηλσληθά, ην 

πξόηππν αξξελσπόηεηαο ηνπ αντρικού ρόλου απαηηεί 
επίδεημε ακεζόηεξεο θαη εληνλόηεξεο δηεθδίθεζεο ηνπ 
ζεμνπαιηθνύ παξάγνληα ζηα πιαίζηα ησλ δηαθπιηθώλ 

ζρέζεσλ.  



• Γεδνκέλα δηαθόξσλ εξεπλώλ δείρλνπλ όηη ην δήηεκα ηεο 

ζεμνπαιηθήο έιμεο ζηελ εηεξόθπιε θηιία θαίλεηαη λα έρεη 

θάπσο κεγαιύηεξε βαξύηεηα γηα ηνπο άληξεο. Φαίλεηαη όηη νη 

άληξεο παξνπζηάδνπλ κηα ακθηζπκηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο 

γπλαίθεο θίιεο ηνπο δηόηη γη’ απηνύο ε εηθόλα ηεο γπλαίθαο 

ηαιαληεύεηαη αθόκα αλάκεζα ζην ζεμνπαιηθό αληηθείκελν θαη 

ηνλ θνηλσληθό ζύληξνθν. Δλδερνκέλσο απηό νθείιεηαη ζην όηη ν 

θνηλσληθόο ξόινο ηνπ άληξα ηνλ ζέιεη «θπλεγό».  



• Δξεπλεηηθά δεδνκέλα δείρλνπλ όηη 20-30% ησλ 
αληξώλ θαη 10-20% ησλ γπλαηθώλ απνδέρνληαη ηελ 
ύπαξμε ζεμνπαιηθήο έιμεο ζε θάπνηεο εηεξόθπιεο 

θηιίεο ηνπο, ελώ πεξίπνπ νη κηζνί από απηνύο 
ζεσξνύλ ηε ζσκαηηθή έθθξαζε απηήο ηεο έιμεο σο 

κηα απνδεθηή κνξθή νηθεηόηεηαο. Ωζηόζν, ηα 
πεξηζζόηεξα άηνκα πνπ θάπνηα ζηηγκή βηώλνπλ 

ζεμνπαιηθή έιμε γηα ηνλ εηεξόθπιν θίιν/ε 
απνθεύγνπλ ηελ εθδήισζή ηεο, ζεσξώληαο όηη απηό 
ην ελδερόκελν ζα απεηινύζε ηε ζπλέρηζε ηεο θηιηθήο 

ηνπο ζρέζεο.  



• Σν ζέκα ηεο έιμεο ζπλεπάγεηαη ελ νιίγνηο ηε 

ζπλύπαξμε δύν αιιειναπνθιεηόκελσλ ζρεζηαθώλ 

πιαηζίσλ: ηνπ θηιηθνύ θαη ηνπ εξσηηθνύ-ζεμνπαιηθνύ, 

θάηη πνπ ζπλήζσο πξνθαιεί ζύγρπζε ζηα άηνκα. 

Ωζηόζν, εάλ θαη όηαλ ε ζεμνπαιηθή έιμε αλαδπζεί, ηα 

άηνκα θαινύληαη λα ηελ δηαρεηξηζηνύλ.   



• ηελέο εηεξόθπιεο θηιίεο σο ζρέζεηο ελέρνπλ ιηγόηεξν 
αληαγσληζκό απ’ όηη νη νκόθπιεο θαη ιηγόηεξε «πόλωση-

ένταση» απ’ όηη νη ζρέζεηο δεπγαξηνύ. Όηαλ ηα ζέκαηα πνπ 
άπηνληαη ηνπ εξσηηθνύ-ζεμνπαιηθνύ ζηνηρείνπ έρνπλ 

«ηαθηνπνηεζεί», ε εηεξόθπιε θηιία είλαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
κηα ζρέζε δπλαηή θαη ελδηαθέξνπζα δείρλνπλ λα επελδύνπλ 

ζεηηθά ζ’ απηήλ θαη ζηα ηδηαίηεξα νθέιε ηεο, δειαδή, ζηελ 
θαιύηεξε γλσξηκία ηνπ εηεξόθπινπ άιινπ θαη ηελ βαζύηεξε 

επαθή κε ηνλ εαπηό.  



Οη δηαθνξέο ησλ δύν θύισλ 

 

• Η δηαθνξά ηνπ θύινπ απνηειεί γηα ηνλ θάζε άλζξσπν 

ζεκειηώδεο ζηνηρείν νξγάλσζεο θαη θαηαλόεζεο ηεο 

θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο. Φαίλεηαη ινηπόλ θαηαξράο όηη 

άληξεο θαη γπλαίθεο απνηεινύλ «δηαθνξεηηθνύο 

θόζκνπο»: ςπρνζύλζεζε, επαηζζεζία, αληίιεςε θαη 

βίσζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, ελδηαθέξνληα, 

δξαζηεξηόηεηεο, ηξόπνη έθθξαζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη θώδηθεο επηθνηλσλίαο, όια απηά 

είλαη γηα ηα ππνθείκελά καο δηαθνξεηηθά ζε άληξεο θαη 

γπλαίθεο.  





• Οη επηζηήκνλεο, νη θνηλσληνιόγνη θαη νη 
αλζξσπνιόγνη  ζήκεξα γλσξίδνπλ όηη νη άλδξεο θαη νη 

γπλαίθεο είλαη δηαθνξεηηθνί κεηαμύ ηνπο. Γελ είλαη νη 
κελ θαιύηεξνη θαη νη δε ρεηξόηεξνη είλαη απιά 

δηαθνξεηηθνί. ήκεξα, ε θνηλσλία καο πξνζπαζεί λα 
πξνβάιιεη όηη άλδξεο θαη γπλαίθεο έρνπλ αθξηβώο ηηο 
ίδηεο ηθαλόηεηεο, δπλαηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο όκσο ε 
επηζηήκε απνδεηθλύεη όηη ηα δύν θύια δηαθέξνπλ 

κεηαμύ ηνπο.   



• Οη άλδξεο εθηηκνύλ ηε δύλακε, ηελ ηθαλόηεηα, ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηα επηηεύγκαηα. Η εηθόλα πνπ 

έρνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα πνπ έρνπλ ζε όηη θάλνπλ. 

Δλδηαθέξνληαη πεξηζζόηεξν γηα ηηο πξάμεηο θαη ηα 
πξάγκαηα θαη ιηγόηεξν γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο 

αλζξώπνπο.  



• Οη γπλαίθεο από ηελ άιιε, εθηηκνύλ ηελ αγάπε, 

ηελ νκνξθηά, ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο θαη ηελ 

επηθνηλσλία. Η εηθόλα ηνπ εαπηνύ ηνπο ζπλδέεηαη 

κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζνπλ θαη κε ηελ 

πνηόηεηα ησλ ζρέζεσλ ηνπο. Η επηθνηλσλία είλαη 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη ε πξνζθνξά 

βνήζεηαο απηνλόεηε θαη θαζόινπ πξνζβιεηηθή.   



• Καη νη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ αλδξώλ θαη 

ησλ γπλαηθώλ δηαθέξνπλ. Οη γπλαίθεο 

ρξεηάδνληαη ζεβαζκό, θξνληίδα, θαηαλόεζε, 

αθνζίσζε, επηβεβαίσζε θαη ζνβαξή 

αληηκεηώπηζε, ελώ νη άλδξεο απνδνρή, 

ελζάξξπλζε, επηδνθηκαζία, εκπηζηνζύλε, 

εθηίκεζε, επγλσκνζύλε θαη ζαπκαζκό.  



• ε ηη ζα καο βνεζήζεη όκσο ε θαηαλόεζε ησλ δηαθνξώλ καο; Η 
βαζηά θαηαλόεζε ησλ δηαθνξώλ καο ζα καο βνεζήζεη λα 

απνθύγνπκε ηελ απνγνήηεπζε πνπ ληώζνπκε όηαλ 
πξνζπαζνύκε λα επηθνηλσλήζνπκε θαη λα θαηαιάβνπκε ην 

αληίζεην θύιν. Απηό πνπ θάλνπκε νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη 
είλαη λα ζεσξνύκε όηη ην άιιν θύιν είλαη ζαλ θαη εκάο, 

αηζζάλεηαη όπσο θαη εκείο θαη ζέιεη λα ίδηα πξάγκαηα κε εκάο. 
Έηζη, ην πην ζπρλό παξάπνλν ησλ γπλαηθώλ είλαη όηη νη άλδξεο 
δελ ηηο αθνύλ, ελώ ην αληίζηνηρν παξάπνλν ησλ αλδξώλ είλαη 

όηη νη γπλαίθεο πξνζπαζνύλ λα ηνπο αιιάμνπλ.  



• Καηαλνώληαο ινηπόλ, όιεο απηέο ηηο δηαθνξέο 
άλδξεο θαη γπλαίθεο ζα κπνξέζνπλ λα 

πεηύρνπλ κηα αξκνληθή ζπλύπαξμε ηελ νπνία 
ζα δηαθξίλεη ν ζεβαζκόο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο 

θαη όρη ν αγώλαο γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε.  


