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“You have the right to free speech  

As long as you're not dumb enough to actually try it.” 

The Clash, “Know your rights”1 

 

                                                           
1 «Ζχεισ το δικαίωμα ςτθν ελευκερία του λόγου, υπό τον όρο ότι δεν είςαι τόςο χαηι ϊςτε 
πραγματικά να το προςπακιςεισ.» Στίχοι του τραγουδιοφ “Know your rights” (1982) των The Clash. 

https://www.youtube.com/watch?v=XlqSSWXbcOw
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Πεξίιεςε.  
 

Ζ παξνχζα εξγαζία θέξεη ηνλ ηίηιν «Εεηήκαηα Φχινπ ζηε χγρξνλε Μνπζηθή: 

Πεξηπηψζεηο απφ ην Υψξν ηεο Ζιεθηξνληθήο χλζεζεο θαη ησλ Ζρεηηθψλ Σερλψλ» 

θαη απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα θαη έλα παξάξηεκα. Σα δχν πξψηα θεθάιαηα 

απνηεινχλ πξντφλ βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, ελψ ην ηξίην βαζίδεηαη θπξίσο ζε 

δεδνκέλα ζπλεληεχμεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζα ε ίδηα. Ζ εξγαζία αιιά θαη νη 

ζπλεληεχμεηο μερσξηζηά είλαη πξνζβάζηκεο ζηελ πξνζσπηθή κνπ ηζηνζειίδα Her 

Stories, ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε κε αθνξκή ηελ παξνχζα έξεπλα, θαη κε ζθνπφ ηελ 

επξχηεξε θνηλνπνίεζή ηεο, φπσο θαη ηελ πηζαλή κειινληηθή δηεχξπλζε θαη ζπλέρηζή 

ηεο. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ επηζηεκνληθή αληηκεηψπηζε 

ηνπ θχινπ, ην ξφιν πνπ έρεη ην θχιν ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ 

παίξλεη επεξεάδνληαο ζε βάζνο ηελ αλζξψπηλε δσή, θαζψο θαη ζην θχξην ζχζηεκα 

θαηαπίεζεο ηνπ θχινπ: ηελ παηξηαξρία. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζηάζε ηεο 

ζχγρξνλεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη έξεπλαο ζε ζρέζε κε απηφ ην δήηεκα. ην 

δεχηεξν θεθάιαην ζηέθνκαη ζε δεηήκαηα φπσο: ε αλεπαξθήο κνπζηθνινγηθή 

βηβιηνγξαθία θαη έξεπλα, ε εθπαίδεπζε, ε ππνεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

έξγσλ ηνπο ζηηο αίζνπζεο ζπλαπιηψλ θαη θεζηηβάι, ε ζρέζε δεκηνπξγνχ-έξγνπ, νη 

επηπηψζεηο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ εξγαζία ησλ γπλαηθψλ θαη ε 

αλάδεημε πξνβιεκαηηθψλ πξνηχπσλ. ηα νπνία κειεηψ κέζα απφ ηε θεκηληζηηθή 

ζεσξία επξχηεξα, θαη ηε θεκηληζηηθή κνπζηθνινγία εηδηθφηεξα.  

Σν ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απνηειεί ηελ πξνζσπηθή κνπ έξεπλα ζην ρψξν ηεο 

ζχγρξνλεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο θαη ησλ ερεηηθψλ ηερλψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ζπλεληεχμεσλ / πξνθνξηθψλ ηζηνξηψλ κε ηέζζεξηο εθπξνζψπνπο ηεο ζχγρξνλεο 

ζπλζεηηθήο / ερεηηθήο δεκηνπξγίαο. Έηζη, ζε απηφ ην κέξνο αλαιχσ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ηα νξγαλψλσ ζε 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Οη ζπλζέηξηεο / ερεηηθέο θαιιηηέρληδεο,2 νη νπνίεο ζπκκεηείραλ 

                                                           
2 Ζχω ακολουκιςει τον Οδθγό Χριςθσ Μθ Σεξιςτικισ Γλϊςςασ ςτα Δθμόςια Ζγγραφα τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Ιςότθτασ των Φφλων για τθ ςυγγραφι τθσ εργαςίασ. Δυςτυχϊσ μζχρι και ςιμερα τισ 
περιςςότερεσ φορζσ, αναγράφεται μόνο το αρςενικό γζνοσ ςε επιςτθμονικά / διοικθτικά κ.α. 
ζγγραφα, φαινόμενο που αποτελεί ξεκάκαρθ μορφι ςεξιςμοφ ςτθ γλϊςςα.  

https://herstoriesarehere.wordpress.com/
https://herstoriesarehere.wordpress.com/
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ζηηο ζπλεληεχμεηο είλαη νη: Δζζήξ Λέκε (1975), Μαξηάλζε Παπαιεμαλδξή-

Αιεμαλδξή (1974), Νηθνιέηα Υαηδνπνχινπ (1976) θαη Αθξνδίηε Φαξξά (1982). 

Σέινο ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο έρσ παξαζέζεη ηηο νινθιεξσκέλεο 

απνκαγλεηνθσλεκέλεο κνξθέο ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σν παξάξηεκα παξαηίζεηαη, ιφγσ 

κεγέζνπο, ζε μερσξηζηφ ζπλνδεπηηθφ αξρείν.  
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Δπραξηζηίεο.  
 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηηο ζπλζέηξηεο / ερεηηθέο θαιιηηέρληδεο: Δζζήξ 

Λέκε, Μαξηάλζε Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή, Νηθνιέηα Υαηδνπνχινπ θαη Αθξνδίηε 

Φαξξά πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηελ πξφζθιεζή κνπ γηα ζπλέληεπμε. Με φιεο 

ηνπο ππήξμε κηα ππέξνρε ζπλνκηιία θαη κηα θαξπνθφξα ζπλεξγαζία. Υσξίο απηέο ε 

νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δε ζα ήηαλ δπλαηή.  

Δπραξηζηψ ηνλ παηδηθφ κνπ θίιν Άξε Υξηζηνθνξίδε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ 

ζηελ θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηά κνπ Γαλάε ηεθάλνπ, ε νπνία 

επέβιεςε ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία κε ακέξηζην ελδηαθέξνλ. Απφ ηελ αξρή ησλ 

ζπνπδψλ κνπ ζην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ ΑΠΘ, κε ελέπλεπζε λα γλσξίζσ 

ηελ επηζηήκε ηεο κνπζηθνινγίαο ζε βάζνο θαη λα ηελ αγαπήζσ, κε βνήζεζε λα 

ζπάζσ ηνίρνπο πνπ νξζψλνληαλ κπξνζηά κνπ θαη λα θνηηάμσ πέξα απφ απηνχο, λα 

αλνίμσ λένπο δξφκνπο, λα γλσξίζσ λένπο θφζκνπο. Ζ θαζνδήγεζή ηεο ήηαλ 

πνιχηηκε θαη κε βνήζεζε λα αλαθαιχςσ, φρη κφλν λέεο πηπρέο ηεο κνπζηθνινγίαο, 

αιιά θαη ηεο εαπηήο κνπ. 
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Δηζαγσγή. 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα ηζηνξηνγξαθηθή-πνιηηηζκηθή έξεπλα ζην πεδίν ηεο 

ζχγρξνλεο κνπζηθήο ζχλζεζεο. Με ηνλ φξν ζχγρξνλε κνπζηθή πεξηγξάθσ ηε δπηηθή 

κνπζηθή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν αθαδεκατθψλ θαη ηδξπκαηηθά 

ππνζηεξηδφκελσλ πιαηζίσλ (παλεπηζηήκηα, κνπζηθέο αθαδεκίεο θαη ηδξχκαηα 

πνιηηηζκνχ). Πην ζπγθεθξηκέλα, απ‟ φιν ην θάζκα ηεο κνπζηθήο απηήο εζηηάδσ 

εηδηθφηεξα ζηελ ειεθηξνληθή ζχλζεζε θαη ζηηο ερεηηθέο ηέρλεο, δηεξεπλψληαο ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο παξαηεξείηαη έιιεηςε ή απνζηψπεζε ησλ ζπλζεηξηψλ / 

θαιιηηέρληδσλ ζε απηά ηα πεδία. Σα πξψηα δχν θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθνπλ 

θαη εμεηάδνπλ βαζηθέο έλλνηεο ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο ζηε 

κνπζηθνινγία θαη εμεηάδνπλ κέζα απφ έλα θεκηληζηηθφ κνπζηθφ πξίζκα ηηο αμίεο, ηε 

ιεηηνπξγία θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο, αιιά θαη ην 

επξχηεξν πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη νη ζεζκνί ηεο. 

Σν ηξίην θεθάιαην απνηειεί ηελ πξνζσπηθή κνπ αληηπξφηαζε ζηελ εγθαζηδξπκέλε 

πξνζέγγηζε ηεο αθαδεκατθήο ζχγρξνλεο ηζηνξηνγξαθίαο ηεο κνπζηθήο. Με ζηφρν ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθείσλ θσλψλ θαη ηελ αλάδεημε κηθξν-ηζηνξηψλ, 

ππνθεηκεληθψλ απφςεσλ θαη ζρνιηαζκψλ, δηαθνξεηηθψλ / ελαιιαθηηθψλ νπηηθψλ γηα 

ηε κειέηε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ζέηεη απηή ε εξγαζία, πξαγκαηνπνίεζα 

ηέζζεξηο ζπλεληεχμεηο κε Eιιελίδεο ζπλζέηξηεο / ερεηηθέο θαιιηηέρληδεο. Απηέο νη 

ζπλεληεχμεηο απνηεινχλ ηελ θχξηα βηβιηνγξαθηθή πεγή ζην ηξίην θεθάιαην. 

Δπηπξφζζεηα πξνζθέξνληαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο, ψζηε λα ζπκβάινπλ ζε 

πεξαηηέξσ πηζαλή έξεπλα.  

Σν δήηεκα ηνπ θχινπ εηζήιζε ζην πεδίν ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, θπξίσο ζηηο 

αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο, απφ ην 1960 αιιά δηεπξχλζεθε θαη έγηλε πην ηζρπξφ απφ ην 

1970 θαη έπεηηα κε ην δεχηεξν θεκηληζηηθφ θίλεκα (Corfield 1997, Pilcher and 

Whelehan 2004). ην πξψην θεθάιαην απηήο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλαθνξά ζε 

βαζηθέο έλλνηεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο γχξσ απφ ην δήηεκα θαη ηελ ππφζηαζή ηνπ ζηε 

ζχγρξνλε δπηηθή θνηλσλία. Έηζη ινηπφλ, αλαθέξνκαη ζηελ πξνβιεκαηηθή ζεψξεζε 

ηεο ηαχηηζεο ηνπ βηνινγηθνχ κε ην θνηλσληθφ θχιν (Butler 1990) πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ην δπαδηθφ δηαρσξηζκφ ησλ θχισλ. Απηφο ν δηαρσξηζκφο απνηειεί κηα 

αξθεηά πξνβιεκαηηθή ζπλζήθε, δηφηη νξίδεη θαη επηβάιιεη, ζχκθσλα κε ην βηνινγηθφ 
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θχιν ησλ αηφκσλ, ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζε απηά. Χο απνηέιεζκα, ζρεδφλ 

θάζε ηνκέαο ηεο δσήο ηνπο πξνζαλαηνιίδεηαη βάζεη απηνχ ηνπ επηβεβιεκέλνπ 

δηαρσξηζκνχ (Corfield 1997, Cranny-Francis, Waring, Stavropoulos and Kirkby 

2003, Gilbert 2009, West and Zimmerman 1987).  

ηε ζπλέρεηα επηρεηξεκαηνινγψ φηη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

επηβνιήο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θχινπ είλαη ην παηξηαξρηθφ ζχζηεκα πνπ ζπρλά 

πξνεθηείλεηαη θαη ζε άιια θνηλσληθά ζπζηήκαηα, φπσο π.ρ. νηθνγελεηαθφ, εξγαζηαθφ, 

νηθνλνκηθφ θ.ν.θ. (Federici 2004, Hartmann 1979, Walby 1989). Οη πξαθηηθέο ηεο 

παηξηαξρίαο γηα ηελ επηβνιή ηεο είλαη ε ππνηίκεζε, ε θαηαπίεζε θαη ν έιεγρνο ησλ 

γπλαηθψλ θαη άιισλ κεηνλνηήησλ, θαζψο θαη ε άζθεζε βίαο (ιεθηηθήο, ζσκαηηθήο, 

ςπρνινγηθήο). Ο φξνο «εγεκνληθή αξξελσπφηεηα» (Cranny-Francis & Waring & 

Stavropoulos & Kirkby 2003) πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε επηβνιήο θαη  θαηαπίεζεο 

απφ ηνπο «ηζρπξνχο» άλδξεο ζε άιια άηνκα, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν. Με άιια 

ιφγηα, ε παηξηαξρία είλαη πηζαλφ λα έρεη ηαμηθφ ή / θαη θπιεηηθφ ραξαθηήξα. 

ην δεχηεξν θεθάιαην δηεξεπλψ ηε ζέζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζηε κνπζηθή 

πξαθηηθή κε έκθαζε ζηε ζπλζεηηθή δεκηνπξγία. χκθσλα κε ηνπο Barraclough 

(1964) θαη Treitler (1984), ε γξακκηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ρξφλνπ κε πνξεία πξνο ηα 

κπξνζηά, κηα εμηζηφξεζε δειαδή επηιεγκέλσλ γεγνλφησλ, ρσξίο ηε κειέηε ησλ 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ αιιά νχηε θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ 

ηα πιαηζηψλεη, ζα είρε σο απνηέιεζκα κηα επηιεθηηθή πεξηγξαθή πεξηζηαηηθψλ 

(ηεθάλνπ 2015). Απηή ε πεξηγξαθή ζα έκνηαδε πεξηζζφηεξν κε ηίηινπο εηδήζεσλ 

εθεκεξίδαο θαξθηηζσκέλνπο ζε πίλαθα αλαθνηλψζεσλ πνπ πιεξνθνξνχλ γηα έλα 

κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ ζε κηα ζηηγκή ηνπ ρξφλνπ, απνθνκκέλν απφ θάζε 

ππνθεηκεληθή αληηκεηψπηζε θαη πξνζσπηθή θξίζε. Ζ πίζηε ζε απηφλ ηνλ θαλφλα 

ζπλεπάγεηαη ηελ ηεξή θαη θαλνληζηηθή πξνζήισζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο 

ηζηνξίαο, αθήλνληαο άιιεο ζηελ αθάλεηα (ηεθάλνπ 2015).   

Λφγσ απηήο ηεο καθξνρξφληαο πξνβιεκαηηθήο ζπλζήθεο ζηελ αθαδεκατθή έξεπλα 

εληνπίδσ ηελ έιιεηςε αλαθνξψλ ζε γπλαηθείεο πξνζσπηθφηεηεο ζηελ κνπζηθή / 

κνπζηθνινγηθή βηβιηνγξαθία θαη ζηε κνπζηθή πξαθηηθή απφ ηνλ 19ν αηψλα κέρξη ηνλ 

21ν (Abtan 2016, Citron 1990, Edwards 1989, McCartney 2003, Reitsma 2014). 

Αθφκε, νη πξνζπάζεηεο ηνπ 20νπ αηψλα γηα ηελ αλάδεημε γπλαηθψλ δεκηνπξγψλ δελ 

μεθεχγνπλ απφ ηελ θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθνινγίαο, ε νπνία ζέηεη ζην 



6 

επίθεληξν ιεπθά ραξηζκαηηθά θαη πξνλνκηνχρα ππνθείκελα, απνθιείνληαο ζρεδφλ ηα 

ππφινηπα (Edwards 1989). 

Απφ ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα θαη έπεηηα, αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο ηζηνξηνγξαθηθέο 

ηάζεηο γηα κηα πην ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο. Ζ κνπζηθνινγία ζπλδέζεθε, 

κέζσ ηνπ δαλεηζκνχ εξγαιείσλ έξεπλαο, κε άιιεο επηζηήκεο θπξίσο απφ ηνλ θιάδν 

ησλ αλζξσπηζηηθψλ ζπνπδψλ, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχζηαζε ηεο «λέαο ή 

ζχγρξνλεο κνπζηθνινγίαο» (Citron 1990, Knaus 2002, Reitsma 2014, ηεθάλνπ 

2015). Ζ λέα κνπζηθνινγία δελ ζηνρεχεη απιψο ζην γεγνλφο λα «γεκίζεη θελά» πνπ 

πηζαλψο ππάξρνπλ. ηφρνο ηεο είλαη λα κειεηήζεη ηα κνπζηθά δεηήκαηα κέζα απφ έλα 

λέν πξίζκα πνπ ζπλδέεηαη κε δεηήκαηα θαηλνκεληθά εμσγελή πξνο ηε κνπζηθή (π.ρ. 

θχιν, θπιή, θνηλσληθή ηάμε θ.ν.θ.,) κε παξνχζα πάληα ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηε 

ζπλερή δηεξψηεζε (Citron 1990, Kenny 2008, Knaus 2002). Ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ρξεηάδεηαη, ψζηε λα κε ζπλδεζεί ε έλλνηα ηνπ «λένπ» κε επηρεηξεκαηηθά ή νηθνλνκηθά 

πιάλα. Ζ ηαθηηθή ηεο απνζέσζεο ηνπ λένπ / δεκηνπξγηθνχ / αλαηξεπηηθνχ απνηειεί 

θχξηα ηαθηηθή ηεο λεν-θηιειεχζεξεο ζθέςεο ηνπ 21νπ αηψλα. Ο ιφγνο είλαη φηη ζπρλά 

δηαθέξεη απφ ηα παιαηφ / ζηαηηθφ κφλν ζην «πεξηηχιηγκα» (δειαδή ζηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζήο ηνπ) θαη ε νπζία ηνπ ζπλερίδεη λα ππεξαζπίδεηαη ηελ κεραληζηηθή 

ζθέςε θαη παξαγσγή θαη λα ζηνρεχεη ζε νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα (Kanellopoulos and 

Stefanou, 2015).  

Έιαβα σο αθεηεξία ησλ φξν «γπλαηθεία κνπζηθή» γηα ηνλ νπνίν ε Sally MacArthur 

(2002) ππνζηεξίδεη ηελ αληη-θεκηληζηηθή ηνπ πνηφηεηα, δηφηη θξίλεη ηε κνπζηθή πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί απφ γπλαίθεο κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα απφ απηή ησλ αλδξψλ πνπ  

ραξαθηεξίδεηαη απιψο σο «κνπζηθή». Έηζη ινηπφλ, απνθάζηζα λα κειεηήζσ ην 

θνηλσληθφ πιαίζην ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο απφ ηα ηέιε ηνπ 20νπ έσο ηηο αξρέο ηνπ 

21νπ αηψλα, ψζηε λα δηεξεπλήζσ ηη αθξηβψο είλαη απηφ πνπ ρσξίδεη ηε κνπζηθή 

δεκηνπξγία ζε δχν άληζεο κεηαμχ ηνπο ηαρχηεηεο, ηη ξφιν έρεη ε εθπαίδεπζε, πψο 

εθιακβάλνληαη νη ζπλζέζεηο ησλ γπλαηθψλ (φηαλ θαη αλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα 

παξνπζηαζηνχλ), θαη πνηεο είλαη νη πηζαλφηεηεο κηαο γπλαίθαο λα ζηαδηνδξνκήζεη σο 

ζπλζέηξηα / ερεηηθή θαιιηηέρλεο. 

Με βάζε ηε ζεσξία ηεο επηβνιήο θαηαζθεπήο ηνπ θχινπ θαη ηεο επηβνιήο ηεο 

παηξηαξρίαο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ζεζκηθνχο θαη θνηλσληθνχο ηνκείο, αιιά θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο ησλ Abtan (2016), Baker (2003), Lindeman (1992), Rodgers (2010) 
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αιιά θαη ηηο έξεπλεο ησλ Bennett & MacArthur & Hope & Goh & Hennekam (2018) 

θαη  Born and Divine (2015), επηρεηξεκαηνινγψ ζην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε 

ιεηηνπξγεί απνζαξξπληηθά πξνο ηηο γπλαίθεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπνπδάζνπλ κνπζηθή 

ζχλζεζε. Οη ιφγνη είλαη πνιινί, αιιά σο θπξηφηεξνη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ: ε 

δηδαθηέα χιε πνπ αθνινπζεί ηνλ απζηεξφ παηξηαξρηθφ θαλφλα πξνζήισζεο ζε 

ιεπθέο αλδξηθέο πξνλνκηνχρεο θαη «ραξηζκαηηθέο» πξνζσπηθφηεηεο, αιιά θαη ε 

κεγαιχηεξε απνδνρή θαη αιιεινυπνζηήξημε ησλ αλδξψλ κεηαμχ ηνπο. Δπνκέλσο, 

γίλεηαη ιφγνο γηα έλαλ έκκεζν απνθιεηζκφ ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο 

κε ηε ζπλζεηηθή δεκηνπξγία, ν νπνίνο επεθηείλεηαη θαη πέξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιαηζίνπ. Ζ MacArthur (2014) θαη Walshe (2019) ηνλίδνπλ φηη νη ζπλζέζεηο, 

δεκηνπξγήκαηα ζπλζεηξηψλ, βξίζθνπλ πνιχ δχζθνια ην δξφκν πξνο ηελ αίζνπζα 

ζπλαπιηψλ ή πξνο νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπο.  

Έπεηηα, επηθεληξψλνκαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζην πεδίν ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο. 

Αξρηθά αλαθέξνκαη ζηελ ηαχηηζε ηνπ «ηειηθνχ-πξντφληνο» κε ηελ έλλνηα ηνπ 

κνπζηθνχ έξγνπ (Γθεξ 2005), θαη ηε ζέζε ηνπ ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία θαη ζηε 

λενθηιειεχζεξε αγνξά. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απνηειεί έλα 

εκπνξεχζηκν πξντφλ, ε/ν δεκηνπξγφο ηνπ νθείιεη λα εξγάδεηαη θαη σο ειεχζεξε/-νο 

επαγγεικαηίαο, δειαδή σο έλα επηρεηξεκαηηθφ ππνθείκελν (MacArthur 2010). Βάζεη 

απηψλ ησλ ηζρπξηζκψλ, εξεπλψ ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηεο γπλαίθαο δεκηνπξγνχ ζην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, ζπλδπάδνληαο ηνπο φξνπο ηεο MacArthur κε ηηο ζεσξίεο ησλ 

Aruzza (2014), Federici (2004, 2014, 2016) θαη Hartmann (1979) πεξί ηεο ζέζεο ηνπ 

θχινπ ζηελ εξγαζία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Αθφκε, ζηέθνκαη θαη εμεηάδσ πεξαηηέξσ ηε ζέζε ηεο MacArthur (2010, 2014) πεξί 

«απην-επηρεηξεκαηηθφηεηαο» πνπ απνβιέπεη ζηελ θαηαζθεπή αςεγάδηαζησλ 

πξνζσπηθνηήησλ, πιήξσο αθνζησκέλσλ ζηελ θαξηέξα ηνπο κε αληαγσληζηηθφ 

ραξαθηήξα. Δμεηάδσ ινηπφλ, ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο απηνχ ηνπ κνληέινπ απφ ηηο 

γπλαίθεο εξγαδφκελεο θαη ηειηθά ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη κηα πηζαλή εθαξκνγή ηνπ 

(Bailyn 2003, MacArthur 2010, 2014). πκπιεξσκαηηθνί φξνη έξρνληαη λα 

πξνζηεζνχλ ζε απηή ηε κειέηε, φπσο ν κεραληζκφο ηεο «ελζσκάησζεο ηνπ θχινπ», 

θαη ε «γπλαίθα-εμαίξεζε» πνπ πξνβάιινπλ επίζεο κηα αληη-θεκηληζηηθή πνηφηεηα 

(Bailyn 2003, MacArthur 2010, 2014). 
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Σν ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο πξνζσπηθήο έξεπλαο 

πνπ δηεμήγαγα κεηαμχ ησλ κελψλ Απξηιίνπ – επηεκβξίνπ 2020. ε απηφ ην κέξνο 

πξνζαλαηνιίδσ ηα εξεπλεηηθά κνπ εξσηήκαηα κε θχξην άμνλα ηελ ειιεληθή θνηλσλία 

θαη ηα πξνζεγγίδσ κέζσ ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο κε: κηθξν-ηζηνξίεο, πξνηάζεηο, 

απφςεηο θαη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο Διιελίδσλ γπλαηθψλ ζπλζεηξηψλ.  

Ζ επηινγή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο δελ έγηλε ηπραία. Σν θίλεηξν γηα απηή ηελ 

επηινγή ήηαλ ην γεγνλφο φηη έρσ γελλεζεί, έρσ κεγαιψζεη θαη φηη αθφκε θαηνηθψ 

ζηελ Διιάδα. Απφ αξθεηά κηθξή ειηθία άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ φηη ε θνηλσλία ηεο 

νπνίαο είκαη κέινο, είλαη  πνιχ ζπληεξηηηθή θαη θαηαπηεζηηθή, εηδηθά πξνο ηα 

ππνθείκελα πνπ δελ αθνινπζνχλ πηζηά ηηο ππνηαγέο ηεο. Καζψο κεγάισλα άξρηζα λα 

ληψζσ φιν θαη πην εγθισβηζκέλε κέζα ζε απαξραηνκέλεο αληηιήςεηο θαη θνηλσληθέο 

απαηηήζεηο πνπ ζπλδένληαη κάιηζηα ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ έκθπιε αληζφηεηα.  

Έηζη ινηπφλ, επέιεμα λα ζπιιέμσ ιίγεο πξνθνξηθέο ηζηνξίεο ζπλζεηξηψλ / 

θαιιηηέρληδσλ απφ ην ρψξν ηεο ζχλζεζεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο θαη ερεηηθψλ ηερλψλ 

θαη ηειηθά λα εξγαζηψ πάλσ ζε απηέο. Ο ζθνπφο κνπ δελ ήηαλ ε ζπιινγή 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, αιιά ε πεξηπησζηνινγηθή εηο βάζνο κειέηε εκπεηξηψλ θαη 

αληηιήςεσλ γπλαηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ε δεκηνπξγία 

λέσλ πεγψλ. ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα αθνχζσ ηηο ηζηνξίεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο, 

θαη λα ηηο αληηκεησπίζσ φρη σο «κεγαιεηψδεηο ηζηνξίεο, αιιά σο αλαθνξέο, έηνηκεο 

λα επαλακεηαθξαζηνχλ θξηηηθά θαη λα αλαδνκεζνχλ δηαθνξεηηθά» (Stefanou et.al. 

2016, 196). Με άιια ιφγηα, δελ αληηκεησπίδσ απηέο ηηο ηζηνξίεο σο θάηη «ηεξφ», νχηε 

ηηο ηνπνζεηψ ζε έλα ςειφ ξάθη κηαο ζθαιηζηήο βηβιηνζήθεο. Σηο αληηκεησπίδσ 

πεξηζζφηεξν σο έλα θνκκάηη πεινχ πνπ αλαπιάζεηαη ζπλερψο θαη ην θάζε άηνκν 

κπνξεί λα ην θξαηήζεη ζηα ρέξηα ηνπ θαη λα ηνπ δψζεη δηαθνξεηηθά ζρήκαηα. 

 Σν πξψην βήκα γηα απηή ηελ έξεπλα ήηαλ λα ζέζσ ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα 

γηλφηαλ ε επηινγή ησλ αηφκσλ γηα ηελ πεξηπησζηνινγηθή κειέηε. Σα θξηηήξηα έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ην θχιν, ηνλ επαγγεικαηηθφ θαη θαιιηηερληθφ πξνζδηνξηζκφ, ηελ ειηθία 

θαη ηελ θαηαγσγή ησλ αηφκσλ. Έπεηηα, έπξεπε λα απνθαζίζσ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλέληεπμε θαη λα θαηαζθεπάζσ ην εξσηεκαηνιφγην. 

Μέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ ηειηθά θαηάθεξα λα εθκαηεχζσ εηο βάζνο πιεξνθνξίεο 

νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο πξνο ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ζηνηρεηνζέηεζε βαζχηεξσλ 
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δεηεκάησλ, αιιά θαη πξνο ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο (Coughlan & 

Cronin & Ryan 2009). Ζ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη 

φηη θάζε ζπλέληεπμε απνηειεί πξσηφηππν ηεθκήξην κηαο κε-θαηαγεγξακέλεο 

πξνθνξηθήο ηζηνξίαο. Ζ θάζε ζπλέληεπμε είλαη κηα πξνζσπηθή εμηζηφξεζε ηεο 

ηζηνξίαο ηήο (σο ηψξα) δσήο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ αηφκσλ, θαη ζπλεπψο 

πξνζεγγίδεη πεξηζζφηεξν κηα «αθήγεζε δσήο». 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ε ζπλέληεπμε, ζε αξρηθφ ζηάδην, έρεη βαζηθφ 

ξφιν ζην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα εμαρζνχλ ηειηθά. Χο πξνο 

ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο πξνηείλνληαη αξθεηέο ζεσξίεο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα 

κεγάιε δηαθνξά, παξά κφλν ζηα νλφκαηά ηνπο. Μειεηψληαο ηηο πξνηεηλφκελεο 

κεζνδνινγίεο ησλ Babbie (2007) θαη Gall & Gall & Borg (2003)3 θαηέιεμα ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν ηχπνο πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο, ηηο ζπλζήθεο, 

ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλάο κνπ, αιιά θαη ζηηο δηθέο κνπ ηθαλφηεηεο είλαη, απηφο ηεο 

«εκη-ηππνπνηεκέλεο» (ή βάζεη γεληθνχ νδεγνχ πξνζέγγηζεο) ζπλέληεπμεο. χκθσλα 

κε απηή, ην εξσηεκαηνιφγην βξίζθεηαη ζηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο ζπλέληεπμεο, φκσο 

ππάξρεη ειεπζεξία ζηε ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα, 

δηεπθξηλίζεηο, εξσηήζεηο, παξελζέζεηο θ.ν.θ.. Μάιηζηα ζεσξψ φηη ζα ήηαλ αδχλαην λα 

γίλεη ιφγνο γηα πξνθνξηθέο ηζηνξίεο, εμηζηφξεζε γεγνλφησλ θαη καξηπξηψλ απφ κηα 

ππνθεηκεληθή ζθνπηά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλέληεπμε βαζηδφηαλ απζηεξά ζε κηα 

ζεηξά εξσηήζεσλ (Thompson & Bornat 2017). Αθφκε, πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ φηη 

απηή είλαη ε πξψηε έξεπλα κε ρξήζε ζπλεληεχμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηψ. Δπνκέλσο, ε 

έιιεηςε ηεο δηθήο κνπ εκπεηξίαο κπνξνχζε εχθνια λα αληηζηαζκηζηεί κε ηελ χπαξμε 

ελφο πξνεηνηκαζκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ψζηε λα παξέρεη νξγάλσζε θαη δνκή ζηε 

ζπλέληεπμε. Μηα ηειεπηαία δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή κηαο ζπλέληεπμεο 

είλαη ην αλ ε ζπλέληεπμε ζα απεπζχλεηαη ζε πνιιαπιά άηνκα ηαπηφρξνλα (νκάδα 

έξεπλαο)4 ή ζε κεκνλσκέλα άηνκα (έλα – πξνο – έλα)5 (Coughlan et al. 2009, Qu & 

Dumay 2011). Δπέιεμα ηε ζπλέληεπμε ηχπνπ έλα-πξνο-έλα, δηφηη ζεψξεζα αλαγθαία 

                                                           
3 Πολφ ςφντομα κα αναφζρω τα είδθ χωρίσ όμωσ να τα επεξθγιςω για λόγουσ οικονομίασ. Τα 
προτεινόμενα πρότυπα είναι: 1) Mθ – τυποποιθμζνθ ςυνζντευξθ» (Babbie 2007) ι «ςυνζντευξθ ωσ 
ανεπίςθμθ ςυηιτθςθ» (Gall et al. 2003), 2) «Θμι – τυποποιθμζνθ ςυνζντευξθ» (Babbie 2007) ι 
«ςυνζντευξθ βάςει γενικοφ οδθγοφ προςζγγιςθσ» (Gall et al. 2003),3) τθσ «τυποποιθμζνθσ 
ςυνεντευξθσ» (Babbie 2007) ι «τυποποιθμζνθ ανοιχτοφ τφπου ςυνζντευξθ» (Gall et al. 2003). 
4 Μετάφραςθ του όρου «focus group».  
5 Μετάφραςθ του όρου «one to one». 
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ηε κεκνλσκέλε πξνζέγγηζε ησλ πεξηπηψζεσλ, παξ‟ φιν πνπ δνχιεπα κε ην ίδην 

εξσηεκαηνιφγην, θαζψο ε ρξνηά απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ηζηνξηνγξαθηθή θαη φρη 

εζλνγξαθηθή. Με άιια ιφγηα θάζε ζπλέληεπμε αληηκεησπίδεηαη θαη θαηαγξάθεηαη σο 

κηα ηζηνξία.  

Οη Uwe Flick, Coughlan et al. θαη Thompson & Bornat ζπκθσλνχλ φηη ν ζρεδηαζκφο 

ησλ εξσηήζεσλ γηα θάζε ηχπνπ εξσηεκαηνιφγην είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ζηελ έξεπλα θαη θαζνξίδεη ηελ επηηπρία ηεο (Coughlan et al. 2009, Flick 

2009, Thompson & Bornat 2017). Γεληθά, δελ ππάξρεη κφλν έλαο ζσζηφο ηξφπνο λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπλέληεπμε, νχηε έλαο ζσζηφο ηξφπνο λα γξάςεη θακία / θαλείο 

έλα εξσηεκαηνιφγην. Κάζε ζπλέληεπμε είλαη κνλαδηθή, θαζψο επεξεάδεηαη άκεζα 

απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ην ραξαθηήξα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαη ησλ 

εξεπλεηξηψλ/-ψλ (Qu & Dumay 2011, Thompson & Bornat, 2017), αιιά θαη νη ήδε 

ππάξρνπζεο εξσηήζεηο είλαη πηζαλφ λα αιιάμνπλ αξθεηέο θνξέο πεξλψληαο απφ ηα 

δηάθνξα ζηάδηα δηαδηθαζίαο (Flick 2009). Με άιια ιφγηα, δελ ππάξρεη θάπνηα 

ζπληαγή γηα ζίγνπξε επηηπρία, νχηε έλα ζηπι ζπλέληεπμεο πνπ ζα ηαηξηάδεη ζε φια ηα 

άηνκα, δηφηη νη ηξφπνη επηηέιεζεο κηα ζπλέληεπμεο είλαη άπεηξνη θαη κε-πξνβιέςηκνη. 

Παξ‟ φια απηά,  πξνηείλνληαη θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, αξθεηά ρξήζηκεο, 

πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε δηαδηθαζία «ζηεζίκαηνο» ηεο ζπλέληεπμεο πην εχθνιε. 

Γεληθά, θαιφ ζα ήηαλ νη εξσηήζεηο λα αθήλνπλ ην πεξηζψξην ζηηο 

ζπλεληεπμηαδφκελεο λα εθθξαζηνχλ αλνηρηά κε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 

πξνο ην εξψηεκα, αιιά λα είλαη αξθεηά μεθάζαξεο θαη ζε απιή γιψζζα, ψζηε λα κε 

δεκηνπξγνχληαη παξαλνήζεηο (Thompson & Bornat 2017). πσο ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεηψλεη ν Uwe Flick: «Πξέπεη λα δηαηππψζεηο ηηο εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, κε ζθνπφ λα απνζαθελίδεηαη ηη πξφθεηηαη λα απνθαιπθηεί απφ 

απηέο […] Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηχμεηο κηα θαζαξή ηδέα γηα ηεο εξεπλεηηθέο 

εξσηήζεηο αιιά λα παξακείλνπλ αλνηρηέο ζε λέα θαη πηζαλφλ αλαπάληερα 

απνηειέζκαηα» (Flick 2009, 98). Ίζσο ε κνλαδηθή ζπκβνπιή γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ν ζαθήο θαη μεθάζαξνο ραξαθηήξαο ησλ εξσηήζεσλ, πνπ 

επηηξέπνπλ ζηηο ζπλεληεπμηαδφκελεο  λα αλαπηχμνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ απηέο ζα επηιέμνπλ. Έηζη ινηπφλ, θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, πξνηίκεζα νη εξσηήζεηο λα έρνπλ ρξνλνινγηθφ εχξνο, ψζηε λα 
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δίλνπλ ην πεξηζψξην ζηηο ζπλεληεπμηαδφκελεο λα ζθεθηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζε 

βάζνο θαη λα απαληήζνπλ ζχκθσλα κε απηέο.6 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ρξήζηκν λα δηεπθξηλίζσ φηη, ελψ αξρηθά είρα ζρεδηάζεη κηα 

εκη-ηππνπνηεκέλε ζπλέληεπμε, ηειηθά βγήθα εθηφο ηνπ αξρηθνχ απηνχ ζρεδηαζκνχ. 

Αλαπηχρζεθε κηα αξθεηά θαιή ζρέζε κε ηηο ζπλεληεπμηαδφκελεο, αηζζαλφκαζηαλ 

άλεηα θαη πξφζπκεο λα κηιήζνπκε ε κηα ζηελ άιιε θαη ηειηθά αλαπηχρζεθε κηα πνιχ 

θαξπνθφξα θαη πινχζηα ζπδήηεζε, ε νπνία ζε αξθεηά ζεκεία κνηάδεη κε αθήγεζε 

δσήο. Σν εξσηεκαηνιφγην πήξε έλα δεπηεξεχνληα ξφιν θαζψο απηνζρεδίαζα αξθεηά, 

έθαλα πνιιέο εξσηήζεηο, έιεγα ηε δηθή κνπ άπνςε γηα αξθεηά ζέκαηα θαη απηφ 

ιεηηνχξγεζε ελ ηέιεη ζεηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο αλνηρηνχ πιαηζίνπ ζπδήηεζεο.   

ην ηειεπηαίν ππνθεθάιαην βξίζθεηαη ε αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ κνξθνπνηεκέλε 

ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Οη πξνθνξηθέο ηζηνξίεο εμεηάδνληαη θπξίσο απφ ηελ νπηηθή 

ηνπ δεηήκαηνο ηνπ θχινπ. Πξνζπάζεζα λα αλαδείμσ ηα βαζηθφηεξα θαη 

ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, αθνινπζψληαο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ηεο εξγαζίαο. ε θακία πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο 

βηνγξαθηψλ ή ζπιινγήο, θαηάηκεζεο ή νξγάλσζεο πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηε δσή 

θαη ην έξγν ησλ ζπλζεηξηψλ / ερεηηθψλ θαιιηηέρληδσλ. Απνηειεί πεξηζζφηεξν κηα 

πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηδεψλ, αλαθνξάο θαηαζηάζεσλ, ζίμεσο πξνβιεκάησλ αιιά 

θαη πξνηάζεηο ελαιιαθηηθψλ θαη ζπκβνπιψλ, πνπ αθνξνχλ ηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα ζην πεδίν ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο πξαθηηθήο.  

Σειεπηαίν αιιά ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο, ην νπνίν γηα 

ιφγνπο κεγέζνπο παξαηίζεηαη ζε μερσξηζηφ ζπλνδεπηηθφ αξρείν. ην παξάξηεκα 

απνθάζηζα λα παξαζέζσ ηηο απνκαγλεηνθσλεκέλεο επηκειεκέλεο εθδνρέο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζα κέζσ ηειεδηάζθεςεο θαη ηε κηα ζπλέληεπμε, ε 

νπνία κνπ παξαδφζεθε γξαπηή.7 Οη ζπλεληεχμεηο έρνπλ παξαηεζεί βάζεη αιθαβεηηθήο 

ζεηξάο ησλ επηζέησλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ.  

                                                           
6 Μια ςθμαντικι διευκρίνιςθ είναι ότι όλεσ οι ςυνεντευξιαηόμενεσ ζλαβαν το ερωτθματολόγιο πριν 
από κάκε ςυνζντευξθ ϊςτε να προετοιμαςτοφν κατάλλθλα. Όπωσ αναφζρω και ςτθ ςυνζχεια, θ 
ςυνζντευξθ μπορεί να πιρε άλλθ τροπι, όμωσ δεν μπορεί να καταργθκεί εντελϊσ θ αξία του 
ερωτθματολογίου.  
7 Θεωρϊ χριςιμο να επιςθμάνω το γεγονόσ ότι οι περίοδοσ κατά τθν οποία πραγματοποίθςα τισ 
ςυνεντεφξεισ ςυνζπεςε με τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που επζβαλε θ πανδθμία του ιοφ COVID-19. Θ 
απαγόρευςθ των μετακινιςεων, θ τθλεργαςία, οι αναβολζσ εξωτερικϊν υποχρεϊςεων λειτοφργθςαν 
βοθκθτικά προσ το κλείςιμο των ραντεβοφ και τθσ διάκεςθσ αρκετοφ χρόνου ςε αυτι τθν εργαςία. 
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Οη ζπλεληεχμεηο απηέο είλαη πινχζηεο ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δσή, ην έξγν, ηηο 

αληηιήςεηο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βηβιηνγξαθηθή πεγή γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  

Απηή ε εξγαζία απεπζχλεηαη ζε νπνηνδήπνηε άηνκν κειεηάεη ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηνπ 

θχινπ κέζα ζηελ πξαθηηθή ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο ζχλζεζεο θαη ησλ ερεηηθψλ 

ηερλψλ. Αθφκε, απνηειεί έλα νξγαλσκέλν ηεθκήξην - αθεηεξία γηα ηελ πξνζπάζεηα 

εθπξνζψπεζεο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζην αλδξνθξαηνχκελν αθαδεκατθφ 

πεξηβάιινλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ηεθκήξην πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ 

αλδξνθεληξηθφ ιφγν θαη κε θάζε έθθξαζε έκθπιεο βίαο θαη έκθπισλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηχπσλ, φζν θαιά ζπγθεθαιπκκέλα θη αλ επηβηψλνπλ 

απηά.  

  

                                                                                                                                                                      
Θεωρϊ ότι δε κα ιταν εφικτό να πραγματοποιθκεί θ πλειοψθφία των ςυνεντεφξεων μζςω 
τθλεδιάςκεψθσ αν δεν υπιρχαν αυτζσ οι ςυνκικεσ, διότι οι ςυμμετζχουςεσ δε κα μποροφςαν να 
διακζςουν πολφ χρόνο λόγω επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων και δε κα υπιρχε μεγάλθ ευελιξία ςτθν 
οργάνωςθ των ραντεβοφ. Ακόμθ θ επικοινωνία με άλλα άτομα ςτισ ςυνκικεσ του εγκλειςμοφ, ζςτω 
και μζςω τθλεδιάςκεψθσ, ιταν για όλεσ μασ απαραίτθτθ και αρκετά ενκαρρυντικι διότι νιϊςαμε 
όλεσ ενεργζσ.  
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1. Ζητήματα φύλου: κυρίαρχεσ έννοιεσ και κριτικέσ 
προςεγγίςεισ. 

 

1.1.  Έκθπινη δηαρσξηζκνί θαη δπαδηθόηεηα. 
 

Απφ ηα ρξφληα αλάπηπμεο ηεο θηινζνθίαο ζηελ αξραία Διιάδα κέρξη θαη ζήκεξα, 

ηδηαίηεξα ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ θαη ζηηο επεξεαζκέλεο απφ ην δπηηθφ πνιηηηζκφ 

θνηλσλίεο, θαίλεηαη φηη ν θφζκνο είλαη δηαηξεκέλνο ζε έλα δπαδηθφ ζχζηεκα θχινπ: 

άλδξαο θαη γπλαίθα. Σν δπαδηθφ απηφ ζχζηεκα αληηζηνηρεί κάιηζηα ζε έλα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν δηαρσξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη εμνπζηψλ8 (Corfield 1997, Cranny-

Francis & Waring & Stavropoulos & Kirkby 2003, Rippon 2019). Απηφο ν 

δηαρσξηζκφο μεθηλάεη ήδε απφ ηελ θχεζε ηνπ εκβξχνπ απφ ηε κεηέξα ηνπ θαη 

ζπλερίδεη γηα φιε ηε δσή ελφο αλζξψπνπ, αθνινπζψληαο ην άηνκν ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Ο ραξαθηεξηζκφο ελφο αηφκνπ σο «άλδξα» ή «γπλαίθαο» 

εκπινπηίδεηαη κε κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά θαη αληίζεηα γηα ην θαζέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθνξάο, ζεμνπαιηθφηεηαο, αηζζεηηθήο, ηθαλνηήησλ, γνχζηνπ 

θ.ν.θ.. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζεσξνχληαη θπζηθά θαη δεδνκέλα απφ ηελ θνηλσλία, 

δηφηη βαζίδνληαη ζε πνιχ γεξά εδξαησκέλνπο θαη θνηλψο απνδεθηνχο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ θχισλ θαη ζηφρν έρνπλ λα νξίζνπλ ηηο ηαπηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ 

ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο (Gilbert 2009). Έηζη, νη 

άλδξεο απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία ελζαξξχλνληαη λα έρνπλ ξφινπο εγεηηθνχο, λα 

είλαη επθπείο θαη ηνικεξνί, δπλαηνί θαη επηζεηηθνί, ελψ απφ ηηο γπλαίθεο αλακέλεηαη 

λα είλαη ηξπθεξέο, ζηνξγηθέο, ήξεκεο, δεθηηθέο θαη κε δηεθδηθεηηθέο (Cranny-Francis 

et al 2003, Rippon 2019). Πνιχ ζπρλά απηή ε θαιιηέξγεηα ραξαθηεξηζηηθψλ 

αθνινπζεί ηα άηνκα θαη ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο κε θαλεξφ αληίθηππν ζηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Gilbert 2009, Rippon 2019, West 

and Zimmerman 1987).  

                                                           
8 Οι Anne Cranny-Francis, Wendy Waring, Pam Stavropoulos και Joan Kirkby αναφζρονται ςτα 
Μεταφυςικά του Αριςτοτζλθ, ο οποίοσ βάςει του Πυκαγόρειου πίνακα, ορίηει τον κόςμο, ωσ ζναν 
κόςμο αντικζτων. Στον πίνακα παρατίκενται επίκετα και ουςιαςτικά αντικετικά μεταξφ τουσ, και 
διακρίνονται τα επίκετα «αρςενικό» και «κθλυκό» ςε αυτό το διαχωριςμό. 
H Penelope Corfield (1997) αναφζρει τθ φράςθ του Αριςτοτζλθ «Το αρςενικό είναι από τθ φφςθ 
ανϊτερο και το κθλυκό κατϊτερο, το ζνα (το αρςενικό) κυριεφει και το άλλο (κθλυκό) κυριεφεται, 
αυτι θ αρχι διζπει όλο το ανκρϊπινο γζνοσ». Συμπλθρϊνει ότι αυτι θ ςτάςθ υπιρξε άκρωσ 
επιδραςτικι για τθν μετζπειτα πορεία του δυτικοφ κόςμου κακϊσ και ο Χριςτιανιςμόσ βαςίηεται ςε 
αυτι.  
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ε απηφ ην ζεκείν, νθείιεη λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ιέμεσλ sex θαη gender, 

νη νπνίεο ζηα ειιεληθά κεηαθξάδνληαη θαη νη δχν ην ίδην, σο «θχιν», θαη 

δηαρσξίδνληαη κφλν πεξηθξαζηηθά. χκθσλα κε ηε Judith Butler (1990), ν φξνο sex 

πξνζδηνξίδεη ην θχιν, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηε κνξθνινγία ηνπ ζψκαηνο ελφο 

αηφκνπ. Οη West θαη Zimmerman ππνζηεξίδνπλ φηη «πξφθεηηαη γηα έλαλ 

πξνζδηνξηζκφ, κηα θνηλσληθή ζπκθσλία πνπ βαζίδεηαη ζε θάπνηα βηνινγηθά θξηηήξηα 

(π.ρ. εθ γελεηήο γελλεηηθά φξγαλα ή ρξσκνζσκηθφο θψδηθαο), θαη πξνζδηνξίδεη έλα 

άηνκν σο αξζεληθφ ή ζειπθφ» (West and Zimermann 2009, 127). Μέζα απφ απηνχο 

ηνπο δχν νξηζκνχο θαίλεηαη, φηη ην θχιν γίλεηαη αληηιεπηφ σο έλαο ακεηάβιεηνο 

πξνζδηνξηζκφο πνπ εηεξνθαζνξίδεη ην άηνκν θαη έρεη λα θάλεη κε ηα εθ γελεηήο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Γεληθά, απηή ε πιεπξά ηνπ θχινπ κπνξεί «λα κελ 

απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ θνηλσληθφ παξάγνληα ζηε δσή ησλ αηφκσλ, φκσο είλαη 

ίζσο ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηαπηνπνίεζεο θάπνηνπ αηφκνπ θαη ζχκθσλα 

κε απηφ δεκηνπξγνχληαη νη πξνζδνθίεο, ηα φξηα θαη νη ξφινη πνπ ην αθνινπζνχλ ζε 

φιε ηε δσή ηνπ» (Gilber 2009, 127). Σν πξφβιεκα κε απηφλ ηνλ φξν (sex), 

εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο, φηη ζρεδφλ πάληα έρεη δηζδηάζηαηε ζεκαζία9 (αξζεληθφ- 

ζειπθφ), γεγνλφο πνπ ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο θχινπ ζεσξείηαη αξθεηά 

πξνβιεκαηηθφ. χκθσλα κε ηε/νλ Gilbert (2009), ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ 

ζην δπαδηθφ ζχζηεκα θχινπ θαίλεηαη σο απαξαίηεηε αλάγθε ηεο θνηλσλίαο. πρλά, 

φηαλ απηή δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί, παξαηεξείηαη αληθαλφηεηα ζηελ επηθνηλσλία θαη 

ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο (Gilbert 2009). Ο φξνο gender 

αλαθέξεηαη ζην θνηλσληθά δηακνξθσκέλν θχιν θαη δελ είλαη αλάγθε λα ηαπηίδεηαη κε 

ην θχιν πνπ νξίδεηαη απφ ηε κνξθνινγία ηνπ ζψκαηνο (Butler 1990). Απφ εδψ θαη 

ζην εμήο, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο δηαρσξηζκνχ ησλ φξσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα 

ρξεζηκνπνηψ ηνλ φξν «βηνινγηθφ θχιν» αλαθεξφκελε ζηνλ φξν sex θαη ηνλ φξν 

«θνηλσληθφ θχιν» γηα ηνλ φξν gender.10 

 

                                                           
9 Πρόκειται για τον αγγλικό όρο «bigenderism». Θα μποροφςε ίςωσ να δοκεί ζνασ μονολεκτικόσ 
όροσ, όμωσ κακϊσ υπάρχει ιδθ το πρόβλθμα με τον όρο «φφλο» ςτθν ελλθνικι γλϊςςα δεν επικυμϊ 
να το περιπλζξω ακόμθ περιςςότερο, οπότε κα χρθςιμοποιείται θ περιφραςτικι απόδοςθ.  
10 Ακόμθ χριςιμο είναι να αναφερκεί ότι ςτθ κεωρία τθσ Judith Butler ςτο βιβλίο τθσ Gender Trouble, 
οι όροι «βιολογικό φφλο» και «κοινωνικό φφλο» τίκενται υπό αμφιςβιτθςθ ωσ προσ τθν ουςία και 
τθν ποιότθτά τουσ. Βλ. Περιςςότερα ςτο : Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the 
Subversion of Identity (New York, London: Routledge, Champan & Hall, 1990).  



15 

Ζ  Butler (1990) δίλεη ηνλ φξν «θαηαζθεπή ηνπ θχινπ»,11 γηα λα νξίζεη αθξηβψο απηή 

ηε ζπλέπεηα ηεο δπαδηθήο ζεψξεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ, ε νπνία αληαλαθιά ην 

δπαδηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ βηνινγηθνχ θχινπ. Ζ εθαξκνγή ησλ απζηεξψλ θαη 

εμνπζηαζηηθψλ θαλφλσλ πνπ ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

κνξθνινγηθνχο ηχπνπο ζσκάησλ επηβάιινληάο ηνπο ην θνηλσληθφ θχιν, νδεγεί ζηελ 

πξνβιεκαηηθή ζεψξεζε φηη «ππάξρνπλ δχν θαη κνλαδηθά θνηλσληθά θχια ζην 

πξφηππν ησλ δχν κνξθνινγηψλ ζσκάησλ θαη φηη φια ηα άηνκα πξέπεη λα αλήθνπλ ή 

ζην έλα ή ζην άιιν»12 (Gilbert 2009, 95). Έηζη ην θνηλσληθφ θχιν, δελ απνηειεί κηα 

ειεχζεξε επηινγή, νχηε κηα δηεξεχλεζε ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ, αιιά πξφθεηηαη γηα 

έλαλ ξφιν, ν νπνίνο είλαη ηφζν πξνθαζνξηζκέλνο, φζν θαη απηφο ηνπ βηνινγηθνχ 

θχινπ (Butler 1990). χκθσλα κε ηελ Butler, ε ππφζεζε ηεο χπαξμεο κφλν δχν 

θνηλσληθψλ θχισλ «βαζίδεηαη ζηε κηκεηηθή ζρέζε ηνπ βηνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

θχινπ, θαηά ηελ νπνία ην θνηλσληθφ θχιν θαζξεθηίδεη ην βηνινγηθφ ή δηαθνξεηηθά 

πεξηνξίδεηαη απφ απηφ» (Butler 1990, 6). πκπεξαζκαηηθά, ε θνηλσληθή θαηαπηεζηηθή 

επηβνιή ζην θχιν, γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

δπαδηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ θαη ηεο ηαχηηζεο ηνπ βηνινγηθνχ κε ην θνηλσληθφ θχιν.13 

 

Δπνκέλσο, απηφο ν δηαρσξηζκφο, δεκηνπξγεί δχν δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο, κε ηελ 

έλλνηα ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο ηεο δσήο: ηνλ αλδξηθφ θφζκν 

θαη ην γπλαηθείν θφζκν, απφ ηνπο νπνίνπο ν πξψηνο ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηνπ 

δεχηεξνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν δπαδηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ θχινπ απνηειεί 

«αθξνγσληαίν ιίζν ηεο εηεξνθαλνληθφηεηαο» (Gilbert 2009, 97) θαη δελ απνδέρεηαη 

άηνκα πνπ πξνζδηνξίδνπλ δηαθνξεηηθά ην θχιν ηνπο (ηξαλο, νκνθπιφθηια θ.ν.θ.). 

                                                           
11 Στθν ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία ο όροσ αποδίδεται ωσ “gender construction”. Αναφζρεται από τθ 
Judith Butler ςτο βιβλίο τθσ Gender Trouble (1990).  
12 Θ/Ο Gilbert (2009) κάνει αναφορά ςτουσ 8 κανόνεσ του φφλου (Rules of Gender) του Harold 
Gardfinkel (1967), βάςει των οποίων δεν μπορεί να υπάρξει κάποια απόκλιςθ ι παρζκκλιςθ ςτο 
βιολογικό ι/και κοινωνικό φφλο κάποιου ατόμου, πζρα από αυτό, με το οποίο γεννικθκε. Ωσ 
αποτζλεςμα τα trans άτομα, δεν μποροφν να ενταχκοφν ςε κάποια κατθγορία, επομζνωσ είναι «ςαν 
να μθν υπάρχουν» για τθν κοινωνία ςτθν οποία ιςχφουν αυτοί οι κανόνεσ.  
13 Αξίηει να γίνει αναφορά ςτον ιςχυριςμό τθσ Judith Butler, ςχετικά με το κοινωνικό φφλο. Στθν 
πραγματικότθτα, ςφμφωνα με τθν Butler «το κοινωνικό φφλο δεν είναι ςε καμία περίπτωςθ μια 
ςτακερι ταυτότθτα, αλλά εξελίςςεται ςτο χρόνο και επιτυγχάνεται μζςω τθσ ςυνεχοφσ επανάλθψθσ 
ςυγκεκριμζνων πράξεων» (Butler 1988,  519), οπότε  ζχει επιτελεςτικό  χαρακτιρα. Θα μποροφςε να 
ευςτακεί ο ιςχυριςμόσ, ότι τελικά το κοινωνικό φφλο λειτουργεί ωσ θ εφαρμογι των ζμφυλων 
κανόνων που επιβάλλονται ςτα άτομα, κακϊσ αυτό ςυςτινεται, όταν τα άτομα παρουςιάηονται, 
κυρίωσ μζςω των ςωμάτων τουσ, με ςυγκεκριμζνο, τετριμμζνο και αναμενόμενο τρόπο. Ο τρόποσ 
παρουςίαςθσ είναι τόςο παγιωμζνοσ, ϊςτε να μπορεί να κάνει ξεκάκαρθ τθν ζμφυλθ ταυτότθτα των 
ατόμων, αποκτϊντασ ζτςι, το ρόλο και τθ ςθμαςία μιασ παραςτατικισ επιτζλεςθσ. (Butler 1988). 



16 

Δπνκέλσο ε χπαξμε ηνπ δπαδηθνχ δηαρσξηζκνχ ηνπ θχινπ θαιιηεξγεί ηφζν ηνλ 

ζεμηζκφ, φζν ηελ νκνθνβία θαη ηελ ηξαλζνθνβία (Gilbert 2009). Οη αληζφηεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηή ηε ζπλζήθε εληνπίδνληαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο ή θαη φρη, δσήο: ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ζηελ εξγαζία, ζηελ 

πξνζσπηθή ειεπζεξία, ζηε γιψζζα θ.η.ι. κε απνηέιεζκα πιένλ ην δήηεκα ηνπ θχινπ 

λα απνηειεί έλα πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ δήηεκα.  

 

 «Θα ήηαλ ιάζνο» θαηαιήγεη ε Butler (1990) «λα ζθεθηνχκε φηη ε ζπδήηεζε πεξί 

“ηαπηφηεηαο” πξέπεη λα δηεμάγεηαη πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε πεξί έκθπιεο ηαπηφηεηαο, 

γηα ηνλ απιφ ιφγν φηη ηα “πξφζσπα” δε γίλνληαη λνεηά παξά κφλν φηαλ γίλνληαη 

έκθπια, ζε ζπκθσλία κε αλαγλσξίζηκα θξηηήξηα δηαλνεηηθφηεηαο ηνπ θχινπ» 

(Butler 1990, 16). Ζ Butler εθηζηά ζπλεπψο ηελ πξνζνρή ζην πφζν ζεκαληηθή είλαη 

ηειηθά γηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο, ε δηαηήξεζε «ζρέζεσλ ζπλνρήο θαη ζπλέρεηαο 

κεηαμχ ηνπ βηνινγηθνχ θχινπ, ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ, ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηεο 

επηζπκίαο» (Butler 1990, 17), ψζηε λα μερσξίδεη πνηα «πξφζσπα» είλαη λνεηά, 

δειαδή ππαξθηά γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

1.2. Παηξηαξρία. 
 

Ζ ζπλζήθε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ νπνία ελδπλακψλεηαη ν δπαδηθφο 

δηαρσξηζκφο ησλ θχισλ είλαη ε παηξηαξρία. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα, ην νπνίν 

θαηλνκεληθά επεξεάδεη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θχισλ, έρεη φκσο πνιχ 

κεγαιχηεξεο επεθηάζεηο θαη επεξεάδεη ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ θαη άιια 

ζπζηήκαηα, φπσο π.ρ. ην νηθνλνκηθφ (Federici 2004, Hartmann 1979, Walby 1989). 

  

Ζ παηξηαξρία απνηειεί έλαλ παιαηφ ζεζκφ θαη νη ξίδεο ηεο εληνπίδνληαη ζηα 

θενπδαξρηθά ζπζηήκαηα νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο. Σα ζπζηήκαηα απηά είραλ σο 

θεληξηθφ άμνλα ηελ νηθνγέλεηα θαη ην δηαρσξηζκφ ηεο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ 

απηήο. Κνξκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο παηξηαξρίαο ήηαλ (θαη είλαη) ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ,14 κε ζθνπφ λα επσθειεζεί ην αλδξηθφ θχιν απφ ην 

γπλαηθείν, κέζα ζε ζπλζήθεο θαηαπίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο (Cranny-Francis et al. 

                                                           
14 Παρατθρείται επίςθσ ενόσ θλικιακόσ αλλά και ζμφυλοσ τρόποσ ιεράρχθςθσ των μελϊν: ο 
γθραιότεροσ άνδρασ ιταν αρχθγόσ, ακολουκοφςαν οι νεότεροι άνδρεσ ωσ μακθτευόμενοι αρχθγοί 
και τζλοσ οι γυναίκεσ, των οποίων ο ρόλοσ ιταν υποτακτικόσ και υπθρετικόσ και ςκοπόσ τουσ θ 
μθτρότθτα (Cranny-Francis et al. 2003). 
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2003, Walby 1989). Αθφκε, νη «θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ 

θχισλ πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί εδψ θαη πνιιέο γεληέο, είλαη αθξηβψο απηνί νη θαλφλεο 

πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε γεληθφηεξε ηδέα ηνπ παηξηαξρηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηά ηελ νπνία 

νη γπλαίθεο θαη άιιεο έκθπιεο κεηνλφηεηεο, θαηαπηέδνληαη θαη ειέγρνληαη» (Gilbert 

2009, 94). Απηφ ην κνληέιν θαλφλσλ επηβηψλεη κέρξη θαη ζήκεξα, αιιά έρεη 

επεθηαζεί θαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο νηθνγέλεηαο, πξνθαλψο πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

παξνχζεο ζπλζήθεο. 

 

Ο φξνο «παηξηαξρία» έρεη απαζρνιήζεη φρη κφλν φζεο / φζνπο αζρνινχληαη κε ηηο 

ζπνπδέο θχινπ, αιιά θαη δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία, φπσο ε ηζηνξία, ε 

νηθνλνκία, ε θνηλσληνινγία, νη πνιηηηθέο επηζηήκεο θ.ν.θ.. ε θάζε επηζηεκνληθφ 

πεδίν φκσο, θαη απφ θάζε νπηηθή, θαίλεηαη ν θαηαπηεζηηθφο ξφινο ηνπ άλδξα σο 

αξρεγνχ θαη παηξηάξρε. ε κηα πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο παηξηαξρίαο, παξαηεξείηαη 

φηη νη πεξηζζφηεξεο ελλνηνινγήζεηο παξνπζηάδνπλ ηελ παηξηαξρία σο έλα ζχζηεκα 

πνπ αιιειεπηδξά κε άιια ζπζηήκαηα, π.ρ. θαπηηαιηζκφο, εξγαζία, ή κε άιια 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα π.ρ. νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ξαηζηζκφο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη 

πνιχ εχθνιν λα γίλνπλ ιαλζαζκέλνη ζπλεηξκνί θαη παξαλνήζεηο, αιιά αθφκε θαη λα 

ακθηζβεηεζεί ε χπαξμε ηεο παηξηαξρίαο, θαζψο ζπρλά απνξξνθάηαη απφ ηα άιια 

ζπζηήκαηα. Αξρηθά «ν Weber (1947),  ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν, γηα λα αλαθεξζεί ζε 

έλα ζχζηεκα θπβέξλεζεο, ζην νπνίν νη άλδξεο δηνηθνχλ ηελ θνηλσλία, δηφηη έρνπλ ην 

ξφιν ηεο θεθαιήο / ηνπ αξρεγνχ  ηνπ λνηθνθπξηνχ» (Walby 1989, 214). ηελ πνξεία 

ηνπ ρξφλνπ, ν νξηζκφο θπζηθά θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί, ππνδεηθλχνληαο θαη άιια 

πξνβιεκαηηθά ή εκηηειή ζεκεία θαη δηαζηάζεηο ηνπ φξνπ, αιιά θαη δηαθνξεηηθέο 

πνηφηεηεο ηεο παηξηαξρίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα, «ηελ εγεκνλία αλδξψλ έλαληη 

άιισλ αλδξψλ (radical feminism), ηε ζπλχπαξμε ηεο παηξηαξρίαο κε ηνλ 

θαπηηαιηζκφ, ζπρλά θαη κε ηνλ ξαηζηζκφ, σο αιιειεμαξηψκελα ζπζηήκαηα (dual 

systems theorists) (Walby 1989, 214) θαη ηελ θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηνπο 

άλδξεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εξγαζία (Hartmann 1979, Federici 2004). Γη‟ απηφ ην 

ιφγν ινηπφλ, ζα ήηαλ ρξήζηκν, ζε αξρηθφ ζηάδην, λα νξηζζεί ε παηξηαξρία σο έλα 

ζχζηεκα, ην νπνίν βαζίδεη ηηο αξρέο ηνπ ζηελ θαηαπίεζε ηνπ θχινπ θαη ηηο ζπλέπεηεο 

απηήο ηεο ζπλζήθεο.  

 

ήκεξα, κε ηνλ φξν παηξηαξρία λνείηαη ην θνηλσληθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζέηεη ζε 

πξνλνκηαθή ζέζε ην αλδξηθφ θχιν κε ηα επηβεβιεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη θάζε 
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κνξθήο δχλακεο θαη εμνπζίαο πξνέξρεηαη απφ απηφ (Cranny-Francis et al. 2003, 

Walby 1989). Τπφ ην παηξηαξρηθφ θαζεζηψο, νη γπλαίθεο εμαηξνχληαη απφ θάζε 

κνξθή εμνπζίαο, δχλακεο θαη θχξνπο. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο, ζηηο 

νπνίεο ε δχλακε θαη ε εμνπζία ησλ γπλαηθψλ ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά σο πξνο 

ηνπο άλδξεο ή σο πξνο ην θαζεζηψο. Με άιια ιφγηα, ε παηξηαξρία «πξφθεηηαη γηα έλα 

ζχζηεκα θνηλσληθψλ δνκψλ θαη πξαθηηθψλ φπνπ ην αλδξηθφ θχιν θέξεηαη 

εγεκνληθά, θαηαπηέδεη θαη εθκεηαιιεχεηαη ην γπλαηθείν θχιν» (Walby 1989, 214). Ζ 

Walby (1989) ππνζηεξίδεη φηη «κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο θξηηηθέο έλαληη ηεο ηδέαο ηεο 

παηξηαξρίαο είλαη φηη δελ κπνξεί λα δηαρεξηζηεί επηηπρψο ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

κνξθψλ ηεο αληζφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ θχισλ ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο θαη 

ηφπνπο, νχηε φκσο θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ εκπεηξηψλ ησλ γπλαηθψλ» (Walby 

1989, 217).   

 

Καζψο ε παηξηαξρία ζεσξεί δεδνκέλε ηελ εθαξκνγή ηνπ δπαδηθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ 

θχισλ κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ (ζεμηζκφο, ηξαλζνθνβία, νκνθνβία,) φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί, ζηφρνο ηεο παηξηαξρίαο ζηελ θαηαπίεζε δελ είλαη κφλν νη γπλαίθεο, 

αιιά θαη νηηδήπνηε «άιιν»15 νξίδεη ην θνηλσληθφ ηνπ θχιν σο δηαθνξεηηθφ απφ ην 

«αλδξηθφ» (π.ρ. gay, trans, queer θ.ν.θ.). Ζ παηξηαξρία δεκηνπξγεί κηα ηνμηθή 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ θχισλ, ηφζν ησλ βηνινγηθψλ φζν θαη ησλ θνηλσληθψλ, 

ζηελ θνηλσλία, θαζψο ππνζηεξίδεη ηελ θαηαπίεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε θάζε αηφκνπ 

πνπ δε ζπκκνξθψλεηαη ζηα παηξηαξρηθά πξφηππα. Ζ θαηάζηαζε απηή ζπλήζσο 

εθθξάδεηαη κέζσ ηεο βίαο (ζσκαηηθήο, ιεθηηθήο, θνηλσληθήο) ζηα «άιια», 

επηδεηψληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ ππνηαγή, ηε ζπκκφξθσζή θαη ηνλ επίπιαζην 

ζεβαζκφ πξνο ηελ παηξηαξρία (hooks 2004). Ζ βία απνηειεί βαζηθή ηαθηηθή ηεο 

παηξηαξρίαο, θαζψο κέζσ απηήο θαιιηεξγείηαη ε θαηαπίεζε ζηα «άιια» αιιά θαη 

θαιιηεξγεί ην θφβν, ψζηε απηά λα κελ αληηηίζεληαη ζηηο αξρέο ηεο. Έηζη, κέζσ ηεο 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο βίαο απνζησπψληαη ηα δηαθνξεηηθά απφ ηνπο «παηξηάξρεο 

άλδξεο» ππνθείκελα. Απνζησπψληαη, φηαλ δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζην λα 

δνπλ ειεχζεξα, φηαλ πξνζπαζνχλ λα κηιήζνπλ γηα ηελ παηξηαξρηθή θαηαπίεζε θαη 

γεληθά, φηαλ πξνζπαζνχλ λα αληηηεζνχλ πξνο ηνπο παηξηαξρηθνχο θαλφλεο (hooks 

2004).  

 
                                                           
15 Ωσ «άλλο» από εδϊ και ςτο εξισ κα αναφζρομαι ςε οποιοδιποτε άτομο δεν ζχει κακαρά ανδρικό 
ςϊμα ι δεν προςδιορίηει κοινωνικά τον εαυτό του ζτςι.  
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Δίλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί εδψ φηη ν θαπηηαιηζκφο, ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο, ν 

ζεζκφο ηνπ θξάηνπο θαη άιινη ζπζηαηηθνί παξάγνληεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο 

βαζίδνληαη ζε παηξηαξρηθέο ηαθηηθέο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε παηξηαξρία λα κε 

ζρεηίδεηαη πιένλ κφλν κε ην δήηεκα ηνπ θχινπ, αιιά θαη κε ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, 

ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ηε θπιή θ.ν.θ. (Federici 2004, Hartmann 1979, Walby 

1989). Με άιια ιφγηα, ζε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη ιφγνο γηα ηνλ θφζκν ησλ 

ηζρπξψλ αλδξψλ, νη νπνίνη εθηφ,ο απφ ην φηη είλαη άλδξεο, αλήθνπλ θαη ζε κηα πςειή 

θνηλσληθή ηάμε ή ζε ζέζε (νπνηαδήπνηε) εμνπζίαο. ε απηφ ην πιαίζην 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «εγεκνληθή αξξελσπφηεηα»,16 γηα λα δειψζεη ηε γεληθφηεξε 

ζπλζήθε θαηαπίεζεο απφ άλδξεο ζηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

ζπλζήθεο (Cranny-Francis et al. 2003, 15). 

 

χκθσλα κε φζα έρνπλ πξναλαθεξζεί ζε απηφ θαη ην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, 

ρξήζηκν ζα ήηαλ λα δηαηππσζνχλ θάπνηεο ζθέςεηο, γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ην «θχιν» 

κε ηε γεληθφηεξε έλλνηα ζηηο ζπλζήθεο επηβνιήο ηεο παηξηαξρίαο. ε ζπλάξηεζε 

ινηπφλ κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ζέζεηο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε παηξηαξρία 

ζεσξεί βέβαηε ηε κηκεηηθή ζρέζε βηνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ θχινπ θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απηφ δελ πθίζηαηαη, ηελ επηβάιιεη. Αθφκε, ζπζρεηίδνληαο ηελ ηδέα 

ηεο παηξηαξρίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαπίεζε θάζε κνξθήο θχινπ, κε ηε ζέζε ηεο 

Butler πεξί δεκηνπξγίαο «ηαπηφηεηαο» θαη λφεζεο ησλ «πξνζψπσλ» κφλν σο έκθπια 

ππνθείκελα, ηφηε θαίλεηαη φηη ππφ ην θαζεζηψο ηεο παηξηαξρίαο είλαη πνιχ δχζθνιν 

γηα ηα άηνκα πνπ δελ είλαη απνδεθηά, λα γίλνπλ λνεηά σο απηφ πνπ είλαη θαη λα κελ 

αλαγθαζηνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο παηξηαξρίαο, γηα λα δειψζνπλ 

ηελ «ηαπηφηεηα» ηνπο. πκπεξαζκαηηθά, ε παηξηαξρία δεκηνπξγεί ζπλερψο ζρέζεηο 

ηζρπξνχ-αδχλακνπ πνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ θχισλ θαη απαηηεί 

ηελ ππνηαγή θαη ηε ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλφλεο θαη ηα πξφηππα ησλ αηφκσλ εθείλσλ 

πνπ ζεσξεί «αδχλακα». 

1.3. Ζ αλάδπζε ησλ ζπνπδώλ θύινπ. 
 

Σφζν ν δηαρσξηζκφο ηνπ θχινπ απνθιεηζηηθά ζε δχν θχια, φζν θπζηθά θαη ε 

παηξηαξρία, κε παξάγσγφ ηεο ηελ εγεκνληθή αξξελσπφηεηα, δεκηνπξγνχλ 

θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηθέο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη θαηαπηεζηηθέο γηα 

                                                           
16 Στο κείμενο : hegemonic masculinity 
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ιηγφηεξν επλλνχκελα άηνκα. Ζ κειέηε ησλ κνξθψλ ηνπ θχινπ, πέξα απφ ηνλ 

πξναλαθεξζέληα δπαδηθφ δηαρσξηζκφ, νη επηπηψζεηο ηεο παηξηαξρίαο, ε ηζηνξηθή 

εμέιημε ηνπ θχινπ θαη ε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο κε άμνλα κειέηεο ην 

θχιν, απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα βαζηθά αληηθείκελα ησλ «ζπνπδψλ θχινπ».17  

 

Σν δήηεκα ηνπ θχινπ απνηέιεζε πεδίν έξεπλαο ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν ήδε απφ ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη έρεη πάξεη απφ πνιχ λσξίο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

πξνεθηάζεηο. Έρεη απαζρνιήζεη πνηθίια πεδία ζπνπδψλ, πεξηζζφηεξν ηελ 

θνηλσληνινγία, ηελ ηζηνξία, ηελ ςπρνινγία θαη ηελ αλζξσπνινγία. Ζ εδξαίσζή ηνπ 

σο πεδίν ζπνπδψλ, αιιά θαη σο πξαγκαηηθφηεηα ζηελ αθαδεκατθή – θαη φρη κφλν – 

δσή έγηλε κε πνιχ αξγά βήκαηα. Ζ κειέηε ηνπ θχινπ απνπζίαδε γηα αξθεηά ρξφληα 

απφ ηελ έξεπλα, ηεο νπνίαο ηα πεδία ήηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά αλδξνθξαηνχκελα 

θαη πεξηιάκβαλαλ ζέκαηα ζεκαληηθά γηα ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ. «Παξάιιεια νη 

γπλαίθεο ήηαλ αφξαηεο πξνο ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηθαλέο κφλν γηα ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο ηεο “ζπδχγνπ” θαη ηεο “κεηέξαο”» (Pilcher θαη Whelehan 

2004, iv). Κπξίσο κε ην δεχηεξν θχκα θεκηληζκνχ, ηε δεθαεηία ηνπ 1970, άξρηζε λα 

δίλεηαη πξνζνρή θαη ζεκαζία ζην γεγνλφο φηη νη αθαδεκατθέο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο απέθιεηαλ ηελ παξνπζία, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

γπλαηθψλ (Corfield 1997). Έηζη, νη αληζφηεηεο θαη ν απνθιεηζκφο ιφγσ θχινπ, 

θαηλφκελα πνπ δελ ήηαλ θαλ αληηιεπηά ζηε κέρξη ηφηε θνηλσλία, θαζψο απνηεινχζαλ 

κάιηζηα ηελ  θαλνληθφηεηα, ήξζαλ ζην θσο σο πξνβιήκαηα απηήο πνπ νθείινπλ λα 

εμεγεζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ. Με ηε ζηαδηαθή, αιιά ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηηο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, αιιά θαη ζηηο ηέρλεο 

δηακνξθψζεθε έλα επξχ επηζηεκνληθφ πεδίν κε ζηφρν ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηα 

δεηήκαηα θχινπ. Ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 ζηηο Ζ.Π.Α. θαη απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη ζπνπδέο θχινπ απνηεινχλ 

έλα εηδηθεπκέλν πεδίν επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ην νπνίν δηαδφζεθε ηαρχηαηα ζηνλ 

θφζκν (Pilcher θαη Whelehan 2004, v). ηελ παξνχζα εξγαζία, νη ζπνπδέο θχινπ 

ζπλδένληαη κε ηελ ηέρλε, ζπγθεθξηκέλα κε ηε κνπζηθή, θαη ηηο αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο. ηε ζπλέρεηα βάζεη απηνχ ηνπ ηξίπηπρνπ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, 

παξνπζηάδεηαη κηα πξνζπάζεηα έκθπιεο ηζηνξηνγξάθεζεο ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο.   

                                                           
17 Gender Studies ςτθν ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία. 
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2. Σν γπλαηθείν θύιν ζην πεδίν ηεο κνπζηθήο. 
 

2.1. Σν γπλαηθείν θύιν ζηε κνπζηθνινγία. 
 

Ζ κνπζηθνινγηθή έξεπλα, πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, πεξίπνπ αγλννχζε ηελ 

παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηε κνπζηθή, αιιά θαη ηε ζέζε θαη ηε ζρέζε ησλ θχισλ ζηε 

κνπζηθή πξαθηηθή (Citron 1990, Citron 1993). Γηα δεθαεηίεο (ζε πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ έσο θαη ζήκεξα) ην επίθεληξν ηεο κειέηεο ηεο κνπζηθνινγίαο ήηαλ ηα 

κεγάια έξγα κεγάισλ αλδξψλ ζπλζεηψλ (Citron 1990). Υαξαθηεξηζηηθά ε Susan 

McClary αλαθέξεη: «ηαλ μεθίλεζα λα ζπνπδάδσ κνπζηθνινγία, πεξίπνπ πξηλ απφ 

26 ρξφληα,18 δελ ππήξρε θακία γπλαίθα ζηελ χιε. Πνηέ θακία απφ εκάο δελ 

αλαξσηήζεθε γηα πνην ιφγν δελ ππήξραλ γπλαίθεο ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο, ηελ 

νπνία δηδαζθφκαζηαλ• θαη αλ ξσηνχζακε θάηη ηέηνην, καο απαληνχζαλ φηη δελ 

ππήξρε θάπνηα ή ηνπιάρηζηνλ θάπνηα άμηα αλαθνξάο» (McClary 1994, 365).   

Δπνκέλσο ε κνπζηθνινγία, σο επηζηήκε θαη πεδίν ζπνπδψλ, έρεη δνκεζεί βάζεη 

απηψλ ησλ δχν ζηαζεξψλ: ηνπ κεγάινπ κνπζηθνχ έξγνπ19 θαη ηνπ κεγάινπ ζπλζέηε. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζχζηαζε ελφο πξνζσπνθεληξηθνχ θαη εξγνθεληξηθνχ 

θιάδνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ δίλεηαη ζεκαζία απνθιεηζηηθά ζηνπο ζπλζέηεο σο 

δεκηνπξγνχο θαη ζηα κνπζηθά έξγα σο δεκηνπξγήκαηα ησλ κεγάισλ ζπλζεηψλ. 

Πξνθαλψο ε γλψζε γχξσ απφ απηέο ηηο ζηαζεξέο δελ είλαη θάηη απφ κφλν ηνπ 

αξλεηηθφ. κσο ε «ηεξή» πξνζθφιιεζε ζε απηέο, ε απνζηψπεζε άιισλ πξνζψπσλ, 

θαηλνκέλσλ θαη  ηδεψλ, ε κεξηθή θαη επηιεθηηθή κειέηε πξνζψπσλ θαη έξγσλ αιιά 

θαη ε εζειεκέλε άγλνηα πεξί ησλ ζπλζεθψλ θαη παξακέηξσλ πνπ δνκνχλ ηε κνπζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη απηά δεκηνπξγνχλ θελά θαη θάλνπλ ην πεδίν αζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλν (Citron 1993, Reitsma 2014).  

2.1.1. Μηα ζύληνκε αλαδξνκή: ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε δπηηθή κνπζηθή ηέρλε. 
 

Δζηηάδνληαο ζηελ απνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηε κνπζηθνινγηθή κειέηε αιιά θαη ζηηο 

πξαθηηθέο ηεο δπηηθήο θιαζηθήο θαη ζχγρξνλεο κνπζηθήο, πξέπεη λα γίλεη κηα 

αλαδξνκή ζην παξειζφλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα δνζνχλ νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο. 

                                                           
18 Το άρκρο τθσ McClary είναι γραμμζνο το 1994, οπότε αναφζρεται ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’60.  
19 Για τθν ζννοια, τθ ςθμαςία και τθν εξζλιξθ  του μουςικοφ ζργου, αλλά και ςτισ ζννοιεσ που 
αναδφονται μζςα από αυτό αναφζρεται εκτενϊσ θ Lydia Goehr ςτο ςφγγραμά τθσ Το Φανταστικό 
Μουσείο των Μουσικών Έργων.  
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Γηα πάξα πνιιά ρξφληα ε επηβνιή ηεο παηξηαξρίαο απέθιεηε ηηο γπλαίθεο απφ ηε 

δεκφζηα ζπκκεηνρή ζηε κνπζηθή θαη απέθξππηε ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Οη 

ιφγνη γηα ηνλ απνθιεηζκφ ήηαλ πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο, αιιά φινη είραλ 

σο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ ππνηίκεζε ησλ γπλαηθείσλ ηθαλνηήησλ κε θάζε ηξφπν 

(Reitsma 2014).  

 

Τπήξμε κάιηζηα κηα ζεηξά αβάζηκσλ θαη αληη-επηζηεκνληθψλ επηρεηξεκάησλ, φπνπ νη 

γπλαίθεο παξνπζηάδνληαλ σο έλα ςπρσηηθφ, λεπξσηηθφ θαη αδχλακν είδνο αλζξψπνπ, 

αλίθαλνπ λα αζρνιεζεί κε ηα ίδηα θαζήθνληα πνπ εθηειεί έλαο άλδξαο. Ήηαλ γεληθή 

αληίιεςε πσο «ην γπλαηθείν ζψκα θαη κπαιφ ήηαλ πην αδχλακν απφ ην αληξηθφ, 

επνκέλσο νη γπλαίθεο είραλ πνιχ ιηγφηεξεο ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, άξα 

θαη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο» (Riegel and Hertzog 1965, 

4) θαη φηη «νη γπλαίθεο είλαη αξθεηά ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθά αζηαζείο 

γηα λα αθνζησζνχλ πιήξσο ζηηο κνπζηθέο ζπνπδέο» (Reitsma 2014, 39). Ζ Citron 

(1990) αλαθέξεη ην βηβιίν Woman in Music ηνπ George Upton (1885), ζην νπνίν 

απνθξπζηαιιψλεηαη απηή ε αληη-θεκηληζηηθή ζθέςε. Σν θείκελν απνηειεί έλα 

ηεθκήξην γηα ηε δηαπίζησζε φηη ε θίκσζε ησλ γπλαηθψλ ζηε κνπζηθή πξαθηηθή θαη ε 

επηθπιαθηηθή ζηάζε πξνο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο δελ απνηεινχζε απιψο κηα δπζπηζηία 

ησλ αλζξψπσλ εθείλεο επνρήο αιιά έλα θαηλφκελν βαζηά ξηδσκέλν ζηηο θνηλσληθέο 

αληηιήςεηο, ην νπνίν κάιηζηα είρε ηελ ππεξάζπηζε ινγίσλ. Ο Upton αλαθέξεη φηη νη 

γπλαίθεο έρνπλ έκθπηε κηα πην ζπλαηζζεκαηηθή θχζε πνπ ιεηηνπξγεί απαγνξεπηηθά 

σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο κνπζηθήο. Τπνζηεξίδεη φηη νη γπλαίθεο δελ 

κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε ινγηθφ θαη πξαθηηθφ ηξφπν, ην νπνίν 

είλαη έλα αλδξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, απαξαίηεην γηα ηε κνπζηθή ζχλζεζε. O Upton 

αλαγλσξίδεη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε κνπζηθή κφλν ζηε κνξθή κηαο βνεζνχ, 

κνχζαο ή / θαη εθηειέζηξηαο (Citron 1990).20   

                                                           
20 Δυςτυχϊσ αυτζσ οι κζςεισ δεν ζμειναν ςτο παρελκόν. Συνεχίηουν να υπάρχουν και πιο πρόςφατα 
παραδείγματα, όπωσ ο ιςχυριςμόσ του Havelock Ellis (1934), ότι θ ιδιοφυϊα ςυναντάται πιο ςυχνά 
ςτουσ άνδρεσ και αποτελεί ζνα ζμφυτο χαρακτθριςτικό του ανδρικοφ φφλου, θ «κεωρία των 
παροτρφνςεων» (theory of urges) του Carl E. Seashore (1940) που υποςτθρίηει ότι βαςικόσ ςκοπόσ 
των γυναικϊν είναι να είναι όμορφεσ και να γίνονται αρεςτζσ και αγαπθτζσ ςτον κόςμο, ενϊ 
αντικζτωσ των αντρϊν  να παλεφουν και να ζχουν μια επιτυχθμζνθ καριζρα. Ακόμθ μια πιο ςφγχρονθ 
κεωρία, μιασ γυναίκασ ψυχολόγου, τθσ Grace Rubin-Rabson (1974), ςτζκεται ςτθ κεϊρθςθ ότι οι 
γυναίκεσ δεν κατορκϊνουν να γίνουν πετυχθμζνεσ ςυνκζτριεσ, διότι δεν ζχουν κάποιο ιςχυρό 
κίνθτρο για να υποςτθρίξουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ. Επίςθσ επικαλείται ζμφυτα ετερόκλθτα 
χαρακτθριςτικά ςυμπεριφοράσ των φφλων και ακόμθ επιςθμαίνει ότι: «με ι χωρίσ τθν 
απελευκζρωςθ (εννοεί του γυναικείου φφλου), οι άνδρεσ κα παραμείνουν πρωτοπόροι ενϊ οι 
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Καηά ηνλ 19ν αηψλα πνπ απνηειεί ηνκή γηα ηελ αιιαγή αληηιήςεσλ, ηδεψλ θαη 

αλάδπζε λέσλ ελλνηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο πξαθηηθήο, εκθαλίδνληαη ζηαδηαθά 

θάπνηα γπλαηθεία νλφκαηα. Απηά ηα γπλαηθεία νλφκαηα φκσο αλήθνπλ ζε ζπδχγνπο ή 

άηνκα ηνπ πνιχ ζηελνχ πεξηβάιινληνο θαηαμησκέλσλ αλδξψλ ζπλζεηψλ θαη πάληα 

έρνπλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζε απηνχο. Απφ ηα πην γλσζηά παξαδείγκαηα ε Fanny 

Mendelssohn, ε Clara Schumann θαη ε Alma Mahler, νη νπνίεο ήηαλ εο αεί 

ππνηαγκέλεο (επαγγεικαηηθά ηνπιάρηζηνλ) ζηε κνπζηθή θαξηέξα ηνπ αδεξθνχ ηεο 

(γηα ηε Fanny Mendelssohn) θαη ησλ ζπδχγσλ ηνπο αληίζηνηρα (Clara Schumman, 

Alma Mahler), ππνρξεσκέλεο λα λα ππεξεηνχλ απηνχο θαη ηα έξγα ηνπο (Citron 1990, 

Reitsma 2014). πσο γίλεηαη θαλεξφ θαηά ηνλ 19ν αηψλα, «ν κφλνο απνδεθηφο 

ηξφπνο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ νη γπλαίθεο ζηε κνπζηθή δσή ήηαλ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο 

κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπδχγσλ ηνπο» (Reitsma 2014, 39). Δπνκέλσο, γίλεηαη 

ιφγνο γηα κηα θαηεπζπλφκελε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ σο ππεξεηξηψλ ζηηο κνπζηθέο 

πξαθηηθέο, ρσξίο πεξηζψξηα θξίζεο ή πξνζσπηθήο βνχιεζεο απφ ηηο ίδηεο θαη κε 

κνλαδηθφ ζθνπφ ηε θξνληίδα ησλ κεγάισλ αλδξηθψλ έξγσλ.  

 

Μπνξεί ν 20νο αηψλαο λα ήηαλ έλαο αηψλαο αιιαγψλ θαη δηεθδηθήζεσλ γηα ηηο 

γπλαίθεο, σζηφζν ε απνζαξξπληηθή ζηάζε πξνο ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ 

ζηε κνπζηθή πξαθηηθή άξγεζε αθφκε πεξηζζφηεξν λα ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε. Ζ 

Citron ππνζηεξίδεη φηη «πξηλ απφ ην 1980 ε έλλνηα ηνπ θχινπ δελ ππήξρε ζηε 

κνπζηθνινγηθή έξεπλα» (Citron 1990, 1).  Με ηελ πην ζχγρξνλε κνπζηθνινγηθή 

έξεπλα πνιιά νλφκαηα γπλαηθψλ ηα νπνία είραλ κείλεη ζηελ αθάλεηα, παξ‟ φηη δελ 

ππάθνπζαλ ζηηο επηβνιέο ηεο επνρήο ηνπο θαη ηειηθά ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε 

κνπζηθή δσή, πιένλ αλαθαιχθζεθαλ εθ λένπ θαη  αλαδεηθλχνληαη. Παξ‟ φια απηά, ε 

Michele Edwards αλαθέξεηαη ζην άξζξν ηεο «Women and Music» (1989) ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν μεθίλεζε λα γίλεηαη ε αλαθνξά ζηηο γπλαίθεο κνπζηθνχο. Σνλίδεη φηη «νη 

πεξηζζφηεξεο δεκνζηεπκέλεο κειέηεο επηθεληξψλνληαη ζε ζπκβαηηθέο ηζηνξηθέο 

αθεγήζεηο παξά ζε θεκηληζηηθέο κεζνδνινγίεο θαη αληηιήςεηο» (Edwards 1989, 506). 

Αθφκε, αλαθέξεη φηη ε αλδξηθή εγεκνλία ζπληεξεί ηε δχλακή ηεο επηιέγνληαο ηα 

άηνκα πνπ ζα θάλεη νξαηά. Έηζη, νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

αλαθνξέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 είλαη εθπξφζσπνη ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη 
                                                                                                                                                                      
γυναίκεσ δεκτικζσ ακόλουκοι» (Gates 1994). Ιςχυρό αντίλογο ςτισ παραπάνω κεωρίεσ φζρνει θ 
νευροεπιςτιμονασ Gina Rippon. Θ Rippon καταρρίπτει τουσ προςβλθτικοφσ μφκουσ γφρω από το 
γυναικείο εγκζφαλο και τα ζφμυτα χαρακτθριςτικά των φφλων και αποδεικνφει ότι είναι 
επιςτθμονικά ανυπόςτατοι (Rippon 2019). 
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πςειψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ21 (Edwards 1989). Με άιια ιφγηα, απηέο νη πξψηεο 

αλαθνξέο ζηηο γπλαίθεο κνπζηθνχο δελ απνηεινχλ θάπνηα νπζηαζηηθή αλαλέσζε, 

απιψο ζεκαληηθέο πξνζζήθεο.  

 

Αθφκε ρξήζηκν είλαη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηνλ 20ν αηψλα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνλ 

21ν  ε ειεθηξνληθή κνπζηθή αληηπξνζσπεχεη πιένλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζχγρξνλεο 

κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη πξαθηηθήο πνπ είλαη επίζεο, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, 

αλδξνθξαηνχκελν.22 Ζ ειεθηξνληθή κνπζηθή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε (ηνπιάρηζηνλ) 

βαζηθή γλψζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή άιισλ κέζσλ. Σα πεξηζζφηεξα κέζα ηεο 

ειεθηξνληθήο κνπζηθήο αλήθνπλ ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο / επηζηήκεο πνπ  

ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθέο έξεπλεο, αθαδεκατθά ηνπιάρηζηνλ, εθπξνζσπνχλ θπξίσο 

άλδξεο (Hango 2013). κνηα απνξία κε απηή ηεο McClary, παξαζέηεη ε Abtan: «ε 

ζπλέδξηα θαη εξγαζηήξηα,23 ππάξρνπλ πάληα ηφζεο ιίγεο απφ εκάο (γπλαίθεο,) νη 

νπνίεο ζπλαληηφκαζηε θαη δηεξσηφκαζηε γηαηί είλαη ειάρηζηε ε εθπξνζψπεζε 

γπλαηθψλ ζηνλ ειεθηξνληθή κνπζηθή;» (Abtan 2016, 53). Σν νμχκσξν είλαη φηη, ελψ 

πιένλ νη γπλαίθεο έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη δελ ππάξρεη θάπνηα λνκηθνχ 

ηχπνπ απαγφξεπζε γηα ηελ είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζηνπο ρψξνπο ηεο ζχγρξνλεο 

ειεθηξνληθήο κνπζηθήο, νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο δπζθνιεχνληαη αξθεηά λα 

εληαρζνχλ θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε απηφ ην πεδίν (McCartney 2003).  

 

Οκνίσο ε γλψζε θαη ε πιεξνθφξεζε γηα ηηο γπλαίθεο θαιιηηέρληδεο θαη ην έξγν 

απηψλ είλαη ην ίδην απξφζηηε θαη ζην ρψξν ησλ ερεηηθψλ ηερλψλ (Lane 2016). 

πγθεθξηκέλα γηα ην πεδίν ησλ ερεηηθψλ ηερλψλ ίζσο έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε 

γλψζε θαη ε πιεξνθφξεζε δελ είλαη εππξφζηηεο, είλαη φηη νη «ερεηηθέο ηέρλεο 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ ήρν πέξα απφ ηα παιαηφηεξα θαζηεξσκέλα αθαδεκατθά φξηα» 

(Ingleton 2014, 39). Γηα παξάδεηγκα, ε Francis Dyson θάλεη ιφγν γηα «απνξξφθεζε 

                                                           
21 Θ Edwards αναφζρει ότι αυτζσ τισ αναφορζσ μονοπωλοφν ςυνικωσ γυναίκεσ που,ζχουν ςυνικωσ 
μεγάλθ επαγγελματικι επιτυχία και ςυντάςςονται ςτο πλαίςιο τθσ δυτικισ παράδοςθσ, είναι λευκζσ, 
παίηουν κλαςικι μουςικι και είναι Ευρωπαίεσ ι Βορειοαμερικάνεσ. Επομζνωσ ζνα πολφ μεγάλο 
μζροσ τθσ μουςικισ να «μζνει απ’ ζξω», όπωσ θ μουςικι των υποδουλωμζνων μαφρων, θ μουςικι 
των τςιγγάνων, θ ποπ - κουλτοφρα και άλλεσ πθγζσ, οι οποίεσ δεν ταιριάηουν ςτθ δυτικι κλαςικι 
αντίλθψθ (Edwards 1989) 
22 Υπάρχει αρκετά πλοφςια βιβλιογραφία, θ οποία πραγματεφεται ηθτιματα φφλου, και 
ςυγκεκριμζνα αυτό τθσ παρουςίασ των γυναικϊν ςτθν επιςτιμθ των θλεκτρονικϊν υπολoγιςτϊν 
(Ingleton 2014, Rodgers 2010, Σάνθ 2021). Αναφζρομαι αναλυτικότερα ςτθ ςελίδα 28 τθσ εργαςίασ. 
23 Αναφζρεται ςε ςυνζδρια θλεκτρονικισ μουςικισ, θχθτικϊν τεχνϊν και μουςικισ τεχνολογίασ.  
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θαη ελζσκάησζε»24 ηνπ ήρνπ, ε Shelley Trower, αλαθέξεηαη ζε «δνλήζεηο θαη 

αηζζήζεηο»25 θαη ε Salomé Voegelin γηα αθξφαζε ηνπ ζψκαηνο (Ingleton 2014, 

Μαηζίγθνπ 2020, ηεθάλνπ 2015). Παξ‟φια απηά ην πξφβιεκα, ην νπνίν δελ είλαη 

άιιν απφ ηελ αλαγλψξηζε αιιά θαη ηελ νξαηφηεηα ησλ γπλαηθψλ ζηε ζχγρξνλε 

κνπζηθή ζχλζεζε, ζπλερίδεη λα είλαη ζνβαξφ. πσο αλαθέξεη ε Lane, «παξά ην 

γεγνλφο φηη ππάξρνπλ αξθεηέο γπλαίθεο, νη νπνίεο δνπιεχνπλ ζην δηεπξπκέλν πεδίν 

ησλ ερεηηθψλ ηερλψλ […] εθπξνζσπνχληαη θαη είλαη ειάρηζηα νξαηέο , φηαλ θηάλεη ε 

ζηηγκή λα παξνπζηαζηνχλ δεκνζίσο […]» (Lane 2016, 33).  ε απηφ ην ζεκείν ζα 

ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθέξσ φηη νη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηψ ζε απηή ηελ παξάγξαθν 

είλαη γξακκέλεο απφ γπλαίθεο κε δηπιή ή/θαη ηξηπιή ηδηφηεηα: ερεηηθέο 

θαιιηηέρληδεο-ζεσξεηηθνί-εθπαηδεπηηθνί. Δπνκέλσο, θξίλεηαη αξθεηά ζεκαληηθή ε 

ζέζε απφ ηελ νπνία εθπξνζσπεί κηα γπλαίθα ηηο ερεηηθέο ηέρλεο.  

 

Άμην παξαηήξεζεο είλαη φηη, αθφκε θαη ζηνλ 21ν αηψλα, νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο θαη ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηε κνπζηθή 

πξαθηηθή. Δπηπιένλ παξαηεξείηαη, φηη γηα ηε Susan McClary, Freida Abtan, Cathy 

Lane, Salomé Voegelin, θχξην βηνπνξηζηηθφ κέζν ήηαλ / είλαη ε δηδαζθαιία. Ζ Abtan 

θαη ε Lane απηνπξνζδηνξίδνληαη θαη σο ζπλζέηξηεο κνπζηθήο, φκσο (ηνπιάρηζηνλ ζηα 

επίζεκα βηνγξαθηθά ηνπο), αλαθέξνληαη πξψηα σο θαζεγήηξηεο (θαζεγήηξηα 

ππνινγηζηηθήο κνπζηθνινγίαο θαη ζπνπδψλ ήρνπ αληίζηνηρα). Σν ίδην θαηλφκελν 

παξαηεξείηαη θαη κε ηελ McClary πνπ, παξά ηνλ φγθν κνπζηθνινγηθψλ 

δεκνζηεχζεσλ θαη εθδφζεσλ, αλαθέξεηαη φρη σο ζεσξεηηθφο ή ζπγγξαθέαο, αιιά σο 

θαζεγήηξηα κνπζηθνινγίαο. Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη ν επξχηεξνο ρψξνο ηεο κνπζηθήο 

πξαθηηθήο απνηειεί αθφκε θαη ζήκεξα έλα δχζθνιν επαγγεικαηηθφ ρψξν γηα ηηο 

γπλαίθεο. Ο ιφγνο είλαη φηη ππάξρεη έληνλε αδπλακία ζηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ, απφ 

ηηο νπνίεο αλακέλεηαη λα αθνινπζνχλ πεξηζζφηεξν ζπληεξεηηθνχο θαη 

ππνζηεξηθηηθνχο ξφινπο, κε ιηγφηεξε έθζεζε θαη ιηγφηεξε πξνβνιή ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπο.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ηα ηειεπηαία ρξφληα κπνξεί λα κελ απαγνξεχεηαη ζηηο γπλαίθεο λα 

αζρνιεζνχλ ή/ θαη λα εξγαζηνχλ πάλσ ζηε κνπζηθή, φκσο νη ζπλζήθεο παξακέλνπλ 
                                                           
24  Μετάφραςθ των όρων «immersion and embodiment». Βλ. Dyson, Francis. Sounding New Media: 
Immersion and Embodiment in the Arts and Culture”. 2009 
25 Μετάφραςθ των όρων: «vibration-sensations» Βλ. Senses of Vibration:  A History of the Pleasure 
and Pain of Sound (2012) 
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απνηξεπηηθέο γηα απηέο, δπζρεξαίλνληαο ηελ νξαηφηεηα, αλαγλψξηζε θαη αλάδεημή 

ηνπο ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. Τπάξρεη, ινηπφλ, έιιεηςε 

«αληηπξνζψπεπζεο»26 ηελ νπνία ε Butler (1990) νξίδεη σο έλα «ιεηηνπξγηθφ φξν 

κέζα ζε κηα πνιηηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνζπαζεί λα επεθηείλεη ηελ νξαηφηεηα θαη ηε 

λνκηκφηεηα ζηηο γπλαίθεο σο πνιηηηθά ππνθείκελα» (Butler 1990, 1).  

2.1.2. Ζ ζύζηαζε ηεο λέαο κνπζηθνινγίαο.  
 

Μφιηο πξνο ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, παξαηεξείηαη κηα πην ηαθηηθή θαη ζπλεπήο ηάζε 

πξνο ηε ζχλδεζε ηεο κνπζηθνινγίαο κε άιιεο επηζηήκεο, φπσο π.ρ. θνηλσληνινγία, 

αλζξσπνινγία, ζπνπδέο θχινπ θηι. Ζ ηάζε απηή ελζάξξπλε ηηο θξηηηθέο ζεσξήζεηο, 

αιιά θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ κνληέισλ θαη ηαθηηθψλ πνπ σο ηφηε ζεσξνχληαλ 

κνλαδηθέο θαη αλακθηζβήηεηεο (Citron 1990). Πιένλ ε ζπζρέηηζε ηεο κνπζηθήο 

πξαθηηθήο κε θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο ζεσξείηαη αλαγθαία, φρη κφλν ζηνλ 

θιάδν ησλ ζπνπδψλ θχινπ ζηε κνπζηθή αιιά ζην γεληθφηεξν ζχλνιν ησλ 

κνπζηθνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ. Δπίζεο, ε παξάζεζε πξνβιεκαηηζκψλ θαη 

εξσηεκάησλ (έκθπισλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θ.ν.θ.) ζεσξείηαη 

απαξαίηεην εξγαιείν ηνπ λένπ ηξφπνπ έξεπλαο (Knaus 2002). «Οη θεκηληζηηθέο 

ηάζεηο εηζρσξνχλ ζην πεδίν ηεο κνπζηθνινγίαο κε ηελ έξεπλα ησλ κνπζηθνιφγσλ λα 

επηθεληξψλεηαη ζηε ζρέζε ηνπ θχινπ κε ηε κνπζηθή» (Reitsma 2014, 40).  Με απηφ 

ηνλ ηξφπν εξσηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην θχιν παξαηεξείηαη φηη ηίζεληαη ζε ηνκείο 

ηεο κνπζηθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα: ην ξεπεξηφξην, ε νξνινγία, νη πξαθηηθέο θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηή θαηαζθεπάζηεθε απφ ηηο εθάζηνηε θνηλσλίεο, αιιά θαη ν 

ξφινο ηεο κνπζηθήο κέζα ζε απηέο. 

 

 ε απηφ ην ζεκείν νθείιεη λα γίλεη ε δηεπθξίληζε φηη  ν παξάγνληαο «θχιν» δελ 

αληηθαζηζηά ηελ έλλνηα ηεο ηζηνξηθφηεηαο, ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ηνπ έξγνπ ή ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κνπζηθή, νχηε έξρεηαη γηα λα  απνξξίςεη 

παιαηφηεξεο κνξθέο κειέηεο ηεο κνπζηθήο. Λεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζαλ έλαο λένο 

παξάγνληαο πνπ ζέηεη εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνχο θαη πξνζθέξεη κηα λέα 

νπηηθή δηάζηαζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ κηα εξεπλήηξηα / εξεπλεηήο κπνξεί λα  

αληηκεησπίζεη θαη λα πξνζεγγίζεη ηα λέα εξσηήκαηα, ψζηε ηειηθά λα ηα εξκελεχζεη 

(Citron 1990). πσο αλαθέξεη θαη ε Marcia Citron «ην θχιν, σο έλαο αλαιπηηθφο 

                                                           
26 Μετάφραςθ του αγγλικοφ όρου : representation 



27 

παξάγνληαο, απνηειεί έλα κεγάιεο αμίαο φρεκα γηα ηελ θξηηηθή πξφζβαζε ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε ηεο δσήο ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπο 

ζέζε. Πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα ηα νπνία δηαθνξεηηθά κάιινλ ζα αγλννχληαλ, ιφγσ 

έιιεηςεο κεζνδνινγίαο σο πξνο ηνλ εληνπηζκφ ηνπο θαη ηε δηεξψηεζε πάλσ ζε απηά» 

(Citron 1990, 4). Χζηφζν κηα αθφκε δηεπθξίληζε πνπ νθείιεη λα γίλεη είλαη φηη νχηε 

ην θχιν, νχηε θάπνηνο άιινο θνηλσληθνπνιηηηζκηθφο ή πνιηηηθφο παξάγνληαο ν 

νπνίνο βνεζάεη θαη ζπκβάιιεη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο κνπζηθήο δελ είλαη 

ζηαζεξά θαη κε-αλαηξέςηκα. Έηζη «ην αληηθείκελν έξεπλαο ηεο κνπζηθνινγίαο είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηηο ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο πηπρέο ηεο 

θνηλσλίαο, νη νπνίεο αιιάδνπλ ζπλερψο» (Knaus 2002, 329), επνκέλσο θαη απηφ 

ζπλερψο κεηαβάιιεηαη. Ζ Knaus ππνζηεξίδεη φηη «ζα έπξεπε λα ζπζηαζεί κηα 

θαηεχζπλζε πνπ ζα εμεηάδεη κε θξηηηθφ πλεχκα ηε ιεηηνπξγία ηεο, αιιά θαη ζα απην-

εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο δπλακηθέο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία ππάξρεη, ψζηε λα 

θέξεη εηο πέξαο ηελ “απνζηνιή” ηεο» (Knaus 2002, 329). πσο πην ζπγθεθξηκέλα 

επηζεκαίλεη ε Kenny «γηα ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ γπλαηθψλ ζηελ ηζηνξία (ηεο 

κνπζηθήο), δελ είλαη αξθεηφ λα πξνζηεζνχλ νξηζκέλα νλφκαηα ζηνλ ήδε ππάξρνληα 

θαλφλα, αιιά λα ζπλερίδεηαη ε επαλεμέηαζε ηνπ θαλφλα, φπσο ηνλ γλσξίδνπκε 

ζήκεξα» (Kenny 2009, 3). πκπεξαζκαηηθά, ε ζχγρξνλε κνπζηθνινγία δελ 

πεξηνξίδεηαη ζην λα ζίμεη θάπνηα δεηήκαηα πνπ ήηαλ σο ηψξα άγλσζηα ή/θαη λα 

αλαθεξζεί ζε ζπληζηψζεο ηεο κνπζηθήο πξαθηηθήο πνπ δελ κειεηψληαλ κέρξη 

ζηηγκήο. Ο θεληξηθφο ζηφρνο είλαη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε κνπζηθνινγηθψλ δεηεκάησλ 

αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο ηεο πξαθηηθήο. Ζ κνπζηθνινγία νθείιεη λα ξσηά θαη λα 

δηεξσηάηαη πάληα κε γλψκνλα ηνλ ηζηνξηθφ ελεζηψηα θαη ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα.  

 

«Ζ ζχγρξνλε θεκηληζηηθή ζεσξία» ζχκθσλα κε ηε Judith Butler  «απαηηεί ηελ 

χπαξμε κηαο γιψζζαο, ε νπνία ζα αληηπξνζσπεχεη πιήξσο ή επαξθψο ηηο γπλαίθεο, 

σο αλαγθαηφηεηα γηα λα είλαη πνιηηηθά νξαηέο» (Butler 1990, 2). Με φκνην ηξφπν 

ζεσξψ αλαγθαία ηελ χπαξμε κηαο κνπζηθνινγηθήο γιψζζαο, ε νπνία ζα ιακβάλεη ππ‟ 

φςηλ ηεο πνιινχο παξαπάλσ ζπληειεζηέο θαη παξάγνληεο απφ ηνπο κέρξη ηψξα 

ηζρχνληεο. θνπφο ηεο ζα είλαη  λα εθπξνζσπήζεη ηηο γπλαίθεο πνπ ήηαλ θαη είλαη 

παξνχζεο ζηε κνπζηθή πξαθηηθή, νη νπνίεο φκσο κέρξη ζήκεξα, είηε παξίζηαλην κε 

δηαζηξεβισκέλν ηξφπν είηε θαζφινπ. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε αλαθέξεηαη, αιιά θαη 

θηλείηαη ε Holly Ingleton, ε νπνία κάιηζηα αλαθεξφκελε ζηηο θεκηληζηηθέο ζπνπδέο 
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ερεηηθψλ ηερλψλ ηνλίδεη ην εμήο: «Οη θεκηληζηηθέο ζπνπδέο ερεηηθψλ ηερλψλ, σο κηα 

εθ λένπ ζπδήηεζε, ε νπνία εθαξκφδεη ηε θεκηληζηηθή ζεσξία σο ζεσξεηηθφ εξγαιείν 

σο πξνο ηε ζθέςε ηεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο θαη πνιηηηθήο ρξήζεο ηνπ ήρνπ, εηδηθά 

ζηηο ερεηηθέο ηέρλεο θαη ζηελ πεηξακαηηθή κνπζηθή, είλαη έλα ζρεηηθά θαηλνχξγην 

εγρείξεκα» (Ingleton 2014, 13). ε απηφ ηνλ παικφ ζθέςεο, δεκηνπξγήζεθαλ δχν 

αξρεία ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Her Noise Project 27 απφ ηηο Lina Džuverović θαη 

Anne Hilde Neset θαη ην Devotional Archive 28 απφ ηελ Sonia Boyce. Αθφκε ζηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη ην δηδαθηνξηθφ ηεο Holly Ingleton Composing Paradoxes: 

Feminist Process in Sound Arts and Experimental Music(2014) θαη ην δηδαθηνξηθφ 

ηεο Tara Rodgers Synthesising Sound: Metaphor in Audio-Technical Discourse and 

Synthesis History(2010), ε δηπισκαηηθή εξγαζία ηεο Δχαο Μαηζίγθνπ Σιωπή-

Ακπόαζη-Οικειόηηηα: ένα πειπαμαηικό εγσειπίδιο θεμινιζηικήρ ακπόαζηρ (2020)29 θαη 

κηα ζεηξά απφ ελ εμειίμεη δηπισκαηηθέο εξγαζίεο πνπ εθπνλνχληαη απφ κέιε ηεο 

νκάδαο Critical Music Histories ζην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ Α.Π.Θ.. 

 

2.2. Οη γπλαίθεο ζηε ζύλζεζε  ζύγρξνλεο κνπζηθήο. 
 

Ζ λέα κνπζηθνινγία έθεξε ζηελ επηθάλεηα αξθεηά δεηήκαηα γηα ηε κνπζηθή 

πξαθηηθή πνπ δελ είραλ απαζρνιήζεη ηε κνπζηθή θνηλφηεηα, ηνπιάρηζηνλ επίζεκα 

ζηε βηβιηνγξαθία σο ηφηε. Έλα απφ απηά ηα δεηήκαηα είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε, φηη ε 

κνπζηθή ζχλζεζε απνηεινχζε θαη απνηειεί ην πην «απφξζεην» πεδίν γηα ηηο γπλαίθεο, 

θαζψο έρεη δνκεζεί, αλά ηνπο αηψλεο κέρξη ζήκεξα, ζε παηξηαξρηθά πξφηππα θαη 

εθπξνζσπείηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ άληξεο (Bennett & MacArthur & Hope 

& Goh & Hennekam 2018, Edwards 1989, MacArthur 2014). Πξνο δηεπθξίληζε, ε 

έλλνηα ηνπ πεδίνπ ηεο ζχλζεζεο ζε απηή ηελ εξγαζία, αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

ζχλζεζε ζχγρξνλεο δπηηθήο κνπζηθήο πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δπηηθή κνπζηθή 

εθπαίδεπζε θαη πξνσζείηαη απφ ηα δπηηθά αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο θάζε επνρήο. 

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε αλαθνξά ζην δπαδηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ θχινπ θαη 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θχινπ, ηεο νπνίαο νη θαλφλεο ζπρλά θαζνξίδνπλ ηα 

πεξηζζφηεξα, αλ φρη ζρεδφλ φια, ηα δεηήκαηα ηεο δσήο ελφο αηφκνπ. Έηζη ινηπφλ, νη 
                                                           
27 Διακζςιμο ςτο: http://hernoise.org/  
28 Διακζςιμο ςτο: https://www.npg.org.uk/devotional/  
29 Διακζςιμθ ςτο: https://silencelisteningintimacy.wordpress.com/  

http://hernoise.org/
https://www.npg.org.uk/devotional/
https://silencelisteningintimacy.wordpress.com/
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Rainey θαη Borders ζεσξνχλ φηη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο βάζεη ησλ νπνίσλ ηα 

άηνκα επηιέγνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία είλαη ν παξάγνληαο ηνπ 

θχινπ (Fassinger 1990, Rainey and Borders 1997). Φαίλεηαη λα ππάξρνπλ ηα 

ιεγφκελα «παξαδνζηαθά γπλαηθεία επαγγέικαηα», φπσο γηα παξάδεηγκα: λνζνθφκα, 

δαζθάια, θνηλσληθή ιεηηνπξγφο, πσιήηξηα, ζέζεηο ζηελ ππνζηήξημε δηνίθεζεο θ.ν.θ., 

θαη ηα «κε-παξαδνζηαθά γπλαηθεία επαγγέικαηα» ή «αλδξηθά επαγγέικαηα», φπσο: 

εξγαζία ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίεο, δηθεγφξνο, επηρεηξεκαηίαο θ.ν.θ. 

(Fassinger 1990, Rainey and Borders 1997). Απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα 

παξαηεξείηαη φηη ηα επαγγέικαηα πνπ παξαδνζηαθά αζθνχληαη απφ γπλαίθεο έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή ηελ πξνζθνξά θξνληίδαο ζε ηξίηνπο, ελψ 

αληηζέησο απηά ησλ αλδξψλ κε ηελ απηνεθπξνζψπεζε.30 ην κνπζηθφ επαγγεικαηηθφ 

ρψξν, απηφ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί φηη αξθεηά ζπρλά νη γπλαίθεο ζηξέθνληαη 

πεξηζζφηεξν ζε επαγγέικαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε ή ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ (ζηελ πεξίπησζε ηεο κνπζηθήο: εθηειέζηξηεο, βνεζνί νξγάλσζεο 

ζπλαπιηψλ / θεζηηβάι θ.ν.θ.) θαζψο εθεί αλήθνπλ «παξαδνζηαθά». Ζ ζχλζεζε 

νκνηάδεη πεξηζζφηεξν κε εξγαζία ηχπνπ «ειεχζεξνπ επαγγεικαηία»,31 πνπ απνηειεί 

έλα «κε-παξαδνζηαθφ» γπλαηθείν επάγγεικα. Δηδηθφηεξα, απηφ αλαθέξεηαη θαη απφ 

ηηο ζπκκεηέρνπζεο ηεο έξεπλαο ησλ Bennett et al.(2018)32: «νη ζπλζέηξηεο ζεκείσζαλ 

φηη θάπνηεο παξάκεηξνη ηεο κνπζηθήο είλαη ηδηαηηέξσο έκθπιεο. ε απηέο 

πεξηιακβάλεηαη ε ειεθηξνληθή κνπζηθή θαη ε ηδαδ θαη ην ζηεξεφηππν φηη νη γπλαίθεο 

δελ είλαη εηδήκνλεο ηεο ηερλνινγίαο» (Bennett et al. 2018, 13).  Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

ήδε απφ ηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, πνιιέο γπλαίθεο απνζαξξχλνληαη λα 

αζρνιεζνχλ κε ηε ζχλζεζε. Πηζαλφ είλαη αθφκε ζηε ζπλέρεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο / 

επαγγεικαηηθήο πνξείαο ηνπο ζηε ζχλζεζε, ην ίδην ην ζχζηεκα θαη ην πεξηβάιινλ λα 

                                                           
30 Ενδιαφζρουςα είναι θ ζρευνα των Hwang, Lee, Lee,  Yoonjung Jo “It Sounds Like A Woman: 
Exploring Gender Stereotypes in South Korean Voice Assistants” (2019), θ οποία αναφζρεται ςτθν 
καταςκευι ζμφυλων ςτερεοτφπων και τθν αποτφπωςι τουσ ςε ςυςτιματα φωνθτικϊν οδθγιϊν. Οι 
ερευνιτριεσ / ερευνθτζσ επιςθμαίνουν ότι ςυνικωσ ι / και πάντα, θ χροιά τθσ θλεκτρονικισ φωνισ 
που χρθςιμοποιείται ςτο ςφςτθμα είναι γυναικεία, επιβεβαιϊνοντασ ζτςι το ςτερεότυπο ότι ςτισ 
γυναίκεσ ταιριάηουν ρόλοι υπθρετικοί και  προςφοράσ βοικειασ ςε τρίτουσ. Ο τρόποσ επίςθσ με τον 
οποίο αλλθλεπιδροφν με τουσ διάφορουσ χριςτεσ, επιβεβαιϊνει οριςμζνα ςτερεότυπα για τθ 
γυναικεία ςυμπεριφορά. Επομζνωσ φαίνεται εξάπλωςθ των ζμφυλων ςτερεοτφπων και ςτον cyber 
κόςμο.  
31 Θα αναλυκεί περιςςότερο ςτθ ςυνζχεια τθσ εργαςίασ, θ ςφνδεςθ: ςυνκζτθσ – επιχειρθματίασ. 
32 Πρόκειται για μια ζρευνα, θ οποία βαςίηεται ςε ςτατιςτικά δεδομζνα. Το δείγμα τθσ ςτατιςτικισ 
ζρευνασ είναι γυναίκεσ ςυνκζτριεσ,  μεταξφ 18 – 88 ετϊν, από το Θνωμζνο Βαςίλειο, τθν Αυςτραλία 
και τισ Θ.Π.Α.   
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ηνπο αζθεί δηαθφξσλ κνξθψλ βία, κε απνηέιεζκα λα ηηο απνκαθξχλεη ή θαη λα ηηο 

απνξξίπηεη (Bennett et al. 2018, 1).  

 

Οη επηπηψζεηο ηνπ παξαπάλσ δηαρσξηζκνχ, εζηηάδνληαο ζηε κνπζηθή ζχλζεζε, 

θαίλνληαη ζην ζπρλφ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε «γπλαηθεία» θαη «αλδξηθή» κνπζηθή ή 

αθφκε πην ζπρλά: «ζχλζεζε» θαη «γπλαηθεία ζχλζεζε». Ζ MacArthur ζην βηβιίν ηεο 

Feminist Aesthetics in Music (2002) αλαθέξεη φηη «ν φξνο «γπλαηθεία κνπζηθή» είλαη 

πξνβιεκαηηθφο, θαζψο δεκηνπξγεί ακέζσο ηελ εληχπσζε φηη απηή ππάξρεη μερσξηζηά 

απφ ηνλ θχξην ηνκέα ηεο «κνπζηθήο ησλ αλδξψλ». Έηζη, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε 

ζέζε, φηη ε «κνπζηθή ησλ γπλαηθψλ» ππάξρεη γηα ην ιφγν φηη ε «κνπζηθή ησλ 

αλδξψλ» είλαη απιά ε κνπζηθή θαη ε «γπλαηθεία κνπζηθή», ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο, είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ» (MacArthur 2002, 2). Αθφκε, απηφο ν 

δηαρσξηζκφο θαίλεηαη έληνλα θαη ζηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηηο 

(ζεηηθέο) εληππψζεηο πάλσ ζε έλα «αλδξηθφ κνπζηθφ έξγν» θαη ζε έλα «γπλαηθείν 

κνπζηθφ έξγν». πρλά ην αλδξηθφ έξγν ραξαθηεξίδεηαη σο «αλαηξεπηηθφ», 

«δπλακηθφ», ελψ ην γπλαηθείν «ληειηθάην», «θηλεηζάην», «επαίζζεην» θαη ζπλήζσο 

ρξήδνπλ δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο, θαζψο ην «γπλαηθείν έξγν» εθιακβάλεηαη σο 

«κηα πνιχ θαιή πξνζπάζεηα, ε νπνία αθνινπζεί ηελ πεπαηεκέλε», ελψ ην «αλδξηθφ 

έξγν» σο «αλαηξεπηηθφ θαη ξηδνζπαζηηθφ έξγν ηέρλεο» (Born and Divine 2015, Legg 

2010) Απηέο νη παξαηεξήζεηο αμίδνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαζψο είλαη εχθνιν λα 

παξεμεγεζνχλ. χκθσλα κε ηελ Aisling Kenny, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη «ην λα 

εμεηάδνληαη νη γπλαίθεο ζπλζέηξηεο μερσξηζηά είλαη απαξαίηεην, φρη κφλν γηαηί ιίγα 

είλαη γλσζηά γη‟ απηέο ηηο γπλαίθεο, αιιά γηαηί είλαη θαη κηα επνηθνδνκεηηθή 

παξαηήξεζε πάλσ ζηα ηζηνξηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα ηεο κνπζηθήο» 

(Kenny 2008, 4). Γηεπθξηληζηηθά, δελ ελλνείηαη πσο ην κνπζηθφ θείκελν νθείιεη λα 

ράζεη ηελ έκθπιε ηαπηφηεηά ηνπ φπνηα θη αλ είλαη απηή θαη αλ ππάξρεη. Απηφ ην 

νπνίν φκσο νθείιεη λα ζβήζεη είλαη νη ζηεξενηππηθέο έκθπιεο αληηιήςεηο πάλσ ζην 

κνπζηθφ θείκελν. πκπεξαζκαηηθά, ε έκθπιε ηαπηφηεηα δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο 

θάηη ην αξλεηηθφ ζηε κνπζηθή, αιιά ε χπαξμε ελφο πνιηηηζκηθνχ γθέην είλαη απηή 

πνπ εδξαηψλεη ζρέζεηο εμνπζίαο θαη δηαησλίδεη πξνβιεκαηηθέο δπλακηθέο.  

 

ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηάζσ ην ξφιν θαη ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηε ζχλζεζε, ηφζν ζην 

πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη σο ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ. 
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2.2.1. Δθπαίδεπζε. 
 

 Ζ Carolynn Lindeman, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «Γελ έρσ παίμεη πνηέ έλα έξγν 

γπλαίθαο ζπλζέηξηαο, ζε θάπνην κνπζηθφ ζρήκα, νξρήζηξα ή ρνξσδία ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ κνπ ρξφλσλ θαη ζπνπδψλ.33 Πνηέ δελ άθνπζα λα αλαθέξεηαη 

κηα γπλαίθα ζπλζέηξηα ζε κάζεκα κνπζηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, νχηε ζε κάζεκα ζην παλεπηζηήκην. Γελ έρσ κειεηήζεη πνηέ έλα έξγν 

γπλαίθαο ζπλζέηξηαο, ζην φξγαλν πνπ εηδηθεχνκαη – ζην πηάλν. Δίλαη ε κνπζηθή κνπ 

παηδεία παξφκνηα κε ηε δηθή ζαο; Μαληεχσ πσο λαη!» (Lindeman 1992, 2). Σν ίδην 

πξφβιεκα κε ηελ Lindeman (1992) εληνπίδεη θαη ε πην ζχγρξνλε έξεπλα ησλ Bennett 

et al. (2018), γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα κεγάιεο αιιαγέο. 

ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα απνδείμνπλ πφζν βαζηθφ ξφιν έρεη ε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε ζηελ αλάδεημε θαη γπλαηθψλ ζπλζεηξηψλ. Σα δεκνζηεπκέλα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φκσο απνδεηθλχνπλ ην γεγνλφο ηεο ειάρηζηεο 

εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζην πεδίν.  

 

Έηζη, πηάλνληαο ην λήκα απφ ηελ αξρή, παξαηεξείηαη φηη νη «γπλαίθεο ζπνπδάζηξηεο 

δελ κπνξνχλ λα νξακαηηζηνχλ ηηο εαπηέο ηνπο θαη λα ηνπο εληάμνπλ κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο χιεο, ηεο νπνίαο δηδάζθνληαη, θαζψο απηή είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

αλδξνθεληξηθή» (Bennett, et al. 2018, 3). Παξαηεξείηαη ινηπφλ, φηη ηφζν ηα ζρνιηθά, 

φζν θαη ηα αλψηεξεο εθπαίδεπζεο κνπζηθά εγρεηξίδηα, θάλνπλ αλαθνξά ζε έλα πνιχ 

κηθξφ αξηζκφ (ή θαη κεδεληθφ) γπλαηθψλ ζπλζεηξηψλ δεκηνπξγψληαο παξαλνήζεηο 

γχξσ απφ ηε γλψζε ηεο κνπζηθήο ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο (Baker 2003). H 

ζπκπεξίιεςε ινηπφλ ησλ γπλαηθψλ ζπλζεηξηψλ ζηελ χιε, ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο, είλαη ζεκαληηθή, αθελφο γηαηί απνηειεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο κνπζηθήο 

αιιά θαη γεληθφηεξεο ηζηνξίαο, θαζψο νη καζήηξηεο-έο / θνηηήηξηεο-έο γλσξίδνπλ γηα 

ηε ζέζε ησλ θχισλ κέζα ζε απηή (Baker 2003), αθεηέξνπ γηαηί είλαη έλαο ηξφπνο 

δεκηνπξγίαο πξνηχπσλ θαη ελδπλάκσζεο ησλ κηθξψλ θαη κεγαιχηεξσλ καζεηξηψλ 

(Lindeman 1992). Ζ πξναλαθεξζείζα δεκνζηεπκέλε έξεπλα ησλ Bennett et al (2018), 

αλαθέξεηαη επίζεο φηη «νη ζπκκεηέρνπζεο θιήζεθαλ λα ζρνιηάζνπλ ην θχιν ησλ 

                                                           
33 Σε αυτό το ςθμείο θ Lindeman, αναφζρει «*…+ in grade school, high school and collage.». Για το 
λόγω ότι δεν υπάρχει ακριβισ αντιςτοιχεία μεταξφ των ςχολικϊν βακμίδων δε μεταφράηω 
αυτολεξεί.  
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θαζεγεηψλ ζχλζεζεο θαη απφ ηηο 82 απαληήζεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε, ην 54%  

δήισζε φηη δελ είραλ πνηέ θακία γπλαίθα θαζεγήηξηα ζχλζεζεο»  (Bennett, et al 

2018, 9). ε απηφ ην ζεκείν έρεη ζεκαζία λα εμεηαζηεί ζε πνηεο ειηθίεο εληνπίδεηαη 

ην ζπγθεθξηκέλν πνζνηφ. Σν δείγκα ζηελ έξεπλα ησλ Bennett et al. θηλείηαη ζην 

θάζκα 18 – 88 εηψλ, κε κέζν φξν ειηθίαο ηα 38,04 έηε, επνκέλσο είλαη δχζθνιν λα 

γίλεη αλαθνξά γηα κηα ειηθηαθή νκάδα. Θα ήηαλ θπζηθά ελδηαθέξνπζα κηα πην 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε επί ηνπ ζέκαηνο, ψζηε λα εξεπλεζνχλ ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ παιαηφηεξσλ θαη λεφηεξσλ γελεψλ.  

 

Ζ απνπζία ησλ γπλαηθψλ δελ παξαηεξείηαη κφλν ζηε δηδαζθφκελε χιε αιιά θαη ζηελ 

ίδηα ηελ εθπξνζψπεζή ηνπο σο καζεηξηψλ / θνηηεηξηψλ ζε ηνκείο αηρκήο ηεο 

ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε ζρέζε ηερλνινγίαο 

θαη κνπζηθήο. ηελ έξεπλα ησλ Georgina Born θαη Kyle Divine (2015),34 

παξαηεξήζεθε φηη ην ζχλνιν ησλ θνηηεηξηψλ / -ψλ πνπ εηζάγεηαη ζηηο αλψηαηεο 

ζπνπδέο κνπζηθήο ηερλνινγίαο θαη «θιαζηθήο» κνπζηθήο είραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, 

φζν αθνξά ην θχιν θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα «ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο κνπζηθήο ηερλνινγίαο ην 90% ήηαλ άλδξεο», ελψ «ζηελ “θιαζηθή” κνπζηθή ην 

πνζνζηφ ήηαλ πεξηζζφηεξν ηζνξξνπεκέλν: 55% γπλαίθεο, 45% άλδξεο» (Born and 

Divine 2015, 146). ην άθξσο δπζαλάινγν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο γπλαηθψλ ζηε 

κνπζηθή ηερλνινγία, έξρεηαη λα πξνζηεζεί ε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη ειάρηζηε 

ζπκκεηνρή γπλαηθψλ ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε (Born 

and Divine 2015). ζν αθνξά ηελ ηερλνινγία  ππήξρε απφ πνιχ παιηά ε αληίιεςε 

φηη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην αλδξηθφ θχιν θαη κάιηζηα, κε ην κνληέιν ηνπ 

δπηηθνχ ιεπθνχ επθαηάζηαηνπ άλδξα (Rodgers 2010). Αλέθαζελ ε ηερλνινγία 

ζπλδεφηαλ κε «παξαδνζηαθά αλδξηθά επαγγέικαηα» θαη «αλδξηθέο δξαζηεξηφηεηεο» 

θαη «ε απνδνρή, σο δεδνκέλεο, ηεο ζχλδεζεο ησλ αλδξψλ κε ηηο κεραλέο είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θαηαζθεπήο ηνπ θχινπ35 (Wajcman 

                                                           
34 Πρόκειται για ζρευνα , θ οποία ξεκίνθςε το 2010 και τα αποτελζςματα δθμοςιεφτθκαν το 2015, με 
ςκοπό να εξετάςει τθ ςχζςθ που ζχει το φφλο και θ κοινωνικι τάξθ των φοιτθτριϊν / -ϊν  και θ 
ςυμμετοχι αυτϊν ςε ςπουδζσ μουςικισ τεχνολογίασ. Το δείγμα των φοιτθτριϊν/-ϊν προζρχεται από 
πανεπιςτιμια του Θνωμζνου Βαςιλείου.  
35H Wajcman αναφζρει πολφ εφςτοχα ότι κατά τθ διάρκεια του 19ου αιϊνα θ τεχνολογία 
επαναπροςδιορίςτθκε από τουσ άνδρεσ τθσ εποχισ (που ιταν προφανϊσ αυτοί που τθν εξαςκοφςαν 
και ςε ανϊτερεσ κζςεισ) παίρνοντασ περίπου τθ ςθμερινι τθσ ςθμαςία. Ουςιαςτικά τότε ορίςτθκε 
ότι όςοι ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τεχνολογικά επαγγζλματα τθν αςκοφςαν ζνα είδοσ «ελίτ, με 
αποκλειςτικά δικαιϊματα ςτθν τεχνολογικι εξειδίκευςθ» δθμιουργϊντασ «τθν ανδρικι 
επαγγελματικι ταυτότθτα, θ οποία βαςίηεται ςε εκπαιδευτικζσ ικανότθτεσ και ςτοχεφει ςε 
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2010, 144). Αθφκε, «ε έθζεζε ζηελ ηερλνινγία απφ ηελ παηδηθή ειηθία, ε 

επηθξάηεζε δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ, ε δηαθνξεηηθή εθπαίδεπζε θαη ε έληνλε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θχισλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο» (Wajcman 2010, 145), ζεσξνχληαη 

παξάγνληεο, νη νπνίνη θαηεπζχλνπλ ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αζρνιίεο ησλ αλζξψπσλ 

αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. Δπνκέλσο, έηζη κπνξεί λα γίλεη επθνιφηεξα θαηαλνεηή, φρη 

κφλν ε κηθξή εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αθαδεκατθή εθπαίδεπζε ζηελ 

θαηεχζπλζε κνπζηθήο ηερλνινγίαο, αιιά θαη ε γεληθφηεξε επηθπιαθηηθφηεηά ηνπο λα 

αζρνιεζνχλ ή λα δνθηκάζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφ ην πιαίζην. Φαίλεηαη φηη ε 

απνζάξξπλζή ησλ πεξηζζφηεξσλ γπλαηθψλ απφ ην ρψξν ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο, μεθηλάεη απφ ηελ παηδηθή κφιηο ειηθία θαη θπζηθά εληζρχεηαη ζηελ 

πνξεία ηεο δσήο ηνπο.   

 

Αθφκε φκσο θη φηαλ ε ζχλζεζε δελ απνηειεί έλα επίζεκν αθαδεκατθά πεδίν 

ζπνπδψλ, ην λα δηδαρζεί έλαο άλδξαο θαη ηειηθά λα εηζρσξήζεη ζε απηή βάζεη κηαο 

πεξηζζφηεξν DIY θνπιηνχξαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ειεθηξνληθή κνπζηθή, είλαη 

πνιχ επθνιφηεξν απφ κηα γπλαίθα. Μηα πηζαλή αηηηνιφγεζε είλαη, φηη ζηνπο άλδξεο 

δελ ππάξρεη θάπνηα έληνλε θνηλσληθή απαίηεζε λα είλαη άξηζηνη επαγγεικαηίεο ζε 

απηφ, φπσο ζηηο γπλαίθεο (Abtan 2016). πλήζσο ζηνπο αλδξηθνχο θχθινπο ππάξρεη 

κηα πεξηζζφηεξν ππνζηεξηθηηθή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα 

δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο λα είλαη αλάγθε λα είλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξε αιιεινδηδαζθαιία θαη επθνιφηεξε απνδνρή, ζε αληίζεζε 

κε ηηο γπλαίθεο πνπ νθείινπλ ζπλερψο λα απνδεηθλχνπλ ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο ήδε 

πξέπεη λα έρνπλ, πξηλ εηζρσξήζνπλ ζε θάπνηνλ ηέηνην θχθιν (Abtan 2016). 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ, φηη νη θνηλσληθέο λφξκεο θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

νξηνζεηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ην πφζν θαη ην πψο κπνξεί κηα γπλαίθα λα αζρνιεζεί (ή 

αθφκε θαη λα πεηξακαηηζηεί) κε ην αληηθείκελν ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο αιιά θαη ην 

πφζν επθνιφηεξε είλαη ε ελαζρφιεζε γηα ηνπο άλδξεο, ράξε ζε κηα επξχηεξε 

θνπιηνχξα απνδνρήο απηψλ θαη αιιεινυπνζηήξημεο. 

                                                                                                                                                                      
διευκυντικά / θγετικά πόςτα.» (Wajcman 2010, 144). Λαμβάνοντασ υπ’όψιν τισ ςυνκικεσ που 
επικρατοφςαν για τθν εργαςία των γυναικϊν και τθ δυνατότθτά τουσ ςτθν εκπαίδευςθ, γίνεται 
εφκολα κατανοθτό ότι τουσ ιταν πάρα πολφ δφςκολο να ακολουκιςουν μια τζτοια επαγγελματικι 
πορεία. Όπωσ επιςθμαίνει και θ Wajcman, «θ κθλυκότθτα, επανερμθνευόταν ωσ αςφμβατθ με τισ 
τεχνολογικζσ αναηθτιςεισ» (Wajcman 2010, 144).  
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2.2.2. Ζ παξνπζία γπλαηθώλ ζπλζεηξηώλ ζύγρξνλεο κνπηθήο θαη ερεηηθώλ 
θαιιηηέρληδσλ ζηηο αίζνπζεο ζπλαπιηώλ θαη ε πξνβνιή / αλαπαξαγσγή 
ηνπ έξγνπ ηνπο.  

«ηελ ηαξαγκέλε ζάιαζζα ηεο ζχγρξνλεο 
κνπζηθήο, ηα θχκαηα πνπ θέξνπλ ηε κνπζηθή ησλ 
γπλαηθψλ ζηε ζπλαπιηαθή ζθελή έρνπλ 
ππνρσξήζεη». 36Sally MacArthur 2010, 250. 

 

 

ηελ έξεπλα  ησλ Bennett et al. (2018), αλαθέξεηαη φηη «ζρεδφλ νη κηζέο απφ ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο (46%) δήισζαλ φηη ην θχιν ηνπο είρε αληίθηππν ζηελ πηζαλφηεηα λα 

παηρηνχλ ηα έξγα ηνπο. Τπήξραλ εμίζνπ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ιφγσ ηνπ 

θχινπ. Mεξηθά ζχλνια πξνσζνχζαλ ηε κνπζηθή γπλαηθψλ ζπλζεηξηψλ, επεηδή ήηαλ 

ιηγφηεξν ζπλεζηζκέλε,37 αληηζέησο άιινη ηε ραξαθηήξηζαλ ιηγφηεξν ζνβαξή»   

(Bennett et al 2018, 12). Ζ MacArthur ππνζηεξίδεη φηη «oη γπλαίθεο ζπλζέηξηεο 

ζπλερίδνπλ λα κεηνλεθηνχλ ζηελ αίζνπζα ζπλαπιηψλ, κε αλαινγηθά κηθξφηεξν 

πνζνζηφ κνπζηθήο γξακκέλεο απφ γπλαίθεο λα θαηαθέξλεη λα θηάζεη ζηε ζθελή» 

(MacArthur 2014, 2). Ζ Walshe αλαθέξεη φηη «νη νξρήζηξεο ηείλνπλ λα αζρνινχληαη 

ζπλερψο κε ηνπο ζπλζέηεο θαη νπζηαζηηθά ηνπο εθπαηδεχνπλ πψο λα γξάθνπλ γηα 

νξρήζηξα» θαη «δε βιέπσ θάπνηα νξρήζηξα λα ςάρλεη πξαγκαηηθά γηα λέν είδνο 

ζπλζέηε / ζπλζέηξηαο ή λέα είδε ζπλεξγαζηψλ.» (Walshe 2019). Οη αλαθνξέο γηα ηελ 

ειάρηζηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζπλζεηξηψλ ζε ζπλαπιίεο / θεζηηβάι ζχγρξνλεο 

κνπζηθήο, δελ πξνέξρνληαη κφλν απφ ην εμσηεξηθφ. Απφ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία 

σο αθξνάηξηαο ζπλαπιηψλ αιιά θαη απφ ηε κειέηε αξρείσλ θαη πξνγξακκάησλ ζηα 

ρξφληα ησλ ζπνπδψλ κνπ,38 ζπλεηδεηνπνίεζα ηε δπζαλάινγε ζπλαπιηαθή 

εθπξνζψπεζε ηεο κνπζηθήο γξακκέλεο απφ γπλαίθεο. Θα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνπζα 

κηα ζηαηηζηηθή έξεπλα πνπ ζα απνηχπσλε κε αξηζκεηηθά ζηνηρεία απηή ηελ ππφζηαζε 

(ή φρη) απηήο ηεο πξνζσπηθήο παξαηήξεζεο. 

 

                                                           
36 Μετάφραςθ του αγγλικοφ κειμζνου «In the turbulent sea of ‘new’ music, the waves that carried 
women’s music onto the concert platform have receded» (MacArthur 2010, 250).  
37 Σε αυτό το ςθμείο, κα παρακζςω μια προςωπικι ζνςταςθ για το πόςο κετικι επίδραςθ μπορεί να 
κεωρείται θ επικυμία να εκτελεςτεί θ μουςικι μιασ γυναίκασ ςυνκζτριασ για το λόγο πωσ είναι 
λιγότερο ςυνθκιςμζνθ. Θ προςωπικι μου άποψθ είναι ότι αυτι θ διαδικαςία ςυνικωσ είναι 
επιφανειακι και μθ-ςυνειδθτι και πολλζσ φορζσ εφιμερθ. Το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, γίνεται κζμα 
ςυηιτθςθσ εκτενϊσ ςτισ ςυνεντεφξεισ που ακολουκοφν ςτο τρίτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ.  
38 Σε αυτό το ςθμείο οφείλω να τονίςω ότι αναφζρομαι ςτουσ κυριότερουσ φορείσ πολιτιςμοφ, όπωσ:  
το Μζγαρο Μουςικισ Θεςςαλονίκθσ, το Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν, θ Στζγθ Γραμμάτων και Τεχνϊν 
Ιδρφματοσ Ωνάςθ, το Κζντρο Πολιτιςμοφ Σταφροσ Νιάρχοσ. 
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 ε απηφ ην ζεκείν νθείιεη λα γίλεη μαλά αλαθνξά ζηνλ φξν «γπλαηθεία κνπζηθή» σο 

έλα απφ ηα ζνιά ζεκεία ηνπ κνπζηθνχ ιεμηινγίνπ. Ο φξνο «έρεη εθεπξεζεί γηα λα 

μερσξίζεη ηηο ζπλζέζεηο ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ “αλδξηθή κνπζηθή”, ε νπνία νξίδεηαη 

απιψο σο “κνπζηθή”, θαη ζηνρεχεη λα πείζεη ηε γπλαηθεία κνπζηθή λα αθνινπζήζεη 

απηφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη λα απηνπξνζδηνξηζηεί σο θάηη δηαθνξεηηθφ» (MacArthur 

2002, 2). Με ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ φξνπ δεκηνπξγνχληαη απεπζείαο ζπγθεθξηκέλεο 

ηαθηηθέο σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αθξφαζε ηεο κνπζηθήο. πσο αλαθέξεη ε 

Ulla Hendrix γηα ηε ζρέζε ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία «ε φ,ηη αθνξά ηνπο θαλφλεο ηεο 

αγνξάο ηνπιάρηζηνλ, φζν νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο δελ έρνπλ ηελ ίδηα επθαηξία ζηελ 

εξγαζία, ζα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο ηθαλνηήησλ» (Hendrix 2011, 77). 

Έηζη κε ηε δηαθνξεηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπλζέζεσλ βάζεη ηνπ θχινπ ηεο  

δεκηνπξγνχ δεκηνπξγνχληαη ηφζν πνηνηηθέο, φζν θαη εξγαζηαθέο αληζφηεηεο, αθελφο 

γηαηί νη ζπλζέζεηο ησλ γπλαηθψλ θξίλνληαη κε δηαθνξεηηθή πνηφηεηα θαη 

αμηνινγνχληαη δηαθνξεηηθά θαη αθεηέξνπ δηφηη απηφο ν ηξφπνο  θαηάηαμεο δεκηνπξγεί 

επαγγεικαηηθέο θαη θαη‟ επέθηαζε νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. Χο απνηέιεζκα, νη 

γπλαηθείεο ζπλζέζεηο δελ πξνηηκψληαη απφ ηνπο κνπζηθνχο θνξείο, φρη γηαηί ππάξρεη 

θάπνηα έληνλε δηαθνξά ζηε κνπζηθή, αιιά γηαηί γίλνληαη αληηιεπηέο, απφ ηηο 

εγθαζηδξπκέλεο ζπλζήθεο ηηο αλδξνθξαηνχκελεο κνπζηθήο, σο θάηη δηαθνξεηηθφ, 

εθφζνλ ε δεκηνπξγφο ηνπο είλαη γπλαίθα. 

 

Δδψ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζεί ην ελδηαθέξνλ γεγνλφο φηη, παξά ηελ θνηλσληθή 

απνζάξξπλζε ησλ γπλαηθψλ απφ ην ρψξν ησλ ηερλνινγηψλ ζηε κνπζηθή, ππάξρνπλ 

αξθεηέο γπλαίθεο πνπ δνπιεχνπλ ζηελ ειεθηξνληθή /  ειεθηξαθνπζηηθή κνπζηθή θαη 

ηηο ερεηηθέο ηέρλεο, θαη ζπρλά είλαη θαη πξσηνπφξεο ηνπ είδνπο (Abtan 2016, Lane 

2016, Morgan 2017). Δλδεηθηηθά αλαθέξσ εδψ: Tara Rodgers, Laurie Anderson, 

Christina Kubisch, Salomé Voegelin, Pauline Oliveros, Katharine Norman θαη πνιιέο 

αθφκε, ησλ νπνίσλ ην φλνκα δελ έρεη απνθηήζεη ηφζν κεγάιε εκβέιεηα φζν ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ. Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ηε γλψζε (απφ 

ηππηθή ή άηππε εθπαίδεπζε) θαη αζρνινχληαη κε ηελ ειεθηξνληθή / ειεθηξαθνπζηηθή 

κνπζηθή θαη ηηο ερεηηθέο ηέρλεο, ζπλερίδεη σζηφζν λα παξαηεξείηαη ε έιιεηςε 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε δεκφζηα εκθάληζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο 

δνπιεηά ηνπο (Abtan 2016, Lane 2016).  
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Με απηφ ηνλ ηξφπν, φρη κφλν δε γίλνληαη εχθνια γλσζηέο νη ίδηεο θαη ηα έξγα ηνπο, 

θεξδίδνληαο θάπνηα αλαγλψξηζε εθάκηιιε κε απηή ησλ αλδξψλ ζπλζεηψλ, αιιά δε 

γίλνληαη γλσζηέο νχηε νη ηερληθέο ηνπο, νη ηδέεο ηνπο, ηα κέζα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δνπιεχνπλ. Με άιια ιφγηα, έλα κεγάιν κέξνο 

ηεο γλψζεο, ηεο εκπεηξίαο θαη  ησλ ηδεψλ ησλ γπλαηθψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ίζσο ζα 

κπνξνχζε λα επέιζεη θάπνηα αλαλέσζε ζηε κνπζηθή ζθελή, δπζηπρψο κέλνπλ ζηελ 

αθάλεηα ή γίλνληαη γλσζηέο κφλν ζε έλαλ κηθξφ, πεξηνξηζκέλν θχθιν (Lane 2016). 

 

Λφγσ ηεο κηθξήο εθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζε θεζηηβάι θαη ζπλαπιίεο 

ζχγρξνλεο κνπζηθήο, ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχρζεθαλ θάπνηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο πνπ σζηφζν δελ απνηεινχλ ηηο πιένλ θαηάιιειεο. Ζ 

πην δεκνθηιήο είλαη ε δηνξγάλσζε «γπλαηθείσλ» θεζηηβάι ζχγρξνλεο κνπζηθήο, 

δειαδή θεζηηβάι ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ απνθιεηζηηθά γπλαίθεο ζπλζέηξηεο. H 

MacArthur ζεσξεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή απνηπγράλεη λα εληζρχζεη ηελ ηζφηεηα 

ζηε ζπκκεηνρή, δηφηη «έρεη βξαρππξφζεζκα νθέιε παξέρνληαο ηελ αλαγθαία ζηήξημε 

ηεο κνπζηθήο, γξακκέλεο απφ γπλαίθεο, ζηελ αγνξά, φκσο ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε 

είλαη ακειεηέα» (MacArthur 2014, 38). Θεσξψ φηη ε εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ 

ζηηο ζπλαπιηαθέο αίζνπζεο θαη ζηα θεζηηβάι είλαη αδηακθηζβήηεηα έλα πνιχ ζνβαξφ 

δήηεκα. Παξ‟ φια απηά πηζηεχσ φηη απνηειεί ηελ νξαηή επηθάλεηα39 ελφο βπζνχ 

γεκάηνπ κε πξνβιεκαηηθέο ζπλζήθεο, πξνθαηαιήςεηο αληζφηεηα θαη θαηαπίεζε γηα 

ηηο γπλαίθεο. ηε ζπλέρεηα ζα επηρεηξεκαηνινγήζσ πάλσ ζε απηή ηε ζεψξεζε 

ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζην πεδίν ηεο κνπζηθήο 

ζχλζεζεο. 

2.2.3. Ζ ηζηνξηθή ππόζηαζε ηνπ έξγνπ ηέρλεο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην δεκηνπξγό 
ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.  

 

Ζ MacArthur θάλεη ιφγν γηα δχν έλλνηεο, ηηο νπνίεο ζεσξεί ζεκειηψδεηο γηα ην modus 

operandi ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο ζην πιαίζην ηεο λενθηιειεχζεξεο θνηλσλίαο / 

νηθνλνκίαο:  ην «ηειηθφ πξντφλ»40 δειαδή, ηελ ηειηθή κνπζηθή ζχλζεζε θαη ηε 

κνπζηθή  εξκελεία ηεο, θαη ην εμαηνκηθεπκέλν «επηρεηξεκαηηθφ ππνθείκελν»41 

(MacArthur 2010, 249). Οη δχν απηέο έλλνηεο / φξνη αλαπηχρζεθαλ θαη θπξηάξρεζαλ 
                                                           
39 Σε καμία περίπτωςθ δε κεωρϊ το κζμα επιφανειακό, ακριβϊσ το αντίκετο μάλιςτα. Απλϊσ 
πιςτεφω ότι είναι θ διάςταςθ που γίνεται ευκολότερα ορατι και αντιλθπτι.  
40   Στο αγγλικό κείμενο αναφζρεται ωσ: “end product”. 
41 Στο αγγλικό κείμενο ωσ :  “entrepreneurial subject”. 



37 

θαηά ηνλ 19ν αηψλα, φκσο ε ζχγρξνλε κνπζηθή, παξά ηε ζέιεζε θαη επηδίσμε γηα ηελ 

απφιπηε αλνηρηφηεηα θαη εθζπγρξνληζκφ, νπζηαζηηθά δελ ηηο απέβαιε πνηέ απφ ηηο 

πξαθηηθέο ηεο. Απηέο νη εγθαζηδξπκέλεο έλλνηεο έρνπλ γλσξίζεη ηξνπνπνηήζεηο απφ 

ηνλ 19ν αηψλα, παξ' φια απηά ν ππξήλαο ηνπο παξακέλεη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ν ίδηνο 

(MacArthur 2010).  

 

Δλ ζπλερεία ζα αλαθεξζψ αλαιπηηθά θαη ζηηο δχν παξαπάλσ έλλνηεο: ην ηειηθφ 

πξντφλ θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ππνθείκελν, θαζψο θαη ζην ζχγρξνλν ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Θα γίλεη μερσξηζηή αλαθνξά ζηελ θαζεκηά, θαζψο ζεσξψ φηη 

πξνθχπηνπλ κέζα ζε δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο, επνκέλσο πξέπεη λα εξκελεπζνχλ κε 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε. Σν ηειηθφ πξντφλ απνηειεί κηα έλλνηα πνπ ζηεξίδεηαη ζε 

κνπζηθνχο φξνπο θαη πξαθηηθέο θαη αλαδχεηαη κέζα ζηε κνπζηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν  

επηρεηξεκαηηθφ ππνθείκελν κπνξεί λα εξκελεπζεί θαιχηεξα κε θνηλσληθνχο φξνπο 

θαη ζεσξίεο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο εθαξκφδνληαη θαη ζηε κνπζηθή. 

2.2.3.1. Ο όρος τελικό προϊόν και έννοια τοσ μοσσικού έργοσ. 
 

Ο φξνο ηειηθφ πξντφλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπλψλπκνο κε ηνλ φξν «έλλνηα ηνπ 

κνπζηθνχ έξγνπ»,42 φπσο νξίδεηαη απφ ηε Λχληηα Γθεξ. Ο φξνο «έλλνηα ηνπ κνπζηθνχ 

έξγνπ», ζχκθσλα κε ηελ Γθεξ, «νξίδεη ην κνπζηθφ έξγν, σο κηα ζπλεθηηθή ελφηεηα» 

(MacArthur 2010, 253). Απηφ ην νπνίν έρεη ζεκαζία λα εμεηαζηεί ζρεηηθά κε ην 

κνπζηθφ έξγν είλαη νη πνιηηηθνί, θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί δεζκνί πνπ ην ζπλδένπλ 

κε ηελ επνρή ζηελ νπνία αλαπηχρζεθε, αιιά θαη ην δηαηεξνχλ ζρεδφλ αλαιινίσην 

κέρξη θαη ηνλ 21ν αηψλα. Ζ MacArthur ππνζηεξίδεη φηη ην κνπζηθφ έξγν ηέρλεο έρεη 

ηαμηθφ ραξαθηήξα, δηφηη απνηειεί έλα αγαζφ ηεο ηζρπξήο κεζαίαο ηάμεο πνπ είλαη 

δηαζέζηκν ηεο πψιεζε (κέζσ ηεο παξηηηνχξαο) θαη ζπλάδεη κε ηηο ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο πνπ ζπρλά ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζεισκέλε αθξφαζε 

κνπζηθήο (MacArthur 2010). Σν κνπζηθφ έξγν ηέρλεο ζπλερίδεη λα θέξεη απηφ ην 

ραξαθηήξα θαη λα δειψλεη πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ηελ ππφζηαζή ηνπ βάζεη 

ζπγθεθξηκέλσλ ηδεψλ, ηηο νπνίεο ζα αλαθέξσ ζηε ζπλέρεηα. χκθσλα κε ηελ 

MacArthur ε ππάξρνπζα αληίιεςε πεξί έξγνπ ηέρλεο έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

πξνψζεζε ηνπ έξγνπ ησλ ζπλζεηξηψλ.  

 

                                                           
42 Μετάφραςθ του αγγλικοφ όρου: “musical work concept”.  
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Ζ Γθεξ (2005) ζεσξεί ην κνπζηθφ έξγν σο κηα άπιε θαηαζθεπή πνπ γίλεηαη 

αληηιεπηή κέζσ ησλ πξνβνιψλ ηεο (παξηηηνχξεο, θξηηηθέο, ερνγξαθήζεηο θ.ν.θ.), νη 

νπνίεο φκσο, ζεσξνχληαη σο δεπηεξεχνληα ζηνηρεία ζηελ χπαξμε ηνπ κνπζηθνχ έξγνπ 

θαζ‟ εαπηφλ. χκθσλα κε απηφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο, απφ ηνλ 19ν αηψλα ην κνπζηθφ 

έξγν δελ απνηειεί έλα αληηθείκελν αιιά κηα «Ηδέα» (Γθεξ 2005). Απηή ε αληίιεςε 

γηα ην κνπζηθφ έξγν «δηαησλίδεηαη θαη ζηε ζχγρξνλε κνπζηθή θαη εμαξηάηαη άκεζα 

απφ ηελ έλλνηα ηεο ηεξαξρίαο, θαηά ηελ νπνία πεξηγξάθεη ηε κνπζηθή κε κηα 

παγησκέλε θαη νπζηψδε ηαπηφηεηα άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ζπλζέηξηα / ηνλ 

ζπλζέηε - δεκηνπξγφ ηεο, θαη ζεσξεί φηη νξηζκέλεο κνξθέο κνπζηθήο είλαη αλψηεξεο 

άιισλ» (MacArthur 2010, 253). πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη φηη ην κνπζηθφ έξγν 

ηέρλεο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο γηα ηνλ θχξην ιφγν φηη θαη νη 

δχν απνηεινχλ δεκηνπξγήκαηα / πνλήκαηα ηεο / ηνπ δεκηνπξγνχ θαη είλαη θάηη 

παξαπάλσ απφ αληηθείκελα ή πξντφληα εξγαζίαο. Δίλαη ηδέεο, νη νπνίεο θέξνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο / ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο. 

 

Ζ Γθεξ αλαιχνληαο ηελ Ηδέα ηνπ κνπζηθνχ έξγνπ ηέρλεο αλαθέξεη φηη ε πξαθηηθή ηεο 

κνπζηθήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδεψδε δειαδή «απηά πνπ επηδηψθνπκε λα θηάζνπκε 

ζην πιαίζην ησλ πξαθηηθψλ ηεο» (Γθεξ 2005, 182) θαζψο θαη φηη ηα ηδεψδε 

«δεκηνπξγνχλ θαλνληζηηθά πιαίζηα πνπ νξίδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηεο δεμηφηεηεο» 

(Γθεξ 2005, 187). Ζ ζχγρξνλε κνπζηθή δηαηεξεί πάξα πνιιά απφ ηα ηδεψδε ηεο 

θιαζηθήο κνπζηθήο ηνπ 19νπ αηψλα, θάπνηεο θνξέο ζρεδφλ αλαιινίσηα θαη άιιεο 

πεξηζζφηεξν ηξνπνπνηεκέλα ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα ηαηξηάδνπλ ζηηο παξνχζεο 

ζπλζήθεο.  

 

ηελ πξαθηηθή ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο πξνζηίζεηαη έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ: ε 

δπζθνιία πνπ πξνζδίδεη ηδηαίηεξν θχξνο θαη ζρεδφλ επηβάιιεηαη ψζηε ην κνπζηθφ 

έξγν λα ζεσξείηαη αμηφινγν θαη απνδεθηφ (MacArthur 2010). Έηζη έρεη δεκηνπξγεζεί 

ε θήκε φηη ε ζχγρξνλε κνπζηθή είλαη δχζθνιε θαη αθαηαλφεηε ζηελ αθξφαζε 

(MacArthur 2010, McClary 1989). Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε ζχγρξνλε κνπζηθή δελ 

είλαη θνηλσληθά απνδεθηή ή φηη απνηειεί κνπζηθή θάπνηα πεξηζσξηνπνηεκέλεο 

νκάδαο. Αληηζέησο νη δεκηνπξγνί, εθηειεζηέο θαη νη ζηαζψηεο43 ηεο ζχγρξνλεο 

κνπζηθήο επηθαινχληαη ηε δπζθνιία κε ζθνπφ λα μερσξίζνπλ ηηο κνπζηθέο ηεο 
                                                           
43 Χρθςιμοποιείται επίτθδεσ μόνο το αρςενικό γζνοσ, για να δθλϊςω τθν ςχεδόν αποκλειςτικι 
παρουςία και προβολι των ανδρϊν ςε αυτοφσ τουσ κφκλουσ. Το ίδιο ςε όλθ τθν παράγραφο. 
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ηθαλφηεηεο θαη πξνηηκήζεηο απφ ην «θνηλφ γνχζην» θαη λα ζεσξεζνχλ σο απηνί νη 

ιίγνη εθιεθηνί πνπ έρνπλ ην πξνζφλ θαη ην πξνλφκην λα θαηαλννχλ θαη λα 

απνιακβάλνπλ απηή ηελ εμαηξεηηθά δπζλφεηε κνπζηθή γιψζζα (MacArthur 2010, 

McClary 1989). Δπηπξνζζέησο, ζπλήζσο ην αθξναηήξην ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο 

απνηειείηαη απφ ιίγα άηνκα. πλήζσο, απηά ζρεηίδνληαη κε ηνλ αθαδεκατθφ 

θαιιηηερληθφ ρψξν, απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη απηή ε κνπζηθή, θαη θπξίσο είλαη νη 

ζπλζέηεο ηεο ή νη εξκελεπηέο ηεο πνπ είλαη εμαηξεηηθά ηαιαληνχρνη θαη ραξηζκαηηθνί 

(MacArthur 2010). H MacArthur, ππνζηεξίδεη κάιηζηα φηη «ε ζχγρξνλε κνπζηθή 

γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν επαλαιακβαλφκελε θαη ε ζχλζεζε θαη παξνπζίαζή ηεο 

είλαη πεξηνξηζκέλεο ιφγσ ζπκβάζεσλ»(MacArthur 2010, 248), θαη δελ έρεη θαηαθέξεη 

λα μεθχγεη απφ αλαρξνληζηηθέο ηδέεο, αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο (MacArthur 2014).  

 

Δπνκέλσο, ε δπζθνιία κεηαηξέπεηαη απφ έλα πξαθηηθφ δήηεκα, δειαδή ηελ 

αλάγλσζε θαη εθηέιεζε ηεο παξηηηνχξαο, ζε ηδεψδεο ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο, δηφηη 

ην κνπζηθφ έξγν επηδηψθεη κέζσ απηήο λα θεξδίζεη έλα κέξνο ηνπ θχξνπο ηνπ. Απηφ 

ην γεγνλφο ζπκίδεη έλα ζχζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο πνπ παξάγεη κνπζηθή ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα κε ζθνπφ λα θαηαλαισζεί απφ ζπγθεθξηκέλα άηνκα. Απηά κε 

ηε ζεηξά ηεο ζα ζπλζέζνπλ θαη ζα εξκελεχζνπλ κηα κνπζηθή πνπ ζα αθνινπζεί ηελ 

ίδηα πνξεία. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη πξαγκαηνπνηείηαη κηα ππεξπξνζπάζεηα ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα είδνο κνπζηθήο πνπ είλαη ηφζν δχζθνιν ζηελ εξκελεία φζν θαη 

ζηελ αθξφαζε. Ζ πξφθαζε ζε απηφ είλαη ε θαηλνκεληθή θαζαίξεζε θαη  ακθηζβήηεζε 

ησλ ζπληεξεηηθψλ ζηαζεξψλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ηεο πξνεγνχκελνπο αηψλεο θαη ε 

αλάδεημε κηαο θαηλνκεληθά πςειφηεξεο ζπλζεηηθήο λφεζεο, κε πξαγκαηηθφ ηεο ζηφρν 

ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο κνπζηθήο γηα έλα πνιχ κηθξφ ζε αξηζκφ θαη κε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θνηλφ.  

2.2.3.2.Το επιτειρηματικό σποκείμενο. 
 

«Ζ κνπζηθή, ζηελ πξνζπάζεηα λα ζεσξεζεί κηα απηφλνκε ηέρλε, κηκήζεθε ηελ 

πξαθηηθή ησλ παξαγσγηθψλ ή κεραληθψλ ηερλψλ (π.ρ. γιππηηθή, δσγξαθηθή) πνπ 

επηθεληξψλνληαλ ζην θπζηθφ ηειηθφ πξντφλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο» (Γθεξ 2005, 273). 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ην κνπζηθφ έξγν απέθηεζε ηελ έλλνηα ηνπ πξντφληνο θαη εηζήρζε 

ζηε κνπζηθή ε έλλνηα ηεο παξαγσγήο. Ο φξνο ηειηθφ πξντφλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ 

θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία. Σν ηειηθφ πξντφλ, φπσο είδακε, είλαη ην 
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νινθιεξσκέλν κνπζηθφ έξγν, ην ηειηθφ κνπζηθφ πξντφλ πνπ παξάγεηαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο θαη ηειηθά δηαηίζεηαη γηα θαηαλάισζε (MacArthur 2010). 

ηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ε «κεγαιχηεξε επίδξαζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζηε κνπζηθή είλαη ε νιηθή εκπνξεπκαηνπνίεζε» κεηαηξέπνληαο 

ηε κνπζηθή ζε κηα βηνκεραλία πνπ θάζε δηαδηθαζία θαη πξντφλ είλαη εκπνξεχζηκν 

(Edwards 2019, 469). Με άιια ιφγηα, ε κνπζηθή σο δηαδηθαζία νξίδεηαη πιένλ σο «ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ θεθαιαίνπ (ζηνχληην ερνγξάθεζεο, 

δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο, managers, εθδνηηθνί νίθνη)  θαη ησλ αηφκσλ πνπ επηηεινχλ 

ηελ εξγαζία (κνπζηθνί, κεραληθνί & ηερληθνί ήρνπ)» (Edwards 2019, 469). Σειηθά ε 

εκπνξεπκαηηθή απηή δηαδηθαζία θαηαιήγεη ζηελ παξαγσγή ελφο εκπνξεπκαηηθνχ 

πιηθνχ: δίζθνο, παξηηηνχξα θ.η.ι. πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε κνπζηθή. Ζ ηθαλφηεηα κηαο 

δεκηνπξγνχ ζην επηρεηξείλ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθηίκεζε 

ηνπ έξγνπ ηεο. Ζ MacArthur ππνζηεξίδεη φηη ζηε ζχγρξνλε θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, 

«ηελ αμία ηεο κνπζηθήο θέξνπλ ηα αγνξαζηηθά πξντφληα ηεο παξά κηα θξηηηθή 

αμηνιφγεζε απηήο» (MacArthur 2010, 254). ε απηέο ηηο ζπλζήθεο νη δεκηνπξγνί ηεο 

ζχγρξνλεο κνπζηθήο, δελ είλαη κφλν θαιιηηέρλεο / θαιιηηέρληδεο κνπζηθνί, αιιά απφ 

ηε ζηηγκή πνπ επηζπκνχλ λα πξνσζήζνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπο, νθείινπλ λα 

εξγάδνληαη θαη σο ειεχζεξεο/-νη επαγγεικαηίεο, δειαδή απνηεινχλ ηα επηρεηξεκαηηθά 

ππνθείκελα.  

 

Ζ MacArthur δίλεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε 

νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ πξνψζεζε ησλ έξγσλ αιιά θαη ζηελ απην-πξνψζεζε ησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο. Δηδηθά ζηε ζχγρξνλε κνπζηθή ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα παίξλεη μεθάζαξα ηε κνξθή ηεο απην-επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ε ζπλζέηξηα αλαιακβάλεη λα πξνσζήζεη ηελ εαπηή ηεο θαη ηα ηειηθά 

πξντφληα ηεο. Έηζη ην ηειηθφ πξντφλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηδηνθπΐα ηεο / ηνπ δεκηνπξγνχ 

θαη πξνβάιιεηαη σο πξνζσπηθφ θαηφξζσκα (MacArthur 2010).  Μάιηζηα, ε / ν 

δεκηνπξγφο δελ είλαη ππεχζπλε /-νο κφλν γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, 

αιιά θαη γηα φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο, πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ άκεζα θαη 

έκκεζα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληαο θαη ηεο ίδηαο / ηνπ ίδηνπ, π.ρ.: 

δηεθδίθεζε ππνηξνθηψλ, πξνγξακκαηηζκφο ζπλαπιηψλ, επαγγεικαηηθή δηθηχσζε, 

δηαθήκηζε θ.ν.θ (MacArthur 2014). Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ην ηειηθφ πξντφλ ιεηηνπξγεί 

σο εκπνξεπκαηηθφ πξντφλ πνπ απνδίδεηαη ζρεδφλ νινθιεξσηηθά ζηελ / ζηνλ 

δεκηνπξγφ-παξαγσγφ ηνπ. Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντνληνο 
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επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηε λενθηιειεχζεξε ηδενινγία 

(MacArthur 2014).  

 

Καζψο ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα δελ απνηειεί κφλν έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα αιιά 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δηακφξθσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο, νθείιεη λα 

γίλεη αληηιεπηφ σο θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ν 

θαπηηαιηζκφο σο θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, εζηηάδνληαο ζην ξφιν ηνπ θχινπ 

κέζα ζηε ζπλζήθε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ. 

Μέζσ απηψλ ησλ παξακέηξσλ θαη ζηεξηδφκελε ζηηο ζεσξίεο ησλ Arruzza, Federici 

θαη Hartmann, ζα ππνζηεξίμσ φηη ππάξρεη έληνλε αληζφηεηα ζηελ εξγαζία θαη φηη ε 

εξγαζία αιιά θαη ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζπρλά ππνβηβάδεηαη. Δπίζεο ζα 

επηρεηξεκαηνινγήζσ ζην φηη ν θαπηηαιηζκφο θαη ε λενθηιειεχζεξε αγνξά 

δπζρεξαίλνπλ ηηο ζπλζήθεο θαη δξνπλ θαηαζηαιηηθά πξνο ηε γπλαηθεία απηo-

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Με ηελ παξαθάησ επηρεηξεκαηνινγία ζηνρεχσ ζην λα γίλεη 

εχθνια αληηιεπηφο ν ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν απηφ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί 

απνζαξξπληηθά ζην λα θαηαθηήζνπλ νη εξγαδφκελεο πςειφβαζκεο ζέζεηο, λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο επηρεηξεκαηία-ζπλζέηξηαο θαη λα είλαη απηέο πνπ 

θξαηάλε λα ελία ηεο παξαγσγήο. 

 

Ζ Arruzza ππνζηεξίδεη φηη ην δήηεκα ηνπ θχινπ θαη ν θαπηηαιηζκφο είλαη 

θαηλνκεληθά δχν αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα. ηαλ φκσο ζπλδπάδνληαη, ν θαπηηαιηζκφο 

ιεηηνπξγεί θαηαπηεζηηθά πξνο ην δήηεκα ηνπ θχινπ πνπ ηειηθά γίλεηαη ππνρείξην 

εθκεηάιιεπζεο (Arruzza 2014). Ζ Federici (2004) επηζεκαίλεη φηη νη παηξηαξρηθέο 

θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο ρξεζηκνπνηνχλ σο θχξην ππνρείξην εθκεηάιιεπζεο ην 

γπλαηθείν ζψκα, κε ζηφρν λα θπξηαξρήζνπλ απέλαληί ηνπ. «Ο θαπηηαιηζκφο, ε 

θπβέξλεζε πνπ ηνλ εθπξνζσπεί θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ επελδπηψλ» ζχκθσλα κε ηε 

Federici «πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ ην γπλαηθείν ζψκα, δηφηη ην αληηκεησπίδνπλ σο 

έλα θπζηθφ πφξν, έλα εξγαιείν παξαγσγήο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, θάηη πνπ πξέπεη λα 

ειέγρεηαη» (Federici 2016). Ζ Hartmann (1979) επηβεβαηψλεη ηελ πξνζπάζεηα 

ζπλερνχο θαηαπίεζεο ησλ γπλαηθψλ απφ ηνπο άλδξεο θαη ηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηνπ 

γπλαηθείνπ ζψκαηνο απφ ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα κε ζθνπφ ην φθειφο ηνπ. 

Πξνζζέηεη φκσο θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ γπλαηθείνπ ςπρηζκνχ πνπ ζπρλά 

ραξαθηεξίζηεθε σο «λεπξσηηθφο» θαη «αληζφξξνπνο» απφ ηηο επηθξαηνχζεο 

αθαδεκατθέο / επηζηεκνληθέο ηάζεηο. ρνιηάδεη εχζηνρα, φηη ζχκθσλα κε ηνλ 
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ξηδνζπαζηηθφ θεκηληζκφ, απηή ε ραξαθηεξηδφκελε «λεπξσηηθή» θαη «αληζφξξνπε» 

ζπκπεξηθνξά «απνηειεί κηα αληίδξαζε ζηελ θνηλσληθή δνκή πνπ ζπζηεκαηηθά 

επηβάιιεηαη, εθκεηαιιεχεηαη θαη θαηαπηέδεη ην γπλαηθείν θχιν (Hartmann 1979, 10). 

Σειηθά, ζχκθσλα κε ηελ Arruzza «ν θαπηηαιηζκφο πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηφο, φρη 

κφλν σο έλα νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ή σο έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο παξαγσγήο, αιιά 

σο κηα ζχλζεηε θαη μεθάζαξε θνηλσληθή δνκή πνπ απνηειείηαη απφ ζρέζεηο 

εθκεηάιιεπζεο, θπξηαξρίαο θαη αιινηξίσζεο» (Arruzza 2014).  

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ παξαδνρψλ θαίλεηαη φηη θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ελέρεη παγίδεο 

θαη εκπφδηα, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζηαθήο επηηπρίαο γηα ηηο εξγαδφκελεο, 

αιιά θαη γηα νπνηνδήπνηε δηαθνξεηηθφ άηνκν απφ ην κνληέιν ηνπ: ιεπθνχ-δπηηθνχ 

άληξα. Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ κηζζσηήο θαη ακίζζσηεο εξγαζίαο απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ χπαξμε πςειψλ-εγεηηθψλ ξφισλ ζηελ εξγαζία θαη 

δεπηεξεπφλησλ ππνζηεξηθηηθψλ ξφισλ, ηελ χπαξμε ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη 

θαηαπίεζεο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο ξφισλ έληαληη ηεο δεχηεξεο, θαζψο φκσο θαη ηε 

δηαηψληζε ησλ πξαθηηθψλ ζπλερνχο ππνβίβαζεο θαη εθκεηάιιεπζεο (Federici 2004, 

Federici 2014, Hartmann 1979).  

 

πλήζσο, ε κε-κηζζσηή εξγαζία ηαπηίδεηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία κε ηελ νηθηαθή 

εξγαζία. Ζ νηθηαθή εξγαζία, παξ‟ φιν πνπ  απνηειεί ηε βάζε ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

θεθαιαίνπ,44 γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα «θαζήθνλ παξνρήο ππεξεζηψλ», έρεη έκθπιν 

πξνζαλαηνιηζκφ (επηηειείηαη απφ ηηο γπλαίθεο) θαη παξακέλεη απιήξσηε, φζν ζθιεξή 

θη αλ είλαη (Federici 2004, Federici 2014, Hartmann 1979).45 Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

ηαχηηζεο είλαη ε ηελ απνπζία νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο ηεο γπλαίθαο ζε κηα 

                                                           
44 Θ Federici υποςτθρίηει ότι «χωρίσ τθν οικιακι εργαςία καμία άλλθ μορφι παραγωγισ δεν μπορεί 
να γίνει εφικτι». Φαίνεται λογικό αν αναρωτθκει καμία / κανείσ:  πϊσ κα ιταν δυνατό να υπάρχει 
μια εργατικι δφναμθ,  θ οποία δε κα είχε φαγθτό, δε κα είχε κακαρά ροφχα, δε κα είχε ζνα 
ςτρωμζνο κρεβάτι για να αναπαυκεί (Federici 2014). 
45 Σε αυτό το ςθμείο κεωρϊ χριςιμο να ςχολιάςω ότι θ μιςκωτι εργαςία επιτελείται κυρίωσ εκτόσ 
ςπιτιοφ ενϊ θ μθ-μιςκωτι περιορίηεται μζςα ςτο ςπίτι. Αυτοφ του τφπου ο διαχωριςμόσ επιφζρει 
και διαχωριςμό τισ ηωζσ των ανκρϊπων που επιτελοφν διαφορετικοφ τφπου εργαςία (Hartmann 
1979). Φυςικά αυτόσ ο διαχωριςμόσ ζχει κλωνιςτεί τον τελευταίο χρόνο λόγω των αλλαγϊν ςτθν 
εργαςία που επιβάλλουν τα περιοριςτικά μζτρα λόγω τθσ πανδθμίασ COVID-19. Πλζον για όλο και 
περιςςότερουσ ανκρϊπουσ το ςπίτι ζχει μετατραπεί και ςε χϊρο εργαςίασ. Θεωρϊ αναγκαία και 
ενδιαφζρουςα μια μελζτθ που κα ερευνά αυτι τθν μετατόπιςθ του χϊρου εργαςίασ και τον τρόπο 
που αυτι επζδραςε μεταξφ των φφλων / οικογενειακϊν – οικειακϊν ρόλων.  
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νηθνγέλεηα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πάξεη κεγαιχηεξεο πξνεθηάζεηο φζν αλαθνξά ηελ 

αλεμαξηεζία ησλ γπλαηθψλ.46  

 

Ζ ζχλδεζε ηεο κε-κηζζσηήο νηθηαθήο εξγαζίαο κε ηηο γπλαίθεο επεξεάδεη ηηο δσέο 

ηνπο αθφκε θη φηαλ απηέο θαηαθέξλνπλ λα βξνπλ κηα κηζζσηή εξγαζία, πνπ 

θαηλνκεληθά δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ νηθηαθή, π.ρ. ζπρλά ε γπλαηθεία κηζζσηή 

εξγαζία ακείβεηαη ρακειφηεξα απφ ηελ αλδξηθή (Federici 2014). Έλα απφ ηα πην 

ζνβαξά πξνβιήκαηα είλαη ην κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ.47 Σν θαηλφκελν 

απηφ αθνξά ηελ αληζφηεηα ζηηο νηθνλνκηθέο απνδνρέο γηα ηελ ίδηα πνζφηεηα θαη 

πνηφηεηα εξγαζίαο κε βάζε ην θχιν ηνπ αηφκνπ πνπ ηελ επηηειεί (Anderson & Forth, 

Metcalf & Kirby 2011, Bailyn 2003, Blau & Kahn 1999, Hendrix 2011). Απηφ 

νθείιεηαη ζηελ επηθξάηεζε κηαο ζπλζήθεο ζπλερνχο ππνηίκεζεο ηεο εξγαζίαο, πνπ 

πξνζθέξεη κηα γπλαίθα, κε απνηέιεζκα ηελ ππνηίκεζε ηεο ίδηαο ηεο εξγαδφκελεο. 

Απηή ε «νηθνλνκηθή αιιά θαη θνηλσληθή ππνηίκεζε ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ θάζεην θαη νξηδφληην δηαρσξηζκφ ηνπ θχινπ θαη δπζηπρψο 

δελ είλαη δπλαηφλ λα κεησζεί απφ κεκνλσκέλεο θηλήζεηο» (Hendrix 2011, 77).    

Αθφκε, ε Hartman, πεξί ηεο επηβνιήο ηνπ αλδξηθνχ θχινπ ζηηο γπλαίθεο ζηελ 

εξγαζία «εθηφο ζπηηηνχ», αλαθέξεη «ηελ παξελφριεζε ησλ γπλαηθψλ εξγαδφκελσλ ή 

ησλ θνηηεηξηψλ απφ ηα αξζεληθά αθεληηθά ή θαζεγεηέο ηνπο, αιιά θαη ηελ 

“ηδνθηεζία” κηαο γπλαίθαο γξακκαηέσο πνπ δηεπζεηεί ηηο ππνζέζεηο ηνπ αθεληηθνχ 

ηεο, ηνπ θηηάρλεη θαθέ θαη θάλεη ην ρψξν sexy (Hartman 1979, 11)». 

 

εκαληηθφ είλαη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη αξθεηά ζπρλά ε νηθηαθή εξγαζία 

κεηαθέξεηαη θαη ζην πιαίζην ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

εξγαδφκελεο θαινχληαη λα επηηεινχλ επηπιένλ εξγαζία πνπ δελ αληαλθιάηαη ζηελ 

ακνηβή ηνπο. Απηή ε εξγαζία είλαη πηζαλφ λα αθνξά ηε δηεθδίθεζε ζπλζεθψλ 

                                                           
46 Θα επιλζξω να ςτακϊ λίγο παραπάνω ςε αυτό το ςθμείο, ακόμθ κι αν δεν ζχει άμεςθ ςχζςθ με τον 
καλλιτεχνικό χϊρο διότι κεωρϊ ότι είναι ζνα πολφ κρίςιμο και ςθμαντικό ηιτθμα, ειδικά ςτθν 
ελλθνικι κοινωνία. Όςο θ οικιακι εργαςία αποδίδεται αποκλειςτικά ςτισ γυναίκεσ και παραμζνει 
αμίςκωτθ, ςυντθρείται θ κατάςταςθ φόβου και αναςφάλειασ που βιϊνουν πολλζσ γυναίκεσ ωσ προσ 
τουσ ςυηφγουσ τουσ / άλλα αρςενικά μζλθ τθσ οικογζνειασ, κακϊσ δεν είναι ανεξάρτθτεσ (Federici 
2014). Ακόμθ είναι δυνατόν να απαγορεφεται ςτισ γυναίκεσ ι να παρεμποδίηεται θ επιτζλεςθ 
μιςκωτισ εργαςίασ με ςτόχο τθσ διατιρθςθ τθσ κατάςταςθσ υποταγισ και καταπίεςισ τουσ 
(Hartmann 1979). Όπωσ υποςτθρίηει θ Federici, «θ εργαςία διζπεται από ςχζςεισ εξουςίασ διότι οι 
γυναίκεσ αναγκάηονται να παραμείνουν εξαρτθμζνεσ από τουσ ςυηφγουσ τουσ και πολλζσ φορζσ δεν 
μποροφν να τουσ εγκαταλείψουν ακόμθ και όταν αυτοί αςκοφν βία» (Federici 2014). 
47 Στθν ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία ωσ  “gender pay gap” ι “gender earning gap”. 
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ηζφηεηαο θαη ππνζηήξημε ηεο ζέζεο ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Ahmed 2017, Walshe 

2019). Έηζη ζπρλά ζπλεηζθέξνπλ κε ηε κνξθή ζπλαηζζεκαηηθήο εξγαζίαο πνπ 

απνηππψλεηαη σο ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε άιισλ αηφκσλ, ζχζηαζε θαη 

ζπληνληζκφο νκάδσλ / θνηλνηήησλ γηα ηε δηεθδίθεζε ηζφηεηαο θ.ν.θ. (Ahmed 2017). 

Ζ ζέζε απηή απνηππψλεηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Bennett et al. (2018), φπνπ νη 

ζπκκεηέρνπζεο «πεξηέγξαθαλ ηηο γπλαίθεο θαζεγήηξηεο (ζχλζεζεο) σο πην 

ππνζηεξηθηηθέο θαη ζηνξγηθέο» (Bennett et al. 2018, 9). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

Ahmed αλαθέξεηαη ζε απηή ηε κνξθή νηθεηαθή εξγαζίαο σο πνιχ θνπξαζηηθήο θαη 

ςπρνθζψξαο θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδεη «είλαη ζαλ λα αληηκεησπίδεηο 

θάηη πνπ δελ θηλείηαη, θάηη ζπκπαγέο θαη ζθιεξφ» (Ahmed 2017, 96). 

πκπεξαζκαηηθά, νη εξγαδφκελεο επηηεινχλ δηπιή ή/θαη ηξηπιή κνξθή εξγαζίαο: ηε 

κηζζσηή εξγαζία θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή (κε-κηζζσηή) εξγαζία ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο 

ρψξν, θαζψο φκσο ζπλερίδνπλ λα επηβαξχλνληαη κε ηελ νηθεηαθή (κε-κηζζσηή) 

εξγαζία.   

 

Οη ζέζεηο ησλ Γθεξ, Edwards θαη MacArthur ηνπνζεηνχλ ην ηειηθφ πξντφλ ηεο 

ζχλζεζεο αιιά θαη ην ξφιν ηεο / ηνπ δεκηνπξγνχ ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη 

ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε ζπλζεηηθή δεκηνπξγία κπνξεί λα γίλεη 

αληηιεπηή θαη λα πεξηγξαθεί σο έλα είδνο παξαγσγήο πνπ ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο 

ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με άιια ιφγηα, ε απαίηεζε ηεο απην-

επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο πξνζφληνο γηα κηα ζπλζέηξηα / έλα ζπλζέηε κεηνπζηψλεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ζχλζεζεο απφ κηα θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζε κηα 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη, νη ηζρπξηζκνί ησλ Arruzza, Federici, Hartmann, 

Walby θαη Olsen πεξί ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θχινπ κέζα ζε απηφ, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζην εξγαζηαθφ πεδίν ηεο 

ζχγρξνλεο κνπζηθήο. Χο απνηέιεζκα, ν θαπηηαιηζκφο ελεξγεί απνδπλακσηηθά πξνο 

ηηο ζπλζέηξηεο θαη ζπρλά ηηο απνθιείεη απφ εξγαζηαθέο ζέζεηο θαη επθαηξίεο θαη 

δεκηνπξγεί θαηλφκελα κηζζνινγηθνχ ράζκαηνο. Βάζεη απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ είλαη 

δπλαηφλ λα απνδεηρζεί επίζεο ε παξαηήξεζε, πνπ είρε ζεκεησζεί ζην θεθάιαην 

2.1.1., φηη αθφκε θαη γπλαίθεο πνπ έρνπλ θαηαθέξεη λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηνλ ηνκέα 

ζηεο ζχλζεζεο / ερεηηθψλ ηερλψλ, ηείλνπλ λα εηεξνπξνζδηνξίδνληαη θπξίσο σο 

θαζεγήηξηεο θαη φρη σο ζπλζέηξηεο / επηρεηξεκαηίεο.  
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ε απηφ ην ζεκείν, νθείιεη λα γίλεη κηα αθφκε δηεπθξίληζε πεξί ηνπ φξνπ «θεθάιαην» 

ζηε ζχγρξνλε κνπζηθή. Παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη δηαθνξεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ 

θεθαιαίνπ κε ηελ εξγαζία ζηηο επηρεηξήζεηο θαη κε ηελ απηναπαζρφιεζε. Απηφ πνπ 

θαίλεηαη λα απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ηηο ζπλζέηξηεο / ηνπο ζπλζέηεο είλαη ε 

ζπζζψξεπζε πνιηηηζηηθνχ αθαδεκατθνχ ζεζκνζεηεκέλνπ θεθαιαίνπ, θαζψο 

ζχκθσλα κε απηφ κεηξάηαη ε επαγγεικαηηθή αμία ηνπο θαη αζξνίδεηαη ε επηηπρία 

ηνπο. 

 

 «Σν πνιηηηζηηθφ θεθάιαην» ζχκθσλα κε ηνλ Pierre Bourdieu ζπληζηά «κηα 

κεηαηξέςηκε ζε νηθνλνκηθφ θεθάιαην κνξθή θεθαιαίνπ, ε νπνία ζπρλά είλαη 

ζεζκνζεηεκέλε ζχκθσλα κε ηηο κνξθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζφλησλ πνπ θαηέρεη 

θάπνηνο/α. Μπνξεί λα ππάξμεη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο: σο κηα 

ελζσκαησκέλε θαηάζηαζε, κηα αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε θαη κηα ζεζκνζεηεκέλε 

θαηάζηαζε» (Bourdieu 1983, 186). Ο ππξήλαο ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ πνιηηηζηηθνχ 

θεθαιαίνπ είλαη ε θαηάθηεζε αθαδεκατθψλ ηθαλνηήησλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

δεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα αληαγσληζκνχ θαη «πξσηαζιεηηζκνχ». Σν ζχζηεκα απηφ 

ραξαθηεξίδεη πνην άηνκν κπνξεί λα ζεσξείηαη πεηπρεκέλν θαη πνην φρη. Δπνκέλσο, ην 

άηνκν δελ θξίλεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπ αιιά απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ 

ζεζκνζεηεκέλνπ πνιηηηζηηθνχ  θεθαιαίνπ πνπ θαηέρεη. Σν απνηέιεζκα είλαη λα κε 

δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πξνζσπηθή δεκηνπξγία θαη  λα αληηκεησπίδνληαη νη 

θαιιηηέρλεο σο αλαιψζηκα πξντφληα (Bourdieu 1983). Αθφκε ν Bourdieu 

ππνζηεξίδεη φηη ζπρλά «είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε ησλ αλζξψπσλ 

πνπ ηελ θαηέρνπλ αιιά θαη θάπνηνπ είδνπο αληηθαηάζηαζε ηνπο ζηε δηαδνρή ηεο 

θπξηαξρίαο» (Bourdieu 1983, 190). 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ θαίλεηαη έληνλα ζηελ δηεθδίθεζε πςειψλ 

επαγγεικαηηθψλ ζέζεσλ ζηα κεγάια αθαδεκατθά ηδξχκαηα, φπνπ θαη παξαηεξείηαη 

απζηεξφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ζέζεσλ αλαπαξαγσγηθήο εξγαζίαο θαη ζέζεσλ 

παξαγσγηθήο εξγαζίαο. Χο είζηζηαη, νη αλαπαξαγσγηθέο εξγαζίεο επηηεινχληαη 

ζπλήζσο απφ εξγαδφκελεο, πξνζθέξνπλ ρακειφηεξνπο κηζζνχο θαη ζεσξνχληαη 

ρακειφηεξνπ θνηλσληθνχ ζηάηνπο. Αληίζεηα, νη παξαγσγηθέο εξγαζίεο αλήθνπλ ζηνπο 

άλδξεο, πξνζθέξνπλ πςειφηεξνπο κηζζνχο θαη ραίξνπλ ηδηαίηεξνπ θνηλσληθνχ 

θχξνπο (Born 1995). Ζ θαηάζηαζε απηή απνθηά κεγαιχηεξεο πξνεθηάζεηο, θαζψο  ν 

δηαρσξηζκφο επεθηείλεηαη πξνο ηα πξνλφκηα, ηελ πξφζβαζε ζε ρψξνπο θαη ππεξεζίεο, 
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ηελ αιιειεπίδξαζε κε άηνκα πςειψλ ζέζεσλ θ.ν.θ.. Με απηφ ηνλ ηξφπν μερσξίδνπλ 

δχν νκάδεο: ηα «ακχεηα» άηνκα πνπ πζηεξνχλ ζε πξνλφκηα θαη επλντθή κεηαρείξηζε, 

δηφηη ζεσξνχληαη σο φρη ηδηαίηεξα θαιιηεξγεκέλα θαη ε (αλαπαξαγσγηθή) εξγαζία 

ηνπο δε ζεσξείηαη εθιεπηπζκέλε, θαη ηα «κπεκέλα» άηνκα πνπ απνηεινχλ ηελ 

«αθξφθξεκα» ησλ ηδξπκάησλ, ε (παξαγσγηθή) εξγαζία ηνπο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο 

αλψηεξνχο ηνπο θαη έρεη κεγάιε θνηλσληθή αλαγλψξηζε θαη ζεσξνχληαη σο 

πεξηζζφηεξν εθιεπηπζκέλα θαη θαιιηεξγεκέλα (Born 1995). Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δχν απηψλ νκάδσλ είλαη φηη ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ησλ κπεκέλσλ 

αηφκσλ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα εμαξγπξσζεί, ελψ ησλ ακχεησλ αξθεηά πην ζπάληα.  

  

Φπζηθά θαη ηα εξγαζηαθά πξνβιήκαηα γηα ηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο ζην πεδίν ηεο 

ζχλζεζεο αιιά θαη ζε θάζε άιιν επάγγεικα δε ζηακαηάλε εδψ. πσο αλαθέξνπλ νη 

Gill & Kelan & Scharff (2017), ε αληζφηεηα ησλ θχισλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν έρεη 

πνιιά κέησπα θαη ηαθηηθέο ψζηε λα πείζεη ηηο γπλαίθεο φηη «ε έκθπιε αληζφηεηα 

αλήθεη πιένλ ζην παξειζφλ, ζε άιιεο θνπιηνχξεο, γεσγξαθηθά κήθε θαη πιαίζηα 

(απφ ηε δπηηθφ θφζκν), λα απεηθνλίζεη ηε γπλαίθα σο «επλννχκελε» ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν θαη λα πείζεη ηηο γπλαίθεο λα απνδερηνχλ φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

ιφγσ ηεο αληζφηεηαο σο status quo (Gill et al. 2017).  

Tέινο, δπζηπρψο ε απνζηψπεζε θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ ζπλζεηξηψλ θαη 

θαιιηηέρληδσλ ζην ρψξν δελ εληνπίδεηαη κφλν ζηελ έιιεηςε πξνβνιήο ησλ κνπζηθψλ 

ηνπο έξγσλ θαη ζηα εξγαζηαθά ηνπο δηθαηψκαηα, αιιά θαη ζηε «θσλή» ησλ 

δηεθδηθήζεψλ ηνπο. Ζ  Walshe, εχζηνρα αλαθέξεη φηη «είλαη ζαλ ε επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο λα είλαη δηθφ καο ζέκα, θάηη πνιχ απνγνεηεπηηθφ. αλ νη γπλαίθεο 

ζπλζέηξηεο λα είλαη απνμελσκέλεο θαη πεξηζσξηνπνηεκέλεο θαη λα κελ ππάξρεη θαλείο 

άλδξαο ζπλζέηεο πνπ λα παίξλεη ζέζε ζε απηφ ή λα κηιάεη γηα ηηο δνκηθνχ ηχπνπ 

αληζφηεηεο πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζε απηφ ην πξφβιεκα. Απηνί απιψο αζρνινχληαη κε 

ην λα είλαη ζπλζέηεο. Δκείο πξέπεη λα πξάμνπκε θαη σο αθηηβίζηξηεο θαη σο 

ζπλζέηξηεο.» (Walshe, 2019, Μαηζίγθνπ 2020).  

πλνςίδνληαο, ε απνζηψπεζε ηεο γπλαηθείαο παξνπζίαο ζηε ζχγρξνλε κνπζηθή 

απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ηφζν γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ θαη ηεο 

ζπλεηζθνξάο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα απηφ, αιιά θαη γηα ηε ζπλνιηθφηεξε ζηάζε 

πνπ θπξηαξρεί πξνο ηελ έκθπιε θχζε ηνπ επαγγέικαηνο. Δίλαη γεγνλφο φηη, ηφζν 
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κεκνλσκέλα άηνκα, φζν θαη κνπζηθνί νξγαληζκνί θαη ζεζκνί κε κεγάιε επηξξνή, 

επίδξαζε θαη θάπνηνπ είδνπο «δχλακε» ζην κνπζηθφ ρψξν, δελ αγγίδνπλ θαη δελ 

θαηαπηάλνληαη κε απηφ ην δήηεκα. ηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ αλαγλσξίδνπλ 

κφλν ηελ χπαξμή ηνπ, αιιά δελ παίξλνπλ ελεξγεηηθά ζέζε έλαληη ζην πξφβιεκα. 

Γεληθά ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη απηή ε θαηάζηαζε αθνξά κφλν ηηο γπλαίθεο, φηη 

εθείλεο είλαη νη κφλεο πνπ κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε απηφ ην δήηεκα θαη ίζσο 

θάπνηα ζηηγκή λα ην επηιχζνπλ. πσο είλαη θπζηθφ, ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα δελ 

επηιχνληαη κε κνλνκεξή πξνζπάζεηα, αιιά ρξεηάδνληαη ζπιινγηθή ζθέςε θαη δξάζε.  

2.2.4. Δλζσκάησζε ηνπ θύινπ θαη ε «Γπλαίθα – εμαίξεζε» ζηε ζύγρξνλε 
κνπζηθή. 

Μεγαιχηεξνο ιφγνο ίζσο νθείιεη λα γίλεη σο πξνο κηα ζέζε πνπ αλαθέξεη ε Arruzza 

πεξί ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ, φπσο ε ίδηα αλαθέξεη, ελέρεη θαη ηηο 

κεγαιχηεξεο παγίδεο ζε φ,ηη αθνξά ην δήηεκα ηνπ θχινπ. Ζ Arruzza πξνβάιιεη κηα 

άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θαπηηαιηζκφο είλαη έλα θαζαξά νηθνλνκηθφ ζχζηεκα 

πνπ δελ αιιειεπηδξά άκεζα κε ην θχιν. ε απηή ηελ εξκελεία ππνζηεξίδεηαη, φηη 

έρεη επέιζεη εμίζσζε κεηαμχ ησλ θχισλ κέζσ ηεο ηαθηηθήο ηεο ελζσκάησζεο ηνπ 

θχινπ (Arruzza 2014). O ζχγρξνλνο πξνεγκέλνο θαπηηαιηζκφο έρεη δηαζπάζεη ηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη θαη' επέθηαζε ηνλ έληνλν δηαρσξηζκφ ησλ θχισλ θαη δελ 

απνηειεί θαλέλα εκπφδην γηα ηε έκθπιε ηζφηεηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηλνκεληθά δελ 

ππάξρεη δηαρσξηζκφο εξγαζίαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, επνκέλσο ε αλάιεςε 

εγεηηθνχ ή ππνζηεξηθηηθνχ ξφινπ δελ επεξεάδεηαη απφ ην θχιν (Arruzza 2014, 

MacArthur 2014). 

Ο θαπηηαιηζκφο απνηειεί έλα θαζαξά νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

παξαγσγή θαη ην θέξδνο  ρσξίο λα αλαζέηεη θαη λα δηακνξθψλεη θνηλσληθνχο ξφινπο 

αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. Μάιηζηα ππνζηεξίδεηαη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ην 

ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ κηθξαίλεη, θαζψο ν ζχγρξνλνο θαπηηαιηζκφο έρεη απνξξίςεη 

ηηο παιαηφηεξεο παηξηαξρηθέο αμίεο (Arruzza 2014). Φπζηθά ε Arruzza (2014), 

ζρνιηάδεη φηη θαηλνκεληθά απηή ε ζθέςε θαληάδεη ινγηθή, θαζψο φπσο αλαθέξεη, «ν 

θαπηηαιηζκφο δε ρξεηάδεηαη ηελ αληζφηεηα ησλ θχισλ θαη κπνξεί λα ηελ μεθνξησζεί» 

(Arruzza 2014, 3). Χζηφζν ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ πην ζχλζεηα απφ απηή ηε ζθέςε. 

Υξεηάδεηαη κφλν θακία / θαλείο λα αλαινγηζηεί θαηά πφζν έρνπλ επηβηψζεη νη 

παηξηαξρηθέο αμίεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
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ιεηηνπξγνχλ νη κεραληζκνί ηνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε απηνχ ηνπ ράζκαηνο αιιά θαη 

ηελ πνηφηεηά ηνπο.  

Ζ MacArthur ππνζηεξίδεη φηη ε ηδενινγία ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ πξνηείλεη «λφκνπο 

θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη ππνζηεξίδεη ηηο ίζεο επθαηξίεο, φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαιιηεξγεί ηελ αηνκηθηζηηθή, αληαγσληζηηθή, θαηαλαισηηθή, επηρεηξεκαηηθή θαη 

αηνκνθεληξηθή ζπκπεξηθνξά, ψζηε ηειηθά ε λνκνζεζία λα κελ σθειεί ηελ 

πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ» (MacArthur 2014, 37). ην λενθηιειεχζεξν απηφ πλεχκα 

ην επηρεηξεκαηηθφ ππνθείκελν (ε / ν δεκηνπξγφο) επηδεηθλχεη κηα εκκνληθή, 

απηνθεληξηθή θαη αληαγσληζηηθή πνιιέο θνξέο εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη 

αθηεξψλεηαη εμ νινθιήξνπ ζηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (MacArhtur 

2010). Έηζη ε γθάκα ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αηφκνπ κεηψλεηαη θαη 

αθνξά κφλν ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπ (ζχλζεζε/δεκηνπξγία) θαη 

παξάιιεια δηαθαηέρεηαη απφ αληαγσληζηηθφ πλεχκα. Χο απνηέιεζκα, «ζην ρψξν ηεο 

ζχλζεζεο, παξάγεηαη ππεξθνξεζκφο απφ κνπζηθνχο δεκηνπξγνχο, εθ ησλ νπνίσλ 

φκσο κφλν ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ δίλνληαη επθαηξίεο ζπρλήο παξνπζίαζεο ηεο 

κνπζηθήο ηνπ ζε αίζνπζεο ζπλαπιηψλ» (MacArthur 2014).  

Με φκνην πξνθίι παξνπζηάδεη ε Bailyn (2003) ηα άηνκα πνπ επηδίδνληαη ζηελ 

αθαδεκατθή θαξηέξα. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, ν αληαγσληζκφο θαη νη 

απαηηήζεηο απμάλνληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθψλ αθαδεκατθψλ φπνπ, φπσο 

ζρνιηάδεη ραξαθηεξηζηηθά «κηα αθαδεκατθφο πξέπεη λα είλαη εηδήκσλ ζην 

αληηθείκελφ ηεο, πξέπεη λα έρεη φιεο ηηο απαληήζεηο. Τπάξρεη πίεζε, άξα νθείιεη 

πάληα λα είλαη ελεκεξσκέλε θαη πνηέ λα κε δεηά βνήζεηα» (Bailyn 2003, 138). Έηζη, 

ε «ηέιεηα» αθαδεκατθφο είλαη αθηεξσκέλε εθαηφ ηνηο εθαηφ ζηε δνπιεηά ηεο, δελ έρεη 

άιια ελδηαθέξνληα, νχηε θπζηθά άιιεο ππνρξεψζεηο εθηφο απφ ηελ εξγαζία. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, παξαηεξείηαη φηη νη άλδξεο ζπλάδειθνί ηνπο δελ πθίζηαληαη ηφζν 

κεγάιε πίεζε ψζηε λα επεξεάδεη θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, θαζψο νη 

πεξηζζφηεξνη έρνπλ νηθνγέλεηεο θαη εμσηεξηθέο παξάιιειεο αζρνιίεο (Bailyn 2003).  

Παξ‟ φιν πνπ ν λενθηιειεπζεξηζκφο θαηλνκεληθά ππνζηεξίδεη ηελ απηνλνκία θαη ηελ 

απηo-πξνψζεζε ησλ δεκηνπξγψλ, ηειηθά εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη λνκηκνπνηεί 

ηελ αληζφηεηα (MacArthur 2014). Ζ ελζσκάησζε ηνπ θχινπ ζπληζηά έλα κεραληζκφ 

πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ζηηο ίζεο επθαηξίεο κεηαμχ ηνπο θαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. Φαηλνκεληθά θαληάδεη σο κηα εμαηξεηηθή πξαθηηθή, 
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φκσο ελέρεη αξθεηνχο θηλδχλνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ (Bendl and 

Walenda 2007). Ζ ελζσκάησζε ηνπ θχινπ απαηηεί απφ ηηο γπλαίθεο λα 

ζπκπεξηθέξνληαη θαη λα ελεξγνχλ σο άλδξεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπλ λα 

εμειηρζνχλ επαγγεικαηηθά, δηφηη νη παγησκέλεο παηξηαξρηθέο ηαθηηθέο ζηελ εξγαζία 

ζεσξνχληαη θαη κνλαδηθέο. Ζ ελζσκάησζε ηνπ θχινπ είλαη κηα ηαθηηθή 

ζπκκφξθσζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο παηξηαξρηθέο αξρέο ηεο θνηλσλίαο, θαζψο απαηηεί 

απφ ηηο γπλαίθεο λα ηηο απνδερηνχλ θαη λα ηηο ελζηεξληζηνχλ (MacArthur 2014). Χο 

απνηέιεζκα ε ελζσκάησζε ηνπ θχινπ «απνηειεί έλα αληη-θεκηληζηηθφ κεραληζκφ, ν 

νπνίνο αληί λα κεηψλεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ ην δηεπξχλεη» (MacArthur 2010, 

254). Γπζηπρψο ν κεραληζκφο απηφο πξνζπαζεί, ρσξίο λα αιιάμεη ηα ήδε ππάξρνληα 

πξφηππα θαη ηηο ππάξρνπζεο αξρέο ηεο θνηλσλίαο, λα αλαδείμεη απιψο φηη θαη νη 

γπλαίθεο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ, φπσο θαη νη άλδξεο.  

Υξήζηκν ζα ήηαλ λα γίλεη αλαθνξά ζηνλ φξν «αθαίξεζε ηεο θπζηθήο νξκήο»48 γηα 

ηνλ νπνίν αλαθέξεη ε Judith Fetterley «ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ν 

επλνπρηζκφο ησλ αλδξψλ απφ ηηο γπλαίθεο, αιιά ε αθαίξεζε ηεο θπζηθήο νξκήο ησλ 

γπλαηθψλ απφ ηνπο άλδξεο». Χο αλαγλψζηξηεο, δαζθάιεο θαη καζήηξηεο, νη γπλαίθεο 

δηδάζθνληαη λα ζθέθηνληαη σο άλδξεο, λα πξνζδηνξίδνληαη βάζεη κηαο αλδξηθήο 

αληίιεςεο, λα δέρνληαη σο θαλνληθφ θαη ινγηθφ ην αλδξηθφ ζχζηεκα αμηψλ, ηνπ 

νπνίνπ κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αξρέο είλαη ν κηζνγπληζκφο» (Fetterley 1978, xx). 

Απηή ε ζθέςε κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε φ,ηη έρεη πξναλαθεξζεί γηα ηελ χιε θαη ην 

κεγάιν πνζνζηφ αλδξψλ ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο, ζην 

θεθάιαην 2.2.1.. Μηα χιε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά αλδξνθξαηνχκελε πνπ δηδάζθεηαη 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ άλδξεο, δελ αθήλεη πεξηζψξηα ζηηο καζήηξηεο / 

ζπνπδάζηξηεο λα θαληαζηνχλ ηηο εαπηέο ηνπο ζε απηέο ηηο ζέζεηο, θαη θαηαξγεί επίζεο 

θάζε πεξηζψξην ηαχηηζεο. Δπνκέλσο απηέο νθείινπλ λα ελζηεξληζηνχλ ην αλδξηθφ 

ζχζηεκα αμηψλ, δηαθνξεηηθά λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πξνζπάζεηα. 

                                                           
48 Στθν ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία ωσ “immasculation”. Συναντάται και ωσ emasculation αποτελεί 
όμωσ τθν πιο υποτιμθτικι εκδοχι του όρου. Αυτολεξεί μεταφράηεται ωσ «ευνουχιςμόσ». Δε κα 
προτιμιςω αυτό τον όρο ςτθ μετάφραςθ και κα το παρακζτω από εδϊ και ςτο εξισ περιφραςτικά, 
για τουσ εξισ δφο λόγουσ. Ο πρϊτοσ είναι ότι θ κυριολεκτικι ςθμαςία του ευνουχιςμοφ είναι θ 
αφαίρεςθ των γεννθτικϊν οργάνων ςτουσ άνδρεσ ι ςτα αρςενικά ηϊα οπότε δεν μπορεί να 
προςδιορίςει μια εμπειρία που μποροφν να βιϊςουν οι γυναίκεσ. Ο δεφτεροσ είναι ο πολφ αρνθτικόσ 
χαρακτιρασ που ζχει αποκτιςει ςτθν κακομιλουμζνθ και αποδίδεται ςυνικωσ με ςεξιςτικό και αντι-
φεμινιςτικό τρόπο ωσ τθν πράξθ μιασ γυναίκασ – τυράννου να «τικαςεφει» τουσ άνδρεσ. 
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Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ε ελζσκάησζε ηνπ θχινπ δελ πξνάγεη δηαδηθαζίεο θαη 

δξάζεηο γηα ηελ αιιαγή απηψλ ησλ αξρψλ, ηφηε γίλεηαη ιφγνο φρη γηα ηζφηεηα κε ηελ 

πξαγκαηηθή ηεο έλλνηα, αιιά γηα κηα επηθαλεηαθή ζπλζήθε πνιηηηθήο νξζφηεηαο 

(Bailyn 2003, MacArthur 2014). Έηζη ε ελζσκάησζε ηνπ θχινπ, παξ‟ φιν πνπ 

πξνβάιιεη θάπνηεο πνιχ ζεηηθέο αξρέο, φπσο νη ίζνη κηζζνί, νη ίζεο εξγαζηαθέο 

επθαηξίεο θαη ε κε απνδνρή ηεο παξελφριεζεο, δεκηνπξγεί έλα θιίκα πνπ 

«αληηκεησπίδεη ην θχιν σο κηα νπδέηεξε παξάκεηξν, θαη αγλνεί ηηο δηαθνξεηηθέο 

εκπεηξίεο κεηαμχ ησλ θχισλ θαη θαζηζηά ηελ “αξζεληθή” ηαπηφηεηα σο ηελ 

θαηάιιειε γηα επαγγεικαηηθή επηηπρία. Θεσξεί φηη νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ απηή ηελ ηαπηφηεηα ην ίδην εχθνια φζν θαη νη άλδξεο θαη, αλ ην 

θαηαθέξνπλ, ηφηε ζα είλαη ην ίδην πεηπρεκέλεο θαη ηζρπξέο φζν απηνί. κσο θαλέλαο 

απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο δελ είλαη αιεζήο» (Bailyn 2003, 139). 

Δπηπιένλ, ν κεραληζκφο ηεο ελζσκάησζεο ηνπ θχινπ απνδεηθλχεηαη αξθεηά 

πξνβιεκαηηθφο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Butler γηα ηελ 

επηηέιεζε ηνπ θχινπ, αξθεηά ζπρλά, φηαλ νη γπλαίθεο εηζέξρνληαη ζε έλαλ 

(ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ) αλδξνθξαηνχκελν ρψξν, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζπνπδέο 

θαη ε εξγαζία ζηε ζχλζεζε ζχγρξνλεο ή / θαη ειεθηξνληθήο κνπζηθήο – ερεηηθέο 

ηέρλεο, ηείλνπλ λα ελζηεξλίδνληαη αλδξηθά ραξαθηεξηζηηθά (McCartney 2003). H 

McCartney αλαθεξφκελε γηα ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ζηε κνπζηθή ηερλνινγία σο 

παξαγσγψλ θαη σο ζπλζεηξηψλ, ππνζηεξίδεη φηη «κεξηθέο θνξέο νη γπλαίθεο 

ππνδχνληαη ξφινπο, κε-ζπλεηδεηά, σο άκπλα, απνμελψλνληαο ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο αιιά θαη απφ άιιεο γπλαίθεο δεκηνπξγνχο»(McCartney 2003, 90).  

ε απηφ ην πιαίζην δεκηνπξγείηαη ην πξνθίι ηεο «γπλαίθαο-εμαίξεζεο», ε νπνία  

θαηέρεη εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο ζην αληηθείκελφ ηεο, είλαη πιήξσο αθαδεκατθά 

θαηαξηηζκέλε θαη εμεηδηθεπκέλε ζε κεγάιν βαζκφ ζην επάγγεικά ηεο θαη ζπλήζσο 

δελ έρεη άιια ελδηαθέξνληα πέξα απφ ηελ εξγαζία ηεο (Bailyn 2003, MacArthur 

2010, MacArthur 2014). πγθεθξηκέλα, ζηε κνπζηθή πξνθαλψο απηή ε γπλαίθα 

ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ εμαηξεηηθφ ηαιέλην θαη κνπζηθή ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα, ψζηε 

λα κπνξεί λα εμαζθεί κε επηηπρία ην επάγγεικα ηεο ζπλζέηξηαο θαη λα ππεξεηεί ηελ 

έλλνηα ηνπ κνπζηθνχ έξγνπ. κσο απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ζπλζέηξηεο πξνζπαζνχλ λα 

κηκεζνχλ θαη λα θηάζνπλ ηνπο ζπλζέηεο, θαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη θακία δηάζεζε 

ηζφηεηαο ζε απηφ αιιά κφλν ζχγθξηζε. Απηή ε ζχγθξηζε κάιηζηα απαγνξεχεη ζηηο 
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γπλαίθεο λα μεθχγνπλ απφ ηα ζηεξεφηππα. Καηά ηελ McClary «ππάξρεη ε πξνζδνθία 

απφ ηηο ζπλζέηξηεο λα γξάθνπλ, λα ζθέθηνληαη θαη λα εθηεινχλ, φρη απιά φζν θαιά 

γίλεηαη, αιιά αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο». Γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ε θνπιηνχξα ηεο ελζσκάησζεο θχινπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ππάξρνλ 

ζχζηεκα αμηψλ, ψζηε λα θπξηαξρήζεη ζηα άηνκα κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε 

απηφ θαη επηβξαβεχεη απηά ηα νπνία ζπκκνξθψλνληαη (MacArthur 2010, 255).  

ε ζπζρέηηζε κε ηηο πξναλαθεξζείζεο αξρέο, νπζηαζηηθά απαηηεί απφ ηηο γπλαίθεο λα 

κηκεζνχλ ηνπο άλδξεο θαη λα αθνινπζήζνπλ απηέο ηηο αξρέο, ψζηε λα πεηχρνπλ θαη 

απηέο ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο. Με άιια ιφγηα, ε ζχγρξνλε θνηλσλία απαηηεί απφ ηηο 

γπλαίθεο λα ζπλερίδνπλ λα ππνηάζζνληαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπ 19νπ αηψλα, λα 

ππνβηβάζνπλ ηε γπλαηθεία ηαπηφηεηά ηνπο θαη λα ζπκκνξθσζνχλ πιήξσο ζηηο αμίεο 

θαη ζηα πξφηππα ηεο παηξηαξρίαο, ψζηε λα εληαρζνχλ ζε απηφ ην ζχζηεκα. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ φρη κφλν ε αληθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

πξνβιήκαηνο, δειαδή ηεο παηξηαξρίαο, αιιά θαη ε δηαηήξεζή ηεο απηή ηε θνξά κε 

λέεο έλλνηεο θαη ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην. Ζ ελζσκάησζή ηνπ θχινπ αλαπαξάγεη 

παηξηαξρηθά πξφηππα, θαζψο απαηηεί απφ ηηο γπλαίθεο λα «κεηακνξθσζνχλ» 

θνηλσληθά ζε άληξεο θαη λα αθνινπζήζνπλ ην κέρξη πξφηηλνο αλδξηθφ πξφηππν ηνπ 

επαγγεικαηία. Σν πξνθίι ελφο επαγγεικαηία πνπ δνπιεχεη εθηφο ζπηηηνχ θαη δελ 

αζρνιείηαη κε ηίπνηα άιιν εθηφο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ. Με ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ελζσκάησζεο ηνπ θχινπ ζηελ εξγαζία, ε γπλαίθα απιψο 

ηνπνζεηείηαη αβνήζεηε ζε έλαλ «αλδξηθφ θφζκν». πλερίδεη παξ‟ φια απηά λα είλαη  

επηθνξηηζκέλε κε ηηο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο ιφγσ ηνπ θχινπ ηεο 

(π.ρ. λα έρεη πξνζεγκέλε εκθάληζε, λα είλαη επγεληθή θαη γιπθηά, λα είλαη δεθηηθή 

θ.ν.θ.). Σαπηφρξνλα ζπλερίδνπλ λα ηεο αλαηίζεληαη νη επζχλεο πνπ παξαδνζηαθά 

αληηζηνηρνχλ ζην «γπλαηθείν θφζκν» (π.ρ. νηθνγέλεηα, αλαηξνθή παηδηψλ, νηθηαθή 

εξγαζία θ.ν.θ.). Δπνκέλσο ην πξφβιεκα δελ έγθεηηαη λα αλαθνηλσζεί απιψο ζηηο 

γπλαίθεο φηη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εξγαζία, φπσο θαη νη άλδξεο, αιιά λα 

γίλνπλ ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. πκπεξαζκαηηθά, «φζα 

επηθαλεηαθά κέηξα βνήζεηαο θη αλ ιεθζνχλ γηα ηε ζηήξημε ησλ γπλαηθψλ, φζν ην 

πξνθίι ηνπ “ηδαληθνχ εξγαδφκελνπ” ζπλερίδεη λα είλαη απηφ ηνπ αηφκνπ πνπ δελ έρεη 

ελδηαθέξνληα θαη επζχλεο εθηφο ηεο εξγαζίαο ηνπ, ηφηε απιψο δηαηεξείηαη θαη 

εληζρχεηαη ε ήδε ππάξρνπζα πξαθηηθή πνπ είλαη απνζαξξπληηθή πξνο ηηο γπλαίθεο» 

(Bailyn 2003, 141).  
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Ζ παξνχζα εξγαζία εθπξνζσπεί ηελ πξνζπάζεηα γηα κηα ξηδηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν 

αληηκεηψπηζεο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο ζχλζεζεο. Χο εξεπλήηξηα 

επέιεμα λα κελ αθνινπζήζσ ηηο πξναλαθεξζείζεο αληη-θεκηληζηηθέο πξαθηηθέο. Απφ 

ηελ αξρή απνθάζηζα φηη απηή ε εξγαζία ζα αθνινπζήζεη έλαλ άιιν δξφκν θαη φρη 

κηα κεζνδνινγία πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ηζρπξνχο άλδξεο θαη πξνηείλεηαη γηα 

ηζρπξνχο άλδξεο. Απηή ε εξγαζία ινηπφλ δίλεη θσλή ζε γπλαίθεο θαιιηηέρληδεο / 

επαγγεικαηίεο ηεο ζχρξνλεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο ή/θαη ερεηηθψλ ηερλψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηζρπξά αθαδεκατθά ηδξχκαηα. Απηφ πνπ έπξαμα θαη ζεσξψ εδηαθέξνλ 

είλαη ε κειέηε ηεο νπηηθήο γσλίαο απηψλ ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο, παξ‟ φιν πνπ 

βξίζθνληαη ζε κηα πξνλνκηαθή ζέζε, πθίζηαληαη ηελ παηξηαξρηθή θαηαπίεζε, ηνπ 

ηξφπνπ πνπ έξρνληαη αληηκέησπεο κε απηή θαη ηεο ζηάζεο πνπ θξαηνχλ απέλαληη ζηηο 

αληη-θεκηληζηηθέο πξαθηηθέο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. 
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3. Φσλέο γπλαηθώλ δεκηνπξγώλ ζηε ζύλζεζε. 

ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ εθπξνζψπεζε 

ησλ θαιιηηέρληδσλ ζηε ζχλζεζε ειεθηξνληθήο κνπζηθήο θαη ερεηηθψλ ηερλψλ, αιιά 

θαη ε πξφηαζε κεζνδνινγηψλ / δξάζεσλ πνπ ζα ελδπλακψζνπλ ηελ παξνπζία θαη 

εθπξνζψπεζή ηνπο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε λα έξζσ ζε 

επαθή κε θαιιηηέρληδεο θαη λα αθνχζσ ηε δηθή ηνπο θσλή, φια φζα έρνπλ θαη ζέινπλ 

λα πνπλ θαη λα ηα θάλσ κέξνο ηεο έξεπλάο κνπ. Ζ ζπγγξαθή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ 

είλαη απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο.  

Θεσξψ ρξήζηκν λα γίλνπλ κεξηθέο δηεπθξηλίζεηο ζε απηφ ην ζεκείν, ψζηε λα γίλεη 

μεθάζαξνο ν ζηφρνο θαη ε ρξνηά απηήο ηεο έξεπλαο. Απηή ε έξεπλα έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ αλάδεημε ειάρηζηα κειεηεκέλεο πηπρήο ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο 

ηζηνξηνγξαθίαο. Οη ζπλεληεχμεηο δελ απνηεινχλ κηα πεγή δεδνκέλσλ γηα κηα ζπλζήθε 

κε ζηφρν ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, φπσο ζα γηλφηαλ κε κηα εζλνγξαθία ζην 

πιαίζην ηεο εζλνκνπζηθνινγίαο. Αληίζεηα απνηεινχλ πξνθνξηθέο ηζηνξίεο / 

καξηπξίεο ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ, «δηεγήζεηο ηεο  δσήο» 49 (Thompson & Bornat, 

2017). Με άιια ιφγηα ηα πξφζσπα είλαη θεληξηθά πξφζσπα ηεο ηζηνξίαο πνπ 

παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηα ιεγφκελά ηνπο. Έηζη νη ηζηνξίεο ηνπο απνηεινχλ 

ηεθκήξηα κηαο επξχηεξεο ζπλζήθεο θαη ηειηθά απνηεινχλ θαη ηα ίδηα ηζηνξηνγξαθηθέο 

πεγέο.   

3.1. Δπηινγή αηόκσλ.  

Ζ δηαδηαζία επηινγήο ησλ αηφκσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έγηλε βάζεη θάπνησλ 

θξηηεξίσλ πνπ έζεζα, βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ κνπ εξσηεκάησλ θαη αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. ηφρνο απηψλ ήηαλ ε ζπιινγή ιίγσλ αηφκσλ πνπ δηέζεηαλ θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα ππάξρεη κηα ζρεηηθή νκνηνγέλεηα ζηελ 

έξεπλα.  

Αξρηθά έλα θξηηήξην πνπ έζεζα ζηελ εαπηή κνπ ήηαλ ην πιήζνπο ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

επέιεγα λα ζπκπεξηιάβσ ζηελ έξεπλα. Σειηθά απνθάζηζα λα ζπκπεξηιάβσ ηέζζεξα 

άηνκα, ψζηε λα έρσ έλα πιήζνο πιεξνθνξηψλ πνπ αθελφο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη 

αθεηέξνπ δηαρεηξίζηκν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξφλν.  

                                                           
49 Μετάφραςθ του όρου “life story”. 
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Βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο ήηαλ ηα άηνκα λα απηνπξνζδηνξίδνληαη σο γπλαίθεο 

βηνινγηθά θαη θνηλσληθά. Με απηφ ην θξηηήξην επηζπκψ λα εμεηάζσ ηνλ ηξφπν πνπ 

επεξεάδεη ν έκθπινο παξάγνληαο ηελ ελαζρφιεζε κε ηε δεκηνπξγία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηε κνπζηθή ζχλζεζε πνπ παξαδνζηαθά ζεσξείηαη έλαο 

«αλδξνθξαηνχκελνο» ρψξνο. Δπηπιένλ εμεηάδσ ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη αληηιεπηέο νη 

γπλαίθεο σο επαγγεικαηίεο ζπλζέηξηεο / επηρεηξεκαηηθά ππνθείκελα. Σειεπηαία αιιά 

εμίζνπ ζεκαληηθφ, κέζσ απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ, ζηνρεχσ λα κειεηήζσ αλ ππήξραλ θαη 

πνηεο ήηαλ νη δηαθνξέο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ.  

Δπφκελν θξηηήξην ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ γπλαηθψλ σο ζπλζεηξηψλ ζχγρξνλεο 

ειεθηξνληθήο κνπζηθήο ή/θαη ερεηηθψλ θαιιηηέρληδσλ. Απηφ ην θξηηήξην 

ζπγθεθξηκελνπνηεί ηε κειέηε γχξσ απφ ην ζέκα «γπλαίθα-δεκηνπξγφο» θαη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. Αθφκε ζηνρεχεη ζηε κειέηε ηεο δεκηνπξγνχ / επηρεηξεκαηηθνχ 

ππνθεηκέλνπ κε ην ηειηθφ πξντφλ. Σέινο εμεηάδεη ιίγν πην εηδηθά ην ρψξν ηεο 

ειεθηξνληθήο κνπζηθήο / ερεηηθψλ ηερλψλ σο πεδίνπ έθθξαζεο ησλ γπλαηθψλ.  

Έλα αθφκε θξηηήξην ήηαλ ε θαιιηηερληθή ή/θαη επαγγεικαηηθή ζχλδεζε ησλ 

γπλαηθψλ κε κεγάια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη αθαδεκίεο. Μέζα απφ απηφ ην 

θξηηήξην πξνζπαζψ λα εμεηάζσ ηε ζρέζε κηζζσηήο θαη κε-κηζζσηήο εξγαζίαο, αιιά 

θαη ηελ θάζε κνξθή μερσξηζηά, ζην αθδεκατθφ πιαίζην, φηαλ απηή επηηειείηαη απφ 

γπλαίθεο 

Οη ειηθίεο ησλ γπλαηθψλ ήηαλ επίζεο έλα θξηηήξην επηινγήο. Πξνηίκεζα λα έξζσ ζε 

επαθή κε γπλαίθεο πνπ έρνπλ κεγάιε επαγγεικαηηθή θαη θαιιηηερληθή εκπεηξία, λα 

είλαη φκσο αθφκε ελεξγέο. Έηζη νη γπλαίθεο πνπ επέιεμα είλαη γελλεκέλεο απφ ην 

1974 έσο 1982. Γελ πξνζπαζψ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα εδξαηψζσ θάπνηα «γεληά», 

απιψο λα εμεηάζσ πεξηπηψζεηο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιε ειηθηαθή απφθιεηζε, 

ψζηε λα κπνξψ λα κειεηήζσ κε ίδηνπο ή παξφκνηνπο φξνπο ην θνηλσληθνπνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ γχξσ απφ απηέο.  

Σειεπηαίν θξηηήξην ήηαλ νη θαιιηηέρληδεο απηέο, λα έρνπλ ειιεληθή θαηαγσγή θαη λα 

δνπλ αθφκε ή λα έρνπλ κεγαιψζεη ζηελ Διιάδα. ε απηφ ην θξηηήξην αλαθέξνκαη 

ζηε ζπλέρεηα, δηφηη ζεσξψ φηη ρξεηάδεηαη αξθεηή απνζαθήληζε.  
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3.1.1.  Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζε απηή. 

Μηα απαξαίηεηε απνζαθήληζε σο πξνο ην ηειεπηαίν θξηηήξην, είλαη φηη ην δήηεκα ηεο 

θαηαγσγήο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηζαγέλεηα (ππεθνφηεηα). Δπίζεο δελ είλαη ζηφρνο 

ηεο έξεπλαο απηήο λα αλαδείμεη απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα ζπλδεζνχλ 

κε ηελ εζληθή ηαπηφηεηα (αλ απηά αλαγλσξίδνπλ θάπνηα) ησλ αηφκσλ, νχηε λα 

επηρεηξεκαηνινγήζεη ππεξ θάπνηαο «ζρνιήο» ζχκθσλα κε ηε ρψξα θαηαγσγήο ησλ 

αηφκσλ. Σν δεηνχκελν απφ απηφ ην θξηηήξην είλαη λα επηιερζνχλ άηνκα πνπ έρνπλ 

δήζεη ή δνπλ αθφκε ζηηο ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (σο θνηλσλίαο, 

ζπζηήκαηνο αμηψλ, παηδείαο θ.ν.θ.), ψζηε λα εμεηαζηεί εάλ απηή ε παξάκεηξνο 

επηβάιιεη θάπνηα επηξξνή θαη αλ λαη, ζε πνην βαζκφ. Με άιια ιφγηα πξφθεηηαη γηα 

κηα θνηλσληθή ζπλζήθε πνπ εμεηάδεηαη θαη φρη γηα κηα ακηγψο εζληθή ζπλζήθε.  

Ζ επηινγή ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ ηεο Διιάδαο δελ έγηλε ηπραία. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν έθαλα απηή ηελ επηινγή ήηαλ θαζαξά πξνζσπηθφο. Άξρηζα λα 

αληηιακβάλνκαη ηελ έκθπιε αληζφηεηα θαη ην κεζνδεπκέλν απνθιεηζκφ ππνθεηκέλσλ 

ζην πιαίζην ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο φηαλ ήκνπλ αθφκε έθεβε. ε φια ηα ρξφληα 

ησλ κνπζηθψλ κνπ ζπνπδψλ, απφ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ σδείνπ έσο ην ηέινο ησλ 

ζπνπδψλ κνπ, ειάρηζηεο ήηαλ νη θνξέο πνπ άθνπζα γηα θάπνηα γπλαίθα δεκηνπξγφ (ε 

νπνία δελ είρε άκεζε εμάξηεζε απφ έλαλ άλδξα) θαη αθφκε ιηγφηεξεο νη θνξέο πνπ 

άθνπζα λα παίδεηαη έλα έξγν κηαο γπλαίθαο ζε θάπνηα ζπλαπιία (παξά κφλν φηαλ 

ήηαλ ε Παγθφζκηα Μέξα ηεο Γπλαίθαο). ηαλ ήζεια λα παίμσ ζην πηάλν έλα έξγν 

κηαο γπλαίθαο ζπλζέηξηαο θαη νη απαληήζεηο πνπ έπαηξλα ήηαλ φηη «Γελ ππάξρεη 

θάπνην» ή «Τπάξρνπλ κεξηθά, αιιά δελ είλαη ηφζν ζπνπδαία» θαη πνηέ δε βξήθα έλα 

έξγν γπλαίθαο ζε θάπνηα απφ ηα ακέηξεηα βηβιία κνπ κε παξηηηνχξεο. Αμηνζεκείσην 

είλαη επίζεο, φηη φηαλ πξνεηνηκαδφκαζηαλ ζην σδείν γηα κηα ζπλαπιία ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ αλέζεηε ζπλερψο ζηνπο άλδξεο ζπκκαζεηέο κνπ ηα «βηξηνπφδηθα», 

δπλακηθά, κεγάια θαη «ζνβαξά» θνκκάηηα, αληίζεηα νη γπλαίθεο καζήηξηεο έπξεπε λα 

αξθεζηνχκε ζε ήπηνπ ηφλνπ ζπλζέζεηο πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη σο «καζεηηθέο». 

ε απηέο ηηο ειάρηζηεο αλαθνξέο ζε γπλαίθεο δεκηνπξγνχο, αθφκε ιηγφηεξεο ήηαλ νη 

γπλαίθεο νη νπνίεο πξνεξρφηαλ απφ θάπνηα ρψξα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

έλαληη ηεο Βφξεηαο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο. ζν πεξλνχζαλ ηα ρξφληα φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο καζήηξηεο εγθαηέιεηπαλ ηηο κνπζηθέο ζπνπδέο ηνπο κε απνηέιεζκα λα 

κε θηάλνπλ πνηέ ζην επαγγεικαηηθφ επίπεδν (φπσο είλαη νξηζκέλν απφ ηε 
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λνκνζεζία). Αθφκε πην έληνλνο ήηαλ ν απνθιεηζκφο ζηηο ηάμεηο ζχλζεζεο, ηφζν ζην 

σδείν φζν θαη ζην Παλεπηζηήκην, νη νπνίεο είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

αλδξνθξαηνχκελεο. 

Δλήιηθε πιένλ, θαηάιαβα φηη νη ζπλζήθεο πνπ βίσζα κέζα ζην θιεηζηφ κνπζηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα, είλαη παξάγσγν κηαο ζεηξάο αλαρξνληζηηθψλ 

αληηιήςεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη ζπλεζεηψλ ηηο νπνίεο ε ειιεληθή θνηλσλία θσιχεηαη 

ή/θαη αδπλαηεί λα απνβάιιεη. ην φρη θαη ηφζν καθξηλφ παξειζφλ ηεο Διιάδαο νη 

ξφινη κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζρεδφλ ζε θάζε ηνκέα ηεο δσήο ήηαλ απζηεξά θαη 

έληνλα δηαρσξηζκέλνη.50 Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο κε φ,ηη ζπλεπάγεηαη απηφ, φπσο π.ρ. ε 

εξγαζία, νη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο, ε εθπαίδεπζε θ.η.ι., ήηαλ ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο «ζην ζπίηη» κε απνηέιεζκα λα απνθιείνληαη απφ ηηο εμσηεξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα επηηεινχλ κνξθέο νηθηαθήο-αλαπαξαγσγηθήο εξγαζίαο 

(Dubisch 1993). Αθφκε επηθξαηνχζαλ δηάθνξεο δεηζηδαηκνληθέο αληηιήςεηο ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο «νη γπλαίθεο είλαη εγγελψο αδχλακεο, ζρεηίδνληαη κε ην δηάβνιν θαη κε 

ην κχζν ηεο Δχαο, θαη ηνπο έρεη απνδνζεί κηα ακαξησιή θχζε πνπ πξέπεη λα 

δακαζηεί, θαη ιπηξψλνληαη απφ απηή κφλν κέζσ ηεο κεηξφηεηαο» (Dubisch 1993, 

274). Δπίζεο ην γπλαηθείν ζψκα απνηεινχζε έλα αληηθείκελν ειέγρνπ, θαζψο νη 

γπλαίθεο πθίζηαλην πνιχ κεγάιε θαηαπίεζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο, ε νπνία 

απνηεινχζε έλα ζέκα ηακπνχ θαη δχν ήηαλ ηα θχξηα κειήκαηα: ε απνρή απφ ην ζεμ 

φζν ήηαλ αλχπαληξεο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ «αγλφηεηά» ηνπο θαη ε ηεθλνπνίεζε 

κεηά ην γάκν ηνπο (Dubisch 1993) Δπνκέλσο γηα λα θεξδίζεη κηα γπλαίθα ην ζεβαζκφ 

νθείιεη λα πεξηνξίδεη ηηο εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα επηθεληξψλεηαη ζηελ νηθηαθή 

εξγαζία, λα ππεξεηεί ηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη λα έρεη ηελ ππνηηζέκελε επίγλσζε φηη ε 

ζέζε ηεο δελ είλαη ίδηα κε απηή ηνπ άλδξα.51 Ίζσο ηε δεθαηεηία ηνπ 2020 (πνπ 

γξάθηεθε ε εξγαζία) απηέο νη αληηιήςεηο λα έρνπλ μεπεξαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ, 

φκσο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ αθφκε θάπνην αληίθηππν, δηφηη είραλ επεξεάζεη βαζηά ηηο 

παιαηφηεξεο γεληέο.  

                                                           
50 Οφείλει να γίνει θ διευκρίνιςθ ότι είναι πολφ πικανό να υπάρχουν διαφορζσ ςτο βακμό του 
διαχωριςμοφ μεταξφ των ρόλων των φφλων, μεταξφ επαρχίασ και μεγάλων πόλεων. Συνικωσ ςτθν 
επαρχία ο διαχωριςμόσ είναι εντονότεροσ, ενϊ ςτισ πόλεισ είναι πικανό να διαφζρουν αρκετά 
πράγματα, όμωσ εδϊ αναφζρομαι ςε κάποιεσ γενικζσ αρχζσ, οι οποίεσ ίςχυαν ςτθν ελλθνικι 
κοινωνία και εδραιϊκθκαν ςε πολλοφσ τομείσ τθσ ηωισ των ανκρϊπων.  
51 Επομζνωσ θ ελλθνικι κοινωνία μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ κακαρά πατριαρχικι, όπωσ αυτι 
περιγράφθκε ςτο κεφάλαιο 1.2. τθσ παροφςασ εργαςίασ. 
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Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη αθφκε θαη ζηνλ 21ν αηψλα «ε Διιάδα ζεσξείηαη κηα απφ ηηο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε κεγάιεο δηαθνξέο ζην κηζζνινγηθφ ράζκα 

αλδξψλ-γπλαηθψλ, ελψ παξάιιεια έρεη θαη πςειά επίπεδα δηαρσξηζκνχ, ιφγσ 

θχινπ, επαγγεικάησλ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ Οξγαληζκφ 

Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ)» (Livanos and Pouliakas 2012, 

555). Δπίζεο παξαηεξείηαη έληνλε ε ηάζε δηαρσξηζκνχ θαη δηαθξίζεσλ κεηαμχ 

«γπλαηθείσλ θαη αλδξηθψλ επαγγεικάησλ» θαη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζε απηήλ ηε 

ζπλζήθε δε θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ξηδνζπαζηηθφο. Απηή ε παξαηήξεζε 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο επηινγέο ησλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζηηο ζπνπδέο, κε έληνλε 

ππνεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζε θιάδνπο πνπ απαηηνχλ ην επηρεηξείλ ή έρνπλ 

ζρέζε κε ηερλνινγία (Livanos and Pouliakas 2012). Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ 

ππνεθπξνζψπεζε θαη ζηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ γηα εξγαζία θαη ζπνπδέο 

έρνπλ αλαθεξζεί εθηελψο ζην θεθάιαην 2. ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σα έκθπια 

ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο δελ επηβηψλνπλ κφλν ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

αιιά θαη πνιινχο άιινπο ηνκείο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εξγαζία ζηελ Διιάδα. Έηζη 

ινηπφλ, εθηφο απφ ην έληνλα κηζζνινγηθφ ράζκα ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη θαη ε 

ππνβίβαζε ηεο εξγαζίαο πνπ επηηειεί κηα γπλαίθα. Απηφ ην θαηλφκελν παξαηεξείηαη 

εληνλφηεξα ζε ζέζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηνίθεζε, φπνπ «νη γπλαίθεο 

παξακέλνπλ ζηηο ρακειφηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ή ζε ζέζεηο άκεζεο εμάξηεζεο απφ 

άιινπο»  (Mihail 2006, 374). Αθφκε, εθηφο απφ ηελ έιιεηςε γπλαηθψλ ζε πςειά 

εξγαζηαθά πφζηα ή ζε ζέζεηο θχξνπο ή εμνπζίαο, παξαηεξείηαη ην γεγνλφο φηη νη 

απμήζεηο κηζζψλ, ηα εξγαζηαθά bonus θαη νη πξναγσγέο δίλνληαη ζπρλφηεξα ζηνπο 

άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Mihail 2006).  

Με ηελ παξαπάλσ ζχληνκε επηρεηξεκαηνινγία ππνζηεξίδσ φηη ε ειιεληθή θνηλσλία 

είλαη ηδηαίηεξα απνζαξξπληηθή πξνο ηηο γπλαίθεο, ηδηαίηεξα φηαλ απηέο επηζπκνχλ λα 

ζηαδηνδξνκήζνπλ ζε πςειέο ζέζεηο ή ζε επαγγέικαηα πνπ ζεσξνχληαη «αλδξηθά», 

φπσο ε ζπλζεηηθή κνπζηθή δεκηνπξγία. ρη κφλν ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηελ 

εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ πνιιά «ζνιά» ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θχιν. Αθφκε ζεσξψ φηη απηέο νη απνζαξξπληηθέο έσο θαη πξνζβιεηηθέο πξνο ηηο 

γπλαίθεο ηαθηηθέο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηηο παιαηφηεξεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε 

ζέζε θαη ηε θχζε ηεο γπλαίθαο πνπ θαζπζηέξεζαλ πνιχ λα μεπεξαζηνχλ. 
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Απηνί ινηπφλ είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επέιεμα λα επηθεληξσζψ ζε γπλαίθεο 

πνπ κεγάισζαλ ή/θαη εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα, ψζηε λα εμεηάζσ ηελ επίδξαζε 

απηψλ ησλ παξακέηξσλ ζηηο επηινγέο ηνπο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο 

αληηιακβάλνληαη ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, ηελ πηζαλή ξήμε ηνπο κε απηέο, ηα 

παξάπνλά ηνπο, ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα θάηη θαιχηεξν. 

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη θαιιηηέρληδεο  πνπ ηειηθά ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα. 

3.2. Οη ζπλεληεπμηαδόκελεο. 

3.2.1. Δζζήξ Λέκε. 

Ζ Δζζήξ Λέκε γελλήζεθε ην 1975 ζηελ Διιάδα (Πάηξα). Απφ κηθξή μεθίλεζε 

καζήκαηα πηάλνπ θαη κπαιέηνπ. πνχδαζε ζηελ Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ 

ζηελ Αζήλα θαη έπεηηα νινθιήξσζε ην κεηαπηπρηαθφ ηεο ζην Universität der Künste 

ηνπ Βεξνιίλνπ. Παξάιιεια κε ηηο εηθαζηηθέο ζπνπδέο ζπνχδαζε θαη ζεσξεηηθά ηεο 

κνπζηθήο θαη νινθιήξσζε ην πηπρίν ζχλζεζεο ην 2004. πλέρηζε κεηαπηπρηαθέο 

κνπζηθέο ζπνπδέο ζηε Επξίρε (2008-2009) ζηε κνπζηθή ηερλνινγία θαη ζηε κνπζηθή 

ζχλζεζε κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Σν 2011 νινθιήξσζε ηε δηδαθηνξηθή ηεο 

δηαηξηβή ζηε Φηινζνθηθή ρνιή Αζελψλ, ΔΚΠΑ, Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ κε 

ηίηιν «Ο Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ πλνιηθνχ Έξγνπ Σέρλεο Μέζσ ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηψλ».  

Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εξεπλεηηθέο νκάδεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, έρεη πάξεη 

κέξνο ζε νκαδηθέο εηθαζηηθέο εθζέζεηο, ηα κνπζηθά ηεο έξγα έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε 

Διιάδα, Ζ.Π.Α., Καλαδά, Κχπξν, Γεξκαλία θαη έρεη δεκνζηεχζεη επηζηεκνληθά 

άξζξα. 
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Εικόνα 1: Ο ςχεδιαςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ She Zephyr (2019). Η She Zephyr αποτελείται από ζξι κανάλια ςτα 
δοκιμαςτίρια τθσ Gallery Lafayette Escales ςτθ Μαςαλλία. Φωτογραφία: Pierre Gondard. Από: 
https://www.esthirlemi.com/work/coast-a8cte-3cxnb Πρόςβαςθ: 16/01/21. 

Σα πεξηζζφηεξα έξγα ηεο Λέκε αλαδεηθλχνπλ ηε δηπιή ηεο ηαπηφηεηα (εηθαζηηθφο-

κνπζηθφο). ηα πεξηζζφηεξα θηλεηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα αηζζήζεηο ηνπ 

θνηλνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην Pantimento (2017) πνπ απνηειεί κηα εγθαηάζηαζε 

πνπ θηλεηνπνηεί ηελ φξαζε, φζθξεζε, αθνή. ηελ παξηηηνχξα ηνπ Ergetta Alba (γηα 

ζεμέην πλεπζηψλ) παξνπζηάδεηαη ην θάζε φξγαλν κε έλα ζπγθεθξηκέλν δηαθνξεηηθφ 

ρξψκα (βι. εηθφλα 2).  

https://www.esthirlemi.com/work/coast-a8cte-3cxnb
https://www.esthirlemi.com/work/coast-a8cte-3cxnb
https://www.esthirlemi.com/work/coast-a8cte-3cxnb-ttcc7-ymyyb-npeld
https://www.esthirlemi.com/core-pieces/landscape-96f6c-epbgd
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Εικόνα 2: Η παρτιοτφρα του Elgetta Alba. Από: https://www.esthirlemi.com/core-pieces/landscape-96f6c-
epbgd  Πρόςβαςθ: 16/01/21. 

 
Εικόνα 3: Μζροσ τθσ παρτιτοφρασ του ζργου Stamina για τρομπζτα και ορχιςτρα εργχόδων. Από: 
https://www.esthirlemi.com/work/crystals-na6mf-gzlc6 Πρόςβαςθ: 16/01/21.  

3.2.2. Μαξηάλζε Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή. 

Ζ Μαξηάλζε Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή γελλήζεθε ην 1974 ζηελ Διιάδα. ηαλ ήηαλ 

παηδί αζρνινχληαλ εληαηηθά κε ηε ξπζκηθή γπκλαζηηθή, ηελ νπνία φκσο εγθαηέιεηςε 

ιφγσ ελφο αηπρήκαηνο, φηαλ ήηαλ αθφκε κηθξή. Φνίηεζε ζε σδεία ηεο Θεζζαινλίθεο 

θαη ζηα δεθανρηψ ηεο έθπγε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Λνλδίλν) γηα λα ζπνπδάζεη 

κνπζηθή. Οινθιήξσζε ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ηεο ζηε κνπζηθή αιιά θαη ην 

https://www.esthirlemi.com/core-pieces/landscape-96f6c-epbgd
https://www.esthirlemi.com/core-pieces/landscape-96f6c-epbgd
https://www.esthirlemi.com/work/crystals-na6mf-gzlc6
https://www.esthirlemi.com/work/crystals-na6mf-gzlc6
https://www.esthirlemi.com/work/crystals-na6mf-gzlc6
https://www.esthirlemi.com/work/crystals-na6mf-gzlc6
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κεηαπηπρηαθφ ηεο ζηε ζχλζεζε ζην Goldsmiths Collage, University of London. 

Αθνινχζεζαλ πνιιέο ζπλαπιίεο, παξαγγειίεο έξγσλ, ζπκκεηνρέο ζε θεζηηβάι θαη 

ζεξηλέο αθαδεκίεο. Έρεη θάλεη επίζεο ζπλαπιίεο θαη performances σο 

απηνζρεδηάζηξηα. Οινθιήξσζε ηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή ζην University of 

Californa, San Diego (2008). Απφ ην 2016 είλαη Δπίθνπξε Καζεγήηξηα χλζεζεο θαη 

Ζρεηηθψλ Σερλψλ ζην Department of Music ηνπ Cornell University (Ithaca, Νέα 

Τφξθε). 

 
Εικόνα 4: Duo for Motor and Sound Panels (2016). Φωτογραφία: Pe Lang. Από: 
http://marianthi.net/works.html Πρόςβαςθ: 16/01/21. 

Ζ Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή ζηε ζχλζεζε εμεξεπλά ηνπο ήρνπο θαη αθξνβαηεί 

αλάκεζα ζε δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο (ερεηηθέο ηέρλεο, installations, εηθαζηηθά, visual 

art), έρεη δνπιέςεη κε ειεθηξνληθά αιιά θαη κε θαζεκεξηλά αληηθείκελα (π.ρ. ιάραλν, 

θαξθίηζεο γηα θαπέια θ.α.). πσο αλαθέξεη ε ίδηα, ζέιεη λα θξαηάεη ζε εγξήγνξζε ην 

αθξναηήξηφ ηεο. Δπίζεο ραξαθηεξίδεη ε δνπιεηά ηεο σο «πεξίπινθε» κε ηελ έλλνηα 

φηη ζέιεη λα θηλεηνπνηήζεη ηε ζθέςε θαη ηελ αληίιεςε.  

Φάρλνληαο θάπνηα / θάπνηνο ηα έξγα ηεο ζα ζπλαληήζεη έλα ερεηηθφ ζθάθη 

(chesSound 2014), κηα ερεηηθή performance πνπ ηελ / ηνλ πξνηξέπεη λα θνηηάμεη 

(Kita 2007), κεκβξάλεο πνπ κηιάλε (Speaking of membranes 2014) θαη άιια πνιιά.  

http://marianthi.net/works.html
https://vimeo.com/90688900
https://vimeo.com/25081934
https://vimeo.com/25081934
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Εικόνα 5: Solo for Motor Serpent and Brain Model (2017). Από http://marianthi.net/works.html  Πρόςβαςθ: 
16/01/21. 

3.2.3. Νηθνιέηα Υαηδνπνύινπ. 

Ζ Νηθνιέηα Υαηδνπνχινπ γελλήζεθε ην 1976 ζηελ Διιάδα. πνχδαζε θιαζηθή 

θηζάξα ζε σδείν θαη ήηαλ καζήηξηα ηνπ Πξψηνπ Πεηξακαηηθνχ Γπκλαζίνπ Παιιήλεο 

(Αζήλα). Ακέζσο κεηά ην ζρνιείν έθπγε ζηελ Οπαιία φπνπ ζπνχδαζε αζηξνθπζηθή 

ζην Cardiff University (1997). Έπεηηα επέηξεςε ζηελ Διιάδα θαη απνθάζηζε φηη 

ήζειε λα αζρνιεζεί κε ηε κνπζηθή. Έγηλε κέινο ελφο underground κνπζηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο, ησλ This Fluid, σο πνιπνξγαλίζηξηα θαη σο ηξαγνπδίζηξηα. ρεδφλ 

ηαπηφρξνλα μεθίλεζε λα ζπνπδάδεη ζεσξεηηθά θαη ζχλζεζε αιιά θαη βηφια ληα 

γθάκπα. Σν 2003 πήγε ζηελ Οιιαλδία, ψζηε λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε 

ζχλζεζε ζην Royal Conservatory of The Hague. Δθεί παξαθνινχζεζε θαη ην 

κνλνεηέο πξφγξακκα Sonology. ηαλ επέζηξεςε μαλά ζηελ  Διιάδα, ζπλεξγάζηεθε 

κε ην ΚΤΜΔ, ζπκκεηέρνληαο ζε έλα πεηξακαηηθφ απηνζρεδηαζηηθφ ζχλνιν.  

Ζ ίδηα ηεο αλαθέξεη φηη ηελ ελδηαθέξεη πνιχ ην ερφρξσκα ηνπ ήρνπ θαη πξνζπαζεί 

ζπλερψο λα ην εμεξεπλά κέζσ δηεπξπκέλσλ ηερληθψλ ζε αλαινγηθά φξγαλα ή/θαη κε 

ειεθηξνληθά.  

http://marianthi.net/works.html
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Σν 4 Miniatures (2015) είλαη ην κφλν ηεο έξγν απνθιεηζηηθά γηα ειεθηξνληθά κέρξη 

ζηηγκήο. ε δηαθνξεηηθνχο ερνρξσκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο είλαη ην Something In the 

Air (2013) γηα ηελφξν θινγέξα θαη πηάλν.  

Σαπηφρξνλα ζεσξεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο κνπζηθήο ηαπηφηεηάο ηεο ην γεγνλφο φηη 

έρεη ζπλζέζεη αξθεηέο φπεξεο θαη γεληθφηεξα έξγα γηα (αλζξψπηλε) θσλή. 

Μέλεη πιένλ κφληκα ζηελ Διιάδα θαη «έρεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζηνχληην “N Gallery” 

ζηελ Αζήλα. Δθεί θηινμελεί θαη κηθξέο εθδειψζεηο, παξαζηάζεηο, installations, 

νκηιίεο θαη εξγαζηήξηα αιιά θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηέρλε ή / 

θαη ηελ επηζηήκε» (https://www.nicoletachatzopoulou.com/gallery ). 

3.2.4. Αθξνδίηε Φαξξά. 

Ζ Αθξνδίηε Φαξξά γελλήζεθε ην 1982 ζηελ Διιάδα (Αζήλα) θαη ζπνχδαζε ζην 

Σκήκα Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 

πλέρηζε ηηο ζπνπδέο ζηεο ζην Compultense University of Madrid. Δθεί νινθιήξσζε 

ηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή κε ηίηιν “Cyberpunk and New Media Art” (2014). Έρεη 

εξγαζηεί ζηε Disney Research ζηε Επξίρε (2014). Απφ ην 2016 είλαη Δπίθνπξε 

Καζεγήηξηα ζην Κέληξν Φεθηαθψλ Σερλψλ θαη Πεηξακαηηθψλ Μέζσλ ζην University 

of Washington.  

Υαξαθηεξίδεη ηελ εαπηή ηεο σο πνιπεπηζηεκνληθή θαιιηηέρληδα. Θεσξεί ζεκαληηθφ 

γη‟ απηή φηη έκαζε απφ κηθξή θέληεκα θαη έηζη «κπήζεθε» ζηε ρεηξνηερλία πνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ ηνπο. ηηο δεκηνπξγίεο ηεο θέξεη καδί ηελ ηέρλε 

ηνπ πθάζκαηνο, ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηα ειεθηξηθά θπθιψκαηα 

δεκηνπξγψληαο ηελ πξνζσπηθή ηεο αηζζεηηθή. Μεξηθά απφ απηά: ηo Idoru() (2013), 

θαη ην SpaceJacket (βι. Δηθφλα 7.) πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε αηζζεηήξσλ θαη 

wearable ηερλνινγίαο, ην Divergence θαη ην Listening Space, ζηα νπνία γίλεηαη 

πξνεγκέλε ρξήζε ηερλνινγηψλ.  

Γηνξγαλψλεη εξγαζηήξηα πνπ ζεσξεί πνιχ ελδηαθέξνληα δηφηη καζαίλεη απφ ηα λα 

καζαίλεη ζε άιινπο αλζξψπνπο απηά πνπ ε ίδηα μέξεη.   

 

https://soundcloud.com/nicoleta-chatzopoulou/4-miniatures
https://soundcloud.com/nicoleta-chatzopoulou/something-in-the-air-berlin
https://soundcloud.com/nicoleta-chatzopoulou/something-in-the-air-berlin
http://afroditipsarra.com/index.php?/on-going/idoru/
http://afroditipsarra.com/index.php?/on-going/the-history-of-the-universe-jacket/
http://afroditipsarra.com/index.php?/on-going/divergence/
http://afroditipsarra.com/index.php?/on-going/the-history-of-the-universe-jacket/
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Εικόνα 6: Η Αφροδίτθ Ψαρρά παίηει με το Lillytronica. Από: http://afroditipsarra.com/index.php?/on-
going/lily/ Πρόςβαςθ: 16/01/21. 

 
Εικόνα 7: Το εργαςτιιο τθσ Αφροδίτθσ Ψαρρά κατά τθν καταςκευι του SpaceJacket. Από: 
http://afroditipsarra.com/index.php?/on-going/lily/ Πρόςβαςθ: 16/01/21. 

http://afroditipsarra.com/index.php?/on-going/lily/
http://afroditipsarra.com/index.php?/on-going/lily/
http://afroditipsarra.com/index.php?/on-going/lily/
http://afroditipsarra.com/index.php?/on-going/lily/
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3.3. Γηεπθξηλίζεηο ζηε κεζνδνινγία. 

ε πξψηε θάζε ζηάιζεθε έλα e-mail ζηηο ζπλζέηξηεο / ερεηηθέο θαιιηηέρληδεο, φπνπ  

αλαθεξφηαλ ζπλνπηηθά ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, αιιά θαη πξφζθιεζε γηα ην αλ 

επηζπκνχζαλ θαη κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Τπήξραλ δχν δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο: ε πξψηε ήηαλ κηα πξνθνξηθή ζπλέληεπμε 

κέζσ ηειεδηάζθεςεο θαη ε δεχηεξε λα απαληήζνπλ γξαπηά ζηηο εξσηήζεηο ζην δηθφ 

ηνπο ρξφλν. ε θάζε πεξίπησζε, ην εξσηεκαηνιφγην ζηάιζεθε ακέζσο κφιηο έδσζαλ 

ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή, ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια.  

Οη Μαξηάλζε Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή, Νηθνιέηα Υαηδνπνχινπ θαη Αθξνδίηε 

Φαξξά, πξφηεηλαλ λα γίλεη ε ζπλέληεπμε πξνθνξηθά, ελψ ε Δζζήξ Λέκε πξνηίκεζε 

λα απαληήζεη γξαπηά ζην εξσηεκαηνιφγην. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ παξαζέησ ηηο 

ζπλεληεχμεηο σο ερεηηθά αξρεία αιιά ζε γξαπηφ παξάξηεκα. Παξαθάησ ζα 

αλαθεξζψ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε είδνπο ζπλέληεπμεο θαη πψο ιεηηνχξγεζαλ 

ζηελ έξεπλα.  

Πξηλ θάζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε κε θάζε ζπλεληεπμηαδφκελε ππήξρε κηα ζχληνκε 

γλσξηκία. ε θάζε πεξίπησζε απηή ε κηθξή ζπδήηεζε ιεηηνχξγεζε ζεηηθά, θαζψο 

κεηέηξεςε κηα αξρηθά άβνιε θαηάζηαζε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο (ζπλεληεπμηαδφκελε 

– εξεπλήηξηα) ζε πην θηιηθή θαη άλεηε. ηφρνο ήηαλ λα απαληεζνχλ, κε ηε ζεηξά, φιεο 

νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπλεληεπμηαδφκελεο 

ζεσξνχλ φηη έρνπλ λα θάλνπλ θάπνηεο πξνζζήθεο, ηφηε λα πξάμνπλ έηζη, ψζηε λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. κσο κηα πξνθνξηθή ζπλέληεπμε 

απνηειεί έλαλ δσληαλφ δηάινγν, ν νπνίνο ζπκβαίλεη ζε ρξφλν ελεζηψηα, κε φ,ηη 

ζπλεπάγεηαη απηφ. Έηζη, ππήξμαλ πνιιέο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο πξνο ηηο 

ζπλεληεπμηαδφκελεο απφ πιεπξάο κνπ, αξθεηέο παξελζέζεηο, κηθξφηεξεο ή 

κεγαιχηεξεο, γηα αλαθνξά ζε θάπνην παξάιιειν δήηεκα, ζρνιηαζκνί, ξεηνξηθέο 

εξσηήζεηο, ρηνχκνξ θ.η.ι., ζηνηρεία ηα νπνία εκπινχηηζαλ ηε δηαδηθαζία κε 

πιεξνθνξίεο θαη έθαλαλ νπζηαζηηθφηεξε ηελ επηθνηλσλία. Αθφκε, ζε κηα 

ζπλέληεπμε, ε νπνία γίλεηαη κέζσ ηειεδηάζθεςεο, δελ ππάξρεη κφλν ε πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία, αιιά ζπκκεηέρνπλ θαη φια ηα ζηνηρεία ηεο κε-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο 

(Coughlan & Cronin & Ryan 2009): ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ηα λεχκαηα, νη 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηα νπνία ζηνηρεία κεηαθέξνπλ ηα δηθά ηνπο κελχκαηα κε 
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έληνλν ηξφπν. Γπζηπρψο φκσο ν κε-ιεθηηθφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο, δελ είλαη δπλαηφ 

λα απνηππσζεί ζηελ απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ.  

ζν αθνξά ηε γξαπηή ζπλέληεπμε, ε αιήζεηα είλαη φηη πζηεξεί ηελ παξάκεηξν ηεο 

κε-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, φκσο νη απαληήζεηο πνπ δίλνληαη πξνέξρνληαη κεηά απφ 

δηαδηθαζία ζθέςεο θαη είλαη πεξηζζφηεξν άκεζεο, πεξηεθηηθφηεξεο θαη δελ ππάξρνπλ 

εθθξαζηηθέο δηπινηππίεο ή / θαη δηαθνπέο ζην ιφγν. Φπζηθά δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα γηα άκεζεο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, κφλν κέζσ επηπξφζζεηεο 

επηθνηλσλίαο.  

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηηο πξσηφγλσξεο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο 

δηεμήρζε απηή ε δηαδηθαζία. Σν lockdown (Μάξηηνο-Απξίιηνο 2020,) αιιά θαη ε 

ζπλερήο παξνπζία ηνπ COVID-19, κε ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ ζπλεπάγεηαη ζηηο 

δσέο φισλ ησλ αλζξψπσλ έρνπλ αθήζεη ην απνηχπσκά ηνπο ζηελ έξεπλα. Γελ κπνξψ 

λα ηζρπξηζηψ φηη ε ρξήζε ηειεδηάζθεςεο νθείιεηαη ζε απηφ ην ιφγν, δηφηη έηζη θη 

αιιηψο νη ζπλεληεπμηαδφκελεο δηακέλνπλ είηε ζην εμσηεξηθφ, είηε ζε δηαθνξεηηθά 

κέξε ζηελ Διιάδα απφ ηε Θεζζαινλίθε, φπνπ κέλσ εγψ, νπφηε ε ηειεδηάζθεςε ζα 

ήηαλ δεδνκέλε. Φπζηθά, ε εμνηθείσζε κε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο ηειεδηάζθεςεο 

θαη ηηο παξνρέο ηεο θαζεκηάο, είλαη έλα ζηνηρείν, ην νπνίν απέθηεζα ζηηο ζπλζήθεο 

εγθιεηζκνχ, θαζψο ε θαζεκεξηλή ηνπο ρξήζε ήηαλ αλαγθαία θαη αλαπφθεπθηε. 

Αθφκε, απνηέιεζκα ηεο απαγφξεπζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηεο παχζεο πάζεο 

θχζεσο εμσηεξηθψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ απηψλ πνπ κπνξνχζαλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ειεθηξνληθά) ήηαλ ν αξθεηφο ειεχζεξνο ρξφλνο θαη ε 

ειαζηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ ην γεγνλφο κε βνήζεζε λα πξνγξακκαηίζσ κε 

επθνιία ηα ξαληεβνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ, αιιά θαη λα πξαγκαηνπνηήζσ εθηελείο θαη 

πινχζηεο ζπλεληεχμεηο. Απηή είλαη ε ζεηηθή πιεπξά ησλ πξαγκάησλ. Ο ηφο COVID-

19 «κφιπλε» θαη ηηο ζπδεηήζεηο καο, θαζψο ζε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο, είηε ζηε ξνή 

ησλ απαληήζεσλ, είηε ζηηο πξνζσπηθέο καο ζπδεηήζεηο, ππήξμε ζρνιηαζκφο ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ βηψλνπκε. Γχν άγλσζηνη αξρηθά άλζξσπνη, νη νπνίεο κηινχζαλ γηα 

πξψηε θνξά, έβξηζθαλ θνηλφ ηφπν ζπδήηεζεο ζε κηα παγθφζκηα ζπλζήθε, έδεηρλαλ 

ελδηαθέξνλ ε κηα γηα ηελ άιιε, θαηαλφεζε θαη ζπκπαξάζηαζε. 
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3.4. Αλάιπζε ησλ ζπλεληεύμεσλ.  
 

Θεσξψ ρξήζηκν πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ λα ηνπνζεηήζσ ηελ έξεπλα 

ρξνληθά. Σν θάζκα ησλ εκεξνκεληψλ γέλλεζεο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζπλζεηξηψλ 

/ θαιιηηέρληδσλ  βξίζθεηαη  κεηαμχ: κέζα δεθαεηίαο 1970 έσο ηηο αξρέο δεθαεηίαο 

1980. Δπνκέλσο γίλεηαη ιφγνο γηα γπλαίθεο, νη νπνίεο κεγάισζαλ ζηα ηέιε ηνπ 20νπ 

αηψλα ζηελ Διιάδα θαη ιίγα ρξφληα πξηλ ή κε ηελ έιεπζε ηνπ 21νπ αηψλα, μεθίλεζαλ 

ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε αθαδεκατθά ηδξχκαηα.  

3.4.1. Γπλαηόηεηα θαη πξόζβαζε ζηελ επίζεκε-ηππηθή εθπαίδεπζε. 
 

ιεο νη ζπλεληεπμηαδφκελεο, εθηφο απφ ηελ Αθξνδίηε Φαξξά, αλέθεξαλ φηη θαηά ηελ 

παηδηθή / λεαληθή ηνπο ειηθία είραλ πξφζβαζε ζε νξγαλσκέλε ηππηθή κνπζηθή 

εθπαίδεπζε (σδεία ή κνπζηθά ζρνιεία). Σα σδεία ήηαλ θαη παξακέλνπλ ζηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο ηδησηηθά ηδξχκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο έλαληη αληηηίκνπ θαη αλαπηχρζεθαλ καδηθά απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1970 θαη έπεηηα (Stefanou 2019). Αθφκε νη ζπλεληεπμηαδφκελεο βξηζθφηαλ εθείλε 

ηελ επνρή ζε κεγάια αζηηθά θέληξα (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα) φπνπ ε 

πξφζβαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο ηδξχκαηα είλαη επθνιφηεξε θαη νη επηινγέο 

πεξηζζφηεξεο. Γηα παξάδεηγκα, σο πξνο ηελ πνηθηιία ησλ ηδξπκάησλ, ε 

Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή (Θεζζαινλίθε) αλαθέξεη φηη θνίηεζε ζε δχν δηαθνξεηηθά 

σδεία: Μνπζηθή ρνιή Βαζηιεηάδεο θαη Χδείν Γειεδήκνπ. Δπνκέλσο ινηπφλ, 

ρξήζηκν ζα ήηαλ λα ζεκεησζεί φηη ε επίζεκε κνπζηθή εθπαίδεπζε απεπζπλφηαλ ζε 

κηα θνηλσληθή ηάμε κε θάπνηα πξνλφκηα: νηθνλνκηθά, ψζηε λα θαιχςεη ηα έμνδα 

ζπνπδψλ, κνπζηθφ εμνπιηζκφ θ.ν.θ., ηφπν θαηνηθίαο ζε αζηηθφ θέληξν, ψζηε λα είλαη 

εθηθηή ε πξφζβαζε ζε έλα ίδξπκα.  

Αθφκε ηα νηθνλνκηθά πξνλφκηα θαίλνληαη θαη απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ είραλ φιεο νη 

ζπλεληεπμηαδφκελεο λα θνηηήζνπλ ζην εμσηεξηθφ γηα πξνπηπρηαθέο ή/θαη 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. πσο αλαθέξεη ε Υαηδνπνχινπ «[…] άιιαμα ζρνιείν ζην 

ιχθεην γηα λα πξνεηνηκαζηψ θαη λα θχγσ θαηεπζείαλ ζην εμσηεξηθφ […] εκείο 

ήκαζηαλ θαη κηα γεληά πνπ θεχγακε πνιχ ζηελ Αγγιία, δειαδή αλ έρεηο δηαβάζεη ηε 

δεθαεηία ηνπ „90 πνιινί θεχγαλε γηα ζπνπδέο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νπφηε απηφ θαη 

έθαλα» (Υαηδνπνχινπ 2020, Παξάξηεκα Γ.1). Σελ ίδηα πνξεία «θαηεπζείαλ ζην 



68 

εμσηεξηθφ» αθνινχζεζε θαη ε Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή, ε νπνία ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη:  

«Οη επηινγέο κνπ ήηαλ ή Λνλδίλν, ή Παξίζη ή Νέα Τφξθε. Νέα Τφξθε θπζηθά 

κε ηίπνηα, κε ηη ρξήκαηα; Παξίζη δε κηινχζα γαιιηθά, ε Διιάδα είρε κπεη 

ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, νπφηε κπνξνχζα λα πάσ ζην Λνλδίλν». 

Δπνκέλσο θαίλεηαη φηη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ήηαλ κηα ζπρλή επηινγή ησλ 

λέσλ (1990) γηα ζπνπδέο, πξνθαλψο γηαηί ππήξρε κεγάιε γξαθεηνθξαηηθή 

δηεπθφιπλζε θαη νηθνλνκηθή ειάθξπλζε / απαιιαγή δηδάθηξσλ ιφγσ ηεο 

έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 

2020, Παξάξηεκα Β.9).  

Δπνκέλσο, επαιεζεχεηαη ν παξαπάλσ ηζρπξηζκφο πεξί κηαο πξνλνκηνχραο ηάμεο, φρη 

ηφζν πξνλνκηνχραο γηα ηε Νέα Τφξθε, αιιά αξθεηά γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990.  

3.4.2. Μνξθέο άηππεο εθπαίδεπζεο 
 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνπλ παξνπζηάδεη ε άηππε εθπαίδεπζε πνπ ζπληειείηαη ζην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ελφο αλζξψπνπ, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο. 

Μάιηζηα ηα εξεζίζκαηα κε ηα νπνία έξρεηαη ζε επαθή ην άηνκν θαη νη ηθαλφηεηεο 

πνπ θαιιηεξγεί κέζσ απηψλ, θαίλεηαη λα έρνπλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν κε ηηο γλψζεηο 

ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο.   

Δλδηαθέξνπζα είλαη ε ζχλδεζε ηεο ηππηθήο κε ηελ άηππε εθπαίδεπζε, αιιά αθφκε 

πην ελδηαθέξνλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν ζηέθεηαη κπξνζηά ζην θάζε είδνο 

εθπαίδεπζεο. Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ηεο Αθξνδίηεο Φαξξά, ε νπνία θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηεο, ζπγθεθξηκέλα ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηεο, παξαηεξείηαη φηη κηα 

δηαδηθαζία εμεξεχλεζεο θαη πεηξακαηηζκνχ νδήγεζε ηειηθή ζηε ζπλέλσζε δχν 

ηνκέσλ: ηεο ςεθηαθήο ηέρλεο, πνπ ήηαλ ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηεο θαη ηεο 

ρεηξνηερλίαο, θάηη ην νπνίν έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ παηδηθή ηεο ειηθία θαη δηδάρηεθε 

ζε πιαίζηα άηππεο εθπαίδεπζεο. 

«άξρηζα λα αζρνινχκαη κε ηε ρεηξνηερλία, ην νπνίν ήηαλ έλα πξάγκα πνπ απφ 

πνιχ κηθξή ειηθία κε ελδηέθεξε, ήηαλ θάηη ην νπνίν ην είρα γλσξίζεη κέζα 

απφ κηα πξνθνξηθή παξάδνζε, αλ ζεο, θάηη πνπ κνπ είρε κάζεη ε γηαγηά κνπ 
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απφ κηθξή, λα θεληάσ θαη λα πιέθσ, θαη κνπ άξεζε πνιχ λα ην θάλσ γηαηί κνπ 

αξέζεη λα θηηάρλσ πξάγκαηα κε ηα ρέξηα κνπ.» (Φαξξά 2020, Παξάξηεκα 

Γ.1). 

Σν θέληεκα θαη ην πιέμηκν απνηεινχλ κνξθέο νηθηαθήο εξγαζίαο, νη νπνίεο 

παξαδνζηαθά ζπλδένληαη κε ηηο γπλαίθεο (Myzelev 2009). Αθφκε είλαη 

δξαζηεξηφηεηεο-εξγαζίεο πνπ ζπλήζσο δηδάζθνπλ νη γεξαηφηεξεο γπλαίθεο ζηηο 

κηθξφηεξεο κέζσ άηππσλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο θαη ζπρλά απνηεινχλ έλα είδνο 

«άπιεο θιεξνλνκηάο», ε νπνία πεξλάεη απφ γεληά ζε γεληά. πλήζσο, ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ηνπιάρηζηνλ, δε δηδάζθεηαη απηή ε δξαζηεξηφηεηα ζηα αξζεληθά κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο. ε απηά δηδάζθνληαη πεξηζζφηεξν εμσζηξεθείο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη 

ινηπφλ, ην πιέμηκν θαη ην θέληεκα έρνπλ έληνλν έκθπιν πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

παξαδνζηαθά ηνπιάρηζηνλ πξεζβεχνπλ έκθπια ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη ζηηο 

γπλαίθεο, φπσο ε «λνηθνθπξνζχλε», ε επγέλεηα, ν ήπηνο ραξαθηήξαο θ.η.ι., θαζψο 

επίζεο είλαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηεινχληαη θπξίσο ζην νηθηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

Φαξξά ραξαθηεξίδεη απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο σο «θάηη ηφζν επαίζζεην θαη 

ρεηξνπηαζηφ» (Φαξξά 2020, Παξάξηεκα Γ.2).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ειεθηξνληθά θπθιψκαηα θαη ηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα, 

παξαδνζηαθά απνδίδνληαη ζε «αλδξηθά ρέξηα» θαη δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

«θνκςνηερλήκαηα». Έηζη ε έλσζε απηψλ ησλ δχν θαηλνκεληθά εηεξφθιεησλ 

θφζκσλ, άλνημε κηα λέα θαηεχζπλζε, απηή πξνο ηελ θαηαζθεπή e-textiles θαη 

wearable technology, πνπ απνηειεί ηελ θχξηα ελαζρφιεζε ηεο Φαξξά.  

Αληηδηακεηξηθά ε Έζζεξ Λέκε αλαθέξεη θάηη αξθεηά πξσηφηππν κέρξη ζηηγκήο: ην 

παηρλίδη. Λφγσ ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ παηέξα ηεο, κεραληθνχ θαη εθεπξέηε, 

εμνηθεηψζεθε κε ηε δηάιπζε θαη ηελ επαλαζπλαξκνιφγεζε παιηψλ ζπζθεπψλ ζηα 

πιαίζηα φκσο παηρληδηνχ, ην νπνίν είρε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο εμεξεχλεζεο (Λέκε 

2020). Έλα παηρλίδη, ην νπνίν δε ζηακάηεζε κε ην πέξαζκα ηεο παηδηθήο ειηθίαο:  

«γεληθά αθφκε θαη ζήκεξα έρνπκε ηελ θαθή ζπλήζεηα κε ηνλ αδεξθφ κνπ, 

κφιηο αγνξάζνπκε έλα θαηλνχξγην κεράλεκα, καδί κε ηελ έμαςε ηνπ 

θαηλνχξγηνπ λα έρνπκε θαη ηελ έληνλε επηζπκία λα ην αλνίμνπκε ψζηε λα ην 

θαηαλνήζνπκε εθ ησλ έζσ» (Λέκε 2020, Παξάξηεκα Α.4). 
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ε απηή ηελ πεξίπησζε μερσξίδεη ην πξφηππν ηνπ άλδξα εθεπξέηε-κεραληθνχ. Ζ 

εμνηθείσζε ηεο Λέκε κε ηηο κεραλέο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπο, γλσξίδνληάο ηα κέζα 

απφ ην παηρλίδη, πηζαλφλ λα ηεο έδσζε απφ κηθξή ειηθία ηεο απηνπεπνίζεζε λα ηα 

ρεηξηζηεί θαη λα κε ηα ζεσξεί σο «αλδξηθά» εξγαιεία.  

Ζ εμνηθείσζε απηή φκσο, θαίλεηαη λα ηε θέξλεη πεξηζζφηεξν πξνο ηε ζέζε ηεο 

κεραλήο-ηνπ δεκηνπξγήκαηνο, θαζψο απεπζχλεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο, απνδίδνληάο ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά κεραλήο: «κε έθαλε λα επηζπκήζσ λα αλήθσ ζε έλα γξαλάδη» (Λέκε 

2020, Παξάξηεκα Α.1), «παξάγσ, δεκηνπξγψ κηα γιψζζα ηελ νπνία θαηαλνψ» 

(Λέκε 2020, Παξάξηεκα Α.4-Α.5), «δελ έρσ κεραληζκφ λα θαηαλνήζσ» (Λέκε 2020, 

Παξάξηεκα Α.5).Ζ ίδηα ηεο αλαθέξεη γηα θηήζε δηθψλ ηεο κεραληζκψλ, νη νπνίνη ηεο 

επηηξέπνπλ λα κεηαθξάζεη θαη λα εξκελεχζεη ηνλ θφζκν γχξσ ηεο. Αλαθέξεηαη 

αξθεηά ζπρλά γηα ηνλ εαπηφ ηεο, φπσο ζα κηινχζε θάπνηα γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο 

κεραλήο, ππνζηεξίδνληαο φηη έρεη έλα ξπζκφ θαη έλα αιγφξηζκν, αιιά θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα εξκελεχεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο.  

«Ζ ελαζρφιεζή κνπ κε ηελ ηέρλε βαζίδεηαη ζε έλα κέηξν ηνπ νπνίνπ ξπζκφο 

είλαη ε θηλαηζζεηηθή αληίιεςε πνπ αλέπηπμα ζηελ παηδηθή κνπ ειηθία θαη ν 

αιγφξηζκνο κε ηνλ νπνίν θαηαλνψ ην αλζξψπηλν θαη ηελ επηθνηλσλία, 

αλαπηχζζνληαο πξνηάζεηο θαηαγξαθήο ηεο δηθήο κνπ παξαηήξεζεο.» (Λέκε 

2020, Παξάξηεκα Α.6). 

Παξφκνηεο επηξξνέο πνπ ζπλδένληαη επίζεο κε ηελ εξγαζία ηνπ παηέξα αλαθέξεη θαη 

ε Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή. Ζ ίδηα ηνλίδεη φηη «Έλα άιιν εξέζηζκα είλαη ε δνπιεηά 

ηνπ παηέξα κνπ πνπ έρεη ζαλ έλα εξγνζηάζην-βηνηερλία, έλα ρψξν εξγαζίαο πνπ έρεη 

φια απηά ηα κεραλήκαηα θαη έρσ θαηαβνιέο απφ εθεί.» (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 

2020, Παξάξηεκα Β.29).  

Έηζη ινηπφλ παξαηεξνχληαη δχν δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ζην πιαίζην ηεο άηππεο 

εθπαίδεπζεο. Απφ ηε κηα πιεπξά, κηα γηαγηά, ε νπνία κεηαθέξεη ζηελ εγγνλή ηεο 

θιεξνλνκηά κηαο επαίζζεηεο εξγαζίαο, απφ ηελ άιιε έλαο παηέξαο, κέζσ ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ νπνίνπ, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα ιχλνπλ θαη λα ζηήλνπλ βαξηέο θαη 

«θξχεο» ζπζθεπέο / κεραλέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νη δχν δξαζηεξηφηεηεο 

απνηεινχλ σζηφζν κνξθέο ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο (hands-on). Σν θέληεκα / πιέμηκν 

ζεσξείηαη ζπρλά, ηνπιάρηζηνλ ηα παιαηφηεξα ρξφληα, έλα είδνο εξγαζίαο πνπ αθελφο 

εμππεξεηνχζε ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο, αθεηέξνπ ήηαλ κηα απφδεημε θαιήο 
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δηαγσγήο ησλ θνξηηζηψλ (Myzelev 2015). Δπνκέλσο, ην πιαίζην ζην νπνίν 

δηδάζθεηαη είλαη πην απζηεξφ θαη θαλνληζηηθφ απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ πνπ 

γίλεηαη απζφξκεηα θαη ρσξίο θαλφλεο. Ζ έκθπιε δηάζηαζε είλαη πάιη παξνχζα, 

θαζψο ηα πιαίζηα, πνπ ηίζεληαη ζηηο γπλαίθεο έρνπλ ζπρλά ραξαθηήξα ειέγρνπ θαη 

θαηαζηνιήο, ζε αληίζεζε κε ηα αλδξηθά πνπ αθήλνπλ πεξηζζφηεξεο ειεπζεξίεο. Σν 

νμχκσξν ζε απηή ηε δηαπίζησζε είλαη φηη ε Φαξξά αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο 

πεξηζζφηεξν σο εθεπξέηξηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ρεηξσλαθηηθή δηάζηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ζην φηη εμεξεπλά θαη βξίζθεη / εθεπξίζθεη ζπλερψο λέα 

πξάγκαηα. Με παξφκνην ηξφπν απηνπξνζδηνξίδεηαη θαη ε Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 

πνπ ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε κηα ρεηξίζηξηα κεραλψλ / δεκηνπξγφ, κηα ππεξάλσ 

θηγνχξα θαη φρη σο «γξαλάδη» ή «εμάξηεκα» απηψλ, φπσο ε Λέκε. Αλθέξεη γηα 

παξάδεγηκα φηη παξαθνινχζεζε θάπνηα καζήκαηα κεραληθήο γηα λα κάζεη λα 

ρεηξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα κεραλήκαηα πνπ ρξεηαδφηαλ ζηε δνπιεηά ηεο, αιιά θαη έρεη 

δεκηνπξγήζεη καδί κε ηνλ ζχληξνθφ ηεο (Pe Lang) έλα κεραλνπξγηθφ «εξγνηάμην» 

ζην ζπίηη ηνπο (Παπαιεμαλδξή-Αιεμλαδξή 2020). Αληίζεηα ε Λέκε έρεη ζπλδεζεί 

πεξηζζφηεξν κε κηα ππεξ-κεραλή, ε νπνία έρεη ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο θαη 

ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο, ηνπο νπνίνπο φκσο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί θαη λα 

παξαηεξεί ε ίδηα.   

Σέινο έρεη ελδηαθέξνλ λα πξνζέμεη θάπνηα/νο ην ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

Λέκε θαη Φαξξά γηα ηελ επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Ζ Φαξξά, αλαθεξφκελε ζε κηα 

ζειπθνπνηεκέλε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, ηε ραξαθηεξίδεη σο «επαίζζεηε, 

παξαδνζηαθή, ραξνχκελε θαη πνιχρξσκε» (Φαξξά 2020, Παξάξηεκα Γ.3), ελψ ε 

Λέκε γηα ην παηρλίδη ηεο, αλαθέξεη «μεθνηιηάδνπκε παιηέο ηειενξάζεηο» πνπ 

παξαπέκπεη ζε θάηη πην άγξην, ζπλδεδεκέλν κε ηελ αλδξηθή θχζε (Λέκε 2020, 

Παξάξηεκα Α.4).  

3.4.3. Απηό-έληαμε: ξίζθν, αιιαγή, επηβεβαίσζε. 
 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά ζε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο ην ζέκα ηεο «απην-έληαμεο», κε 

ηελ έλλνηα φηη ην θάζε άηνκν έρεη βξεη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν επηζπκεί λα εληάζζεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη θαη‟ επέθηαζε θαηά πφζν απηή ε έληαμε είλαη ζπλεηδεηή ή φρη. 

Θα ζηαζψ ηνλ φξν «απην-έληαμε». Πξφθεηηαη γηα φξν πνπ δεκηνχξγεζα ε ίδηα ψζηε 

λα πεξηγξάςσ ην λφεκα, ην νπνίν πξνζιάκβαλα, απφ αλαθνξέο ησλ 
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ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζπλζεηξηψλ / θαιιηηέρληδσλ, ζρεηηθά κε ηνπο δξφκνπο / 

θαηεπζχλζεηο πνπ αθνινχζεζαλ. Θέισ λα θέξσ απηφλ ηνλ φξν ζε αληίζεζε κε ηελ 

«απην-επηρεηξεκαηηθφηεηα», ε νπνία πεξηγξάθεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, δηφηη 

ε «απην-έληαμε» δελ πξφθεηηαη γηα κηα επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή νχηε γηα θάπνηα 

ζπληαγή επηηπρίαο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο απην-έληαμεο έξρεηαη αληίζεηα κε ηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ σο «έλα 

ηξαίλν, πνπ νδεχεη κνλίκσο πξνο ηα κπξνζηά, πξνο ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ πξφνδν» 

(ηεθάλνπ 2015, 263). Έηζη βξίζθεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε νπνηνδήπνηε φξν κπνξεί 

λα πεξηγξάςεη ηε ζεζκνζέηεζε / θαηνρχξσζε έξγνπ, θήκεο ή ηδεψλ.  

Ζ απην-έληαμε επνκέλσο δε ζπλδέεη ηε δεκηνπξγφ κε ην έξγν νχηε πξφθεηηαη γηα κηα 

ηαθηηθή πξνζσπηθήο αλάδεημεο, επνκέλσο δελ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε ηχπνπ: ηειηθφ 

πξντφλ θαη επηρεηξεκαηηθφ ππνθείκελν. Πεξηγξάθεη πεξηζζφηεξν κηα δηαδηθαζία πνπ 

ε δεκηνπξγφο πξνζεγγίδεη / θηάλεη έλα πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ληψζεη φηη 

ηαηξηάδεη θαη φηη κπνξεί λα ππάξμεη. Με άιια ιφγηα, απηφο ν φξνο επηηξέπεη κηα πην 

ζθαηξηθή κειέηε γχξσ απφ ηα γεγνλφηα-απνηειέζκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη σο 

ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο.  

Έηζη ινηπφλ κηα αθήγεζε, ε νπνία κειεηά ηελ απην-έληαμε, εληνπίδεη παξαθιάδηα 

θαη αιιαγέο ζηελ θαιιηηερληθή πνξεία ησλ δεκηνπξγψλ ή/θαη ζπκπεξηθνξέο, νη 

νπνίεο δελ ηαηξηάδνπλ κε ην θαλνληζηηθφ πξφηππν ζεψξεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. 

«γηα εκέλα θάπσο κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, δελ είρα βξεη έλα κέζν, ην νπνίν λα 

κε εθθξάδεη απφιπηα. ,ηη θαη λα έθαλα κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, ζαλ 

εηθαζηηθφο, έλησζα φηη δελ ήηαλ εθεί all the way, φηη θάπνπ πήγαηλε θαη 

έθηαλε κέρξη ηε κέζε θαη δελ είρα βξεη έλα κέζν, κε ην νπνίν κπνξψ λα 

εθθξαζηψ εηθαζηηθά. Καη λνκίδσ, φηη απηφ, ηα ειεθηξνληθά πθάζκαηα, κνπ 

πξνζέθεξε απηφ ην κέζν, εκέλα πξνζσπηθά»  (Φαξξά  2020, Παξάξηεκα Γ.3) 

ην παξαπάλσ απφζπαζκα θαίλεηαη φηη ε απην-έληαμε απνηειεί κηα πνιχ πξνζσπηθή 

δηαδηθαζία πέξα απφ θαλνληζηηθά πιαίζηα θαη είλαη απειεπζεξσκέλε απφ πξνζδνθίεο 

δεκηνπξγίαο «θηλεκάησλ» ή «ζρνιψλ» ή ζχζηαζεο ζηαζσηψλ θαη πνιέκησλ.   

Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλξδή, ε νπνία παξ‟ φιν πνπ ζπλερψο 

θηλείηαη ζην κνπζηθφ ρψξν, εμεξεπλά ζπλερψο λέεο πνηφηεηεο θαη δηαζηάζεηο απηνχ. 
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Έηζη, ηεο πήξε θαηξφ θαη ρξεηάζηεθαλ πνιιέο δνθηκέο κέρξη λα θαηαιήμεη ηη είλαη 

απηφ πνπ ζέιεη πξαγκαηηθά λα θάλεη. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζρνιηαζηεί, φηη νη αιιαγέο 

πνξείαο ηεο Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηάζηεκα ίζσο 

ιηγφηεξν ελφο ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν θνηηνχζε ζε πξνπαξαζθεπαζηηθφ ηκήκα ζην 

Λνλδίλν.  

Καη νη δχν ζπλεληεπμηαδφκελεο, ελψ ήηαλ απφ ηελ αξρή απνθαζηζκέλεο γηα ην πνην 

ζα είλαη ην γεληθφηεξν πεδίν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, δπζθνιεπφληνπζαλ λα ην 

πξνζδηνξίζνπλ αθξηβψο. Οη δπζθνιίεο ηνπο κπνξεί λα αθνξνχλ ηελ έιιεηςε 

νινθιεξσηηθήο έθθξαζεο, ην λφεκα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

Δπηπιένλ νη «πξνζσπηθέο αλαθαιχςεηο», πνπ έλα άηνκν κπνξεί λα θάλεη ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε ηεο δσήο ηνπ, ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ηθαλφ λα θάλεη θαη ίζσο λα κε 

ην γλψξηδε κέρξη ηφηε, απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

έληαμεο.  

Ζ Φαξξά απνδίδεη ηηο πξνζσπηθέο αλαθαιχςεηο (wearables θαη e-textiles) ζηελ 

έξεπλα πνπ έθαλε ζηα πιαίζηα ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηεο πάλσ ζηελ ςεθηαθή ηέρλε θαη 

ηελ performance. ε απηφ ην πιαίζην κάζαηλε πξνγξακκαηηζκφ, ελψ παξάιιεια 

έθαλε ρεηξνηερλία, θαη ηαπηφρξνλα εμεξεπλνχζε ην έξγν άιισλ θαιιηηερλψλ πνπ είρε 

ζρέζε κε κηα πην επηηειεζηηθή-εηθαζηηθή πιεπξά ηεο ηερλνινγίαο (Φαξξά 2020). Ζ 

Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή έθαλε απηέο ηηο αλαθαιχςεηο κε ηε βνήζεηα αλζξψπσλ, νη 

νπνίνη είηε ηελ πιεξνθφξεζαλ γηα πεδία ηεο θαη πηζαλή επαγγεικαηηθή αζρνιία 

(κνπζηθνινγία) είηε αληηκεηψπηζαλ ηε δνπιεηά ηεο κε ζεβαζκφ θαη επαγγεικαηηζκφ 

(Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020). Υξήζηκν είλαη λα ζρνιηαζηεί φηη νη αλαθαιχςεηο 

απηέο νθείινληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην πξνλφκην απηψλ ησλ θαιιηηέρληδσλ λα 

ζπνπδάδνπλ θαη κάιηζηα ζε κεγάια αθαδεκατθά ηδξχκαηα ζην εμσηεξηθφ.52  

Ζ θάζε, ν ρψξνο θαη ε ρξνλνινγηθή ηνπνζέηεζε ησλ ζπνπδψλ, έρεη επίζεο 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ ην ζέκα. Ζ Φαξξά βξηζθφηαλ ήδε ζηα ρξφληα ζπγγξαθήο 

ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηεο, επνκέλσο είρε πνιιή πεξηζζφηεξε εκπεηξία ζε ζέκαηα έξεπλαο 

αιιά θαη θαιιηηερληθήο εμεξεχλεζεο, απφ κηα έθεβε, ε νπνία μεθηλνχζε ηηο ζπνπδέο 

ηεο, φπσο ε Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή. Ζ αλαθάιπςε ηεο Φαξξά αθνξνχζε έλα 

ιεπηφ, πνιχ πην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, κηα πνιχηηκε, θαηά η‟ άιια ιεπηνκέξεηα, ζε 
                                                           
52 Συγκεκριμζνα: Θ Αφροδίτθ Ψαρρά  ζκανε το διδακτορικό τθσ (2011-2015) ςτο Universidad 
Complutense Madrid και θ Μαριάνκθ Παπαπλεξανδρι-Αλεξανδρι ςποφδαηε ςτο Goldsmiths Collage, 
University of London (1995).  
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ζρέζε κε απηή ηεο Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή πνπ άπεηξε αθφκε, εμεξεπλνχζε ην 

βαζηθφ εξψηεκα σο πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζπνπδψλ ζα αθνινπζήζεη.  

ε ζπλάξηεζε κε ηε θάζε ησλ ζπνπδψλ βξίζθεηαη θαη ν ρψξνο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, 

κε ηελ έλλνηα ηνπ «πξνθίι» ελφο παλεπηζηεκίνπ. To Universidad Complutense 

Madrid, ζπγθεληξψλεη θάησ απφ ηελ «αθαδεκατθή ηνπ ζηέγε» πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ θαη ππνζηεξίδεη κεηαπηπρηαθά θαη δηδαθηνξηθά πξνγξάκκαηα, 

πνπ αθνξνχλ ηφζν ηηο ηέρλεο θαη ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, φζν θαη ηνκείο 

ηερλνινγίαο θαη επηζηεκψλ. Σν Goldsmiths Collage, University of London είλαη 

πεξηζζφηεξν γλσζηφ γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηηο ηέρλεο θαη ζηηο 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Ζ Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή ζρνιηάδεη φηη παξά ηελ 

χπαξμε ηεο πεηξακαηηθήο κνπζηθήο θαη ηελ rock ζθελή ζηελ Αγγιία ηνπ 1995 ηα 

αθαδεκατθά ηδξχκαηα θξαηνχζαλ κηα αξθεηά ζπληεξεηηθή ζηάζε (Παπαιεμαλδξή-

Αιεμαλδξή 2020). 

εκαζία θαη ελδηαθέξνλ έρεη ε κειέηε ηεο επνρήο / ηνπ ρξφλνπ πνπ γίλεηαη κηα 

αλαθάιπςε. Γηα παξάδεηγκα, ε Φαξξά εθπνλνχζε ην δηδαθηνξηθφ ηεο, ελψ είρε 

πξνεγεζεί ην maker movement,53 πνπ έθεξε επαλάζηαζε ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ 

αλνηρηνχ θψδηθα. πγθεθξηκέλα, έθαλε επθνιφηεξε ηελ πξφζβαζε ζε άηνκα πνπ δελ 

είραλ εληξπθήζεη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ή δελ είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα 

επελδχζνπλ ζηελ αγνξά αθξηβψλ κεραλεκάησλ λα αζρνιεζνχλ κε απηέο (Φαξξά 

2020). 

ε άιιν πιάλν ε Υαηδνπνχινπ εληνπίδεη δχν «ζηξνθέο» ζηελ σο ηψξα πνξεία ηεο, 

ηηο νπνίεο θάπνηα/-νο ζα κπνξνχζε λα ζθεθηεί σο ζηξνθέο 180 κνηξψλ ή θαη ηε 

δηαγξαθή ελφο πιήξε θχθινπ 360 κνηξψλ. Δλψ θεχγεη θαηεπζείαλ ζην εμσηεξηθφ γηα 

λα ζπνπδάζεη αζηξνθπζηθή, έλα αλδξνθξαηνχκελν πεδίν ζπνπδψλ, επηζηξέθνληαο 

ζηελ Διιάδα απνθαζίδεη φηη απηφ πνπ ζέιεη είλαη λα αζρνιεζεί κε ηε κνπζηθή. Μεηά 

απφ θάπνηα ρξφληα σο εθηειέζηξηα κνπζηθήο ζε underground κνπζηθφ ζρήκα, ηνπο 

                                                           
53 «To maker movement, ιταν περίπου ςτα μζςα τθσ πρϊτθσ δεκαετίασ του 2000 και γφρω ςτο 2010, 
ζγινε μια ασ ποφμε επανάςταςθ όςο αφορά τισ τεχνολογίεσ ανοιχτοφ κϊδικα και εμφανίςτθκαν 
πράγματα όπωσ το arduino που είναι ζνασ μικροεπεξεργαςτισ που είναι πολφ οικονομικόσ και 
μπορεί ο κακζνασ να το αγοράςει. Οπότε αυτά κάπωσ ζφεραν μια επανάςταςθ ςτον τομζα τθσ 
παραγωγισ τεχνολογίασ, και από εκεί που ιταν κάτι πολφ απρόςιτο για τον περιςςότερο κόςμο, 
ζγινε πολφ προςιτό ςε όλουσ. Οπότε και εμζνα αυτό είναι που μου άνοιξε τθν πόρτα ϊςτε να 
μπορζςω να πειραματιςτϊ με αυτά τα πράγματα» (Ψαρρά 2020, Παράρτθμα Δ.2-Δ.3). 
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This Fluid,54 απνθαζίδεη φηη ηεο ηαηξηάδεη θαιχηεξα ν ξφινο ηεο δεκηνπξγνχ, ηνλ 

νπνίν ξφιν επηζπκεί λα ππνζηεξίμεη θαη λα πηζηνπνηήζεη κέζσ ηεο επίζεκεο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο (Υαηδνπνχινπ 2020). Μηα νπηηθή ζε απηφ είλαη φηη ε 

Υαηδνπνχινπ απαξλείηαη ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν θαη εληάζζεηαη ζηνλ θαιιηηερληθφ. 

Απηφ φκσο απνηειεί κηα αξθεηά απιντθή εμήγεζε.  

Βάζεη κηαο πεξηζζφηεξν βαζηάο εξκελείαο πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ ε πνηφηεηα ησλ 

ζπνπδψλ αζηξνλνκίαο θαη ζχλζεζεο, αιιά θαη ν ξφινο ηεο επίζεκεο εθπαίδεπζεο θαη 

κάιηζηα ζε κεγάια ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ.55 πσο αλαθέξεη θαη ε ίδηα, ηα πεδία 

ζπνπδψλ πνπ θνίηεζε ήηαλ θπξίσο αλδξνθξαηνχκελα «φ,ηη είρα επηιέμεη λα θάλσ, 

είρε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ εθπξνζψπεζεο, θαη ζηελ επηζηήκε, εληάμεη, πιένλ θαη εθεί 

αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα, αιιά ήηαλ πάληα ζην 10%-15%» (Υαηδνπνχινπ 2020, 

Παξάξηεκα Γ.14) θαη παξαδνζηαθά αλήθνπλ ζηα «αλδξηθά επαγγέικαηα». Μάιηζηα 

απνηεινχλ θαηεπζχλζεηο νη νπνίεο ζπρλά ζπλδένληαη κε ηελ θαηάθηεζε πςειψλ 

ζέζεσλ θαη ζέζεσλ θχξνπο. Αθφκε ε ζεζκνζεηεκέλε ηνπο ππφζηαζε ζε ηδξχκαηα 

πςεινχ θχξνπο θέξλεη αθφκε πην θνληά ηηο πνηφηεηέο ηνπο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

ζθέςεο, ε αιιαγή γηα απην-έληαμε θαίλεηαη λα είλαη ε πην ήπηα, θαζψο ηα πιαίζηα 

πνπ ζπγθξνηνχλ ην πεξηβάιινλ δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηφκνπ δε δηαθέξνπλ έληνλα 

κεηαμχ ηνπο. Απηφ πνπ δηαθέξεη είλαη ην αληηθείκελν ζπνπδψλ, φρη ε πνηφηεηά ηνπ.  

Μεγαιχηεξε δηαθνξά θαίλεηαη λα έρεη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηνπο This Fluid, θαζψο εθεί 

ην πιαίζην είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφ, φπσο θαη ξφινο πνπ επηηειεί. Οη This Fluid 

είλαη έλα duo ειεθηξνληθήο κνπζηθήο, απφ δχν αδεξθνχο πνπ είλαη πεξίπνπ κηα 

δεθαεηία κεγαιχηεξνη απφ απηή, γηα ηνπο νπνίνπο αλαθέξεη φηη «ήηαλ πνιχ 

πξσηνπφξνη ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή […] είραλ κεγάιε εκπεηξία ζε sampling, 

found objects» (Υαηδνπνχινπ 2020, Παξάξηεκα Γ.2). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε 

Υαηδνπνχινπ παξνπζηάδεη ηνλ εαπηφ ηεο ζαλ λα καζήηεπζε, κε ελεξγή παξνπζία 

θπζηθά, δίπια ζηνπο This Fluid ζηελ underground ειιεληθή ζθελή. Παξ‟ φια απηά, ν 

ξφινο ηεο ζην ζρήκα δελ είρε λα θάλεη ζρέζε κε ηα ειεθηξνληθά, αιιά πεξηζζφηεξν 

κε αθνπζηηθά / ειεθηξηθά φξγαλα θαη ην ηξαγνχδη (Υαηδνπνχινπ 2020). 

                                                           
54 Οι This Fluid είναι ζνα underground ςχιμα θλεκτρονικισ μουςικισ.Θ θλεκτρονικι τουσ ςελίδα: 
http://thisfluid.gr/  
55 Θ Χατηοποφλου ςποφδαςε αςτροφυςικι ςτο Πανεπιςτιμιο του Cardiff ςτθν Ουαλία και ςφνκεςθ 
ςτο Βαςιλικό Κονςερβατόριο τθσ Χάγθσ.  

http://thisfluid.gr/
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 ε απηά ηα επηρεηξήκαηα ζηεξίδσ ηε ζέζε κνπ φηη απηφ ην πιαίζην δηαθέξεη 

πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια δχν. Σφζν ε απνπζία ηνπ κεγάινπ αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο 

αιιά θπξίσο ε ζέζε ηεο Υαηδνπνχινπ, ε νπνία ζε απηή ηελ πεξίπησζε κνηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζπκβαηηθή πξνο ην «γπλαηθείν πξφηππν» παξά ζηε δηεθδίθεζε ηεο 

ζέζεο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο αζηξνθπζηθήο θαη ηεο ζχλζεζεο.  

3.4.4. Ζ ελζσκάησζε ηεο «μέλεο». 
 

εκαληηθφ ζα ήηαλ λα εμεηαζηεί, εθφζνλ έρεη γίλεη εθηελήο αλαθνξά γηα ζπνπδέο ζην 

εμσηεξηθφ, ν ξφινο πνπ έρεη ε ρψξα θαηαγσγήο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηεζλψλ 

θνηηεηψλ απφ ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα.  

Σν δήηεκα ηεο θπιεηηθήο κεηνλφηεηαο ινηπφλ, κπαίλεη ζε πξψην πιάλν. Γε ζα 

αλαθεξζψ ζε ζέκαηα θπιεηηθνχ ξαηζηζκνχ, θαζψο δελ αλαθέξζεθε θαλέλα ζηηο 

ζπλεληεχμεηο. Θα εζηηάζσ φκσο ζηελ απφδνζε δηάθνξσλ ηακπειψλ πνπ απνδίδνληαη 

ζε άηνκα, δηφηη αλήθνπλ ζε νκάδεο κεηνλνηήησλ (έκθπισλ ή/θαη θπιεηηθψλ). Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απηέο νη ηακπέιεο εμππεξεηνχλ ζην δηαρσξηζκφ ησλ αηφκσλ, 

ψζηε λα δηαρσξίζνπλ νκάδεο απηψλ πνπ ρξεηάδνληαη νηθνλνκηθή ζηήξημε. Σν ζνιφ 

ζεκείν ζε απηή ηε ζπλζήθε είλα, φηη ηειηθά ε νηθνλνκηθή ζηήξημε είλαη δπλαηφ λα 

αθνξά ην παλεπηζηήκην φπνπ θνηηά ην άηνκν θαη φρη ην ίδην θαη νη αλάγθεο ηνπ.  

Απηή ηελ θαηάζηαζε πεξηγξάθεη ε Λέκε, ηεο νπνίαο ην θχιν θαη ε θαηαγσγή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ηεκπέιεο δηεθδίθεζεο ρνξεγηψλ, φηαλ εξγαδφηαλ ζην ηκήκα 

ειεθηξαθνπζηηθήο ζχλζεζεο ζην παλεπηζηήκην ηεο Επξίρεο. Γηέθεξε ηφζν πξνο ηελ 

θαηαγσγή ηεο, φζν θαη πξνο ην θχιν, θαζψο, φπσο αλαθέξεη «Μηα νκάδα Διβεηψλ 

αληξψλ είρε ζηελ νκάδα ηεο κηα λεαξή δηεπηζηεκνληθή θαιιηηέρλε απφ βαιθαληθή 

ρψξα, εκέλα», ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε, ψζηε λα παίξλεη ην ηκήκα ρνξεγίεο, νη νπνίεο 

απεπζχλνληαλ ζε κεηνλφηεηεο, ρσξίο φκσο ε ίδηα ε Λέκε λα ληψζεη φηη απνηειεί θάηη 

ηφζν δηαθνξεηηθφ «εγψ φκσο ήκνπλ θαη έλησζα ζαλ έλα παηδί κέζα ζηα ππφινηπα πνπ 

έπαηδε κε ηα ίδηα παηρλίδηα» (Λέκε 2020, Παξάξηεκα Α.3).  

Ο δηαρσξηζκφο ησλ κεηνλνηήησλ θαη ε θαηλνκεληθή πξνζπάζεηα ζηήξημεο πνπ 

επηδηψθνπλ νη θνξείο, θαίλεηαη φηη ηειηθά ακβιχλεη ην ράζκα κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηηο κεηνλφηεηεο θαη ζε απηψλ πνπ δελ αλήθνπλ. Υαξαθηεξηζηηθά ε Λέκε 

αλαθέξεη:  



77 

«εκπεξηείρε φιεο ηηο παγίδεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα παθέηα κεηνλνηήησλ: 

δεκηνπξγνχλ ςεπδείο ηαπηφηεηεο θαη γηα ηνπο απέμσ αιιά θαη γηα εκάο πνπ 

δηαβάδνπκε ηελ πνξεία καο σο κνλαρηθνί ήξσεο.» (Λέκε 2020, Παξάξηεκα Α.3). 

3.4.5. Υώξνο, ζώκα, θίλεζε. 
 

πλήζσο ε επηηέιεζε νξγαλσκέλσλ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο κε αηζζεηηθφ ή 

θαιιηηερληθφ ελδηαθέξνλ ζε έλα ρψξν (π.ρ. ρνξφο, ξπζκηθή γπκλαζηηθή θ.η.ι.), 

ζπλνδεχνληαη απφ κνπζηθή θαη νξγαλψλνληαη βάζεη κηαο ρνξνγξαθίαο. Ζ ρνξνγξαθία 

είλαη έλα κέζν, ην νπνίν ππάξρεη ζε δχν ρψξνπο: ζην θπζηθφ ρψξν θαη ζηνλ 

«θαληαζηηθφ ρψξν ηεο κνπζηθήο» (Duerden 2007). «Ζ κνπζηθή θαη ν ρνξφο 

κνηξάδνληαη πνιιά θνηλά ζηνηρεία, π.ρ. ξπζκφο, παικφο, κέηξν θαζψο θαη φηη 

νξγαλψλνληαη κέζα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ» (Duerden 2007, 74). Ζ 

Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή πνπ είρε εληαηηθή ελαζρφιεζε κε ηε ξπζκηθή γπκλαζηηθή 

ζηελ παηδηθή ηεο ειηθία, ππνζηεξίδεη φηη «γηα εκέλα απηά ήηαλ θάπσο ζπλδεδεκέλα 

θαη κ‟ έλαλ ηξφπν , δελ κπνξείο λα ηα δηαρσξίζεηο αλ ζεο» (Παπαιεμαλδξή-

Αιεμαλδξή 2020, Παξάξηεκα Β.6). 

Γε ζα ζηαζψ ζε απηή ηε ζχλδεζε σο πξνο ην απνηέιεζκα ηεο performance ή πξνο 

ζέκαηα αληίιεςεο κεηαμχ κνπζηθήο θαη ρνξνχ, αιιά ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζψκαηνο 

ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο performance δίλεηαη ζην άηνκν έλαο 

ρψξνο, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020). 

Χο απνηέιεζκα κηα ηέηνηνπ είδνπο performance κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή σο κηα 

ζπλάξηεζε ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ: ρψξνπ, ρξφλνπ, θίλεζεο, κνπζηθήο. Απηή ε 

ζπλάξηεζε αληηθξνχεη ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε κνπζηθή πξέπεη λα κειεηάηαη «κφλν σο 

κνπζηθή» ρσξίο ησλ ζπλππνινγηζκφ άιισλ, πιηθψλ ή/θαη ελζψκαησλ θξηηεξίσλ 

(Stefanou, Ragkou, Peki, Pazarloglou, Papoutsi 2016).  

Ζ εκπεηξία ηεο Λέκε ζηελ αίζνπζα ηεο Φηιαξκνληθήο ηνπ Βεξνιίλνπ, σο ρνξσδνχ 

ζην Requiem ηνπ Mozart, είλαη κηα απφδεημε ηεο παξαπάλσ ζέζεο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ πξνβψλ δελ είρε θαηαλνήζεη αθφκε ην ρψξν θαη ηε ζέζε ηεο ζε απηφλ, ψζηε λα 

ηνλ πεξηγξάθεη σο «θαχθαιν ρειψλαο» θαη «δηαρεηξίζηκν» (Λέκε 2020, Παξάξηεκα 

Α.2). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαπιίαο φκσο αλαθέξεη φηη «έλησζα λα γίλνκαη έλα κε 

θάηη ηεξάζηην» (Λέκε 2020, Παξάξηεκα Α.2). Ζ ζέζε ηεο ζην ρψξν (κπξνζηά θαη ζε 

απφζηαζε απφ ην θνηλφ) ηεο επέηξεςε λα αθνπγθξαζηεί ην θνηλφ ηεο ζπλαπιίαο, ην 
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νπνίν έλησζε φηη είλαη δίπια ηεο (Λέκε 2020). Μεηά ην ηέινο ηεο ζπλαπιίαο, 

αλαθέξεη  «θαηεπζχλζεθα πξνο ηνπο ρψξνπο ηνπ θνηλνχ κε έπηαζε έλαο παληθφο γηαηί 

θαηαλφεζα γηα πξψηε θνξά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θηεξίνπ θαη ην κέγεζνο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο πνπ κνπ είρε πξνζθεξζεί ηφζν γελλαηφδσξα» (Λέκε 2020, Παξάξηεκα 

Α.2). Δπνκέλσο θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν επηηειείηαη κηα performance, είλαη 

πηζαλφ λα δηακνξθψλεη ηελ εκπεηξία απηήο θαη ζπκβάιιεη ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε 

ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηεο ζέζεο ηνπ αηφκνπ ζε απηφ. Οδεγεί δειαδή ζε κηα 

επίγλσζε, ηφζν γηα ην ίδην ην «έξγν» (νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ έρεη), αιιά θαη γηα ην 

ξφιν, ηε ζέζε θαη ηε ζηάζε ηνπ αηφκνπ κέζα ζε απηφ.  

Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί επίζεο, φηη ε επηβνιή ηεο επηηέιεζεο ηνπ θχινπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηα έκθπια ζηεξεφηππα πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζσκαηηθέο-θηλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ. Έηζη ηα αγφξηα πξνηξέπνληαη λα αζρνιεζνχλ κε 

ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ ηελ αξξελσπφηεηα θαη είλαη 

θπξίσο νκαδηθέο, ελψ ηα θνξίηζηα κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ 

θαιαηζζεζία θαη ηελ επγελή θχζε, π.ρ. ν ρνξφο (Cranny-Francis et.al. 2003, Shen, 

Chen, Tolley and Scrabis 2003). Σφζν ε Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή, φζν θαη Λέκε 

αλαθέξνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο γηα θνξίηζηα,56 θαη κάιηζηα δίλνπλ 

κεγάιε βαξχηεηα ζε απηέο, θαζψο ππνζηεξίδνπλ φηη ηηο έρνπλ επεξεάζεη πνιχ βαζηά 

ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπο. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

γίλνληαη αληηιεπηέο κέζσ ηνπ ζψκαηνο, έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζε απηφ. Σν ζψκα 

αθνκνηψλεη θαη ελζσκαηψλεη πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο δέρεηαη απφ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δεκηνπξγεί ην δηθφ ηνπ θψδηθα ιεηηνπξγίαο. Ο θψδηθαο κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη ζε «ζηάζεηο, ζπλήζεηεο, θπζηθέο ηθαλφηεηεο θαη πεξηνξηζκνχο, ηα νπνία 

ζηνηρεία ηειηθά είλαη ην ίδην ην ζψκα», δηφηη ηειηθά «ην ζψκα ζσκαηνπνηεί 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο, ζρεηηδφκελεο κε έκθπια δεηήκαηα» (Cranny-

Francis et.al. 2003, 83).  

 

 

                                                           
56 Θ Παπαλεξανδρι-Αλεξανδρι προπονοφνταν ςτθ ρυκμικι γυμναςτικι από τα 5 τθσ χρόνια, ζωσ τα 
12 (περίπου), θ Εςκιρ Λεμι χόρευε κλαςικό μπαλζτο ςτθν παιδικι τθσ θλικία Λζμθ 2020, 
Παπαλεξανδρι-Αλεξανδρι 2020). 
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3.4.6. Γηδαζθαιία ηεο ζύγρξνλεο κνπζηθήο ζηελ Διιάδα θαη ε ζύγρξνλε 
δηδαζθαιία ζηελ Διιάδα.  

 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο ζην ειιεληθφ κνπζηθφ ζχζηεκα, θαη θπξίσο 

ζηα σδεία, ηα νπνία απνηεινχζαλ (εηδηθά απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ηε βαζηθή κνξθή επίζεκεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα) θαίλεηαη φηη αληηκεησπίδεη κεγάιν πξφβιεκα 

αλαρξνληζκνχ (Stefanou 2019).  

Ζ Υαηδνπνχινπ (2020) αλαθέξεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο πνηφηεηεο ηεο θξάζεο 

«ζχγρξνλε κνπζηθή»: α) ε κνπζηθή ηνπ ζήκεξα, απηή πνπ ζπκβαίλεη ηψξα,57 β) ε 

κνπζηθή, ε νπνία κπνξεί λα έρεη ζχγρξνλν ζηπι. Χο πξνο ηε δεχηεξε πνηφηεηα θέξλεη 

γηα παξάδεηγκα ηε κνπζηθή ηνπ Satie, Debussy, ε νπνία ζχκθσλα κε ηε Υαηδνπνχινπ 

«έρεη κηα θξεζθάδα κέζα ζην ρξφλν» (Υαηδνπνχινπ 2020, Παξάξηεκα Γ.4). 

πλήζσο ε δηδαθηέα χιε πξνζεγγίδεη κφλν ηελ ζχγρξνλε κνπζηθή, σο ζχγρξνλν 

ζηπι, θαη αγλνεί ηε κνπζηθή ηνπ ζήκεξα. Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη φηη ζπλήζσο 

κνπζηθή, ε νπνία ζπληέζεθε κεηά ην 1920, δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ χιε ησλ 

σδείσλ (Stefanou 2019) επνκέλσο δε γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ απφθιηζε θάπνησλ 

ρξφλσλ, αιιά ελφο νιφθιεξνπ αηψλα. πσο αλαθέξεη ε Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 

απφ ηελ πξνζσπηθή ηεο εκπεηξία ζε σδείν πνπ θνηηνχζε « αλαδεηνχζα κηα γλψζε 

ζηε ζχγρξνλε κνπζηθή ε νπνία φκσο δελ ππήξρε, ε κνπζηθή ζηακαηνχζε ζηνλ 

Stravinsky» (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020, Παξάξηεκα Β.8).  

Σφζν ην πεξηερφκελν ηεο χιεο πνπ πεξηιακβάλεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά αλδξηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο θαη ηα έξγα ηνπο, αιιά θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ καζεκάησλ πνπ 

είλαη έηζη ζρεδηαζκέλνο, ψζηε λα κελ αγγίδεη ζέκαηα, ηα νπνία ζεσξνχληαη «εμσ-

κνπζηθά» (Stefanou 2019) έρεη σο απνηέιεζκα έλα αλαρξνληζηηθφ κνπζηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα απηφ δελ είλαη κφλν αλαρξνληζηηθφ, γηαηί ε χιε 

δηαθφπηεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, αιιά θαη γηα ηελ πνηφηεηα απηήο, θαζψο είλαη 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά αλδξνθξαηνχκελε θαη θαίλεηαη φηη νη γπλαίθεο εμαηξνχληαη 

ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο.   

Ζ απνζηψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο χιεο, θαίλεηαη φηη ίζσο έρεη 

πξνεθηάζεηο θαη ζην ρψξν ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

                                                           
57 Τθν αναφζρει ωσ : “Heiden Dachten” (ςτα Ολλανδικά) και ςθμαίνει «τθσ ςθμερινισ μζρασ».  
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ζπνπδαζηξηψλ. Έηζη ινηπφλ, νη ζπνπδάζηξηεο ζπρλά απνηξέπνληαη ζην λα εθθξάδνπλ 

ηελ άπνςή ηνπο θαη λα αθνχγεηαη ε θσλή ηνπο θαη φηαλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην, ηφηε 

είλαη πηζαλφ λα δερηνχλ βία. πσο πεξηγξάθεη ε Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή, φηαλ 

θνηηνχζε ζην σδείν, ζηελ ηάμε ηεο ρνξσδίαο ηφικεζε θάπνηα ζηηγκή λα εθθξάζεη 

ηελ άπνςή ηεο γηα ην φηη ζα έπξεπε λα απνθαζίζνπλ κέζα απφ κηα θνηλή ζπδήηεζε, 

φια ηα κέιε ηεο ρνξσδίαο καδί κε ηνλ θαζεγεηή, πνηα ηξαγνχδηα ζα πεξηειάκβαλαλ 

ζην ξεπεξηφξηφ ηνπο. Χο απάληεζε δέρηεθε ηε βίαηε ζηνρνπνίεζε ηνπ θαζεγεηή ηεο 

θαη ην εηξσληθφ ζρφιην «πνηα λνκίδεηο φηη είζαη εζχ;» Ζ απάληεζε ηεο 

Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή ηφηε ήηαλ «είκαη απηή πνπ έρεη κηα θσλή κέζα ζε απηή ηε 

ρνξσδία, αιιά απηή ε θσλή γηα λα ζπλερίζεη λα αθνχγεηαη, λα ππάξρεη θαη λα ιάκςεη 

πξέπεη λα ηεο δνζεί θαη ε επθαηξία ηεο θσλήο» (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020, 

Παξάξηεκα Β.8) πνπ ζπλνςίδεη ην λφεκα ηεο ηνπνζέηεζεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνθαλψο θαη ππάξρνπλ δηδάζθνπζεο / -νληεο πνπ δίλνπλ ην 

ρψξν ζηηο θσλέο ησλ καζεηξηψλ λα ππάξμνπλ θαη πξνάγνπλ ην δηάινγν. Απηφ ην 

γεγνλφο ελδπλακψλεη ην θάζε άηνκν θαη, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο, επηηξέπεη ζε 

απηφ λα εθθξαζηεί, λα κελ θάλεη κηα απιή επίδεημε γλψζεσλ, θαη λα απνθηήζεη 

βαξχηεηα ν ιφγνο ηνπ (Λέκε 2020, Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020). Ζ ιέμε θιεηδί 

θαίλεηαη λα είλαη ν «επαγγεικαηηζκφο», φπσο δηαηππψλεη ε Παπαιεμαλδξή-

Αιεμαλδξή θαη ε αληηκεηψπηζε «ίζε πξνο ίζν».  

3.4.7. Δξγαζηαθό πεξηβάιινλ: πξαθηηθέο δπζθνιίεο γπλαηθώλ ζην εξγαζηαθό 
ρώξν.  

 

Οη αλαινγίεο θαίλεηαη σζηφζν λα αιιάδνπλ φηαλ ε γπλαίθα, πνπ ζηέθεηαη απέλαληη 

ζε κηα πιεηνςεθία αλδξψλ, είλαη ζπλάδειθφο ηνπο θαη φρη καζήηξηα. Δθεί ζπρλά ε 

αληηκεηψπηζε κπνξεί λα αιιάμεη θαη λα κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηελ εκπεηξία ηεο 

Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή. ηαλ έλαο εξγαζηαθφο ρψξνο απνηειείηαη ζρεδφλ κφλν 

απφ άλδξεο, ε παξνπζία κηαο γπλαίθαο ηελ θάλεη λα κνηάδεη σο outsider. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο είλαη πηζαλφ λα γίλεη ηφζν πξνζβιεηηθή, ψζηε λα 

ππνβηβάδεη ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηεο. Οη ηαθηηθέο ππνβηβαζκνχ θαη ακθηζβήηεζεο 

ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηξφπνπο πνπ ην ζχκα δελ κπνξεί λα απνδείμεη, δελ 

δηψθνληαη πνηληθά θαη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «ηπραία πεξηζηαηηθά» (έλαο 

αξθεηά άζηνρνο, θαηά ηε γλψε κνπ, ραξαθηεξηζκφο). κσο ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη, 

φηαλ απηά ζπκβαίλνπλ θαη‟ επαλάιεςε, ζηνρνπνηψληαο έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν, 
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ιφγσ ηεο έκθπιεο (ζε απηή ηελ πεξίπησζε) ηαπηφηεηάο ηνπ.58 Γηα παξάδεηγκα, ην λα 

είλαη κηα δηδάζθνπζα πάληα ην ηειεπηαίν άηνκν πνπ ζα κηιήζεη ζε κηα επηηξνπή ή 

φηαλ απνθιείνπλ πάληα κηα εξγαδφκελε απφ δξαζηεξηφηεηεο / παξνπζηάζεηο θ.ν.θ., 

(Φαξξά 2020) απνηππψλεη ηελ πξνβιεηηθή ζηάζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο απέλαληη ζε 

απηή. Με απηφ ηνλ ηξφπν ππαηλίζζνληαη φηη ν ιφγνο ηεο δελ έρεη βαξχηεηα θαη 

εθδειψλνπλ ηελ αδηαθνξία ηνπο ή ηε δπζαξέζθεηά ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηεο.  

Αθφκε, γπλαίθεο πνπ θαηέρνπλ πςειέο ζέζεηο,  ζηεξνχληαη θάπνηα απφ ηα πξνλφκηά 

ηνπο δηφηη ζπλάδειθνη θαη θνηηεηέο δελ ηηο αληηκεησπίδνπλ ηζάμηα κε ηνπο άλδξεο 

νκφηηηινχο ηνπο. πσο αλαθέξεη θαη ε Φαξξά «είκαη εδψ (ζ.ζ. ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Washington) φρη σο ζπλζέηεο ή σο ερεηηθή θαιιηηέρλεο, είκαη εδψ σο ε expert59 ζην 

interactive art ζην electronic art» (Φαξξά 2020, Παξάξηεκα Γ.5). 

 Παξάιιεια ε αληηκεηψπηζή ηεο Φαξξά σο expert εθάπηεηαη ζηνλ ηζρπξηζκφ ηεο 

Abtan (2016) θαη Bailyn (2003) φηη νη γπλαίθεο νθείινπλ λα είλαη εηδήκνλεο, πιήξσο 

θαηαξηηζκέλεο, ηαιαληνχρεο θαη άξηζηεο επαγγεικαηίεο, ψζηε είηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

έλα πεηξακαηηθφ ζχλνιν κνπζηθήο είηε λα αλαιάβνπλ κηα αθαδεκατθή ζέζε, θάηη ην 

νπνίν δελ ηζρχεη ηφζν έληνλα θαη θαζνιηθά γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο.  

Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο επίζεο, ζηηο νπνίεο απηή ε πξαθηηθή απνκάθξπλζεο, 

απνζάξξπλζεο θαη άληζεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλζεηξηψλ / θαιιηηέρληδσλ γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν άκεζε θαη θαλεξή. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επηζηξαηεχνληαη ηαθηηθέο 

βίαο θαη ζηνρνπνίεζεο, αιιά θαη έληνλα ππνβηβαζηηθφο θαη εηξσληθφο ιφγνο.  

«Θέιεηο λα κηιήζνπκε γηα ηα ζρφιηα πνπ άθνπζα απφ αλζξψπνπο θαηά ιάζνο γηα 

ην πψο κνπ κηιήζαλε; Πψο κνπ επηηεζήθαλε κπξνζηά ζηνλ θφζκν; «Πνηα λνκίδεηο 

φηη είζαη εζχ;» «Μφλν εζχ λνκίδεηο έρεηο ηέηνηεο ηδέεο;» , είρα κείλεη παγσηφ. Καη 

ιέσ «θάηζε, ζαο μέξσ θαη απφ άιιε θνξά; Καη πνηνο είζαη εζχ; Καη πνηνο είζαη 

εζχ πνπ ζα καο θάλεηο θνπκάλην;» δειαδή αληηκεηψπηζε πνπ δελ κπνξνχζα νχηε 

                                                           
58 Σε καμία περίπτωςθ δεν εννοϊ ότι αυτζσ οι πρακτικζσ αναφζρονται μόνο ςτο φφλο. Θ φυλι, θ 
κρθςκεία, θ κοινωνικι τάξθ, το ςϊμα, ακόμθ και θ θλικία ι γενικά οποιοδιποτε χαρακτθριςτικό δε 
ςυμφωνεί με αυτά τθσ πλειοψθφίασ, γίνεται ςτόχοσ . Δυςτυχϊσ θ ζκταςθ τθσ εργαςίασ είναι 
περιοριςμζνθ για να αναφερκϊ ςε όλα αυτά, οπότε εςτιάηω ςτο ζμφυλο ηιτθμα.  
59 Θ Ψαρρά χρθςιμοποιεί ςε αυτό το ςθμείο τθ λζξθ expert με αρνθτικι χροιά. Θεωρείται μεν 
ειδιμων αλλά ςε ζνα πλαίςιο πολφ ςτενό και ςε ζνα πολφ ςυγκεκριμζνο πεδίο γεγονόσ που 
υποβιβάηει τθν αξία τθσ.  
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λα ηελ εμεγήζσ, νχηε λα ηε δηαλνεζψ».60 (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020, 

Παξάξηεκα Β.17) 

Γπζηπρψο εθηφο απφ ηηο ιεθηηθέο επηζέζεηο θαη ηελ ςπρνινγηθή βία, δε ιείπνπλ νχηε 

ηα πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020).  

«Σψξα λα πνχκε γηα ηηο πξφβεο πνπ έθαλα κε θάπνηα απφ ηα κέιε πνπ 

θάπνηνο πξνζπάζεζε λα κε θηιήζεη ηελ ψξα ηεο πξφβαο, λα πνχκε φηη σο 

γπλαίθα σο λέα γπλαίθα πνπ ν κνπζηθφο κε θιεξηάξεη, ηελ ψξα πνπ θάλνπκε 

ηελ πξφβα;» (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020, Παξάξηεκα Β.17). 

Ζ χπαξμε φισλ απηψλ ησλ αλαθνξψλ ζε πεξηζηαηηθά βίαο θαη ππνβηβαζκνχ ησλ 

θαιιηηέρληδσλ, ηηο θέξλεη ζε κηα ζέζε πνπ εθηφο απφ επαγγεικαηίεο πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνπλ κφλεο ηηο εαπηέο ηνπο, θάηη πνπ ζπαλίσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ αλδξψλ.61 Με άιια ιφγηα, νθείινπλ εθηφο απφ απφ ηελ θαιιηηερληθή 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο λα έρνπλ θαη αθηηβηζηηθή δξαζηεξηφηεηα (Walsche 2019). Απφ 

ηε ζηηγκή πνπ δελ ππάξρεη θάπνην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ λα επηηεξεί θαη λα 

θαηαδηθάδεη ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο ή ην θάλεη ζε πνιχ επηθαλεηαθφ πιαίζην, 

ρσξίο λα ιακβάλεη νπζηαζηηθά κέηξα ζηήξημεο θαη αληηκεηψπηζεο, ηφηε απηέο 

θαιιηεξγνχληαη θαη γίλνληαη αληηιεπηέο σο «θαλνληθφηεηα». Έηζη, ην λα αληηηαρζεί 

κηα γπλαίθα ζε απηέο θαη λα ηηο αληηκεησπίζεη απνηειεί έλα πνιχ δχζθνιν εγρείξεκα, 

δηφηη απηέο ζεσξνχληαη θάηη ην θπζηνινγηθφ (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020).  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αληηκεηψπηζε απηήο ηεο «θαλνληθφηεηαο», ελψ 

θξίλεηαη άθξσο απαξαίηεηε, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνδπλακσηηθά πξνο ην 

θαιιηηερληθφ έξγν κηαο δεκηνπξγνχ, θαζψο απαηηεί ελέξγεηα, ρξφλν θαη θφπν 

(Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020).  

3.4.8. ρέζε εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθώλ απνδνρώλ. 
 

Σν δήηεκα ηεο εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα θαιχςεη ηα έμνδα γηα ηε δσή ήηαλ έλα αθφκε 

ζνβαξφ δήηεκα, ην νπνίν ζρνιηάζηεθε αξθεηά έληνλα ζηηο ζπλεληεχμεηο. Ζ 

                                                           
60 Αναφζρεται ςε ζνα εργαςτιριο, το οποίο είχε κάνει ςτθν Ακινα το 2008, με τθν Ζνωςθ Ελλινων 
Μουςουργϊν.  
61 Διευκρινίηω για άλλθ μια φορά ότι αναφζρομαι ςτθ διάςταςθ του φφλου και όχι ςε άλλεσ 
παραμζτρουσ. 
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Μαξηάλζε Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή62 θαη ε Αθξνδίηε Φαξξά63, νη νπνίεο 

αλαθέξζεθαλ εθηελέζηεξα ζε απηφ ην δήηεκα, ζρνιηάδνπλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαδέιθσλ αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο κηαο ζηαζεξήο θαη 

ηθαλνπνηεηηθήο ακνηβήο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη έλα ίδξπκα / παλεπηζηήκην / κηα εηαηξία πνπ λα 

ζηεξίδεη ηελ εξγαδφκελε νηθνλνκηθά κε έλα κηζζφ, ε εμαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ, κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνο ην δελ, θαίλεηαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιε. Ζ εξγαζία γηα κηα αλεμάξηεηε θαιιηηέρληδα ζηε ζχγρξνλε 

κνπζηθή / ερεηηθέο ηέρλεο απαηηεί κεγάιε πξνζσπηθή πξνζπάζεηα θαη θφπν αιιά 

ελέρεη θαη δηάθνξεο παγίδεο.  

πσο αλαθέξεη ε Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή, ε θάιπςε ησλ πξνο ην δελ ήηαλ πάληα 

έλα απφ ηα δεηήκαηα ζηε δνπιεηά ηεο. Ζ κνπζηθή ήηαλ πάληα ε επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη εξγαδφηαλ είηε σο απηνζρεδηάζηξηα, είηε σο ζπλζέηξηα κε 

αλαζέζεηο (commissions) φκσο δελ ππήξραλ πάληα νηθνλνκηθέο απνιαβέο ζην 

κέγεζνο ελφο κηζζνχ. Παξ‟ φια απηά, πάληα πξνζπαζνχζε λα ηεο δίλεηαη θάπνηα 

ακνηβή γη‟απηφ. Ζ ίδηα αλαθέξεη φηη επέκελε ζην «λα εμαζθαιίζεη θάηη, αλ φρη έλα 

κηζζφ, κηα ερνγξάθεζε, ηα ηαμηδησηηθά έμνδα, θάπνην κηθξφ ρξεκαηηθφ πνζφ θ.η.ι.» 

(Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020, Παξάξηεκα Β.17). Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε θάιπςε 

ησλ εμφδσλ ή ε παξνρή ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ κηζζνχ δελ ήηαλ πάληα δεδνκέλε, ψζηε 

λα αλαγθάδεηαη λα επηκέλεη ηφζν ζε απηφ ην δήηεκα. Πξέπεη λα ζρνιηαζηεί φηη ε 

Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή αλαγλσξίδεηαη σο ζπλζέηξηα αληίζεηα απφ ηελ Φαξξά, ε 

νπνία θέξεη ηελ ηακπέια ηεο δηακεζηθήο θαιιηηέρληδαο πνπ εηδηθεχεηαη ζηα 

ειεθηξνληθά. Απηφ νδεγεί ηελ Φαξξά ζηε δήισζε «δελ είλαη θάηη ην νπνίν κπνξείο 

λα βάιεηο ζε κηα θαηεγνξία θαη λα πεηο φηη ζα θάλσ κηα ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά θαη φηη 

απηφ είλαη ε δνπιεηά κνπ θαη ζα βγάισ ηα πξνο ην δελ απφ απηφ» (Φαξξά 2020, 

Παξάξηεκα Γ.5). Δπνκέλσο φηαλ ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο θαη λα κπεη θάησ απφ κηα «νκπξέια» θαζεθφλησλ θαη 
                                                           
62 Θ Μαριάνκθ Παπαλεξανδρι-Αλεξανδρι εργάηεται ωσ Επίκουρθ Κακθγιτρια Σφνκεςθσ και 
Θχθτικϊν Τεχνϊν ςτο Πανεπιςτιμιο Cornell ςτθν Ithaca τθσ Νζασ Υόρκθσ, από το 2016. Ακόμθ θ ίδια 
τθσ αναφζρει ότι αναλαμβάνει πολφ ςυχνά commissions από διάφουρσ 
οργανιςμοφσ/ιδρφματα/μουςικά ςφνολα, κάνει recidencies ςε πανεπιςτιμια και ςυνεργάηεται με 
εκκεςιακοφσ χϊρουσ ςε όλο τον κόςμο.  
63 Θ Αφροδίτθ Ψαρρά εργάηεται ωσ Επίκουρθ Κακθγιτρια Ψθφιακϊν Τεχνϊν και Πειραματικϊν 
Μζςων ςτο πανεπιςτιμιο τθσ Ουάςινγκτον από το 2016. Ζχει διδάξει και ωσ guest lecturer ςτθν 
Ευρϊπθ, ςτισ Θ.Π.Α. και ςτο Μεξικό. Ακόμθ διοργανϊνει ςυχνά εργαςτιρια, ςε Ευρϊπθ και Αμερικι, 
ςχετικά με το αντικείμενό τθσ.  
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ηθαλνηήησλ, νη επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο ζπρλά είλαη πεξηζζφηεξεο θαη πξνζθέξνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ακνηβήο. Γηαθνξεηηθά ε εμάξηεζε απφ κηα εηαηξία / ίδξπκα είλαη 

απαξαίηεηε, φπσο πεξηγξάθεη ε Φαξξά, πνπ εξγάζηεθε ζηελ Disney Research, ψζηε 

λα κπνξεί έπεηηα λα εξγαζηεί γηα έλα δηάζηεκα σο αλεμάξηεηε θαιιηηέρληδα, αιιά 

θαη ηψξα ζην παλεπηζηήκην ηεο Washington.  

Αθφκε, ζε ζπλάξηεζε κε ηε δπζθνιία ακνηβψλ απφ ηε ζπλζεηηθή δηαδηθαζία ε 

Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή θέξεη θαη ην ξφιν ηνπ θχινπ.  

«Δίλαη λα πιεξσζείο γηα ηε δνπιεηά πνπ θάλεηο. Καη απηφ πνιιέο θνξέο είλαη 

έλα κεγάιν ζέκα γηα ηνπο ζπλζέηεο θαη μέξσ πνιιέο πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ 

πνπ ηνπο πξφηεηλαλ λα θάλνπλ κηα φπεξα ρσξίο πιεξσκή γηαηί είλαη πνιινί 

απηνί πνπ πεξηκέλνπλ ζηελ νπξά.» (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020, 

Παξάξηεκα Β.17-Β.18). 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ππάξρεη θνξεζκφο ζην επαγγεικαηηθφ πεδίν ηεο ζχλζεζεο. 

Τπάξρνπλ πνιιά άηνκα, ηα νπνία είλαη πιήξσο θαηαξηηζκέλα θαη ηθαλά, ψζηε λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηε ζχλζεζε κεγάισλ θαη πνιχπινθσλ κνπζηθψλ έξγσλ (π.ρ. φπεξα), 

αιιά είλαη δηαηεζεηκέλα λα εξγαζηνχλ θαη ρσξίο ακνηβή, δηφηη έηζη ζεσξνχλ φηη ζα 

εμαζθαιίζνπλ θάπνηνπ είδνπο ζπκβνιηθφ θεθάιαην. κσο ην ζπκβνιηθφ θεθάιαην, 

αλ δελ εμαξγπξσζεί άκεζα, δελ είλαη αληαιιάμηκν, ψζηε λα θαιχςεη ηα θαζεκεξηλά 

απαξαίηεηα έμνδα ελφο αλζξψπνπ. Δπνκέλσο, θαίλεηαη έλα είδνο επαγγεικαηηθήο 

εμαπάηεζεο: άηνκα ηα νπνία έρνπλ αληαιιάμεη νηθνλνκηθφ θεθάιαην γηα λα 

απνθηήζνπλ ζπκβνιηθφ θαη λα ζεσξνχληαη ηθαλέο ζπλζέηξηεο / ζπλζέηεο, εξγάδνληαη 

ρσξίο ακνηβή, ψζηε λα θεξδίζνπλ παξαπάλσ ζπκβνιηθφ θεθάιαην κε ηελ ειπίδα απηφ 

λα εμαξγπξσζεί ζην θνληηλφ κέιινλ. Σν εξψηεκα ζε απηφ ην θαχιν θχθιν είλαη: 

«Πφηε ηειηθά εμαξγπξψλεηαη ην ζπκβνιηθφ θεθάιαην;» αιιά θαη «Πνησλ αηφκσλ ην 

ζπκβνιηθφ θεθάιαην πξφθεηηαη λα εμαξγπξσζεί;». Σέινο, ην γεγνλφο φηη πξνηείλεηαη 

ζε γπλαίθεο λα επηηειέζνπλ ηελ ακίζζσηε εξγαζία δείρλεη φηη ην πην πηζαλφ είλαη νη 

γπλαίθεο λα γίλνληαη ππνρείξηα απηήο ηεο επαγγεικαηηθήο εθκεηάιιεπζεο, γηαηί 

αλακέλεηαη απφ απηέο λα επηηεινχλ ακίζζσηε εξγαζία (βι. Federici 2004, 2014, 

Hartmann 1979) 

 



85 

3.4.9. «Κιεξνλνκηθόηεηα» αθαδεκατθώλ ζέζεσλ θαη ζρέζεηο εμνπζίαο. 
 

Έλα δήηεκα ην νπνίν αλαθέξζεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο αθνξά ηε δηαδνρή ζηηο πςειέο 

αθαδεκατθέο ζέζεηο θαη ην πνηα άηνκα ηειηθά ηηο θαηαιακβάλνπλ. πσο έρεη 

αλαθεξζεί εθηελψο ζην βηβιηνγξαθηθφ κέξνο αιιά θαη παξαπάλσ, νη εξγαδφκελεο 

(ζρεδφλ θάζε θιάδνπ) ζπρλά εμαηξνχληαη ή απνζαξξχλνληαη λα θαηαθηήζνπλ πςειέο 

ζέζεηο ή/θαη ζέζεηο εμνπζίαο. χκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ 

κπνξεί λα επζηαζεί ν ηζρπξηζκφο φηη δηαθξίλεηαη  θάπνηαο κνξθήο «θιεξνλνκηθή» 

δηαδνρή ζέζεσλ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν.  

Δίλαη πηζαλφ ζε έλα ίδξπκα πνπ ππάξρνπλ άλζξσπνη ζε πςειέο ζέζεηο εμνπζίαο λα 

θαηαρξψληαη απηή ηελ εμνπζία κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο αθαδεκατθήο ειίη θαη 

δηαηήξεζε ηνπ status ηνπ ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο απαηηήζεηο. Λφγσ 

ηνπ έληνλνπ δηαρσξηζκνχ ζηελ ηεξάξρηζε ησλ αθαδεκατθψλ ζέζεσλ θαη ηελ 

δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ πνπ ηηο θαηέρνπλ, δεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα 

δηαθνξεηηθψλ ηαρπηήησλ, φζν αθνξά ηε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο εμέιηζεο (Born 

1995). Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη, φηη ζπλήζσο πθηζηάκελνη θαη πξντζηάκελνη64 πςειψλ 

παξαγσγηθψλ ζέζεσλ, ζπλδένληαη κε κηα ζρέζε ζηα φξηα ηεο επαγγεικαηηθήο θαη 

θηιηθήο πνπ ζηνρεχεη ζπρλά ζε πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ηεο θάζε πιεπξάο (Born 

1995). Αθφκε απηή ε ζρέζε κπνξεί λα έρεη ηηο ξίδεο ηεο πην πίζσ ζην ρξφλν, δηφηη δελ 

είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη πθηζηάκελνη έρνπλ ππάξμεη καζεηέο ησλ 

πξντζηάκελσλ (Φαξξά 2020). Απηή ε θαηάζηαζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

θαηάθηεζε ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ εμαξγχξσζή ηεο.  

Έηζη ινηπφλ, ζηα πιαίζηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο ειίη θαη ηνπ status ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ έληνλν δηαρσξηζκφ ηεο εξγαζίαο, αιιά θαη ηε δηαπξνζσπηθή ζρέζε πθηζηάκελσλ 

θαη πξντζηάκελσλ, παξαηεξείηαη ε δεκηνπξγία δχν νκάδσλ: απφ ηε κηα ηα άηνκα πνπ 

δε ζρεηίδνληαη κε εθείλα πνπ θέξνπλ ηελ «εμνπζία» ζηελ αθαδεκία – ηα «ακχεηα» 

θαη απφ ηελ άιιε ηα άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη θαη δέρνληαη λα ππεξεηνχλ θαη λα 

ζπλερίζνπλ ην έξγν ησλ πςειφβαζκσλ αηφκσλ – ηα «κπεκέλα» (Born 1995).  

«Έρνπλ κεγάιε ζέζε απηνί νη άλζξσπνη. Καη ηη γίλεηαη; Πεξηκέλεηο πφηε ζα 

θχγνπλ θαη πνιιέο θνξέο λα θχγνπλ απφ ηε δσή, γηα λα αιιάμεηο θάπνηα 

                                                           
64 Χρθςιμοποιϊ ςκόπιμα μόνο το ανδρικό γζνοσ, ϊςτε να τονίςω το γεγονόσ ότι ςτθ ςυντριπτικι 
πλειοψθφία οι άνκρωποι που απαρτίηουν αυτι τθν ελίτ είναι άνδρεσ.  
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πξάγκαηα. κσο απηνί έρνπλ εμαζθαιίζεη ηη ζα αθνινπζήζεη, πνηνο ζα 

αθνινπζήζεη. Δίλαη έλα είδνο ζξεζθείαο, ρεηξφηεξν θαη απφ ζξεζθεία, έλαο 

ηξφπνο παηξηαξρηζκνχ πνπ ζα αθνινπζήζεη.» (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 

2020, Παξάξηεκα Β.22).  

Ζ Φαξξά απφ ηε ζέζε ηεο Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Washington δειψλεη φηη είλαη ε «κφλε γπλαίθα ζην ηκήκα ηεο, ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ ηξεηο ιεπθνχο άλδξεο» θαη φηη απνηειεί ην outsider ζε απηφ ην πιαίζην (Φαξξά & 

2020, Παξάξηεκα Γ.6). Έηζη ινηπφλ, ε θαηάζηαζε απηή θαίλεηαη λα έρεη έκθπιν 

πξνζαλαηνιηζκφ, θαζψο ζπλήζσο νη γπλαίθεο εμαηξνχληαη γηα άιιε κηα θνξά απφ ηελ 

αλάιεςε πςειψλ ζέζεσλ θαη παξακέλνπλ ζηηο ζέζεηο αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαζίαο.  

πκπεξαζκαηηθά γίλεηαη ιφγνο γηα έλα «παηρλίδη εμνπζίαο» (Παπαιεμαλδξή-

Αιεμαλδξή 2020, Παξάξηεκα Β.3) ζην νπνίν δηαρσξίδνληαη νη ξφινη ησλ ηζρπξψλ 

θαη ησλ αδχλακσλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αθαδεκίαο. Οη ηζρπξνί πξνεηνηκάδνπλ ηνπο 

επφκελνπο ηζρπξνχο πνπ είλαη ζπλήζσο άλδξεο θαη πνπ εμππεξεηνχζαλ ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο ζην παξειζφλ. Δπνκέλσο απηνί νη λένη «ηζρπξνί» ζπληζηνχλ ηελ 

ειίη, ε νπνία πξφθεηηαη λα αλαδεηρζεί θαη λα ζπλερίζεη ην ήδε εγθαζηδξπκέλν 

θαζεζηψο (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020).  

3.4.10. Παγίδεο πξαθηηθώλ ζηήξημεο θαη αληηπξνηάζεηο.  
 

Πέξα απφ ηηο πξαθηηθέο βίαο, ηνλ ππνβηβαζκφ, ηελ απνζάξξπλζε πξνο ηηο 

θαιιηηέρληδεο ζην κνπζηθφ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηα παηρλίδηα εμνπζίαο πνπ ηηο ζέηνπλ 

ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ππάξρνπλ θαη πξαθηηθέο ππνζηήξημεο θαη ελζάξξπλζεο πξνο 

απηέο.  

Μηα πνιπζπδεηεκέλε πξαθηηθή ελζάξξπλζεο ησλ ζπλζεηξηψλ είλαη ε δηνξγάλσζε 

ζπλαπιηψλ θαη δηαγσληζκψλ πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε ζπλζέηξηεο. ε 

παξφκνηα ινγηθή ππάξρεη ε ππνρξέσζε, ζε θάπνηα παλεπηζηήκηα ζην εμσηεξηθφ,65 λα 

δέρνληαη θάζε ρξνληά ίζν αξηζκφ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζην ηκήκα ηεο ζχλζεζεο 

(Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020). Απηή ε πξαθηηθή φκσο, είλαη πηζαλφ λα ελέρεη 

αξθεηέο παγίδεο θαη θηλδχλνπο γηα ηηο ζπλζέηξηεο / θαιιηηέρληδεο.  

                                                           
65 Συγκεκριμζνα θ Παπαλεξανδρι-Αλεξανδρι αναφζρεται ςτο πανεπιςτιμιο Cornell, ςτο οποίο και 
διδάςκει.  
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Αξρηθά απηέο νη πξαθηηθέο ηείλνπλ λα ζεσξνχλ / παξνπζηάδνπλ ηηο ζπλζέηξηεο σο κηα 

«εππαζή νκάδα» ηνπ επαγγεικαηηθνχ θιάδνπ θαη ζπλερίδνπλ λα ηηο αληηκεησπίδνπλ 

σο κηα ηέηνηα. Απηφ ελέρεη ηελ παγίδα λα ζρεκαηηζηνχλ δηαθνξεηηθνί φξνη ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη ζηνλ ηξφπν πνπ εθηηκάηαη έλα κνπζηθφ έξγν πνπ είλαη πηζαλφ λα 

νθείινληαη ζε έκθπια ζηεξεφηππα. Έηζη ινηπφλ, δεκηνπξγείηαη ε θαηεγνξία ηεο 

«γπλαηθείαο κνπζηθήο» ε νπνία αμηνινγείηαη, εθηηκάηαη θαη πξνσζείηαη κε 

δηαθνξεηηθνχο φξνπο θαη αμίεο απφ ηελ ππφινηπε κνπζηθή (δειαδή ηελ «αλδξηθή»). 

Δπνκέλσο ε πξνζπάζεηα απηή αληί λα απειεπζεξψζεη ηε κνπζηθή απφ ηα θαλνληζηηθά 

δεζκά ηεο θηηάρλεη λέεο θαηεγνξίεο, κε ηηο δηθέο ηνπο ηακπέιεο πνπ νκαδνπνηνχλ θαη 

δηαρσξίδνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηε κνπζηθή (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020, 

Υαηδνπνχινπ 2020). 

Αθφκε, απηή ε πξαθηηθή ελέρεη θαη έλαλ πνιχ ζνβαξφ θίλδπλν. πσο αλαθέξεη ε 

Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή «είλαη θαη πξνζσξηλφ, είλαη επηθίλδπλν» (Παπαιεμαλδξή-

Αιεμαλδξή 2020, Παξάξηεκα Β.6). Απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο ηνλ ζηεξίδεη ζην 

γεγνλφο φηη απηέο νη πξνζπάζεηεο δε γίλνληαη νξγαλσκέλα θαη ζπλεηδεηά αιιά 

πεξηζηαζηαθά ζαλ κηα ηάζε ή κφδα. Δπίζεο δελ επαλεμεηάδνπλ ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο 

φξνπο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ππνεθπξνζψπεζή ηνπο, κε απνηέιεζκα ζπάληα λα 

ακθηζβεηείηαη ηειηθά ε «θαλνληθφηεηα» ηεο βίαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ. Έηζη 

δηαγσληζκνί θαη ζπλαπιίεο πνπ απεπζχλνληαη κφλν ζε γπλαίθεο ζπλζέηξηεο είλαη 

πηζαλφ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλα ζεκείν θαζεζπραζηηθά. Σέινο, είλαη πηζαλφ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο έλα είδνο κπνχκεξαλγθ ζηε δηεθδίθεζε ηεο ηζφηεηαο, δηφηη 

απνηεινχλ κηα επηθαλεηαθή απφδεημε θαη κηα εχθνιε δηθαηνινγία γηα ηελ παξνπζία 

ησλ ζπλζεηξηψλ, ρσξίο φκσο απηή λα ππήξμε πνηέ εθάκηιιε ησλ ζπλζεηψλ 

(Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020).  

Χο πξνο απηέο ηηο απφςεηο νη ζπλεληεπμηαδφκελεο αληηπξνηείλνπλ πξαθηηθέο πνπ 

ζεσξνχλ φηη ζα ήηαλ δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζνπλ φλησο ππνζηεξηθηηθά πξνο ηηο 

ζπλζέηξηεο. Ζ Υαηδνπνχινπ πξνηείλεη λα δηεθδηθήζνπλ νη γπλαίθεο εληνλφηεξε 

παξνπζία ζηνπο κνπζηθνχο ζεζκνχο, ψζηε «λα εθηηκάηαη πξαγκαηηθά ην έξγν θαη φρη 

απιψο ην γεγνλφο πνπ είζαη κηα γπλαίθα πνπ θάλεη θάηη» (Υαηδνπνχινπ 2020, 

Παξάξηεκα Γ.14). Δδψ φκσο πξνθχπηεη ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην πψο είλαη δπλαηφ 

λα δηεθδηθήζνπλ νη γπλαίθεο ηελ παξνπζία ηνπο κέζα ζε έλα θιίκα πνπ ηηο 

απνζαξξχλεη θαη ηηο απνηξέπεη λα ην θάλνπλ. ε απηφ απαληάεη ε Παπαιεμαλδξή-

Αιεμαλδξή, ιέγνληαο φηη «πξέπεη λα γίλεη κηα ζπλεηδεηή ελίζρπζε ησλ γπλαηθψλ ζε 
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πνιιά επίπεδα» (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020, Παξάξηεκα Β.6). Αξρηθά πξέπεη 

λα ππάξμεη νηθνλνκηθή ελίζρπζε, ε νπνία φκσο ζα θαίλεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ. Οη 

κεγάινη κνπζηθνί ζεζκνί θαη νξγαληζκνί ζα νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ 

ζπκπεξηιάβεη ηα έξγα ησλ γπλαηθψλ ζπλζεηξηψλ, φρη γηα κηα ζπλαπιία, αιιά γηα ηα 

επφκελα ρξφληα, ψζηε λα δηθαηνχληαη ρξεκαηνδφηεζε (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 

2020). Έπεηηα ζεσξεί απαξαίηεην φηη πξέπεη λα ππάξμεη ζπλνκηιία κεηαμχ ησλ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζην ρψξν εξγαζίαο, φπνπ νη γπλαίθεο ζα πεξηγξάςνπλ ζηνπο 

άλδξεο πψο ληψζνπλ θέξλνληάο ηνπο αληηκέησπνπο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

(Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020). 

3.4.11. Κνηλόηεηα. 
 

Ζ Abtan δίλεη ηελ εμήο απάληεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ελδπλάκσζεο ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ γπλαηθψλ ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή: «κνηξαζηείηε ηηο γλψζεηο ζαο καδί ηνπο, 

κνηξαζηείηε ηνπο θίινπο ζαο καδί ηνπο» θαη ζρνιηάδεη ηνλίδνληαο φηη «ν πνιηηηζκφο 

είλαη θάηη πνπ ην θηίδνπκε καδί κε ην λα θάλνπκε καδί πξάγκαηα θαη λα δηδάζθνπκε 

ην έλα ην άιιν πψο λα ηα θάλνπκε» (Abtan 2016, 58).  

Ζ χπαξμε νκάδσλ αλζξψπσλ, δειαδή θνηλνηήησλ, πνπ είλαη αλνηρηέο, ψζηε λα 

κπνξεί ην θάζε άηνκν πνπ ην επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη θαη ζηηο νπνίεο πξνάγεηαη ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ ηηο απαξηίδνπλ, απνηειεί ζεκαληηθφ 

ζπζηαηηθφ γηα ηε κνπζηθή (θαη φρη κφλν) εθπαίδεπζε θαη πξνψζεζε. Ζ έλλνηα ηεο 

θνηλφηεηαο δελ έρεη ηε ζεκαζία κηαο θαιιηηερληθήο νκάδαο πνπ δεκηνπξγεί έρνληαο 

έλα θνηλφ ζηφρν, νχηε ηε ζηειέρσζε θαιιηηερλψλ γηα ηε ζέζπηζε κηαο ζεζκηθήο 

νξγάλσζεο κε θάπνηα εμνπζία. Ζ θνηλφηεηα αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζε έλα αλνηρηφ 

δίθηπν ζε επίπεδν θαιιηηέρλε θαη αλζξψπνπ (Υαηδνπνχινπ 2020). Μηα νκάδα 

δειαδή φπνπ νη άλζξσπνη δε ζα ππάξρνπλ σο κνλάδεο, αιιά ζα ζπδεηνχλ, ζα 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο, ζα δηαθσλνχλ θαη ζα ζπδεηνχλ γηα ηε δηαθσλία ηνπο θαη ζα 

δεκηνπξγνχλ (Υαηδνπνχινπ 2020). Απηή ε επαθή θαη ζχλδεζε κε άιια άηνκα θάλεη 

ηα άηνκα πην αλνηρηά ζε λέεο ηδέεο, νη νπνίεο κάιηζηα είλαη ηθαλέο λα εκπλεχζνπλ. 

Αθφκε ε απνκάθξπλζε απφ ηελ ηδενινγία ηεο κνλάδαο: ηνπ αηφκνπ πνπ δνπιεχεη 

κφλν ηνπ θαη παξάγεη ην φιν-δηθφ ηνπ έξγν πνπ πξνσζείηαη απφ ηε λεν-θηιειεχζεξε 

αληίιεςε θαη ε πξνζζήθε ηεο πξνζσπηθήο πηλειηάο ηνπ θάζε αηφκνπ, κπνξεί ηειηθά 

λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε θαη βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ, αιιά θαη λα 

κεηαθέξεη ην έξγν ζε άιια επίπεδα θαη κνλνπάηηα (Φαξξά 2020). Με άιια ιφγηα, 
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πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ θάζε άηνκν ζα δψζεη θαη ζα πάξεη θάηη, ε νπνία 

φκσο αληαιιαγή δελ πξαγκαηνπνηείηαη εμαλαγθαζηηθά, αιιά απζφξκεηα κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηε ζπλεξγαζία, ζηελ νπνία δηδηθαζία δελ ππάξρεη ρψξνο γηα 

αληαγσληζκφ, θαζψο «δελ κπαίλεηο αληαγσληζηηθά, κπαίλεηο κε ηε δηάζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο, κπαίλεηο ηζφηηκα» (Υαηδνπνχινπ 2020, Παξάξηεκα Γ.13).  

πσο αλαθέξνπλ ε Υαηδνπνχινπ (2020) θαη ε Φαξξά (2020), θαίλεηαη φηη ε έλλνηα 

ηεο θνηλφηεηαο, φπσο έρεη πεξηγξαθεί παξαπάλσ, είλαη θάηη ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

έιιεηςε θπξίσο ζηελ Διιάδα. Παξαηεξείηαη έληνλε ε ππνεθξπνζψπεζε ησλ 

γπλαηθψλ ζε θνηλφηεηεο, εηδηθά ειεθηξνληθήο κνπζηθήο / ερεηηθψλ ηερλψλ, παξά ην 

γεγνλφο φηη ππάξρνπλ γπλαίθεο πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην πεδίν, αιιά θαη 

ζπκκεηνρή ζπλερψο ησλ ίδησλ, θπξίσο αλδξηθψλ, πξνζψπσλ ζε δηνξγαλψζεηο 

(Φαξξά 2020). Παξ‟ φιν πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο δελ απαξηίδεηαη απφ ηα πην 

νπηζζνδξνκηθά κπαιά, δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε δηάζεζε απφ ηε κεξηά ηνπο λα ζπάζεη 

απηφ ην θαηεζηεκέλν (Φαξξά 2020). Ζ Φαξξά (2020) πξνηείλεη φηη ν κνλαδηθφο 

ηξφπνο λα αιιάμεη απηή ε θαηάζηαζε είλαη λα ιεθζνχλ πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο 

ζηήξημεο απφ γπλαίθεο, γηα ηηο γπλαίθεο, ζην πεδίν ησλ θνηλνηήησλ ειεθηξνληθήο 

κνπζηθήο / ερεηηθψλ ηερλψλ. Απηφ ζα είλαη ην πξψην βήκα, ψζηε έπεηηα λα 

αθνινπζήζνπλ θαη λα εκπλεπζηνχλ θη άιιεο πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο (Φαξξά 2020).  

Σέινο, ζα ήζεια λα παξαζέζσ ηελ παξαηήξεζε ηεο Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή, ε 

νπνία αλαθεξφκελε ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ παξνπζηάδεη σο κηα 

θαηάζηαζε αλνηρηή ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ, γηα ην ιφγν φηη δελ ππάξρεη έλα 

παγησκέλν ζχζηεκα (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020).  

«ηαλ δελ έρεηο ζχζηεκα ππάξρεη απηή ε ειαζηηθφηεηα, πνπ κπνξεί λα έρεη θαη 

αξλεηηθή εθδνρή αιιά θαη θαιιηηερληθή εθδνρή» (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 

2020, Β.30) 

Δμεηάδνληαο απηή ηε δήισζε απφ ηελ νπηηθή ηνπ δεηήκαηνο ηνπ θχινπ, ζα κπνξνχζε 

λα δηαηππσζεί ν ηζρπξηζκφο φηη ε απνπζία ελφο ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο θαη 

παξνπζίαζεο ησλ θχισλ ζα κπνξνχζε λα δψζεη αθξηβψο απηή ηελ πνηφηεηα ηεο 

ειαζηηθφηεηαο θαη ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ. Με άιια ιφγηα, φηαλ δελ πθίζηαηαη έλα 

ζχζηεκα, ην νπνίν επηβάιιεη ηνπο θαλφλεο ζρεκαηηζκνχ ησλ θχισλ, κπνξεί ην θάζε 

άηνκν λα ζπγθξνηήζεη κφλν ηνπ ην θχιν ηνπ, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απηφ 

επηζπκεί λα έρεη.   
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4. πκπεξάζκαηα. 

Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάιπζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ έγηλε κηα πξνζπάζεηα γηα 

απνθσδηθνπνίεζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ κε θεληξηθφ άμνλα ην δήηεκα ηνπ θχινπ. 

ηα πιαίζηα ηεο δηχιηζεο ησλ δεδνκέλσλ παξαηήξεζα ηελ δηαζχλδεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο κε αξθεηέο ζέζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα.  

Αξρηθά επηβεβαηψλεηαη φηη ε επηβνιή θαηαζθεπήο ηνπ θχινπ θαηεπζχλεη ηα άηνκα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη αζρνιίεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο 

«αλδξηθέο» ή «γπλαηθείεο» (Cranny-Francis et al. 2003, Gilber 2009). 

Υαξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγεί εδψ ην παξάδεηγκα αλάκεζα ζηελ Φαξξά θαη Λέκε. Ζ 

Φαξξά έρεη δηδαρζεί πιέμηκν θαη θέληεκα απφ ηε γηαγηά ηεο, κηα εξγαζία κε 

μεθάζαξα έκθπιν πξνζαλαηνιηζκφ. Σν πιέμηκν ήηαλ αλέθαζελ κηα αζρνιία ησλ 

γπλαηθψλ (Myzelev 2009) θαη απνηειεί κηα κνξθή αλαπαξαγσγηθήο εξγαζίαο 

(Federici 2004, 2014, Hartman 1979). Αληίζεηα ην παηρλίδη ηεο Λέκε, ην νπνίν είρε 

σο επίθεληξν ηα εμαξηήκαηα κεραλψλ θαη ηε κεραλνινγία, ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε 

ηελ «ηδηνθπΐα» θαη ηελ εμεξεχλεζε, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ έκθπιν δηαρσξηζκφ, 

αλήθεη ζην αλδξηθφ θχιν. Παξ‟ φια απηά, ε Λέκε κεραλνπνηεί ηνλ εαπηφ ηεο, 

ιεηηνπξγψληαο έηζη πεξηζζφηεξν σο κηα κεραλή παξαγσγήο, παξά σο ρεηξηζηήο / 

εθεπξέηεο κεραλήο. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απνθηνχλ έκθπιν 

πξνζαλαηνιηζκφ, φρη κφλν απφ ηελ πνηφηεηά ηνπο (αλ πξνάγνπλ ην θάιινο ή ηελ 

αξξελσπφηεηα) αιιά θαη απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο ζηελ θνηλσλία (αλ δειαδή 

ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγηθή ή αλαπαξαγσγηθή εξγαζία).  

Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αηφκσλ, ηα νπνία ηηο εηζήγαγαλ 

θαη πιαηζίσλαλ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Απφ ηε κηα, ε γηαγηά, κηα γπλαηθεία 

θηγνχξα, ε νπνία θέξεη ζηνηρεία κηαο άιιεο επνρήο, ζηελ νπνία ν ξφινο ηεο γπλαίθαο 

ήηαλ πνιχ πην πεξηνξηζκέλνο ζηηο νηθηαθέο εξγαζίεο θαη είλαη πνιχ ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξάδνζε (Dubisch 1993). Απφ ηελ άιιε, δχν αλδξηθέο 

θηγνχξεο• ν παηέξαο, ν νπνίνο είλαη εθεπξέηεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ελζαξθψλεη ηελ 

αλδξηθή ηδηνθπΐα θαη ν αδεξθφο, ν νπνίνο είλαη ηζφβηνο ζχληξνθνο ζην παηρλίδη. 

χκθσλα κε ηελ Abtan (2016), εηδηθά ζε ηνκείο, φπσο ε κεραλνινγία, ππάξρνπλ 

απζηεξά φξηα γηα ηελ ελαζρφιεζε κηαο γπλαίθαο, έζησ θαη πεηξακαηηθά. Έηζη 
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γπλαίθεο, νη νπνίεο δελ είλαη ήδε εηδήκνλεο ή δελ έρνπλ έλαλ άλδξα πνπ ζα ηηο 

πξνζθαιέζεη ζην πεδίν θαη ζα ζηεξίδεη ηελ ππάξμή ηνπο εθεί, δε γίλνληαη εχθνια 

δεθηέο (Abtan 2016). Έηζη ινηπφλ, θαίλεηαη φηη ε χπαξμε δχν αλδξψλ έθαλαλ ηελ 

πξφζβαζε ηεο Λέκε ζην πεδίν επθνιφηεξε, θαη κάιηζηα ελφο άλδξα, ν νπνίνο 

πξνζέθεξε απιφρεηξα ηα κέζα θαη ην ρψξν θαη ελφο άλδξα, ν νπνίνο ηε ζπληξφθεπε 

ζην παηρλίδη ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε παξνπζία ηεο 

Υαηδνπνχινπ ζηνπο ThisFluid, ε νπνία κπήθε ζην κνπζηθφ ζρήκα έρνληαο γλψζεηο 

κνπζηθήο. Σν γεγνλφο φκσο, φηη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ ζρήκαηνο ήηαλ δχν άληξεο 

αξθεηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο, κε πεξηζζφηεξε εκπεηξία απφ απηή, ηελ έθαλε λα 

κνηάδεη πεξηζζφηεξν σο καζήηξηα κέζα ζην ζρήκα. 

Έλα αθφκε θξίζηκν ζέκα, ην νπνίν ζίγεηαη ηφζν ζηηο ζπλεληεχμεηο, φζν θαη ζηε 

βηβιηνγξαθία, είλαη ε δηδαζθαιία ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο. Ζ δηδαθηέα χιε 

παξνπζηάδεη πάξα πνιιέο ειιείςεηο, δηφηη αγλνεί ζρεδφλ έλαλ νιφθιεξν αηψλα 

κνπζηθήο ηζηνξίαο (Stefanou 2019, Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020, Υαηδνπνχινπ 

2020). Μάιηζηα, φρη κφλν δε δηδάζθεηαη ε ζχγρξνλε κνπζηθή, κε ηελ έλλνηα ηεο 

«ζεκεξηλήο κνπζηθήο», (Υαηδνπνχινπ 2020) αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ πξνζεγγίδεηαη 

αλήθεη ζην καθξηλφ παξειζφλ, θαζψο απνπζηάδεη ε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο θαη ε έξεπλα ζρεηηθά κε ην θχιν (Baker 2003, 

Lindeman 1992, ηεθάλνπ 2015).  

εκαληηθή ζέζε έρεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ καζεηξηψλ / 

ζπνπδαζηξηψλ απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Έηζη ινηπφλ, παξαηεξνχληαη πεξηπηψζεηο 

πνπ νη θαζεγεηέο επηδεηθλχνπλ παηξηαξρηθέο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ βία, ζηνρνπνίεζε, ππνβηβαζκφ, εηξσλεία θ.η.ι.. Απηέο νη 

πεξηπηψζεηο, παξαηεξνχληαη ζπλήζσο, φηαλ ε καζήηξηα / ζπνπδάζηξηα, αξλείηαη λα 

αθνινπζήζεη άθξηηα ηηο επηζπκίεο ηνπο, θέξλεη αληίξξεζε ζηα πηζηεχσ ηνπο θαη 

δηαθνξνπνηείηαη κέζσ ηεο ζηάζεο θαη ηεο έθθξαζήο ηεο (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 

2020). Με άιια ιφγηα, φηαλ απηέο παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ είλαη 

απνδεθηέο απφ ην παηξηαξρηθφ ζχζηεκα, νη άλδξεο παηξηάξρεο πξνζπαζνχλ λα ηνπο 

επηβάιινπλ ηνλ έιεγρν, λα ηηο ζπκκνξθψζνπλ κέζσ ηνπ θφβνπ θαη ηεο βίαο ψζηε λα 

ηηο θάλνπλ λα ληψζνπλ θαηψηεξεο θαη αδχλακεο γηα λα ηνπο επηβιεζνχλ  (Cranny-

Francis et al. 2003, Gilber 2009, Walby 1989).  
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Αθφκε, νη άλδξεο πνπ ζπκπεξηθέξνληαη θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ζηηο καζήηξηεο, δε 

δηζηάδνπλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ θαηά αλάινγν ηξφπν θαη ζηηο ζπλαθέιθηζζέο ηνπο.Σν 

θιίκα αληαγσληζκνχ ζην πιαίζην ηεο λενθηιειεχζεξεο ζθέςεο, νδεγεί ηνπο άλδξεο-

παηξηάξρεο ζε κηα πξνζπάζεηα εμνβειηζκνχ ησλ ζπλαδέιθηζζψλ ηνπο (MacArthur 

2014) πνπ είλαη δπλαηφ λα έρνπλ πεξηζζφηεξν ζπγθεθαιπκκέλε κνξθή (Φαξξά 2020) 

ή πνιχ πην βίαηε (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020). Έηζη ζπρλά νη γπλαίθεο 

απνθιείνληαη απφ ζπλεξγαζίεο θαη δε δίλεηαη βάξνο ζην ιφγν ηνπο (Φαξξά 2020) ή 

δέρνληαη πξνζσπηθέο επηζέζεηο, ιεθηηθή θαη ςπρνινγηθή βία (Παπαιεμαλδξή-

Αιεμαλδξή 2020). Παξαηεξείηαη φηη αξθεηά ζπρλά νη άλδξεο παηξηάξρεο 

ζπζπεηξψλνληαη, φπσο πεξηγξάθεη θαη ε Abtan (2016), φηη δειαδή νη άλδξεο ηείλνπλ 

λα δείρλνπλ απνδνρή θαη αιιεινυπνζηήξημε πνιχ πεξηζζφηεξν ζε άιινπο άλδξεο 

παξά ζε γπλαίθεο. Αθφκε, ζηα πιαίζηα ηεο αθαδεκατθήο θαξηέξαο, θαίλεηαη φηη νη 

απαηηήζεηο απφ κηα γπλαίθα αθαδεκατθφ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ έλαλ άλδξα 

(Bailyn 2003). Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη είλαη πνιχ πην δχζθνιν γηα κηα γπλαίθα 

αθαδεκατθφ λα αληηκεησπίδεηαη κε ην ίδην θχξνο ζηελ εξγαζία ηεο, φζν θαη νη άλδξεο 

ζπλάδειθνί ηεο, αθφκε θη αλ θαηέρνπλ ηελ ίδηα ζέζε (Φαξξά 2020). Δπίζεο ζπρλά, 

απηή ε θαηάζηαζε νδεγεί λα επηθνξηίδνληαη νη εξγαδφκελεο κε κνξθέο 

αλαπαξαγσγηθήο εξγαζίαο ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, γηα ηηο νπνίεο δελ ακείβνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά θαη νη νπνίεο ηηο δεζκεχνπλ απφ δηάθνξεο άιιεο αζρνιίεο, αιιά θαη 

παξεκπνδίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημή ηνπο (Born 2015, Bailyn 2003, Φαξξά 

2020). Έηζη ινηπφλ απνδεηθλχεηαη ε δπζθνιία ηνπ λα απνηειεί θάπνηα ηε «γπλαίθα-

εμαίξεζε» (MacArthur 2010, 2014)  θαη φηη ίζσο ν φξνο «γπλαίθα-εμαίξεζε» 

απνηειεί κηα επίπιαζηε ππφζρεζε ηεο παηξηαξρίαο, θαζψο δελ είλαη δπλαηφ λα 

επηηχρεη φζν ππνβηβάδεηαη ν ξφινο, ε ζέζε, ν ιφγνο θαη ε εξγαζία ησλ γπλαηθψλ 

(Bailyn 2003, MacArthur 2014, Hendrix 2011).  

Παξφκνηα θξηηηθή δέρεηαη θαη ν φξνο «γπλαηθεία κνπζηθή» (MacArthur 2002). Οη 

ζπλεληεπμηαδφκελεο πξνβάιινπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο πξνο ηνλ φξν θαη ηηο 

πξνεθηάζεηο ηνπ, δειαδή ηηο ζπλαπιίεο, δηαγσληζκνχο θαη ππνηξνθίεο πνπ 

απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε γπλαίθεο. Θεσξνχλ φηη απηή ε ηαθηηθή ρξεζηκνπνηεί 

δηαθνξεηηθνχο φξνπο αμηνιφγεζεο ηεο κνπζηθήο, αιιά θαη φηη ζηελ πξνζπάζεηά ηεο 

γηα αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηειηθά δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεο «ηεκαρίδνληαο» 

ηε κνπζηθή ζε θαηεγνξίεο πνπ δε ζα έπξεπε θαλ λα ππάξρνπλ (Παπαιεμαλδξή-

Αιεμαλδξή 2020, Υαηδνπνχινπ 2020). Έηζη απηή ε ηαθηηθή ραξαθηεξίδεηαη σο 
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«πξνζσξηλή» θαη «επηθίλδπλε» (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020). Ο ιφγνο είλαη φηη 

απηή ε ηαθηηθή πξνζπαζεί λα δείμεη κηα επίπιαζηε θαηάζηαζε ηζφηεηαο ή 

δηεθδίθεζεο απηήο, επαλαπαχεηαη ζηελ απνζπαζκαηηθή πξνβνιή γπλαηθείσλ έξγσλ,  

δελ παίξλεη ζρεδφλ πνηέ κεγαιχηεξεο πξνεθηάζεηο θαη ηειηθά απνηπγράλεη λα 

ππνζηεξίμεη ηε παξνπζία ησλ ζπλζεηξηψλ / θαιιηηέρληδσλ ζε καθξνπξφζεζκν 

επίπεδν (MacArhtur 2014, Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020). Αθφκε, θπξίσο κε ηε 

ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε νκάδεο πνπ ζεσξνχληαη σο κεηνλφηεηεο ζηελ αθαδεκατθή 

έξεπλα, είλαη πηζαλφ ηα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα άηνκα απηά σο «βηηξίλεο» πξνζέιθπζεο 

ρνξεγηψλ, νη νπνίεο φκσο ηειηθά ζα ππνζηεξίμνπλ ην αθαδεκατθφ ίδξπκα θαη φρη ηηο 

νκάδεο κεηνλνηήησλ (Λέκε 2020). πσο αλαθέξεη ε Παπαιεμαλδξή-Αιεμλαδξή 

(2020) πξέπεη λα γίλεη κηα κεγαιχηεξε, ζπιινγηθή, ζπλεηδεηή θαη νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα, πνπ ζα αθνξά ηφζν ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, φζν θαη ηε γεληθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλζεηξηψλ / θαιιηηέρληδσλ θαη ηνπ έξγνπ ηνπο, ψζηε λα ππάξμνπλ 

καθξνπξφζεζκεο αιιαγέο.  

Απηή ε πξνζπάζεηα φκσο ζα έρεη κεγαιχηεξε αμία, αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί 

κνλφπιεπξα, δειαδή κφλν απφ ηελ πιεπξά ησλ γπλαηθψλ, φπσο γίλεηαη ζπλήζσο, 

αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ αλδξψλ, νη νπνίνη ζπλήζσο κέλνπλ ακέηνρνη πάλσ ζε 

απηφ ην ζέκα (Walshe 2019, Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020). Γηαθνξεηηθά νη 

ζπλζέηξηεο / θαιιηηέρληδεο αλαγθάδνληαη λα επηηεινχλ θαη αθηηβηζηηθφ έξγν, πέξα 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο, γεγνλφο ην νπνίν ηηο επηθνξηίδεη κε αθφκε πεξηζζφηεξα 

θαζήθνληα θαη κεηψλεη ην ρξφλν αθνζίσζεο ζην επαγγεικαηηθφ ηνπο έξγν (Walshe 

2019, Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020). Έηζη ινηπφλ απνδεηθλχεηαη, γηα άιιε κηα 

θνξά, ην πςειφ επίπεδν δπζθνιίαο, ψζηε λα θηάζεη θαη λα ππνζηεξίμεη κηα γπλαίθα 

ηελ απην-επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη πεξηζζφηεξνη άλδξεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ 

κφλν ηηο επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο θαη λα αθνζησζνχλ γηα φζν ρξφλν επηζπκνχλ ζηε 

ζχλζεζε θαη πξνψζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο, πνπ 

επηθνξηίδνληαη κε πνιχ πεξηζζφηεξεο επζχλεο, πξέπεη λα κνηξάζνπλ ζπλεηά ην ρξφλν 

(MacArthur 2014,Walshe 2019, Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020). Δπνκέλσο, 

θαίλεηαη φηη φρη κφλν θαιιηεξγείηαη ην έληνλν θιίκα αληαγσληζκνχ, αιιά ππάξρεη θαη 

δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ έκθπισλ ππνθεηκέλσλ κέζα ζε απηφ. Έηζη νη 

ζπλζέηξηεο / θαιιηηέρληδεο νθείινπλ φρη κφλν λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ 

θαη λα ζηαζνχλ ηθαλέο ζε απηφ ην ρψξν, αιιά λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηα εκπφδηα πνπ 

έρνπλ ζηεζεί γηα απηέο.  
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Μηα αθφκε ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα είλαη φηη νη ζπλεληεπμηαδφκελεο, ελψ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο 

ζπλζέηξηεο / ερεηηθέο θαιιηηέρληδεο, αλαγλσξίδνπλ σο θχξηα πεγή νηθνλνκηθψλ 

εζφδσλ ηνπο θαη βαζηθή επαγγεικαηηθή ηνπο απαζρφιεζε ηελ δηδαζθαιία, φπσο 

είδακε θαη ζηα παξαδείγκαηα κε ησλ Freida Abtan, CathyLane θ.α.. Έηζη ινηπφλ, 

παξ‟ φιν πνπ απηέο εξγάδνληαη σο ζπλζέηξηεο / ερεηηθέο θαιιηηέρληδεο, θαζψο 

ζπκκεηέρνπλ ζε project, αλαιακβάλνπλ commissions θ.ν.θ. (Παπαιεμαλδξή-

Αιεμαλδξή 2020, Φαξξά 2020), δπζθνιεχνληαη αξθεηά λα εγθαζηδξπζνχλ ζην ρψξν 

σο απηναπαζρνινχκελεο θαιιηηέρληδεο. Απηή ε παξαηήξεζε κπνξεί λα ζπλδεζεί 

αθελφο κε  ηε ζεσξία, φηη ην θχιν επεξεάδεη ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, ζηα 

πιαίζηα κηαο θνηλσλίαο πνπ επηβάιιεη απζηεξνχο ξφινπο θαη ραξαθηεξηζηηθά ζην 

θάζε θχιν, απνδίδνληαο ζηηο γπλαίθεο επαγγέικαηα θξνληίδαο θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ, φπσο π.ρ. δαζθάια, ή δηνηθεηηθή ππάιιεινο / ππεχζπλε παξαγσγήο 

(Fassinger 1990, Rainey, Borders 1997). Ζ νκάδα ησλ «γπλαηθείσλ επαγγεικάησλ» 

ζπλδέεηαη κε αλαπαξαγσγηθέο κνξθέο εξγαζίαο, ηηο νπνίεο ην παηξηαξρηθφ 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ζπρλά ππνηηκά κηζζνινγηθά θαη ηηο αληηκεησπίδεη σο 

θαηψηεξεο ησλ παξαγσγηθψλ πςειψλ ζέζεσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηα «αλδξηθά 

επαγγέικαηα» (Born 1995, Federici 2004, 2014, Hartman 1979).  

Ζ ππνβίβαζε ηεο εξγαζίαο πνπ επηηειείηαη απφ γπλαίθεο, παίξλεη πνιχ ζνβαξέο θαη 

κεγάιεο παξακέηξνπο γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο ηζρπξψλ θαη αδχλακσλ, 

εηδηθά ζην πιαίζην ηεο αθαδεκίαο θαη ησλ κεγάισλ ηδξπκάησλ. Παξαηεξείηαη ινηπφλ 

απζηεξή θαη έληνλε ηεξάξρεζε ηεο εξγαζίαο, ε χπαξμε «κπεκέλσλ» θαη «ακχεησλ» 

αηφκσλ, νδεγεί ζε έλα ζχζηεκα ζπληήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ θαη αμηψλ (Born 

1995, Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020). Ζ αξλεηηθή φςε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη φηη είλαη πηζαλφ λα ιεηηνπξγεί σο έλα «παηρλίδη εμνπζίαο» ζηελ αθαδεκία, ην 

νπνίν δελ είλαη εχθνιν λα θαηαξγεζεί ή λα αιιάμεη (Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 

2020). Ίζσο απηή ε παξαηήξεζε κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε 

ζχγρξνλε κνπζηθή γίλεηαη ζπλερψο φιν θαη πην ζχλζεηε, δχζθνιε θαη αθαηαλφεηε 

γηα ηνπο αθξναηέο, θαη απεπζχλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε κηα ειίη κε πςειή 

κνπζηθή εθπαίδεπζε (MacArhtur 2010, McClary 1989) θαη ηειηθά γίλεηαη ζπλερψο 

επαλαιακβαλφκελε θαη δελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ αλαρξνληζηηθέο αληηιήςεηο 

(MacArthur 2010, 2014). Με άιια ιφγηα, ε «θιεξνλνκηθφηεηα» ησλ πςειψλ ζέζεσλ 

δεκηνπξγεί κηα θιεηζηή ειίη πνπ αλαπαξάγεη ηηο ίδηεο αμίεο θαη αληηιήςεηο ζην 
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πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, δελ εθζπγρξνλίδεηαη θαη δελ αλνίγεηαη πξνο δηαθνξεηηθέο 

θαηεπζχλζεηο, ηδέεο θαη λέα πξφζσπα.  

ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ πξνηείλσ ηνλ φξν «απην-έληαμε», ψζηε λα 

πεξηγξάςσ ηε δηαδηθαζία ζηε δσή ελφο αηφκνπ, ζηελ νπνία γλσξίδεη θαη εμεξεπλά ην 

πεξηβάιινλ ηνπ αιιά θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. Φέξλσ απηφ ηνλ φξν, αληίζεηα απφ ηελ 

«απηνεπηρεηξεκαηηθφηεηα» (MacArthur 2010, 2014), δηφηη ζχκθσλα κε απηφλ ην 

άηνκα δελ απνηεινχλ επηρεηξεκαηηθά ππνθείκελα πνπ νδεχνπλ κνλφηνλα, ζπλερψο 

επζεία, κε ζηφρν πάληα θάηη (νηθνλνκηθά) θαιχηεξν. Έξρεηαη ζε αληίζεζε επίζεο, κε 

ηελ παγησκέλε ζεψξεζε ηεο γξακκηθήο ξνήο ηνπ ηζηνξηνγξαθηθνχ ρξφλνπ, κφληκα 

πξνο ηα κπξνζηά (ηεθάλνπ 2015). Απηφο ν φξνο επηηξέπεη ηελ εμέηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηελ ηαμηθή / γεσγξαθηθή / ρξνληθή ζέζε ηνπ αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ, 

ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ κε άιια άηνκα, 

ρψξνπο θαη θαηαζηάζεηο.   

Πνιχ ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο αλαδχζεθαλ 

ζηνηρεία πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο θαλνληζηηθέο κεζφδνπο κειέηεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο (Stefanou 2015) πνπ ζπρλά εζηηάδνπλ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηα ηειηθά πξντφληα θαη ζηα επηρεηξεκαηηθά ππνθείκελα, ρσξίο λα 

ζίγνπλ θνηλσληθνχο ή ζσκαηηθνχο φξνπο (Stefanou et al, 2016). Έλα απφ απηά ηα 

ζηνηρεία είλαη ε ζρέζε θίλεζεο – ρψξνπ –κνπζηθήο, ηελ νπνία ε Παπαιεμαλδξή-

Αιεμαλδξή (2020) αληηιακβάλεηαη σο εληαίν ζχλνιν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην 

ζψκα θαη ν ρψξνο ηεο θίλεζεο δελ απνηεινχλ «μέλα» ή «εμσηεξηθά» ζηνηρεία , σο 

είζηζηαη λα ιέγεηαη, θαζψο δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηε κνπζηθή 

(Παπαιεμαλδξή-Αιεμαλδξή 2020).  

Αθφκε κεγάιε ζεκαζία έρεη ε θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ηνπ ζψκαηνο ζην ρψξν θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ πνπ δε ζηνρεχεη κνλνκεξψο ζηελ αθξφαζε ή ζηελ εθηέιεζε 

ελφο έξγνπ, αιιά δεκηνπξγεί κηα ζπλνιηθή εκπεηξία. Ζ εκπεηξία απηή είλαη δπλαηφ λα 

νδεγήζεη ζε κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ αιιά θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζψκαηνο ζε 

απηφ (Λέκε 2020). Ζ ζεκαζία ηνπ ζψκαηνο σο πεδίνπ θσδηθνπνηεκέλσλ έκθπισλ 

θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ (Cranny-Francis et.al. 2003), ζε απηή ηε δηαδηθαζία 

θαηαλφεζεο είλαη κείδνλα. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο επηηέιεζεο ηνπ θχινπ, ε 

έκθπιε ηαπηφηεηα παξνπζηάδεηαη θπξίσο κέζσ επηηειεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αθνξνχλ ην ζψκα (Butler 1988). Έηζη ινηπφλ, ηα άηνκα 
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γίλνληαη αληηιεπηά αιιά θαη αληηιακβάλνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηε ζέζε / 

ξφιν ηνπο ζε απηφ κέζσ ηνπ ζψκαηνο ηνπο, αιιά θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηα ζψκαηα 

πνπ ηα πεξηβάιινπλ.  

Σέινο απηή ε εξγαζία δελ κέλεη κφλν ζηηο παξαηεξήζεηο θαη αλαιχζεηο θαηαζηάζεσλ 

θαη ζεσξηψλ, νη νπνίεο θπζηθά θαη θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε βαζχηεξε γλψζε, 

θαηαλφεζε αιιά θαη γηα πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκφ θαη ζθέςε. Μέζα απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο θαη ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα αλαδχεηαη σο επηηαθηηθή αλάγθε γηα 

ηζφηεηα κηα πξφηαζε πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ ζην ρψξν ηεο 

κνπζηθήο. Οη θνηλφηεηεο απηέο ζα βξίζθνληαη καθξηά απφ ην πλεχκα ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο απην-επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δηφηη ζα απνηεινχλ αλνηρηέο 

νκάδεο ζπλεξγαζίαο (Υαηδνπνχινπ 2020, Φαξξά 2020). Δπίζεο έρεη κεγάιε 

ζεκαζία, λα δεκηνπξγεζνχλ ηέηνηεο θνηλφηεηεο απφ γπλαίθεο, ψζηε λα ζηεξίμνπλ κε 

ηε ζεηξά ηνπο άιιεο, θαη ηειηθά λα δεκηνπξγεζεί έλα ηζρπξφ δίθηπν (Φαξξά 2020). Ζ 

δεκηνπξγία θνηλνηήησλ έρεη κεγάιε ζεκαζία θαζψο κέζα ζε απηέο ην «θάζε κέινο 

κπαίλεη ηζφηηκα» (Υαηδνπνχινπ 2020), επνκέλσο δελ ππάξρεη ιφγνο γηα απηφ-

πξνψζεζε θαη απηφ-επηρεηξεκαηηθφηεηα εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζέζεηο εμνπζίαο, θαη‟ 

επέθηαζε νχηε αληαγσληζηηθφ θιίκα. Αθφκε ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη ε νκαδηθή ζθέςε 

ή/θαη εξγαζία πάλσ ζε έλα έξγν θινλίδεη ηελ άκεζε δηαζχλδεζε ηειηθνχ-

απνηειέζκαηνο θαη επηρεηξεκαηηθνχ ππνθεηκέλνπ (MacArthur 2010, Φαξξά 2020). 

πσο ππνζηεξίδεη άιισζηε θαη ε Freida Abtan (2016), ν ηξφπνο γηα λα εληζρπζεί ε 

ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ ειεθηξνληθή κνπζηθή θαη ηηο ερεηηθέο ηέρλεο είλαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ ηέηνηνπ είδνπο νκάδεο ή εξγαζηήξηα, κέζα ζηα νπνία ζα 

ζπλεξγάδνληαη άηνκα, ζα δηδάζθνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ζα δηδάζθνληαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ άιισλ. 
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Δπίινγνο. 

ηα πιαίζηα απνηίκεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη 

δελ πξφθεηηαη γηα κηα έξεπλα πνπ κέλεη πξνζθνιιεκέλε ζηελ κειέηε βηβιηνγξαθηθψλ 

πεγψλ, νχηε γηα κηα εξγαζία, ε νπνία κειεηάεη ζηελ ηζηνξία σο παξειζνληηθά 

γεγνλφηα. Αληηζέησο, απνηειεί κηα έξεπλα πνπ κηιάεη ζε ρξφλν ελεζηψηα θαη εμεηάδεη 

ην παξφλ, δίλνληαο ην ιφγν ζηηο γπλαίθεο, λα κηιήζνπλ γηα ην ηε ζεκαίλεη λα είλαη 

θάπνηα ζπλζέηξηα / ερεηηθή θαιιηηέρλεο ηελ επνρή, θαηά ηελ νπνία γξάθεηαη ε 

εξγαζία.  

Ζ ελίζρπζε ησλ γπλαηθείσλ θσλψλ θαη φζσλ έρνπλ λα πνπλ απηέο νη θσλέο, απνηειεί 

ην θχξην ζηνηρείν απηήο ηεο εξγαζίαο. Έηζη δηαθξίλνληαη δχν πιεπξέο: ε πιεπξά ηεο 

εξεπλήηξηαο, ε νπνία ζπιιέγεη θαη εμεηάδεη πεγέο θαη δεδνκέλα θαη ε πιεπξά ησλ 

γπλαηθείσλ θσλψλ πνπ αθνχγνληαη, είηε κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, είηε απφ 

ηηο ζπλεληεχμεηο. Οη δπν πιεπξέο απηέο φκσο ιεηηνπξγνχλ ηειηθά σο κηα ζπληζηακέλε 

δχλακε πνπ ζθνπεχεη λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα πξνβιεκαηηζκνχο θαη πξνηάζεηο.΄ 

Ζ εξγαζία απηή εζηηάδεη ζε γπλαίθεο, πνπ ηαπηίδνπλ ην βηνινγηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο 

θχιν γχξσ απφ απηφ ηνλ φξν θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αθαδεκατθνπνηεκέλε ζχγρξνλε 

ειεθηξνληθή κνπζηθή ή/θαη ηηο ερεηηθέο ηέρλεο. Απηφ δε ζεκαίλεη φκσο φηη ε εξγαζία 

απεπζχλεηαη κφλν ζηνλ αθαδεκατθφ κνπζηθφ θχθιν. Πξνθαλψο απνηειεί κηα 

ελδηαθέξνπζα κειέηε γηα άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα κειεηήζνπλ ηε ζρέζε θαη ηε ζέζε 

ηνπ θχινπ γπλαηθψλ ζπλζεηξηψλ ζηα πιαίζηα ησλ αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ. Αθφκε, 

κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε θαη γηα άηνκα πνπ επηζπκνχλ λα εμεηάζνπλ αληηιήςεηο γηα 

ηε ζχγρξνλε κνπζηθή ζε ζρέζε κε θνηλσληθνχο φξνπο. Παξ‟ φια απηά κπνξεί λα 

θαλεί ελδηαθέξνπζα θαη ρξήζηκε αθφκε θαη ζε άηνκα, ηα νπνία επηζπκνχλ απιψο λα 

δηαβάζνπλ «ηη έρνπλ λα πνπλ» θάπνηεο γπλαίθεο ηνπ 21νπ αηψλα.  

Διπίδσ απηή ε έξεπλα λα έρεη αγγίμεη, έζησ θαη ζην ειάρηζην, ην γηγάληην πεδίν 

κειέηεο ηεο κνπζηθήο ηζηνξηνγξαθίαο θαη ηνπ δεηήκαηνο ηνπ θχινπ ζε απηή. ε φιε 

ηε δηάξθεηα θαη ζε θάζε θάζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο αλαδχνληαλ λέα δεηήκαηα ππφ 

δηεξεχλεζε θαη ζρνιηαζκφ, απνδεηθλχνληαο φηη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν κπνξεί λα 

παξνκνηαζηεί κε κηα εχθνξε γε, ην νπνίν φζν θαιιηεξγείο, δίλεη πεξηζζφηεξνπο 

θαξπνχο. Γπζηπρψο ήηαλ αδχλαην λα αλαθεξζψ ζε φια ηα αλαδπφκελα δεηήκαηα θαη 

ζε φιεο ηηο νπηηθέο γσλίεο ηνπο, γηα ην ιφγν φηη ε παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα 
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δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζπγθεθξηκέλε έθηαζε θαη ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πξνζεζκία. 

Γε ζεσξψ φηη ε απνπζία αλαθνξψλ ζε άιιεο πηπρέο ηνπ έκθπινπ δεηήκαηνο ή ζε 

δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε απηφ, απνηεινχλ κηα έιιεηςε κε αξλεηηθφ 

πξφζεκν. Αληηζέησο, ζεσξψ φηη απηή ε εξγαζία αλνίγεη παξάζπξα πξνο πεξαηηέξσ 

έξεπλα, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιάβεη δηαθνξεηηθέο έκθπιεο ή άθπιεο 

ππνθεηκεληθφηεηεο, άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο (θαη θπξίσο φρη ιεπθέο-δπηηθέο) θπιέο 

θαη λα εμεηάζεη βαζχηεξα ην ηαμηθφ δήηεκα. Αθφκε ζεσξψ πνιχ ελδηαθέξνπζα ηελ 

πξνζέγγηζε δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ, απφ ηελ ζχγρξνλε αθαδεκατθνπνηεκέλε 

κνπζηθή / ερεηηθέο ηέρλεο, θαη ηε ζέζε ηνπ θχινπ ζε απηέο.  

Ήηαλ επίζεο αδχλαην λα πξαγκαηνπνηήζσ, λα απνκαγλεηνθσλήζσ θαη λα αλαιχζσ 

πεξηζζφηεξεο ζπλεληεχμεηο, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ φγθνπ αιιά θαη ηεο ρξνληθήο 

πξνζεζκίαο πνπ έρεη κηα δηπισκαηηθή εξγαζία. Θεσξψ φηη ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν 

γηα εμέιημε απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε ζπκπεξίιεςε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ θαη ησλ 

πξνθνξηθψλ ηνπο ηζηνξηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα ππάξμνπλ αθφκε πεξηζζφηεξεο 

ηζηνξίεο / καξηπξίεο, επνκέλσο αθφκε πεξηζζφηεξεο πεγέο, αιιά θαη ζα ελδπλακσζεί 

αθφκε πεξηζζφηεξν ε εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζην πεδίν. Πξαγκαηηθά ζα 

επηζπκνχζα λα ζπλερίδσ απηφ ην εγρείξεκα θαη θπζηθά ζα ήηαλ πνιχ κεγάιε ε ραξά 

κνπ, αλ ζπκκεηείραλ θη άιια άηνκα ζε απηφ.  
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