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Στόχο του µαθήµατος αποτελεί η εξοικείωση φοιτητών/ριών µε την έννοια και
την κοινωνική λειτουργία του φύλου, καθώς και µε µια σύγχρονη προβληµατική
για τη βαρύτητα του φύλου ως κεντρικού παράγοντα κοινωνικής ανισότητας που
διαπλέκεται µε άλλους. Εξετάζονται οι επιπτώσεις της έµφυλης ανισότητας από
κοινωνιολογική, πολιτολογική και ιστορική σκοπιά, µε συγκεκριµενοποίηση της
ανάλυσης στην ελληνική κοινωνικο-πολιτική πραγµατικότητα.
Tο µάθηµα περιλαµβάνει τρεις θεµατικές ενότητες. Στην πρώτη εξετάζονται οι
τρόποι µε τους οποίους κατασκευάζεται και αναπαράγεται το φύλο, ως κοινωνική
κατηγορία που εκφράζει άνισες και εξουσιαστικές σχέσεις και επιδρά σε όλα τα
επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Η διερεύνηση της κοινωνικής λειτουργίας του
φύλου και της δόµησης των έµφυλων ταυτοτήτων γίνεται µε βάση διεπιστηµονικές αναφορές σε ζητήµατα που άπτονται της κοινωνικής συγκρότησης, της
σεξουαλικότητας, της γλωσσικής νοηµατοδότησης και επικοινωνίας, της
συµβολικής και σωµατικής βίας, της «αόρατης» οικιακής εργασίας των γυναικών,
καθώς και της γενικότερης αναπαραγωγής των έµφυλων πολιτισµικών
στερεοτύπων. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στη διερεύνηση της έµφυλης
ανισότητας µέσα από αναφορές σε συγκεκριµένες ιστορικές συγκυρίες, και
ιδιαίτερα σε εκείνες που αφορούν στην ελληνική πραγµατικότητα. Επίσης, θα
εξεταστούν ιστορικές παράµετροι της υποτέλειας των Ελληνίδων, τόσο στην
ιδιωτική όσο και στη δηµόσια ζωή, και ο τρόπος µε τον οποίο αυτές
αµφισβητήθηκαν µέσω του φεµινιστικού κινήµατος. Στην τρίτη ενότητα θα
εξεταστεί η σχέση µεταξύ φύλου και λειτουργίας της δηµοκρατίας, από τη σκοπιά
της δυνατότητας απρόσκοπτης και ισότιµης άσκησης των δικαιωµάτων που
συναποτελούν την ιδιότητα του πολίτη από τους έµφυλους φορείς της, και θα
γίνει αναφορά στις πολιτικές για την έµφυλη ισότητα.
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