
Οι Νόρμες για τα δύο φύλα: Η Βίο-εξελικτική ψυχολογία των στρατηγικών επιλογής και οι 

ανταγωνιστικές, κοινωνικό-γνωστικές εξηγήσεις. 

Ο βιολόγος Δαρβίνος εισήγαγε πριν πολλά χρόνια την κλασική θεωρία της εξέλιξης του 

ανθρώπινου είδους (Darwin, 1871). Σήμερα, στην μεταμοντέρνα ψυχολογία του 21ου αιώνα, 

η θεωρία του Δαρβίνου αποτελεί ακόμα τη βάση μιας ολόκληρης ψυχολογικής προσέγγισης, 

της Ψυχολογίας της Εξέλιξης, ή αλλιώς της βίο-εξελικτικής ψυχολογίας. Η θεωρία αυτή 

παρουσιάζει μία διαφορετική εικόνα για τα δύο φύλα, τονίζοντας τις διαφορές από τις αρχές 

τις ανθρώπινης εξέλιξης. Ο άνδρας, για παράδειγμα είναι εκείνος που παλεύει για την 

επιβίωσή του 'σαν πολεμιστής μέσα σε ένα κλίμα ανταγωνισμού για την αναπαραγωγή του 

είδους' (Buss, 2009). Όπως συνέβαινε δηλαδή πριν από χιλιάδες χρόνια, ακόμα και από την 

εποχή του κυνηγιού, με τη διαφορά ότι τώρα το κοινωνικό πλαίσιο έχει μετεξελιχθεί σε 

εντελώς διαφορετικό. Αυτό όμως κατά τους μετά-δαρβινιστές δεν αλλάζει καθόλου τις 

ουσιαστικές ανθρώπινες προτεραιότητες και ανάγκες, ούτε και τους ψυχολογικούς 

μηχανισμούς που κουβαλούν οι άνθρωποι (Buss, 2009). Κατά συνέπεια, ο σημερινός άνδρας 

δε διαφέρει από τον πρωτόγονο άνδρα σε πολλές πτυχές της, ως επί το πλείστον βιολογικής, 

ζωής του. Η διαφορά είναι ότι πλέον ζει σε ένα πολύ πιο εξελιγμένο περιβάλλον, όπου 

συνεχίζει κανονικά να παλεύει για την επιβίωσή του, για την αναπαραγωγή του είδους και για 

την ομαλή διατήρηση της ισορροπίας στη φυσική εξέλιξη. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό, οι 

σεξουαλικές ανάγκες και οι ρομαντικές επιλογές των δύο φύλων είναι στρατηγικές, 

συγκεκριμένες και διαχωρισμένες (Buss & Schmitt, 1993). Οι άνθρωποι λειτουργούν 

συνειδητά ή ακόμα και υποσυνείδητα, με ψυχολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι 

προκαθορίζουν το πως θα κινηθούν όταν θέλουν να ζευγαρώσουν και να σχετιστούν. 

Συνεπώς, τα κριτήρια επιλογής συντρόφων για περιστασιακό σεξ ή για μακροχρόνια 

δέσμευση διαφέρουν σημαντικά μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς τα δύο φύλα έχουν 

εντελώς διαφορετικές προτεραιότητες για το τι σύντροφο θα επιλέξουν. Για παράδειγμα, 

ένας άντρας έχει μεγαλύτερη τάση για περιστασιακό σεξ και βραχυχρόνιες σχέσεις, καθώς 



μέσω του οργάνου αναπαραγωγής του έχει ατελείωτο σπέρμα να διαθέσει στη φύση για να 

ικανοποιήσει με αυτό πολλά, διαφορετικά θηλυκά, ενώ ακόμα μπορεί και να αναπαράγει το 

είδος του μέσω διαφορετικών γυναικών (Buss & Schmitt, 1993; Schmitt, 2003). Αντιθέτως, 

μία γυναίκα δεν επιλέγει συντρόφους με αυτή τη στρατηγική, καθώς ενεργοποιούνται 

ψυχολογικοί μηχανισμοί εξέλιξης που θυμίζουν τις προτεραιότητες ενός πτηνού με το 

πολύτιμο αυγό του (Oliver & Hyde, 1993; Buss & Barnes, 1986). Με άλλα λόγια, η συγγενής 

με την βίο-εξελικτική ψυχολογία, κοινωνιο-βιολογία, υποστηρίζει πως, από τη στιγμή που το 

όργανο αναπαραγωγής της γυναίκας μπορεί να έχει επιλεγμένους οργασμούς, η γυναίκα 

θεωρεί πως η ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη είναι κάτι πιο σπάνιο και πιο πολύτιμο, πόσο 

μάλλον ο καρπός αυτής της πράξης, δηλαδή το παιδί. Συνεπώς, σε αντίθεση με τον άνδρα, 

δεν έχει την καλύτερη σχέση με το περιστασιακό σεξ, καθώς συχνά το απορρίπτει και 

προχωρά προς την κατεύθυνση που ορίζει ο ψυχολογικός μηχανισμός της γυναικείας 

εξέλιξης, δηλαδή την μακροχρόνια δέσμευση για την ασφαλή αναπαραγωγή του είδους και 

την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών για τα παιδιά της (Garcia, 2006; 

Schmitt, 2003;Buss & Schmitt, 1993). 

Εστιάζοντας ακόμα περισσότερο στο ζήτημα της επιλογής συντρόφων για σεξ, η βασική βιο-

εξελικτική θεωρία για τα δύο φύλα (Buss & Schmitt, 1993; Schmitt, 2003) έχει καταλήξει 

ξεκάθαρα στο συμπέρασμα ότι οι άντρες είχαν, έχουν και θα έχουν περισσότερες 

σεξουαλικές συντρόφους από τις γυναίκες σε όλο το φάσμα της ζωής τους, υιοθετώντας μία 

βραχυχρόνιου τύπου στρατηγική επιλογής. Η αλήθεια είναι πως πολλές μελέτες έχουν 

επιβεβαιώσει στατιστικά την υπόθεση αυτή, αφού από τις δηλώσεις των αντρών προέκυπταν 

μεγαλύτεροι αριθμοί συντρόφων στην παρούσα φάση της ζωής τους, αλλά και μεγαλύτερη 

πρόθεση αύξησης αυτού του αριθμού στο μέλλον. Ωστόσο η υπόθεση αυτή, θεωρητικά αλλά 

και μεθοδολογικά, δεν έχει λάβει υπόψη της τις υπερεκτιμημένες απαντήσεις από πλευράς 

αντρών, που από τη μία είναι πιθανό να εκφράζουν πεποιθήσεις πιο κοντά στο κοινωνικά 

επιθυμητό παρά στην πραγματικότητα, από την άλλη φαίνεται να προσποιούνται άγνοια για 



το τι κάνουν πραγματικά οι άλλοι, ερμηνεύοντας όλες τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές 

βάσει κοινωνικής νόρμας και όχι βάσει διαπροσωπικών επιλογών. Επιπροσθέτως, αν και 

κάποιες έρευνες υποστηρίζουν πώς οι γυναίκες επηρεάζονται πιο πολύ από τη γνώμη του 

κοντινού περίγυρου (Billy & Udry, 1985; Baumeister, 2001), οι άντρες έχουν δείξει επίσης να 

επηρεάζονται πολύ από τις γνώμες και τις συμπεριφορές των φίλων, σε βαθμό μάλιστα που 

ο καθοριστικότερος παράγοντας για να προβλέψει κανείς τις προθέσεις τους είναι να ελέγξει 

την επιβεβαίωση που παίρνουν οι άντρες από τους φίλους τους αν εκφράσουν τις επιθυμητές 

κοινωνικά προθέσεις, παρά μία ρεαλιστικότερη εικόνα (Baumeister, 2001). Αυτό το εύρημα 

ταιριάζει πολύ με την υπόθεση της πλουραλιστικής άγνοιας σε απαντήσεις των αντρών για το 

σεξ, καθώς αν οι άντρες ρίχνουν πραγματικά τόσο μεγάλη βαρύτητα στη φιλική 

επιβεβαίωση, τότε πιθανότατα να επαναπροσδιορίσουν τις πραγματικές τους πεποιθήσεις και 

προθέσεις για να εκφράσουν αυτές που θα είναι αποδεκτές από τους φίλους τους και από 

τον περίγυρό τους.  

Άλλωστε, αν οι άντρες έχουν ξεκάθαρη επιλογή βραχυχρόνιας στρατηγικής, γιατί τελικά 7 

στους 10 παντρεύονται (ή τουλάχιστον παντρεύονταν μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα); Οι 

βίο-εξελικτικοί απαντούν σε αυτήν την ερώτηση πέφτοντας εν μέρει, σε μία αντίφαση, αφού 

επαναδιατυπώνουν πως τελικά και τα δύο φύλα θέλουν περισσότερο από όλα να έχουν μία 

μακροχρόνια σχέση, η οποία όμως θα έχει άλλες προτεραιότητες για τους άνδρες, άλλες για 

τις γυναίκες. Επίσης, αν η διαφορετικότητα στις επιλογές σεξουαλικών επαφών είναι 

δεδομένη για τα δύο φύλα και όλοι οι άντρες κάνουν συχνότερα σεξ από όλες τις γυναίκες, 

πώς τελικά η (ετερόφυλη) σεξουαλική πράξη έχει και τα δύο φύλα την ίδια στιγμή εκεί; Το 

ερώτημα αυτό είναι που προτρέπει συχνά τους ερευνητές να αναζητούν και διαφορετικές 

απαντήσεις από τις νόρμες τις βίο-θεωρίας, αφού τα δύο φύλα ενδέχεται εύκολα να 

προσυπογράφουν το κοινωνικά επιθυμητό ανανεώνοντας συνέχεια νόρμες. Κάτι τέτοιο 

πάντως διαψεύσθηκε στην προκλητική έρευνα των Clark και Hatfield (1989), καθώς εκεί οι 

άνδρες φοιτητές δεν απάντησαν απλά σε ένα ερωτηματολόγιο, αλλά έδειξαν πως και 



συμπεριφορικά αποκρίνονται εξίσου θετικά στο κάλεσμα μίας γοητευτικής ερευνήτριας 

(γνώριζε μόνο εκείνη ότι η πρόσκληση για ερωτική επαφή ήταν μέρος ενός πειραματικού 

σχεδιασμού) με την οποία αφού ξεκίναγε ένα σύντομο φλερτ, θα κατέληγαν σε μία πιθανή 

σεξουαλική επαφή στο δωμάτιό της. Στην ίδια μελέτη, οι γυναίκες δεν αποδέχθηκαν την 

πρόταση για σεξουαλικό παιχνίδι και ολοκληρωμένη συνεύρεση στο δωμάτιο του αντίστοιχου 

άνδρα ερευνητή, θεωρώντας πως δεν είναι σε θέση να δεχθούν μία τέτοια πρόταση από 

έναν άγνωστο, ακόμα και αν εκείνος τους είχε φανεί γοητευτικός.  

Πάντως, η μετά ανάλυση των Oliver και Hyde (1993) που έλαβε υπόψη της όλες τις πλευρές 

του θέματος από έρευνες περίπου δυόμιση δεκαετιών, συμπεραίνει πως τα δύο φύλα σε 

γενικές γραμμές θέλουν μάλλον παρόμοια πράγματα όταν επιλέγουν ερωτικούς συντρόφους, 

εκτός από την πολύ πρώιμη, ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή και το θέμα του αυνανισμού 

(Oliver & Hyde, 1993). Στα δύο αυτά θέματα οι άνδρες έχουν φανεί συνολικά να είναι πολύ 

πιο εκδηλωτικοί και επίμονα θετικοί, ενώ οι γυναίκες διαφοροποιούνται αρκετά και συχνά τα 

κατακρίνουν και σαν συμπεριφορές. Ολοκληρωτικά πάντως, δεν διευκρινίζεται ξεκάθαρα αν 

και στα σημεία που υπάρχουν φανερές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων επιβεβαιώνεται η 

βίο-εξελικτική οπτική γωνία ή αν απλά κάποιες ακραίες περιπτώσεις, κυρίως ανδρών, 

δηλώνουν υπερβολικούς αριθμούς ή / και φέρονται ακραία, διαστρεβλώνοντας την κατά τα 

άλλα κοντινή εικόνα μεταξύ των δύο φύλων (Oliver & Hyde, 1993).  

Η μετά-δαρβινική θεωρία υποστηρίζει πως πολλά ακόμα κριτήρια που έχουν προτεραιότητα 

για τους άνδρες δεν έχουν την ίδια ισχύ για τις γυναίκες και το αντίστροφο. Για παράδειγμα, 

μία διαφορά στις προτιμήσεις των δύο φύλων για τις διαπροσωπικές τους επιλογές είναι η 

σημασία που έχει η εξωτερική ελκυστικότητα. Η εξωτερική εμφάνιση είναι στις βασικές 

προτιμήσεις μόνο των ανδρών για τις ερωτικές τους μακροχρόνιες συντρόφους, κάτι που 

φυσικά ισχύει και για τις βραχυχρόνιες, στις οποίες μάλιστα είναι πιθανό να δοθεί ακόμα 

μεγαλύτερη έμφαση σε εξωτερικά και μόνο χαρακτηριστικά (Buss & Schmitt, 1993; Li & 

Kendrick, 2006).  Κάτι τέτοιο είναι φυσική συνέπεια της έννοιας που έχει η ομορφιά, η οποία 



στερεοτυπικά αποτελεί προνόμιο και χαρακτηριστικό της γυναικείας φύσης. Ακόμα πιο 

συγκεκριμένα, οι μετα-δαρβινιστές ψυχολόγοι τονίζουν πως η εξωτερική έλξη είναι αυτή που 

προκαλεί το ερέθισμα της σεξουαλικής διέγερσης στα ανδρικά όργανα αναπαραγωγής και 

είναι επόμενο οι γυναίκες να χρησιμοποιούν αυτή τους την ιδιότητα για να προσελκύσουν 

ένα εύρος αντρών, από τους οποίους θα διαλέξουν τον ένα που θα θελήσουν να κάνουν 

πατέρα των παιδιών τους και θα τους προσφέρει τα κατάλληλα γονίδια αλλά και τα εχέγγυα 

για κοινωνικό κύρος και οικογενειακή σταθερότητα (Buss & Schmitt, 1993; Schmitt, 2003). 

Συνεπώς, οι γυναίκες δεν δίνουν και πολύ σημασία στην εξωτερική εμφάνιση όταν επιλέγουν 

κάποιον για μακροχρόνια δέσμευση, αφού αυτή λέει κάτι μόνο για ένα μέρος της ποιότητας 

των γονιδίων αλλά όχι για το κοινωνικό κύρος, τη σιγουριά και την οικογενειακή ασφάλεια 

που αναζητούν. Επομένως, η εξωτερική ομορφιά δεν μπορεί παρά να αποτελεί ένα είδος 

πολυτέλειας για την γυναικεία επιλογή, αφού, χωρίς να θεωρείται εντελώς αμελητέα, δεν 

προβάλει ως σημαντική στους μακροχρόνιους δεσμούς (Li & Kendrick, 2006). Από την άλλη 

όμως, η βίο-εξελικτική θεωρία δεν έχει κάνει κάποιο ξεκάθαρο σχόλιο για το ερέθισμα της 

γυναικείας σεξουαλικότητας και του γυναικείου οργάνου σχετικά με την εξωτερική ανδρική 

εμφάνιση, καθώς τα ευρήματα δείχνουν πως για βραχυχρόνιες ερωτικές σχέσεις ή απλά 

πρόσκαιρες συνευρέσεις, οι γυναίκες έχουν στο μυαλό τους την ελκυστικότητα ως πολύ 

βασικό χαρακτηριστικό και διαλέγουν συντρόφους δίνοντας στην εξωτερική έλξη σχεδόν ίση 

βαρύτητα με αυτή που δίνουν οι άνδρες (Buss & Schmitt, 1993; Li & Kendrick, 2006). Μέσα 

από αυτό το δεδομένο όμως, φαίνεται πως και οι γυναίκες μπορούν βιολογικά να διεγερθούν 

και μέσω εξωτερικών ελκυστικών χαρακτηριστικών των ανδρών, αλλά πιθανώς η υποτίμηση 

της σημασίας της γυναικείας απόλαυσης του σεξ και η δυσκολία να αισθανθεί πάντα 

ολοκληρωμένο οργασμό κατά την πράξη, μπορεί να αναπαράγονται στερεοτυπικά σα νόρμες 

που διαιωνίζουν το ανδροκρατούμενο διπλό στάνταρντ ηθικής σε σεξουαλικά ζητήματα και 

την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σεξουαλικού ιδεώδους, που προβάλει το γυναικείο 

καλλίγραμμο σώμα σαν αντάλλαγμα στην κοινωνική και οικογενειακή προσφορά ηγεσίας του 



άντρα (Baumeister, 2001). Η αλλαγή στους ρόλους των δύο φύλων τις τελευταίες τρεις 

δεκαετίες, ο φεμινισμός και η σεξουαλική επανάσταση, έχουν μάλλον ξεγυμνώσει αυτή την 

παραδοσιακά πατριαρχική ηθική και αντικρούουν συχνά όχι μόνο τις θεωρητικές εξηγήσεις 

των βίο-εξελικτικών αλλά και την αλληλεπίδραση των δύο φύλων στην πράξη, μέσω αλλαγής 

προτεραιοτήτων, συμπεριφοράς και αντίστοιχης  ταυτοποίησης με τον κοινωνικό ρόλο του 

κάθε φύλου. Πάντως, ακόμα και σε μία πρόσφατη έρευνα (Vandello et. al, 2008) φάνηκε 

πως οι συμπεριφορές που θεωρούνται ανδρόγυνες συνεχίζουν να αποτελούν ρεαλιστική 

επιλογή μόνο για το γυναικείο φύλο, καθώς για παράδειγμα, σε μία εξαιρετικά έξυπνη 

μελέτη, η ανδρική ομοφοβία (Bem, 1996) εμπόδισε νεαρούς άνδρες να πάρουν ενδεικτικά το 

ρόλο ενός κομμωτή, αν πρώτα δεν είχαν δηλώσει φανερά ότι είναι ετερόφυλοι. Ο 

αντίστοιχος πειραματικός έλεγχος δεν είχε στατιστική σημασία για τις γυναίκες, όταν 

κλήθηκαν να κάνουν ανδρικές στερεοτυπικά δουλειές. 

Στο ίδιο μήκος κύματος συνεχίζουν οι νόρμες της βίο-εξελικτικής θεωρίας για το θέμα της 

προοπτικής απογόνων, καθώς διάφορες έρευνες (Dunkel & Papini, 2005; Buss & Schmitt, 

1996; Buss, 1995; Buss, 2009; Schmitt, 2003; Buss & Barnes, 1986), υποστηρίζουν και πάλι 

πως οι μηχανισμοί του εγκεφάλου των ανθρώπων δεν μπορούν παρά να έχουν συνέχεια στο 

επίκεντρο μία στρατηγική επιλογής σχετική με την αναπαραγωγή του είδους. Αναφορικά με 

τη θεωρία αυτή και τους άντρες, η επιλογή τους εστιάζει περισσότερο σε μία σύντροφο 

σεξουαλικά αποκλειστική και πιστή, ώστε να διασφαλίσουν με σιγουριά το γεγονός πως θα 

είναι οι ίδιοι πατέρες του παιδιού τους και θα αναπαράγουν τα δικά τους γονίδια. Κατά 

συνέπεια, μία σεξουαλικά αποκλειστική και αφοσιωμένη σύντροφος έχει προβάδισμα για τη 

δημιουργία μίας σχέσης με μακροχρόνια προοπτική (Buss & Schmitt, 1993; Oliver & Hyde, 

1993; Li & Kendrick, 2006; Buss et. al, 1992).  Από την άλλη, οι γυναίκες δεν έχουν παρά να 

διασφαλίσουν το υγιές μέλλον των παιδιών τους, με τα οποία είναι τόσο πολύ δεμένες και 

μέσα από τα οποία προσδιορίζουν τον σεξουαλικό τους ρόλο (Vandello, et. al, 2008). Άρα θα 

φροντίσουν να επιλέξουν έναν σύντροφο με κοινωνικό κύρος, που να προσφέρει ασφάλεια 



και να έχει όσο το δυνατόν υγιέστερα γονίδια, ώστε να εξασφαλίσουν μία πολύ καλή 

μητρότητα. Μάλιστα, η προοπτική απογόνων μοιάζει να είναι σε πρώτη μοίρα αναφορικά με 

τη γυναικεία επιλογή μακροχρόνιου δεσμού (Buss & Schmitt, 1993; Stone, Shackelford & 

Buss, 2007). Ως εκ τούτου, και η φύση της γυναίκας είναι πλησιέστερα σε μία μακροχρόνια 

προοπτική δεσμού. Συνεπώς, μία γυναίκα προωθώντας το σκεπτικό της μακροχρόνιας 

δέσμευσης θα πρέπει να προτιμά συντρόφους που δείχνουν ήδη από τις πρώτες γνωριμίες 

πως θέλουν μακροχρόνια, δεσμευτική σχέση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν αποδεικνύεται με 

βεβαιότητα τα τελευταία χρόνια σαν δεδομένη γυναικεία προτίμηση. Από την άλλη, ο μέσος 

άντρας έχοντας ως προτεραιότητα μία στρατηγική επιλογής βραχυπρόθεσμων ερωτικών 

παιχνιδιών χωρίς αποκλειστικές δεσμεύσεις, πιθανότατα να ψάχνει και για γυναίκες με την 

αντίστοιχη πρόθεση (Li & Kendrick, 2006). Αυτό σημαίνει πως οι άντρες, αντιλαμβανόμενοι 

την πρόθεση μίας μακροχρόνιας ερωτικής δέσμευσης από πολλές γυναίκες, τείνουν να τις 

υποτιμούν και να στρέφουν το ενδιαφέρον τους αλλού. Η Hatfield και συνάδελφοί της 

(1984) είχαν τραβήξει και άλλο το σχοινί σε αυτό το επιχείρημα, λέγοντας πως οι άντρες θα 

πέσουν σε μία αντίφαση στην στρατηγική επιλογής τους. Πιο συγκεκριμένα, ενώ από τη μία 

οι άντρες ψάχνουν για την πρόσκαιρη σεξουαλική επαφή, από την άλλη θα αποφύγουν τις 

γυναίκες που είναι πολύ εύκολες να προσφερθούν, καθώς θα προχωρήσουν στο συνειρμό ότι 

«μία γυναίκα που είναι πολύ εύκολο να κατακτηθεί, αργότερα θα είναι δύσκολο να 

απομακρυνθεί» (Hatfield et. al, 1984). Το επιχείρημα αυτό πάντως, ενώ φαίνεται να 

ξεδιπλώνει μία αντίφαση μέσα στις εξηγήσεις της βίο-εξελικτικής θεωρίας για τις επιλογές 

των αντρών, εστιάζει και πάλι σε ένα τρόπο σκέψης που δεν ξεφεύγει από την κλασική 

διαφοροποίηση των δύο φύλων σχετικά με τον τρόπο που επιλέγουν συντρόφους. Αυτό που 

συνεχώς λείπει είναι η βαρύτητα που θα μπορούσε να δοθεί στις ατομικές διαφορές των 

ερωτικών επιλογών και σε μηχανισμούς που οδηγούν σε μία πιθανή παρανόηση του ποια 

είναι η νόρμα και του τι πραγματικά ισχύει για μια σημαντική μερίδα ατόμων. 

 


