
Κοινωνικό-πολιτικές εξηγήσεις  

Μελετώντας κανείς την εξέλιξη στο γυναικείο φύλο μετά την δεκαετία του ’80 και την 

σεξουαλική επανάσταση, διαπιστώνει πως οι ιδεολογίες που διαμορφώνονται κοινωνικό-

πολιτικά έχουν μεγάλη επιρροή στις διαπροσωπικές επιλογές και την σεξουαλικότητα των 

δύο φύλων και όχι μόνο στις γυναίκες, όπως επιμένουν κάποιοι θεωρητικοί (Baumeister, 

2001). Αν πάντως η γυναικεία νόρμα (το τι νομίζει η μέση γυναίκα ότι επιλέγουν οι άλλες) 

έρχεται σε ρήξη με πραγματικές γυναικείες πεποιθήσεις και τις επιλογές του εαυτού, τότε 

είναι πολύ πιθανό, η γυναικεία σεξουαλική επιθυμία για περισσότερους συντρόφους να είναι 

ως ένα βαθμό καταπιεσμένη μέσα στα νορμαλοποιημένα κοινωνικά πρότυπα. Πάντως, μέσα 

από την πατριαρχική εκμετάλλευση των γυναικών ιστορικά αλλά και σε πιο σύγχρονα 

κοινωνικά δεδομένα, όπως προτείνει και ο Baumeister (2001) μπορούν να δοθούν 

απαντήσεις για την καταπιεσμένη γυναικεία σεξουαλικότητα. Άλλωστε αυτό φαίνεται να έχει 

προκαλέσει τελικά ένα πλεονέκτημα για τη γυναικεία σεξουαλικότητα, η οποία έχει να 

επιδείξει αυτή την ιδιαίτερη πλαστικότητά της σε σχέση με την αντρική. Ακόμα όμως και 

αυτή η πολύ έξυπνα εμπνευσμένη προσέγγιση του Baumeister αποτυγχάνει να προσεγγίσει 

τις διαφορές, ως ένα θέμα διαπροσωπικής και ιδιοσυγκρασιακής επιλογής μέσα σε ένα 

περιβάλλον έντονης κοινωνικής επιρροής από τις νόρμες που διέπουν τα δύο φύλα για τις 

ερωτικές τους επιλογές.  

Επίσης, σημαντική είναι η έρευνα και οι ακόλουθες θεωρητικές διατυπώσεις που γίνονται για 

τις επιμέρους αιτίες της εξω-δυαδικής συμπεριφοράς1 ή απιστίας. Η βίο-εξελικτική εξήγηση 

όπως ήδη έχει γίνει κατανοητό είναι η εξελικτική εγκεφαλική λειτουργία των φύλων και σε 

                                                           
1 η απιστία κάτω από συνθήκες συμφωνημένης σχεσιακής σύμβασης ή αλλιώς μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που δεν 

αντιλαμβάνεται την σεξουαλική συμπεριφορά με άλλον / η σύντροφο έξω από την δυάδα ως προδοσία σε συναισθηματικό 

επίπεδο, μπορεί να εκληφθεί απλά ως έξω-δυαδική σεξουαλική συμπεριφορά (Hansen, 1987). Σε ένα τέτοιο κοινωνικό πλαίσιο η 

σεξουαλική αποκλειστικότητα δεν θεωρείται αυτονόητη σε μία γαμιαία σχέση, αλλά αντίθετα η σεξουαλική πολυγαμία  ή και η 

ανταλλαγή συντρόφων ακόμα και ανά ζεύγη μπορεί να θεωρηθεί καθιερωμένη. Ακόμα και σε κουλτούρες που συνολικά δεν 

αποδέχονται ένα τέτοιο μοντέλο σχέσεων, επιμέρους ζευγάρια ανθρώπων σε μακροχρόνιες σχέσεις κάνουν τέτοιες συμφωνίες 

είτε με ανοιχτή επικοινωνία, είτε κάποιες φορές και χωρίς την ίδια αμεσότητα.  



αυτό το κομμάτι, κυρίως των αντρών. Θεωρίες που εστιάζουν σε κοινωνικά και ίσως πολιτικά 

δεδομένα, υιοθετούν την αντίληψη πως η κοινωνική πίεση κατά των γυναικών που ιστορικά 

χαρακτήρισε τις γυναίκες ως ασθενές φύλο, καταπιέζει τη γυναικείες σεξουαλικές ορμές, που 

όμως μόνο ως ανύπαρκτες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν (Baumeister, 2001). Οι άντρες 

λοιπόν γίνονται με τη σειρά τους υπεύθυνοι για το πότε και κάτω από ποιες συνθήκες η 

γυναικεία σεξουαλική επιθυμία θα εκφραστεί. Αυτό το σκεπτικό παρουσιάζει τους άντρες ως 

το ισχυρό φύλο που ασκεί συνολικά τον έλεγχο στην αλληλεπίδραση. Άρα με τη σειρά τους 

εκείνοι επιλέγουν πότε και κάτω από ποιες συνθήκες οι γυναίκες απιστούν, ενώ ταυτόχρονα 

πιέζουν απειλητικά τις δικές τους μόνιμες συντρόφους για σεξουαλική αποκλειστικότητα, 

ώστε να τις ελέγχουν συστηματικά και σε συναισθηματικό επίπεδο (Hansen, 1987). 

Διαφορετική από τη μία, αλλά και ως ένα σημείο όμοια, είναι και η θεωρία της ανταλλαγής 

στο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο φύλων. Σύμφωνα με αυτήν, η γυναίκα δεν 

απιστεί εύκολα, έστω και αν οι άνδρες θα το επιθυμούσαν αυτό διακαώς. Αυτό έχει να κάνει 

και πάλι με το γεγονός πως οι άνδρες θα προτιμούσαν τις γυναίκες ευκολότερες στο 

περιστασιακό σεξ με άλλους συντρόφους πέρα από αυτούς που έχουν μακροχρόνια 

προοπτική. Προκειμένου λοιπόν οι άνδρες να προσελκύσουν ευκολότερα το γυναικείο φύλο 

για πρώιμη σεξουαλική επαφή, θα προσπαθήσουν να προσφέρουν υλικά ανταλλάγματα, 

δώρα ή κάποιου τύπου οικονομικές παροχές. Σύμφωνα με αυτό το επιχείρημα, οι γυναίκες 

αποφασίζουν ξεκάθαρα πότε θα προχωρήσουν στο σεξ και πότε θα θεωρήσουν πως τα 

ανταλλάγματα από πλευράς ενός άνδρα είναι τέτοια που να αξίζουν τη δική τους 

συγκατάθεση. Πάντως, από τη μία η θεωρία της ανταλλαγής παρουσιάζει το γυναικείο φύλο 

ως εμπορεύσιμο προϊόν, από την άλλη υποβαθμίζει την σχεσιακή αλληλεπίδραση των δύο 

φύλων μόνο σε επίπεδο ανταλλάξιμων υλικό-τεχνικών παροχών και αρκετά λιγότερων 

συναισθηματικών. Συνεπώς και η απιστία τίθεται σαν ένα ανταγωνιστικό ζήτημα μεταξύ 

αντρών που δείχνουν ικανοί να προσφέρουν περισσότερα από τους άλλους για να κερδίσουν 

τη γυναικεία συγκατάθεση στο σεξ. Άρα η σεξουαλική επιθυμία, είτε έξω-δυαδικά είτε σε 



επίπεδο δεσμευτικής σχέσης, παρουσιάζεται και πάλι ως αντρική υπόθεση, ενώ οι γυναίκες, 

αν και έχουν τον έλεγχο της τελικής έκβασης του σεξουαλικού, δεν φαίνεται να μπορούν με 

κάποιο τρόπο να εκφράσουν κάτι περισσότερο από συγκατάθεση ή άρνηση στα αντρικά 

θέλω.  

Επιλογή σεξουαλικού συντρόφου εκτός σχέσης και επιρροή 

Στις επιρροές του κοινωνικού περίγυρου και στην εξω-δυαδική σεξουαλική συμπεριφορά 

φαίνεται να έχει δοθεί λιγότερη έμφαση, αν και υπάρχουν μελέτες που καταδεικνύουν πως η 

επιρροή στις γυναίκες από τις φιλικές νόρμες είναι σημαντική. Η πλαστικότητα της γυναικείας 

σεξουαλικότητας του Baumeister (2001) θεωρητικά εξηγεί πως οι γυναίκες μπορούν να 

προσαρμοστούν στις τάσεις του φιλικού περίγυρου και έχουν την ελαστικότητα να κάνουν ή 

να μην κάνουν εξω-δυαδικό σεξ, ανάλογα με την πλησιέστερη προς αυτές κοινωνική 

επιρροή. Αντίθετα, η ίδια θεωρία βρίσκει τους άνδρες δύσκαμπτους και πολύ συχνά 

ευάλωτους στην έξω-δυαδική συμπεριφορά, όχι όμως λόγω προσαρμογής στη φιλική νόρμα, 

αλλά λόγω δικής τους ασυγκράτητης σεξουαλικής ορμής, επιχείρημα που ταιριάζει με αυτά 

των βίο-εξελικτικών εξηγήσεων. Πάντως, υπάρχουν και μελέτες που αντιτίθενται σε αυτό το 

σκεπτικό, αφού παρουσιάζουν αποτελέσματα αυξημένης φιλικής επιρροής των ανδρών στις 

σεξουαλικές τους επιλογές (Billy & Udrih, 1985; Hansen, 1987). Αυτό δεν απέχει καθόλου 

από μία υπόθεση πως οι άνδρες συμπορεύονται λανθασμένα σε κανόνες σχετικούς με τα 

ζητήματα των ερωτικών επιλογών, αφού από τη μία, η συχνή και ειλικρινής επικοινωνία είναι 

χαρακτηριστικό μόνο στις κοντινές φιλίες και όχι στους ευρύτερους κύκλους κοινών 

δραστηριοτήτων, από την άλλη το ανδρικό κοινωνικό πρότυπο φαίνεται να έχει έτσι κι 

αλλιώς την επικοινωνία με φίλους σε δεύτερη μοίρα, αφού συχνή προτεραιότητα αποτελούν 

οι διάφορες κοινές δραστηριότητες και όχι η μοιρασιά ιδιαίτερων συμβάντων και 

συναισθημάτων μέσω της λεπτομερούς συζήτησης (Hendrick & Hendrick, 2000). Αντίθετα η 

γυναικεία επικοινωνία είναι αυξημένη στις φιλίες και αυτό μπορεί να είναι κάτι που φέρνει 

ευκολότερα τις γυναίκες κοντά στον σωστό προσδιορισμό της φιλικής νόρμας. Πάντως, η 

ορθότερη γνώση της νόρμας δεν σημαίνει απαραίτητα και αντίστοιχη συμπεριφορά, αλλά 

σίγουρα σημαίνει καλύτερη επίγνωση του κοινωνικού περίγυρου και μάλλον και επίγνωση 

της αξιολόγησης του εαυτού σε σχέση με άλλα μέλη της φιλικής ομάδας αναφοράς. Βάσει 

αυτού, θα λέγαμε πως οι γυναίκες μπορούν ευκολότερα να ξέρουν πως σκέφτονται και πως 

συμπεριφέρονται οι ίδιες  συγκριτικά με τον περίγυρό τους και ίσως πέφτουν δυσκολότερα 

θύματα πλουραλιστικής άγνοιας, ένα στοιχείο που ενισχύει το επιχείρημα σχετικά με την 

ευκαμψία που δείχνουν οι γυναίκες στην συνολικότερη εικόνα αφομοίωσης κοινωνικών 



ρόλων. Αντίλογος σε αυτό θεωρείται το γεγονός πως το αντρικό φύλο έχοντας ιστορικά μία 

παγιωμένη και κυριαρχική αντίληψη στην αλληλεπίδραση μεταξύ των φύλων, δεν αλλάζει 

ρόλο στο πέρασμα των χρόνων και διατηρεί πιο ξεκάθαρες προτεραιότητες, πιο απλή 

αλληλεπίδραση αλλά και πιο στερεοτυπικό τρόπο σκέψης. Αυτό μάλιστα μπορεί να ενισχύει 

και τη δυσκαμψία του χαρακτήρα του, που αναφέρει ο Baumeister (2001), σε αντίθεση με 

την πλαστικότητα που επιδεικνύουν οι γυναίκες, οι οποίες τις τελευταίες δεκαετίες έχουν 

επαναπροσδιορίσει το ρόλο τους, καθώς σε προηγούμενες κοινωνίες είχαν έναν, φαινομενικά 

τουλάχιστον, κατώτερο και καταπιεσμένο ρόλο, με μάλλον διαφορετικές προτεραιότητες. 

Συνολικά πάντως δεν φαίνεται όλες αυτές οι θεωρητικές εξηγήσεις για την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των δύο φύλων να εξηγούν τα σύγχρονα δεδομένα για τις ερωτικές επιλογές και την 

απιστία στις μακροχρόνιες και γαμιαίες σχέσεις, ούτε το αν πραγματικά υπάρχουν ξεκάθαρες 

διαφοροποιήσεις ανά φύλο ή ανά συγκεκριμένη σχεσιακή κατάσταση. Οι αιτίες της έξω-

δυαδικής σεξουαλικής συμπεριφοράς ή απιστίας είναι ένα θέμα προς διερεύνηση που μπορεί 

να τεθεί και ανεξαρτήτως των θεωριών για την γενικότερη κοινωνική αλληλεπίδραση των 

δύο φύλων.  

 


