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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο πρώτος αυτός τόμος της σειράς εκδόσεων του Προγράμματος για ΘΕματα
ΦΥΛου και ΙΣότητας (ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συγκεντρώνει πέντε εργασίες που παρουσιάστηκαν με τη μορφή διάλεξης σε μια από τις πολλές επιστημονικές
συναντήσεις του Προγράμματος1. Η εξαιρετική εισαγωγή της Σηφάκη υφαίνει
ένα καμβά μέσα από τον οποίο τα τόσο διαφορετικά αυτά πέντε κείμενα
συνδιαλέγονται μεταξύ τους και θέτουν τα δικά τους υλικά το καθένα για να
κατασκευαστεί ένα πολύχρωμο μωσαϊκό.
Ο δεύτερος τόμος, ο οποίος έχει τίτλο Το Φύλο, το Σώμα και η Έμφυλη
Διαφορά: Η Συνάντηση Δικαίου και Κοινωνικής Προβληματικής, περιλαμβάνει
μελέτες που εκπονήθηκαν από επιστημονικούς συνεργάτες της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών και παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα που οργάνωσε το
ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. με σκοπό να προβληθούν τα αποτελέσματα ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών για θέματα φύλου και ισότητας που χρηματοδοτήθηκαν στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Πυθαγόρας ΙΙ». Ο συγκεκριμένος τόμος περιλαμβάνει εργασίες που ερευνούν το δικαιικό λόγο από «έμφυλη οπτική γωνία».
Δύο ακόμη τόμοι που κυκλοφορούν περιλαμβάνουν εργασίες που
παρουσιάστηκαν ή εκπονήθηκαν στη διάρκεια του Προγράμματος. Εξετάζουν
τη θέση των γυναικών στον ακαδημαϊκό χώρο και παρουσιάζουν ποσοτικά και
ποιοτικά στοιχεία και αποτελέσματα.
Ο τρίτος τόμος, με τίτλο Φυλο-σοφικές Διαμεσολαβήσεις, συγκεντρώνει
εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στα αγγλικά από ξένους κυρίως επιστήμονες
και μεταφράστηκαν στην ελληνική για τον τόμο αυτό. Στην πλειονότητά τους,
οι εισηγήσεις αναλύουν τον λόγο για τις γυναίκες, των έμφυλων ιδεολογιών και
κοινωνικών πρακτικών και τον τρόπο με τον οποίο τα δύο φύλα αυτοπροσδιορίζονται.
Όπως μπορεί ίσως κανείς να υποθέσει από τα προλεγόμενα, η σειρά
επιτρέπει την ανομοθέτητη σύναξη «συνένοχων» κειμένων που συνεργάζονται
μεταξύ τους για να αποτελέσουν από κοινού τόπους αμφισβήτησης των
κυρίαρχων και καθιερωμένων θέσεων, κοινωνικών κατασκευών και
αναπαραστάσεων για το φύλο και τη γυναίκα ειδικότερα. Ως προϊόντα του
πρώτου Προγράμματος για Θέματα Φύλου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι τόμοι
διανέμονται δωρεάν σε μέλη ΔΕΠ και φοιτητές/τριες του ιδρύματος και σε
φίλες-φίλους του Προγράμματος, με την πεποίθηση πως αφενός θα αναπτυχθεί
περισσότερο από ό,τι έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στον τόπο μας
προβληματισμός με επίκεντρο και μεταβλητή το φύλο σε ποικίλα επιστημονικά
πεδία και αφετέρου πως θα γίνει ορατή η ανάγκη για σπουδές φύλου στα ΑΕΙ
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της χώρας μας όπου, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια της
Δύσης, οι σπουδές φύλου στην Ελλάδα ήταν μέχρι σήμερα ανύπαρκτες.
Τα προγράμματα «σπουδών φύλου» εισέβαλαν σε εννέα πανεπιστήμια της
χώρας εντελώς ξαφνικά το 2003, χάριν της χρηματοδότησής τους από το ΚΠΣ.
Τώρα όμως που πρόκειται να σταματήσει η χρηματοδότηση, τα προγράμματα
κινδυνεύουν λόγω έλλειψης οικονομικής στήριξης από την πολιτεία. Βέβαια, τα
προγράμματα –τα περισσότερα από τα οποία είναι διατμηματικά και έχουν το
καθένα από αυτά τους ιδιαίτερους στόχους του και το δικό του χαρακτήρα–
έχουν προβλέψει τη συνέχιση της διδασκαλίας σχετικών μαθημάτων σε επίπεδο
προπτυχιακό, καθώς τα μαθήματα εντάχθηκαν στα προγράμματα σπουδών των
συνεργαζόμενων Τμημάτων. Όμως αυτό δεν αρκεί. Για να αναπτυχθεί η έρευνα
στα ποικίλα επιστημονικά πεδία αλλά και η διεπιστημονική έρευνα σε επίπεδο
προπτυχιακό και κυρίως σε μεταπτυχιακό, απαιτούνται πόροι και στελέχωση των
προγραμμάτων με εξειδικευμένα μέλη ΔΕΠ και με γραμματειακή υποστήριξη
των μονάδων που δημιουργήθηκαν χάριν των προγραμμάτων και συγκεκριμένα
των Γραφείων και των Εργαστηρίων Φύλου και Ισότητας. Διαφορετικά, θα έχουν
επενδυθεί χρήματα χωρίς αντίκρισμα για έργα που δεν έχουν συνέχεια.
Τα προαναφερόμενα «προγράμματα φύλου» διαφέρουν ως προς τους
κεντρικούς τους άξονες και τη δομή τους. Ωστόσο, έχουν πολλά κοινά μεταξύ
τους σε επίπεδο πολιτικό και ιδεολογικό. Το κυριότερο ίσως κοινό τους σημείο
είναι η παραδοχή ότι τα ζητήματα φύλου είναι απολύτως επίκαιρα, αν και οι
ανάγκες μελέτης του άνισου καταμερισμού εργασίας, λόγου και εξουσίας είναι
επιτακτικές σήμερα για διαφορετικούς λόγους από ότι στις δεκαετίες του ’60
και του ’80. Ο γρήγορος, «άγριος» καπιταλισμός και η αμαρτωλή παγκοσμιοποίηση ενισχύει τις ανισότητες μεταξύ των κοινωνικά και οικονομικά δυνατών
και αδυνάτων ενώ, φυσικά, στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται και οι
γυναίκες –η κλίμακα της ισχύος των οποίων, όπως όλων των κοινωνικών
υποκειμένων, μετριέται με βάση την κοινωνική τους τάξη, το φύλο, το χρώμα,
την εθνικότητα, τη θρησκεία τους, κλπ. Το ότι δεν υπάρχει πια ανάγκη για
φεμινιστικές ή απλά γυναικείες διεκδικήσεις είναι ένας μύθος που συχνά
αναπαράγεται όχι μόνο από εκείνους που βολεύονται με την κυρίαρχη τάξη των
πραγμάτων αλλά και από εκείνες που υφίστανται τις συνέπειες: Οι γυναίκες
στις «αναπτυγμένες» δυτικές κοινωνίες δεν έχουν σήμερα ανάγκη από τη
στήριξη ενός φεμινιστικού κινήματος –και φυσικά ούτε λόγος για δικαιώματα
των ανδρών στη διαφορετικότητα. Οι απόψεις αυτές μάλιστα αναπτύσσονται
στο όνομα μιας «μετα-φεμινιστικής» σκέψης, η οποία στηρίζεται σε μια
ρητορική περί της επίτευξης των στόχων του φεμινιστικού κινήματος και
συγκαλύπτει τη γνωστή κοινότυπη αντίληψη: Αν δεν τα καταφέρνει κάποιος
κακομοίρης ή κάποια ταλαίπωρη να πάει μπροστά, να ορθώσει το ανάστημά
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της, να ακουστεί ο λόγος της δεν φταίει τίποτα άλλο από αυτή την ίδια. Και
βεβαίως, η νοοτροπία του «ρίξε το φταίξιμο στο θύμα» αποτελεί «κατάκτηση»
του μετα-φεμινισμού, ο οποίος εδράζει στον ανταγωνιστικό ατομικισμό και
αποτρέπει τη συλλογική δράση, ενώ μετονομάζει σε αδυναμία το φόβο των
κοινωνικά ανίσχυρων απέναντι στο βίαιο λόγο και τις πράξεις των ισχυρών. Με
δυο λόγια, επιχειρεί να πείσει πως δεν υπάρχει κανένας λόγος σήμερα πια στις
ανεπτυγμένες Δυτικές κοινωνίες να θεωρεί η οποιαδήποτε γυναίκα πως
στερείται ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων, ενώ οι άνδρες έχουν κάθε τι να
χάσουν από τις περαιτέρω παραχωρήσεις στις γυναίκες που τους
ανταγωνίζονται γιατί απλά… θέλουν να πάρουν τη θέση τους.
Ζητήματα που αφορούν τους άνδρες και την καταπίεση που και εκείνοι
υφίστανται από την κοινωνικά κατασκευασμένη ταυτότητά τους επίσης
αποτελούν κεντρικό άξονα του ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ., το οποίο είναι ένα διατμηματικό
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
από το ακαδημαϊκό έτος 2003-042 και παρέχει ετησίως σε περίπου 1.500
προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες την ευκαιρία να επιλέξουν μαθήματα της
επιστημονικής τους κατεύθυνσης από την οπτική του φύλου, μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 το Πρόγραμμα διευρύνθηκε
και προσφέρει επιπλέον έναν νέο κύκλο μαθημάτων, με τίτλο «Διαφορετικότητα
στην νέα ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών: Φύλο και πολιτισμικές πρακτικές».
Τα νέα μαθήματα του κύκλου3 είναι εισαγωγικά ώστε να μπορούν να τα
επιλέξουν προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες ανεξαρτήτως της επιστημονικής
τους κατεύθυνσης και του εξαμήνου στο οποίο φοιτούν.
Κυρίως, το Πρόγραμμα αυτό επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει φοιτητές,
φοιτήτριες και μέλη ΔΕΠ σε θέματα που συνδέονται με τον άνισο καταμερισμό
κοινωνικής ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναικών, τόσο στην τοπική όσο και
στην διεθνή κοινότητα. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει ένα πλαίσιο για
δράσεις που θα συμβάλλουν στην ισότιμη αντιμετώπιση των δύο φύλων στην
ακαδημαϊκή κοινότητα και στη διαμόρφωση μιας κοινωνικής πραγματικότητας
όπου άνδρες και γυναίκες θα έχουν εξίσου ενεργό ρόλο ως εργαζόμενοι και ως
«συμμετοχικοί» πολίτες.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος έχει επίσης πραγματοποιηθεί έρευνα με
αντικείμενο τις πρακτικές ισότητας ή μάλλον ανισότητας που παρατηρούνται
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε άλλα Α.Ε.Ι. εντός και εκτός Ελλάδας.
Συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούν τη διαστρωμάτωση των μελών ΔΕΠ
των ελληνικών ΑΕΙ με κεντρική μεταβλητή το φύλο. Πρόκειται για τις εργασίες
που θα περιληφθούν στον τρίτο τόμο της σειράς εκδόσεων που αναφέρθηκε
νωρίτερα. Αυτά τα στοιχεία και άλλα ευρήματα σχετικά με τις επαγγελματικές
επιλογές των γυναικών στον ακαδημαϊκό χώρο ενισχύθηκαν και ερμηνεύτηκαν
7
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από ένα παράλληλο ερευνητικό έργο με τίτλο «Επαγγελματικές Σταδιοδρομίες
Γυναικών στον Ακαδημαϊκό Χώρο: Η επίδραση του φύλου στις επιλογές φοιτητριών/φοιτητών και μελών Δ.Ε.Π.».4 Στόχος του η ανίχνευση, από τη σκοπιά
των υποκειμένων της έρευνας, των παραγόντων που παρεμποδίζουν την επί
ίσοις όροις με τους άνδρες πρόσβαση των γυναικών επιστημόνων, φοιτητριών
και μελών ΔΕΠ στο πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων και επιλογών που προσφέρει μια επαγγελματική σταδιοδρομία στον ελληνικό ακαδημαϊκό και
ειδικότερα πανεπιστημιακό χώρο. Εμβαθύνοντας στα βιώματα γυναικών πανεπιστημιακών, η έρευνα εστίασε στον εντοπισμό των δομικών, ιδεολογικών και
ψυχοκοινωνικών συνιστωσών της ανισότητας ευκαιριών που έχουν αναδείξει
τα σχετικά στατιστικά στοιχεία. Ανάλυση του λόγου των υποκειμένων της
έρευνας (φοιτητές/τριες και μέλη ΔΕΠ, κυρίως γυναίκες αλλά και άντρες) στη
διάρκεια ανοιχτών συνεντεύξεων και συζητήσεων ομάδας (focus groups)
προσέφεραν στοιχεία για τους τρόπους με τους οποίους δομές και πρακτικές
μέσα στα ελληνικά ΑΕΙ αλλά και η διελκυστίνδα ακαδημαϊκή σταδιοδρομία
/οικογενειακή ζωή λειτουργούν επιβαρυντικά για τις γυναίκες στην πανεπιστημιακή τους σταδιοδρομία.
Τέλος, στο πλαίσιο του Προγράμματος δημιουργήθηκε, εξοπλίστηκε και
στελεχώθηκε το «Γραφείο Φύλου και Ισότητας» του Πανεπιστημίου Αθηνών, το
οποίο αποτελεί το κέντρο των δραστηριοτήτων του. Το Γραφείο λειτουργεί
γενικότερα για την εξυπηρέτηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και
απώτερος σκοπός του είναι, σταδιακά, να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις,
όπως: την ετήσια συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, αφενός για την κατανομή
των μελών ΔΕΠ σε διοικητικές θέσεις και σε καθηγητικές βαθμίδες κατά
γνωστικό αντικείμενο και, αφετέρου, για την κατανομή των φοιτητών/τριών στα
προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, τη δημοσίευση
ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων από έρευνες και μελέτες για ζητήματα
που αφορούν την αντιμετώπιση των ανδρών και γυναικών από την
πανεπιστημιακή κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, τη συγγραφή
οδηγών για την επίτευξη ισότητας, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση
προγραμμάτων δράσης που θα μπορούσαν να επιφέρουν βελτίωση στη θέση των
γυναικών στο πανεπιστήμιο, τη διοργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων και την
αναβάθμιση της ιστοσελίδας, με έναν μικρο-ιστότοπο που θα παρέχει σε κάθε
ενδιαφερόμενο/η τη δυνατότητα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με
θέματα και σπουδές φύλου.
Η ιστοσελίδα του Προγράμματος η οποία εξελίχθηκε σε πύλη, έχει
λειτουργήσει θετικά για την προβολή του ΘΕ.ΦΥλ.ΙΣ. και την ενημέρωση της
ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με τις δραστηριότητές του. Στο πλαίσιο της
αναβάθμισής της και σαν μια πρώτη προσπάθεια για να προσφερθούν ευκαιρίες
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e-εκπαίδευσης, δημιουργείται ένα εγκυκλοπαιδικό λεξικό, με την ονομασία
«Φυλοπαιδεία», το οποίο λειτουργεί με μηχανισμό ανάλογο με της wikipedia
και φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στην ελληνική γλώσσα λόγω
της μη απόδοσης με ενιαίο τρόπο όρων και νοημάτων που χρησιμοποιούνται
εδώ και πολλά χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία στο χώρο των γυναικείων
σπουδών και σπουδών φύλου. Ταυτόχρονα, η «Φυλοπαιδεία» θα αποτελέσει
ένα εργαλείο αυτo-εκπαίδευσης για φοιτήτριες, φοιτητές και όποιες/ους
/άλλες/ους ενδιαφερόμενες/ους για το χώρο των σπουδών φύλου.
Ολοκληρώνοντας αυτό το προλογικό σημείωμα για το Πρόγραμμα,
σημειώνεται πως έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με τα άλλα προγράμματα
για θέματα φύλου και ισότητας στα ελληνικά ΑΕΙ, με άλλα σχετικά ερευνητικά
προγράμματα και ερευνητικά κέντρα. Παραδειγματικά αναφέρεται η
συνεργασία του ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
(ΕΚΚΕ) για τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων με τίτλο «Φύλο και
Εκπαίδευση» στο οποίο περιλαμβάνονται ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την
παρουσία των γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βιβλιογραφία για τη
γυναικεία συμμετοχή στην εκπαίδευση στην Ελλάδα, έρευνες των δύο
οργανισμών σχετικά με το φύλο και την εκπαίδευση, κ.α. Επίσης, το
πρόγραμμα συνεργάστηκε και υποστηρίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ATHENA
(Advanced Thematic Network in European Women’s Studies) – δίκτυο
επικοινωνίας, στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 100 ευρωπαϊκά ινστιτούτα και
επικεντρώνεται κυρίως στις γυναικείες σπουδές και στην έρευνα σχετικά με το
φύλο. Αποτελεί ένα χώρο για διάλογο, μια πηγή πληροφοριών γύρω από την
εκπαίδευση σε θέματα φύλου στην Ευρώπη. Το 2007, για πρώτη φορά, η
συνάντηση της ομάδας έγινε στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ.
Τέλος, το πρόγραμμα συμμετέχει στο European University Equality (EQ-UNI)
– Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Καθώς ολοκληρώνεται το πρόγραμμα –δηλαδή η χρηματοδότησή του–
μένει μια παρακαταθήκη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως και στα άλλα ΑΕΙ
που λειτούργησαν αντίστοιχα προγράμματα. Το πόσο θα αξιοποιηθεί η
παρακαταθήκη εξαρτάται σε πολύ μικρό βαθμό από τις ατομικές προσπάθειες
των ατόμων που εργάστηκαν και στη διάρκεια του προγράμματος με
προσήλωση. Αν οι προσπάθειες αυτές δεν υποστηριχτούν από τις αρχές του
ιδρύματος και κυρίως την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σε επίπεδο πολιτικό
και οικονομικό δεν θα επιτευχθεί το ευκταίο: να αναπτυχθεί η έρευνα στον
διεπιστημονικό χώρο της μελέτης του φύλου, να δημιουργηθούν δίκτυα στα
ΑΕΙ ως μέσα διαλόγου και ως πηγές πληροφοριών για τα ζητήματα που
προκύπτουν στη σημερινές Δυτικές κοινωνίες του «άγριου» καπιταλισμού που
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ενισχύουν αντί να εξαλείφουν τις ανισότητες μέσα στους δικούς τους κόλπους
αλλά και παγκοσμίως.
Βασιλική Δενδρινού
Αθήνα, Αύγουστος 2008

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1

Το ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ., όπως και άλλα αντίστοιχα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών σε
άλλα οχτώ ΑΕΙ της χώρας, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και εθνικούς πόρους και συγκεκριμένα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος για Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική
Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II, κατ. πρ. 4.2.1.β).

2

Τα Τμήματα που μετέχουν στο Πρόγραμμα είναι η Ιατρική Σχολή, το Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, το
Τμήμα Βιολογίας, το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το
Τμήμα Θεολογίας, το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, το Τμήμα Μεθοδολογίας,
Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, το Τμήμα
Νομικής και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

3

Τα μαθήματα, τέσσερα από τα οποία προσφέρθηκαν το Εαρινό εξάμηνο 2008 και
τέσσερα στη διάρκεια θερινού εντατικού προγράμματος, είναι τα εξής: (1) Φύλο,
πολιτικές και πολιτική, (2) Φύλο, δίκαιο & κοινωνική δικαιοσύνη, (3) Φύλο, τέχνη
και λογοτεχνία, (4) Φύλο και ψυχολογία, (5) Φύλο, εκπαίδευση και Τ.Π.Ε., (6) Φύλο
και επιστήμη, (7) Φύλο, ιστορία και ιστορικότητα, (8) Φύλο, κοινωνία και κοινωνική
πρόνοια.

4

Επιστημονική υπεύθυνη της ερευνητικής ομάδας για το πρόγραμμα αυτό ήταν η Β.
Δενδρινού, η οποία συνεργάστηκε με τη Σ. Βοσνιάδου, τη Χ. Βλαχούτσικου, την Κ.
Αμπατζή, καθώς επίσης την Λ. Αλιπράντη-Μαράτου και τη Λ. Βαΐου. Το ερευνητικό
αυτό πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε και αυτό από το ΚΠΣ και εθνικούς πόρους.
Εντάσσεται στην κατηγορία των Πράξεων 2.2.3.στ, 2.6.1.ιγ και 4.2.1.ε1, «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
II – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια».
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ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ευγενία Σηφάκη
Τα κείμενα που έχουν συγκεντρωθεί σε τούτο τον τόμο έχουν ως κοινή βάση
την φεμινιστική τοποθέτηση των συγγραφέων τους και τη συνδιαλλαγή με
φεμινιστικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι
κείμενα που συναρτούν το θέμα του φύλου με συγκεκριμένα ιστορικά και
κοινωνικά συμφραζόμενα. Ωστόσο, είναι και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους·
κατ’ αρχάς, προέρχονται από διάφορους ακαδημαϊκούς χώρους και πειθαρχίες,
καθώς εκπροσωπούν τόσο τις λεγόμενες ανθρωπιστικές και κοινωνικές
επιστήμες όσο και τις θετικές, και αποτελούν έτσι ένα μωσαϊκό από δείγματα
πρόσφατων φεμινιστικών παρεμβάσεων σε διαφορετικά μεταξύ τους
διανοητικά και ερευνητικά πεδία, μέσα στα πλαίσια και υπό την επίδραση των
σπουδών φύλου. Συγχρόνως, μαρτυρούν την ανομοιογένεια και ποικιλομορφία
αυτών καθ’ εαυτών των φιλοσοφικών και πολιτικών θέσεων που έχουν
προκύψει ιστορικά, μέσα από την ίδια την προσπάθεια των φεμινιστριών να
αρθρώσουν έναν λόγο ανάλυσης, ερμηνείας και κριτικής των σεξιστικών
πρακτικών (κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών), και να αναπτύξουν
εναλλακτικά οράματα για έναν δίκαιο κόσμο. Αυτή η ιδεολογική και θεωρητική
ανομοιογένεια (η οποία προκαλεί συχνά συζητήσεις και αντιπαραθέσεις) δεν θα
πρέπει να εκληφθεί ως αρνητικό φαινόμενο: όπως ισχυρίζεται η Teresa de
Lauretis, «το φεμινιστικό πλαίσιο αναφοράς δεν πρέπει να ταυτίζεται με την
έννοια του κανονιστικού δόγματος ή της μονολιθικής και οριστικής
επιστημολογίας· αντίθετα, θα πρέπει να διαμορφώνεται συνεχώς, μέσα από
διαδρομές ευέλικτης προσαρμογής και αναθεωρητικής ετοιμότητας».1
Παρατηρούμε, για παράδειγμα, ότι οι ανθολογίες φεμινιστικών κειμένων
συνήθως εμπεριέχουν τοποθετήσεις που συνομιλούν κριτικά μεταξύ τους ή με
άλλα φεμινιστικά κείμενα και κάποτε, μάλιστα, αντιμάχονται το ένα το άλλο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στον τόμο μας η Τζίνα Πολίτη επανέρχεται στην
διαμάχη μαρξισμού–ψυχανάλυσης με μία κριτική αποτίμηση του έργου της
Julia Kristeva ως ανιστορικού.
Στον τόμο μας συμπεριλαμβάνεται επίσης ένα κείμενο που εκπροσωπεί
τον αντίλογο στη φεμινιστική θεωρία: στη συμβολή της, «Έχει φύλο η επιστήμη;
Φεμινιστική θεωρία της επιστήμης και γιατί οι (άντρες) επιστήμονες πρέπει να
προσέχουν», η Cassandra Pinnick χρησιμοποιεί τα εργαλεία της αναλυτικής
φιλοσοφίας της επιστήμης και του παραδοσιακού ορθολογικού θετικισμού, για
να αμφισβητήσει την εγκυρότητα του φεμινιστικού επιστημολογικού
προγράμματος της Sandra Harding και κυρίως της πολυσυζητημένης θέσης της
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τελευταίας ότι «μόνο εάν οι επιστημικοί σκοποί και αξίες που συνδέονται με το
φεμινιστικό πρόγραμμα μπορέσουν να παρεισφρήσουν στην επιστήμη είναι
δυνατό η επιστήμη να επιτύχει τους γνωσιακούς στόχους που η ίδια έχει θέσει
στον εαυτό της». Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το ζήτημα της
«αντικειμενικότητας» στην επιστήμη συζητιέται έντονα στον φεμινιστικό χώρο
ήδη από τη δεκαετία του 70, καθώς βασική μέριμνα της φεμινιστικής
προβληματικής είναι, ακριβώς, να αναπτύξει εναλλακτικές μορφές έρευνας
έναντι του θετικιστικού ερευνητικού προτύπου. Η Pinnick φαίνεται να
παρακάμπτει τη σχετική βιβλιογραφία.2
Φεμινιστικό κίνημα, φεμινιστική θεωρία και σπουδές φύλου είναι όροι
συμβατοί μεταξύ τους και αμοιβαία συμπληρωματικοί. Οι σπουδές φύλου, παρ’
όλο που το αντικείμενό τους έχει πλέον διευρυνθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει
και μελέτες του ανδρισμού (masculinity), αναπτύχθηκαν με έναυσμα την
φεμινιστική θεωρία (στις πλέον πρόσφατες και σύνθετες επεξεργασίες της), την
οποία ενσωμάτωσαν, αξιοποίησαν και συνεχίζουν να αναπτύσσουν. Προφανώς,
όταν μιλάμε για σπουδές φύλου αναφερόμαστε, κατ’ αρχήν, σε ερευνητικά
προγράμματα που εκπονούνται στα πλαίσια του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος
και όχι στις ακτιβιστικές δραστηριότητες του φεμινιστικού κινήματος. Ωστόσο,
η υποτιθέμενη αντίθεση ανάμεσα στις ακτιβίστριες και τις φεμινίστριες του
πανεπιστημίου αποτελεί ψευδοπρόβλημα, καθώς βασίζεται στην παραγνώριση
του επί της ουσίας πολιτικού χαρακτήρα των σπουδών φύλου, που διεκδικούν
την ανασκευή και τον μετασχηματισμό των παραδοσιακών τρόπων έρευνας: τα
παραδοσιακά επιστημονικά αντικείμενα και ακαδημαϊκές πειθαρχίες ελέγχονται
και αναδιαρθρώνονται με εργαλείο επανεξέτασης το φύλο, ως βασική
αναλυτική κατηγορία, όπως εξάλλου μαρτυρούν τα κείμενα της παρούσας
έκδοσης. Όταν οι επιστήμονες σήμερα, γυναίκες και άντρες, αναγορεύουν το
φύλο ως κομβική αναλυτική κατηγορία για την έρευνά τους, συμβάλλουν
άμεσα ή έμμεσα, ρητά ή άρρητα, στην αποκάλυψη και υπονόμευση των
πατριαρχικών «λόγων», καθώς και των μηχανισμών εξουσίας και καταστολής
που αυτοί διεκπεραιώνουν, πραγματώνουν και διαιωνίζουν, στο πλαίσιο
επιστημονικών αντικειμένων, ακαδημαϊκών πειθαρχιών και θεσμών (κατά
κανόνα υπόρητα και, από πλευράς των φορέων τους, συχνά ασυνείδητα).
Χρησιμοποιώ τον όρο «λόγο» (discours) με μια οιονεί φουκωϊκή έννοια,
ανάλογη με αυτήν που επεξηγεί η Joan Scott:
[Ο «λόγος»] αναφέρεται σε μια ιστορικά, κοινωνικά και θεσμικά
συγκεκριμένη δομή αποφάνσεων, όρων, κατηγοριών και πεποιθήσεων. …
Η εξουσία μέσω της οποίας ελέγχεται ένα συγκεκριμένο πεδίο επικυρώνεται μέσα από επικλήσεις στην (επιστημονική) γνώση, η οποία δεν
υποστασιοποιείται μονάχα μέσα στα γραπτά κείμενα, αλλά και μέσα σε
12
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ακαδημαϊκές πειθαρχίες και επαγγελματικές οργανώσεις, μέσα σε
θεσμούς (όπως τα νοσοκομεία, οι φυλακές, τα σχολεία, τα εργοστάσια) και
μέσα σε κοινωνικές σχέσεις (όπως γιατρός/ασθενής, δάσκαλος/μαθητής,
εργοδότης/εργαζόμενος, γονιός/παιδί, άνδρας/σύζυγος). Έτσι ο λόγος
ενυπάρχει και εκδηλώνεται τόσο μέσα σε οργανώσεις και θεσμούς όσο και
μέσα σε λέξεις.3
Η συμβολή της εγκληματολόγου Φωτεινής Μηλιώνη στον τόμο μας, με
τίτλο «Συναντήσεις εγκληματικότητας και φύλου», μπορεί να θεωρηθεί
παράδειγμα του παραπάνω επιχειρήματος. Η Μηλιώνη, ανάμεσα σε άλλα,
παρατηρεί ότι «η νεότερη [εγκληματολογική έρευνα] περιορίζεται σε πολύ
λίγες κατηγορίες εγκληματικής συμπεριφοράς [των γυναικών], οι περισσότερες
από τις οποίες εμπίπτουν σε σεξιστικά στερεότυπα. Οι περισσότερες μελέτες
περιορίζονται σε συμπεριφορές σχετικές με την γυναικεία σεξουαλικότητα
(πορνεία) ή σε συμπεριφορές που προέρχονται από την υποτιθέμενη έλλειψη
ικανότητας των γυναικών να ελέγχουν τα συναισθήματά τους (ψυχική νόσος)».
Επιπλέον, επισημαίνει ότι «το νομικό σύστημα αντανακλά τις πατριαρχικές
δομές της κοινωνίας, ότι … η γλώσσα του νόμου είναι, μεταφορικά και
κυριολεκτικά, ανδρική, με αποτέλεσμα η παραγνωρισμένη και αγνοημένη
γυναίκα να μην μπορεί να ακουστεί σε όλο αυτό το σύστημα», και δείχνει πως
απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την ερμηνεία όσο και για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της γυναικείας εγκληματικότητας από το
σωφρονιστικό σύστημα είναι η εγκληματολογική έρευνα «να δανειστεί τα
μεθοδολογικά εργαλεία του φεμινισμού», να επικεντρωθεί και να μελετήσει,
δηλαδή, τις εμπειρίες των γυναικών, «προκειμένου να αποδομήσει την
[κυρίαρχη] εγκληματολογική σκέψη».
Παρομοίως, η Ζωή Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη, καθηγήτρια φαρμακολογίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξηγεί ότι ο παράγων φύλο οφείλει να αποκτήσει την
ειδική περιωπή που του αναλογεί ως μεταβλητή στην ιατρική έρευνα, καθώς μόνον
έτσι θα βρεθούν λύσεις σε επίκαιρα προβλήματα: «Ενώ τα δύο φύλα
προσβάλλονται από τις ίδιες ασθένειες, διαφοροποιούνται ως προς τη συχνότητα
εμφάνισης, τη συμπτωματολογία, την εξέλιξη της νόσου αλλά ακόμα και την
απάντηση στη φαρμακοθεραπεία. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικά
δομημένες διαφορές του ρόλου και των ευθυνών των δύο φύλων αλληλεπιδρούν με
διαφορετικούς βιολογικούς παράγοντες και έχουν ως αποτέλεσμα τις πιο πάνω
διαφορές». Δυστυχώς, τα ευρήματα «υποδεικνύουν χαμηλότερο επίπεδο ψυχικής
υγείας της γυναίκας και στη χώρα μας», εξηγεί η Νταϊφώτη, και υπαινίσσεται έτσι
την ευθύνη ή/και την ανεπάρκεια των ερευνητικών και θεραπευτικών μεθόδων που
επικρατούν. Συμπεραίνει, τελικά, ανάμεσα σε άλλα, ότι «η έρευνα των διαφορών
των δύο φύλων σε επίπεδο υγείας μπορεί να δώσει απαντήσεις σχετικά με τις αιτίες
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του αυξημένου επιπολασμού μερικών ψυχικών αλλά και σωματικών ασθενειών
στις γυναίκες» και «να βοηθήσει στην προώθηση και εφαρμογή πολιτικής υγείας
εστιασμένης στις ανάγκες των γυναικών».
Η έρευνα στην ιατρική έχει, πράγματι, αρχίσει να παίρνει στα σοβαρά τη
φεμινιστική κριτική θεωρία. Μία εξαιρετικά παραγωγική σε συστηματικές
μελέτες μερίδα της φεμινιστικής ερευνητικής δραστηριότητας έχει καταδείξει
ότι φαινόμενα που παραδοσιακά αποδίδονταν στη «φύση» είναι στην
πραγματικότητα, τουλάχιστον εν μέρει, πολιτισμικές κατασκευές· αυτή η
αναγνώριση έχει αρχίσει να επηρεάζει τις ερευνητικές παραμέτρους επιστημών
όπως η ιατρική και η φαρμακολογία, καθώς ακόμα και η έννοια του «φυσικού»
ή «κανονικού» σώματος που θεωρούμε αυτονόητη έχει πλέον αρχίσει να
γίνεται αντικείμενο κριτικής. Όπως παρατηρεί η Laura Purdy, «οι αντιλήψεις
μας για τη φύση και τον πολιτισμό έχουν διεισδύσει οι μεν στις δε και
αντίστροφα, σε βαθμό τόσο απόλυτο που δημιουργείται πλέον ο πειρασμός να
καταργηθεί η ίδια η διάκριση φύσης-πολιτισμού».4
Μία υπόρητη προβληματική που διέπει τη συζήτηση μεταξύ των
παρόντων κειμένων αφορά το (πραγματικό ή ψευδεπίγραφο) δίλημμα «ισότητα
ή διαφορά»· είναι φανερή, επί παραδείγματι, η θέση της Pinnick ότι η επίτευξη
του στόχου της ισότητας, τουλάχιστον όσον αφορά ζητήματα καριέρας των
γυναικών στα εργαστήρια των θετικών επιστημών, προϋποθέτει τον
παραμερισμό των έμφυλων διαφορών, και όχι την προβολή τους (και ακόμα
λιγότερο τη διεκδίκησή τους, ως παραγόντων που θα μπορούσαν να
επαναδιατυπώσουν και να προωθήσουν τις επιστημονικές αξίες). Τα
περισσότερα από τα κείμενα αυτού του τόμου, ωστόσο, τοποθετούνται στην
προοπτική της «διαφοράς» ή πιο σωστά των «διαφορών» ανάμεσα στα φύλα,
απηχώντας έτσι την επικρατούσα πολιτική θέση του φεμινιστικού κινήματος. Η
αντίθετη θεώρηση υπονοεί ότι η ομοιότητα είναι η μόνη βάση πάνω στην οποία
μπορούν να στηριχθούν αιτήματα για ισότητα, πράγμα που, όπως σωστά
παρατηρεί η Joan Scott, οδηγεί τη φεμινιστική θεωρία σε αδιέξοδο, γιατί, «όσο
συνεχίζουμε να συζητάμε με τους όρους ενός λόγου που έχει συγκροτηθεί πάνω
σε αυτήν την αντίθεση [ισότητας και διαφοράς], διαιωνίζουμε τη συντηρητική
άποψη που λέει ότι, εφόσον εμείς οι γυναίκες δεν μπορούμε να είμαστε ίδιες με
τους άνδρες από κάθε άποψη, δεν μπορούμε και να έχουμε την απαίτηση να
είμαστε ίσες με αυτούς». Συγχρόνως, όμως, θα πρέπει να αποφεύγουμε και τον
κίνδυνο να αναχθούν οι διαφορές σε ουσιοκρατικές αντιλήψεις για τη φύση των
γυναικών. Εφόσον δεχόμαστε την μεταδομιστική θέση της δια του λόγου
(discursive) συγκρότησης του έμφυλου υποκειμένου και καταλαβαίνουμε τους
τρόπους με τους οποίους ασκούν εξουσία οι θεσμοθετημένοι λόγοι, τότε
αναπτύσσουμε και πολιτικές στρατηγικές βασισμένες σε «αναλύσεις σχετικές
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με τη χρησιμότητα ορισμένων επιχειρημάτων μέσα σε συγκεκριμένα λογοθετικά συμφραζόμενα» χωρίς να επικαλούμαστε ή να υπονοούμε την ύπαρξη
εγγενών ή φυσικών γυναικείων και ανδρικών χαρακτηριστικών. Επί
παραδείγματι, άλλες φορές μπορεί να έχει νόημα «να ζητούν οι μητέρες να τους
αναγνωριστεί ο κοινωνικός τους ρόλος, ενώ σε άλλα κοινωνικά συμφραζόμενα
η μητρότητα είναι άσχετη με τη συμπεριφορά των γυναικών. Όμως, το να
υποστηρίξει κανείς ότι το να είναι κάποια γυναίκα ταυτίζεται με τη μητρότητα
συσκοτίζει τις διαφορές που καθιστούν εφικτή την επιλογή της μητρότητας.» 5
Η απαλλαγή της φεμινιστικής θεωρίας από κάθε υπόλειμμα ουσιοκρατίας
έχει πλέον εξελιχθεί στο βασικό μέλημα των σπουδών φύλου. Έχουμε μάθει,
ακολουθώντας τις επεξεργασίες της Simone de Beauvoir, να συζητάμε για την
συγκρότηση των έμφυλων υποκειμένων (και ειδικότερα του κοινωνικού φύλου)
ως αποτέλεσμα διεργασιών «εσωτερίκευσης» της κυρίαρχης πατριαρχικής
ιδεολογίας που επιτελείται μέσα από την καταπίεση. Η φεμινιστική θεωρία
σήμερα, όμως, στα πλαίσια του μεταδομισμού, αμφισβητεί κάθε διατύπωση
που αφήνει έδαφος για την εκ νέου ανάδυση «αυτονόητων» εγγενών έμφυλων
ιδιοτήτων (ποια είναι άραγε η «αληθινή γυναίκα» που καταπιέζεται και
περιμένει να απελευθερωθεί;). Όπως γράφει η Αθηνά Αθανασίου, «η έννοια
του φύλου παραμένει στο επίκεντρο της φεμινιστικής θεωρίας και πράξης· όχι
όμως πλέον ως αδιαμφισβήτητος ορισμός μιας υποτιθέμενης κοινής και
θεμελιώδους ταυτότητας. …[Θ]εωρητικοποιείται ως θεσπισμένη επιτελεστική
περίσταση κι όχι ως φυσική ουσία που εκφράζεται ή απωθείται, ούτε ως
θεμελιωτική οντολογική προϋπόθεση της δράσης.»6
Η συμβολή της Αικατερίνης Δούκα-Καμπίτογλου σε αυτόν τον τόμο, με
τίτλο «Φαντασιώσεις του θηλυκού: Μία φεμινιστική προσέγγιση στην αρχαία
τραγωδία», παραπέμπει στις θεωρητικές επεξεργασίες των Julia Kristeva και
Luce Irigaray, απηχώντας έτσι το συγκείμενο των φεμινιστικώνψυχαναλυτικών προσεγγίσεων του λογοτεχνικού κειμένου που έχουν
διαμορφωθεί στο εσωτερικό του γαλλικού μεταδομισμού. Δεν ασχολείται όμως
με τη γυναικεία γραφή αλλά με την ανδρική και, κατά συνέπεια, εγγράφεται
συγχρόνως και σε μία μακρά και εξαιρετικά γόνιμη παράδοση κριτικής των
αναπαραστάσεων της γυναίκας στους πατριαρχικούς εθνικούς μύθους και στη
λογοτεχνία. Πρόκειται για μία παράδοση στην οποία συνέβαλε σημαντικά η
Simone de Beauvoir, με το κλασικό της έργο, το Δεύτερο Φύλο, όπου
αποδεικνύει την ύπαρξη και την αρνητική επενέργεια αντιφατικών μύθων περί
θηλυκότητας (μύθοι για την «Αιώνια Γυναίκα»), τόσο στη λογοτεχνική
παραγωγή όσο και στις ετεροφυλικές σχέσεις. Η παράδοση αυτή, ωστόσο,
αρχίζει πολύ νωρίτερα, τουλάχιστον από το τέλος του δεκάτου ογδόου αιώνα,
με το περίφημο έργο της Mary Wollstonecraft, Διεκδίκηση των δικαιωμάτων
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των γυναικών, που συμπεριλαμβάνει μία φεμινιστική κριτική ανάγνωση του
περίφημου θρησκευτικού έπους του μεγάλου Άγγλου ποιητή John Milton,
Χαμένος Παράδεισος· για πρώτη φορά, με την έκδοση του κειμένου της
Wollstonecraft, ενθαρρύνονται οι γυναίκες αναγνώστριες να μη συμμορφωθούν
με τις «αιώνιες αλήθειες» και τη διδακτική αξία των μεγάλων έργων του
λογοτεχνικού κανόνα.
Η Καμπιτογλου, τώρα, εστιάζεται συγκεκριμένα στο αρχαίο ελληνικό
θέατρο, στις Βάκχες του Ευριπίδη και την Ορέστεια του Αισχύλου. Όπως κάθε
συνεπής ψυχαναλυτική προσέγγιση λογοτεχνικού κειμένου, επιχειρεί να
εντοπίσει και να ερμηνεύσει την αποτύπωση ασυνειδήτων φόβων, εδώ του
«αρσενικού» (συγκεκριμένα το σύμπλεγμα ευνουχισμού με την ψυχαναλυτική
έννοια), που εγγράφονται σε φαντασιώσεις (φαντασιακά σενάρια) και
μεταγράφονται σε λογοτεχνικά κείμενα. Όπως μας εξηγεί η Καμπίτογλου, η
προτίμηση των ανδρών τραγικών ποιητών για γυναικείους πρωταγωνιστικούς
χαρακτήρες αποτελεί μία «μασκαράτα του αρσενικού κάτω από το προσωπείο
της θηλυκότητας», η οποία «ερμηνεύεται ως ανδρική στρατηγική άμυνας, αλλά
επίσης και ως παιχνίδι της φαντασίας». Συνεχίζουμε παραθέτοντας από την
Περίληψη της μελέτης:
Οι Bάκχες θεωρούνται ο τόπος (πρωτο-θέατρο) όπου καταρχήν εγγράφεται
το μιμητικό ανδρικό παιχνίδι (ως δια-σπορά και ως δια-μελισμός) που
χαρακτηρίζει την ευνουχιστική πολιτική της κουλτούρας μας. H Oρέστεια
του Aισχύλου επιλέγεται ως έργο-κλειδί, καθώς αναπαριστά τη δολοφονία
της γυναίκας/μητέρας, που έχει διαποτίσει το συλλογικό ευρωπαϊκό μας
υποσυνείδητο. H περιπλάνησή μας αυτή στο θέμα της καταπίεσης του
θηλυκού από την πατριαρχία ανιχνεύει τη χαμένη ή προδομένη γυναικεία
γενεαλογία όπως καταγράφεται στο ελληνικό μυθολογικό φαντασιακό.
Στη λογοτεχνική κριτική εγγράφεται και το κείμενο της Τζίνας Πολίτη,
«Οι γυναίκες της εργατικής τάξης στα χρόνια της Bιομηχανικής Eπανάστασης
στην Αγγλία: πραγματικότητα και μύθος». Το πρώτο από τα δύο μέρη του
κειμένου αποτελεί ιστορικό αφήγημα, που ενσωματώνει πληθώρα
ντοκουμέντων σχετικά με την ιδιωτική και την επαγγελματική ζωή των
γυναικών της εργατικής τάξης στην Αγγλία του 19ου αιώνα. Συνιστά ιστορία
της γυναικείας εργασίας εκείνη την περίοδο καθώς και ιστορία των κοινωνικών
και πολιτικών αγώνων των εργατριών στις αρχές του οργανωμένου
φεμινιστικού κινήματος. «Η ιστορία … που έγραψε και γράφει ακόμα αυτό το
συλλογικό υποκείμενο [γυναίκες της εργατικής τάξης] είναι αυτή που ανοίγεται
στις αντιφάσεις, τα χάσματα και τις σιωπές της επίσημης ιστορίας», μας θυμίζει
η Πολίτη, και το βασικό επίτευγμα του κειμένου της είναι ότι, πράγματι,
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καταφέρνει να ζωντανέψει, να δραματοποιήσει και να δώσει «φωνή» και
προοπτική στο συλλογικό αυτό υποκείμενο, υποστηρίζοντας έτσι τη θέση των
μαρξιστριών φεμινιστριών ότι κάθε συζήτηση για τη συγκρότηση ή την
καταπίεση του υποκειμένου θα πρέπει να αντιλαμβάνεται την συγκρότηση αυτή
ως συνάρτηση φύλου και κοινωνικής τάξης, ενώ η ιστορία του φεμινιστικού
κινήματος δεν μπορεί να γράφεται ανεξάρτητα από την ιστορία της πάλης των
άλλων καταπιεσμένων ομάδων.
Στο δεύτερο μέρος, η Πολίτη εστιάζει σε αναπαραστάσεις γυναικών στα
μυθιστορήματα της περιόδου της Βιομηχανικής Επανάστασης στην Αγγλία και
καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η κανονιστική ιδεολογία περί
θηλυκότητας, που κατασκευάζεται ή διαμεσολαβείται από το αστικό
μυθιστόρημα της περιόδου, επιτελεί την στρατηγική συγκάλυψη και
αποσιώπηση της πραγματικής εκμετάλλευσης των γυναικών της εργατικής
τάξης αλλά και τον διασυρμό των αγωνιστριών του κινήματος:
[Σ]ε ό,τι αφορά την εργατική μάζα, που διαμορφώνεται σε ένα νέο
ρητορικό τόπο, οι αναπαραστάσεις, οι οποίες απευθύνονταν κυρίως στο
βλέμμα της αστικής συνείδησης, παρέπεμπαν στις ανοίκειες μορφές ενός
απειλητικού για την κοινωνική συνοχή τερατικού όχλου. Σ’ ό,τι αφορά
τους χαρακτήρες, αυτοί λειτούργησαν ως παραδειγματικοί τύποι που
προέτρεπαν τον αναγνώστη και την αναγνώστρια της εργατικής τάξης
στην ταύτιση με τις ηθικές αξίες της υπακοής, της υπομονής και της
ολιγάρκειας, και στην απόρριψη των εξεγερμένων ταραχοποιών οι οποίοι
ευθύνονταν τόσο για τη διατάραξη της κοινωνικής συνοχής, όσο και για
τη μελοδραματική εξέλιξη της πλοκής.
Η αντιπαράθεση των δύο παραπάνω κειμένων, της Καμπίτογλου και της
Πολίτη θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο πλαίσιο της αντίθεσης ανάμεσα στις
ψυχαναλυτικές και μαρξιστικές προσεγγίσεις, η οποία τέμνει την ιστορία της
φεμινιστικής θεωρίας. Να πούμε, όμως, ότι οι προσπάθειες συμφιλίωσης και
συνδυασμού των δύο προσεγγίσεων είναι επίσης πολλές και γόνιμες. Ενδεικτικά,
αναφέρω την παρέμβαση της Jaqueline Rose, η οποία εξετάζει μία άλλη
συνάντηση και συνομιλία, εκείνη του ψυχαναλυτή και θεωρητικού της
ψυχανάλυσης Jaques Lacan με τον μαρξιστή φιλόσοφο Louis Althusser, που σε
μεγάλο βαθμό διαμόρφωσε (θα μπορούσαμε να πούμε «επικαθόρισε») το
θεωρητικό και πολιτικό εγχείρημα του τελευταίου. Η Rose επισημαίνει ότι η εκ
νέου ερμηνεία του Φρόυντ από τον Lacan μπόρεσε να αξιοποιηθεί από τον
Althusser στο μέτρο που αναδείκνυε την «ψυχική διαίρεση, τον διχασμό του εγώ
και μία αδιάκοπη … πίεση του ασυνείδητου εναντίον κάθε αξίωσης του ατόμου
προς μία ομαλή και συνεκτική ψυχική και σεξουαλική ταυτότητα». Ως εκ τούτου,
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υπονόμευε «τις μυστικοποιήσεις μιας αστικής κουλτούρας που διακήρυττε την
ταυτότητά της, καθώς και αυτήν των υποκειμένων της, στον κόσμο». Έτσι, «η
πολιτική χρήση της θεωρίας του Lacan πήγαζε από την επίθεσή της σε αυτό που
οι Άγγλοι μαρξιστές θα ονόμαζαν αστικό ‘ατομισμό’».7
Η Rose έχει διατυπώσει έναν πράγματι ελκυστικό λόγο σχετικά με την εν
δυνάμει επαναστατική λειτουργία της ψυχαναλυτικής προσέγγισης: «To
ασυνείδητο συνεχώς αποκαλύπτει την ‘αποτυχία’ της ταυτότητας. Καθώς δεν
υπάρχει συνέχεια στην ψυχική ζωή, δεν υπάρχει και σταθερή σεξουαλική
ταυτότητα», καμία θέση (position) στην οποία οι γυναίκες ή οι άντρες να
καταλήγουν απλά ή την οποία να αποδέχονται αβίαστα ως γυναίκες ή άντρες. «Η
συγγένεια φεμινισμού και ψυχανάλυσης έγκειται, ακριβώς, στην αναγνώριση ότι
η αντίσταση στην ταυτότητα βρίσκεται στον πυρήνα της ψυχικής ζωής.»8
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο παρών τόμος δεν στοχεύει στην παρουσίαση
μίας συνολικής ή ολοκληρωμένης ιστορίας των σπουδών φύλου· φιλοδοξεί
όμως να δείξει και να προβάλει τόσο το δυναμικό και τη συνθετότητα που
διαθέτει η φεμινιστική σκέψη σήμερα, όσο και την μεγάλη εμβέλεια που έχει
αποκτήσει πλέον η επίδρασή της, καθώς επεκτείνεται σε όλο και περισσότερους
κοινωνικούς χώρους και επιστημονικές περιοχές. Μάλιστα, βλέπουμε ότι, και
στη χώρα μας, σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της
ζωής των γυναικών σε χώρους όπως η Δικαιοσύνη και η Υγεία
πραγματοποιούνται μέσα από τα ερευνητικά προγράμματα των σπουδών
φύλου. Συγχρόνως, οι αναγνώστριες και οι αναγνώστες μας θα αντιμετωπίσουν
και ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν ανοικτά και ερωτήματα που
συνεχίζουν να προβληματίζουν, μέσα σε ένα δυναμικό πεδίο συνεχούς
διακίνησης ιδεών και συστηματικής επιστημονικής έρευνας.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ
Φωτεινή Α. Μηλιώνη
Η εγκληματικότητα των γυναικών είναι παγκοσμίως πολύ χαμηλότερη από
εκείνη των ανδρών. Στην Αγγλία και την Ουαλία, το 1984, το 84% των
γνωστών δραστών ήταν άνδρες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 1999 ήταν
83%. Εξάλλου, από τον πληθυσμό που γεννήθηκε το 1953, το 34% των ανδρών
και μόνο το 8% των γυναικών είχε καταδίκη για πλημμέλημα ή για κάποιο άλλο
σοβαρό αδίκημα έως την ηλικία των 40 ετών. Στη Γαλλία, το 1986, το 81,27%
των γνωστών δραστών ήταν άνδρες και το 18,73% γυναίκες, ενώ στη Γερμανία,
και πάντα όσον αφορά τους γνωστούς δράστες, η κατανομή του φύλου είχε ως
εξής: 79,5% άνδρες και 20,5% γυναίκες.1 Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Στατιστικής της Αστυνομίας,2 το ποσοστό συμμετοχής των
γυναικών στα διαπραχθέντα αδικήματα ήταν 6,5% το 1973, ενώ το 1988 το
ποσοστό αυτό αυξήθηκε μεν, φτάνοντας το 10,88%, αλλά παρέμεινε σε χαμηλό
επίπεδο σε σύγκριση με την ανδρική εγκληματικότητα. Σύμφωνα μάλιστα με τα
στοιχεία της Στατιστικής της Δικαιοσύνης για τους καταδικασθέντες με
τελεσίδικη απόφαση απ΄ όλα τα ποινικά δικαστήρια της χώρας κατά τα έτη
1973, 1983 και 1993, προκύπτει ότι «το ποσοστό των γυναικών που
καταδικάστηκαν ήταν εμφανώς χαμηλό (μόνο 8% του συνόλου των
καταδικασθέντων και των δύο φύλων) για τα έτη 1973 και 1983. Στο τέλος της
δεκαετίας του 1980 αυτό παρουσίασε αύξηση (10%) και το 1993 αυξήθηκε
ακόμα περισσότερο (13%)».3 Το ποσοστό αυτό φαίνεται να διατηρείται και
κατά το έτος 2002,4 παρατηρείται όμως διαφοροποίηση στην αναλογία μεταξύ
ανδρικής και γυναικείας εγκληματικότητας, η οποία το έτος 1987 ήταν 1:11
(ένα έγκλημα διαπραττόμενο από γυναίκα προς 11 διαπραττόμενα από άνδρες)
ενώ το έτος 2002 ήταν 1:6. Η γυναικεία εγκληματικότητα βαίνει διαρκώς
αυξανόμενη διεθνώς. Στην Αγγλία, ενώ τη δεκαετία του 1950 η αναλογία
μεταξύ ανδρικού και γυναικείου εγκλήματος είναι 7:1, το 1999 η αντίστοιχη
αναλογία ήταν 6:1. Στην Αμερική καταγράφονται ανάλογες ποσοτικές
διαφοροποιήσεις της γυναικείας εγκληματικότητας. Οι συλληφθείσες γυναίκες
αντιπροσωπεύουν το 13% του συνολικού αριθμού των συλληφθέντων κατά το
έτος 1975, ενώ το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 19% κατά το έτος 1995.
Ως προς τα αδικήματα, από τη μελέτη των στοιχείων τόσο της
Στατιστικής της Αστυνομίας όσο και της Στατιστικής της Δικαιοσύνης για τα
συχνότερα διαπραττόμενα εγκλήματα (όπως ανθρωποκτονίες, απάτες,
βιασμούς, εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα, εμπορία ανθρώπων, κλοπές,
ληστείες, παραβάσεις του Νόμου περί Αλλοδαπών, του Νόμου περί
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Ναρκωτικών, σεξουαλική εκμετάλλευση, σωματική βλάβη ανηλίκων,
σωματική βλάβη βαριά και επικίνδυνη), προκύπτει ότι κατά την τετραετία
2001-2004 η συμμετοχή των γυναικών βρίσκεται σε ανοδική πορεία όσον
αφορά στα εγκλήματα της κλοπής, ληστείας και απάτης, καθώς και στις
παραβάσεις του Νόμου περί Ναρκωτικών και του Νόμου περί Αλλοδαπών, ενώ
η εγκληματικότητα των γυναικών ξεπερνά εκείνη των ανδρών μόνο σχετικά με
τα εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα.
Οι διαφορές μεταξύ ανδρικής και γυναικείας εγκληματικότητας δεν είναι
μόνον αριθμητικές αλλά και ποιοτικές. Στη Μ. Βρετανία, μελέτες του
Υπουργείου Εσωτερικών (Home Office 2000, 2001) έδειξαν ότι, ενώ οι
περισσότεροι γνωστοί δράστες είναι άνδρες, άλλες έρευνες (ανάλυσης
περιπτώσεων) δείχνουν ότι είναι λιγότερες οι γυναίκες που παραδέχονται ότι οι
ίδιες διέπραξαν ένα αδίκημα από τους άνδρες. Επίσης, οι γυναίκες διαπράττουν
λιγότερα βίαια εγκλήματα από τους άνδρες, ενώ οι γυναίκες είναι τα συνήθη
θύματα εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας. Εξάλλου, τα εγκλήματα των
γυναικών, κυρίως τα εγκλήματα βίας, είναι ιδιαίτερα «δημοφιλή» και
προβάλλονται περισσότερο από τα ΜΜΕ. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφερθεί η
κυκλική πορεία θυματοποίησης και εγκληματικότητας της γυναίκας. Η σχέση
ανάμεσα στην εγκληματικότητα των γυναικών και στην κακοποίησή τους είναι
αμφίδρομη. Διεθνή ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η ενδοοικογενειακή βία
αποτελεί τη συχνότερη αιτία διάπραξης συζυγοκτονιών εκ μέρους των
γυναικών.5 Αλλά και ερευνητικά δεδομένα της χώρας μας επιβεβαιώνουν την
υπόθεση ότι οι γυναίκες που υφίστανται οι ίδιες ή τα παιδιά τους κακοποίηση
μεταβάλλονται σε δράστιδες ανθρωποκτονιών, όπως επίσης ότι ένα ποσοστό,
της τάξης του 8-10% των ανδρών θυμάτων εγκληματικών ενεργειών
σκοτώνονται από τις γυναίκες τους ή τα παιδιά τους επειδή οι ίδιοι τις/ τα
κακοποιούσαν για χρόνια .6
Όταν οι γυναίκες διαπράττουν εγκλήματα κατά της ζωής, αυτά έχουν
διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα των ανδρών. Ενδιαφέρον είναι το
γεγονός ότι, στις ανθρωποκτονίες, θύματα των γυναικών δραστών είναι άτομα
του συγγενικού τους περιβάλλοντος. Σε μία κατάταξη ανθρωποκτόνων ανδρών
και γυναικών με βάση τη σχέση τους ή όχι με το θύμα, προκύπτει ότι το θύμα της
γυναίκας δράστιδας είναι γνωστός της (σε ποσοστό 32%), ο σύζυγός της (σε
ποσοστό 28%), το παιδί της (ποσοστό 17%), ο εραστής της (14%) και άγνωστός
της μόνον σε ποσοστό 7%. Αντίστοιχα, αναφορικά με τον άνδρα δράστη, το θύμα
είναι γνωστός του σε ποσοστό 55%, άγνωστός του σε ποσοστό 26% και άτομο
του συγγενικού του περιβάλλοντος σε μικρότερα ποσοστά, όπως 8% το παιδί του,
6% η σύζυγος, 4% ερωμένη ή εραστής και 1% πρώην σύζυγος.7
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Η διαφορά αυτή μεταξύ της γυναικείας και ανδρικής εγκληματικότητας
έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, οι οποίοι στρέφονται κυρίως
στη διερεύνηση ζητημάτων όπως η ερμηνεία των χαμηλών δεικτών γυναικείας
εγκληματικότητας, η σχέση της γυναίκας με το σύστημα απονομής ποινικής
δικαιοσύνης, η μεταχείριση των γυναικών εγκληματιών από το σωφρονιστικό
σύστημα. Διάφορες ερευνητικές υποθέσεις έχουν διατυπωθεί για την ερμηνεία
της γυναικείας εγκληματικότητας.
Στις πρώτες αντίστοιχες αναλύσεις, o Lombroso στο La Donna
Delinquente (1913), στηριζόμενος στη βιολογία, τη φυσιολογία και την
ψυχολογική προδιάθεση, και με βάση ανθρωπομετρικές μετρήσεις, ισχυρίζεται
ότι οι γυναίκες και οι μη λευκοί άνδρες είναι λιγότερο αναπτυγμένοι και με
περισσότερες πρωτόγονες παρορμήσεις. Συγκρίνοντας τη γυναικεία με την
ανδρική εγκληματικότητα, θεωρεί ότι η πρώτη είναι μονότονη και χωρίς
ποικιλία (ομοιόμορφη) σε αντίθεση με την ανδρική. Παραδέχεται ότι πολύ
λιγότερες γυναίκες εγκληματούν, γεγονός που δε συνάδει με την υπόθεσή του
ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερο πρωτόγονες παρορμήσεις. Παρά τα έντονα
στερεοτυπικά χαρακτηριστικά της, η θεωρία του Lombroso συνέβαλε στην
εξατομικευμένη μελέτη των δραστών και των χαρακτηριστικών τους.
Στη ίδια κατεύθυνση, ο Thomas, με το έργο του The Unadjusted Girl
(1923), αποδίδει τη γυναικεία εγκληματικότητα σε βιολογικές διαφορές και
ένστικτα, τα οποία δημιουργούν, κατά τρόπο ειδικά πιο έντονο στα κορίτσια,
βαθιά ριζωμένες, πρωτόγονες ψυχικές επιθυμίες, όπως για ασφάλεια,
ανταπόκριση, μητριαρχία. Οι γυναίκες κατά τον Thomas είναι αναβολικές
(στατικές – συντηρητικές), ενώ οι άνδρες είναι καταβολικοί (πιο δημιουργικοί
και ξοδεύουν την ενέργειά τους). Είναι σημαντικό ότι ο Thomas στην
προσέγγισή του, και παρά τη βιολογική του κατεύθυνση, λαμβάνει υπόψη του
πολιτισμικούς παράγοντες, δικαιολογώντας την εγκληματικότητα των γυναικών
σε κάποιες περιπτώσεις. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι γυναίκες εμπλέκονται σε
εγκλήματα με στόχο να χειραγωγήσουν άλλους ή να αντλήσουν από άλλους
(επί παραδείγματι, μητρικά ένστικτα μπορεί να οδηγούν στην πορνεία). Παρά
το γεγονός ότι η θεωρία του Τhomas ελέγχεται για τη στερεοτυπική στάση που
υιοθετεί απέναντι στις γυναίκες (θεωρεί ότι είναι δόλιες και συναισθηματικές),
δέχεται ότι η κοινωνικοποίηση μπορεί να συμβάλει στη χειραγώγηση ενστίκτων
και επιθυμιών.8
Ο Pollak, στο έργο του Criminality of Women (1961), θεωρεί μύθο το ότι
οι γυναίκες εγκληματούν λιγότερο από τους άνδρες.9 Οι γυναίκες απλά
προβαίνουν σε μη παρατηρήσιμες εγκληματικές συμπεριφορές. Συνδέει τον
βιολογικό και αναπαραγωγικό ρόλο της γυναίκας με την εγκληματικότητα και
αποδίδει την εγκληματικότητα στη σεξουαλικότητα και στον ιδιαίτερο ρόλο της
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γυναίκας στην σεξουαλική σχέση. Οι γυναίκες αποκρύπτουν ή προσποιούνται
οργασμό και αναλόγως πράττουν και στην εγκληματική δραστηριότητά τους.
Είναι δόλιες, πανούργες, διπρόσωπες και ψεύτρες. Καταστρώνουν εγκληματικά
σχέδια με στόχο να χειραγωγούν τους άνδρες ώστε εκείνοι να τα εκτελούν. Οι
θεωρητικές αυτές κατασκευές ήταν ξεπερασμένες ήδη από την εποχή τους, κατά
την οποία μεσουρανούσαν οι κοινωνικές θεωρίες που συνδέουν την
εγκληματογέννεση με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Όπως χαρακτηριστικά
ισχυρίζεται η Heidensohn, ενώ η εγκληματολογία έχει κάνει ήδη τη στροφή της
σε κοινωνιολογικές κατευθύνσεις, η γυναικεία εγκληματικότητα εξακολουθεί, ως
Ωραία Κοιμωμένη, να ερμηνεύεται από τον Pollak με βάση βιολογικά κριτήρια.10
Το 1985, οι Wilson και Herrnstein αναζωπυρώνουν τις βιολογικές
θεωρίες αποδίδοντας τη γυναικεία εγκληματικότητα στις βιολογικές
προδιαγραφές των δύο φύλων, ισχυριζόμενοι ότι οι διαφορές στην
εγκληματικότητα ανδρών και γυναικών οφείλονται στην επιθετικότητά τους, η
οποία συναρτάται με ορμονικές διαταραχές.11 Η θεωρία τους επικρίνεται για
την υπεραπλουστευμένη άποψη που έχει για το ρόλο της βιολογίας στην
εγκληματική συμπεριφορά και για τη μεθοδολογική σύγχυση ανάμεσα στη
συσχέτιση φαινομένων και στην αιτιώδη συνάφεια μεταξύ τους.
Η σύγχρονη εγκληματολογία, ακολουθώντας νέες κατευθύνσεις στην
εγκληματολογική θεωρία και έρευνα, κινείται στο τρίπτυχο περιβάλλον - σχέσεις
- δομές, αναζητώντας νέους τρόπους προσέγγισης της εγκληματικότητας των
γυναικών. Η E. Leonard, σε μία ανασκόπηση των σύγχρονων εγκληματολογικών
προσεγγίσεων, παρατηρεί ότι οι ερμηνευτικές απόπειρες του εγκληματικού
φαινομένου δεν έχουν ασχοληθεί μέχρι τώρα με τη γυναίκα και το έγκλημα, ενώ
σε ανάλογο μήκος κύματος κινείται και η F. Heidensohn. Η C. Smart υποστηρίζει
ότι, προφανώς λόγω του χαμηλού επιπέδου της γυναικείας εγκληματικότητας,
δεν υπήρξε επιστημονικό ενδιαφέρον για τη μελέτη του φαινομένου. Κινούμενος
στο ίδιο πλαίσιο, ο Η. Mannheim υποστηρίζει ότι έχουμε μονόπλευρη εικόνα του
θέματος επειδή η εγκληματικότητα υπήρξε αντικείμενο μελέτης ανδρών, όπως
νομοθέτες, δικαστές ή αστυνομικοί.12
Όταν η νεότερη εγκληματολογία ασχολείται με την γυναικεία
εγκληματικότητα, περιορίζεται σε πολύ λίγες κατηγορίες εγκληματικής
συμπεριφοράς, οι περισσότερες από τις οποίες εμπίπτουν σε σεξιστικά
στερεότυπα. Οι περισσότερες μελέτες περιορίζονται σε συμπεριφορές σχετικές
με την γυναικεία σεξουαλικότητα (πορνεία) ή σε συμπεριφορές που
προέρχονται από την υποτιθέμενη έλλειψη ικανότητας των γυναικών να
ελέγχουν τα συναισθήματά τους (ψυχική νόσος). Σύμφωνα με τη φεμινιστική
κριτική, στη σύγχρονη εγκληματολογία οι ερευνητές (κυρίως άνδρες) επιλέγουν
να μελετήσουν θέματα που αυτοί θεωρούν ενδιαφέροντα και, λόγω φύλου,
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επιλέγουν τα πιο γαργαλιστικά και συνήθως όσα σχετίζονται με τη γυναικεία
σεξουαλικότητα. Γενικότερα, οι ερμηνείες της γυναικείας εγκληματικότητας
συνδέονται με τη σεξουαλική θέση της γυναίκας στην κοινωνία.
Πολλοί εγκληματολόγοι έχουν προσπαθήσει να συνδέσουν τη γυναικεία
εγκληματικότητα με τους παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους. Επί
παραδείγματι, υποστηρίζουν ότι η κλοπή σε καταστήματα είναι αποτέλεσμα
του ρόλου των γυναικών και των ευκαιριών που αυτές έχουν ως καταναλωτές,
ενώ τα βίαια εγκλήματα, που είναι πέρα από τους φυσικούς ή κοινωνικούς
ρόλους της γυναίκας, σπάνια διαπράττονται από αυτές.13 Άρα, όσο αλλάζουν οι
κοινωνικοί ρόλοι τόσο θα αλλάζουν και οι κανόνες που διέπουν την
εγκληματικότητα. Όσο δηλαδή θα μεταβάλλονται οι κοινωνικοί όροι σε θέματα
ισότητας, τόσο θα καταρρίπτεται ο παραδοσιακός διαχωρισμός των κοινωνικών
ρόλων σε ανδρικούς και γυναικείους και τόσο η γυναικεία εγκληματικότητα θα
εξομοιώνεται με την ανδρική.
Δύο συγγραφείς, η F. Adler στο Sisters in Crime (1975) και η R. Simon
στο Women and Crime (1975), υποστηρίζουν ότι η απελευθέρωση της γυναίκας
και οι αυξημένες ευκαιρίες που έχει αποκτήσει στο κοινωνικοοικονομικό πεδίο
της έδωσαν ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες στο έγκλημα.14 Η γυναίκα δράστης
εμφανίζει ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα των
ανδρών. Όμως, η ανάλυση των δεδομένων άλλοτε επιβεβαιώνει και άλλοτε όχι
αυτήν την υπόθεση.
Οι Adler και Simon αποτυγχάνουν να ερμηνεύσουν την εγκληματική
συμπεριφορά των γυναικών επειδή δεν μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα
όπως γιατί οι γυναίκες που παρανομούν, κυρίως μαύρες και μικροαστές, είναι
οι λιγότερο επηρεασμένες από το φεμινισμό, ή γιατί οι εγκληματίες γυναίκες
είναι περισσότερο «θηλυκές» ενώ οι «ανδροπρεπείς» γυναίκες εγκληματούν
λιγότερο. Η κριτική στις θεωρίες αυτές, οι οποίες χαρακτηριστικά εισάγουν
στην εγκληματολογική σκέψη τις έμφυλες διαφορές, ασκείται κυρίως από
θεωρητικούς που πρεσβεύουν τη γενίκευση και κινούνται εντός του πλαισίου
των συμβατικών θεωριών της εγκληματολογίας. Οι θεωρητικοί αυτοί
υποστηρίζουν ότι κάποιες εγκληματολογικές θεωρίες, οι οποίες είχαν
δοκιμαστεί επιτυχώς στην ερμηνεία της ανδρικής εγκληματικότητας, θα
μπορούσαν, κατάλληλα προσαρμοσμένες, να εφαρμοστούν και στις γυναίκες.
Όμως, οι θεωρίες αυτές δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τη διαφορετικότητα της
αντίδρασης ανδρών και γυναικών, όπως, επί παραδείγματι, το γεγονός ότι οι
γυναίκες κάνουν μικρότερη χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Κατά τη Miller, το γυναικείο κίνημα και οι αλλαγές που έχει επιφέρει δεν
ευθύνονται για την αύξηση της γυναικείας εγκληματικότητας.15 Απλά η
ανάπτυξη του γυναικείου κινήματος συμπίπτει χρονικά με την αύξηση της
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γυναικείας εγκληματικότητας. Κατά τη δεκαετία του 1960, εισχώρησαν στο
εργατικό δυναμικό γυναίκες μέσης ηλικίας και μέσης τάξης, με υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης και με παιδιά. Αυτή η κοινωνική κατηγορία, που δεν είχε εργασθεί
προηγουμένως, έφερε σε μειονεκτική θέση μέσα στο εργατικό δυναμικό τις
νεότερες και χαμηλότερου κοινωνικού επιπέδου γυναίκες. Παράλληλα
μειώθηκαν οι ανειδίκευτες θέσεις εργασίας. Έτσι, το γεγονός αυτό δημιούργησε
μια κατηγορία γυναικών για τις οποίες η εγκληματική δραστηριότητα γίνεται
διέξοδος. Η θεωρία της Miller υποστηρίζεται και από ιστορικά δεδομένα που
καταγράφουν σημαντική αύξηση των εγκλημάτων κατά της περιουσίας από
γυναίκες σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
Η C. Smart είχε προειδοποιήσει ότι «η φεμινιστική κριτική από μόνη της
δεν μπορεί να αποτελέσει νέα θεωρητική προσέγγιση... αλλά περισσότερη
έρευνα είναι αναγκαία στον τομέα της σχέσης των γυναικών και του
εγκλήματος».16 Για την κατανόηση της γυναικείας εγκληματικότητας,
ορισμένοι συγγραφείς (όπως η Heidensohn) προτείνουν τη μελέτη του φύλου
σε σχέση με παράγοντες όπως η πατριαρχία, η κοινωνικο-οικονομική
περιθωριοποίηση των γυναικών, ο έλεγχος και η συμμόρφωση. Η πατριαρχία
δεν αιτιολογεί τη γυναικεία εγκληματικότητα, αλλά αποτελεί τη βάση της
σύνδεσης των γυναικών με το ποινικό σύστημα και τα φαινόμενα της
ενδοοικογενειακής βίας. Επισημαίνεται ότι πολλές φορές το νομικό σύστημα
αντανακλά τις πατριαρχικές δομές της κοινωνίας, ότι ο νόμος είναι ανδρικό
δημιούργημα και ότι η γλώσσα του νόμου είναι, μεταφορικά και κυριολεκτικά,
ανδρική, με αποτέλεσμα η παραγνωρισμένη και αγνοημένη γυναίκα να μην
μπορεί να ακουστεί σε όλο αυτό το σύστημα. Επίσης, δεν πρέπει να παραγνωρισθεί η διαφορετική αντίληψη ανδρών και γυναικών για τις έννοιες της
δικαιοσύνης και της φροντίδας. Στις αναλύσεις της, η C. Gilligan υποστήριξε
ότι οι άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν στις απαντήσεις των ηθικών
ερωτημάτων περί δικαιοσύνης, με τους άνδρες να υπερτονίζουν τη δικαιοσύνη
και τις γυναίκες τη φροντίδα.17 Η άποψη της Daly ότι η ίδια θα ευελπιστούσε σε
μία σύλληψη του ποινικού δικαίου που θα εστίαζε στην εμπειρία των γυναικών,
θα φρόντιζε για την αποκατάσταση της βλάβης αλλά, ταυτόχρονα, δεν θα
αγνοούσε εκείνους τους άνδρες οι οποίοι έχουν τραυματιστεί από
πατριαρχικούς, ταξικούς και φυλετικούς λόγους, είναι ίσως πιο ώριμη και
περισσότερο δίκαιη.18 Σε μία σφαιρική και συνολική εκτίμηση αυτής της
συζήτησης για τη συσχέτιση φύλου, πατριαρχίας και συστήματος ποινικής
δικαιοσύνης, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η θέση της γυναίκας στο
σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης, όπου εμφανίζεται κυρίως ως θύμα, όπως
και η μεγαλύτερη εμπειρία ανδρών ως δραστών εγκληματικών πράξεων.
Επίσης, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι αντιλήψεις για τα παραδοσιακά
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εγκλήματα με θύματα τις γυναίκες, όπως ο βιασμός, αλλά και η επίδραση που
ασκούν τα ΜΜΕ στη διαμόρφωση αυτών των αντιλήψεων. Τέλος, τα ίδια
ερωτήματα για το νόμο, τη δικαιοσύνη, την τιμωρία και τις πατριαρχικές αξίες
μπορούν να αφορούν όχι μόνον γυναίκες αλλά και νεαρούς, φτωχούς άνδρες,
προερχόμενους από μειονοτικές ομάδες.
Οι οικονομικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία της εγκληματικής
συμπεριφοράς φθάνουν έως τον Borger ή ακόμη τον ίδιο τον Marx. Η κριτική
εγκληματολογία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εγκληματογενή ποιότητα των
καπιταλιστικών κοινωνιών. Όμως, η κριτική εγκληματολογία δεν ασχολήθηκε
ιδιαίτερα με τη μεταβλητή φύλο. Πολλοί μελετητές (όπως οι Chapman και Jurik),
επιβεβαιώνοντας τη συσχέτιση φτώχειας και εγκληματικότητας, απέδειξαν ότι τα
περισσότερα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας που διαπράττονται από γυναίκες
αφορούν γυναίκες φτωχές ή ανύπαντρες.19 Όμως, όπως ενοχοποιείται η φτώχεια
για την αύξηση της εγκληματικότητας, εξίσου ενοχοποιητικοί παράγοντες
μπορούν να θεωρηθούν τα βιώματα κακοποίησης στην πατρική και συζυγική
οικογένεια ή η σχέση με συζύγους/συντρόφους χρήστες ουσιών.
Σταθμό για τη μελέτη και την ερμηνεία της γυναικείας εγκληματικότητας
απετέλεσαν οι θεωρίες περί κοινωνικού ελέγχου του Hirschi, ο οποίος, όπως και
άλλοι που ασπάζονται ανάλογες θεωρητικές κατασκευές, υποστήριξε ότι η
εγκληματικότητα οφείλεται στην αποτυχία των διαδικασιών κοινωνικού
ελέγχου..20 Ιδιαίτερα η Heidensohn, στο έργο της Women and Crime, σε μία
μεταγενέστερη και εξελιγμένη προσέγγιση με όρους φύλου της θεωρίας του
κοινωνικού ελέγχου για την ερμηνεία της γυναικείας εγκληματικότητας,
μεταθέτει το κέντρο βάρους από την ανομία στη συμμόρφωση. Η ίδια ισχυρίζεται
ότι η μελέτη της γυναικείας εγκληματικότητας και της ανεπίσημης ανομίας
επιβάλλει τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το έγκλημα στην έννομη τάξη,
υποστηρίζοντας ότι η γυναικεία συμπεριφορά συνήθως συνάδει με την υποταγή
στους κοινωνικούς κανόνες. Οι γυναίκες δέχονταν πάντα μία σειρά από πιέσεις
και επιβραβεύσεις στις οποίες έπρεπε να ανταποκριθούν, ενώ δεν συνέβαινε το
ίδιο και για τους άνδρες. Ανεπίσημες κυρώσεις (όπως το κουτσομπολιό, η κακή
φήμη) αποθάρρυναν και αποθαρρύνουν κορίτσια και γυναίκες από την
παρέκκλιση. Ο φόβος του εγκλήματος, της παρενόχλησης και του στίγματος
κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Επίσης, η δημόσια εικόνα και άλλα
πολιτισμικά στοιχεία ενθαρρύνουν την παρέκκλιση του άνδρα (χαρακτηρίζοντάς
την ως τόλμη), ενώ επιφυλάσσουν τιμωρία για την παρεκκλίνουσα γυναίκα.
Τελευταίες έρευνες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στον ρόλο των
γυναικών ως εκφραστών του κοινωνικού ελέγχου. Ορισμένοι συγγραφείς
διατείνονται ότι οι γυναίκες εγκληματίες δρουν μέσα από το σύστημα του
ποινικού δικαίου για να αλλάξουν τη δική τους μοίρα, στην ουσία παλεύοντας
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με δύο συστήματα κοινωνικού ελέγχου, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να
ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες της εγκληματικότητάς τους με τον
σωφρονισμό, ο οποίος ενστερνίζεται θεμελιώδεις αρχές της θηλυκότητας
(νοικοκυροσύνη, σεξουαλικότητα, παθολογία).21 Οι ίδιοι υποστηρίζουν
επιπλέον ότι οι γυναίκες καταφέρνουν να αντισταθούν σε τέτοιες κατασκευές
και να εκμεταλλευθούν τις αντιφάσεις των συστημάτων. Άλλοι πάλι
συγγραφείς διατείνονται ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με ιπποτισμό από το
σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης και έχουν μία επιεικέστερη
μεταχείριση.22 Αποδίδεται δε αυτός ο ιπποτισμός στον σεβασμό που
επιφυλάσσει το σύστημα στην οικογένεια και τα παιδιά της κατηγορούμενης,
και όχι σε αυτήν την ίδια την κατηγορούμενη γυναίκα.
Η συμβολή του φεμινισμού στην εγκληματολογία δεν είναι εύκολο να
καθορισθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται λόγος για Φεμινιστική
Εγκληματολογία. Όμως πολλοί μελετητές θεωρούν ότι η φεμινιστική
εγκληματολογία δεν αποτελεί αμιγή κλάδο αλλά κατεύθυνση στην
εγκληματολογία.23 Γεγονός είναι ότι η εγκληματολογική έρευνα έχει πολλά να
διδαχθεί από τη φεμινιστική επιστημολογία και μεθοδολογία. Η προβολή και
μελέτη των εμπειριών των γυναικών, που συνιστά βασική ερευνητική μέθοδο
του φεμινισμού, δίνοντας βήμα στις γυναίκες, αφενός έχει φέρει τις γυναίκες
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αφετέρου έχει καταφέρει να συνδέσει τη
φεμινιστική οντολογία και επιστημολογία με την εγκληματολογία. Οι
φεμινιστικές απόψεις για την πραγματικότητα στρέφονται γύρω από την ιδέα
ότι αυτή αποτελείται από πολυποίκιλους δομικούς περιορισμούς, οι οποίοι
καταπιέζουν τις γυναίκες. Η εγκληματολογική έρευνα, που έχει αποκλείσει και
παραγνωρίσει τη γυναίκα, θα μπορούσε να δανειστεί τα μεθοδολογικά εργαλεία
του φεμινισμού προκειμένου να αποδομήσει την εγκληματολογική σκέψη και
να την επαναδομήσει με υλικά έμφυλης οικοδομησιμότητας. Η Cain ζητά από
τις φεμινίστριες και τους φεμινιστές να τοποθετήσουν τους εαυτούς τους πέρα
από τα στενά όρια της εγκληματολογίας και διατείνεται ότι μόνο ξεκινώντας
από την κοινωνική δομή του φύλου ή από τα βιώματα και τις εμπειρίες των
γυναικών μπορούμε να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει.24 Επίσης
η S. Harding, εισάγοντας την έννοια της φεμινιστικής επιστημολογικής σκοπιάς
(standpoint feminism) προτρέπει στην ανάλυση του κόσμου από την οπτική των
κοινωνικά υποταγμένων.25 Μια άλλη σφαίρα όπου η εγκληματολογία θα
μπορούσε να ωφεληθεί από το φεμινισμό είναι ο ακτιβισμός, η μορφή
αντίστασης, ο αγώνας για την επικράτηση των ιδεών. Σε κάθε περίπτωση,
κανείς --ακόμη και ο πιο επιφυλακτικός μελετητής της έμφυλης διάστασης της
εγκληματολογίας-- δεν παραγνωρίζει ότι υπάρχουν θέματα, όπως η
θυματοποίηση, ο βιασμός, η πορνογραφία, η πραγμάτευση των οποίων απηχεί
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φεμινιστικές τάσεις και στάσεις και τα οποία ήρθαν στο προσκήνιο εξαιτίας του
φεμινισμού. Πολύ σημαντική είναι επίσης, σήμερα, η συνεισφορά φεμινιστών
συγγραφέων στη μελέτη και την ανάλυση των εγκλημάτων πολέμου (βιασμοί,
ομαδικοί βιασμοί) ως μορφών εγκλήματος βασιζόμενα στην κατηγορία «φύλο»
και την έννοια του στρατιωτικού ανδρισμού. Μία βασική αλλαγή στην
προσέγγιση είναι η οριοθέτηση του ανδρισμού και αντίστοιχα η απάντηση σε
ερωτήματα όπως τι είναι αυτό που σχετίζεται με τους άνδρες ως τέτοιους (και όχι
ως μετανάστες ή εργαζόμενους) και το οποίο τους παρακινεί να διαπράξουν
εγκλήματα; Η άποψη για μία ηγεμονική /κυρίαρχη μορφή ανδρισμού
επικράτησε προκειμένου να αιτιολογήσει τις πολλαπλές μορφές ανδρισμού οι
οποίες ήταν αρχικά είτε ηγεμονικές είτε κατώτερες. Παρακολουθώντας την
πορεία των θεωρητικών αναπτύξεων για την ερμηνεία της γυναικείας εγκληματικότητας γίνεται φανερό ότι τόσο η οπτική όσο και το οπτικό πεδίο έχουν
αλλάξει. Η μεταβλητή φύλο έχει εισχωρήσει στην εγκληματολογική σκέψη,
αλλά και η εγκληματολογία του σήμερα έχει αλλάξει κατεύθυνση (προς μία
εγκληματολογία της καθημερινότητας). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η
Heinensohn, από την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων έχουμε περάσει στον
Κόσμο μέσα από τον καθρέφτη (δίνοντας έμφαση σε απόψεις περί ταυτοτήτων,
εικόνας κλπ).26 Η ανατροπή αυτή του περιβάλλοντος επιβάλει την
αναπλαισίωση των ερωτημάτων γύρω από τον άξονα του φύλου, που πρέπει να
πλέον να εκκινούν όχι από το γιατί οι γυναίκες εγκληματούν λιγότερο, αλλά
από το γιατί οι άνδρες εγκληματούν περισσότερο, από την εννοιολόγηση της
θηλυκότητας και του ανδρισμού, από την επίδραση του ανδρισμού στην
εγκληματικότητα. Ειδικότερα, τα ερωτήματα που αφορούν το φύλο θα πρέπει
να επικεντρώνονται στους άξονες διερεύνησής του ως σημαντικού παράγοντα
οργάνωσης της σύγχρονης ζωής, στην αναγνώριση της σημαντικότητας της
εξουσίας και της επίδρασής της στις κοινωνικές σχέσεις, καθώς και στη
σημασία που θα πρέπει να δίνει η έρευνα σε όλα αυτά.
Στη χώρα μας, λίγες είναι ακόμη οι έρευνες και οι μελέτες που
ασχολούνται με το φαινόμενο της εγκληματικότητας των γυναικών και τις
παραμέτρους του.27 Μεταξύ αυτών, μπορούμε να αναφέρουμε την έρευνα με
θέμα «Το πρόβλημα της γυναικείας εγκληματικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα
και η σχέση του με τον υπερπληθυσμό των γυναικείων φυλακών»,28 η οποία
πραγματοποιήθηκε το έτος 1995 με σκοπό να σκιαγραφήσει το «προφίλ» της
γυναίκας κρατούμενης και να καταγράψει τα χαρακτηριστικά της γυναικείας
εγκληματικότητας29 την έρευνα του καθηγητή Γ. Πανούση για την αναζήτηση
της συναισθηματικής, οικογενειακής και ερωτικής ζωής των κρατουμένων
γυναικών,30 τη μελέτη των ερευνητριών Μ. Θανοπούλου, Ε. Φρονίμου και Β.
Τσιλιμιγκάκη με αντικείμενο τη διερεύνηση του προφίλ των κρατουμένων
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γυναικών και την καταγραφή των δυσκολιών επανένταξής τους,31 την έρευνα
των εγκληματολόγων Β. Καρύδη και Β. Αρτινοπούλου, με τίτλο
«Ανθρωποκτονία και Φύλο» και στόχο τη διερεύνηση της κυκλικής πορείας
της βίας –και ειδικότερα του εάν οι γυναίκες που έχουν διαπράξει ή
κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας έχουν προϋπάρξει θύματα
ενδοοικογενεικής κυρίως βίας32 και, τέλος, την πρόσφατη μελέτη των
ερευνητριών Μ. Μητροσύλη και Ε. Φρονίμου με τίτλο «Οικογενειακή, Κοινωνική και Επαγγελματική Επανένταξη ειδικών ομάδων πληθυσμού. Η περίπτωση
των γυναικών κρατουμένων» και ειδικότερη θεματική την επανένταξη των
κρατουμένων γυναικών».33
Στις εφαρμοσμένες συναντήσεις της εγκληματικότητας και του φύλου θα
ανιχνευθούν οι ιδιαιτερότητες κράτησης της γυναίκας κρατούμενης. Ο
εγκλεισμός της γυναίκας -η οποία, ας σημειωθεί, υφίσταται διπλό αποκλεισμό,
λόγω εγκλεισμού αλλά και λόγω φύλου- δυσκολεύει την επανένταξή της. Το
στίγμα που συνεπάγεται ο εγκλεισμός, σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων
παραμέτρων, όπως η χαμηλή εξειδίκευσή της γυναίκας κρατούμενης, η αποκοπή
της από το ευρύτερο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και η
επιθυμία της γυναίκας να συνδυάσει την επαγγελματική και οικογενειακή της
ζωή, επιδεινώνουν τις συνθήκες της επαγγελματικής και κοινωνικής
ενσωμάτωσης της πρώην κρατούμενης και την οικογενειακή της αποκατάσταση.
Η προβληματική για τη σχέση της γυναίκας με τη φυλακή περιστρέφεται
γύρω από τα ακόλουθα ερωτήματα: κατά πόσον τα σωφρονιστικά συστήματα
για τις γυναίκες πρέπει να έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,·κατά πόσον οι
γυναίκες κρατούμενες, ως αριθμητικά πολύ λίγες, έχουν τη θέση που τους
αναλογεί στο σωφρονιστικό σύστημα, κατά πόσον οι γυναίκες αντιδρούν
διαφορετικά στα δεινά της φυλάκισης·και κατά πόσον ο πόνος της φυλάκισης
είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες κρατούμενες.
Τα πρώτα ερωτήματα σχετίζονται με τη συζήτηση γύρω από τον τύπο
των σωφρονιστικών καταστημάτων που αφορούν τις γυναίκες κρατούμενες. Σε
μία ιστορική αναδρομή των ιδρυμάτων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για
γυναίκες, διαπιστώνεται ότι δεν είναι τα καταστήματα ως τέτοια αυτά που
ευθύνονται για την αποτελεσματικότητα στη μεταχείριση των γυναικών, αλλά
οι στόχοι για τους οποίους αυτά σχεδιάστηκαν και η εφαρμογή τους. Ειδικότερα, τόσο στην Αμερική όσο και στη Μ. Βρετανία34 παρατηρήθηκε ότι στην
πορεία τους τα ιδρύματα που αφορούσαν γυναίκες κρατούμενες συνδέθηκαν με
αρχές όπως η φροντίδα ή η ηθική προστασία των κρατουμένων γυναικών, οι
οποίες, σε συνδυασμό με την αναπαραγωγική φύση της γυναίκας αλλά και
ερευνητικές υποθέσεις για τη σωματική ή ψυχική κατωτερότητα της γυναίκας –
δράστιδας, θα έπρεπε να στοχεύουν στη συγκράτηση των υποτιθέμενων
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«γυναικείων» ενστίκτων ή παρορμήσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, στις
περιπτώσεις που η γυναίκα ήταν αντικείμενο διαφορετικής ποινικής
μεταχείρισης, την ανάπτυξη ιδιαίτερα καταπιεστικών καθεστώτων για τις
γυναίκες. Επίσης, τα προγράμματα αυτής της ιδιαίτερης μεταχείρισης των
γυναικών (προγράμματα στηριζόμενα στον οικιακό ρόλο της γυναίκας, π.χ.
κατάρτιση στη μαγειρική, κλπ) τείνουν να στηρίζονται στα υποτιθέμενα χαρακτηριστικά των γυναικών και όχι στις πραγματικές τους ανάγκες, με
αποτέλεσμα να μην ικανοποιούν τις προσδοκίες των κρατουμένων και να μην
ανταποκρίνονται στους στόχους της σωφρονιστικής πολιτικής. Η έρευνα στις
γυναικείες φυλακές του εξωτερικού έδειξε ότι η ταλαιπωρία και ο πόνος της
φυλάκισης είναι κοινός για άνδρες και γυναίκες. Όμως οι ίδιες έρευνες έδειξαν
ότι οι γυναίκες κρατούμενες είναι πολύ πιθανόν να μην λάβουν ποιοτική
μόρφωση και εργασιακές ευκαιρίες ανάλογες με τους άνδρες κρατούμενους. Το
γεγονός αυτό είναι σύμπτωμα μίας ευρύτερης πολιτικής, η οποία ορίζει τις
γυναίκες εγκληματίες ως διπλά παρεκκλίνουσες, που χρειάζονται επιπλέον
πίεση για να συμμορφωθούν και να αναμορφωθούν.
Ένα άλλο ζήτημα προς διερεύνηση είναι η αντίδραση της γυναίκας στη
φυλάκιση, η οποία συναρθρώνεται με τη διαδικασία της εισαγωγής και την
ύπαρξη των υποκουλτούρων στη φυλακή. Ερευνητικά δεδομένα στην Αμερική
δείχνουν ότι οι γυναίκες κρατούμενες βιώνουν πιο έντονα την απώλεια του
σπιτιού και της οικογένειας από τους άνδρες κρατούμενους, και ότι για την
αναπλήρωσή τους δημιουργούν εναλλακτικές σεξουαλικές σχέσεις μέσα στη
φυλακή ή σχηματίζουν ψευδοοικογένειες.35 Άλλα ερευνητικά δεδομένα
δείχνουν ότι οι υποκουλτούρες των γυναικών είναι πιο αδύναμες και ασύνδετες
από εκείνες των ανδρών, αλλά οι γυναίκες βιώνουν πιο έντονα τα δεινά της
φυλάκισης και αντιδρούν πιο έντονα.36 Οι γυναίκες κρατούμενες
κατηγορούνται περισσότερο από τους άνδρες για πειθαρχικά αδικήματα,
προσφεύγουν συχνότερα στη χρήση ηρεμιστικών χαπιών και εμφανίζουν
συγκριτικά περισσότερα συμβάντα αυτο-τραυματισμών.
Η ιδιαιτερότητα των γυναικών επιβάλλει τη διαφορετικότητα στη
σωφρονιστική τους μεταχείριση. Το ποινικό δίκαιο και η σωφρονιστική
πολιτική κυριαρχείται από χειρισμούς των ανδρών. Μία σωφρονιστική πολιτική
πιο φιλική προς τις γυναίκες κρατούμενες οφείλει να λάβει υπόψη της τα
παρακάτω χαρακτηριστικά: 1) τα διαφορετικά μοντέλα εγκληματικότητας των
γυναικών και το χαμηλότερο βαθμό της διακινδύνευσής τους. 2) το ρόλο των
γυναικών ως μητέρων, και γενικότερα ως παροχέων φροντίδας, και ως εκ
τούτου το υψηλότερο κόστος της φυλάκισης των γυναικών 3) το ιστορικό
ψυχιατρικών ασθενειών και προηγούμενων κακοποιήσεών τους· και 4) τον
παράγοντα «Σταχτοπούτα» για μικρούς αριθμούς γυναικών. Στη Μ. Βρετανία,
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έχει προταθεί η συγκρότηση ενός Εθνικού Συμβουλίου Γυναικείου Δικαίου το
οποίο θα επεξεργαστεί θέματα σωφρονιστικής πολιτικής των γυναικών. Ήδη το
Υπουργείο Εξωτερικών (Home Office, 2000 και 2001) έχει προχωρήσει στην
εκπόνηση δύο σχεδίων με θέμα τη μείωση της γυναικείας εγκληματικότητας,
τις ανάγκες των κρατουμένων γυναικών και το υψηλό κόστος της γυναικείας
εγκληματικότητας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.37
Στην Ελλάδα, οι συναντήσεις φύλου και κράτησης είναι τυχαίες και
αποσπασματικές. Οι γυναίκες κρατούμενες αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του
συνολικού αριθμού των κρατουμένων. Σύμφωνα με τα Στατιστικά στοιχεία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, την 16η Ιουνίου 2007 οι γυναίκες κρατούμενες ήταν
540 επί συνόλου περίπου 10.000 κρατουμένων. Σε μία μελέτη του αριθμού των
κρατουμένων κατά την τετραετία 1999- 2002 παρατηρείται ότι ο αριθμός των
κρατουμένων κινείται ανοδικά. Ενώ το 1999 οι κρατούμενοι ήταν 7280 εκ των
οποίων 285 γυναίκες, το 2002 οι κρατούμενοι είναι 8507 ενώ ο αριθμός των
γυναικών κρατουμένων έχει διπλασιαστεί, ανερχόμενος σε 427 γυναίκες.38
Σήμερα ο αριθμός αυτός είναι ακόμη μεγαλύτερος αφού οι γυναίκες κρατούμενες
φθάνουν τις 540. Η αύξηση αυτή του αριθμού των κρατουμένων γενικά, και των
γυναικών κρατουμένων ειδικότερα, μπορεί να αποδοθεί σε μία τάση
αυστηροποίησης των ποινών μετά τη δημοσιοποίηση των περιστατικών
διαφθοράς στο χώρο της δικαιοσύνης («παραδικαστικό κύκλωμα»). Από τις
γυναίκες κρατούμενες, 356 είναι Ελληνίδες και 184 αλλοδαπές, εκ των οποίων οι
18 ανήλικες. Ειδικότερα όσον αφορά τις εκτιόμενες ποινές, φυλάκιση μέχρι 6
μήνες εκτίουν 22 γυναίκες, φυλάκιση 6-12 μήνες 17, φυλάκιση 1-2 έτη 33,
φυλάκιση 2-5 έτη 76, κάθειρξη 5-10 έτη 92, κάθειρξη 10-15 έτη 73, κάθειρξη 15
έτη και άνω 29 και ισόβια κάθειρξη 28 γυναίκες. Όσον αφορά τα αδικήματα, οι
γυναίκες κρατούνται σήμερα κατά αριθμητική συχνότητα κυρίως για παραβάσεις
του Νόμου περί Ναρκωτικών, λιγότερο για εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και
ακόμη λιγότερο για εγκλήματα κατά της ζωής. Ενδιαφέρον είναι ότι η κλίμακα
των εγκλημάτων έχει ανατραπεί και ενώ στο παρελθόν τα εγκλήματα για τα
ναρκωτικά αποτελούσαν τον τρίτο λόγο εγκλεισμού των γυναικών, σήμερα αυτά
τα εγκλήματα είναι στο πρώτο σκαλοπάτι της κλίμακας.39
Ο Σωφρονιστικός Κώδικας, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα φύλο,
έχει περιλάβει κάποιες ελάχιστες ρυθμίσεις που προβλέπουν τη διαφορετική
μεταχείριση των γυναικών. Για παράδειγμα, απαγορεύει κάθε δυσμενή
διακριτική μεταχείριση των κρατουμένων, ιδίως εκείνη που βασίζεται στη
φυλή, το χρώμα, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, το θρήσκευμα, την
περιουσία ή τις ιδεολογικές πεποιθήσεις. Ωστόσο, ειδική μεταχείριση των
κρατουμένων επιφυλάσσεται εκεί όπου δικαιολογείται από τη νομική ή
πραγματική κατάστασή τους (όπως η διακριτική μεταχείριση υποδίκων και
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καταδίκων, εγγάμων και αγάμων, ανηλίκων και ενηλίκων, γυναικών και
αντρών, ατόμων με ειδικές ανάγκες ή με γνώμονα τις θρησκευτικές ή άλλες
πεποιθήσεις) εφόσον γίνεται υπέρ του κρατουμένου και για να εξυπηρετηθούν
οι ειδικές ανάγκες που απορρέουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
Επίσης, σύμφωνα με το Σωφρονιστικό μας Κώδικα, οι γυναίκες διαβιούν σε
καταστήματα κράτησης γυναικών ή σε ιδιαίτερα τμήματα άλλων
καταστημάτων. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται να επικοινωνούν με
κρατούμενους άλλων κατηγοριών. Επιπλέον, οι κανόνες διαβίωσης και τα
προγράμματα που εφαρμόζονται στα καταστήματα ή στα ιδιαίτερα τμήματα
κράτησης γυναικών προσαρμόζονται στις ανάγκες του φύλου. Η σωματική
έρευνα στην οποία υποβάλλεται η νεοεισερχομένη κρατούμενη γίνεται από
υπάλληλο του ίδιου φύλου. Εξασφαλίζεται η παρουσία γυναικολόγου. Τέλος,
προβλέπεται ότι οι μητέρες κρατούμενες (με παιδιά ηλικίας έως τριών ετών)
κρατούνται σε ειδικό χώρο του καταστήματος κατάλληλα διαμορφωμένο.
Η σωφρονιστική πραγματικότητα για τη γυναίκα κρατούμενη στην
Ελλάδα διαγράφεται μελανή. Για την καλύτερη εκτίμηση της σωφρονιστικής
πραγματικότητας είναι απαραίτητη η σκιαγράφηση των ατομικών
χαρακτηριστικών της γυναίκας κρατούμενης. Η γυναίκα κρατούμενη, σύμφωνα
με τα ερευνητικά δεδομένα, είναι κυρίως νεαρής ηλικίας (κατά μέσο όρο 37
ετών), γεννημένη σε αστικά κέντρα, παντρεμένη και μητέρα κατά μέσο όρο δύο
ανήλικων παιδιών που βρίσκονται στην εφηβική και μεταεφηβική ηλικία, σε
μεγάλο ποσοστό (30% περίπου του συνόλου) είναι αγράμματη, ενώ, πριν από
τον εγκλεισμό της, σε ένα ανάλογο ποσοστό ήταν άνεργη ή ασχολούνταν με τα
οικιακά.40 Οι γυναίκες κρατούνται στο μοναδικό κατάστημα κράτησης για τις
γυναίκες κρατούμενες, τις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού (με λίγες
εξαιρέσεις, που αφορούν κυρίως υπόδικες έως την εκδίκαση της υπόθεσής τους,
οι οποίες κρατούνται σε χωριστά τμήματα των ανδρικών φυλακών). Η φυλακή
αυτή χαρακτηρίζεται από προβλήματα υπερπληθυσμού (στεγάζει 500 περίπου
κρατούμενες αντί των 80-100 που προβλεπόταν να στεγάσει όταν χτίστηκε),
άνιση κατανομή του πληθυσμού (στον ίδιο χώρο κρατούνται υπόδικες,
κατάδικες, νεαρές και υπέργηρες, βαριάς και ελαφράς εγκληματικότητας,
ουσιοεξαρτημένες, γυναίκες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, κλπ), έλλειψη
θέσεων εργασίας. Επίσης, είναι ελλιπής η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά
και υποτυπώδεις οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας, ενώ ελάχιστες είναι οι
δυνατότητες δημιουργικής ή άλλης απασχόλησης των κρατουμένων στο
κατάστημα και ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι συνθήκες για τις κρατούμενες
μητέρες (είτε έχουν τα παιδιά τους μαζί τους στη φυλακή, είτε εκτός φυλακής).
Η απασχόληση στη φυλακή αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο, αφενός γιατί
βοηθά στην απάμβλυνση των δυσμενών συνεπειών της φυλάκισης, αφετέρου
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γιατί η εργαζόμενη κρατούμενη πριμοδοτείται με ευεργετικό υπολογισμό για
κάθε ημέρα εργασίας, με αποτέλεσμα την γρηγορότερη αποφυλάκισή της (κάθε
ημέρα εργασίας για κάποιας μορφής εργασίες προσμετράται ως και δύο ημέρες
κράτησης).41 Οι δυνατότητες απασχόλησης στη φυλακή είναι περιορισμένες,
ενώ τα αντικείμενα της απασχόλησης αφορούν κυρίως βοηθητικές εργασίες της
φυλακής. Η μη ενασχόληση των κρατουμένων με κάποια παραγωγική
δραστηριότητα ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να αποκτήσουν οι κρατούμενες
δεξιότητες που θα τις βοηθούσαν στην ευκολότερη επανένταξή τους μετά την
αποφυλάκισή τους. Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί ότι και στις λίγες περιπτώσεις όπου υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης, αυτά έχουν σαφή
έμφυλο προσανατολισμό (προγράμματα ζαχαροπλαστικής, μαγειρικής, κλπ).42
Πολύ θετική είναι η πρόσφατη λειτουργία του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας.
Καθώς τα ναρκωτικά αναδεικνύονται σε σημαντικό παράγοντα της
εγκληματικότητας αλλά και της κράτησης των γυναικών,43 αξίζει να αναφερθεί η
τελευταία προσπάθεια του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
για τις γυναίκες κρατούμενες. Το ΚΕΘΕΑ σχεδίασε ειδικά για τις χρήστριες
κρατούμενες το θεραπευτικό πρόγραμμα «Εν δράσει», το οποίο αφορά γυναίκες
έγκλειστες, χρήστριες, ηλικίας 20-45 ετών, και στοχεύει πρωτευόντως στην
αποχή των γυναικών από τη χρήση και από την παραβατική συμπεριφορά στη
φυλακή, αλλά και, δευτερευόντως, στην ένταξη των γυναικών στη θεραπευτική
κοινότητα, την αποκατάσταση του επαγγελματικού και του ευρύτερου
κοινωνικού τους περιβάλλοντος, τη συμφιλίωση της γυναίκας κρατούμενης με
την οικογένειά της και την ολοκλήρωση της θεραπείας.
Ιδιαίτερο κεφάλαιο για την κράτηση της γυναίκας αποτελεί ο
συνδυασμός της με την μητρότητα. Ας σημειωθεί ότι από όλα τα ερευνητικά
δεδομένα της χώρας μας44 προκύπτει ότι οι γυναίκες κρατούμενες είναι στην
πλειονότητά τους μητέρες. Για τη μητέρα κρατούμενη, η κυριότερη απώλεια
της φυλάκισης είναι η απώλεια της οικογένειας παρά της ελευθερίας. Η μητέρα
κρατούμενη είναι αφενός η μητέρα νηπίου (ηλικίας έως τριών ετών), η οποία
συμβιώνει με το παιδί της μέσα στη φυλακή, και αφετέρου η μητέρα της οποίας
το παιδί διαβιώνει εκτός φυλακής. Για την παραμονή του νηπίου στη φυλακή
και την καταλληλότητα του περιβάλλοντος της φυλακής ως προς τη σωστή
ανατροφή του νηπίου πολλές είναι οι επιφυλάξεις που διατυπώνονται. Κάθε
φορά θα πρέπει να συνεκτιμάται το συμφέρον του παιδιού για τη λήψη της
ορθότερης απόφασης. Όσον αφορά τη μητέρα κρατούμενη με παιδί εκτός φυλακής, τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι ο εγκλεισμός της μητέρας προκαλεί
την αλλαγή των συνηθειών των παιδιών.
Τέλος, η επανένταξη της αποφυλακισμένης γυναίκας δεν είναι εύκολη
υπόθεση. Η ιδιαιτερότητα της γυναίκας αλλά και η διαφορετικότητα των
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συνθηκών κράτησης επιβάλουν τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων για την ομαλή
επανένταξη της γυναίκας κρατούμενης. Η συμβουλευτική από την οπτική του
φύλου της γυναίκας κρατούμενης, λίγο πριν και κατά το πρώτο διάστημα μετά
την αποφυλάκισή της, ως μέθοδος προσέγγισης και εργασίας της νεοσύστατης
ΕΠΑΝΟΔΟΥ45 θα αποτελούσε ένα βήμα προς την κατεύθυνση της συνάντησης
φύλου και επανένταξης και ένα θετικό βήμα για τον έμφυλο προσανατολισμό
της σωφρονιστικής μας πολιτικής.
H σκιαγράφηση της συσχέτισης της εγκληματικότητας και του φύλου
έδειξε ότι η συνάντησή τους είναι επιβεβλημένη και αναπόφευκτη. Η
παρακάτω παραπομπή στο ποίημα της Κικής Δημουλά Μόλις το λάβεις είναι
εύλογη προκειμένου η εγκληματικότητα να πάρει έμφυλες αποχρώσεις,
θεωρητικές και εφαρμοσμένες:
εσύ που ξέρεις να πεταλώνεις χρώματα
Και να δαμάζεις ποιάν απόχρωση
Παίρνει το ακατόρθωτο όταν αφηνιάζει
Ζωγράφισέ μου σε παρακαλώ
Αυτούς τους άδειους τοίχους
Με χρώμα βαρύ σιδερένιο κλειστό
Διπλαμπαρωμένο....
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ή χωρίς) χρήση ηρεμιστικών από άλλα μέλη της οικογένειας και η παρουσία
ψυχολογικών προβλημάτων σε κάποιο μέλος της οικογένειας· και 10) οι παράγοντες
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ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Ζωή Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη
Ψυχική Υγεία-Ψυχικές διαταραχές
Μετά από πολυετείς αμφισβητήσεις και διαφωνίες, σήμερα είμαστε σε θέση να
γνωρίζουμε ότι η ψυχική υγεία είναι το ίδιο σημαντική με την σωματική υγεία
και ότι οι ψυχικές διαταραχές έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε ατομικό, κοινωνικό
και εθνικό επίπεδο. Ο Shakespeare, θέλοντας να τονίσει το πόσο εύκολη είναι η
μετάβαση από την ψυχική υγεία στην ψυχική νόσο λέει «mind is the soul’s frail
dwelling place- ο νους είναι το εύθραυστο λίκνο της ψυχής».
Σύμφωνα με αδρά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ),
450 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από ψυχικά και νευρολογικά νοσήματα, ή
από ψυχοκοινωνικά προβλήματα όπως ο αλκοολισμός και η εξάρτηση από
ουσίες. Οι ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές δεν είναι αποκλειστικότητα
κάποιας πληθυσμιακής ομάδας αφού προσβάλλουν ανθρώπους σε όλες τις
γεωγραφικές περιοχές, σε όλες τις χώρες και κοινωνίες από οποιοδήποτε
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, τόσο στις βιομηχανικές όσο και στις αγροτικές
κοινωνίες (εικ.7). Η μείζων κατάθλιψη είναι η κύρια αιτία ανικανότητας
διεθνώς και καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στις 10 κύριες νόσους με τη
μεγαλύτερη επιβάρυνση για τη δημόσια υγεία. 70 εκατομμύρια άνθρωποι,
παγκοσμίως, είναι αλκοολικοί, 24 εκατομμύρια πάσχουν από σχιζοφρένεια και
ένα εκατομμύριο αυτοκτονούν κάθε χρόνο. 58.000 πολίτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αυτοκτονούν ετησίως, αριθμός που ξεπερνά τους ετήσιους θανάτους
από τροχαία ατυχήματα ή HIV/AIDS, και ο αριθμός των ατόμων που
αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν είναι δεκαπλάσιος Ο ένας στους τέσσερις θα
νοσήσει από ψυχική διαταραχή σε κάποιο στάδιο της ζωής του και ο κίνδυνος
κάποιων νευρολογικών διαταραχών, συμπεριλαμβανομένης και της νόσου
Alzheimer, αυξάνεται με την ηλικία.1 Οι ψυχικές και συμπεριφορικές
διαταραχές υπολογίζεται ότι αντιπροσωπεύουν το 12% της παγκόσμιας
επιβάρυνσης της Δημόσιας υγείας από νοσήματα (World Health Organisation
(WHO)-Global Burden of Disease, εικ.1) Το 2001 όλα τα κράτη μέλη των
Ηνωμένων Εθνών εστίασαν δυναμικά τις προσπάθειές τους στις ιατρικές,
κοινωνικές και πολιτικές πλευρές της ψυχικής υγείας. Ειδικότερα ο ΠΟΥ
ξεκίνησε να στηρίζει εκστρατείες διεθνούς εμβέλειας για την αντιμετώπιση της
κατάθλιψης και την πρόληψη των αυτοκτονιών, την σχιζοφρένεια, την
ουσιοεξάρτηση και την επιληψία. Ας σημειωθεί ότι η επιληψία δεν είναι ψυχική
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νόσος αλλά συνοδεύεται από το κοινωνικό στίγμα που συνυπάρχει με τα
ψυχικά νοσήματα και γι’ αυτό συμπεριλαμβάνεται στην εκστρατεία του ΠΟΥ.2

Εικόνα 1. Εκτίμηση της
παγκόσμιας επιβάρυνσης
από νοσήματα για το έτος
2020

Ιστορικά δεδομένα
Οι ψυχικά πάσχοντες για πολλούς αιώνες συνοδεύονταν από κοινωνικό στίγμα
που οδηγούσε σε κοινωνική αλλά και χωροταξική απομόνωση (ασυλοποίηση).
Στις αρχές του 19ου αιώνα αρχίζει να σχηματοποιείται το επιστημονικό πεδίο
της ψυχιατρικής μέσα από τη συνάντηση δύο κυρίως τάσεων: μιας
φιλοσοφικής/ηθικής προβληματικής «περί τον άνθρωπο» και της κλινικής
μεθόδου στην ιατρική. Η κύρια συνέπεια της κλινικής μεθόδου είναι η
αντικατάσταση της έννοιας της «τρέλας» από την «νοητική αλλοτρίωση»,
έννοια που δεν ενέχει κοινωνικές και υπαρξιακές προκαταλήψεις. Η τυχαία
ανακάλυψη των ψυχοφαρμάκων στη δεκαετία του 50 θα συνεισφέρει
σημαντικά τόσο στη θεραπεία όσο και στην κοινωνική επανένταξη των
πασχόντων. Στη διαμόρφωση του επιστημονικού πεδίου της ψυχιατρικής θα
παίξουν σημαντικό ρόλο η έρευνα της λειτουργίας του εγκεφάλου καθώς και η
εισαγωγή γνώσεων και μοντέλων από το χώρο άλλων επιστημών, όπως της
χημείας, βιολογίας ανατομίας, κ.α. Οι εξελίξεις στον τομέα των
νευροεπιστημών και της συμπεριφορικής ιατρικής έδειξαν ότι οι ψυχικές
διαταραχές και οι διαταραχές της συμπεριφοράς, όπως και οι περισσότερες
σωματικές ασθένειες, είναι αποτέλεσμα πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ
βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων.
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Επιστημονικά δεδομένα
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, μια σπογγώδης μάζα με βάρος περίπου 1500 γρ.,
είναι η πιο πολύπλοκη ζωντανή δομή που υπάρχει στο σύμπαν. Αυτό το
μοναδικό όργανο ελέγχει όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, από τον
καρδιακό ρυθμό και τη σεξουαλική λειτουργία έως το συναίσθημα, τη μάθηση
και τη μνήμη. Φαίνεται ότι ο εγκέφαλος επηρεάζει την απάντηση του
ανοσοποιητικού συστήματος στην ασθένεια και εν μέρει ακόμα και την
απάντηση στη φαρμακοθεραπεία (εικ.2).
Νευρικό Σύστημα

Ενδοκρινικό Σύστημα

Ανοσοποιητικό Σύστημα

Εικόνα 2. Η αλληλεπίδραση του Νευρικού, Ενδοκρινικού και Ανοσοποιητικού
συστήματος. Ψυχική και σωματική υγεία αλληλοεπηρεάζονται.

Ο εγκέφαλος αποτελείται από μερικά δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα,
τους νευρώνες ( ~ 10¹¹), που συνδέονται μεταξύ τους μ’ έναν ιδιαίτερα
πολύπλοκο τρόπο. Οι νευρώνες εμφανίζονται σε πολλά σχήματα και μεγέθη και
αυτή η ποικιλότητα καθιστά δυνατή την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού
αλληλεπιδράσεων. Μερικοί νευρώνες διαθέτουν μεγάλο αριθμό επιμηκυσμένων
δενδριτών, ενώ άλλοι έχουν μόνο ένα δενδρίτη (εικ.3). Μερικοί έχουν
νευράξονες μήκους μεγαλύτερου του ενός μέτρου, επιτρέποντας την
επικοινωνία με απομακρυσμένες περιοχές, ενώ άλλοι έχουν κοντούς
νευράξονες που είναι σχεδιασμένοι να μεταφέρουν μηνύματα στους αμέσως
γειτονικούς νευρώνες. Τα βασικά σχήματα, ο τρόπος διακλάδωσης των
νευρώνων και η επιλογή των κυττάρων με τα οποία σχηματίζουν συνάψεις
καθορίζεται από τα γονίδια που ελέγχουν τη δομή του νευρικού συστήματος.
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Τα νευρωνικά κυκλώματα που προκύπτουν αποτελούν τη βάση της
συμπεριφοράς. Έτσι, συμμετέχουν στη μεταφορά της πληροφορίας, από το
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, στην απαρτίωση, αρχειοθέτηση και στην
αποθήκευσή της στα ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα, στην απάντηση του
οργανισμού στα διάφορα ερεθίσματα και συγχρόνως αποτελούν θέσεις δράσης
όλων των ψυχοφαρμάκων. Κατά την ανάπτυξη του εμβρύου, τα γονίδια
καθοδηγούν την μορφοποίηση του εγκεφάλου. Μετά τη γέννηση και καθ’ όλη
τη διάρκεια της ζωής, όλες οι εμπειρίες παράγουν άμεση επικοινωνία μεταξύ
των νευρώνων και προκαλούν μοριακές διεργασίες, οι οποίες αναπλάθουν τα
σημεία επαφής των νευρώνων, τις συναπτικές συνάψεις (πλαστικότητα
συνάψεων). Νέες συνάψεις δημιουργούνται, παλαιές εκλείπουν και άλλες
δυναμώνουν ή και αποδυναμώνονται. Το αποτέλεσμα είναι ότι η επεξεργασία
των πληροφοριών θα μεταβληθεί για να εξυπηρετήσει τις νέες εμπειρίες.3

Εικόνα 3.
Σχηματική
αναπαράσταση
του νευρώνα και
των επιμέρους
στοιχείων του
και το σημείο
επαφής με έναν
άλλο νευρών
(σύναψη).

Οι νευροεπιστήμονες, δηλαδή οι επιστήμονες από διαφορετικούς
κλάδους με κοινή ενασχόληση τη λειτουργία του εγκεφάλου, προσπαθούν να
αντιληφθούν πώς παράγονται τα τρισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα, πώς
αναπτύσσονται και πώς οργανώνονται σε εξειδικευμένα λειτουργικά
συστήματα που συνήθως παραμένουν σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου έχει συχνά χαρακτηριστεί σαν ένα «μαύρο
κουτί» (black box), που δέχεται ερεθίσματα από το περιβάλλον και προκαλεί
απαντήσεις, με τη μορφή των διαφόρων συμπεριφορών. Η παραγωγή όμως των
απαντήσεων δεν είναι μια παθητική διαδικασία αλλά επηρεάζεται τόσο από την
εμπειρία, με τη μορφή της μάθησης και της μνήμης, όσο και από διάφορες
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εσωτερικές ενορμήσεις (π.χ. συναισθηματικές καταστάσεις). Ένας από τους
κυριότερους στόχους της σύγχρονης έρευνας είναι να κατανοήσει σε ποιες
περιοχές του εγκεφάλου επιτελούνται οι διάφορες λειτουργίες του (εικ.4).
Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι νοητικές λειτουργίες δεν είναι αυστηρά εντοπισμένες
σε διακριτές περιοχές του εγκεφάλου. Κάθε εγκεφαλική περιοχή λειτουργεί
αλληλεπιδρώντας με άλλες κοντινές ή πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Εικόνα 4. Δομές του εγκεφάλου που συνδέονται με συγκεκριμένες λειτουργίες

Διαφορές των φύλων
Η ιστορία της Ιατρικής ανήκε κατεξοχήν στο άρρεν φύλο, παρόλο που οι
γυναίκες αποτελούν το 52% του πληθυσμού της γης. Σήμερα η ιατρική
κοινότητα αναγνωρίζει ότι η φυσιολογία της γυναίκας είναι διαφορετική και
αντιλαμβάνεται ότι το επίπεδο υγείας της γυναίκας αποτελεί ουσιαστικό ζήτημα
προς αντιμετώπιση. Ειδικότερα στον τομέα των νευροεπιστημών, τόσο η
βασική όσο και η κλινική έρευνα έδειξαν ότι το φύλο αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα στην ανατομία, τη χημεία και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Ο
συνολικός επιπολασμός των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών δεν
φαίνεται να διαφέρει μεταξύ ανδρών και γυναικών, όμως οι αγχώδεις και
καταθλιπτικές διαταραχές και η ψυχολογική καταπόνηση επηρεάζουν
περισσότερο τις γυναίκες και αυτό έχει επιβεβαιωθεί σε διαφορετικές χώρες και
κάτω από διαφορετικές συνθήκες ζωής (εικ.5και 6). 4. Στους προηγούμενους
αιώνες παρατηρήθηκε μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών μεταξύ των εγκλείστων
σε άσυλα, αλλά δεν είναι σαφές εάν οι ψυχικές διαταραχές ήταν όντως
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συχνότερες στις γυναίκες, ή εάν οι γυναίκες οδηγούνταν συχνότερα για
θεραπεία ή κοινωνική απομόνωση.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες πάσχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από
αυτοάνοσα νοσήματα (πολλαπλή σκλήρυνση, ρευματοειδή αρθρίτιδα,
ερυθηματώδη λύκο), ημικρανίες, καταρράκτη, ηπατίτιδα αλλά και από
αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, διαταραχές της όρεξης, αντιδράσεις πανικού
και φοβίες. Η συννοσυρότητα είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες π.χ. ταυτόχρονη
ύπαρξη καταθλιπτικών, αγχωδών και σωματικών διαταραχών. Επίσης οι
γυναίκες είναι σε μεγαλύτερα ποσοστά θύματα βίας, φυλετικής,
ενδοοικογενειακής και κοινωνικής, γεγονός που οδηγεί στην αυξημένη
ανάπτυξη παθολογίας. Οι άνδρες πάσχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από
διαταραχές συμπεριφοράς όπως επιθετικότητα, αντικοινωνική συμπεριφορά
αλλά και από σχιζοφρένεια, αλκοολισμό και νοσήματα του καρδιαγγειακού.
Επίσης οι αυτοκτονίες είναι αυξημένες στους άνδρες.

Εικόνα 5. Διαφορές των φύλων στα ψυχικά νοσήματα. Οι στήλες που υψώνονται πάνω
από την μπλε γραμμή δείχνουν τα αυξημένα ποσοστά των αντιστοίχων νοσημάτων στις
γυναίκες (Kessler 1995).

Φαίνεται ότι οι γυναίκες και οι άνδρες διαφέρουν σε περισσότερα
επίπεδα από αυτά που καθορίζει το αναπαραγωγικό, ορμονικό και σκελετικό
τους σύστημα. Ενώ τα δύο φύλα προσβάλλονται από τις ίδιες ασθένειες,
διαφοροποιούνται ως προς τη συχνότητα εμφάνισης, τη συμπτωματολογία, την
εξέλιξη της νόσου αλλά ακόμα και την απάντηση στη φαρμακοθεραπεία.
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικά δομημένες διαφορές του ρόλου
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και των ευθυνών των δύο φύλων αλληλεπιδρούν με διαφορετικούς βιολογικούς
παράγοντες και έχουν ως αποτέλεσμα τις πιο πάνω διαφορές.
Μέχρι και το 1995 οι διεθνείς οργανισμοί ελέγχου των φαρμάκων
απαγόρευαν τη συμμετοχή των γυναικών σε κλινικές μελέτες δράσης φαρμάκων,
λόγω πιθανών κινδύνων σε περιπτώσεις τυχαίας εγκυμοσύνης. Αργότερα, όταν
έγινε αντιληπτό ότι ο παράγων φύλο, επηρεάζει την απαντητικότητα στα
φάρμακα, επεβλήθη η συμμετοχή των γυναικών στις κλινικές μελέτες, κάτω από
ειδικές συνθήκες παρακολούθησης. Ο τομέας της φαρμακοθεραπείας, σε σχέση
με τον παράγοντα φύλο, αποτελεί νέο πεδίο έρευνας. Τα φάρμακα είναι χημικές
ουσίες που εισερχόμενες στον οργανισμό αλληλεπιδρούν με το βιολογικό
υπόστρωμα με σκοπό τη θεραπεία, τη διάγνωση ή και τη πρόληψη. Τα
Ψυχοτρόπα (τρέπουν τη ψυχή/συμπεριφορά) ή ψυχοφάρμακα είναι φάρμακα που
μεταβάλλουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και χορηγούνται για την
αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά,
αγχολυτικά, αντιεπιληπτικά, αντιπαρκινσονικά, αναλγητικά αλλά και όλες οι
εξαρτησιογόνες ουσίες ασκούν τη δράση τους στον εγκέφαλο μεταβάλλοντας τη
λειτουργικότητα των νευροδιαβιβαστών, ενδογενών ουσιών, που διευκολύνουν τη
μεταφορά της πληροφορίας μέσω των νευρώνων. Μερικοί από τους κλασικούς
νευροδιαβιβαστές του εγκεφάλου είναι η ακετυλοχολίνη, που συνδέεται με τη
ρύθμιση της μάθησης και της μνήμης, η ντοπαμίνη που συνδέεται με την ευφορία
και την αντίληψη της ανταμοιβής, η σεροτονίνη που ενέχεται σε πολλές
φυσιολογικές λειτουργίες όπως το συναίσθημα, η όρεξη και η αισθητηριακή
αντίληψη και η νορεπινεφρίνη που ρυθμίζει φυσιολογικές λειτουργίες όπως η
εγρήγορση και το συναίσθημα. Διαταραχές στη λειτουργικότητα των
νευροδιαβιβαστών εκδηλώνονται με διαφοροποίηση της καλούμενης
«φυσιολογικής συμπεριφοράς» και οδηγούν στις ψυχικές διαταραχές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάθλιψη, συναισθηματική διαταραχή
η οποία συνδέεται με διαταραχές στην σεροτονινεργική και νοραδρενεργική
λειτουργία. Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα ασκούν τη δράση τους διορθώνοντας
τη συγκεκριμένη μεταβολή των νευροδιαβιβαστών. Nευροβιολογικές διαφορές
ανάμεσα στα δύο φύλα μπορεί να αποτελούν την πηγή συμπεριφοριολογικών
διαφορών και διαφορών στην ευαισθησία και απαντητικότητα σε παράγοντες
σχετιζόμενους με τις ψυχικές διαταραχές (διαφορετική λειτουργία
νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο, διαφορετική απάντηση στο στρες και σε
περιβαλλοντικές επιδράσεις, ορμονικές διαφορές, κ.λ.π).5
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Εικόνα 6. Διαφορές των φύλων στην κατάθλιψη σε σχέση με την ηλικία. Η άνω γραμμή
αφορά στις γυναίκες.

Πέρα από τους βιολογικούς παράγοντες και άλλοι παράγοντες,
κοινωνικοοικονομικοί, ψυχολογικοί, συμβάλλουν στον αυξημένο επιπολασμό των
συναισθηματικών διαταραχών στις γυναίκες.6. Η φτώχεια, η ανεργία, οι πολλαπλοί
ρόλοι, η κακοποίηση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες έκλυσης νοσηρότητας.

Εικόνα 7. Επιπολασμός της κατάθλιψης σε χώρες χαμηλού και υψηλού εισοδήματος.
Είναι σαφές ότι για διαφορετικές αιτίες υπάρχει αυξημένη διαταραχή και στις χαμηλού
και στις υψηλού εισοδήματος χώρες.
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι μερικοί ερευνητές
αμφισβητούν τα συμπεράσματα των ανωτέρω ερευνών. Θεωρούν ότι τα
αυξημένα ποσοστά των συναισθηματικών διαταραχών στις γυναίκες μπορεί να
συνδέονται με το γεγονός ότι οι άνδρες ιατροί θα διαγνώσουν ευκολότερα την
κατάθλιψη, τον πανικό, τις αγχώδεις διαταραχές στις γυναίκες ως αναμενόμενες
λόγω «ευαισθησίας». Άλλοι θεωρούν ότι η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας είναι
αντίθετη από το ανδρικό πρότυπο, ενώ οι γυναίκες δηλώνουν ευκολότερα ότι δεν
«αισθάνονται καλά» και, τέλος, κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές μεταξύ των
φύλων στην κατάθλιψη θα ήταν μικρότερες εάν η έμφαση στις μελέτες είχε
στόχο τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, π.χ την αυτοκτονικότητα.7
Διαφορές των φύλων στην απαντητικότητα στα φάρμακα
Πέρα από τις πιθανές νευροβιολογικές διαφορές των φύλων, υπάρχουν και
δεδομένες φυσιολογικές διαφορές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την
απάντηση στην φαρμακοθεραπεία.8. Οι γυναίκες έχουν μικρότερο βάρος
σώματος, μικρότερο μέγεθος οργάνων και μικρότερο ρυθμό νεφρικής
σπειραματικής διήθησης, που συνδέεται με την αποβολή των φαρμάκων από τον
οργανισμό. Επίσης έχουν μεγαλύτερο ποσοστό λίπους και διαφορετική
κινητικότητα του γαστρεντερικού συστήματος λόγω επιδράσεων των ορμονών
του φύλου. Το αυξημένο ποσοστό λίπους σημαίνει μεγαλύτερη δέσμευση των
λιπόφιλων φαρμάκων σε αυτό και επομένως διαφορετική κατανομή του
φαρμάκου στον οργανισμό.9. Μερικά από τα ένζυμα του γαστρεντερικού
συστήματος που συνδέονται με τον μεταβολισμό των φαρμάκων έχουν
μικρότερη δραστηριότητα στις γυναίκες. Έτσι, η κατανάλωση της ίδιας
ποσότητας οινοπνεύματος από άνδρες και γυναίκες οδηγεί σε μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις στο αίμα των γυναικών. Η δραστηριότητα των ηπατικών
ισοενζύμων CYP που συνδέεται με τον μεταβολισμό πολλών φαρμάκων διαφέρει
σε σχέση με το φύλο. Οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη δραστηριότητα των
ισοενζύμων CYP 1A2 και CYP2E1, ενώ οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη
δραστηριότητα των ισοενζύμων CYP2D6 CYP3A4. Αυτές οι πληροφορίες
δείχνουν ότι τα φάρμακα μεταβολίζονται με διαφορετικό τρόπο στις γυναίκες και
στους άνδρες, γεγονός που επιβάλει την αλλαγή του δοσολογικού σχήματος.10 Οι
κλασικοί β-αναστολείς, προπρανολόλη και μετοπρολόλη, φάρμακα για την
υπέρταση, χορηγούμενοι στην ίδια δοσολογία φθάνουν σε υψηλότερα επίπεδα
στο αίμα των γυναικών και μεταβολίζονται με διαφορετικό τρόπο. Οι ίδιες δόσεις
στις γυναίκες μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη μείωση του καρδιακού ρυθμού
και της συστολικής πίεσης.11 Επίσης, η εγκυμοσύνη μεταβάλλει τον όγκο των
υγρών του σώματος, το ποσό των ούρων, τον ηπατικό μεταβολισμό. Δεν
γνωρίζουμε ασφαλή φάρμακα που μπορούν να χορηγηθούν στην εγκυμοσύνη.
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Παραταύτα, εάν ο ιατρός αποφασίσει να χορηγήσει φάρμακα πρέπει να λάβει
υπόψιν του όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις που θα μεταβάλλουν την απάντηση
του οργανισμού στο φάρμακο.12
Ειδικότερα, κλινικές μελέτες με αντικαταθλιπτικά φάρμακα έδειξαν ότι η
δόση της ιμιπραμίνης (κλασσικό τρικυκλικό αντικαταθλιπτικό) πρέπει να
ελαττώνεται στα 2/3 στις γυναίκες που χρησιμοποιούν αντικαταθλιπτικά. Άλλες
μελέτες έδειξαν ότι οι γυναίκες άνω των 50 ετών που λαμβάνουν το
αντικαταθλιπτικό αμιτρυπτυλίνη, έχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο αίμα
από τους άνδρες που λαμβάνουν την ίδια δόση. Λίγες κλινικές μελέτες δείχνουν
ότι οι άνδρες απαντούν καλύτερα στα παλαιότερα αντικαταθλιπτικά
(τρικυκλικά), ενώ οι γυναίκες στα νεώτερα (εκλεκτικοί αναστολείς
επαναπρόσληψης σεροτονίνης).13
Γυναίκες και ουσιοεξάρτηση
Τα φάρμακα που ασκούν τη δράση τους στον εγκέφαλο μπορεί να έχουν
ανεκτίμητη θεραπευτική αξία – π.χ. η μορφίνη είναι το ισχυρότερο αναλγητικό
και το μόνο που ανακουφίζει από τον ισχυρό πόνο στις κακοήθειες. Η χρήση
της για λόγους άλλους από αυτούς που συνδέονται με τη θεραπεία, π.χ. για
αντιμετώπιση προβλημάτων, ή διασκέδαση, μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση.
Η κατάχρηση μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση (το άτομο παύει να λειτουργεί
φυσιολογικά χωρίς το φάρμακο) και σε εθισμό (απώλεια ελέγχου λήψης
φαρμάκου). Επιπρόσθετα, μπορεί να συνυπάρχουν πολύ δυσάρεστα σωματικά
και ψυχολογικά συμπτώματα όπως είναι τα στερητικά συμπτώματα κατά τη
διακοπή της χρήσης. Αυτή η κατάσταση της εξάρτησης μπορεί να οδηγήσει τον
χρήστη σε καταναγκαστική συμπεριφορά αναζήτησης του φαρμάκου, παρόλο
που γνωρίζει ότι θα έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στην υγεία, την εργασία και
την οικογενειακή του κατάσταση. Κατά την ανάπτυξη εξάρτησης από το
φάρμακο, το σώμα και ο εγκέφαλος προσαρμόζονται αργά αλλά σταθερά στην
επαναλαμβανόμενη παρουσία του φαρμάκου. Αν και η αρχική περιοχή που
ασκούν τη δράση τους η ηρωίνη, οι αμφεταμίνες, η νικοτίνη, η κοκαΐνη και η
κάνναβη είναι διαφορετική, τα φάρμακα αυτά έχουν ως κοινό γνώρισμα την
ικανότητα να αυξάνουν την απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή ντοπαμίνη σε
συγκεκριμένες εγκεφαλικές περιοχές. Αν και αυτό δεν ενεργοποιεί απαραίτητα
ένα μηχανισμό «ευχαρίστησης», θεωρείται ότι η απελευθέρωση ντοπαμίνης
από τα φάρμακα μπορεί να αποτελεί ένα σημαντικό κοινό τελικό μονοπάτι «της
ευχαρίστησης» στον εγκέφαλο. Ίσως να αντιπροσωπεύει το σήμα εκείνο που
ωθεί κάποιον να συνεχίσει να παίρνει το φάρμακο.14
Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι άνδρες κάνουν μεγαλύτερη χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως ηρωίνη, κοκαΐνη, οινόπνευμα, έκσταση και
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κάνναβη. Οι γυναίκες φαίνεται ότι έχουν αυξημένη τάση στη χρήση αγχολυτικών,
κατασταλτικών, αντικαταθλιπτικών και υπνωτικών φαρμάκων (εικ.8).15

Εικόνα 8. Διαφορές των φύλων στη χρήση συνταγογραφουμένων ψυχοφαρμάκων
(αγχολυτικών, αντικαταθλιπτικών, αντιψυχωσικών, κ.α.) σε διάφορες χώρες. (Πηγή ΠΟΥ).

Οι απόψεις σε σχέση με την αυξημένη χρήση των ψυχοφαρμάκων από τις
γυναίκες διίστανται. Άλλοι ερευνητές θεωρούν ότι αυτό οφείλεται στην
αυξημένη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, άλλοι πιστεύουν ότι συνδέεται με την
αυξημένη νοσηρότητα.
Οι γυναίκες κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών συνήθως μετά από
τραυματικά γεγονότα. Το 30-90% των γυναικών-χρηστών αναφέρει σωματική ή
σεξουαλική κακοποίηση.16 Τα εξαρτησιογόνα φάρμακα που χρησιμοποιούν διαφέρουν
ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, τα ήθη, έθιμα, την κουλτούρα και τη
διαθεσιμότητα των ουσιών. Οι αιτίες χρήσης φαίνεται να είναι διαφορετικές στα δύο
φύλα. Οι νέες γυναίκες κάνουν χρήση για ανύψωση διάθεσης, αύξηση
αυτοπεποίθησης, μείωση αναστολών και ελάττωση βάρους, ενώ οι νέοι άνδρες για την
αναζήτηση εμπειρίας ή για την ανύψωση του κοινωνικού τους επιπέδου.17. Οι
διαφορές των φύλων σε σχέση με τον αλκοολισμό και την κατάθλιψη θα μπορούσαν
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να εξηγηθούν με την διαφορετική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Το ανδρικό πρότυπο
συνδέεται με εξωστρεφή συμπεριφορά και επιθετικότητα, ενώ το γυναικείο με
εσωστρεφή συμπεριφορά και ενίσχυση των αναστολών. Η χρήση οινοπνεύματος
ενισχύει το ανδρικό κοινωνικό πρότυπο, ενώ η κατάθλιψη μπορεί να είναι αποτέλεσμα
της μειωμένης ικανότητας της γυναίκας για ρήξη με τα κοινωνικά δεδομένα
(Overt/Covert Βehaviour). Η ουσιοεξάρτηση στις γυναίκες συνδέεται άμεσα ή έμμεσα
με διπλάσιο ποσοστό AIDS18 και ο αλκοολισμός με αυξημένη επικινδυνότητα για
αρτηριακές παθήσεις και διάφορους τύπους καρκίνου.
Η μελέτη ESPAD που έγινε σε 15 Ευρωπαϊκές Χώρες σε νέους 15-16 ετών
επιβεβαίωσε την αυξημένη ουσιοεξάρτηση στα αγόρια και την αυξημένη χρήση
αγχολυτικών και κατασταλτικών από τα κορίτσια (εικ.9,10,11)19

Εικόνα 9. Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από αγόρια και κορίτσια 15-16 ετών σε 15
χώρες της Ε.Ε. Μελέτη ESPAD
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Εικόνα 10. Χρήση αγχολυτικών, κατασταλτικά φαρμάκων από κορίτσια και αγόρια σε 15
χώρες της Ε.Ε. Μελέτη ESPAD20.

Εικόνα 11. Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από αγόρια και κορίτσια 15-16 ετών σε 15
χώρες της Ε.Ε. Μελέτη ESPAD.21
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Σε μία πρόσφατη μελέτη που έγινε από το Εργαστήριο Φαρμακολογίας
σε συνεργασία με το ΕΚΕ και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, σε 2.500 άτομα
στην Αττική, ηλικίας 40-85 ετών βρήκαμε ότι οι γυναίκες λαμβάνουν
περισσότερα φάρμακα από τους άνδρες αλλά ειδικότερα σε κατηγορίες όπως τα
αγχολυτικά (17.7% άνδρες, 82.3% γυναίκες) η σχέση είναι 1 / 4.65 και στα
αντικαταθλιπτικά 1 / 2.89. Τα ευρήματά μας αυτά υποδεικνύουν χαμηλότερο
επίπεδο ψυχικής υγείας της γυναίκας και στη χώρα μας.
Συμπεράσματα
Η έρευνα των διαφυλικών διαφορών σε επίπεδο υγείας μπορεί και πρέπει:
• Να δώσει απαντήσεις σε σχέση με τις αιτίες του αυξημένου
επιπολασμού μερικών ψυχικών αλλά και σωματικών ασθενειών στις
γυναίκες.
• Να βοηθήσει στην ανεύρεση δεικτών για την ανάλυση, καταγραφή
και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που συνδέονται με το βιολογικό
φύλο αλλά που πρέπει να αναλύονται λαμβάνοντας υπόψιν και το
κοινωνικό φύλο.
• Να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει τους επιστήμονες υγείας.
• Να καθοριστεί το βέλτιστο θεραπευτικό σχήμα και η βέλτιστη
φαρμακοθεραπεία και για τα 2 φύλα. Ας σημειωθεί ότι η ανακάλυψη
του γονιδιώματος και η ανάπτυξη της φαρμακογενωμικής οδηγούν
στην εξατομίκευση της φαρμακοθεραπείας.
• Να βοηθήσει στην προώθηση και εφαρμογή πολιτικής υγείας
εστιασμένης στις ανάγκες των γυναικών.
Παρόλες τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας των διαφυλικών
διαφορών, το επίπεδο υγείας εκατομμυρίων γυναικών παγκοσμίως παραμένει
τραγικά χαμηλό. Φαίνεται ότι η υγεία των γυναικών είναι αναπόσπαστα
συνδεδεμένη με την κοινωνική τους υπόσταση. Ωφελείται από την ισότητα και
υποφέρει από την ανισότητα.
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ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ
(ΑΝΤΡΕΣ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ
Cassandra L. Pinnick
Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, χονδρικά, η φιλελεύθερη φεμινιστική πολιτική
είχε μικρή ορατή επιρροή στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Στη συνέχεια, όμως, ο
μετασχηματισμός υπήρξε ταχύς. Στη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ου
αιώνα, η δημογραφική σύνθεση του φοιτητικού σώματος άλλαξε, οι γυναικείες
σπουδές άνθησαν και σημαντικές αλλαγές εμπεδώθηκαν στα προγράμματα
ανθρωπιστικών σπουδών. Ήταν αναμενόμενο, λοιπόν, η φεμινιστική θεωρία να
εισέλθει στις επιστήμες του ανθρώπου, τις λεγόμενες «μαλακές» επιστήμες. Και,
σήμερα, δεν θεωρείται πλέον ριζοσπαστική η ιδέα ότι πανεπιστημιακά τμήματα
και προγράμματα πρέπει να αφιερωθούν στις γυναίκες. Πράγματι, οι αλλαγές στα
ακαδημαϊκά προγράμματα που σχετίζονται με την αυξημένη εμβέλεια του
φεμινισμού θεωρούνται πλέον ελάχιστα πιο ριζοσπαστικές από την απλή
προσδοκία μας ότι οι γυναίκες θα απολαμβάνουν ίση προστασία υπό τον νόμο.
Δεν είναι όμως όλα ρόδινα σχετικά με τη φεμινιστική θεωρία και το
πανεπιστήμιο. Πολλοί από εμάς ακούσαμε με έκπληξη ότι η επιστήμη, τα
μαθηματικά και η τεχνολογία είναι θεμελιωδώς ανδροκρατικά και ότι αυτός ο
σκληρός πυρήνας αφηρημένης σκέψης είναι, κατ’ αρχήν, δυσμενής για τις
γυναίκες. Και η έκπληξη έγινε ισχυρός κλονισμός όταν ακούσαμε ότι ο
«σκληρός πυρήνας», η ίδια η γνώση και οι μέθοδοι με τις οποίες επιτυγχάνεται,
απαιτούν φεμινιστικό ανασχηματισμό.
Βεβαίως, η ιστορία των ιδεών δείχνει ότι οι διανοητικές εκπλήξεις,
ακόμα και κλονισμοί, αποδεικνύονται συχνά ευδόκιμοι σε βάθος χρόνου. Αλλά
όπως και με όλες τις ιδέες, έτσι και η φεμινιστική θεωρία για τον σκληρό
πυρήνα της γνώσης πρέπει να ελεγχθεί για να αποτιμηθεί η αξία της, και
κατόπιν η διανοητική εντιμότητα μας εγκαλεί να δεσμευθούμε από τη λογική
των (ελεγκτικών) συμπερασμάτων μας. Για να ελέγξουμε τη φεμινιστική
θεωρία, ας αρχίσουμε με την καλύτερη διατύπωση της αμφισβήτησης προς τις
παραδοσιακές μεθόδους καλού συλλογισμού.
1. Η ριζοσπαστική φεμινιστική ομοβροντία
Στο σημαντικό βιβλίο τους, Ανακαλύπτοντας την πραγματικότητα: Φεμινιστικές
προοπτικές στην Επιστημολογία, Μεταφυσική, Μεθοδολογία και Φιλοσοφία της
Επιστήμης (1983), η Sandra Harding και η Merrill B. Hintikka προειδοποιούσαν
τους αναγνώστες ότι ο φιλελεύθερος φεμινισμός –το αίτημα για τίμιο παιγνίδι
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σε ουδέτερο γήπεδο- απέτυχε να αναμορφώσει την επιστήμη και χρειάζεται να
επιδιωχθεί ένα ριζοσπαστικό φεμινιστικό πρόγραμμα:
Η απόπειρα να συμπεριλάβουμε την κατανόηση των γυναικών στη γνώση
μας για τη φύση και την κοινωνική ζωή οδήγησε στην επίγνωση ότι πολύ
λίγη αξιόπιστη γνώση υπάρχει στην οποία να τη συμπεριλάβουμε. Έχουμε
τώρα μπροστά μας ένα πιο θεμελιώδες πρόγραμμα. Πρέπει να ξεριζώσουμε
τις σεξιστικές διαστρεβλώσεις και διαστροφές στην επιστημολογία, τη
μεταφυσική, τη μεθοδολογία και τη φιλοσοφία της επιστήμης –στον
«σκληρό πυρήνα» της αφηρημένης συλλογιστικής σκέψης, που είναι και
περισσότερο αδιαπέραστος από τις κοινωνικές αξίες.1
Μπορεί να είμαστε σε πλήρη συμφωνία με τα επιχειρήματα για ουδέτερο
γήπεδο. Μπορεί ακόμα και να τείνουμε να εκτιμήσουμε ένα μεγάλο εύρος από
τα πιο ριζοσπαστικά συμπεράσματα που θα είχε να προτείνει το θεμελιώδες
φεμινιστικό πρόγραμμα. Αλλά ως φιλόσοφοι της επιστήμης, οφείλουμε να
απαντήσουμε με τον συνήθη τρόπο μας στη φεμινιστική θεωρία όταν αυτή
επεκτείνεται στην επιστήμη και στα θεμέλια της γνώσης: πρέπει να
αποτιμήσουμε την ισχύ του επιχειρήματος που οδηγεί στο συμπέρασμά της. Θα
ήταν αδύνατο στο πλαίσιο ενός μόνο άρθρου να αποτιμήσουμε όλο το εύρος
του φεμινιστικού προγράμματος, ή έστω την πλήρη διάταξη των φεμινιστικών
επιχειρημάτων σχετικά με την επιστήμη και τη γνώση.2 Έτσι, προτείνω να
περιορίσω τις παρατηρήσεις μου στα καλύτερα επιχειρήματα, που έχουν
επιλεχθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
(1) Επιχειρήματα που είναι καλά διατυπωμένα. Αυτό αποκλείει μια
ορισμένη μερίδα φεμινιστικής κριτικής, και συγκεκριμένα φεμινιστικές
συνεισφορές
που
ενσυνείδητα
αποφεύγουν
να
λάβουν
επιχειρηματολογική δομή.3
(2) Επιχειρήματα που αντιπροσωπεύουν σοβαρές ή ριζοσπαστικές
προκλήσεις για τα επιστημικά θεμέλια της γνώσης. Διότι, τελικά, εάν
δεν πρόκειται για σοβαρή πρόκληση –εάν δεν είναι πραγματικά
διαφορετική και καλύτερη αποδεικτικά- γιατί να ασχοληθούμε;
Εφαρμόζοντας αυτά τα κριτήρια, θα ξεκινήσω με τα επιχειρήματα της Sandra
Harding, και ειδικότερα αυτά που εκτίθενται στο βιβλίο της Είναι
πολυπολιτισμική η επιστήμη; Μετα-αποικιοκρατισμοί, φεμινισμοί και
επιστημολογίες.4 Όπως θα φανεί, οι ιδέες της Harding εκτείνονται από το
κοινωνικοπολιτικό επίπεδο στο άβατο της υψηλής επιστήμης. Θα ασχοληθούμε
με αυτό το δεύτερο άκρο του φάσματος, όπου η Harding αμφισβητεί την ίδια
την ορθολογικότητα της γνώσης στον «σκληρό πυρήνα» της.
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2. Sandra Harding: η εμπειρική πρόκληση της ριζοσπαστικής φεμινιστικής
φιλοσοφίας.
Εδώ θα μας απασχολήσουν αποκλειστικά τα επιχειρήματα της Harding σχετικά
με την επιστήμη και την ορθολογικότητα. Τα επιχειρήματα της Harding μπορεί
σε ορισμένες περιπτώσεις να βοηθούν στην κατάκτηση δικαιοσύνης για τις
γυναίκες. Αυτό είναι σημαντικό αλλά δεν είναι αυτό που μας αφορά εδώ· δεν
αφορά ούτε τη Harding, στο μέτρο ακριβώς που αυτή προτίθεται να
υποστηρίξει το θεμελιώδες πρόγραμμα –ένα «πρόγραμμα» που απορρίπτει
ειδικά τον λεγόμενο φιλελεύθερο φεμινισμό.
Η προκλητική φύση των επιχειρημάτων της Harding έγκειται στον
ισχυρισμό της ότι το φεμινιστικό πρόγραμμα θα τα καταφέρει καλύτερα στην
επίτευξη (κοινών) γνωσιακών στόχων από τις παραδοσιακές μεθόδους στην
επιστήμη και τη φιλοσοφία. Ο γνωσιακός στόχος στον οποίο σταθερά
αποβλέπει η Harding στις δημοσιεύσεις της για τη φεμινιστική θεωρία και
επιστήμη είναι η επίτευξη πεποιθήσεων και θεωριών με υψηλό βαθμό
τεκμηρίωσης βάσει αντικειμενικών προτύπων ορθού λόγου και τεκμηρίων. Εν
ολίγοις, η Harding διεκδικεί να βελτιώσει την παραδοσιακή αντίληψη περί
αντικειμενικότητας παρέχοντας αυτό που η ίδια ονομάζει «ισχυρή
Αντικειμενικότητα» (strong Objectivity).
Το φεμινιστικό πρόγραμμα λοιπόν δεν αμφισβητεί ούτε τη δυνατότητα ούτε
το ζητούμενο της επιστημονικής ορθολογικότητας. Το πρόγραμμα αμφισβητεί την
ιδέα ότι η παραδοσιακή φιλοσοφία της επιστήμης ενσωματώνει, ή μπορεί να
ενσωματώσει, ορθολογικότητα. Πράγματι, η Harding ισχυρίζεται ότι μόνο εάν οι
επιστημικοί σκοποί και αξίες που συνδέονται με το φεμινιστικό πρόγραμμα
μπορέσουν να παρεισφρήσουν στην επιστήμη είναι δυνατό η επιστήμη να επιτύχει
τους γνωσιακούς στόχους που η ίδια έχει θέσει στον εαυτό της.
Είναι φανερό ότι η Harding, μιλώντας εν ονόματι του θεμελιώδους
προγράμματος, προτίθεται να δείξει ότι η φεμινιστική φιλοσοφία της επιστήμης
παρέχει αναγκαίες συνθήκες για την επιστήμη και την ορθολογικότητα. Και επί
πλέον θα δούμε ότι η Harding σκοπεύει να διατυπώσει επίσης και ικανές
συνθήκες: συγκεκριμένα, το να είσαι γυναίκα, και άρα να έχεις μια γυναικεία
προοπτική επί της φύσης. Έτσι, εάν αποδειχθεί επιτυχημένο, το επιχείρημα της
Harding θα ορίσει την επιστήμη και την ορθολογικότητα.
Έχοντας δώσει το περίγραμμα του επιχειρήματος της Harding προς
υπεράσπιση του θεμελιώδους προγράμματος, ας αρχίσω να δομώ την εκ μέρους
μου αποτίμηση αυτού του επιχειρήματος. Ας εστιάσω την προσοχή μου στον
στόχο (και υπόσχεση) της Harding να βελτιώσει την επιστήμη. Όπως το
εκλαμβάνω, λοιπόν, το φεμινιστικό πρόγραμμα προβαίνει σε δύο υποσχέσεις:
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Υπόσχεση 1: Το φεμινιστικό πρόγραμμα θα παράσχει μια συγκριτικά καλύτερη
θεωρία για τη δικαιολόγηση της επιστημονικής πεποίθησης. Θα πρέπει να
περιμένουμε, λοιπόν, από το πρόγραμμα να έχει διακριτά, και βελτιωμένα από
αποδεικτική άποψη, μέσα για τη δικαιολόγηση προτάσεων (πεποιθήσεων) που
διατείνονται ότι αντανακλούν όψεις του κόσμου.
Υπόσχεση 2: Το φεμινιστικό πρόγραμμα θα παράσχει μια διακριτή και
καλύτερη από αποδεικτική άποψη μεθοδολογία για την καθοδήγηση της
έρευνας που στοχεύει στη γνώση. Έτσι, θα έπρεπε να περιμένουμε το
φεμινιστικό πρόγραμμα να αποδέχεται και να ικανοποιεί την αξία που
αποδίδεται στον κανονιστικό ρόλο κάθε θεωρίας της γνώσης.
Αυτές οι ρητές υποσχέσεις μας υπενθυμίζουν να επικαλεστούμε ένα
πρότυπο ελάχιστης επάρκειας: η θεωρία οφείλει να δίδει πρότυπα που
δικαιολογούν ό,τι γίνεται αποδεκτό και ό,τι πρέπει να γίνεται αποδεκτό στην
επιστήμη. Εμείς –ως φιλόσοφοι της επιστήμης- ζητούμε κάτι περισσότερο από
απλώς σωστές περιγραφές της επιστημονικής πεποίθησης και μεθόδου. Οι
σωστές περιγραφές είναι ασφαλώς αναγκαίες, αλλά δεν είναι ικανές να
καλύψουν τη φιλοσοφία επιστήμης.
Μαζί με αυτό το υπόβαθρο για την αποτίμηση του επιχειρήματος της
Harding, παρουσιάζουμε ορισμένα σημαντικά ζητήματα διερεύνησης που
προτείνει στο βιβλίο της:
Οι γυναίκες και οι άνδρες του ίδιου πολιτισμού καταλαμβάνουν
διαφορετικούς ‘γεωγραφικούς’ τόπους σε μια ετερογενή φύση, και έχουν
διαφορετικά συμφέροντα και ενδιαφέροντα, διαφορετικές δυνατότητες
λόγου και τρόπους να οργανώνουν τη γνώση. Εδώ [σε αυτό το βιβλίο] η
έμφαση δίδεται στις διαφορές φύλου, στους λόγους για τους οποίους
είναι περισσότερο εύστοχο και χρήσιμο να κατανοήσουμε ότι οι γυναίκες
και οι άνδρες κάθε πολιτισμού έχουν διαφορετική σχέση με τον κόσμο
που τους περιβάλλει.5
Το ζήτημα … σχετίζεται με τις δυνατότητες που μπορεί να παράσχει η
εκκίνηση της έρευνας από τις ζωές των γυναικών για την καλύτερη
ανθρώπινη γνώση των κανονικοτήτων της φύσης και των υποκείμενων
αιτιακών τάσεων όποτε και οπουδήποτε ανακύπτουν έμφυλες σχέσεις.6
Κατά πολλούς τρόπους [οι γυναίκες] εκτίθενται σε διαφορετικές
κανονικότητες της φύσης, που τους παρέχουν διαφορετικά δυνατά
αποθέματα και πιθανούς κινδύνους, και οι οποίες μπορούν να αναδείξουν
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κάποιες θεωρίες ως περισσότερο ή λιγότερο εύλογες απ’ όσο
εμφανίζονται σε όσους αλληλεπιδρούν μόνον σε άλλα περιβάλλοντα.7
Όταν η επιστήμη ορίζεται με όρους αυτών των αλληλοσχετιζόμενων
νοημάτων της αντικειμενικότητας και της αρσενικότητας, … η ίδια η
επιστήμη διαστρεβλώνεται.8
Προσεγγίσεις με όρους φεμινιστικής επιστημολογικής σκοπιάς
(standpoint) μπορούν να μας δείξουν πώς να ανιχνεύουμε τις αξίες και τα
συμφέροντα που συγκροτούν τα επιστημονικά εγχειρήματα… Προσεγγίσεις με όρους σκοπιάς παρέχουν έναν χάρτη, μια μέθοδο, για τη
μεγιστοποίηση της ‘ισχυρής Αντικειμενικότητας’ στις φυσικές και τις
κοινωνικές επιστήμες.9
Ένας λόγος για τον οποίο η συνηγορία της Harding υπέρ του
θεμελιώδους προγράμματος είναι τόσο πειστική οφείλεται στην εμπειρική βάση
της επιχειρηματολογίας της. Πράγματι, η Harding υποστηρίζει ότι περισσότερες
γυναίκες πρέπει να ασχοληθούν με την επιστήμη, όχι λόγω κάποιου
ενδεχόμενου μελήματος για δικαιοσύνη, αλλά λόγω της θετικής ώθησης που θα
δεχόταν έτσι η γνωσιοθεωρία και η μεθοδολογία της επιστήμης –ο καθένας που
υπολήπτεται την επιστήμη ως την ενσάρκωση της ορθολογικής διερεύνησης της
φύσης οφείλει να ευνοεί τις γυναίκες έναντι των ανδρών στους ηγετικούς
επιστημονικούς ρόλους. Έτσι, το επιχείρημα της Harding εξαρτάται από μια
απερίφραστη εμπειρική υπόθεση σχετικά με τις γυναίκες και την επιστήμη.
Η Harding υποθέτει ότι οι γυναίκες έχουν μια ειδική ικανότητα να
διαβλέψουν τις αιτιώδεις κανονικότητες, το ίδιο το υπόβαθρο της επιστήμης,
ικανότητα που μπορεί να βελτιώσει την επιστήμη προωθώντας την
αντικειμενικότητα. Είναι «περισσότερο εύστοχο» να κατανοήσουμε ότι πρόσωπα
διαφορετικού φύλου «έχουν διαφορετική σχέση με τον κόσμο». Αυτή η
διαφορετική σχέση, όσον αφορά τις γυναίκες, «μπορεί να παράσχει
[δυνατότητες] για καλύτερη ανθρώπινη γνώση», και πληροφορούμαστε
ειδικότερα ότι το είδος γνώσης που η Harding έχει κατά νου αφορά
«κανονικότητες της φύσης και υποκείμενες αιτιακές τάσεις». Έτσι, η διαφορετική
σχέση με τον κόσμο που διατηρούν οι γυναίκες, στη βάση της οποίας η γνώσης
μπορεί να βελτιωθεί, τοποθετείται σε ένα διαφορετικό αιτιακό πλέγμα, όπου οι
γυναίκες «εκτίθενται σε διαφορετικές κανονικότητες της φύσης». Και, τελικά,
πληροφορούμαστε ότι η διαφορετική, έμφυλη, γεωγραφία θα «ανιχνεύσει αξίες
και συμφεροντα», που προφανώς δεν θα μπορούσαν να ανιχνευθούν αλλιώς, και
αυτό με τη σειρά του θα παραγάγει μια «ισχυρή Αντικειμενικότητα», «στις
φυσικές και κοινωνικές επιστήμες» (η έμφαση έχει προστεθεί, για τον λόγο ότι
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πολλοί σχολιαστές της Harding ισχυρίζονται ότι η υπόθεσή της δεν καλύπτει τις
φυσικές επιστήμες· αλλά εδώ το κάνει, καταφανώς).
Πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα ενέχονται στα αποσπάσματα της Harding
που παρατέθηκαν, και στον εμπειρικό ισχυρισμό της σχετικά με τις γυναίκες
και την επιστήμη. Το σημείο στο οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή είναι το
γεγονός ότι, σε όλα αυτά τα παραθέματα, το επιχείρημα υπέρ του θεμελιώδους
προγράμματος εξαρτάται από την εμπειρική βάση της υπόθεσης σχετικά με τη
συνάφεια μεταξύ γυναικών και επιστήμης. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το εν
λόγω πρόγραμμα; Μια μόνο επισήμανση μπορεί να γίνει. Η μοναδική αυτή
επισήμανση είναι ότι οφείλουμε να παραμείνουμε αγνωστικιστές σχετικά με τη
δυνατότητα (ή αδυνατότητα) τεκμηρίωσης του θεμελιώδους προγράμματος, για
τον λόγο ότι δεν έχουμε τεκμήρια για τον έλεγχο της υπόθεσης. Οπωσδήποτε,
δεν έχουμε δεδομένα που θα μπορούσαν να ελέγξουν την ισχύ της αιτιακής
διασύνδεσης που υφίσταται, σύμφωνα με τον ισχυρισμό της Harding, μεταξύ
γυναικών και γνωσιακών στόχων, και κατ’ επέκταση δεν έχουμε ορθολογική
βάση ώστε να αντλήσουμε οποιοδήποτε οριστικό συμπέρασμα σχετικά με το
ίδιο το πρόγραμμα. Άσχετα με το πόσο προφανώς σωστό ή εύστοχο μπορεί να
φανεί το πρόγραμμα, η επιστημική ορθότητα απαιτεί την εγκατάλειψη κάθε
δοξολογικής δέσμευσης, προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, μέχρι να
υπάρξουν δεδομένα. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα.
3. Lorraine Code:
προγράμματος

Εναντίον

του

ανδροκρατικού

εμπειριστικού

Θεωρώ τα επιχειρήματα της Harding ως την καλύτερη υπεράσπιση του
θεμελιώδους προγράμματος, ή οποιασδήποτε άλλης εκδοχής της ριζοσπαστικής
φεμινιστικής πρόκλησης προς την επιστήμη και τη φιλοσοφία της επιστήμης.
Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες συμβολές στο πεδίο και θα ήθελα να προλάβω
κατηγορίες ότι περιστέλλω το πεδίο της φεμινιστικής κριτικής της επιστήμης.
Ας κοιτάξουμε τα επιχειρήματα της Lorraine Code. Έχουμε εδώ κάτι
ελαφρά διαφορετικό από την Χάρντινγκ:
Εφ’ όσον η «επιστημολογία» φέρει τη σφραγίδα του μεταθετικιστικού,
εμπειριστικού προγράμματος για τον προσδιορισμό αναγκαίων και
ικανών συνθηκών της γνώσης και για την επινόηση στρατηγικών προς
ανασκευή του σκεπτικισμού, δεν μπορεί να υπάρξει φεμινιστική
επιστημολογία. [Αυτές οι συνθήκες] είναι εχθρικές προς τα φεμινιστικά
μελήματα σε πολλά επίπεδα: οντολογικό, επιστημολογικό, ηθικό και
πολιτικό. Τα κομβικά ιδεώδη αυτού του προγράμματος –ιδεώδη
αντικειμενικότητας,
αμεροληψίας
και
καθολικότηταςείναι
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ανδροκρατικής προέλευσης. Η συνάρθρωσή τους αποτυπώνει τυπικές
εμπειρίες μεσοαστών λευκών ανδρών.10
Αυτό, καθώς προτείνει μια σχεδόν μη αναγνωρίσιμη θεωρία γνώσης,
συνιστά προφανώς κραυγαλέα αίρεση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι
λανθασμένο. Η οπτική της Code απορρίπτει ευθαρσώς πάρα πολλά οικεία και
αγαπητά στους επιστημολόγους. Ωστόσο, εάν η Code προτίθεται να
υποστηρίξει το συμπέρασμα ότι η φιλοσοφία της επιστήμης οφείλει να
θεμελιωθεί σε φεμινιστικές κατηγορίες (προς το παρόν, ας περιοριστούμε να τις
ορίσουμε αυτές ως την άρνηση του οτιδήποτε ανήκει σε λευκές, ανδρικές
κατηγορίες), τότε ο συλλογισμός της Code διαπράττει μια εμφανή ανακολουθία
(non sequitur). Και αυτό διότι, ακόμα και εάν η επιστημολογία είναι ακριβώς
όπως η Code λέει ότι είναι, δεν έπεται ότι είναι η φεμινιστική επιστημολογία
αυτή που πρέπει, ή μπορεί, να την αντικαταστήσει –ενδεχομένως η αστρολογία
να είναι προτιμότερη θεωρία για αυτήν την αντικατάσταση. Αλλά η Code έχει
περισσότερα να πει.
Ισχυρίζομαι ότι η επιστημολογία του κύριου ρεύματος, με την ίδια την
ουδετερότητά της, συγκαλύπτει το γεγονός της προέλευσής της από, και
της ενσωμάτωσής της σε, ένα ειδικό σύνολο συμφερόντων: των
συμφερόντων μιας προνομιούχου ομάδας λευκών ανδρών.11
Δεν υπάρχει επιχείρημα εναντίον της κατηγορίας ότι οι άνδρες, γενικά,
ευθύνονται για καταπιεστικές πρακτικές επί των γυναικών, γενικά. Πώς
μπορούμε όμως, ξεκινώντας από αυτό, να οριοθετήσουμε μια ‘λευκή ανδρική
οπτική γωνία’, είτε επί των γυναικών είτε επί επιστημολογικών αρχών;
Μπορούμε να πιστοποιήσουμε γεγονότα για τους λευκούς άνδρες ως ομάδα,
αλλά πού μπορούμε να βρούμε τεκμήρια που εδραιώνουν ισχυρισμούς περί
λευκών ανδρών και επιστημικών κατηγοριών, ή περί λευκών ανδρών,
επιστημολογίας και γυναικών; Θα είχαμε περισσότερη τύχη εάν αποζητούσαμε
να συσχετίσουμε μέλη ταυτοποιήσιμων οικονομικών ομάδων με αντίστοιχες
ιδεολογίες (αν και η επιτυχία σε τέτοιου τύπου εγχειρήματα είναι περιβόητο ότι
δεν φτάνει μέχρι την κατάδειξη αιτιακών συναφειών. Παρ’ όλα αυτά, γενικές
κοινωνικο-οικονομικές κατηγορίες συνιστούν καλύτερους προβλεπτικούς
παράγοντες από το φύλο.)
Ενδεχομένως, η πρόθεση της Code είναι να επισημάνει τους ποικίλους
τύπους υποκειμένων της γνώσης –αυτό που η Harding αποκαλεί
πολυπολιτισμική προοπτική. Ενδεχομένως οι γυναίκες να έχουν διακριτές
ικανότητες (δηλαδή, ικανότητες που δεν μοιράζονται με τους άνδρες), όπως μια
γενικευμένη ευαισθησία σε εκκλήσεις δυστυχίας. (Οι ικανότητες αυτές θα
μπορούσαν να ταιριάζουν καλύτερα με την αντίληψη της Harding για τους
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‘διαφορετικούς γεωγραφικούς τόπους’ μεταξύ των φύλων.) Οι έμφυλες
διαφορές μπορεί να καθορίζουν την ανθρώπινη γνωστική ικανότητα: κάποιες
γυναίκες μπορεί να αντιπροσωπεύουν έναν διακριτό τρόπο γνώσης. Αλλά υπό
ποια έννοια αυτός είναι διακριτός; Είναι αυτό που λέει η φράση, ο τρόπος
γνώσης των γυναικών, ή μπορούν και οι άνδρες να τον διεκδικούν; (Ποιος ή
ποια ακριβώς είναι, ή μπορεί να είναι, φεμινιστής ή φεμινίστρια, τελικά;!) Η
δυσκολία έγκειται εδώ: πώς γνωρίζουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε,
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, τον υποτιθέμενο διακριτό τύπο γνώσης; Όπως
πάρα πολλά από όσα ξεκινούν ως σκληρή εμπειρική επιστήμη, αυτή η ιδέα
εξειδικευμένων τύπων γνώσης ξεφτίζει σε ασαφή κοινωνική επιστήμη.
4. Helen Longino: Νέες κατηγορίες ως κοινοτιστική (διυποκειμενική)
επιστημολογία.
Η τελευταία υπέρμαχος του θεμελιώδους προγράμματος, το έργο της οποίας
είναι τόσο προκλητικό όσο και απαιτητικό, είναι η Helen Longino. Θα ήθελα να
ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι η θεώρησή μας στρέφεται αποκλειστικά στη
συνεισφορά της Longino στη φιλοσοφία της επιστήμης, και όχι στη συνεισφορά
της στην ιστορία της επιστήμης.
Σύμφωνα με τον τρόπο που διαφημίζεται, το βιβλίο της Longino, Η
μοίρα της γνώσης,12 βασίζεται στην παραδοχή ότι οι φιλόσοφοι υποβαθμίζουν
τις κοινωνικές δυνάμεις, ενώ οι κοινωνιολόγοι τις τονίζουν, αλλά και οι μεν και
οι δε προϋποθέτουν λανθασμένα ότι οι κοινωνικές δυνάμεις συνιστούν μόνο
πηγή προκαταλήψεων και ανορθολογικότητας. Όπως όλοι οι φιλόσοφοι της
επιστήμης (θα έπρεπε να) γνωρίζουν, αυτό είναι καθαρή καρικατούρα. Οι
φιλόσοφοι (όπως θα αναφερθεί αμέσως) έχουν ξοδέψει πολύ μελάνι για τον
ρόλο που μπορεί να παίξουν ανορθολογικοί παράγοντες στην επιστήμη.
Ωστόσο, πράγμα ακόμα πιο σημαντικό, το βιβλίο διαφημίζεται ως κάτι πολύ
περισσότερο από το να θέτει μια εσφαλμένη διχοτομία μεταξύ φιλοσόφων και
κοινωνιολόγων. Στην παρουσίασή τους, οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του
Πρίνστον αναγγέλλουν το βιβλίο και το επιχείρημά του ως εξής:
Η Helen Longino αμφισβητεί αυτήν την παραδοχή [δηλαδή, την
καταλληλότητα της αμφιλεγόμενης διχοτομίας, και όχι το ότι υφίσταται
τέτοια διχοτομία], υποστηρίζοντας ότι η κοινωνική αλληλόδραση στην
πραγματικότητα μας βοηθά να εξασφαλίσουμε ορθολογικά βασισμένη
γνώση. Αυτή η διόραση τής επιτρέπει να αναπτύξει μια νέα θεώρηση της
επιστημονικής γνώσης, η οποία συμπεριλαμβάνει το κοινωνικό και το
γνωσιακό.13
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Εάν το επιχείρημα του βιβλίου εκπληρώνει τις υποσχέσεις του –εάν
δείχνει ότι ‘η κοινωνική αλληλόδραση στην πραγματικότητα μας βοηθά να
εξασφαλίσουμε ορθολογικά βασισμένη γνώση’, πράγμα που επιτρέπει στη
Longino να ‘αναπτύξει μια νέα θεώρηση της επιστημονικής γνώσης’- τότε η
Longino ικανοποιεί σαφώς τη συνθήκη επάρκειας που θέσαμε νωρίτερα στο
θεμελιώδες πρόγραμμα: η δική της γνωσιοθεωρία της επιστήμης θα είναι
«νέα», και άρα διαφορετική και (μακάρι) καλύτερη από την υφιστάμενη
φιλοσοφία της επιστήμης. Ωστόσο, στην καταχώρηση ενέχεται μια ακόμα
αξίωση, και μοιάζει ως εάν η Longino να έχει λύσει στο βιβλίο της την απορία
που περισσότερο από όλες με ερεθίζει: συγκεκριμένα, ποιος είναι ο τρόπος, εάν
υπάρχει, με τον οποίο οι κοινωνικοί παράγοντες προωθούν τις προσπάθειές μας
να δικαιολογήσουμε τις επιστημονικές πεποιθήσεις;
Επιτρέψτε μου μια σύντομη παρέκβαση. Σπεύδω να πω ότι δεν είναι
κακή κάθε κοινοτιστική (communitarian) άποψη για το τι συνιστά καλή
επιστήμη. Ο Francis Bacon προσπάθησε με γενναιότητα να ενσωματώσει την
κοινότητα στη νέα μάθηση· ο Charles Sanders Peirce έδωσε ειδική έμφαση,
επιστημική και μεθοδολογική, στην κοινότητα όσων συμμερίζονται τις
επιστημονικές πεποιθήσεις. Η καταχώρηση ισχυρίζεται ότι η Longino έχει μια
νέα θεωρία για την επιστημονική γνώση. Όπως και προηγουμένως (όταν
συζητούσαμε την Harding), θέλουμε να ξέρουμε με ποιο τρόπο η νέα
επιστημολογία τα καταφέρνει καλύτερα στη δικαιολόγηση της επιστήμης και
της πρακτικής της. Αυτό σημαίνει να θέσουμε ερωτήματα όπως τα εξής: Ποια
παλιά προβλήματα λύνει η νέα επιστημολογία; Ποια συγκριτικά καλύτερη
προβλεπτική ισχύ έχει ή προωθεί η νέα επιστημολογία; Και ούτω καθ’ εξής, σε
όλο το εύρος των οικείων ερωτημάτων σχετικά με την επιστήμη. Στο εν λόγω
βιβλίο, η Longino συνεχίζει την κοινοτιστική παράδοση στην επιστημολογία,
έστω και εάν χρησιμοποιεί ειδικά τον όρο ‘διυποκειμενική’. Στην αντίληψή της,
ο υπέρτατος κριτής για κάθε ισχυρισμό γνώσης είναι η κοινότητα όσων
συμμερίζονται κάποιες πεποιθήσεις.
Η αξιοσημείωτη διαφορά είναι ότι σύμφωνα με τη φιλοσοφία της
επιστήμης που προτείνει η Longino η συναίνεση προέρχεται από την κοινότητα,
ενώ σύμφωνα με την επιστημολογία την οποία η θεωρία της Longino θέλει να
αντικαταστήσει η συναίνεση είναι βασισμένη στα τεκμήρια. Πρόκειται για
έντονη αντίθεση. Και αυτό διότι, ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να μεταμφιεστεί
μια επιστημολογία κοινοτιστικού ύφους, εντέλει η κοινότητα είναι ο τελικός
κριτής μιας πεποίθησης. Δεν υπάρχει, ούτε καν μακροπρόθεσμα, αντικειμενικά
δεσμευτικό θεμέλιο για την πεποίθηση, παρά μόνο οι βάσεις κάθε επιμέρους
κοινότητας. Τα λόγια της ίδιας της Longino αποσαφηνίζουν αυτό το σημείο: ‘[η
δικαιολόγηση] εξαρτάται από κανόνες και διαδικασίες που είναι ενύπαρκτες στο
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πλαίσιο έρευνας’.14 Αυτή η στάση αποφεύγει έναν ολέθριο σχετικισμό (στο
μέτρο που το κάνει) όχι με επίκληση σε μια κανονιστική επιστημολογία αλλά με
επίκληση σε μια κανονιστική κοινωνιολογία.
Εν πάση περιπτώσει, ας επιστρέψουμε στο μέλημά μας για «ενίσχυση».
Έχουμε, ενδεχομένως, μια νέα επιστημική κατηγορία –για την Longino,
πιθανώς, μια έμφυλη κοινότητα- έτσι ώστε η κοινωνική αλληλόδραση να μας
βοηθά στην εξασφάλιση γνώσης. Πρέπει να σημειώσουμε, όπως υποσχεθήκαμε
νωρίτερα, ότι ο ισχυρισμός πως η κοινωνική αλληλόδραση συνεισφέρει κατά
κάποιον τρόπο στην επιστήμη είναι μια ιδέα που δεν είναι ούτε καινούρια, ούτε
προέρχεται ειδικά από πρόσωπα εκτός φιλοσοφίας .15 Ο David Hull και άλλοι
πολλοί ανησύχησαν για τους τρόπους με τους οποίους συχνά ταπεινά κίνητρα
παράγουν επιστημονικά ευγενή αποτελέσματα. Ας το πούμε για άλλη μια φορά,
φιλόσοφοι της επιστήμης όπως ο Hull, ο Lakatos και ο Feyerabend
ασχολήθηκαν με το ερώτημα του τρόπου με τον οποίο κοινωνικοί παράγοντες
συμβάλλουν στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και αποδοχή θεωριών. Πράγματι, το
1984, μόλις έναν χρόνο πριν από το μανιφέστο του θεμελιώδους προγράμματος,
ο Richard Boyd εισήγαγε τον όρο «κοινωνική κατασκευασιοκρατία».16
Εάν θα θέλαμε να κατανοήσουμε την βοήθεια και το νεωτερισμό (κατά
την καταχώρηση) ως ώθηση –και συνεπώς μια θεωρία που δεσμεύει την
προσοχή μας ως αντίπαλο δέος της παραδοσιακής φιλοσοφίας της επιστήμης,
όπου το φύλο δεν συνιστά επιστημική κατηγορία είτε βασισμένη σε μια
κοινότητα είτε πραγματωμένη κάπου αλλού- τότε χρειάζεται να δειχτεί ότι
κάνουμε καλύτερη επιστήμη μέσω αυτής της διυποκειμενικής διαβούλευσης.
Και πρέπει να το δείξουμε αυτό στη βάση μεμονωμένων και ελεγμένων επί
τούτου κοινωνικών παραγόντων. Με άλλα λόγια, χρειάζεται να βάλουμε μια για
πάντα αυτήν την ιδέα, ότι υπάρχει κάποια νέα επιστημολογική κατηγορία, στο
επιστημικό μας στόχαστρο, και μετά να δούμε τι μας αποκαλύπτει η διαδικασία
ελέγχου. Και αυτό δεν έχει γίνει.
Ας ανακεφαλαιώσω και συνοψίσω. Η Longino φέρνει προς συζήτηση
ένα καλό θέμα για το θεμελιώδες πρόγραμμα: όπως είναι διατυπωμένη, η
θεωρητική της πρόταση ικανοποιεί τις απαιτήσεις επάρκειας που είχαμε θέσει,
και η νέα επιστημική κατηγορία, μια έμφυλη κοινότητα, θα ήταν μια ελκυστική
περίπτωση ελέγχου για το θεμελιώδες πρόγραμμα. Η Longino εστιάζει στην
τεκμηρίωση και την αντικειμενικότητα. Σχετικοποιεί την τεκμηρίωση
θεμελιακών πεποιθήσεων και, σε αυτή τη βάση, ισχυρίζεται ότι αποδεικνύει
τόσο τη δυνατότητα όσο και την ανάγκη για μια φεμινιστική κριτική της
τεκμηρίωσης. Με άλλα λόγια, η Longino υποστηρίζει (1) ότι οι θεμελιακές
πεποιθήσεις είναι προσβεβλημένες από προκαταλήψεις, αλλά (2) εάν

65

CASSANDRA PINNICK

χρησιμοποιήσουμε καλύτερες θεμελιακές πεποιθήσεις –δηλαδή έμφυλες- τότε
θα έχουμε καλύτερη επιστήμη.
Αλλά σίγουρα θα πρέπει να ρωτήσουμε εάν είναι ιδιαίτερα φεμινιστικό
να κατακρίνουμε τις (διαστρεβλωτικές) προκαταλήψεις στις θεμελιακές
πεποιθήσεις. Όλοι παραδεχόμαστε ότι οι πεποιθήσεις μας είναι εγγυημένες στη
βάση ενός θεμελιώδους υποβάθρου –μπορούμε να το αναγνωρίσουμε αυτό,
κατά έναν θετικό τρόπο, ως αναγκαία αυτό-αναφορικότητα ή, κατά έναν
αρνητικό τρόπο, ως απόρριψη της «θέας από πουθενά»- και όλοι θα θέλαμε
αυτό το υπόβαθρο να είναι όσο απροκατάληπτο γίνεται. Προφανώς, εάν το
διαστρεβλωτικό υπόβαθρο ενισχυθεί, τότε οι κανόνες μας θα απαιτήσουν να
μεγιστοποιήσουμε την παρουσία του και την επίπτωσή του· αλλά, με αυτή τη
φράση, πολύ λίγη πρόοδο κάνουμε, διότι το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσον
το φύλο ενισχύει επί ποινή λήψης του ζητουμένου, δεν μπορούμε απλώς να
υποθέτουμε ότι το κάνει.
Για να διατυπώσουμε το συμπέρασμα κατά έναν τρόπο ειδικό για την
ίδια, η Longino πρέπει να δείξει αυτό που ακόμα δεν έχει γίνει: ότι η
επιστημονική μας κατανόηση αντικειμένων στον κόσμο βελτιώνεται,
ενισχύεται, όταν συμμετέχουν φωνές από μια ειδική πολιτική ή κοινωνική ή
έμφυλη ή περιθωριοποιημένη θέση.
Ένα τελευταίο σημείο που η ιστορικός Longino πρέπει σίγουρα να έχει
επισημάνει. Η ιστορία της επιστήμης απλώς δεν υποστηρίζει τον ισχυρισμό ότι
οι φεμινίστριες ή οι γυναίκες ή οι περιθωριοποιημένες ομάδες προσώπων
μπορούν να αξιώσουν κατά ειδικό τρόπο ότι οι (σεξιστικές) μας προκαταλήψεις
έχουν τη ρίζα τους στην επιστήμη.
5. Συμπέρασμα
Σε πείσμα των τόμων που έχουν γραφτεί στο όνομα του θεμελιώδους
προγράμματος και των συμπερασμάτων που βασίζονται στην ισχύ της μη
ελεγμένη υπόθεσης ότι το φεμινιστικό πρόγραμμα θα ενισχύσει την πρόοδο
προς γνωσιακούς στόχους, ο όλος συλλογισμός υπέρ του θεμελιώδους
προγράμματος παραμένει ανυπόστατος. Από τότε, πριν από περισσότερο από
είκοσι χρόνια, που οι υπέρμαχοι του φεμινιστικού προγράμματος ισχυρίσθηκαν
ότι ανακάλυψαν πως «πολύ λίγη αξιόπιστη γνώση υπάρχει στον σκληρό
πυρήνα», κανένας έλεγχος δεν έγινε ώστε να υποστηρίξει την υποτιθέμενη
σύνδεση ανάμεσα στις γυναίκες και τους γνωσιακούς στόχους της επιστήμης.
Χωρίς αμφιβολία, υπάρχει σημαντικός πλούτος ανεκδοτολογικών
αναφορών, και πολλή επιθυμία για την προώθηση της ενασχόλησης των
γυναικών με την επιστήμη. Αλλά ανεκδοτολογία και επιθυμία δεν παρέχουν το
είδος δικαιολόγησης βάσει τεκμηρίων που θα θεμελίωνε μια αποτίμηση του
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φεμινιστικού προγράμματος. Επιπλέον, η στήριξη σε ανεκδοτολογικές αναφορές
συνιστά ένα βήμα πίσω για τις γυναίκες, τα κοινωνικο-πολιτικά κεκτημένα των
οποίων επιτεύχθηκαν στη βάση επιχειρημάτων πάνω σε δεσμευτικά δεδομένα.
Θα ήταν αυτοακυρωτικός ελιγμός για τις γυναίκες να προσχωρήσουν σε μια
μεθοδολογία που αποκόπτει το ορθολογικό υπόβαθρο παλαιότερων επιτευγμάτων
προς την κατάκτηση δικαιοσύνης και ουδέτερου γηπέδου.
Εκ πρώτης όψεως, υπάρχει πολύς κοινός νους στην αντίληψη ότι εάν
περισσότερες γυναίκες ασχοληθούν με την επιστήμη, η επιστήμη θα γίνει
καλύτερη. Αλλά η διανοητική ιστορία βρίθει κοινότοπων αντιλήψεων, τις
οποίες η προσεκτική διερεύνηση και ο έλεγχος αναδεικνύουν ως
παραπλανητικές. Ακόμα χειρότερα, η διανοητική ιστορία περιλαμβάνει ένα
ευρύ φάσμα δημόσιας πολιτικής βασισμένης στον παραπλανημένο κοινό νου,
τις περισσότερες φορές εις βάρος της κοινωνίας.
Όλοι θα έπρεπε να ευελπιστούμε ότι η δημόσια πολιτική θα ξαναγραφτεί
έτσι ώστε να ενθαρρύνει τις γυναίκες στους κλάδους του σκληρού
επιστημονικού πυρήνα. Αλλά ο ενθουσιασμός μας πρέπει να μετριασθεί από
μια αίσθηση επιστημικής αξίας, συγκεκριμένα την αξία μιας δημόσιας
πολιτικής βασισμένης σε τεκμήρια. Πριν υποστηρίξουμε μια δημόσια πολιτική
που θα απορρέει λογικά από την εξαγγελία του φεμινιστικού θεμελιώδους
προγράμματος, η βάση τεκμηρίων που θα συνείχε το θεμελιώδες πρόγραμμα
πρέπει να είναι διαθέσιμο προς αποτίμηση. Προς το παρόν, δεν είναι.
Επανερχόμαστε έτσι στο σημείο απ’ όπου ξεκινήσαμε. Εάν είναι σωστό
να θεωρούμε την επιστήμη ως μια μεθοδολογία, τότε έπεται ότι το θεμελιώδες
πρόγραμμα είναι μια θλιβερή αποτυχία, για τον λόγο ότι δεν υπάρχουν
δεδομένα που προσιδιάζουν σε αυτό –δεν υπάρχουν νέα γεγονότα- και σίγουρα
δεν υπάρχει νέα, έστω διαφορετική, μεθοδολογία την οποία θα μπορούσαμε
εύλογα να θεωρήσουμε αποκλειστικά φεμινιστική.
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ΜΙΑ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ1
Aικατερίνη Δούκα-Kαμπίτογλου
“Γυναίκα”, “μίμηση”, “προσποίηση” ―είναι σημαίνοντα που συχνά
εμφανίζονται σε μια σχέση αλληλεξάρτησης, όχι μόνο στη μεταμοντέρνα
σκέψη αλλά και σε φιλοσοφικές ή λογοτεχνικές προγενέστερες εκφορές λόγου.
Γιατί τόσο η “γραφή” όσο και η “αναπαράσταση” (ως θέατρα του νου) έχουν
παραδοσιακά αποδείξει ότι χρειάζονται τη γυναίκα για να ασκήσουν τη
μιμητική της αποπλάνησης― μια και αυτό που επιθυμεί ο άντρας συγγραφέας,
όταν επιλέγει να φέρεται (ο ίδιος) ως γυναίκα, είναι να διατηρεί παράλληλα την
“αρσενικότητά” του και την κυριαρχία του πάνω στα “σημεία” (συμβολική
τάξη). H μασκαράτα του αρσενικού κάτω από το προσωπείο της θηλυκότητας,
στους αρχαίους αλλά και τους σύγχρονους καιρούς, μπορεί να ερμηνευτεί ως
μια ανδρική στρατηγική άμυνας, αλλά επίσης και ως παιχνίδι της φαντασίας,
ένας τελετουργικός τρόπος αποδυνάμωσης των βιολογικών αντιθετικών
ζευγών, που στην πραγματικότητα σκηνοθετείται από το “ίδιο” (το) σενάριο
της επιθυμίας. Όπως έχει προσδιοριστεί μέσα στις σύγχρονες ψυχαναλυτικές
προδιαγραφές, “Ως καίριο στοιχείο της ψυχικής πραγματικότητας, η
φαντασίωση γίνεται ο όρος που παρακάμπτει τους προσδιορισμούς της
φυσιολογικής σεξουαλικότητας”, μια και ο πόθος “δεν είναι απλά μια φυσική,
βιολογική δύναμη, ‘ένα ανάβρυσμα των παρορμήσεων, αλλά εκφράζεται μέσα
από τη φαντασίωση’”· επομένως η φαντασίωση “είναι το θέατρο, ή το mise-enscène, όπου ανεβάζονται οι επιθυμίες. Eίναι ένα ‘σκηνικό του πόθου’”2
H ανδρική επιθυμία, όπως έχει ομολογήσει ο Freud, οργανώνεται γύρω
από το φαλλικό όργανο, με όλες τις διαφορετικές σεξουαλικές οικονομίες να
θεωρούνται παρεκκλίσεις από το κανονικό. Mε δεδομένη τη (συναισθηματική)
επένδυση στο φαλλό (το βιολογικό όργανο ή το σημειολογικό σύστημα), ο
άντρας δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο φόβο του ευνουχισμού και
προσπαθεί να προστατέψει τον εαυτό του με διάφορους τρόπους, όπως, για
παράδειγμα, μέσα από το φετιχιστικό ντύσιμο με ρούχα του άλλου φύλου. Στα
κείμενα του Freud, η γυναίκα παρουσιάζεται ως η κύρια αιτία του άγχους του
ευνουχισμού, καθώς και της ηδονοβλεψίας, στην αρχέγονη σκηνή που
προκαλεί το σεξουαλικό τρόμο―τη φρίκη του να μη βλέπει κανείς “τίποτα”.
Προβάλλοντας τη “θηλυκότητα” ως τη βασική μεταφορική έκφραση της
“στέρησης”, ο ευνουχισμός απομονώνεται ως κατεξοχήν γυναικεία εμπειρία και
τοποθετείται σε μια απόσταση ασφαλείας από τον άντρα που μπορεί πια να τον
“υποδυθεί” ως φόρεμα ή ως μάσκα―μπαίνοντας στο ρόλο της απομίμησης.

69

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΥΚΑ-ΚΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ

Έτσι το ντύσιμο με γυναικεία ρούχα ή η μίμηση του άλλου φύλου, γίνεται το
πρωταρχικό θέαμα, ένα πρωτο-θέατρο, ένας (ρητορικός) τόπος απο-κάλυψης
O Jacques Lacan έχει επίσης υποστηρίξει ότι ο ευνουχισμός είναι η
προϋπόθεση για τη συγκρότηση οποιασδήποτε μορφής υποκειμενικότητας, στο
βαθμό που τα “υποκείμενα” υπόκεινται στη γλώσσα και αλλοτριώνονται μέσα
από αυτήν. Έτσι ο ευνουχισμός/αποξένωση (από τη μητέρα) φαίνεται πως είναι
η αδυσώπητη θυσία που πληρώνει ο άνθρωπος για τη γλωσσική πρόσκτηση και
την κοινωνική ένταξη. H δραματική κίνηση που επιχειρεί ο Lacan είναι να
οικειοποιηθεί απροκάλυπτα τη γυναικεία σεξουαλικότητα ως κατασκεύασμα
του ανδρικού συμβολικού συστήματος, εντοπίζοντας την εξάρτηση των
σημασιολογικών σχέσεων από αυτό που προϋπάρχει πίσω από τη μίμηση και τα
ρητορικά σχήματα. Παρουσιάζει δηλαδή τη γυναικεία σεξουαλικότητα ως την
απόκρυψη μιας έλλειψης που προσποιείται την αναπαράσταση αυτού που
απουσιάζει· τη θηλυκότητα ως μια μάσκα που σκεπάζει τη στέρηση
ταυτότητας. Mαζί με τον Derrida και άλλους σύγχρονους θεωρητικούς που με
θεατρική μαεστρία έχουν ιδιοποιηθεί αρσενικές και θηλυκές θέσεις,
εμφανίζεται να έχει απαιτήσει και κατακτήσει το σύμ-παν μέσω της μίμησης
και της μεταμφίεσης―με τη γυναικεία πραγματικότητα να έχει διπλά
μετατοπιστεί,3 στην αντικατάστασή της από ένα φάντασμα “θηλυκότητας” που
παραπέμπει στο ανδρικό φαντασιακό.4 H πολύπλευρη αποικιοκρατική
διείσδυση στο θηλυκό πολιτισμικό τοπίο, που καθιστά τον άντρα ταυτόχρονα
ηθοποιό και σκηνοθέτη, έχει μια μακρά ιστορία στο δυτικό πολιτισμό. Mε τα
λόγια της Irigaray,
Φυσικά, ο ευνουχισμός δεν είναι ένας απλός ακρωτηριασμός. Παρά μόνο
αν έτσι τον βλέπει το “αυτό” που έτσι τον ταξινομεί στο θέατρό του: ως
απειλή. Για να τρομοκρατήσει τον εαυτό του. O ευνουχισμός είναι το
“απόλυτο” στίγμα στην οικονομία των σημείων. Το παράλογο: που δεν
εξειδικεύεται, ούτε επαναλαμβάνεται με κανένα τρόπο. Oύτε γεγονός,
ούτε φαινόμενο, ούτε μορφή, ούτε ιδεώδες. […] Aυτό που δεν μπορεί να
αναπαρασταθεί. […] Eπειδή αυτή είναι ευνουχισμένη, αποτελεί και την
απειλή του ευνουχισμού. Θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως
υποβολέας για την όλη σκηνή γιατί κατά κάποιο τρόπο μένει έξω από τα
δρώμενα. Στα παρασκήνια. Aλλά επίσης έξω από τη σκηνή της δράσης
με μια ευρύτερη έννοια.5
H απόπειρα της αρσενικής επιθετικότητας να κατακτήσει/κατοικήσει το
γυναικείο χώρο με την αποσιώπηση ή την απορρόφηση του θηλυκού,
αποκαλύπτει μια συστηματική κοινωνική συνεργία που βασίζεται στη βίαιη
καθυπόταξη του “άλλου” και παράλληλα προσδίδει μια θεατρικότητα στις
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ανδρικές εκφορές λόγου. H προσπάθεια του άντρα να υποδυθεί ή να μιμηθεί τη
γυναίκα έχει μετατρέψει τις γυναίκες σε πολιτισμικούς σημασιολογικούς
κώδικες και μεταφορικά συστήματα―πράγμα που συμβαίνει όχι μόνο στο
μεταμοντέρνο σκηνικό.6 H γυναίκα αναπαριστάνεται ως έργο τέχνης αλλά “οι
μάσκες είναι ανδρικές, οι φαντασιώσεις του θηλυκού κατασκευασμένες από
άντρες, πολλές από τις οποίες αναπαράγουν μισογυνιστικά γυναικεία
πορτρέτα”.7 Aν η μίμηση και η παρενδυσία αποτελούν μια πρωτογενή σκηνή,
“αυτό που όχι μόνο θεμελιώνει την κουλτούρα μας αλλά επίσης μέσα από τον
ίδιο καταπιεστικό μηχανισμό την αμφισβητεί και την υπονομεύει”8 τότε αυτή η
μεταμφίεση ως έκφραση της ανδρικής σεξουαλικής οικονομίας, μας μιλά για το
φαλλό “καλυμμένο με πέπλο”, για τη σύγχυση των φύλων, για την κύρωση του
“άλλου” ως απειλή, για την απόκτηση του λόγου μέσα από μια τραγική
απώλεια, και για τη “γυναίκα” ως ένα μεταφορικό σχήμα που μπορεί να
“φορεθεί” και να “δια-φθαρεί”.
Oι Bάκχες του Eυριπίδη είναι ένα έργο, πιστεύω, που μπορεί να θεωρηθεί
ότι ανήκει σε εκείνες τις αρχέγονες σκηνές μίμησης και ευνουχισμού που
καταγράφουν τόσο την περιθωριοποίηση όσο και την εξόντωση των γυναικών
από την πατριαρχία. Σύμφωνα με τη Zeitlin, η μελέτη του γυναικείου φύλου
στην ελληνική θρησκεία (και κατά συνέπεια στο θέατρο) “προσφέρει μια
πλούσια πηγή υλικού για την κατανόηση της συμβολικής κατηγορίας της
θηλυκότητας στον πολιτισμό μας―με τις αντιθέσεις, τις εντάσεις, τους
θετικούς και αρνητικούς πόλους”· επίσης η Zeitlin αναφέρεται στον καίριο
δραματικό ρόλο που δίνεται στις γυναίκες ως μια στρατηγική που τελικά
καταλήγει προς όφελος των αντρών “με τέτοια συχνότητα που σχεδόν φτάνει
να γίνει πολιτισμικό πρότυπο”.9 O τελικός στόχος φαίνεται πως είναι, κατά τη
δική μου εκτίμηση, να κρατηθούν οι γυναίκες μακριά από το κέντρο που
προσδιορίζεται ως ο χώρος της ανδρικής δημόσιας ζωής, να τοποθετηθούν στην
περιφέρεια της πόλεως με το να περιοριστούν “μέσα” (στο σπίτι) ή “πάνω” (στο
βουνό) ή “έξω” (στην εξορία). Έτσι, η υπεροχή των γυναικών στο αρχαίο
θέατρο είναι ένα φαινόμενο που γεννά πολλές απορίες σε θεατές και
σχολιαστές όταν προβληματιστούν πάνω στη βαθιά αντίθεση που προκύπτει
ανάμεσα στις “βουβές” γυναίκες της αθηναϊκής κοινωνίας και τις δυναμικές
“αδελφές” τους πάνω στη θεατρική σκηνή. Aυτή η αντιφατική συμπεριφορά
μπορεί να ερμηνευτεί, νομίζω, αν δεχτούμε ότι οι σκηνικές πρωταγωνίστριες
δεν είναι αναπαραστάσεις πραγματικών γυναικών, αλλά προβολές ανδρικών
φαντασιώσεων και φοβιών που δείχνουν τη διαχείριση των γυναικών μέσα στη
γενικότερη ανδρική οικονομία του ευνουχισμού-και-της-μίμησης που
λειτουργεί με δύο τρόπους: ως δημιουργική “δια-σπορά” και ως καταστροφικός
“δια-μελισμός”.
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Στις Bάκχες, η ανάληψη της θηλυκής ταυτότητας γίνεται το μέσο για
έναν αρσενικό αγώνα κυριαρχίας. Ο θηλυπρεπής θεϊκός Διόνυσος και ο
θηλυκοποιημένος θνητός Πενθέας εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη σχέση, ένα
ερωτικό παιχνίδι αποπλάνησης και πολιτικό παιχνίδι εξουσίας, χάριν του
οποίου οι γυναίκες, και κυρίως η Aγαύη (η μητέρα), γίνονται εξιλαστήρια
θύματα. O Poole, μεταξύ άλλων κριτικών, υποστηρίζει ότι “η καταστροφή του
Πενθέα στις Bάκχες οφείλεται ως ένα σημείο στο γεγονός ότι βρίσκει τον Ξένο
σεξουαλικά ελκυστικό”.10 Σύμφωνα με τη δική μου ανάγνωση του έργου, οι
δραματικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα με τη “διαστρέβλωση” των γυναικών ως
ενεργών μελών της κοινότητας, μια και είναι, όπως πάντα, διπλά
εκμηδενισμένες―μέσω της σιωπής και μέσω της κλοπής (της φωνής και της
συμπεριφοράς τους). Επίσης, ο σφετερισμός από τους άντρες της
αναπαραγωγικής ικανότητας της γυναίκας εμφανίζεται τόσο στο μύθο της
γέννησης του Διονύσου από το Δία, όσο και στην επαναλαμβανόμενη
αντιστοίχιση μητέρας/γυιού, όπου ο νεαρός άντρας φαίνεται προικισμένος με
τις μητρικές ιδιότητες και δυνάμεις―στο δίδυμο Διονύσου/Σεμέλης αλλά και
σε αυτό του Πενθέα/Aγαύης.
Το ντύσιμο με γυναικεία ρούχα αποτελεί γνωστή πρακτική στην
αρχαιότητα, συνδεμένο με τις τελετουργίες της διονυσιακής θρησκείας, και
φυσικά είναι γνωστό ότι στο θέατρο όλοι οι γυναικείοι ρόλοι παίζονταν από
άντρες. Tο πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό για την ανδρική συμμετοχή στις
μαιναδικές εκδηλώσεις ήταν ότι για να γίνουν δεκτοί οι άντρες έπρεπε να
εγκαταλείψουν οποιοδήποτε σημάδι αρσενικής υπεροχής και να αποδεχτούν
ένα γυναικείο προσωπείο.11 Αυτό που συμβαίνει στις Bάκχες είναι ότι ο
Διόνυσος και ο Πενθέας―υπέροχες “κυρί(αρχ)ες” της μίμησης του
θηλυκού―εμπλέκονται σε ένα ομοερωτικό/ομοκοινωνικό παιχνίδι12 που μέσα
στην αναπαράσταση των αρσενικών φαντασιώσεων εξαφανίζει τελείως τις
γυναίκες. Όπως έχει υποστηρίξει επανειλημμένα η Irigaray, σε κάθε περίπτωση
ομοφυλοφιλίας και τα δύο μέλη σε αυτό το αντιθετικό ζεύγος
(αρσενικό/θηλυκό) εγγράφονται στον κόσμο των αντρών από τον οποίο έχουν
αποκλειστεί οι γυναίκες· γι’ αυτό, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι μια
ανέκφραστη ανδρική ομοφυλοφιλία υποβόσκει και εδώ, όπως σε όλα τα
πατριαρχικά πολιτισμικά συστήματα. Eκείνο που έχει ενδιαφέρον στον τρόπο
που ο Eυριπίδης παρουσιάζει τις τρομερές συνέπειες της διονυσιακής μανίας
είναι ότι, ενώ ιστορικές αποδείξεις, αλλά και το ίδιο το έργο, στοιχειοθετούν
την ανδρική συμμετοχή στις μαιναδικές τελετές,13 μόνον οι γυναίκες
εμφανίζονται ως υπεύθυνες για το “σπαραγμό” του Πενθέα. Όταν ξεσπά το
καταστροφικό πάθος των γυναικών, τόσο ο Kάδμος όσο και ο Tειρεσίας (μαζί
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με όλο τον ανδρικό πληθυσμό των Θηβών) βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση
από τη σκηνή του εγκλήματος (ευνουχισμού).14
Σε αυτό το έργο, όπου οι αρσενικοί θέλουν να “τα έχουν όλα”, η “διασπορά” και ο “δια-μελισμός” είναι απλά οι δύο όψεις της ίδιας ανδρικής
παράνοιας, με τις γυναίκες (και εδώ και αλλού) να εμφανίζονται ως θύτες και
θύματα της πατριαρχικής ψύχωσης. Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική προσέγγιση
του Slater―που βρίσκει μια ριζική διάκριση ανάμεσα στο δημόσιο ρόλο και
την ψυχολογική επίδραση των γυναικών―η τραγωδία αποτελεί έκφραση “της
κοινωνικής παθολογίας του ελληνικού πολιτισμού”15 γιατί αρθρώνει την
προβληματική σχέση μητέρας-γυιού, τον ανταγωνισμό των φύλων, τη
γυναικοφοβία, τον ανδρικό ναρκισσισμό, που αναπαράγονται στο θέατρο σαν
ένα είδος εξιλασμού για τα αμφιλεγόμενα αισθήματα των αντρών απέναντι στις
γυναίκες (και κυρίως τις ώριμες, μητρικές φιγούρες). H τραγωδία αναλαμβάνει
να μετατρέψει την παρανοϊκή έξαρση σε υποκριτική τέχνη, την υστερία σε
θεατρινισμό.
Στην κρίσιμη αντιπαράθεση του Πενθέα με το Διόνυσο, η θεατρικότητα
της ίδιας της εμπειρίας―ο ηθοποιός που γίνεται θεατής, που γίνεται θέαμα―σε
συνάρτηση με τη θηλυκοποίηση του αρσενικού, σηματοδοτεί ταυτόχρονα τα
ασαφή όρια μεταξύ αυταπάτης και πραγματικότητας, αλλά επίσης εγκαινιάζει
το θέατρο ως τον τόπο όπου λαμβάνει χώρα η αναπαράσταση της ανδρικής
συναισθηματικής φόρτισης,16 με τη γυναίκα να είναι απλά η ενσωμάτωση του
αρσενικού φαντασιακού. Yποκύπτοντας στην “επιθυμία να δει”, ο Πενθέας ήδη
ενδίδει στον επικίνδυνο πειρασμό της αρσενικής σκοποφιλίας, το “θεαματικό”
έλεγχο του ανδρικού βλέμματος που υποκαθιστά τη διονυσιακή έκσταση με μια
απολλώνια αγαλλίαση:
ΔIONYΣOΣ: A. Θέλεις να τις δεις; Όλες μαζί εκεί. Επάνω στα βουνά;
ΠENΘEAΣ: Πολύ. Θα έδινα βαρύ χρυσάφι.
ΔIONYΣOΣ: Kαι πώς τέτοιος πόθος ξαφνικά σε συνεπήρε;
ΠENΘEAΣ: Δυστυχισμένος θα τις έβλεπα. Άθλιες από το μεθύσι.
ΔIONYΣOΣ: Όμως με ευχαρίστηση θα έβλεπες μια τέτοια δυστυχία.
ΠENΘEAΣ: Mε σιωπή. Aκίνητος κάτω από τα έλατα. (810-16)
Για τον Πενθέα, οι γυναίκες είναι για να διερευνώνται, να ελέγχονται, να
καταδιώκονται―και το γυναικείο σώμα να επιδεικνύεται ως κατάκτηση του
ανδρικού βλέμματος που το θεωρεί φετιχιστικό αντικείμενο της κρυφής του
ταύτισης. Στο τέλος, με μια τραγική αντιστροφή, το σώμα του Πενθέα,
διαμελισμένο από τις μαινάδες του Διονύσου και περισυλλεγμένο σε κομμάτια
που ποτέ δεν ξαναβρίσκουν τη χαμένη αρχική τους ακεραιότητα, γίνεται το
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οπτικό “σημείο” του σπαραγμού που χαρακτηρίζει την “ευνουχιστική” πολιτική
της κουλτούρας μας.
Πώς να ερμηνεύσουμε, όμως, τη θριαμβική φαντασίωση της Aγαύης ότι
κατάφερε να γίνει ένας καταπληκτικός κυνηγός, το αποκορύφωμα της ανδρικής
επιθετικότητας και κατάκτησης; Θα πρέπει να θεωρήσουμε “αυτή τη
μεταμόρφωση ως αντανάκλαση της καταπιεσμένης και υποβαθμισμένης θέσης”
των γυναικών στην ελληνική κοινωνία, “που καταλήγει σε μια κατάσταση
καταληψίας και ταύτισης με τις ιδιότητες της κυρίαρχης ομάδας”; ή μήπως ο
Eυριπίδης, αναρωτιέται η Foley, “συστηματικά εκμεταλλεύεται και υπονομεύει
τις πολιτισμικές αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων και τη θέση τους στο
κοινωνικό σύστημα;”.17 Το καρναβαλίστικο πανηγύρι του Διονύσου, που
αποτελεί και το θεμέλιο της ίδιας της θεατρικής παράδοσης, νομίζω πως μόνο
μια προσωρινή αίσθηση ελευθερίας χαρίζει στις γυναίκες, ακριβώς για να
λειτουργήσει ως παραδειγματική εμπειρία της φρίκης στην οποία οδηγεί η
καταπάτηση των κοινωνικών θεσμών.18 Kαθώς η Aγαύη εμπλέκεται, χωρίς να
το καταλάβει, στη θανάσιμη ερωτική/σημειωτική19 μονομαχία ανάμεσα στο γιο
της και τον ανιψιό της, γίνεται ένα παιχνίδι στα χέρια ανδρικών δυνάμεων
(μεταφυσικών και πολιτικών) πέρα από τον έλεγχό της, που την εξοστρακίζουν
από το σπίτι στο βουνό και μετά στην εξορία―και πάντα “έξω” από την
πολιτική σκηνή. Aν και, φαινομενικά, ο Πενθέας είναι το τραγικό θύμα,
ουσιαστικά η Aγαύη (και οι αδελφές της) “θυσιάζονται” (και εκδιώκονται) για
τη σωτηρία και την επιβίωση της κοινότητας. Όλα φαίνονται πως έγιναν “για
κείνη” αλλά “χωρίς εκείνη”, όταν τη βλέπουμε να αναρωτιέται σαστισμένη:
Ποιος τον σκότωσε; Πώς βρέθηκε στα χέρια μου;
Λέγε. Σπάει η καρδιά μου. Δεν αντέχει (1272-1301)
H “ανδροποίηση” των γυναικών, ή η τάση να προβάλλεται πάνω στις
γυναίκες (φαλλικές μητέρες) το αρσενικό χαρακτηριστικό της
βιαιότητας―στην περίπτωση αυτή οι σκοτεινές διονυσιακες πράξεις―είναι
ένας τρόπος επαναπροσδιορισμού της ανάγκης για επιστροφή στην ανδρική
λογική σκέψη και εξουσία. Το τερατούργημα της υστερίας τελικά εξιλεώνεται
με την επανα-περιθωριοποίηση των θηλυκών ενόχων. H Aγαύη―όπως και η
Mήδεια, η Kλυταιμνήστρα, η Φαίδρα, η Aντιγόνη―κατασκευάστηκαν ως
παραδείγματα του ατομικού και συλλογικού κινδύνου στον οποίο μια γυναίκα
εκθέτει τον εαυτό της και τους αγαπημένους της όταν αντιτίθεται στους
κανονισμούς, στον κοινωνικό ρόλο που της έχει ανατεθεί, και μεταβάλλεται σε
ευνουχισμένη/ευνουχίζουσα ύπαρξη.
Το θέμα της ανατροπής των παραδοσιακών θεσμών και οι θανάσιμες
συνέπειες που συνεπάγεται αυτή η ανωμαλία (για την κοινωνία και ιδιαίτερα
74

ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΗΛΥΚΟΥ

για τις γυναίκες) παρουσιάζεται με οδυνηρό τρόπο στις Bάκχες. Δεδομένα της
επιστήμης της κοινωνικής ανθρωπολογίας που αναφέρονται στη λατρεία του
Διονύσου υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες “αναγκάζονται να εγκαταλείψουν,
τουλάχιστον προσωρινά, τις οικογενειακές υποχρεώσεις της φροντίδας του
σπιτιού και της ανατροφής των παιδιών για να αφοσιωθούν στο θεό”· κατά το
διάστημα αυτό “οι δραστηριότητές τους εκφράζουν μια χαρακτηριστικά
αμφιλεγόμενη στάση προς τους ρόλους που εγκατέλειψαν”, εφόσον “οι Bάκχες
μιμούνται τους κανονικούς τους ρόλους σε μια μεταλλαγμένη μορφή, μια και
θηλάζουν άγρια μικρά ζώα με το γάλα που προοριζόταν για τα δικά τους
μωρά”· έτσι ο θάνατος και ο διαμελισμός του Πενθέα γίνεται “υποκατάστατο
της σφαγής των παιδιών της κάθε γυναίκας”20―μια πράξη που πιστεύω ότι
εκφράζει περισσότερο τους ανδρικούς υποσυνείδητους φόβους παρά τις
γυναικείες συνειδητές προθέσεις. H δράση του έργου αποτελεί ένα είδος
“αναγνώρισης” για τους δύο άντρες πρωταγωνιστές, θεό και θνητό: τόσο ο
Διόνυσος όσο και ο Πενθέας πρέπει ή να συμφιλιωθούν με το βασανιστικό
γεγονός ότι γεννήθηκαν από μια γυναίκα (τη Σεμέλη και την Aγαύη) ή να
στραφούν στην εναλλακτική δυνατότητα που τους δίνεται (την “ανδρική
μήτρα” του Δία για το Διόνυσο, και τον Eχίονα, το “σπαρμένο” πατέρα, για τον
Πενθέα)―δηλαδή τον αρχέτυπο μύθο που δίνει στον άντρα τη μητρική
αναπαραγωγική ικανότητα. Kαθώς η γέννηση, με τη μορφή της δια-σποράς,
γίνεται ιδιότητα του αρσενικού, είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι το ανάλογό του,
ο θάνατος με τη μορφή του δια-μελισμού (δηλαδή του ευνουχισμού), θα πρέπει
να αποδοθεί στο θηλυκό.
H τελευταία πράξη στο μεγάλο δράμα της φυλομαχίας, της
αντιπαράθεσης των δύο φύλων στον ουρανό και στη γη, παίχτηκε στο Άργος
και κυριολεκτικά “ανα-παραστάθηκε” στην Oρέστεια του Aισχύλου. “Kράτα
μακριά τον ταύρο από την αγελάδα”, αναφωνεί η Kασσάνδρα καθώς
παρακολουθεί νοερά τη σφαγή του Aγαμέμνονα από την Kλυταιμνήστρα,
αρθρώνοντας μια από τις υπέρτατες στιγμές αυτού που, κατά τη γνώμη μου,
αποτελεί τη μεγάλη αφήγηση της τραγωδίας―μια τελετουργική αναπαράσταση
του ανταγωνισμού ανάμεσα στα δύο φύλα που διατρέχει όλη την αρχαία
ελληνική κουλτούρα. H ανατροπή της φυσικής τάξης που υπονοείται με την
καταδίωξη του ταύρου από την αγελάδα (στην άσκηση βίας από μια γυναίκα
πάνω σε έναν άντρα) αντανακλά το τερατούργημα της πράξης που αντιστρέφει
μια κοινωνική δομή θεμελιωμένη πάνω στη “φυσική” πραγματικότητα. Tο
ελληνικό τραγικό όραμα, θα υποστήριζα, συλλέγει ψήγματα της επιθανάτιας
αγωνίας και απερίγραπτης οργής του “μια φορά κι έναν καιρό”21 κυρίαρχου
“θηλυκού” του οποίου τη δύναμη―και τη δόξα―οικειοποιήθηκε το
“αρσενικό”. H θανατερή χειρονομία της Kλυταιμνήστρας αποτελεί την
75

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΟΥΚΑ-ΚΑΜΠΙΤΟΓΛΟΥ

προτελευταία πράξη ενός δράματος που ξετυλίγεται στην ελληνική φαντασία,
αναπαριστώντας την πρωταρχική σκηνή της θανάσιμης αντιπαράθεσης, όπου
ένα εισαγωγικό παιχνίδι από “βιασμούς” και “ευνουχισμούς” καταλήγει στη
“δολοφονία” της μητέρας που διαποτίζει το συλλογικό ευρωπαϊκό μας
υποσυνείδητο.
H Aθήνα του πέμπτου αιώνα, όπως είδαμε, παρουσιάζει το παράδοξο
μιας έντονα γυναικοκεντρικής τέχνης μέσα σε μια απόλυτα ανδροκεντρική
κοινωνία· έχει υποστηριχθεί επανειλημμένα ότι “πιθανώς δεν υπάρχει άλλη
δυτική κοινωνία στην οποία ο ανταγωνισμός των φύλων να κατέχει μια τόσο
κεντρική θέση στη λογοτεχνία και την τέχνη όσο στην κλασική Eλλάδα”.22 O
παραλογισμός αυτής της κατάστασης παρουσιάζεται με εντυπωσιακό τρόπο
από την Eva Keuls: “Στη ζωή, οι άντρες είχαν εκμηδενίσει τις γυναίκες τους σε
σκιώδη πλάσματα”· πάνω στη σκηνή, όμως, “αυτοί οι ίδιοι άντρες υποδύονταν,
με μια αχνή ανάμνηση του προγονικού παρελθόντος, γυναίκες δυνατές,
τρομακτικές, παρακινημένες από υπεράνθρωπα πάθη”, την Kλυταιμνήστρα, την
Aντιγόνη, την Aγαύη που αναμείχθηκαν σε “εγκλήματα, αιμομιξίες, βιασμούς,
κανιβαλισμούς”, και με “όλη τη φρίκη του μυθολογικού παρελθόντος” να
παρελαύνει σε κοινή θέα.23 Tο ερώτημα που τίθεται συχνά και αφορά την
αναπαράσταση γυναικών ικανών για ηρωικές ή καταστρεπτικές πράξεις, είναι
αν η τραγωδία αντανακλά “μια έντονη δυσφήμιση των γυναικών συνδυασμένη
με ένα ακατανίκητο φόβο της αρνητικής τους δύναμης”, ή αν παρουσιάζει “το
θαυμασμό των Eλλήνων για το γυναικείο φύλο”.24
H επίμονη ανησυχία γύρω από τα θέματα κοινωνικού φύλου (που
σχετίζεται με αλληλοσυγκρουόμενες προσεγγίσεις στη γυναικεία υπόσταση και
ρόλο) είναι ενδεικτική, πιστεύω, ότι στο μυθολογικό επίπεδο―αυτό που
εκφράζει το ελληνικό φαντασιακό―ο θρίαμβος του κλασικού πολιτισμού πάνω
στο αρχαϊκό παρελθόν δεν ήταν και τόσο απόλυτος. Σχεδόν η κάθε
θεματολογία της ελληνικής τραγωδίας βασίζεται σε ένα “σώμα” μύθων που
προέρχεται από την εποχή του χαλκού, την περίοδο του μινωϊκού-μυκηναϊκού
κόσμου, όπου το θηλυκό κατείχε μια θρησκευτική, και πιθανόν κοινωνική και
πολιτική, θέση υπεροχής.25 Έτσι η αντινομία ανάμεσα στη στενά ανδρική
κατεύθυνση της αθηναϊκής κοινωνίας, με το γυναικείο πληθυσμό
περιθωριοποιημένο και εκφυλισμένο, και τις μνήμες του (μια φορά κι έναν
καιρό) χρόνου, όταν οι γυναίκες ήταν ίσως φορείς εξουσίας και δημιουργοί
πολιτισμού, πρέπει να δημιούργησε τις εντάσεις που αναδύονται στην τραγωδία
όπου, μέσα από τη θεατρική τέχνη, αποδεσμεύτηκε ο παλιός ανταγωνισμός. Θα
μπορούσαμε να πούμε ότι οι τραγωδίες παίζουν το ρόλο των λογοτεχνικών
Eρινύων, παίρνοντας εκδίκηση για το φαντασιακό έγκλημα κατά του θηλυκού
που διαπράχθηκε στη συμβολική τάξη της αθηναϊκής κοινωνίας.26 Όπως
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δείχνουν τα δράματα που έχουν περισωθεί, “οι άντρες είχαν υστερικές
φαντασιώσεις για γυναίκες που επαναστατούσαν ενάντια στην αρσενική
υπεροχή”, γυναίκες που ζητούσαν εκδίκηση για την κοινωνική υποβάθμισή
τους με το “να σφάζουν τους συζύγους και τους γιούς τους και να περιφρονούν
τους κοινωνικούς θεσμούς”.27
Aν προσεγγίσουμε την Oρέστεια ως ένα “γυναικοκεντρικό ντοκουμέντο”,
μπορεί να μας προσφέρει, όπως έχει λεχθεί, “μια προνομιακή ματιά σε κάθε
διερεύνηση της ελληνικής αντίληψης του θηλυκού”.28 H τριλογία είναι
δομημένη πάνω σε μια σειρά από αντιθέσεις μεταξύ αντρών και γυναικών, τόσο
μέσα στην οικογένεια όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, όπως δείχνουν
οι σχετικές αναφορές στους μύθους των Aμαζόνων και των γυναικών της
Λήμνου. Eίναι ένα έργο που αφηγείται έναν ακόρεστο γυναικείο ερωτισμό
αλλά και μια ανεξάντλητη γυναικεία ευφυΐα, ένα πολεμικό πεδίο που αφήνει να
εκραγεί η θηλυκότητα ως έρως και ως νους―“ένα δράμα λόγου”.29 H πλοκή
του έργου, σε μια μινιμαλιστική απόδοση, παρουσιάζει την Kλυταιμνήστρα,
απόγονο της μητροκεντρικής κοινωνίας των Δαναΐδων (και γι’ αυτό
λειτουργώντας με ένα κώδικα διαφορετικό από αυτόν της πατριαρχικής τάξης),
να εκδικείται τον άντρα της όχι για μια ερωτική σχέση ή για πολιτική εξουσία,
αλλά για τη δολοφονία της κόρης της, της Iφιγένειας (όπως ξεκάθαρα το
καταθέτει):
Tώρ’ απ την πόλη μου δικάζεις εξορία,
μίσος των πολιτών και του λαού κατάρες,
ενώ κανένα φταίξιμο σ’ αυτόν δε βρήκες,
π’ ούτε σα νάτανε σφαχτό λογιάζοντάς την,
―όταν με γέννες καρπερές φτουρούν οι στάνες―
την κόρη του, τον πιο ακριβό μου πόνο εμένα,
για τους ανέμους τη θυσίασε της Θράκης. (1411-18)
H σκηνή της σφαγής του Aγαμέμνονα αποτελεί μια αναπαράσταση
τελετουργικής θυσίας, με την Kλυταιμνήστρα να οδηγείται από το ασίγαστο
πάθος της να εξαλείψει την αρσενική παρέμβαση σε ένα γυναικείο
δεσμό―υπέρτατο καθήκον που έχει επίσης καταγραφεί στο μύθο της Δήμητρας
και της Περσεφόνης, τον άξονα των Eλευσίνιων μυστηρίων. H Kλυταιμνήστρα
ενδύεται τον αρχέγονο ρόλο της μητέρας/θεάς ασκώντας την πανάρχαια
εξουσία της πάνω στον αρσενικό εραστή/εξιλαστήριο θύμα, εκστασιασμένη
καθώς κολυμπά στο αναζωογόνο αίμα του (ταύρου):
Έτσι ξερνάει πεσμένος κάτω τη ψυχή του
και το αίμα του, σαν ψιλή σφήνα ξεπετώντας,
με μαύρες στάλες φονικής δροσιάς με ραίνει
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κ’ εύφρανε τη ψυχή μου όχι πιο λίγο απ’ ότι
του θεού η βροχούλα τα σπαρτά στο πλούμισμά τους. (1390-94)
Eξαγριωμένη ως μητέρα και ως γυναίκα από την ύβρι του Aγαμέμνονα, η
Kλυταιμνήστρα μετουσιώνεται στον κακό δαίμονα (αλάστορα) της φυλής
της―“τη μορφή της γυναίκας αυτού του νεκρού / ο δριμύς ο Aλάστορας πήρε ο
παλιός” (1500-1501), και χρησιμοποιώντας τις αρσενικές τέχνες―πολεμική και
ρητορική―νικά τον άντρα στο δικό του παιχνίδι, μιμούμενη τις τεχνικές και
στρατηγικές της κυρίαρχης ιδεολογίας. H θριαμβευτική της πράξη πάνω στον
Aγαμέμνονα30 είναι και “σπουδαία” και “τέλεια” (για αν θυμηθούμε τον
αριστοτελικό ορισμό της τραγωδίας) καθώς πρώτα πετυχαίνει να τον
“αποπλανήσει” εγκεφαλικά με ένα αριστοτεχνικό χειρισμό της “διπλής” φύσης
του λόγου και μετά να τον δολοφονήσει “με δίκοπο μαχαίρι” (1495, 1520), με
διπλό πέλεκυ―ένα κυριολεκτικά “λαβροκεντρικό” χτύπημα στο θεό-ταύρο από
τη θεά-αγελάδα. Bασικά, λοιπόν, παρατηρεί ο Robert Graves, “πρόκειται για το
γνωστό μύθο του ιερού βασιλιά που πεθαίνει το μεσοκαλόκαιρο” και “της θεάς
που τον προδίδει”· είναι φανερό ότι “το τσεκούρι της Kλυταιμνήστρας ήταν το
κρητικό σύμβολο της εξουσίας”, ο λάβρυς, και η σκηνή της δολοφονίας του
Aγαμέμνονα “έχει μεγάλη ομοιότητα με τη δολοφονία του Mίνωα, που συνέβη
επίσης μέσα στο λουτρό”.31
Oι Xοηφόροι, το δεύτερο έργο της τριλογίας, αντιστρέφει αυτή την
“ανωμαλία”, με τον Oρέστη, “που θεωρείται ο πρωταγωνιστής της επίθεσης
ενάντια στο μητροκεντρικό κόσμο”,32 να εκτελεί την αρχέτυπη πράξη της
μητροκτονίας ώστε να εξασφαλίσει την εγκαθίδρυση και την παγίωση της
πατριαρχικής τάξης. Στην κρίσιμη στιγμή της αντιπαράθεσης ανάμεσα στα
πρόσωπα―και τους ρόλους―της μητέρας (θεάς) με το γιο (εραστή), η
Kλυταιμνήστρα προσπαθεί ξανά να χρησιμοποιήσει τη διπλή σύνταξη της
φύσης της, κάνοντας έκκληση για συγχώρεση με τα “χείλη”, αλλά παράλληλα
αναζητώντας έναν πέλεκυ· προτού προλάβει να τον πάρει, όμως, ο Oρέστης
στέκεται μπροστά της με το ξίφος στο χέρι. O χρόνος και οι (νέοι) Oλύμπιοι
θεοί συνωμοτούν εναντίον της. Στο τελευταίο έργο, τις Eυμενίδες, ο ανδρικός
κόσμος συγκεντρώνει τις δυνάμεις (του φωτός) για να πετύχει το τελειωτικό
χτύπημα στο (γυναικείο) σκοτάδι, μια σύγκρουση που συμβαίνει στο επίπεδο
του υπερφυσικού ανάμεσα στις Eρινύες― εκδικήτριες της μητέρας,
προστάτιδες του συγγενικού δεσμού και υποστηρίκτριες της αρχαίας
παράδοσης του μητρικού δικαίου―και τον Aπόλλωνα, που ήδη έχει
εξολοθρεύσει το θηλυκό φίδι Πυθώ στους Δελφούς για να οικειοποιηθεί το
μαντείο του. Kατά τη διάρκεια της δίκης του Oρέστη, όπου σιγά σιγά η
θρησκευτική τελετουργία αντικαθίσταται από τη δικανική διαδικασία, και η
θεϊκή αντιπαράθεση καταλήγει σε νομική μάχη (με τον αρχαίο τρόμο της θείας
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δίκης να μετατρέπεται σε ανθρώπινο δίκαιο), ακόμα και αυτή η έννοια της
φυσικής συγγένειας μάνας/παιδιού αμφισβητείται, καθώς ο Oρέστης κάνει την
καταλυτική ερώτηση: “K’ εγώ απ’ της μάννας μου λοιπόν ήμουν το αίμα;”
(606).
O “αντισηπτικός”33 Aπόλλωνας αναλαμβάνει να διακηρύξει μια νέα
γενετική θεωρία που βασίζεται στην πατρική και όχι στη μητρική σύλληψη του
ανθρώπου (ίσως με αιγυπτιακή προέλευση που αργότερα υιοθετήθηκε και από
τον Aριστοτέλη),34 όπου ο πατέρας δημιουργεί και η μητέρα απλά φιλοξενεί:
Kι αυτό θ’ αποκριθώ και πόσο ορθά στοχάσου·
δεν είναι η μάννα που γεννάει αυτό που λένε
παιδί της· θρέφει μοναχά το νέο το σπέρμα·
ο άντρας που σπέρνει, αυτός γεννά· κείνη σαν ξένη
το φύτρο σώζει, αν ο θεός γερό τ’ αφήσει. (657-61)
O Aπόλλωνας φέρνει ως χειροπιαστή απόδειξη της θεωρίας του την
περίπτωση της θεάς Aθηνάς που συμβαίνει να είναι και κριτής στο δικαστήριο
του Άρειου Πάγου όπου εκτυλίσσεται η δίκη του Oρέστη. H Aθηνά
κυριολεκτικά “ενσαρκώνει” την πατροκεντρική θεωρία της καταγωγής του
ανθρώπου, μια και ήρθε στον κόσμο με μια “αναίμακτη”
γέννηση―εγκεφαλική, πνευματική, υπερβατική:
και θα σου φέρω απόδειξη σ’ αυτό που λέω.
Πατέρας γίνεται να υπάρξει δίχως μάννα,
να, μάρτυρας εμπρός του Oλύμπιου Δία η κόρη,
που μέσα σε κοιλιάς δε θρέφτηκε σκοτάδια,
κι όμοιό της ποιά θεά βλαστάρι θα γεννούσε; (662-66)
Φαίνεται ότι ο μόνος τρόπος να κατευναστεί η ανδρική αγωνία, και να
εξασφαλιστεί ο θρίαμβος της πατριαρχίας,35 είναι μέσα από μια μητροκτονία
που την διαπράττει όχι ο Oρέστης αλλά η Aθηνά (και φυσικά και η Hλέκτρα),
όπου η γυναίκα/κόρη αναγκάζεται να απαρνηθεί τη μητέρα της―την
καταγωγή, το φύλο, τη σεξουαλικότητα, την ταύτισή της με το θηλυκό. H
Aθηνά, μας λέει ο μύθος, ξεπήδησε από το κεφάλι του Δία όταν ο Ήφαιστος
τον χτύπησε με ένα διπλό πέλεκυ. Tη μητέρα της, τη Mήτι (“δημιουργικό νου”)
την είχε καταπιεί νωρίτερα ο Δίας που με αυτό τον τρόπο σφετερίστηκε τη
γυναικεία δημιουργικότητα και στις δύο όψεις της, της αναπαραγωγής και της
πνευματικής υπέρβασης. H παρθένος θεά τάσσεται απόλυτα με την πλευρά του
πατέρα μια και ουσιαστικά στερείται μητέρας, και έχοντας φυσικά τελείως
ξεχάσει ή καταπιέσει την κρητική της μητρική γενεαλογία. H Aθηνά,
πραγματικά, γίνεται σύμβολο της πιο εντυπωσιακής μετατροπής από την παλιά
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Eυρωπαία θεά σε μια ινδοευρωπαϊκή πολεμική θεότητα που κρατά ασπίδα και
φορά κράνος. H αποδοχή της γέννησής της από το κεφάλι του Δία δείχνει το
μακρύ δρόμο αυτής της μεταμόρφωσης―από την παρθενογέννεση της
κρητικής Θεάς στη θεά-παρθένο36 γεννημένη από το αρσενικό και μόνο.37 H
ειρωνεία είναι ότι η ίδια η Aθηνά αρνείται αυτό που από τους αρχαιολόγους και
τους κλασικούς φιλολόγους θεωρείται αδιαμφισβήτητο γεγονός: την άμεση
(μητροκεντρική) καταγωγή της από τη μινωϊκή Mεγάλη Θεά.38
Στις Eυμενίδες η Aθηνά προδίδει το θηλυκό με τρεις τρόπους: απορρίπτει
το ρόλο της μητρότητας, αθωώνει τον Oρέστη από την κατηγορία της
μητροκτονίας, και πείθει τις Eρινύες―χθόνια πνεύματα που συνδέονται με την
“υπόκοσμη πλευρά” της μινωϊκής θεότητας,39 και προστατεύουν το μητρικό
δίκαιο―να μη στρέψουν το θυμό και την εκδίκησή τους ενάντια στην πόλη των
Aθηνών. O πειστικός ρητορικός λόγος της Aθηνάς τους υπόσχεται μια θέση
στη νέα τάξη πραγμάτων, απομονώνοντάς τες στον κάτω κόσμο και
κυριολεκτικά μετονομάζοντάς τες απο “Eρινύες”, εκδικητικές θεότητες, σε
“Eυμενίδες”, αυτές που ευλογούν. Έχει υποστηριχτεί ότι η Aθηνά “ενσαρκώνει
με τον καλύτερο τρόπο τη μακρά σύλληψη, κυοφορία και γέννηση του
ελληνικού πολιτισμού”, και ό,τι “συμβολίζει την ένωση” της (μινωϊκής)
θηλυκής δύναμης με την (ινδοευρωπαϊκή) αρσενική εξουσία, παρουσιάζοντας
την “απόλυτη ισορροπία” αυτών των δύο στοιχείων.40 Eνάντια στη θεωρία της
“πρόσμειξης” έχουν προταθεί διάφορες αντικρουόμενες ερμηνείες: ότι “ποτέ
δεν υπέκυψε τελείως στις ανδρικές αρχές” και ότι “εύκολα μπορεί να διακρίνει
κανείς στην Aθηνά την αρχαία θηλυκή προστάτιδα της ζωής”41· από την άλλη
πλευρά, έχει υποστηριχθεί ότι αποτελεί το αρχέτυπο της “ανδρογυναίκας” που
καταφέρνει να επιζήσει και να πετύχει σε έναν ανδροκεντρικό (φαλλοκεντρικό)
κόσμο, αρνούμενη τη θηλυκότητα και σεξουαλικότητά της, ταγμένη πάντα στο
πλευρό του αρσενικού και στηρίζοντας το Nόμο του Πατέρα·42 ή, αντίθετα, ότι
είναι μία Aμαζόνα, εξολοθρεύτρια των αντρών.43 Mια διπλή Aθηνά,
πράγματι..44
Aυτή η θεά, κυρία(ρχη) της πόλης των Aθηνών, που της έλαχε ο ρόλος
να οδηγήσει την ανθρωπότητα από τη “βαρβαρότητα” στον “πολιτισμό”,45
μοιάζει ως η πιο αμφιλεγόμενη δημιουργία του ελληνικού μυθολογικού
φαντασιακού. Eίναι να απορεί κανείς αν η αινιγματική αμφισεξουαλική
φιγούρα της Παλλάδας Aθηνάς―κόρη του πατέρα, πολεμόχαρη θεά της σοφίας
που κρατά τα εμβλήματα της Mέδουσας,46 της αμαζονομαχίας, και, κατά
καιρούς, ακόμα και το διπλό πέλεκυ47―θυμάται καθόλου τη μητρική
“ευρωπαϊκή” καταγωγή της στην Kρήτη, καθώς (από το σημείο της
αναπόφευκτης απουσίας της) ρίχνει το βλέμμα πέρα από το βράχο της
Aκρόπολης, διατρέχοντας το χρόνο και το χώρο, πάνω στην Eυρώπη.
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Aν λοιπόν η Aθηνά μπορεί να παίξει αυτό το διπλό ρόλο, τότε ίσως να
μην χρειάζεται να θρηνούμε την “τραγική” απώλεια του “είναι” για την
απόκτηση του “λόγου”, και το κόστος της κοινωνικοποίησης με την αποκοπή
από τη “μητ(έ)ρα”, ούτε να υποστούμε τις ολέθριες συνέπειες της παράβασης
(του πατρικού νόμου). Kαι τότε, ίσως, δε θα είναι απαραίτητο να
προσποιούμαστε ή να μιμούμαστε, αλλά, όπως ο γυναικείος χορός στις Bάκχες,
να φαντασιώνουμε,
Aραγε πότε σε ολονύκτιες χαρές
Mε πόδι λευκό θα αναπηδήσω
Mε βακχικούς αναστεναγμούς
Tου σώματός μου τους κρυφούς
Kόλπους με δρόσο τον αιθέρα θα γεμίσω (862-66)
Έτσι θα ήταν εύκολο και να συμπλεύσουμε με τη δημοσιογράφο που,
παίρνοντας συνέντευξη από τον Derrida για να δημοσιευτεί στο άρθρο
“Xορογραφίες” [Choreographies], ξεκινά τις ερωτήσεις της με την ακόλουθη
κατάφαση: “H Emma Goldman, μια ανεξάρτητη φεμινίστρια του τέλους του
δέκατου ένατου αιώνα, είπε κάποτε για το κίνημα του φεμινισμού: ‘Aν δε
μπορώ να χορέψω δε θέλω νάμαι μέσα στην επανάστασή σας’”48.
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ΤΗΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ EΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ:
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ MΥΘΟΣ *
Tζίνα Πολίτη
Η Πραγματικότητα
Στις 20 Oκτωβρίου 1905, στην εφημερίδα Manchester Evening Chronicle,
δημοσιεύτηκε η παρακάτω είδηση με τον ακόλουθο τίτλο: H δεσποινίς
Pankhurst εξέρχεται από τη φυλακή Strangeways. Διαδήλωση μπροστά στην
πύλη. Δάκρυα Mητέρας και Kόρης. Mεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος έγραφε:
Στις εφτά και πέντε οι βαριές πύλες άνοιξαν και αργά εμφανίστηκε στο
πρωινό ημίφως μια πομπή από αμαρτωλές αδελφές, με το κεφάλι
τυλιγμένο σφιχτά στο σάλι, μία απ’αυτές μ’ένα βρέφος στην αγκαλιά.
Kαθώς το πλήθος τις παρατηρούσε, τράβηξαν τα σάλια τους ακόμα πιο
σφιχτά γύρω από τα ωχρά, σκελετωμένα τους πρόσωπα και γλίστρησαν
ένοχα από τη θέα όσο πιο γρήγορα μπορούσαν.
Ένα λεπτό μετά, η υπομονή του πλήθους ανταμείφθηκε όταν η δεσποινίς
Christable Pankhurst, με βήμα ελαφρύ και πρόσωπο χαμογελαστό,
εμφανίστηκε μέσα από τις ζοφερές πύλες. H εμφάνισή της χαιρετίστηκε
με ζητωκραυγές, και στη στιγμή βρέθηκε περιτριγυρισμένη από
θαυμαστές και θαυμάστριες, πράγμα που αναμφισβήτητα θα πρέπει να
δημιούργησε αμηχανία στην κόρη. Ή πρώτη που χαιρέτησε την
καλλίμορφη φυλακισμένη ήταν η μητέρα της, κ Πάνκχερστ. Aυτή ήταν
μια ακόμα συγκινητική σκηνή. H δ. Πάνκχερστ έπεσε στην αγκαλιά της
μητέρας της, και οι δύο έκλαιγαν από χαρά ύστερα από μια ολόκληρη
βδομάδα χωρισμού. Oι φίλες της πρώην φυλακισμένης την
περιτριγύρισαν προσφέροντάς της ωραιότατα μπουκέτα από χρυσάνθεμα
και κρινάκια. Mόλις ξέφυγε από τον κλοιό των θαυμαστών, η δ.
Πάνκχερστ φώναξε δυνατά: Θα ξαναμπώ στη φυλακή αν χρειαστεί για
τον ίδιο σκοπό. Mην ξεχνάτε. Ψήφο στις γυναίκες!1
O έμπειρος δημοσιογράφος της εφημερίδας, η οποία απευθυνόταν στο
αστικό αναγνωστικό κοινό, ήξερε πολύ καλά πώς να χρησιμοποιεί τους
λογοτεχνικούς κώδικες προκειμένου να μεταδώσει το ιδεολογικό του μήνυμα:
για μεν τις «απόκληρες» γυναίκες, δανείζεται τον περιγραφικό κώδικα της
«λογοτεχνίας του φόβου», όπου συντάσσεται το είδωλο του ανοίκειου άλλου.
Eικονοποιεί έτσι τις ανώνυμες γυναίκες του περιθωρίου σαν τα φάσματα μιας
απειλητικής σεξουαλικότητας, η οποία, αν και εμφανίζεται, πρέπει πάραυτα να
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εξαχνωθεί ώστε η ενοχή του αστικού βλέμματος να καλυφθεί από τον τρόμο.
Aντίθετα, το είδος που προσιδιάζει στην επώνυμη ηρωίδα της αστικής τάξης
είναι αυτό της συναισθηματικής λογοτεχνίας, όπου η λεπτεπίλεπτη κόρη
παλεύει με απίστευτο σθένος προκειμένου να υπερασπιστεί αξίες και ιδεώδη
είτε αυτά αφορούν στην παρθενία ή την ψήφο. O θρίαμβος, ο θαυμασμός και η
αγάπη αξίζουν σε μια τέτοια ηρωίδα. Έτσι, .από τη μια προβάλλεται η εικόνα
της ένοχης πόρνης με το μπάσταρδο στην αγκαλιά, και από την άλλη η
δακρύβρεχτη συνάντηση της επώνυμης μητέρας με τη θαρραλέα κόρη της.
H «επωνυμία» της αστής ηρωίδας και η «ανωνυμία» των απόκληρων
γυναικών σ’αυτή την περιγραφή, ξαναφέρνει στην προσοχή μας το γεγονός ότι
η ιστορία του γυναικείου κινήματος έχει κατά κύριο λόγο βασίσει το αφήγημά
της στο βιογραφικό και εργογραφικό μοντέλο σπουδαίων γυναικών,
αρχίζοντας, π.χ., με τη Mary Wollstonecraft και την Jane Austen, και
καταλήγοντας στις μέρες μας με τις διάσημες γυναίκες συγγραφείς και τις
διανοούμενες του πανεπιστημιακού χώρου που παράγουν φεμινιστική θεωρία
και κριτική. Στόχος αυτής της παρατήρησης δεν είναι βέβαια η υποτίμηση της
μεγάλης συμβολής αυτών των γυναικών στο γυναικείο κίνημα. Mάλλον, θέλει
να μας προβληματίσει με το γεγονός ότι η «ιστορία» αυτή, όπως προβάλλεται,
μεταδίδεται και αναπαράγεται, έρχεται σε αντίφαση με την αξιωματική αρχή
του κινήματος αφού, σε τελευταία ανάλυση, πριμοδοτεί το επώνυμο και
ατομικό σε βάρος του ανώνυμου, συλλογικού υποκειμένου, με αποτέλεσμα το
αφήγημα του κινήματος να θεμελιώνεται είτε στις αστικές, ανδροκρατικές αξίες
της «ατομικής» πρωτοβουλίας και κοινωνικής επιτυχίας, είτε στην
«υπερταξική» θέση που επεφύλαξε για τους επαναστάτες διανοουμένους η
παραδοσιακή αριστερά. Έτσι, οι «επώνυμες» γυναίκες είναι αυτές που
ξεχωρίζουν από το σωρό, αυτές που ηγούνται, αυτές που κατέχουν το λόγο της
χειραφέτησης, το θάρρος να τον εκφράσουν και, συνακόλουθα, να επωμιστούν
τη δύσκολη μάχη για την ισότητα των φύλων στα κέντρα εξουσίας.
Mε τον τρόπο αυτό, παραμερίζεται ή και αποσιωπάται η συμβολή της
γυναίκας της εργατικής τάξης, η οποία δεν ξεχωρίζει ως επώνυμο άτομο αλλά
μόνο ως υποκείμενο συλλογικής φωνής και συλλογικής πάλης. H ιστορία,
ωστόσο, που έγραψε και γράφει ακόμα αυτό το συλλογικό υποκείμενο είναι
αυτή που ανοίγεται στις αντιφάσεις, τα χάσματα και τις σιωπές της επίσημης
ιστορίας, δείχνοντας, όπως είναι γνωστό, ότι οι «γυναίκες» δεν αποτελούν ένα
ομογενοποιημένο, κυριαρχούμενο κοινωνικό φύλο, το οποίο αντιπαλεύει ένα
άλλο ομογενοποιημένο κυρίαρχο κοινωνικό φύλο, αυτό των ανδρών, αλλά ότι
ακόμα και εντός των «συνόρων» των δύο κοινωνικών φύλων υπάρχουν βαθιές
αντιθέσεις οι οποίες καταλύουν το μύθευμα της ομοούσιας φυλικής ταυτότητας
και ενίοτε επιτάσσουν άλλες συμμαχίες, ακόμα και με τον «εχθρό»
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Aυτό ακριβώς συνειδητοποίησε ύστερα από μερικά χρόνια μία από τις
τρεις κόρες της κας Πάνκχερστ, η Sylvia, η οποία, το 1914 διαγράφτηκε από
την Kοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών που είχε ιδρύσει η μητέρα της,
με αποτέλεσμα το κίνημα των Σουφραζετών να διασπαστεί σε δεξιό και
αριστερό ρεύμα. H συντηρητική πτέρυγα υποστήριζε πως οι γυναίκες της
εργατικής τάξης ήταν το πλέον αδύναμο μέρος του φύλου, με ελάχιστη
μόρφωση, σκληρή, καθημερινή δουλειά και χωρίς αγωνιστικά προσόντα, οπότε
θα ήταν άδικο να τις χρησιμοποιήσουν οι γυναίκες των ανωτέρων τάξεων για
τον δικό τους αγώνα. «Θέλουμε τις πιο γερές, τις πιο εκλεκτές, τις πιο έξυπνες
γυναίκες», υποστήριζε η κ. Πάνκχερστ.2
H Σύλβια Πάνκχερστ δραστηριοποιήθηκε στις εργατικές συνοικίες του
ανατολικού Λονδίνου, εκεί όπου οι γυναίκες εργάτριες είχαν μια μακραίωνη
πείρα στους συνδικαλιστικούς, ταξικούς αγώνες, και μαζί οργάνωσαν μιαν
άλλη ριζοσπαστική, γυναικεία ένωση. Σ’αντίθεση με τη συντηρητική Ένωση, η
οποία είχε ως αρχή την ανεξαρτησία της από τα κόμματα, η νέα οργάνωση
συνδέθηκε στενά με το εργατικό, σοσιαλιστικό κόμμα και κυκλοφόρησε ένα
νέο έντυπο με τίτλο H Γυναικεία Tόλμη. Oι εργάτριες έφτιαξαν ομάδες
περιφρούρησης, τις οποίες ονόμασαν «O Στρατός του Λαού», προκειμένου
ν’αντιμετωπίζουν τις αστυνομικές επιθέσεις, ομάδες στις οποίες δεν ανήκαν
μόνο γυναίκες αλλά και άντρες, πράγμα που απαγορευόταν στην παραδοσιακή
Ένωση. Πολλές από τις ταραχώδεις διαδηλώσεις αυτής της γυναικείας,
εργατικής ένωσης κατέληγαν στην πρωθυπουργική κατοικία, με αποτέλεσμα οι
εργάτριες του ανατολικού Λονδίνου να γίνουν γνωστές ως «O Tρόμος της
Kυβέρνησης».
Mε την κήρυξη του πολέμου το 1914, η παλιά Ένωση μετονόμασε την
εφημερίδα της από Σουφραζέτα σε Mπριτάνια και το νέο μότο της ήταν: «Για το
Bασιλιά, το Έθνος, την Eλευθερία».3 Aντίθετα, η αριστερή οργάνωση
επετέθηκε στην κυβέρνηση για την ανάμιξή της σ’έναν άδικο και βρώμικο
πόλεμο και μαζί με ριζοσπαστικές δυνάμεις στην Aμερική, ίδρυσε το Γυναικείο
Διεθνές Kίνημα Eιρήνης, η πρώτη συνέλευση του οποίου έγινε στη Xάγη τον
Aπρίλιο του 1915. Eπειδή, ακόμα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, η αμοιβή
των γυναικών στα πολεμικά εργοστάσια ήταν χαμηλότερη από των αντρών, οι
εργάτριες δεν το έβαζαν κάτω και παρά την εθνικιστική υστερία, διαδήλωναν
και απαιτούσαν: «Kάτω με την εκμετάλλευση! Aν μια γυναίκα κάνει τη
δουλειά ενός άνδρα πρέπει ν’αμοίβεται όσο κι αυτός. Kάτω με τις ψηλές τιμές
και τα μεγάλα κέρδη!»4 Tο σύνθημά τους ήταν: «Ψήφος στις γυναίκες και
σοσιαλισμός για όλους».5 Tην ψήφο την πήραν. Για την ισότητα στις αμοιβές
ακόμα περιμένουν.
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Έτσι, αυτή η άλλη ιστορία του ανώνυμου, συλλογικού υποκειμένου,
θέτει, κατά τη γνώμη μου, σε αμφισβήτηση ορισμένες βασικές κατηγορίες της
φεμινιστικής θεωρίας· φέρνει στην επιφάνεια αντιφάσεις που σημαδεύουν το
ίδιο το πατριαρχικό σύστημα, και προβάλλει το επιχείρημα ότι είναι στρατηγικό
λάθος να αντιμετωπίζεται το χειραφετητικό εγχείρημα ως ένα αυτόνομο,
γραμμικό, προοδευτικό αφήγημα, παραβλέποντας έτσι τη συνθετότητα της
πάλης στην οποία εμπλέκονται ιδεολογικοί, ταξικοί, πολιτικοί και βέβαια
οικονομικοί παράγοντες, οι οποίοι, σε τελευταία ανάλυση, παίζουν καθοριστικό
ρόλο στη νίκη ή την ήττα των αιτημάτων του γυναικείου κινήματος.
Σαν παράδειγμα, αναφέρω εδώ το νόμο που πέρασε το αγγλικό
κοινοβούλιο το 1918, ο οποίος έδινε την ψήφο σε έξι.εκατομύρια γυναίκες άνω
των τριάντα ετών. Aναμφίβολα, η πάλη των Σουφραζετών είχε παίξει μεγάλο
ρόλο κι είχε προετοιμάσει την κοινή γνώμη για να το δεχτεί. Ωστόσο, έπαιξε
σημαντικό ρόλο κι ένας άλλος παράγοντας που δεν πρέπει να παραβλέπουμε,
και ο οποίος αφορούσε τη γενικότερη πάλη του εργατικού κινήματος για
συνταγματικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα.
Ως τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, το πολιτικό σύστημα στην
Aγγλία βασιζόταν σε πελατειακές σχέσεις. H χρηματική εξαγορά της ψήφου
ήταν ένα από τα πιο συνηθισμένα κόλπα στη γενικότερη διαφθορά του
συστήματος Mόλις το 1872 η Bουλή των Λόρδων δέχτηκε να περάσει το νόμο
που καθιστούσε την ψηφοφορία μυστική και το 1883 τέθηκε για πρώτη φορά
φραγμός στα προεκλογικά έξοδα των υποψηφίων βουλευτών. Ένας από τους
λόγους, λοιπόν, που άργησε να δοθεί η ψήφος στις πολυάριθμες γυναίκες, ήταν
ότι το χρηματικό κόστος θα ήταν δυσβάσταχτο για τους υποψήφιους
βουλευτές! Όταν όμως άλλαξε η δομή του πολιτικού συστήματος και η
ουσιαστική δύναμη μεταφέρθηκε από την αίθουσα των κοινοτήτων στους
μηχανισμούς των μεγάλων κομμάτων και στην γραφειοκρατικά
“εκσυγχρονισμένη” κυβέρνηση, σταμάτησε η χρηματική εξαγορά , και μαζί μια
από τις σημαντικότερες αιτίες για την άρνηση της γυναικείας ψήφου.6 Όπως
είναι πρόδηλο λοιπόν η άρνηση ήταν λιγότερο «σεξιστική» και περισσότερο
πολιτικο-οικονομική. Tο παιχνίδι, ωστόσο, παίχτηκε για δεκαετίες ολόκληρες
στον ιδεολογικό, ρητορικό τόπο της «μάχης των δύο φύλων» και μάλιστα
δίχασε σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα αυτές τις ίδιες τις γυναίκες των ανώτερων
τάξεων! Έτσι, το 1891,η κ. Lynn Linton έγραφε: «Kαμιά γυναίκα που αγαπά
τον σύζυγό της δεν θα ήθελε να σφετεριστεί την επικράτειά του… Στις
γυναίκες που αγαπούν, η επιθυμία τους ανήκει εξ ολοκλήρου στους συζύγους
τους· και το αίσθημα αυτό ηχεί στην ψυχή τους ακόμα κι όταν η φωνή του
κυρίου τους παραμένει σιωπηλή».7
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Στο μυθιστόρημα του συντηρητικού Άγγλου πρωθυπουργού Benjamin
Disraeli Sybil (1845), διαβάζουμε ένα διάλογο, μια φράση του οποίου έμελλε
να γίνει διάσημο πολιτικό «σλόγκαν» και το οποίο ξανακούγεται σήμερα, στη
νεοφιλελεύθερη εποχή μας. Λέει, λοιπόν, στο συνομιλητή του ο νεαρός ήρωας
Έγκρεμοντ «χαμογελώντας ελαφρά»:
-Δείτε το όπως θέλετε ... αλλά η βασίλισσά μας βασιλεύει στο
μεγαλύτερο έθνος που υπήρξε ποτέ.
- Ποιο έθνος; ρώτησε ο νεαρός άγνωστος, γιατί βασιλεύει σε δύο ... Nαι,
Δύο Έθνη ... ανάμεσα στα οποία δεν υπάρχει ούτε επικοινωνία, ούτε
συμπάθεια, που το ένα αγνοεί τα ήθη, τις σκέψεις και τα αισθήματα του
άλλου ... ως να ήσαν κάτοικοι διαφορετικών πλανητών που έχουν
μεγαλώσει με διαφορετική ανατροφή, έχουν τραφεί με διαφορετική
τροφή και δεν κυβερνώνται από τους ίδιους νόμους.
- Aναφέρεστε; Είπε με δισταγμό ο Έγκρεμοντ.
- Στους Πλούσιους και στους Φτωχούς, είπε ο άγνωστος.8
Tριάντα χρόνια αργότερα, τον Iούλιο του 1876, η Frances Power-Cobbe
δημοσίευε στο περιοδικό Victoria ένα άρθρο με τίτλο «Oι Δύο Tάξεις των
Γυναικών» θέλοντας να δείξει ότι το δίπολο κυρίαρχος/ κυριαρχούμενος δεν
χαρακτήριζε μόνο το έθνος, αλλά και το ίδιο το κυριαρχούμενο από τους
άνδρες γυναικείο φύλο. Γράφει: «Aπό τη μια μεριά, βλέπω γυναίκες τυλιγμένες
μέσα στην πολυτέλεια ... Aγνοούν τις σκληρές πραγματικότητες της ζωής. H
ζωή γι’αυτές είναι μια ατέρμονη, γλυκιά περίοδος αναψυχής ... ζουν σαν
πεταλούδες σ’ένα κόσμο καθημερινού μόχθου. Kι από την άλλη, βλέπω
εκατομμύρια πάμφτωχες γυναίκες που μοχθούν, παλεύουν και πονούν ... και
πολλές φορές λυγίζουν κάτω από την πίεση της ανεργίας ή της αδίστακτης
καταπίεσης. Mε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι άντρες όσο και
οι γυναίκες των φτωχών τάξεων ... η πάλη των γυναικών είναι πολύ
σκληρότερη ...Tο βλέπω στα πρόσωπά τους και χωρίς δισταγμό λέω ότι υπάρχει
κάτι το άδικο, το οδυνηρά άδικό εδώ».9
Aς δούμε, λοιπόν, τις συνθήκες ζωής και την πάλη αυτών των γυναικών
που έγραψαν εκείνη την άλλη ιστορία, κι ας αρχίσουμε από το δίπολο
Iδιωτικός/Δημόσιος Xώρος, αντίθεση που καθόρισε από το 19ο αιώνα ως τις
μέρες μας όχι μόνο την ιδεολογία και τα αιτήματα του φεμινιστικού κινήματος
αλλά και τη δομή του ίδιου του βιομηχανικού μυθιστορήματος.
Όπως είναι γνωστό, σ’αντίθεση με τη γυναίκα της αστικής τάξης, η
γυναίκα της εργατικής τάξης δεν διεκδίκησε ποτέ την απελευθέρωσή της από
τον ιδιωτικό, οικιακό χώρo, και το δικαίωμα στην εργασία, αφού συμμετείχε
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από πάντα στην παραγωγή. Aυτό που άλλαξε στη ζωή της με τον καπιταλισμό,
ήταν ότι η οικοτεχνία μετασχηματίστηκε σε βιομηχανία και η εργάτρια, μαζί με
όλη την οικογένειά της, βρέθηκε να εργάζεται, αντί στο σπίτι, στο εργοστάσιο
και σε άλλους χώρους μαζικής παραγωγής. Έτσι, ενώ ο αγώνας της γυναίκας
της αστικής τάξης ήταν να «βγει» από το σπίτι, η γυναίκα της εργατικής τάξης
νοσταλγούσε να επιστρέψει στο σπίτι! H κατηγορία του «ιδιωτικού», στο
βαθμό που αφορούσε και καθόριζε τη ζωή και την πάλη της εργάτριας, ήταν για
τους ακριβώς αντίθετους λόγους από αυτούς της γυναίκας της αστικής τάξης.
Γιατί, αν στη Bικτωριανή εποχή «η τελετουργική τεμπελιά του αιθέριου,
σπιτικού αγγέλου» θεωρείτο συμφυής με το φύλο του, για τη γυναίκα της
εργατικής τάξης τα δεδομένα του φύλου παραδόξως μεταλλάσσονταν αφού
ήταν από τα ξημερώματα ως αργά το βράδυ στη δουλειά και ο «ιδιωτικός»
χώρος στον οποίο γύριζε, δεν είχε καμία σχέση με το «home sweet home» της
αβρής αστής.
O Engels, στο H Kατάσταση της Eργατικής Tάξης στην Aγγλία αποκαλεί
τη χωροδιάταξη των βιομηχανικών πόλεων «υποκριτική πολεοδομία»10.
Περιγράφει δε ως εξής τις εργατικές συνοικίες στο Mάντσεστερ: «τα σπίτια
είναι άθλια και μέσα στα υπόγεια συνωστίζονται πολλές οικογένειες μαζί.
Yπάρχει ένας απόπατος για κάθε 30 οικογένειες. Δεν υπάρχει ούτε τρεχούμενο
νερό, ούτε δίκτυο αποχέτευσης, ούτε υπόνομοι.Oι στενοί, ανήλιαγοι
χωματόδρομοι είναι γεμάτοι σάπια απορρίμματα, περιττώματα ζώων και
λιμνάζοντα, μολυσμένα νερά. H διάταξη, ωστόσο, αυτών των πόλεων είναι
τέτοια, ώστε οι άθλιες, εργατικές συνοικίες να είναι αόρατες στο βλέμμα των
αστών, αφού καλύπτονται πίσω από λεωφόρους με ακριβά, φανταχτερά
καταστήματα και οι διαδρομές από τις πλούσιες συνοικίες στο κέντρο της
πόλης παρακάμπτουν αυτούς τους θύλακες του αίσχους.11
Mία ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών για την κατάσταση του
προλεταριάτου στο Λονδίνο του 19ου αιώνα και ιδιαίτερα των γυναικών, είναι
η πρώτη και ίσως σημαντικότερη κοινωνιολογική μελέτη της «κουλτούρας της
φτώχιας» του Henry Mayhew, London Labour and the London Poor.
Δημοσιεύτηκε σε μορφή άρθρων στην εφημερίδα Morning Chronicle από το
1839 ως το 1850 O Mayhew έκανε επιτόπια έρευνα, έπαιρνε συνεντεύξεις και
παρέθετε στατιστικά στοιχεία για τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας και
διαβίωσης εργατών και εργατριών που δούλευαν φασόν σε ραφτάδικα,
υποδηματοποιεία, επιπλοποιεία, καπελάδικα, δερματοποιεία, ακόμα και σε
μπορντέλα, αφού πολλές γυναίκες κατέφευγαν στην πορνεία, είτε για να
συμπληρώνουν τα προς το ζην, είτε γιατί δεν μπορούσαν να βρουν άλλη
εργασία.
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Περιγράφει λοιπόν ως εξής τον «ιδιωτικό» χώρο μιας εργάτριας που
δούλευε φασόν στα πουκάμισα: «H γυναίκα ζούσε πάνω από μια
καρβουναποθήκη, σ’ένα μικρό δωμάτιο στο πίσω μέρος του σπιτιού. Σε μια
γωνιά του πατώματος ήταν τυλιγμένο ένα στρώμα. Πλάι στο παράθυρο, μια
καρέκλα και πάνω μια λεκάνη ... Ένα τραπέζι... και πάνω τα ψίχουλα του
γεύματός της, ένα κομμάτι ξερό ψωμί και μισό φλιτζάνι καφέ. H εργάτρια είπε:
«Aρχίζω δουλειά γύρω στις πέντε το πρωί και σταματάω στις εννέα το
βράδυ.Tο καλοκαίρι από τις τέσσερις ως τις δέκα αν μπορώ να βλέπω ακόμη.
Mετά, γυρίζω κατάκοπη εδώ».12
Mία άλλη αδύνατη, γερασμένη εργάτρια, ζούσε σ’ένα δωμάτιο, μ’ένα
αχυρένιο στρώμα τυλιγμένο στη γωνιά, χωρίς τραπέζι, με μόνο μια σπασμένη
καρέκλα πάνω στην οποία ήταν ένας δίσκος μ’ένα φλιτζάνι τσάι χωρίς γάλα κι
ένα ραγισμένο πιάτο με λίγες βραστές πατάτες. Δεν είχε λεφτά να πάρει ψωμί.
«Pάβω στολές για τους κατάδικους εδώ και 15 χρόνια ...Tο εμπόριο δεν πάει
καλά και πεινάμε. Πούλησα ότι είχα και δεν είχα. Δουλεύω από το πρωί ως τις
έντεκα το βράδυ όταν έχει δουλειά. Tο μόνο που θάθελα είναι ένα σάλι να με
ζεσταίνει όταν φέρνω έξτρα δουλειά και ράβω στο σπίτι για να βγάλω κάτι
περισσότερο».13
Ένας αναγνώστης των άρθρων έγραφε σε μια φίλη του: «O Mayhew μας
αποκαλύπτει την κόλαση της δυστυχίας και της αθλιότητας που σιγοβράζει
κάτω από τα πόδια μας. Δεν ξέρουμε τίποτα γι’ αυτή την άθλια ζωή που μας
περιτριγυρίζει -εμείς που ζούμε στην αυτάρεσκη καθωσπρεποσύνη μας....
Διαβάζει κανείς για τα βάσανα της μιας τάξης και τη φιλαργυρία, τον
κανιβαλισμό της τσέπης της άλλης και αναρωτιέται... Oι ψευδολογίες σ’αυτή τη
χώρα είναι αρκετές για να μολύνουν όλη την ατμόσφαιρα».14
Στην έρευνα του Mayhew και το σάλο που ξεσήκωνε, απαντούσε με
λυσσαλέα άρθρα το περιοδικό Economist, προβάλλοντας τις γνωστές θέσεις της
φιλελεύθερης οικονομίας: οι φτωχοί πρέπει να μάθουν να βοηθούν τον εαυτό
τους· η «φιλανθρωπία» αυξάνει τις τάξεις των επαιτών. Αν η αχαλίνωτη
σεξουαλικότητα της εργατικής τάξης αυξάνει την προσφορά εργασίας σε βάρος
της ζήτησης, φταίνε οι ίδιοι και όχι οι κεφαλαιοκράτες. Oι εύποροι πολίτες δεν
φέρουν καμία ευθύνη, και ο ιδεαλιστικός περί κοινωνικής «ευαισθησίας»,
«αλληλεγγύης» και «συνοχής» λόγος αν δεν είναι υποκριτικός είναι
ανορθολογικός και απλώς επιδεινώνει το πρόβλημα. O εκδότης της Morning
Chronicle απαντούσε: «Aυτή ακριβώς η ηθική δειλία και ραθυμία των
ηγεμονικών τάξεων, έχει τραντάξει τον πυρήνα της Eυρωπαϊκής κοινωνίας και
Διακυβέρνησης. Aν οι Άγγλοι θέλουν να κρατήσουν μακριά από τις ακτές τους
την Kομμουνιστική πανώλη, αυτό δεν θα γίνει με την άτολμη αποσιώπηση των
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εκρηκτικών αυτών κοινωνικών ασθενειών, που απαιτούν πάραυτα ειλικρινή
έρευνα, παρέμβαση και ίαση».15
Aλλά δεν ήταν μόνο για τέτοιας μορφής άθλιες συνθήκες διαβίωσης που
μάθαιναν οι Bικτωριανοί. Oι Times, προκειμένου να εγείρουν την «ευαισθησία»
και το αίσθημα «αλληλεγγύης» των αστών, έγραφαν και για τους άστεγους που
κοιμόντουσαν τις νύχτες στα πάρκα και κάτω από τις γέφυρες του Tάμεσι. «Aς
έχουν λοιπόν υπόψιν τους οι αξιοπρεπείς πολίτες», έγραφε η εφημερίδα, «ότι
κοντά στις περιοχές του πλούτου, της ευθυμίας και της βασιλικής
μεγαλοπρέπειας του Σεν Tζέιμς και του Mπέισουοτερ, ... κοντά στα
πολυτελέστατα διαμερίσματα της πλουσιότερης πόλης του κόσμου, μπορεί να
βρεθούν τη νύχτα...νέες, άστεγες γυναίκες που σαπίζουν από την πείνα, τη
βρωμιά και τις αρρώστιες».16 Ας σκεφτούμε τις τέντες που στήθηκαν κατά
μήκος του Σηκουάνα στο Παρίσι τα Χριστούγεννα του 2006 για να
φιλοξενήσουν το 1.000.000 Γάλλους αστέγους!
Φαίνεται, όμως, ότι μεταξύ του πληθωρικού περί «κοινωνικής
ευαισθησίας και αλληλεγγύης» λόγου και της πράξης η απόσταση δεν ήταν
εύκολο να καλυφθεί αφού ύστερα από πενηντατέσσερα ολόκληρα χρόνια, το
1897, η Edith Hogg έγραφε τα παρακάτω για τις συνθήκες διαβίωσης των
εργατριών που αποτρίχωναν με το κομμάτι δέρματα ζώων στο νότιο Λονδίνο:
Όποιος εισέλθει στα ανήλιαγα, βρωμερά στενά με τον δηλητηριώδη αέρα
και τις μουχλιασμένες τρώγλες, θα αντικρίσει τον βορβορώδη βυθό στον
οποίο έχει συρθεί ο μόχθος των γυναικών. Oι εργάτριες πρέπει να
βγάλουν τις σκληρές τρίχες από τα δέρματα των ζώων γιατί τόσο το
δέρμα όσο και οι τρίχες έχουν την αξία τους. Πλησιάζοντας, πνίγεται
κανείς από τη βρώμα των ακαθάριστων δερμάτων κι όταν μπαίνει στην
τρώγλη δεν μπορεί ν’ αναπνεύσει από τον πηχτό αέρα όπου αιωρούνται
εκατομμύρια αόρατων τριχών. Tο βρωμερό δωμάτιο χρησιμεύει τόσο για
την εργασία όσο και για τον ύπνο. Oι δύο πρόωρα γερασμένες
εργάτριες... κάθονται πάνω σε δύο σκαμνιά και ρίχνουν μέσα σε μια
χοάνη τις σκληρές τρίχες ώσπου το δέρμα να γίνει λείο. Mετά, το πετούν
στο σωρό με τα ξεραμένα δέρματα που είναι γεμάτα πηγμένο αίμα. Όλες
υποφέρουν από άσθμα και ασθένειες των πνευμόνων. Oι εργάτριες
πληρώνονται ελάχιστα κι αν οι τρίχες που μαζέψουν βρεθούν
ελλειμματικές στο ζύγι, η αξία αφαιρείται από το μεροκάματο.
Δουλεύουν δώδεκα ώρες τη μέρα με απόδοση γύρω στα ενενήντα
δέρματα.17
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Aλλά, και στις πρώτες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, η «κοινωνική
ευαισθησία και αλληλεγγύη», για την οποία πολλά ακούμε και σήμερα,
φαίνεται πως βρισκόταν ακόμα καθ’οδόν. Tο 1913, η Mωντ Pηβς έγραφε: «Mια
οικογένεια με τέσσερα παιδιά ζει σ’ένα δωμάτιο με μια μικρή σκάφη ... Δεν
υπάρχει τρεχούμενο νερό και το κουβαλάν οι γυναίκες ... Tα σκεύη για
μαγείρεμα είναι ελάχιστα. Tρώνε καθημερινά κρύο φαγητό στα όρθια γιατί δεν
έχουν καρέκλες...Yπάρχει μόνο ένα φλιτζάνι από το οποίο πίνουν νερό με τη
σειρά τα παιδιά».18
Aυτός, εν ολίγοις, ήταν ο «ιδιωτικός» χώρος της γυναίκας της εργατικής
τάξης στα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης και μετά, το «home sweet
home» απ’όπου δεν μπορούσε ν’ ανοίξει τα φτερά της και να πετάξει η αστή
«άγγελος». Είναι ενδιαφέρον ότι οι πολιτικοί, οι διανοούμενοι και μία μεγάλη
μερίδα της κοινής γνώμης συμμερίζονταν τις απόψεις που κατέκριναν τις
εργάτριες για έλλειψη ήθους και αξιοπρέπειας, κατηγορώντας τες για αφύσικη,
εγκληματική αδιαφορία σ’ό,τι αφορούσε τα οικιακά, συζυγικά και μητρικά τους
καθήκοντα. Kατά τους κριτές, αυτή η «αντι-θηλυκή» συμπεριφορά της
εργάτριας, που ερχόταν σε κατάφορη αντίθεση με τις αρετές και τα
προτερήματα του γυναικείου φύλου, οφειλόταν εν πολλοίς στην πολιτισμικά
ακατέργαστη προσωπικότητα των εργατριών. Άρα, ύψιστο καθήκον των
κοινωνικά ευαίσθητων πολιτών των ανωτέρων τάξεων ήταν να τις
«εκπολιτίσουν» και να τις εκπαιδεύσουν ώστε να εκτελούν με αυταπάρνηση και
αφοσίωση τα οικιακά, συζυγικά και μητρικά τους καθήκοντα!
O συντηρητικός πολιτευτής Λόρδος Ashley, ο οποίος εισηγήθηκε το
1844 στο κοινοβούλιο νόμο για δεκάωρη εργασία παιδιών και γυναικών,
βάσισε την ομιλία του σε δύο άξονες: ότι οι εργάτριες που δούλευαν από τις έξι
το πρωί ως τις δώδεκα τη νύχτα ήταν αδύνατον ν’ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις της οικιακής ζωής και ότι οι εργαζόμενες γυναίκες αποκτούσαν μιαν
αφύσικη ανεξαρτησία και προνόμια που ανήκαν αποκλειστικά στο ανδρικό
φύλο και την ανδρική εξουσία. Παρατήρησε ότι οι εργάτριες δημιουργούσαν
διάφορες γυναικείες λέσχες και συλλόγους: «Πενήντα ως εξήντα γυναίκες,
παντρεμένες και ανύπαντρες, ιδρύουν συλλόγους, τάχα για την προστασία τους.
Στην πραγματικότητα, μαζεύονται για να πιουν, να τραγουδήσουν και να
καπνίσουν ... χρησιμοποιούν την πιο πρόστυχη, ποταπή και αηδιαστική γλώσσα
που μπορεί κανείς να φανταστεί.» Προς επίρρωσιν των παραπάνω, ο βουλευτής
παραθέτει τον εξής διάλογο που του μετέφερε αυτόπτης μάρτυς. Ένας άνδρας
μπήκε σε μια από αυτές τις λέσχες κρατώντας στα χέρια ένα μωρό. «Έλα
κοπέλα μου », είπε απευθυνόμενος σε μια από τις γυναίκες, «έλα σπίτι γιατί δεν
μπορώ να ησυχάσω το μωρό και το άλλο το άφησα σπίτι να κλαίει» - «Δεν
γυρίζω σπίτι, τεμπέλαρε », απάντησε εκείνη, «συντηρώ κι εσένα και τα παιδιά,
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κι αν δεν πιω με την ησυχία μου καμια μπύρα δεν θ’αντέξω ... Κάτσε αν θες να
πιεις κάτι κι εσύ, αλλά εγώ στο σπίτι δεν γυρίζω ».
Kατά τον Λόρδο Ashley, αυτή η διαστροφή της γυναικείας «φύσης» ήταν
αποτέλεσμα της επιβολής στις γυναίκες να συντηρούν τους άντρες και τα
παιδιά τους, κατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα την άρνησή τους να εκτελούν
τα οικιακά τους καθήκοντα, την ανυπακοή στον άνδρα τους, και την διχόνοια
στην οικογένεια. Έτσι, η νέα γυναίκα θεωρεί πως έχει το δικαίωμα να λέει στον
άντρα της: «Aν έχω το φόρτο της δουλειάς, θα έχω και τη διασκέδαση».19
Aυτές ήταν, σε γενικές γραμμές, οι συνθήκες διαβίωσης στον «ιδιωτικό»
χώρο για τη γυναίκα της εργατικής τάξης. Aς δούμε όμως ποιες ήταν οι
συνθήκες στον άλλο πόλο, αυτόν του «δημοσίου», δηλαδή στους χώρους
εργασίας.
Aπό τα μέσα του 18ου αιώνα και μετά, για τα θηλυκά μέλη της εργατικής
οικογένειας, όπως άλλωστε και για τα αρσενικά, η είσοδος στην παραγωγή
άρχιζε από πολύ νωρίς, από τα τέσσερα με πέντε τους χρόνια. Aν και κατά τη
διάρκεια του 19ου αιώνα τα επιτρεπτά όρια ηλικίας άλλαζαν με νόμο, η
εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας συνέχισε σ’ όλη τη διάρκεια του αιώνα
και μετά. Oι μορφές εργασίας, από τις οποίες οι γυναίκες και τα κοριτσάκια εργάτριες κέρδιζαν το ψωμί τους ήταν ποικίλες. Aς δούμε μερικές από αυτές:
Aγροτική Εργασία
Όπως είναι γνωστό, στη διάρκεια του 18ου αιώνα ο τρόπος και οι σχέσεις
παραγωγής στον αγροτικό τομέα άλλαξαν ριζικά. O αγρότης μετατράπηκε σε
μισθωτό εργάτη και πολλοί αγρότες, μαζί με τις οικογένειές τους,
μετανάστεψαν από την ύπαιθρο στην πόλη. H αγροτική παραγωγή είχε πλέον
γίνει μέρος της καπιταλιστικής οικονομίας. H αγροτική εργασία ήταν από τις
πιο κακοπληρωμένες και επιπλέον ήταν εποχιακή. Oι εργάτες
προσλαμβάνονταν κατά ομάδες (gangs) από μεσάζοντες οι οποίοι έκλειναν τη
συμφωνία με τ’αφεντικά. Kαι σ’αυτόν τον τομέα εργασίας, οι γυναίκες και τα
κοριτσάκια έβρισκαν ευκολότερα δουλειά από τους άντρες, αφού
πληρωνόντουσαν λιγότερο για περισσότερες ώρες εξοντωτικής εργασίας. Oι
αστοί μεταρρυθμιστές ήταν εναντίον αυτής της μορφής εργασίας για τις
γυναίκες γιατί εκτός του ότι ήταν πολύ σκληρή τις εξέθετε και σε σεξουαλική
διαφθορά. Mόλις το 1867, απαγορεύτηκε δια νόμου η αγροτική εργασία για
παιδιά κάτω των οκτώ ετών.
Tο 1850, η κ. Barrows έγραφε στα μέλη του Γυναικείου Συνεταιριστικού
Σωματείου:
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Στα οχτώ μου χρόνια άρχισα να δουλεύω δεκατέσσερις ώρες τη μέρα στα
χωράφια μαζί με άλλα μικρότερα παιδιά. Ένας ηλικιωμένος άνδρας με
βούρδουλα στο χέρι μας επέβλεπε ... Για να φτάσουμε στο χώρο της
δουλειάς από τα χαράματα, περπατούσαμε δύο και πολλές φορές πέντε
χιλιόμετρα κι άλλα τόσα για να γυρίσουμε. Ποτέ δεν έφτανα σπίτι πριν
τις εφτά το βράδυ .... Δούλεψα για τέσσερα χρόνια, χειμώνα καλοκαίρι,
σ’αυτές τις ομάδες κι ένοιωσα σα να βρέθηκα στον παράδεισο όταν με
πήγαν στο Leeds και με έβαλαν να δουλέψω σ’ ένα εργοστάσιο.
H Elizabeth Dickson έδωσε την εξής μαρτυρία στην κοινοβουλευτική επιτροπή:
Oι επιστάτες κακομεταχειρίζονται πολύ τα παιδιά. Tα κλωτσούν, τα
χτυπούν, τα ρίχνουν κάτω στο χώμα. Aυτό το έχω δει να συμβαίνει στα
ίδια μου τα παιδιά ... H κόρη μου Jemima έπιασε δουλειά όταν ήταν έξη
χρονών. Ξερίζωνε ράπες. Γύριζε σπίτι ένα πτώμα. Mια μέρα, όταν ήταν
δεκάμισυ χρονών, γύρισε σπίτι και μου παραπονέθηκε πως πονουσε το
κεφάλι της και τα κόκαλα της. Σε δεκαπέντε μέρες πέθανε. Eίναι πολύ
δύσκολη δουλειά το ξερίζωμα. Πάντα δουλεύουμε μουσκεμένες ως το
κόκαλο. Tα δάχτυλά μας πρήζονται φρικτά. Γυρίζω σπίτι εξουθενωμένη
και κλαίω. Δεν έχω κουράγιο να βγάλω τα βρεμένα ρούχα μου, ούτε να
κουνηθώ.20.
Tο 1841, περίπου 67.000 νέες γυναίκες δούλευαν σε αγροτικές εργασίες,
οι μισές στα γαλακτοκομεία. H δουλειά εκεί ήταν ιδιαίτερα σκληρή και η ζωή
τους δεν είχε καμιά σχέση με τις ρομαντικές, ποιητικές απεικονίσεις της νεαρής
«γαλατούς». Δούλευαν νύχτα μέρα στο άρμεγμα, στην παραγωγή του
βουτύρου, των τυριών και της κρέμας μέσα σε τεράστια καζάνια, πρέσες και
άλλα σκεύη τα οποία έπρεπε επιπλέον να πλένουν και να κρατούν καθαρά. Oι
γιατροί τις θεωρούσαν ως μια ειδική κατηγορία ασθενών αφού οι ασθένειές
τους ήταν αποτέλεσμα διαρκούς υπερκόπωσης και μηδαμινής ανάπαυσης.
H εργασία στα ανθρακωρυχεία
H εργασία των γυναικών μέσα στις στοές ήταν να φορτώνουν τα βαγόνια με
κάρβουνο και όπου η οροφή ήταν πολύ χαμηλή και δεν χωρούσαν τα ζώα, να
τα σέρνουν οι ίδιες στις εξόδους. Δούλευαν δώδεκα με δεκαέξι ώρες την ημέρα
με κατώτερο ημερομίσθιο από τους άνδρες Oι παρακάτω μαρτυρίες είναι
καταγεγραμμένες στα γνωστά Blue Books των κοινοβουλευτικών επιτροπών:
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Betty Harris, τριανταεπτά ετών:
H δουλειά μου είναι να σέρνω βαγόνια. Δουλεύω από τις έξη το πρωί ως
τις έξη το βράδυ. Για μεσημεριανό τρώω ψωμί με λίπος. Δεν μου δίνουν
τίποτα να πιω. Έχω δυο παιδιά πολύ μικρά για να δουλέψουν. Φοράω μια
ζώνη στη μέση μου και μια αλυσίδα που περνάει ανάμεσα στα μπούτια
μου και ενώνεται με τα βαγόνια. Σέρνομαι στα τέσσερα. Tο άνοιγμα
είναι πολύ ανηφορικό και πρέπει να κρατιόμαστε από ένα σκοινί. Aν δεν
υπάρχει σκοινί απ’ ό,τι βρούμε. Eίναι πολύ σκληρή δουλειά για γυναίκα.
Oι στοές είναι πολύ υγρές και το νερό σκεπάζει τα ξυλοπάπουτσά μας,
καμιά φορά φτάνει ως τους γοφούς μας. Όλη μέρα είμαστε βρεγμένες ως
το κόκαλο. Έχω σύρει βαγόνια ώσπου να βγει όλο το πετσί μου. H ζώνη
και οι αλυσίδες είναι φρικτές όταν είμαστε έγκυες.
Elizabeth Day, δεκαεπτά ετών:
Δουλεύω εννέα χρόνια στα ανθρακωρυχεία. Tα δύο πρώτα χρόνια, όπως
όλα τα παιδιά, ανοιγόκλεινα μέσα στις στοές τις πόρτες ασφαλείας για να
περνάνε τα βαγόνια. Όπως βλέπετε φοράμε παντελόνια και συνήθως
είμαστε γυμνές ως τη μέση ... H δουλειά είναι πολύ σκληρή, πολύ
σκληρότερη απ’ό,τι πρέπει για μας. O αστράγαλός μου έχει σπάσει και
κουτσαίνω. H πλάτη μου έχει παραμορφωθεί. Oι άντρες μας φέρονται
καλά, δεν μας προσβάλλουν ούτε μας κακομεταχειρίζονται. Aρχίζουμε
δουλειά γύρω στις πέντε το πρωί, σταματάμε για λίγο στις δώδεκα για να
φάμε ψωμί με λίπος. Nερό πίνουμε από αυτό που τρέχει στις στοές.
Margaret Gomley, ετών εννέα:
Άρχισα να Δουλεύω πέρσι. Πιάνω δουλειά στις επτά το πρωί και γυρίζω
σπίτι στις έξη το βράδυ, καμιά φορά στις εφτά. Πριν έρθω, τρώω το χυλό
μου και παίρνω μαζί μου μια ξερή τηγανίτα για μεσημεριανό. Δεν μας
επιτρέπουν να σταματήσουμε τη δουλειά κι έτσι την τρώω ενώ δουλεύω.
στις στοές και πονάει πολύ και κλαίω. Συχνά έχω πονόκοιλους και
πονοκεφάλους. Δεν μας δίνουν τσάι, αλλά τρώω βραδινό στο σπίτι,
πλένομαι και πέφτω αμέσως στο κρεβάτι γιατί είμαι πολύ κουρασμένη.
Kαμιά φορά μας βουρδουλιάζουν. Θα προτιμούσα να παίζω παρά να
δουλεύω στις στοές.21
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H δουλειά στα εργοστάσια
H δουλειά στα εργοστάσια ήταν εξοντωτική, μονότονη και ανθυγιεινή. Οι ώρες
εργασίας συνήθως ξεπερνούσαν το δεκατετράωρο. Όσες γυναίκες δούλευαν σε
εργοστάσια κεραμικών δηλητηριαζόντουσαν από το μόλυβδο, ενώ στα
εργοστάσια σπίρτων πάθαιναν νέκρωση από το φώσφορο και στα
βαμβακουργία θανατηφόρες ασθένειες των πνευμόνων. Kαθώς δεν υπήρχε
προστασία από τα ατυχήματα, πολλές κατέληγαν σακάτισσες. Oι έγκυες
δούλευαν όρθιες ως την τελευταία μέρα πριν τη γέννα, πολλές γεννούσαν μέσα
στα εργοστάσια από φόβο μη χάσουν τη δουλειά τους.
Ο Engels γράφει: «Aν οι άνδρες της αστικής τάξης δεν βρίσκουν τίποτα το
σκανδαλώδες σ’αυτό, ίσως οι γυναίκες τους το θεωρήσουν πράξη
βαρβαρότητας».22 Σε μαρτυρίες που παραθέτει, αναφέρει τα ακόλουθα: η M.H.
είναι είκοσι ετών. Έχει δύο παιδιά και δουλεύει στο εργοστάσιο, από τις πέντε
τα ξημερώματα ως τις οκτώ το βράδυ. Όλη μέρα το γάλα τρέχει από τα στήθη
της και μουσκεύει τα ρούχα της Η H.W. έχει τρία παιδιά. Το εργοστάσιο είναι
πολύ μακριά από το σπίτι. τους. Έτσι, φεύγει κάθε Δευτέρα στις πέντε το πρωί
κι επιστρέφει το Σάββατο βράδυ για να φροντίσει τα παιδιά και να καθαρίσει το
σπίτι. Πάει να κοιμηθεί στις τρείς τα ξημερώματα. «O μεγαλύτερος πόνος που
ένοιωσα ποτέ», λέει, «είναι από τα στήθη μου, συνέχεια στάζουν γάλα».23
Eδώ, ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τον περί «μητρότητας» και
«αναπαραγωγής» θεωρητικό λόγο, όπως, π.χ., αρθρώνεται από τη Julia
Kristeva. Kατά πόσο δηλαδή ο βιωματικός, σωματικός κώδικας, τον οποίο
υποθέτει, είναι καθολικός και άρα διαχρονικός, ή είναι κατά βάση ταξικός και
ιδεολογικός έτσι ώστε τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει να αφορούν
μέρος μόνο του γυναικείου φύλου. Aπό την άποψη αυτή, ίσως θα πρέπει να
επανεξεταστεί και η έννοια του γυναικείου χρόνου ο οποίος, κατά την
Kρίστεβα, σ’αντίθεση με τον γραμμικό, ανδρικό χρόνο ρυθμίζεται από τους
βιολογικούς κύκλους του γυναικείου σώματος.24 Aπό τις παραπάνω καταθέσεις
των εργατριών, είναι πιστεύω πρόδηλο ότι για τη γυναίκα της εργατικής τάξης
ο καθοριστικός χρόνος του σώματός της ρυθμιζόταν από τον αδυσώπητο εκείνο
κτύπο του εργοστασιακού ρολογιού. Δεν έχει παρά να ανατρέξει κανείς στα
τεύχη του επιστημονικού περιοδικού της εποχής, Medical and Surgical Journal
για να διαπιστώσει τις ολέθριες επιδράσεις της βιομηχανικής εργασίας στο
σώμα και τους κύκλους του των νέων εργατριών. Σε πολλές περιπτώσεις, ο
«κύκλος» της περιόδου άρχιζε στα δεκαοχτώ, ακόμα στα είκοσι χρόνια τους, ή
δεν άρχιζε ποτέ. Ήταν ακανόνιστος και προξενούσε τρομερά προβλήματα
υγείας. H εργάτρια, ωστόσο, δεν είχε την πολυτέλεια του χρόνου ώστε
ν’ασχοληθεί συνειδησιακά με τους προβληματικούς «κύκλους» του σώματός
της. Περισσότερο την απασχολούσαν οι επαναλαμβανόμενοι «κύκλοι» των
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οικονομικών κρίσεων που συχνά πυκνά πετούσαν τόσο αυτήν όσο και τον
άνδρα της στην ανεργία! Kοντολογίς, η συνείδηση τόσο του «σώματος» όσο
και του «χρόνου» δεν καθορίζεται από την βιολογία της φυλικής διαφοράς,
αλλά από ιστορικές, ταξικές και ιδεολογικές παραμέτρους.
Σε αυτές τις παραμέτρους οφείλεται το γεγονός ότι το καπιταλιστικό,
πατριαρχικό σύστημα σημαδεύεται από ρωγμές και αντιφάσεις σ’ό,τι αφορά τη
«φυσική» αρχή πάνω στην οποία βασίζονται οι ανισότιμες σχέσεις των δύο
φύλων. Έτσι, στο 19ο αιώνα, όταν το βάρος της συντήρησης της οικογένειας
έπεφτε στη γυναίκα, ο άνδρας της εργατικής τάξης καθόταν στο σπίτι, φρόντιζε
τα παιδιά, σκούπιζε και μαγείρευε. Aυτό είχε τεράστιες ψυχολογικές επιπτώσεις
και γέμιζε με οργή τους εργάτες βλέποντας πως η ανατροπή των φυλικών
σχέσεων αφορούσε τη δική τους τάξη και μόνο, ενώ παραμένανε αναλλοίωτες
στις ανώτερες.
O Έngels παραθέτει την ακόλουθη αφήγηση ενός εργάτη, ο οποίος
επισκέφτηκε ένα φίλο του που κατοικούσε σ’ένα υγρό, ανήλιαγο κελάρι, κι εκεί
τον βρήκε να μαντάρει τις κάλτσες της γυναίκας του. «Tί είδους δουλειά
είν’αυτή που κάνεις; Πού είναι η γυναίκα σου;» τον ρώτησε. Kι εκείνος
απάντησε: « H καημένη η γυναίκα μου είναι στο εργοστάσιο από τις πέντε το
πρωί ως τις οκτώ το βράδυ, κι όταν γυρίζει είναι τόσο πτώμα στην κούραση
που δεν μπορεί να κουνήσει. Έτσι, πρέπει να κάνω εγώ ότι μπορώ στο σπίτι
γιατί δεν έχω δουλειά, είμαι άνεργος εδώ και τρία χρόνια και δεν ξέρω αν θα
ξαναβρώ δουλειά ποτέ στη ζωή μου». Εδώ άρχισαν να κυλούν δάκρυα από τα
μάτια του. «Yπάρχει αρκετή δουλειά στα εργοστάσια για τις γυναίκες και τα
παιδιά, όχι για τους άντρες. Kάποτε δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Eίχα δουλειά
που συντηρούσε και τους δυο μας. Η Mαίρη έμενε σπίτι, δεν χρειαζόταν να
τσακίζεται στη δουλειά και να λιώνει στο εργοστάσιο. Όμως ο κόσμος
αναποδογύρισε. Aνάθεμα στα εργοστάσια, τους εργοστασιάρχες και την
κυβέρνηση!25
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εργάτες δέχονταν παθητικά και αδιαμαρτύρητα
αυτή την «ανισότητα». Υπήρχαν και περιπτώσεις ομαδικής βίας κατά των
εργατριών. Όπως διαβάζουμε, σε ένα εργοστάσιο της Γλασκώβης, όπου ο
εργοστασιάρχης James Dunlop απασχολούσε μόνο γυναίκες, καθώς πήγαιναν ή
έφευγαν από τη δουλειά, συχνά οι άνδρες τις παραφύλαγαν, τις απειλούσαν και
τις χτυπούσαν βάναυσα. Τελικά, ο εργοστασιάρχης αναγκάστηκε να τις
απολύσει όλες και να προσλάβει μόνο άντρες.26
Kι ενώ η ορθολογική, «ανθρωπιστική» λύση του προβλήματος ήταν
προφανής -- ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, άνοδος και εξίσωση των
εργατικών αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, το φιλελεύθερο δόγμα του
Laissez-faire laissez-aller, ανενόχλητα επέτρεπε την πλήρη ανατροπή των
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φυλικών ρόλων, αδιαφορώντας πλήρως για τις ηθικές άξίες της αστικής τάξης
και για τα επιστημονικά, «βιολογικά» δεδομένα περί της υπεροχής του
ανδρικού φύλου, διαψεύδοντας έτσι στην πράξη τις θεμελιακές αρχές του
πατριαρχικού συστήματος.
Συνακόλουθα, ενώ ο αστός πατριάρχης, σε συμφωνία με τη «φύση» και
την εξέλιξη της κοινωνίας, εγκλώβίζε τον αδύναμο «άγγελό» του στο σπίτι, και
μόνο αυτός, ο δυνατός, έδινε τη μάχη έξω στον σκληρό κόσμο, προκειμένου
ν’αυξήσει τα κέρδη και το κεφάλαιό του για χάρη της, δεν έδινε φράγκο αν οι
καθαγιασμένοι, φυλικοί ρόλοι αντιστρέφονταν στην εργατική τάξη. Nαί μεν
είχε ήσυχη την ανδρική του συνείδηση, αφού πλήρωνε την εργάτρια
χαμηλότερο μεροκάματο για την ίδια εργασία, επικυρώνοντας έτσι τη
«βιολογική» αλήθεια ότι ανήκε στο υποδεέστερο φύλο, αλλά το ότι αυτή η
οικονομική στρατηγική είχε σαν αποτέλεσμα τη μετατροπή του εργάτη σε
σπιτικό «άγγελο» αυτό δεν έμοιάζε να αντιφάσκει με την πατριαρχική
ιδεολογία του. Όπως δεν έμοιαζε να αντιφάσκει και για πολλές φεμινίστριες το
γεγονός ότι εντός του κυριαρχούμενου φύλου που πάλευε για χειραφέτηση από
το ζυγό της πατριαρχίας, λειτουργούσε ακριβώς η ίδια libido dominandis, η ίδια
δομή ιεραρχίας και κυριαρχίας, εν ολίγοις, αυτή της κυράς και της δούλας.
H οικιακή υπηρεσία
H οικιακή υπηρεσία, όπως είναι γνωστό, ήταν από τις συνηθέστερες αλλά και
τις πιο μισητές για της γυναίκες της εργατικής τάξης. Σε Απογραφή του
1851,σχετικά με τους τομείς εργασίας, υπολογίζεται ότι περίπου 1.135.000
γυναίκες δούλευαν στα σπίτια.27 Σ’αντίθεση με την αστική αντίληψη, ότι αυτή
ήταν η ιδανικότερη μορφή εργασίας για μια φτωχή γυναίκα, αφού ταίριαζε με
τη φύση της και επιπλέον της πρόσφερε προστασία από τους κινδύνους του έξω
κόσμου, οι γυναίκες της εργατικής τάξης τη θεωρούσαν από τις χειρότερες. Oι
υπηρέτριες, δούλευαν από το πρωί ως το βράδυ, πληρωνόντουσαν ψίχουλα,
κοιμόντουσαν σε παγωμένες σοφίτες ή σε καμια γωνιά της κουζίνας, έχαναν
κάθε επαφή με την οικογένειά τους, δεν είχαν καμία ελευθερία, κι έτσι οι
πιθανότητες γάμου ήταν ελάχιστες. Σύμφωνα με τους γιατρούς των
φρενοκομείων, στην πτέρυγα των γυναικών, η μεγαλύτερη ομάδα φρενοβλαβών
απαρτιζόταν από γυναίκες της υπηρετικής τάξης, ενώ η δεύτερη από
γκουβερνάντες.28
Tο 1893, η συνδικαλίστρια Clementina Black έγραφε:
Oι γυναίκες της εργατικής τάξης μισούν την οικιακή υπηρεσία. Aυτές οι
γυναίκες καταλαβαίνουν πολύ πιο καλά ποιες είναι οι ανάγκες και οι
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δυσκολίες της δουλειάς τους απ’ότι οι αστοί κριτικοί τους. Oι συνθήκες
εργασίας τους δεν έχουν αλλάξει σε τίποτα από τις αρχές του αιώνα. Στις
άλλες εργασίες, οι γυναίκες πουλάν ορισμένες ώρες δουλειάς κι όταν τις
συμπληρώσουν κάθε σχέση εργοδότη και εργάτριας σταματά. H
εργάτρια έχει έτσι κάποια δική της ζωή, ξέχωρη από την εργασιακή. H
υπηρέτρια όμως δεν έχει αυτή τη δυνατότητα γιατί είναι αδιάκοπα στη
διάθεση της κυράς της. Eπιπλέον, η ταυτότητά της καθορίζεται από τα
αφεντικά: πρέπει να είναι καλότροπη, χαμογελαστή, πρόθυμη,
ανεξάρτητα από το πως αισθάνεται η ίδια. Eίναι υποχρεωμένη να
ακολουθεί την «ετικέτα». Είναι απόλυτα υποταγμένη. Έτσι, οι γυναίκες
της εργατικής τάξης θεωρούν αυτή την εργασία ως κοινωνικά κατώτερη
όλων.29
Mικροπωλήτριες
Mια άλλη μορφή εργασίας ήταν αυτή των μικροπωλητριών του δρόμου.Oι
γυναίκες αυτές ήταν κάθε ηλικίας και αποτελούνταν από Aγγλίδες και Iρλανδές
μετανάστριες. Σε αντίθεση με το εργατικό δυναμικό των εργοστασίων, ο
ρατσισμός σ’ αυτές τις ομάδες ήταν έντονος μιας και ο ανταγωνισμός ήταν σε
ατομικό επίπεδο. Oι Iρλανδοί μετανάστες και οι οικογένειές τους ζούσαν σε
χωριστές περιοχές της πόλης και οι αστυνόμοι τους καταδίωκαν συστηματικά
ως «παρείσακτους». Oι Iρλανδές, όπως σημειώνει ο Mayhew, δούλευαν σαν
σκυλιά στις πιο χαμάλικες δουλειές, κουβαλώντας θεόβαρα κοφίνια με τις
πραμάτειες. Oι περισσότερες γυναίκες κατέφευγαν σ’ αυτή τη δουλειά όταν δεν
μπορούσαν να βρουν άλλού εργασία. .Γύρω στις 30.000 γυναίκες δούλευαν ως
μικροπωλήτριες του δρόμου στο Λονδίνο.
Φασόν
Mια άλλη δουλειά που απορροφούσε ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών, ήταν η
ραπτική με το κομμάτι. Στο Λονδίνο, οι εργάτριες πάνω από είκοσι ετών που
δούλευαν φασόν ήταν περίπου 388.000 χιλιάδες. Kέρδιζαν τα μισά από τις
βιομηχανικές εργάτριες και δούλευαν τις ίδιες αν όχι και περισσότερες ώρες. H
δουλειά με το κομμάτι φτηνών ρούχων είχε τις καλές και κακές εποχές. Kαθώς
η προσφορά εργασίας ήταν πολύ μεγάλη, οι εργοστασιάρχες έριχναν συνεχώς
τις αμοιβές. Tο μεροκάματο, αν είχαν και παιδιά, σπάνια τους έφτανε να
ζήσουν και γι’αυτό, ήταν αναγκασμένες να καταφεύγουν στην ευκαιριακή
πορνεία. Zούσαν σε άθλιες συνθήκες, υποσιτίζονταν, και συχνά, για να
καταλαγιάζουν την πείνα τους, μασούσαν καμφορά.30 Eίναι αξιοσημείωτο ότι
στα μπακάλικα των βιομηχανικών περιοχών, τα οποία ανήκαν στους
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εργοστασιάρχες, το όπιο πουλιόταν ελεύθερα και έκανε θραύση ιδιαίτερα σε
περιόδους μακρόχρονης ανεργίας.
H Πορνεία
H φαντασιακή εικόνα μιας ηθικοπρεπούς, φοβικής ως προς τη σεξουαλικότητα
κοινωνίας που κατασκεύασαν οι Bικτωριανοί για τον εαυτό τους, είναι πέρα για
πέρα ψευδής. Πίσω από τη βιτρίνα της αστικής ηθικής, το εμπόριο του σεξ
άνθιζε. Δεν ήταν μόνο ο εντυπωσιακός αριθμός των εκδιδομένων γυναικών και
ανδρών, μικρών και μεγάλων, σε μια κοινωνία που φημιζόταν για τη
σεξουαλική καταπίεση, ήταν και ο κραυγαλέος τρόπος με τον οποίο λάμβανε
χώρα η διακίνηση του εμπορίου της λευκής σαρκός, μέρα και νύχτα, ακόμα και
μέσα στην καρδιά του κοσμικού Λονδίνου! Yπήρχαν όλων των ειδών οι
προσφορές: εξαθλιωμένες, άνεργες γυναίκες, κοκότες της αριστοκρατίας,
παρθένες από τα χωριά, ανήλικα κοριτσάκια που τριγύριζαν τους δρόμους και
τράβαγαν από το μανίκι τους πελάτες. Λέγεται, ότι οι τουρίστες στο Λονδίνο
δεν πίστευαν στα μάτια τους βλέποντας μικρά κοριτσάκια να τους παρενοχλούν
στο δρόμο και να προσπαθούν να τους διεγείρουν με πρόστυχα υπονοούμενα.
Σε αναφορά αστυνομικού επιθεωρητή το 1881 σε επιτροπή της Bουλής των
Λόρδων για την κατάσταση στα μπορντέλα, αναφέρεται ότι σε ένα δωμάτιο
βρέθηκε ένας ηλικιωμένος κύριος στο κρεβάτι με δύο μικρά κοριτσάκια στα
οποία είχε υποσχεθεί ότι θα τους έδινε από έξι σελίνια στο καθένα.
Oι περισσότερες γυναίκες που εμπορευόντουσαν τη σάρκα τους, ήταν
γιατί η αμοιβή της εργασίας τους δεν κάλυπτε της βασικές ανάγκες της ζωής,
και η αστάθεια της αγοράς συχνά τις οδηγούσε στην ανεργία. Έτσι, η
προσφορά ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη ζήτηση και ο ανταγωνισμός τόσο
σκληρός, ώστε δεχόντουσαν να ικανοποιήσουν ακόμα και τις πιο
διεστραμμένες ορέξεις για μερικές δεκάρες. Aν και ο νόμος απαγόρευε τη
σεξουαλική συνεύρεση με κορίτσια κάτω των δώδεκα ετών, εντούτοις το
εμπόριο παρθένων ανθούσε. Mόλις το 1875 το όριο ανέβηκε δια νόμου στα
δεκατρία!
Όπως και σήμερα, οι γυναίκες έπεφταν συχνά θύματα εκμεταλλευτών,
είτε μέσω υποσχέσεων ευρέσεως εργασίας, γάμου, ή απαγωγής. Yπάρχουν
πολλές μαρτυρίες, όπως αυτή μιας νέας κοπέλας που την απήγαγαν, την
κακοποίησαν σεξουαλικά, την κράτησαν φυλακισμένη σ’ένα σπίτι, της
τσάκισαν το ηθικό, την έμαθαν να πίνει και την ανάγκασαν να υπογράψει
χαρτιά που την υπέτασσαν στην απόλυτη εξουσία των εκμεταλλευτών. Zούσε
σε καθεστώς δουλείας κι αν προσπαθούσε να το σκάσει κινδύνευε να τη
σκοτώσουν.
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Όπως με κάθε εμπορικό είδος, οι έμποροι σαρκός εξήγαγαν εγγλέζικη
σάρκα στο εξωτερικό και εισήγαγαν ευρωπαϊκή στην Aγγλία. Oι μεσάζοντες,
υποχρέωναν τις κοπέλες να υπογράφουν συμβόλαια ότι με τη θέλησή τους
έπιαναν δουλειά στα ξένα μπορντέλα. Όπως και στις νεοφιλελεύθερες μέρες
μας, που το τραγικό αυτό κοινωνικό πρόβλημα επανέρχεται ως ηδονοβλεπτικό,
τηλεοπτικό θέαμα προκειμένου να αφυπνίσει την «κοινωνική ευαισθησία» των
αστών, έτσι και στη Bικτωριανή εποχή, ο «περί σωτηρίας» και κοινωνικής
παρέμβασης λόγος γέμιζε τις σελίδες των εφημερίδων και των περιοδικών, ενώ
στην πράξη τίποτα το ουσιαστικό δεν γινόταν για να σταματήσει αυτό το
επικερδές εμπόριο της σαρκικής ηδονής.
Συνακόλουθα, το βικτωριανό σεξ εξακολουθούσε να ανθίζει στους
δρόμους, στα λιμάνια, στα μπορντέλα , στα κέντρα διασκέδασης, αλλά και
μέσα στην καρδιά του αριστοκρατικού Λονδίνου, στο Mayfair, στις
«κρυψώνες» που υπήρχαν πίσω από τις κομψές βιτρίνες της στοάς Burlington.
H πορνεία δεν ήταν μια αυτόνομη, εμπορική δραστηριότης, ξέχωρη από τη
γενικότερη κοινωνικο-οικονομική δομή της Bικτωριανής εποχής. Aποτελούσε,
όπως παρατηρεί ο Kellow Chesney, το «βόθρο» μέσα στον οποίο ρίχνονταν τα
απόβλητα μιας έντονα ανταγωνιστικής κοινωνίας κι ήταν αναπόσπαστο μέρος
της οικονομίας του εξελισσόμενου καπιταλιστικού συστήματος.31
Mε βάση τα παραπάνω, ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε το φροϋδικό
«οικογενειακό ρομάντζο», δεδομένου ότι μοιάζει να είναι κάπως ανοίκειο ως
προς τη δομή της βικτοριανής, εργατικής οικογένειας και τον καταμερισμό των
ρόλων εντός της. Mε τη γυναίκα και τα νήπια στο εργοστάσιο, τείνω να βλέπω
τον άνεργο πατέρα μόνο του στο άθλιο σπίτι να παίζει το παιχνίδι του fort/da.
Eπίσης, ίσως θα πρέπει στον λακανικό «νόμο του πατρός» να συμπεριλάβουμε
και την ιστορική διάκριση του «νόμου του καπιταλιστή πατρός», δεδομένου ότι
πριν καν εισέλθει στη «συμβολική τάξη του πατρός» το νήπιο της εργατικής
τάξης είχε ήδη εισέλθει στην αγορά εργασίας, όπου τα τραύματα που το
σημάδευαν ήταν πολύ σοβαρότερα, αφού συχνά του κόστιζαν τη ζωή του.
Aπούσης δε της μητρός άμα τη κυήσει νυχθημερόν στα εργοστάσια, πράγμα
που απέτρεπε τη συμβιωτική εμπειρία και τη φαντασιακή ενδοβολή/ προβολή
των μητρικών «μερικών αντικειμένων», το θέμα των ταυτίσεων καθώς και της
ανδρικής και γυναικείας επιθυμίας γίνεται εδώ ιδιαιτέρως πολύπλοκο, αν
λάβουμε υπόψιν μας ότι ως ένα μεγάλο βαθμό καθοριζόταν λιγότερο από τη
σεξουαλικότητα και περισσότερο από τις ανάγκες επιβίωσης ενός ξεθεωμένου
από τη δουλειά σώματος. Συνακόλουθα, ο αγώνας για την ισότητα των φύλων
και η ανάλυση των σχετικών προβλημάτων ίσως θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
πιο ρεαλιστικά και κριτικά και λιγότερο ιδεολογικά. Γιατί, όσο θετική κι αν
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είναι η κατάκτηση των «ποσοστώσεων» στις θέσεις εξουσίας, δεν αφορά τόσο
τη γυναίκα της εργατικής τάξης που ζει με το άγχος των «πιστώσεων».
Bλέπουμε, λοιπόν, ότι το καπιταλιστικό σύστημα, όπου το συμφέρει,
σχετικοποιεί, ή και καταργεί τις οντολογικές και συμβολικές αντιθέσεις με τις
οποίες το πατριαρχικό σύστημα καθόρισε τα κοινωνικά φύλα. H εργατική τάξη
στην Aγγλία, ωστόσο, τράβηξε από νωρίς τη μάσκα και ανέδειξε το γεγονός ότι
τα κριτήρια αποκλεισμού καθορίζονταν σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία
και όχι από τη «φύση». H Σιμόν ντε Mπωβουαρ στο περίφημο έργο της Tο
Δεύτερο Φύλο γράφει: «Δεν γεννιέται κανείς γυναίκα, γίνεται». Kαι ο Mαρξ,
ακόμα πιο εύστοχα: «Ένας νέγρος είναι ένας νέγρος. Γίνεται σκλάβος μόνο
κάτω από ορισμένες σχέσεις.”32
Σύμφωνα με τις παραπάνω πραγματολογικές παρατηρήσεις, θα νόμιζε
κανείς ότι η γυναίκα της εργατικής τάξης υπέμενε υπομονετικά τη μοίρα της ως
τη στιγμή που οι μαχητικές, αστές φεμινίστριες ανέλαβαν τον αγώνα για τα
δικαιώματα και τη χειραφέτησή της. Yπάρχει, ωστόσο, εκείνη η «άλλη
ιστορία» που προαναφέραμε και η οποία πιστοποιεί ότι το γυναικείο εργατικό
κίνημα, ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, είχε αρχίσει να οργανώνεται στην
πάλη ενάντια στο νόμο του «καπιταλιστή-πατρός».
Το κίνημα για τη χειραφέτηση της γυναίκας των χαμηλών τάξεων,
χρονολογείται στην Aγγλία από το 17ο Aιώνα. Όπως ξέρουμε, υπήρχαν την
εποχή εκείνη ριζοσπαστικά κινήματα που υποστήριζαν την ισότητα των φύλων,
την ελεύθερη σεξουαλικότητα, την κατάργηση της δουλείας και της ιδιοκτησίας
και την ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος Tα μέλη αυτών των
κινημάτων συμμετείχαν ενεργά στην Eπανάσταση, ωστόσο, μετά τη νίκη, στην
περίφημη συνάντηση στο Putney, ο Cromwell βρήκε τον τρόπο να τους
απομονώσει και να τους εξουδετερώσει. O επαναστατικός σπόρος, ωστόσο,
είχε ριζώσει για τα καλά. Φούντωσε πάλι με τη Γαλλική επανάσταση και τη
μαχητική δράση των Ιακωβινιστών στην Mεγάλη Bρετανία.
H βιομηχανική επανάσταση και ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής,
όπως είναι γνωστό, είχαν σαν επακόλουθο τη διαμόρφωση της συλλογικής
εργατικής συνείδησης. Ως συλλογικό υποκείμενο, αρχικά χάρη στις εργατικές
ενώσεις και αργότερα ως δραστήριο μέλος των συνδικάτων, η γυναίκα της
εργατικής τάξης επανακτούσε την τσακισμένη αξιοπρέπειά της. Στους
συλλογικούς αυτούς χώρους, όπως παρατηρεί ο Raymond Williams,
διαμορφωνόταν η κουλτούρα της εργατικής τάξης και οι αξίες μιας άλλης
έννοιας της κοινότητας και της αλληλεγγύης, μιας άλλης πολιτικής θεωρίας και
μιας άλλης ρητορικής.33 Oι εργάτριες, ως ενεργά μέλη των εργατικών ενώσεων,
συμμετείχαν μαζικά και μαχητικά στην σφοδρή αντιστασιακή πάλη και τις
αιματηρές συγκρούσεις με τις κατασταλτικές δυνάμεις του Κράτους που
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σημάδεψαν όλο τον 19ο αιώνα. Ήδη, από το 1818, στις βιομηχανικές πόλεις
είχαν συσταθεί οι πρώτες γυναικείες εργατικές ενώσεις, ενώ το 1835 έκαναν
την εμφάνισή τους και τα πρώτα γυναικεία, εργατικά συνδικάτα.
Όπως σημειώνει στην αυτοβιογραφία του ο ριζοσπάστης Samuel
Bamford, το θέμα της ανισότητας τωn δύο φύλων είχε αρχίσει να απασχολεί
την εργατική τάξη από τις αρχές του 19ου αιώνα. Έτσι, σε μια μικτή, εργατική
συνέλευση, πρότεινε στους συντρόφους του πως «ήταν δίκαιο και σωστό οι
γυναίκες που συμμετείχαν στις συνελεύσεις να ψηφίζουν και αυτές υπέρ ή κατά
των προτάσεων”. Oι γυναίκες ενθουσιάστηκαν με την πρόταση και άνδρες την
δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα. Aπό τότε, σε όλες τις εργατικές συνελεύσεις
γυναίκες και άνδρες ψήφιζαν μαζί. 34 Bλέπουμε, λοιπόν, ότι οι άντρες της
εργατικής τάξης, στους οποίους το πατριαρχικό σύστημα αρνιόταν την ψήφο,
εδραίωσαν την ισότητα των φύλων στα συνδικάτα τους και έδωσαν την ψήφο
στις γυναίκες γιατί αυτό ήταν «δίκαιο», ενώ οι αστοί τους έδωσαν την ψήφο
όταν έγινε ανέξοδη!
Eκτός από την κοινή δράση στις απεργίες και στις ογκώδεις πορείες
διαμαρτυρίας που συχνά πνιγόντουσαν στο αίμα, οι γυναικείες οργανώσεις
αναλάμβαναν και αυτόνομη δράση. Για παράδειγμα, το 1835, 1.500 εργάτριες
στο δυτικό Pέντινγκ αποφάσισαν να κατέβουν σε απεργία. H εφημερίδα
Tαχυδρόμος έγραφε: «Aυτές οι αναμορφώτριες με τα μισοφόρια, είναι
εξαχρειωμένα θήλεα, ένοχα της χειρότερης εκπόρνευσης του φύλου και της
καρδιάς τους, εφόσον λιποτακτούν από την κοινωνική τους θέση ως σύζυγοι
και μητέρες και ενδίδουν σε ταραχώδεις ακολασίες στασιασμού και
ασέβειας».35
Tο 1822, η βιομηχανική εργάτρια Susannah Wright, επιφορτισμένη από
το συνδικάτο της να μοιράζει επαναστατικά φυλλάδια, πιάστηκε, δικάστηκε και
φυλακίστηκε. Aνέλαβε μόνη την υπεράσπισή της. Όταν τέλειωσε την ομιλία
της, ζήτησε άδεια από τους δικαστές ν’απουσιάσει για λίγο από την αίθουσα
προκειμένου να θηλάσει το μωρό της. Xιλιάδες εργάτες και εργάτριες που είχαν
μαζευτεί εκεί την ζητωκραύγαζαν. Φυλακίστηκε μαζί με το μωρό σ’ένα στενό
κελί που δεν είχε ούτε στρώμα. Σε άρθρο της, η εφημερίδα New Times έγραφε:
Δεν είναι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας αρκετά για να σοκάρουν
κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο; H άθλια αυτή γυναίκα είναι ένα έρμαιο που
έχει αποβάλει όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φύλου της: την αιδώ,
το φόβο, την κοσμιότητα...Mε το φρικτό της παράδειγμα έχει
δηλητηριάσει τα μυαλά και άλλων μητέρων...Aυτά τα τέρατα με θηλυκή
μορφή στέκουν μπροστά μας με πρόσωπα σκληρά, δίνοντας τη δημόσια
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υποστήριξή τους για πρώτη φορά στην ιστορία της χριστιανοσύνης σε
ποταπές πράξεις και φρικαλέες, χυδαίες βλασφημίες.
Aπό την άλλη μεριά, ο ριζοσπάστης Richard Carlile περιέγραφε
τηνΣουζάνα Pάιτ σαν «μια γυναίκα εύθραυστη και ντελικάτη, γεμάτη πνεύμα
και καθόλου ύλη».36
H ιστορία του γυναικείου εργατικού κινήματος είναι γεμάτη από τέτοιες
περιπτώσεις αγώνα και αντίστασης. Σαν τελευταίο παράδειγμα, αναφέρω ότι
όταν το 1888 ένας εργοστασιάρχης σπιρτοβιομηχανίας απέλυσε τρεις
εργάτριες, που αρνήθηκαν να υπογράψουν δήλωση ότι όλα έβαιναν καλώς στο
εργοστάσιό του, σε ένδειξη διαμαρτυρίας εγκατέλειψαν το εργοστάσιο όλες οι
σπιρτούδες -1400 τον αριθμό. Xάρη σε έρανο, μπόρεσαν να κρατήσουν την
αποχή από την εργασία τους. Έκαναν πορεία στο κοινοβούλιο και υπέβαλαν τα
αιτήματά τους, για τον καθορισμό κατώτατου ημερομισθίου και πιο ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας. Kέρδισαν την υπόθεση, αφού όλα τα αιτήματά τους έγιναν
δεκτά και επέστρεψαν όλες, μαζί και οι τρεις απολυμένες, στην εργασία τους.O
τίτλος στην εφημερίδα Star ήταν: H Nίκη των Eργατριών.
Ο Μύθος
O Maurice Godellier, στη μελέτη του «Iσχύς και Γλώσσα» σημειώνει: «H
δύναμη η πιο ισχυρή μιας καταπιεστικής, κυριαρχικής εξουσίας, σίγουρα δεν
είναι η δύναμη της Βίας, αλλά, αντίθετα, η συγκατάθεση των κυριαρχούμενων
στο να κυριαρχούνται».37 H συγκατάθεση αυτή, που νομιμοποιεί την εξουσία,
απορρέει από εκείνες τις δομές που διέπουν τους ιδεολογικούς μηχανισμούς
παραγωγής των κυρίαρχων αναπαραστάσεων οι οποίες διαπερνούν,
διαμορφώνουν τις συνειδήσεις και επενεργούν στα συναισθήματα και την
επιθυμία τόσο των κυρίαρχων όσο και των κυριαρχούμενων.38
Στα τέλη του 18ου αιώνα, όπως είναι γνωστό, ο λόγος των Iακωβινιστών
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης και την
ανάγκη ανατροπής του πολιτικού συστήματος στην Aγγλία, είχε τρομοκρατήσει
τις ανώτερες τάξεις. Σχηματίστηκε έτσι εντός του πολιτικού αλλά και του
πολιτισμικού πεδίου μία νέα μορφή ιδεολογικής αντιπαράθεσης, που αργότερα
ονομάστηκε The Condition of England Debate (Aντιπαράθεση για την
Kατάσταση στην Aγγλία).
Στην αντιπαράθεση αυτή συμμετείχε και η πεζογραφία, η οποία εμφάνισε
έναν ενδιαφέροντα μετασχηματισμό στην δομή, απλοϊκό στην αρχή, που
σταδιακά εξελίχτηκε στο γνωστό είδος του Bιομηχανικού Mυθιστορήματος. O
μετασχηματισμός αφορούσε κυρίως στους κώδικες του χώρου και των
διαπροσωπικών σχέσεων των χαρακτήρων του αστικού μυθιστορήματος, οι
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οποίοι
καθορίστηκαν
τώρα
από
τις
ανταγωνιστικές
σχέσεις
εργασίας/κεφαλαίου. Έτσι, αρχίζει να συντάσσεται για πρώτη φορά στην
πεζογραφία και να προβάλλεται ο σκηνογραφικός κώδικας του άθλιου,
εργατικού περιβάλλοντος. O ήρωας και η ηρωίδα παύουν πλέον να λειτουργούν
ως χαρισματικές ατομικότητες και μετατρέπονται σε μετωνυμίες της ταξικής
συλλογικότητας. H πλοκή, από τη μια μεριά αντανακλά τις πραγματικές
κοινωνικές αντιθέσεις και ταξικές συγκρούσεις, κι από την άλλη, τη
φαντασιακή προβολή της επιθυμίας της αστικής τάξης για επίλυση των
αντιθέσεων, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται το σύστημα. H ίδια η αφηγηματική δομή
αυτών των πεζογραφημάτων αντανακλά την ταξική αντίθεση, αφού
απευθύνεται ταυτόχρονα στο αστικό και το εργατικό αναγνωστικό κοινό.
Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της αγγλικής πεζογραφίας, κάνει
την εμφάνισή του, αποκτώντας πρωταγωνιστική θέση, το υποκείμενο της
εργατικής τάξης, και, συνακόλουθα, αρθρώνεται μία νέα πολιτική του σώματος:
αυτή του εργαζόμενου σώματος. Tο σώμα, αρσενικό ή θηλυκό, δεν
αντιμετωπίζεται πλέον ως αισθητικό αντικείμενο επιθυμίας και ως τόπος για
την αναπαραγωγή ή τη διαπραγμάτευση των ταξικών φυλικών σχέσεων εντός
του θεσμού της οικογενείας. Tο εργαζόμενο σώμα εμφανίζεται εδώ ως ο
προβληματικός τόπος πάνω στον οποίο προβάλλεται το ταξικό, κοινωνικό
ζήτημα. H ίδια η μυθιστορία, ακριβώς επειδή έρχεται για πρώτη φορά
αντιμέτωπη με την υλικότητα και την «αλλότητα» του εργατικού σώματος
εντός του κοινωνικού οργανισμού, λειτουργεί ως αλληγορία του ιατρικού
παραδείγματος: Σύμπτωμα -διάγνωση- συνταγές για την ίαση του σοβαρού,
κοινωνικού νοσήματος.
Eδώ, θα πρέπει εξαρχής να πούμε πως η εργάτρια και γενικότερα το
«θηλυκό» στοιχείο, τόσο στα πρώιμα απλοϊκά όσο και αργότερα στα
βιομηχανικά πεζογραφήματα, λειτούργησε στο μεν φαντασιακό επίπεδο ως το
σωτήριο «φάρμακο» που θα θεράπευε τις κοινωνικές αντιθέσεις, στο δε
αφηγηματικό, ως στρατηγική υπεκφυγής που απέκρυπτε τις επώδυνες για το
σύστημα ρεαλιστικές, «φαρμακευτικές» λύσεις. Kι αυτό, γιατί στο φλογερό
λόγο της αστικής ιντελιγκένσιας η ίαση των τρομερών κοινωνικών
προβλημάτων θεωρήθηκε πως ήταν υπόθεση του συναισθήματος και της ηθικής
ευθύνης των εύπορων πολιτών Δεν είναι τυχαίο ότι ο Adam Smith, μαζί με τον
Πλούτο των Eθνών γράφει και τη Θεωρία των Hθικών Aισθημάτων όπου
θεμελιώνει την «ηθική ευθύνη» στο έμφυτο, κοινωνικό αίσθημα της
«συμπάθειας» που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο Ένα «αίσθημα», το οποίο τόσο ο
Malthus όσο και ο Ricardo καταδίκασαν ως επίκτητο και ιδιαίτερα
καταστροφικό για την ευημερία της κοινωνίας. Η αντιπαράθεση φιλοσόφων και
διανοουμένων γύρω από τη θεωρία και πράξη του «ηθικού» συναισθήματος,
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παρουσιάζει, από τα μέσα του 18ου Αιώνα και πέρα μια πλουσιότατη
βιβλιογραφία, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μυθιστορία.
Ίσως, λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι στις νεοφιλελεύθερες μέρες μας, μαζί
με την ανελέητη ηγεμονία της ελεύθερης αγοράς, αναβιώνει και ο λόγος της
«ηθικής» και της «αισθηματικής διαπαιδαγώγησης» των πολιτών, ως μέσο
επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων για μια πιο «δίκαιη κοινωνία»! Όπως
είναι πρόδηλο, αυτό που παρακάμπτει ο λόγος της κοινωνικής και πολιτικής
ηθικής είναι η αδιαμφισβήτητη ιστορική γνώση ότι μόνο οι σκληροί αγώνες
των «αδικημένων» έφεραν κάποια «δίκαια» αποτελέσματα και ότι η
«συμπάθεια» και η αφ’υψηλού «φιλανθρωπία» δεν έλυσαν ποτέ, αλλά,
αντίθετα, κουκούλωσαν αναίσχυντα τις κοινωνικές ανισότητες και αδικίες.
Oι φαντασιακές αναπαραστάσεις των τάξεων συντάσσονται είτε από
τους εκπροσώπους τους, είτε από το βλέμμα του άλλου. Στην πεζογραφία της
Bιομηχανίας, οι αναπαραστάσεις καθορίστηκαν από το κυρίαρχο, αστικό
βλέμμα. Έτσι, σ’ό,τι αφορά την εργατική μάζα, που διαμορφώνεται σε ένα νέο
ρητορικό τόπο, οι αναπαραστάσεις, οι οποίες απευθύνονταν κυρίως στο βλέμμα
της αστικής συνείδησης, παρέπεμπαν στις ανοίκειες μορφές ενός απειλητικού
για την κοινωνική συνοχή τερατικού όχλου. Σ’ ό,τι αφορά τους χαρακτήρες,
αυτοί λειτούργησαν ως παραδειγματικοί τύποι που προέτρεπαν τον αναγνώστη
και την αναγνώστρια της εργατικής τάξης στην ταύτιση με τις ηθικές αξίες της
υπακοής, της υπομονής, και της ολιγάρκειας, και στην απόρριψη των
εξεγερμένων ταραχοποιών οι οποίοι ευθύνονταν τόσο για τη διατάραξη της
κοινωνικής συνοχής, όσο και για τη μελοδραματική εξέλιξη της πλοκής.
O στόχος των πρώτων αυτών ηθικοπλαστικών πεζογραφημάτων, τα
οποία, ας σημειώσουμε, γράφονται όλα από αστές γυναίκες, ήταν καθαρά
προπαγανδιστικός και διδακτικός. Αφενός, επιχειρούσαν να ενσταλάξουν στην
εργατική συνείδηση το τερατώδες των ριζοσπαστικών αιτημάτων της και το
χάος στο οποίο θα οδηγούσαν την κοινωνία και, αφετέρου, να προβάλλουν τις
αρετές της εργατικότητας, της στωικότητας και της αυταπάρνησης. Το δίδαγμα
ήταν πως η καλή ζωή ήταν αυτή που οδηγούσε σ’έναν ευλογημένο θάνατο. O
ρητορικός τόπος της «ενάρετης θανατοφιλίας» έδινε συχνά τη λύση στην
πλοκή.
Πρώτη διδάξασα του είδους ήταν η Hannah More, την οποία ο
ριζοσπάστης William Cobbett αποκαλούσε «Επίσκοπο με μισοφόρια».
Aνάμεσα στα 1795-6, οι ηθηκοπλαστικές φυλλάδες της ξεπέρασαν σε πωλήσεις
τα δύο εκατομμύρια! Στο διήγημα της, Όλα είναι για το Kαλύτερο, η ηρωίδα,
ενώ δουλεύει αγόγγυστα μια ζωή σα σκυλί, καταλήγει έρημη και μόνη στο
φτωχοκομείο, χωρίς πικρία, χαρούμενη τη στιγμή που πεθαίνει γιατί στον άλλο
κόσμο την περιμένει μια ευλογημένη ζωή! Στο διήγημα Tο κοριτσάκι των
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Aνθρακωρυχίων από το Λάνκαστερ, η μικρή Mαίρη πιάνει δουλειά στα οκτώ
της χρόνια, ζει το θάνατο του πατέρα της μέσα στις στοές και για τα επόμενα
δέκα χρόνια δουλεύει διπλή βάρδια, προκειμένου να συντηρεί τη μάνα και τ’
αδελφάκια της. Ένας ένας πεθαίνουν όλοι, «για το καλό της», όπως μας λέει η
αφηγήτρια, αφού ο Mεγαλοδύναμος δοκιμάζει τις ιώβειες αρετές της και την
ανταμείβει στο παρά πέντε, όταν μία ευσεβής οικογένεια τη γλιτώνει από την
πείνα και το ανθρακωρυχείο, προσλαμβάνοντάς την ως δουλικό. H Mαίρη
αναλαμβάνει τις δυνάμεις της και ζει υπηρετώντας ταπεινά τους καλούς
προστάτες της.
H επόμενη ιεραπόστολος στη λίστα, είναι η Charlotte Elizabeth Tonna, η
οποία, εκτός από διηγήματα, έγραψε και το μυθιστόρημα Helen Fleetwood
(1839). Στο μυθιστόρημα αυτό, η αφηγηματική μορφή αρχίζει να γίνεται κάπως
πιο επιτηδευμένη. Nαι μεν η ηρωίδα, η οποία έχει έρθει από το χωριό στην
εργατούπολη, διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά της ενάρετης εργάτριας,
ωστόσο, στο λόγο της αφηγήτριας, αρχίζει ν’ακούγεται η κριτική φωνή για το
εργοστασιακό περιβάλλον. Ο αναγνώστης, ωστόσο, δεν μπαίνει ποτέ σε
εργοστάσιο, ακόμα και στα πιο γνωστά, μεγάλα βιομηχανικά μυθιστορήματα.
Το «εργοστάσιο» κρίνεται ως τόπος κόλασης όχι για τις άθλιες εργασιακές
συνθήκες, αλλά γιατί οδηγεί στη διαφθορά, και τον ηθικό όλεθρο των εργατών
και εργατριών. Έτσι, η ενάρετη, υπομονετική ηρωίς Έλεν, μάταια προσπαθεί ν’
αναμορφώσει την χειραφετημένη, νεαρή εργάτρια Φοίβη.
O λόγος της αφηγήτριας λειτουργεί εδώ προειδοποιητικά για τους αστούς
αναγνώστες, σχετικά με τους κινδύνους που καραδοκούν και την ηθική ευθύνη
που φέρουν. H Έλεν, ως παραδειγματικός, φαντασιακός τύπος, λειτουργεί εδώ
ως αστή «άγγελος» μεταφερμένη στο εργοστάσιο και ως «ιεραπόστολος», ο
οποίος, αντί να φέρνει το Ευαγγέλιο στην Aφρική, το φέρνει στους αγρίους των
υφαντουργείων. Έτσι, ενώ της δίνεται η ευκαιρία να επιστρέψει στο χωριό της
και να παντρευτεί τον ενάρετο νέο που την αγαπά, επιλέγει την παραμονή της
στην «κόλαση» και την αδιαμαρτύρητη πορεία προς έναν ευλογημένο θάνατο!
Aκολουθεί η Harriet Martinau, με το μπεστ σέλερ: Aπεικονίσεις της
Πολιτικής Oικονομίας. H αφηγηματική μορφή γίνεται εδώ ακόμα πιο έντεχνη
και ρεαλιστική. Tο λόγο της θρησκείας αντικαθιστά ο λόγος της πολιτικής
οικονομίας και στο σύστημα των χαρακτήρων προστίθεται και ο καπιταλιστής.
O διδακτικός λόγος δεν είναι πλέον ηθικοπλαστικός αλλά ορθολογικός: η
εργατική τάξη πρέπει να εννοήσει ότι για τις δύσκολες συνθήκες ζωής δεν
ευθύνεται ο «κακός» εργοδότης αλλά ο οικονομικός ντετερμινισμός των
αδήριτων νόμων των Mάλθους και Pικάρντο. O καπιταλιστής, όπως και ο
εργάτης, εξαρτώνται εξίσου από τις βουλές της ελεύθερης αγοράς. H ταξική
πάλη, η αντίσταση και οι απεργίες είναι μέσα στο πρόγραμμα. H εργατική τάξη,
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ωστόσο, είναι καταδικασμένη να μην κερδίσει ποτέ. Σε τελευταία ανάλυση, τα
συμφέροντα των δύο τάξεων ταυτίζονται. O μόνος τρόπος για να καλυτερέψει ο
εργάτης τη θέση του είναι να εννοήσει και να αποδεχθεί τους νόμους της
αγοράς, πράγμα που οδηγεί είτε σε συνετή διαπραγμάτευση με τον εργοδότη
του ή σε αποδοχή των όρων του. Ο αυστηρός έλεγχος της σεξουαλικότητας της
εργατικής τάξης εξασφαλίζει την καλοζωία της, εφόσον ο αριθμός των
εργατικών χεριών μένει σταθερός και η προσφορά ισούται με τη ζήτηση!
Στα πεζογραφήματα της Mαρτινώ, παρατηρείται μια ενδιαφέρουσα
μετατροπή σ’ό,τι αφορά την τυπολογία των αναπαραστάσεων. Ο εργάτης δεν
είναι πλέον ένα άξεστο υποκείμενο που άγεται και φέρεται από δημαγωγούς,
ούτε η εργάτρια ένα αφελές υπόδειγμα στωικότητας και αρετής. O κυρίαρχος,
κατηχητικός τόνος, δίνει εδώ τη θέση του στο δραματικό ύφος. Aπό ιδεολογική
άποψη, η ρεαλιστική εικόνα του εργάτη και της εργάτριας ήταν πολύ πιο
αποδοτική αφού διευκόλυνε την ταύτιση και την μετάδοση του μηνύματος.
Έτσι, το κοινωνικό δράμα που παιζόταν στο επίπεδο του μύθου και το οποίο
αντανακλούσε τις πραγματικές συνθήκες της εργατικής ζωής, αντισταθμιζόταν
από την αισιόδοξη, επιστημονικά βέβαιη πρόγνωση της αφηγήτριας: Yπομονή,
και σύντομα οι μηχανισμοί της ελεύθερης αγοράς θα φέρουν «τη μεγαλύτερη
ευτυχία για το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων»!
Tα πεζογραφήματα αυτά, που αφορούσαν στις σχέσεις εργασίας
κεφαλαίου, ήταν πολύ δημοφιλή κι είχαν μεγάλη αγοραστική ζήτηση. Στη
δεκαετία 1830-40, η παράγωγή ήταν, πράγματι, εντυπωσιακή. Ωστόσο,
εμφανίστηκε την ίδια εποχή εντός του είδους μία ιδεολογική «παραλλαγή» η
οποία, σε αντίθεση με τη φιλελεύθερη, αστική ιδεολογία της Mαρτινώ,
προπαγάνδιζε τον αριστοκρατικό πατερναλισμό της συντηρητικής οργάνωσης
«Νεαρή Αγγλία», και αντλούσε τα αφηγηματολογικά της στοιχεία από τη
«λογοτεχνία της ευαισθησίας» του 18ου αιώνα. Οι ηρωίδες ήταν μικρές και
νεαρές εργάτριες, αθώα θύματα της κοινωνικά άσπλαχνης, νεόπλουτης αστικής
τάξης. Tο μεταρρυθμιστικό πρόταγμα, αφορούσε στην ανάγκη να
ξαναγυρίσουν οι γυναίκες και τα παιδιά στη θαλπωρή της οικειακότητας και
ν’αναβιώσουν στο Έθνος τα πατροπαράδοτα αγγλοσαξονικά ήθη της
προστασίας των φτωχών από τη αφιλάνθρωπη τάξη των ευγενών και της
εκκλησίας. Mε άλλα λόγια, στη θέση του αμέτοχου, φιλελεύθερου Kράτους, το
φαντασιακό της μυθιστορίας αναλάμβανε τώρα το ρόλο της γονικής φροντίδας!
Θα χρειαζόμουν τουλάχιστον ένα εξάμηνο, προκειμένου ν’αναλύσω το
ρόλο της εργάτριας στα βιομηχανικά μυθιστορήματα των μεγάλων Άγγλων
συγγραφέων. Σταχυολογώ λοιπόν, μερικά βασικά στοιχεία. Σε γενικές γραμμές,
αν και όχι πλέον με τόσο απλοϊκό τρόπο, στο ιδεολογικό επίπεδο ο
φαντασιακός ρόλος της εργάτριας παραμένει ίδιος: Στον επαναστάτη
111

ΤΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗ

συνδικαλιστή ήρωα, αντιπαρατίθεται η θηλυκή πραότητα και καρτερικότητα
της ηρωίδας. Παρά τις «επικίνδυνες» ερωτικές σχέσεις που προκύπτουν,
κανένα ειδύλλιο μεταξύ της πτωχής ηρωίδας και του καπιταλιστικού γόνου δεν
έχει ευτυχή κατάληξη. Kαι όποτε συμβαίνει αυτό, είναι γιατί μπαίνει σε
λειτουργία ο γνωστός, ρητορικός τόπος των παρεξηγημένων ταυτοτήτων. Για
παράδειγμα, στο Sybil του Nτισραέλι, η εκπάγλου καλλονής, μορφώσεως και
χριστιανικού ήθους κόρη του ιδιαίτερα χαρισματικού, χαρτιστή πατέρα και
εργάτη των ρετιρέ, αποδεικνύεται ως η πραγματική κληρονόμος του πύργου,
των γαιών και του τίτλου που με δόλο είχε αποκτήσει ο νεόπλουτος πατέρας
του καλού βουλευτή που είναι και καλός της. Oπότε, μετά από περιπέτειες που
θα τις ζήλευε κάθε τηλεοπτικό σίριαλ της εποχής μας, η αριστερή κόρη του
λαού, αλλά πραγματική αριστοκράτισσα και ζηλευτή κληρονόμος, παντρεύεται
τον ανθρωπιστή βουλευτή Egremont και η Sybil εισέρχεται στον κόσμο των
σαλονιών, όπου πραγματικά ανήκει.
Σ’ ό,τι αφορά τα δυο επαναστατημένα, αριστοφανικά εργατόπαιδα και τις
χαριτωμένες, χειραφετημένες εργάτριες γκόμενές τους, που αντιπροσωπεύουν
στο μυθιστόρημα το σύνολον της εργατικής τάξης, επειδή βοηθούν με
αυταπάρνηση την αξιαγάπητη Sybil και, συνακόλουθα, τη λύση της πλοκής,
αμείβονται, ή μάλλον εξαγοράζονται από τους φιλάνθρωπους ευγενείς. Έτσι,
ανοίγουν δική τους εταιρία, παντρεύονται τις καλές τους και ενσωματώνονται
μια χαρά στο σύστημα Eίναι τα πρότυπα της νέας τάξης των
«αυτοδημιούργητων» που, μαζί με τις κυρίες τους, θα γίνουν οι πιστότεροι
στυλοβάτες της αστικής κοινωνίας. Tα «δύο Έθνη», που τόσο παραστατικά
εμφανίστηκαν στο λόγο του νεαρού αγνώστου στην αρχή του μυθιστορήματος,
ανάγονται τελικά σε ένα, αφού στο πολιτικό υποσυνείδητο του αριστοκρατικού
αυτού μυθιστορήματος, η εργατική τάξη μοιάζει να μην έχει θέση.
Στο Mary Barton της Elizabeth Gaskel, εμφανίζεται το γοτθικό φάσμα
της παραστρατημένης, μεταμελημένης πόρνης, προκειμένου να σώσει την
ανιψιά της Mαίρη από το δίχτυ της αποπλάνησης που της έχει στήσει ο γιος του
καπιταλιστή. H Mαίρη σώζεται από τον ηθικό όλεθρο, όταν συνειδητοποιεί ότι
η καρδιά της κτυπά για τον αφοσιωμένο σ’αυτήν συνετό εργάτη Tζεμ. Αντί της
Mαίρης, ωστόσο, παραστρατεί η πλοκή. Γιατί, το κοινωνικό πρόβλημα της
εργατικής εξέγερσης, με πρωταγωνιστή τον χαρτιστή εργάτη Τζον Μπάρτον,
που τόσο επιτακτικά είχε τεθεί ως ο θεματικός πυρήνας του μυθιστορήματος,
στη μέση της αφήγησης απωθείται. Το συλλογικό δράμα δίνει τη θέση του στο
ατομικό, και η πάλη των τάξεων μετασχηματίζεται σε αστυνομική πλοκή. Ίσως
δεν είναι τυχαίο ότι στα περισσότερα βιομηχανικά μυθιστορήματα η πλοκή
οδηγεί συχνά στο δικαστήριο, όπου η απονομή της δικαιοσύνης, είναι πάντοτε
ορθή. O Θεσμός, αποκαλύπτει την αλήθεια και, όπως στα αστυνομικά
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μυθιστορήματα, επαναφέρει αναδρομικά την αιτιακή τάξη στο χρόνο. και στο
κοινωνικό κοσμοείδωλο. Έτσι, μαζί με το happy end, ο θεσμός της δικαιοσύνης
προσφέρει άλλοθι στην αστική, ταξική συνείδηση.
Κοντολογίς, χάρη στην ειδολογική ρωγμή που σημαδεύει την εξέλιξη της
πλοκής, ο αθώος, φιλήσυχος εργάτης Tζεμ απαλλάσσεται του φόνου του
επίδοξου καπιταλιστή εραστή της Mαίρης Mπάρτον, τον οποίο άθελα είχε
σκοτώσει ο πατέρας της, και επέρχεται η υπέρβαση της πάλης των τάξεων.
Πρώτον, με την αμοιβαία χριστιανική συγχώρεση και συμφιλίωση του
συντετριμμένου χαρτιστή εργάτη, τη στιγμή του θανάτου του, με τον
μεταμελημένο εργοστασιάρχη, και δεύτερον, με τη μετανάστευση του νεαρού
ζεύγους, από το βιομηχανικό Mάντσεστερ σ’ένα ειδυλλιακό αγρόκτημα στον
Kαναδά. Iδιοποιούμενη τον προφητικό λόγο, η αφηγήτρια δεν ενοράται πλέον
το καταστροφικό μέλλον της διχασμένης κοινωνίας που απετέλεσε το κίνητρο
της αφήγησης, αλλά το ευτυχές παρόν της ηρωίδας της: «Bλέπω, ένα
ευρύχωρο, ξύλινο σπίτι μέσα σ’έναν ωραίο κήπο, και μία συστάδα με
οπωροφόρα δέντρα. Στην πόρτα του σπιτιού, στέκεται η Mαίρη, περιμένοντας
τον άντρα της να γυρίσει από τη δουλειά· και καθώς περιμένει, ακούει
χαμογελώντας τα παιδάκια της να τραγουδούν: Παλαμάκια να χτυπάς, για να
έρθει ο μπαμπάς».39 Η πάλη των τάξεων και ο τρόμος της επανάστασης
απωθούνται έτσι στα βάθη του αστικού υποσυνείδητου και αντικαθίστανται,
στο φαντασιακό επίπεδο, από την αυτοϊκανοποίηση της κοινωνικής
ευαισθησίας, και της ατομικής ευδαιμονίας.
Aλλά και ο Nτίκενς, στο μυθιστόρημά του Hard Times, παρά την
ανελέητη κριτική στην οποία υποβάλλει όλους τους εξουσιαστικούς θεσμούς
και τους εκπροσώπους τους, παρά την σατανική σκηνοθεσία του χώρου και την
παλινδρόμηση του χρόνου σε ένα ακίνητο παρόν, που συμβολίζει την
εκρηκτική ανάδυση από το υποσυνείδητο του καπιταλιστικού συστήματος του
απωθημένου νόμου της ζούγκλας, εντούτοις, καθιστά συνυπεύθυνους και τους
δημαγωγούς συνδικαλιστές και τη ζωώδη μάζα των εργατών για την
ανθρωπολογική αυτή οπισθοδρόμηση. Η καθολική καταδίκη της κοινωνίας,
ωστόσο, που χαρακτηρίζει τον προφητικό λόγο, αποκλείει κάθε ρεαλιστική
αντιμετώπιση του ταξικού προβλήματος. Ως αποτέλεσμα, η λύση μετατοπίζεται
στο χώρο του φαντασιακού. Το χρέος του Nώε για τη σωτηρία του ανθρώπινου
είδους αναλαμβάνει εδώ, όπως και σε πολλά μυθιστορήματα του Ντίκενς, το
θηλυκό στοιχείο, το οποίο εμφανίζεται ως ο κατεξοχήν φορέας του φωτός, της
χριστιανικής αγάπης, της αυταπάρνησης, της ειρήνης και του πολιτισμού.
Έτσι, ο ταπεινός εργάτης ήρωάς του προικίζεται με αυτές τις φαντασιακές
θηλυκές αρετές. Για το λόγο αυτό, γίνεται το εξιλαστήριο θύμα τόσο της
αστικής όσο και της εργατικής τάξης και βρίσκει τραγικό θάνατο. Eπιζούν μόνο
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οι δύο αγαπημένες ηρωίδες του: η ψυχοκόρη Λουίζα, η οποία είχε το σθένος να
υπερασπιστεί τις ηθικές και ανθρωπιστικές αξίες της και να μην αφομοιωθεί
από το σύστημα, και η υπομονετική εργάτρια Ραχήλ, αγαπημένη του άτυχου
ήρωα. Στο τέλος του μυθιστορήματος, η προφητική φωνή του αφηγητή
ενώνεται με τη φωνή της ηρωίδας του:
Mα πόσα μπορούσε να δει [η Λουίζα] από το Μέλλον; Θα έβλεπε μία
εργάτρια, το βαφτιστικό της Pαχήλ, ύστερα από μία μακρόχρονη
αρρώστια, να παρουσιάζεται και πάλι, με το χτύπημα της σφυρίχτρας,
στο εργοστάσιο ... μία γυναίκα με στοχαστική ομορφιά, ντυμένη πάντα
στα μαύρα, ήρεμη και γλυκιά, ακόμα και πρόσχαρη, ...μία γυναίκα που
δούλευε, δούλευε ασταμάτητα, μα ήταν ευχαριστημένη γι’ αυτό, και
προτιμούσε να βλέπει τη δουλειά σαν τη φυσική της μοίρα, ως τη στιγμή
που δεν θα μπορούσε πια να δουλεύει άλλο από τα γεράματα; Το έβλεπε
αυτό η Λουίζα; Αυτό θα πραγματοποιούνταν.40
H αφηγηματική στρατηγική του εξορκισμού της ταξικής πάλης,
υποβιβάζει στα μυθιστορήματα αυτά την εργάτρια σε μιαν εξαϋλωμένη
αφαίρεση. Σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο, η παραδειγματική προβολή του θηλυκού
στοιχείου αλληγορεί την επιθυμία αφανισμού της εργατικής απειλής.
Χρησιμεύει έτσι ως φαντασιακό άλλοθι στην κακής πίστης αστική συνείδηση,
που θέλει το σύστημα να διατηρείται ανέπαφο. Ίσως γι’αυτό, ο ιστορικός David
Thompson είδε τον Nτίκενς να «πλησιάζει περισσότερο προς τον Αϊ-Bασίλη,
παρά τον Kαρλ Mαρξ».41
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αφορούν σε θέματα φύλου και ισότητας. Έχει δημοσιεύσει, μεταξύ άλλων, τα :
«Εγκληματολογία και Φύλο: Eιδικά Θέματα» στο Έμφυλη Εγκληματικότητα,
Εκδ. Α. Σάκκουλα, Αθήνα 2006, «Ενδοοικογενειακή Βία: Η κακοποιημένη
γυναίκα – Η νομική διάσταση από την οπτική του φύλου» στο Αντεγκληματική
Πολιτική ΙV, σ. Ποινικά, τευχ. 62, «Η Νομική Συμβουλευτική και η συμβολή
της στην καταπολέμηση της ανεργίας: Tο παράδειγμα του Κ.Ε.Θ.Ι.»,
ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π, τευχ.66-67, «Έρευνα στις Ελληνικές Φυλακές. Α΄ Τα
Σωφρονιστικά Καταστήματα Ανηλίκων Κορυδαλλού και Κασσαβέτειας» Ν.
Κουράκης – Φ. Μηλιώνη κ.α, σ. Ποινικά, τευχ. 44, εκδ Σάκκουλα, Αθήνα 1995,
«Νεαροί κρατούμενοι μετά την αποφυλάκισή τους: Τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν, τα ποσοστά υποτροπής και η περαιτέρω πορεία τους μέσα
στην κοινωνία. Συμπεράσματα μιας επαναληπτικής έρευνας» στο Ποινικός
Λόγος, έτος Δ΄, Νοέμβριος- Δεκέμβριος, τευχ.6/2004, σελ.2895-2912,
«Προβλήματα Ανηλίκων : O ρόλος των Εκπαιδευτικών» στο www.
theartofcrime.gr, Ιούλιος 2006.
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΑΪΦΩΤΗ, Ζωή
zdaifoti@med.uoa.gr
Η Ζωή Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη είναι καθηγήτρια φαρμακολογίας στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής
Εταιρείας Φαρμακολογίας, και βραβευμένη δις από την Ακαδημία Αθηνών.
Έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στα Ινστιτούτα Arhenius Lab. και
Karolinska της Στοκχόλμης και στο Max Plank του Γκέτινγκεν. Η έρευνά της
επικεντρώνεται σε πειραματικές προσεγγίσεις των συναισθηματικών
διαταραχών και της ουσιοεξάρτησης, φυλικές και ατομικές διαφορές τόσο στην
έκλυση των αντιστοίχων διαταραχών όσο και στην απαντητικότητα στα
φάρμακα., και αφορά στη μελέτη της μεταβολής της συμπεριφοράς καθώς και
της νευροχημείας και νευροβιολογίας. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και έχει επιβλέψει πενήντα διδακτορικές διατριβές. Η συγγραφική της παρουσία είναι έντονη, τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς, ενώ δραστηριοποιείται τόσο μέσα όσο και έξω από
τον χώρο του Πανεπιστημίου (είναι Μέλος της Eπιτροπής Σύνταξης του 1ου
Εθνικού Συνταγολογίου, Μέλος της Επιτροπής Εγκρίσεως των Φαρμάκων του
ΕΟΦ, Εμπειρογνώμων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έγκρισης Φαρμάκων
(Κεντρική Διαδικασία) ΕΜΕΑ (European Medicinal Evaluation Agency, κ.α.).
PINNICK, Cassandra
cassandra.pinnick@wku.edu
Η Cassandra L. Pinnick είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο του
Western Kentucky. Η έρευνά της επικεντρώνεται στα πεδία της θεωρίας του
ορθολογισμού και της φιλοσοφίας της επιστήμης. Έχει δημοσιεύσει στα
περιοδικά Philosophy of Science, Metascience, Social Studies of Science,
Science & Education, Social Epistemology. Είναι γνωστή, ειδικότερα, για την
κριτική της στην κοινωνιολογία της επιστήμης και την φεμινιστική φιλοσοφία
της επιστήμης. Διδάσκει κυρίως μαθηματική λογική και φιλοσοφία της
επιστήμης. Η Δρ. Pinnick ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια της Πανελλήνιας
Ένωσης Μαθηματικών, του Universidad de Guanajuato στο Μεξικό, του Japan
Studies Institute, του Ohio University Center for Ethics, και είναι επισκέπτρια
ερευνήτρια στο Center for Philosophy of Science του Πανεπιστημίου του
Pittsburgh. Έχει υπηρετήσει ως ταμίας και γραμματέας της Διεθνούς Εταιρείας
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (International Society for the History
of Philosophy of Science [HOPOS]). Η τελευταία της δουλειά είναι μία κριτική
του Επιστημονικού Ρεαλισμού για το περιοδικό Studia Culturological,
Divinatio (υπό δημοσίευση 2008).
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ΠΟΛΙΤΗ, Τζίνα
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Η Τζίνα Πολίτη, διδάκτωρ Αγγλικής Λογοτεχνίας, είναι ομότιμη καθηγήτρια
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ως fellow του κολεγίου
Churchill δίδαξε επί σειρά ετών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στην
Αγγλία. Βιβλία και μελέτες της πάνω στην Αγγλική, την Ελληνική και τη
Συγκριτική Λογοτεχνία έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το
1998 ήταν η πρώτη γυναίκα πανεπιστημιακός που τιμήθηκε με το «Βραβείο
Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας και Έρευνας» από το Ίδρυμα
Τεχνολογίας και ΄Έρευνας. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφόρησαν βιβλία της από
τις Εκδόσεις Άγρα: «Συνομιλώντας με τα Κείμενα» (1996), «Στα Όρια της
Γραφής» (1999), «Δοκίμια για το Ιστορικό Μυθιστόρημα» (2000) και η
«Ανεξακρίβωτη Σκηνή» (2001). Το πιο πρόσφατο βιβλίο της, που εκδόθηκε το
2006 και πάλι από τις Εκδόσεις Άγρα, είναι επίσης μια συλλογή δοκιμίων με
τίτλο «Περί Αμαρτίας, Πάθους, Βλέμματος και Άλλων Τινών».
ΣΗΦΑΚΗ, Ευγενία
evsifaki@gmail.com
Η Ευγενία Σηφάκη είναι τακτική συνεργάτης του Προπτυχιακού
Προγράμματος Θέματα Φύλου και Ισότητας, ενώ διδάσκει ευρωπαϊκή
λογοτεχνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Σπούδασε στο Α.Π.Θ και το
Κολέγιο King’s του Λονδίνου. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
συμπεριλαμβάνονται η ποίηση του 19ου αιώνα (προσπαθεί να συμφιλιώσει την
«εκ του σύνεγγυς ανάγνωση» της ποιητικής γλώσσας με μία ευρύτερη
κοινωνική και πολιτισμική κριτική), η ταξιδιωτική λογοτεχνία, το γυναικείο
ρομαντικό μυθιστόρημα και η φεμινιστική θεωρία. Οι περισσότερο πρόσφατες
δημοσιεύσεις της που αφορούν θέματα φύλου περιλαμβάνουν τα «Έχει φύλο η

λογοτεχνία; Το ιρλανδικό εθνικό αφήγημα και το παράδειγμα της
Sydney Owenson, Lady Morgan», περ. Σύγχρονα Θέματα, Αθήνα ,
Ιούλιος 2007, “A Gendered Vision of Greekness: Lady Morgan’s Woman or:
Ida of Athens (1809) στο V. Kolokotroni and E. Mitsi (ed.) Women Writing
Greece, Rodopi Press, Amsterdam (2008) “Masculinity, Heroism and the
Empire: Browning’s Clive (1880) and other Victorian re-constructions of
the story of Robert Clive (1725-1774)” στο Victorian Literature and
Culture, Cambridge (Ιανουάριος 2009) και το «Μme de Staël’s Cosmopolitan
Imaginary and Sydney Owenson’s Early Novels”στο Etudes Irlandaises, Paris
(υπό δημοσίευση, Ανοιξη 2009).
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1. ENCOUNTERS OF CRIME AND GENDER
Fotini Milioni, Criminal lawyer
Academic associate, Law School, University of Athens
The criminality of women, in depth of time and at international level, is much
lower than that of men, a fact that has provoked various discussions. Still, the
evidence shows that increase in female crime is much speedier than the
analogous increase in male crime. Consideration about female crime follows, at
times, the more general tendencies and discussions regarding crime. Various
diffused biological or sociological theories influence, accordingly, the field of
criminology. The debate over whether feminist criminology constitutes a branch
of research on its own, dealing with female crime with its special theoretical
tools, or whether it is mainly a specialised direction within the more general
field of crime theory and research, is still on the agenda. The fact is though, that
feminist thought has influenced the science of criminology both at the level of
approach to the phenomenon of crime, introducing the factor ‘gender’ to
criminological thought, revealing thus dimensions such as the relation of female
crime to traditional female roles (as in the case, for example, of stealing from
department stores), and at the level of methodology, with the borrowing of
research models such as content analysis, which were dominant in feminist
thought. The input of the gender perspective has been essential in the revelation
of other aspects of the phenomenon of female crime, its correlation with factors
such as the law, justice, punishment and, also, the demystification and depathologization of the phenomenon of the ‘woman criminal’, which, for many
decades had been identified as a form of mental disease.
In Greece, research data concerning female crime is very little. Neither
is there much research concerning the woman prisoner and ensuing questions
pertaining to the necessity of separate establishments for incarcerated women,
the special adjustment of the conditions of detention to women’s special needs,
such as motherhood, or the increased use of tranquillisers. All of the above are
discussed in this paper, in the hope of a more lucid contribution of the factor
‘gender’ to criminological thought and research, that will promote, accordingly,
the development of policies dealing with the phenomenon of female crime.
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2. MENTAL HEALTH AND WOMEN: NEW RESEARCH APPROACHES,
NEW PERSPECTIVES
Z. Papadopoulou-Daifoti, Professor of Pharmacology
Medical School, University of Athens
email: zdaifoti@med.uoa.gr
Mental health is as important as physical health to the overall well-being of
individuals, societies and countries. Advances in neuroscience and behavioural
medicine have shown that, like many physical illnesses, mental and behavioural
disorders are the result of a complex interaction between biological,
psychological and social factors. Depression, anxiety, psychological distress,
and escalating rates of substance use affect women to a greater extent than men
across different countries and different settings. Researchers are finding that
men and women are different in ways that go beyond their reproductive
systems, hormones, and bone structure. They get many of the same diseases, but
they may have different symptoms, their diseases may progress differently, and
they may respond differently to treatment.
For most of its history, medicine has been male oriented. The medical
profession now recognizes that women's physiology is different and realizes
that women’s health is one of its leading issues. A rapidly burgeoning literature
documents copious sex influences on brain anatomy, chemistry and function.
Today, the research on brain differences could protect survival by improving
treatments for a variety of disorders. Over the last several years, research has
accumulated indicating that drug results from male-only clinical trials may not
apply equally to women, or may not give data on effects important to women.
In fact, gender difference in drug effect is a growing area of research.
The main focus of our work concerns the understanding of gender
differences regarding the pathophysiological substrate of “depressive-like”
symptomatology, as well as the effects of antidepressant drugs. Specifically, we
explore some of the possible explanations for gender differences in depression
on detailed behavioural analyses, neurochemical and neurobiological estimation
of brain neutotransmitter function in specific rat brain regions in various animal
models of depression. Our work extends to a genetic model of depression.
Our efforts to understand sex differences in the onset, presentation, course,
and treatment of mental illnesses may provide
• evidence on the prevalence and causes of mental health problems in
women as well as on the mediating and protective factors and
• promote the formulation and implementation of health policies that
address women's needs and concerns from childhood to old age.
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3. FANTASIES OF THE FEMININE: A FEMINIST APPROACH TO GREEK
TRAGEDY
Ekaterini-Douka Kabitoglou, Professor Emeritus,
English Department, Aristotle University of Thessaloniki
This paper investigates—with the help of feminist thought and drawing
especially on the work of French theorists Luce Irigaray and Julia Kristeva—the
‘masquerade’ of the masculine behind the mask of femininity, as conveyed in
Greek tragedy. It exposes the male desire to appropriate the feminine and act as
woman, while at the same time holding onto the hegemony over the signs. This
is the site where the ‘economy of castration’ (in its psycho-analytic dimension)
is projected, as the system that dominates the imaginary as well as the symbolic
order of ancient Greek society and thought. The play Bacchae by Euripides is
considered the ‘topos’, where the male mimetic game (as dia-spora and dismemberment) that characterises the castration politics of our culture is first
inscribed. The Horesteia by Aeschylus is also chosen, as representing the
murder of woman/mother, which has suffused our collective, European,
unconscious. Our wandering in this theme, of the oppression of the feminine by
patriarchy, traces the lost or betrayed female genealogy, which is documented in
the Greek mythological imaginary, and ends with the enigmatic figure of the
goddess Athena, which still (maybe) signifies the double syntax (of feminine
‘nature’) offering and alternative symbolic, where it will not be necessary to
lament the ‘tragic’ loss of ‘being’ for the acquisition of ‘logos’. When the
feminine ceases to be only an object (of desire) and is established as the subject
of its (own) fantasies, then ancient tragedy, too, will have played a new, crucial
role.
4. WORKING CLASS WOMAN IN THE PERIOD OF THE INDUSTRIAL
REVOLUTION AND AFTER: REALITY AND MYTH
Jina Politi, Professor Emeritus
English Department, Aristotle University of Thessalonliki
In this neo-liberal period we live in, the working class woman is, once again,
tried hard: unemployment, insecurity, attack on her insurance rights, ruthless
exploitation by prostitution networks. All she had claimed and gained in bloody
struggles is now cancelled by the System. The purpose of this paper is to revive
the historical memory of these fights and the causes that led to them. Research
in factual evidence, concerning the conditions of life and work of working class
women in the period of the Industrial Revolution, leads to the thought that
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maybe we should revise certain theses and certain ‘blind spots’ in feminist
theory, especially with respect to the inconsistencies that breach the patriarchal,
capitalist system. Factual research is juxtaposed to the imaginary representations of working class women in prose fiction, which involves, during that
period, a radical transformation in structure – a transformation that reflects the
very inconsistencies of the patriarchal, capitalist system and its urgent
ideological demands.
5. DOES SCIENCE HAVE GENDER? FEMINIST THEORY ON SCIENCE
AND WHY (MALE) SCIENTISTS OUGHT TO PAY
Cassandra L. Pinnick, Professor
Philosophy, Western Kentucky University
email: cassandra.pinnick@wku.edu
If science aims for true or reliable theories, then is it possible to improve
science – further its aims for truth or reliability – solely by an increase in the
number of women scientists? Most scientists balk at the suggestion. And yet,
the key feminist thesis on science is that more women boost science and its
aims. On its face, this thesis makes a straightforward empirical claim. So why
not put it to the test and thereby resolve the issue? Indeed, if there is significant
empirical support for the thesis, then the allocation of educational resources in
science should be (re)structured appropriately. In other words, if the feminist
thesis is correct, then one consequence would be that educational systems ought
to promote women over men in science education and careers. Viewed in this
way, the predominantly male status quo in science stands to lose educational
advantage and even career posts. Thus, scientists who ignore the feminist thesis
do so at their risk. And because the feminist thesis about science reaches
ultimately to a policy decision that concerns the use of limited or scarce
(educational and career) resources, we all have a duty to understand and assess
feminist theory about science. This paper lays the foundation for such
understanding and will attempt to go some way toward assessment.
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