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Για όλους τους λόγους, που απαριθμώ και προσπαθώ να αναλύσω στις 

σελίδες που ακόλουθα»*, η ολοκλήρωση αυτής της διατριβής υπήρξε Yt« 

μένα διαδικασία μη ευθύγραμμη και γιαυτό χρονοβόρα και κοπιαστική·

'ίσως να μην είχε ολοκληρωθεί χωρίς την υποστήριξη και την ψυχολογ ι-* 

κή βοήθεια ορισμένων ανθρώπων, γυναικών στην πλειοψηφία τους.

Καταρχήν,από τη θέση αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις γυναίκες 

Φεμινίστριες, που μου εμπιστεύτηκαν τα πολύ ιδιωτικά βιώματα τους, 

χαρίζοντας μου ένα υλικό που n αξία του υπερβαίνει τα πλαίσια αυτής 

της εργασίας.

Επίσης αναγνωρίζω την πολύτιμη και γενναιόδωρη καθοδήγηση που μου·^ 

προσέφεραν, σε όλα τα στάδια της εκπόνησης αυτής της διατριβής, 

οι καθηγήτριες Μαρία Νασιάκου και Ά ν ν α  Φραγκουδάκη. Οι εύστοχες 

ύαι 1'φωτισμένες'' παρατηρήσεις τους μου επέτρεψαν να πραγματευτώ 

ένα θέμα που για το επιστημονικό κατεστημένο θεωρείται ακόμα περι

θωριακό.

✓
θα ήθελα ακόμη, εδώ, να αναφέρω τον παλιό μου καθηγητή στην Ecole

/
Pratique des Hautes ,-Etude§; P.H .C-hombart de-Lauwe, «»

%
που μου δίδαξε, στην πράξη, τη δ ύ σ κ ο λ η .διάσταση της παραδοχής * 

των ά λ λ ω ν .

Το σεμινάριο ψυχολογίας και φιλολογικής ανάλυσης που είχα την 

τύχη να παρακολουθήσω στο Πανεπιστήμιο του Harvard πλούτισε, όπως 

πιστεύω, την οπτική μου ενώ η συμμετοχή μο ύσ το Center f or · Pese'arch 

-■on Women, <rro—· Wollesley College,αποδείχτηκε μια ανεκτίμητη 

εμπειρία, ιδιαίτερα χάρη στην υποστήριξη των s. Bailey και Ρ. 

Macintosh.



'  Ευχαριστώ τη φίλη «ου Χριστίνα Βλαχσώτοιχου για τις πολλές ώρες 

nou περάσανε συζητώντας θέματα που σχετίζονταν με τη συλλογή

και την επεξεργασία του υλικού. %

Στο μεταίχμιο της προσωπικής σχέσης,της επιστημονικής κριτικής 

και. της γυναικείας αλληλεγγύης, ευεργετική στάθηκε για μένα ιδιαίτερα 

η παρουσία της Hildegund Heinl, της Ηλιάννας Αντωνακοπουλου, της 

Έ ψ η ς  ΑΡδελά, της Ευγενίας Γεωργαντά, της Μαρίνας Παπαγιαννάκη και 

της Αλέκας Φρειδερίκου.

Ο Χαράλαμπος Βλαχούτσικος με συνοδέυσε δημιουργικά και με στήριςε 

όταν ηλήθαιναν οι αμφιβολίες μου. Και για το λογο αυτόν, τον % 

ευχαριστώ.

Πολύτιμη, ακόμη, ήταν η βοήθεια της A<ppo6itnc Αποστολιδου, που είχε 

την ευθύνη της μεταφοράς του κειμένου στον υπολογιστή, καταρρίπτοντας 

τα Φυλετικά στερεότυπα για τη γυναικεία 1 'αδυναμία11 περί τα 

ηλεκτρονικά.

Η Ελένη Σταυροπούλου, τέλος, με την παρουσία της, μπόρεσε να μου

εξασφαλίσει ένα ζωτικό χώρο, που τόση ανάγκη είχα, όλον αυτό τον
b

καιρό.

X. Σ. I.



Η έρευνα αναψέρεται στις διαδικασίες συγκρότησης της γυναικείας ταυτότητας 

στη σημερινή Ελλάδα. Αναλύει τις εσωτερικές συγκρούσεις και αντιφάσεις όπως 

βιώνονται από γυναίκες φεμινίστριες κατά το στάδιο του μετασχηματισμού μιας 

αυστηρά πατριαρχικής κοινωνίας.

Οι συγκρούσεις απορρέουν από τη "νό9α επιτρεπτικότητα" που χαρακτηρίζει τους

παραδοσιακά ανδρικούς τομείς της σεξουαλικότητας, των ανώτερων σπουδών και

του επαγγέλματος. Στις αντίποδες του #άμου και της μητρότητας, οι τομείς αυτοί

παραμένουν συμβολικά απαγορευμένο έδαψος jjia τις σημερινές Ελληνίδες. *
' *

Το κύριο εύρημα της έρευνας είναι ότι οι συμβολικά αντιτι9έμενοι αυτοί χώροι 

λειτουργούν ως "σύστημα συχκοινωνούντων δοχείων" που επιτρέπει την υπόγεια ροή 

της ψυχικής ενέργειας.

Το σύστημα αυτό παρέχει το ερμηνευτικό κλειδί που επιτρέπει την κατανόηση 

των ασυνείδητων διαδικασιών, που τείνουν στην υπέρβαση των αντι9έσεων μεταξύ 

των φυλετικών επιταγών και των προκλήσεων του εκσυγχρονισμού.

« % 
%
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Εισαγωγή

Η εμπειρία που απέκτησα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ως κλινικός 

ψυχολόχος, η επαφή μου μ’ένα ευρό φάσμα χυνσικών στην πόλη και στο χωριό, ως 

στέλεχος των μορφωτικών κύκλων της ΧΕΝ, τα προσωπικά βιώματα από την ένταξή 

μου στο φεμινιστικό κίνημα, όλα αυτά με ευαιο9ητοηοίησαν χια την ψυχοκοινωνική 

πραχματικότητα των χυναικώγ στην Ελλάδα, σήμερα.

Συχκεκριμένα μου έδειξαν αφενός τη βαθιά κρίση του παραδοσιακού ρόλου όπως 

βιώνεται από χυναίκες που δρουν αποκλειστικά μέσα στα όριά του και αφετέρου τη 

συχκρουσιακή διάσταση που χαρακτηρίζει τόσο την εμπειρία των χυνσικών που 

διευρύνουν τα όρια αυτά με εηαχχελματικές και άλλες δραστηριότητες όσο και 

εκείνων που αμφισβητούν και την ίδια, αυτή πατριαρχική τάξη πραχμάτων.

Παρά τις πολύ ανόμοιες ατομικές εμπειρίες, που οφείλονται σε ιδιοσυχκρατικούς 

αλλά και οικονομικούς, μορφωτικούς και ιδεολογικούς ηαράχοντες, υπάρχει σε 

πολλές χυναίκες η αίσ9ηση μνας οριστικής ρήξης με το παρελθόν, η οποία όμως 

δεν συνοδεύεται πάντα από την εικόνα ενός μέλλοντος διαφορετικού. Αλλά και 

στο παρόν, οι αντιφάσεις και οι συμβιβαστικές λύσεις, που χια κάποιες χυναίκες 

είναι έκδηλες ενώ χια άλλες παραμένουν αδιαφανείς, αφήνουν τη χευση μιας 

δυσφορίας τόσο έντονης που καταληχει να αναχαιτίζει την αναζήτηση νέων 

σχημάτων ζωής.

Οι χυναίκες βρίσκονται σήμερα αντιμε'τωπες με μια διπλή σύχκρουση, τόσο ενάντια 

στην καταπιεστική δομή της πατριαρχίας όσο και ενάντια στις εσωτερικές 

αναστολές που εμποδίζουν την κοινωνική τους ενπλικίυση.

Είναι ωστόσο σαφές ότι οι χυναίκες δεν εφησυχάζουν πλέον παραδομένες στα 

Φυλετικά τους καθήκοντα, έστω και αν συνεχίζουν να ανταποκρίνονται σ'αυτά.



Είναι επίσης σα*ές όχι οι συγκρούσεις και χα α&ιέξοδα που σηματοδοτούν χη 

διαδρομή προς χη χειραφέτηση είναι πολλά και ορισμένες ε-ορές μοιάζουν 

ανυπέρβλητο..

Είναι εντούτοις δέδαιο ότι ιιέσα σ αυτή την πεοιοοέουσα ατμόσφαιρα δομικών και 

ιδεολογικών αντιφάσεων, την έλλειψη ζωτικότητας του φεμινιστικού κινήματος, τη 

συορίκνωση της συλλοχικής δράσης του καδώς και τη διάχυτη απογοήτευση, οι 

χυναίκες επιχειρούν να συχκροτήσουν μια νέα ταυτότητα.

Αυτή την κοινή εμπειρία των χυναικών στην Ελλάδα μετά το 1975 επιχειρώ να 

καταχράψω και να ερμηνεύσω στην έρευνα που ακολουδεί.

Ιχην ελληνική κοινωνία ριζικές αλλαχές αρχίζουν να επέρχονται στον 

παραδοσιακό ρόλο της χυναίκας, ως συζύχου και μητέρας, ύστερα από τον Β' 

Παχκόσμιο Πόλεμο.

Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί καδορίζουν νέες ανάχκες και διανοίχουν νέες 

δυνατότητες, μοιραία όμως δημιουρχούν και ένα κλίμα έντονων αντιφάσεων, το 

οποίο οι χυναίκες διώνουν με ιδιαίτερη οξύτητα.

Η ελληνική κοινωνία, παραδοσιακά δαδιά καταπιεστική χια τις χυναίκες, 

χαρακτηρίζεται σήμερα από τις εχχενείς αυτές συχκρούσεις της μεταδοτικής 

περιόδου. Οι συχχρονες αξίες της αυτοπραχμάτωσης και της ίσης μεταχείρισης 

κυκλοφορούν δέδαια στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα, Βρίσκοντας ίσως κι ένα πρώτο 

έρισμα δεσμικής κατοχύρωσης στο νέο οικοχενειακό δίκαιο.* Ωστόσο οι διερχασίες * 9

1 Παρά το χεχονός ότι από το 1982 και μετά μια σειρά νομοδετημάτων 
κατοχυρώνει την ισότητα των εώλων, παρατηοείται τεράστια αναντιστοιχία 
ανάμεσα στους δεσμούς και την κοινωνική πρακτική, βλ. Ε. Βαρίκα Ο 985).
9. Αλεβίζου, Μ. Παπαχιανν<?κη (1986). Και Ν. Σκουιέρη - Διδασκάλου (1984) χια 
μιαν ανδρωηολοχική προσέ^χιση στο δέμα της "αναπαρα^ωχής της χυναικείας 
υποτέλειας στο χώρο της δεσμικής και καδημερινής ζωής", σ. 9.



της αλλαχής όεν συγκροτούν ενιαίο πλαίσιο αναφοράς σε σχέση υε τον κοινωνικό 

ρόλο των χυναικών>

&ς εκ τούτου οι διερχασίες συνειδητοποίησης της ιεραρχικής διαφοράς των 

φύλων., από τις ίδιες τις χυναίκες, παραιιένουν αποσπασματικές. συχνά 

αντιφατικές, και τείνουν προς μια. στην καλύτερη περίπτωση, ατελή θεώρηση της 

χυναικείας κατάστασης μέσα από το χενικότερο πρίσμα της ανάχκης κοινωνικού 

εκσυγχρονισμού.

2την Ελλάδα, τη στιχμή αυτή μπορεί να παρακολουθήσει κανείς πολύ καθαρά το 

μετασχηματισμό μιας κοινωνίας δομημένης πάνω στις αρχές της φυλετικής 

εξάρτησης. Πρακτικές που αλλάξουν και παραδοσιακά σχήματα που εμμένουν 

αποτελούν δυνάμεις σε αντίρροπη μεταξύ τους σχέση. Το "παραδοσιακό" και το 

"σύχχρονο" άλλοτε συνυπάρχουν σε μια ευαίσθητη ισορροπία και άλλοτε 

συγκρούονται βίαια.-’

Μέσα σε συνθήκες δομικής ρευστότητας, ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός 

χυναικών - πολλές με ανώτατη παιδεία - εισρέει στην αχοοά ερχασίας, χωρίς οι 

περισσότερες να αηοκηούσσουν τον παραδοσιακό ρόλο της συξύχου και μητέρας. Οι 

προσωπικοί στόχοι Φέρνουν συχνά τις χυναίκες αυτές αντιμέτωπες με κοινωνικές 

προσδοκίες που κατάχονται από το παλιό σχήμα προτεραιοτήτων του φυλετικού

2 η έννοια του "κοινωνικού ρόλου των φύλων" (gender role) που συνδέεται με 
την έννοια του "κοινωνικού φύλου" (gender) σφυρηλατήθηκε σε αντιδιαστολή με το 
"βιολοχικό φύλο" (sex) και δηλώνει τις ιδιότητες και συμπεριφορές που θεωρούνται 
αρμόζουσες χια το κάθε φύλο σε μια δεδομένη κοινωνία. Βλ. σχετικά και το άρθρο 
της R. Unger (1979 3). Ιτην παρούσα ερχασία οι όροι "φυλετικός ρόλος" και 
"κοινωνικός ρόλος των φύλων" χρησιμοποιούνται ορισμένες φορές ως ταυτόσημοι 
και αυτό χιατί ο δεύτερος καταντά δύσχρηστος όταν επαναλαμβάνεται.

3 Για μια ερμηνεία του φαινομένου με ιδιαίτερη έμφαση στον ελληνικό χώρο βλ.
Λ. Μουσούρου (1963).
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ρόλου, ενχείνονιας χις προσωπικές χους αντιφάσεις και ναρκο3ειώνιας την όηδια 

απόπειρα σύνδεσης σε ατομικό επίπεδο.4 5

Δεν είναι όμως μόνο οι γυναίκες με χις εηαχχελματικές και κοινωνικές 

Φιλοδοξίες που έρχονται σε ρήξη με τα σχήματα χου παοελδόντος.

Οι χυναίκες που ασχολούνται αποκλειστικά με χα οικιακά και μπχοικά χους 

καδήκοντα εκφράζουν μια Βαθιά αίσ3πση ανικανοποίητου χαυιόχρονα με μιαν 

αίσ3ηση παροπλισμού σιον παραδοσιακό ρόλο χους.^ Η οοχάνωση χης σύχχρονης 

ασχικής κοινωνίας διαχώρισε χην οικονομική από χην αναηαραχωχικη λειτουρχία. 

χης οικοχένειας και περιόρισε ως εκ χούχου χις 3εσμικές λειτουρχίες χης : "οι 

αλλαχές σχο εσωχερικό χης οικοχένειας.. οι δηαοχραφίκοί ηαράχονχες και η 

συνειδηχοηοίηση σχεχικά με χους ρόλους χων Φύλων είναι φαινόμενα 

αλληλένδετα".6 Οι αλλαχές αυχές είναι υηεύδυνες χια χην απομόνωση, χον 

περιορισμό και κυρίως χην υηο8ά3μιση χου χυναικείου χομέα, ως "εξω-οικονομικού” 

παράχοντα.7

4 Σχεχικά με χο ρόλο χων χυναικών σχο εσωχερικό χης οικοχένειας και χην 
ερχασία βλ. χια παράδειχμα R.L. Coser ed. (1974) ιδιαίχερα "Conflict and 
Contradiction In Women's Roles." σ. 473.

5 Παρά χην έλλειψη συστηματικής έρευνας σχον χομέα αυχόν, από πολλές 
κατευθύνσεις Φτάνει ένας χέχοιος απόηχος. Το αισ9ημα χης δυσφορίας και χου 
ανικανοηοίηχου χων χυναικών απαγχάχαι πάνχως και σχον αχροχικό χώρο.
Πρόσφαχη ανθρωηολοχική-κοινωνιολοχική έρευνα σε χωριό χης Βοιωχίας ανέδειξε 
χο μοχίβο αυτής χης διάχυχης αποσχέρησης. Χρ. Βλαχούχσικου (1987).

6 J. Glele (1974) σ. 470.

7 Η κοινωνιολόχος C. Delphy, ειδικά σχο άρ9ρο χης (1982), παρουσιάζει διεξοδικό 
χη συσκόχιση χης οικιακής προσφοράς ίων χυναικών σχις παραχωχικές διαδικασίες 
χου σύχχρονου καπιταλισμού. Η Η. Hartmann (1976) αναδεικνύει χους 
μηχανισμούς που αναπαράχουν χην υποχσχή αυχή μέσα από χην οικιακή ερχασία. Η 
D. Smith (1977) μιλάει χια χην "ιδιαίτερη συνείδηση χης νοικοκυράς" που η 9έση 
χης, κεντρική σχη ζωή όλων χων μελών xnc οικοχένειας, χην βχάζει ωσχόσο έξω 
αηο χα πραχμαχικά "κένχρα δράσης" Και είναι χνωσχό όχι η συνείδηση 
ορχανώνεχαι από χην πραχμαχική 9έση χου ατόμου σχον κόσμο. Δεν πρέπει να 
εκπλήσσει, επομένως, ούχε η αίσ9ηση παροπλισμού χων χυναικών ούχε και η 
υποχίμηση χου ρόλου χους σ,χις σύχχρονες κοινωνίες. Για χις χυναίκες σχην 
παραδοσιακή ελληνική κοινώνία βλ. σχεχικά και Ν. Σκουχέρη - Διδασκάλου (1984) 
ιδιαίχερα χη μελέχη "Τα εν οίκω ..." Για χό ρόλο ίων χαυχίσεων σχη διαιώνιση χου 
Φαύλου κύκλου βλ. χις 9έσεις χης Ν. Chodorov σχην ανασκόπηση των Θεωριών.
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Αηό την άλλη μεριά, τι εκιός σηιιιού απασχόληση διεύρυνε σημανιικά χο 

κοινωνικό πεδίο δράσης χων χυναικών. Η ηροσαουοσχικόχηχα ίων γυναικών σχις 

διπλές απαιτήσεις χου ωραρίου και χων οικογενειακών υποχρεώσεων, παρά χην 

πολλαπλή σωματική και ψυχική χους επιβάρυνση, υπήρξε ενχυηωσιακή. Το 

φαινόμενο αυχό μαρχυρεί άλλωσχε, πέρα από χις οικονομικές ανάγκες που χο 

ηροκαλούν. και χην ύπαρξη μιας χουλάχισχον αμφίθυμης σχέσης με χην ερχασίσ, 

χην κοινωνικόχηχα που προσφέρει κα3ώς και χη σχεχική ανεξαρχησία που 

διασφαλίζει. Η ερχαζόμενη χυναίκα σήμερα σχην Ελλάδα, ανχί3εχα με χην 

αρνηχική εικόνα χου παρελθόντος, ανχλεί κύρος αηό χην ιόιόχηχά χης, παρά χην 

κοινωνική υποβά3μισπ χων περισσόχερων “χυναικείων" επαχχελμάχων.8

7ο ίδιο χο φεμινιστικό κίνημα χώρα, ως φορέας ιόεολοχικής αμφισβήτησης και 

πρακτικής, δεν μαζικοποιή3τικε σχη χώρα μας, παρά χην αναβίωση χου μεχά χην 

ηχώση χης όικχαχορίας 9 Οι χυναικείες ορχανώσεις που έδρασαν χην περίοδο 

εκείνη εκβράσανε ηερισσόχερο χην ανάχκη εκόημοκραχισμού ως απαραίχτιχη * 9

0 Ενδιαφέρουσα ως προς χη διάσχαση συχή είναι η έρευνα χης Α. Ιίπακαλάκη 
(1983) και (1986, σ. 102 υποσ. 8). Επίσης Λ. Μουσούρου (1983) χια χην ευνοϊκή 
εμπειρία, χης ερχασίας μεχάλου αριθμού “παραδοσιακών νεαρών μητέρων που 
συνδύασαν ... χην μηχρόχηχα και χην ερχασία, κάχω αηό ιδιαίχερα ανχίξοες 
συνθήκες" σ. i l l .

9 Σχην Ελλάδα, χο νεότερο κίνημα ξεκίνησε με σχεχική καθυστέρηση μεχά από 
μια παραχεχαμένη περίοδο ύφεσης, αηοχέλεσμα ιστορικής συχκυρίας που 
σημαχοδοχείχαι από χην Καχοχή, χις δύο δικχαχορίες και χον Εμφύλιο. Η αναβίωσή 
χου συμπίπχει με χη μεταπολίτευση, που αποχελεί σημείο χομης χια χον 
εκσυχχρονισμό χης ελληνικής κοινωνίας χενικόχερα.

Η αναβίωση χου Φεμινισμού μεχά χην πχώση χης δικχαχορίας είχε να 
ανχιμεχωπίσει χην έλλειψη συλλοχικης μνήμης χων χυναικείων αχώνων σχο 
παρελθόν.

Για χη χένεση ίου φεμινισμού σχην Ελλάδα, σχο χέλος χου 19ου αιώνα, βλ. Ε. 
Βαρίκα (1987) και Κ. Σκλαβενίιη (1988). Την ισχορική συνέχεια χου κινήμαχος 
σχην περίοδο χου Μεσοπολέή&υ παρουσιάζουν με πληρόχηχα, μέσα από χον 
Φεμινισχικό χυηο, οι Ε. Αβδελά, Α. Η'αρρά (1985). Βλ. και Δ. Σαμίου (1989).
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προϋπόθεση κάθε είδους αμφισβήτησης ίου κατεστημένου και δεν προώθησαν 

ιδιαίτερα τις γυναικείες διεκδικήσεις.10

Αντίθετα, η ριζοσπαστική διεκδίκηση της απελευθέρωσης των χυναικών, ως 

κοινωνικής κατηχομίας, εκβράστηκε κυρίως από τις αυτόνομες ουάόες των οποίων 

τα μέλη, χνωρίζοντας τις αντίστοιχες εξελίξεις του κινήματος στις δυτικές 

χώρες, σναζητησαν τρόπους δράσης συνεπείς με την ελληνική ηραχματικότητα.11 

Η συλλοχική πρακτική των αυτόνομων ομάδων λειτούρχησε k u i  εδώ σύμφωνα με 

την "οριζόντια" δομή ορχύνωσης, σηορρίητοντας την ιεραοχική πυραμίδα και τις 

αντίστοιχες αξίες της ανδροκρατικής κοινωνίας.12

Οι ελλτινίδες φεμινίστριες του αυτόνομου χώρου επιχείρησαν, μεταξύ άλλων, 

την ανάλυση της θέσης των χυναικών στην οικοχένεια, ενώ συχχρόνως 

επεξερχάστηκαν και τις θεωρητικές διαστάσεις των πολιτικών τους αιτημάτων, 

όπως την αυτοδιάθεση όσον αφορά το σώμα τους, την ελευθερία να κινούνται στην 

ηόλη μέρα και νύχτα, και το δικαίωμα αυτοδικίας σε περιπτώσεις βιασμού, ακραία 

μορ&ή της καθημερινής βίας.

Μέσα από τις διερχασίες συνειδητοποίησης, την πολιτικοποίηση των προσωπικών 

βιωμάτων, μέσα από τις κινητοποιήσεις και τα έντυπα, το φεμινιστικό κίνημα παρά

10 Μια απόπειρα κατάχρησής του πολύπλοκου και συχνά αντιφατικού φαινομένου 
του σύχχρονου φεμινισμού στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το άρθρο της Ε. Βαρικα. 
(1985). Για την κομματικοποίηση των χυναικείων μαζικών ορχανώσεων (ΕΓΕ, ΟΓΕ, 
ΚΔΓ, κ.α.) βλ. και το αφιέρωμα "Φεμινισμός και Πολιτική Α* *' Δίνη (1968).

11 Τον προβληματισμό, τη δράση και τις απόπειρες θεωρητικοποίησης του 
κινήματος στην Ελλάδα καταχράφει ο αυτόνομος Φεμινιστικός τύπος της εποχής. 
Για μια πρώτη παρουσίαση βλ. Το "Ελληνικό Φεμινιστικό Έντυπο”, Διαβάζω (1988). 
Ιδιαίτερα 8. Κωτσοβέλου - Μ. Ρεηούση, χια την περίοδο 1978-1985, που θεωρείται η 
εποχή άνθισης του κινήματος.

12 Το αυτόνομο Φεμινιστικό κίνημα, που δρα ανεξάρτητα από τα πολιτικά κόμματα 
και τις χυναικείες ορχανώσεις, ανήκει στην παράδοση των κινημάτων "άμεσης 
ηερέμβασης”, όπως τα κινήματα πολιτικών δικαιωμάτων στις Η.Π.Α. κατά τη 
δεκαετία του ' 60.’ Περισσότερα χια τη δομή ορχάνωσης καί τις αρχές του 
αυτόνομου Φεμινιστικού κινήματος βλ. S. Firestone (1970). Για το σύχχρονο 
προβληματισμό στη Γαλλία^βλ. Nouvelles Questions Femlnlstes (1981). Για την 
Ελλάδα βλ. Mvn (1988).
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χην αριθμητική του μειονεξία χα τελευταία δεκαπέντε χρόνια συνέβαλε στην 

ευαισθητοποίησα της κοινής χνώμης χια το 3έμα των χυναικών.

Και πάλι όμως, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι εξουσιαστικοί υηχανισυοί 

ενσωμάτωσης έδρασαν στο εσωτερικό του φεμινιστικού κινήυαιος, αμβλύνοντας 

την επαναστατικότατα του. Η απορρόφηση από τα πολιτικά κόυαια σηυαντικού 

αοι3μού χυναικών, που έδρασαν στις αρχές του κινήματος, οχι μόνο συρρίκνωσε τις 

τάξεις του αλλά και αποδυνάμωσε τα Φεμινιστικά αιτήματα από το ριζοσπαστισμό 

και από την ιόιαιτερότητά τους, ειδοποιό διαφορά έναντι των άλλων κοινωνικών 

διεκδικήσεων. Στα παραπάνω 3α πρέπει να προσθέσει κανείς και τις απώλειες που 

ηροκλή3ηκαν από ποικίλες αηοχοητεύσεις αν όχι φόβους.13

Οι κοινωνικές αντιστάσεις τώρα χόρω από το επίμαχο 3έμα της χυναικείας 

χειραφέτησης υπάρχουν και εκφράζονται τόσο στο επίπεδο της κυβερνητικής 

πολιτικής και του επίσημου λόχου της, όπως προβάλλεται από τον τύπο, όσο k u i  στο 

επίπεδο της εφαρμοχής των νομο3ετικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

Στο επίπεδο της κρατικής πολιτικής, χια ηαράδειχμα, υπάρχει μια σαφής τάση 

οικειοποίησης του φεμινιστικού λόχου χιά την προβολή μεταρρυθμίσεων που 

παρουσιάζονται, χια λόχους ξένους προς τους χυναικείους προβληματισμούς, ως 

καταλυτικές χια την εξίσωση των φύλων. Ταυτόχρονα η πολιτική πρακτική 

καταηνίχει το λόχο των χυναικών και εμφανίζει το κίνημα ως παρωχημένο. 

Βρισκόμαστε μπροστά στο Φαινόμενο του "κρατικού Φεμινισμού", που στην Ελλάδα

13 Η "κρίση" του Φεμινιστικού κινήματος αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού 
όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις ανεπτυχμένες χώρες. Είναι πολλοί, 
κοινοί αλλά και ειδικοί χια κά9ε χώρα, οι παράχοντές που εξηγούν την ύφεση. Η 
"διάχυση" των φεμινιστικών αξιών, που συνεπάχεται η διάδοση τους, η 
ενσωμάτωση-εξουδετέρωση τούς από το σύστημά αλλά και η “θεσμοηοίησή" τους 
στο επίπεδο των "χυναικείων σπουδών” αναφέρονται συχνότερα ως κύριοι uneuSuvoi 

Τη δεκαετία του ‘80 ειδικότερα σημειώνεται μια συντηρητική στροφή που 
εκφράζεται ακόμη και στα έρχα βασικών εκπροσώπων του κινήματος, όπως της Β. 
Frledan (1981). ΑντίστοιχάΝ<αι Elshtaln (1981). Για μια κριτική παρουσίαση του 
φαινομένου βλ. J. Stacey (1986), M.l. Young (1985).
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πήρε ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις.14 Αυτή η ευρύτατα διαδεδομένη πρακτική, που 

προβάρει κάποιες 9εσμικές κατακτήσεις ως μέτρο προόδου, συσκοτίζει τη 

χενικευμένη καταπίεση των γυναικών. Η ίδια η έννοια της ισότητας που 

προβάλλεται από τον επίσημο λόχο παραμένει ανεπεξέργαστη και γεμάτη 

ιδεολογικές αντιφάσεις.

Αλλά και στο 3εσμικό επίπεδο, η επιτασσόμενη από την κοινοτική νομοθεσία 

εξίσωση των φύλων συνυπάρχει με την πρόθεση διαιώνισης και κατοχύρωσης της 

θεμελιακής ανισότητας. Στο νέο οικογενειακό δίκαιο η ερχαζόμενη μητέρα 

βρίσκεται σήμερα σε δυσμενέστερη θέση από πριν, όσον αφορά την επιμέλεια του 

ανήλικου παιδιού της.15 16

Όσο χια τα πολιτικά δικαιώματα του εκλέχεσθαι και της πλήρους συμμετοχής 

στη λήψη των αποβάσεων, αυτά ματαιώνονται στην πράξη.15

Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλεται η επαμφοτερίζουσα σχέση του 

ανδρικού κατεστημένου απέναντι στις χυναικείες διεκδικήσεις. Από τη μια 

αηοσιωηάται συστηματικά η ύπαρξη του φεμινιστικού κινήματος στη χώρα μας και 

από την άλλη, έμμεσα και αποσπασματικά, χίνεται μνεία της επιρροής του στο 

σύχχρονο προβληματισμό. Από τη μια χαιρετίζουν την επιτυχία τωγ χυναικών στις 

εισαγωγικές εξΕΤΜας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως κατάκΐτιαη και από 

την άλλη αφήνουν να πλανάται η αίσθηση μιας υφέρπουσας χια την ανδρική 

εξουσία απειλής που εμπεριέχεται σε τέτοιου είδους "προόδους". Οποιαδήποτε

14 0 "κρατικός φεμινισμός" θεωρείται το απόχειο των διερχασιών ενσωμάτωσης- 
εξουδετέρωσης των φεμινιστικών διεκδικήσεων. Βλ. σχετικά Ε. Βαρίκα (1985). Για 
τη "δύσκολη σχέση" φεμινισμού και κράτους χενικότερα βλ. και Μ. J. Dhavernas 
(1981), Nnuvelles Questions Feministes (1984), Δίνη (1988).

15 To ανήλικο παιδί μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να παραδοθεΐ στον πατέρα, 
εφόσον ο ίδιος διαθέτει μή ερχαζόμενη μητέρά, τη χιαχιά που θα το φροντίζει.

16 Βλ. Α. Γιωτοπούλου - Μαραχκοπούλου (1988). Για την ιστορική προσέχχιση του 
φαινομένου της ισοπολιτείοΚ} στην Ελλάδα και των χυναικείων αχώνων χια την 
κατάκτησή της βλ. Δ. Σαμίου (1988).
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αναφορά σχο φεμινισμό συνοόεύεχαι από χτι χαριχολοχούσα 6ιά3εση να ηαρουσιάσχεί 

ως επιπόλαιος, κοινόχυηος και επιπλέον παρωχημένος.

Παρά taiita, η επιρροή χης φεμινισιικής ιόεολοχίας σχην ελληνική κοινωνία 

είναι χελικά πολύ μεχαλύχερη αηό ό,χι οι απόλυχοι apiduoi χων ενχαχυένων σχο 

κίνημα χυναικών ανχανακλούν.1?

Οι αρχές χου φεμινισμού υπάρχουν όιάχυχες σχον κοινωνικό χώρο και αχχίζουν 

ένα μεχάλο αρι3μό χυναικών, με χον ένα ή χον άλλο χρόπο, και αυχό παρά χη 

σύχχυση χων αξιών και χην αηοσηασμαχικόχηχα χων σχόχων που χου αποόίόονχαι. 

Διάδοση ρέμαια δεν σημαίνει αποχελεσμαχικόχηχα, κυρίως χια ιόεές που είναι 

αποκομμένες αηό μια συνολικόχεοη 3εώοηση χου κοινωνικού φαινομένου χης 

χυναικείας καχαηίεσης.

Μόνο οι συνειδηχοηοιημένες χυναίκες είναι σε 3έση να χρησιμοποιήσουν χο 

φεμινισμό ως ερχαλείο που χους επιχρέπει μια μερική., έσχω, δεώρηση χης 

κοινωνικής δέσης xou 6ύλου ιούς και μια επαρκέσιεοη καχανόηση χων 

"προσωπικών" αδιεξόδων χους. Η διπλή αυχή διάσχαση χου φεμινισμού, αφενός ως 

μεδόδου ανάλυσης χης κοινωνικής δέσης χων χυναικών και α^εχέρου ως καχαλύχη 

διερχασιών συνειδηχοποίησης σχο προσωπικό καΓ συλλοχικό επίπεδο, προσφέρει 

πολύχιμα ερχαλεία χια χη συχκρόιηση χης χυναικείας εμπειρίας μέσα σχις 

ανιιΐράσεις χου φυλεχικού ρόλου.

Τελικά, μόνο η <&εμινισχική συνειδηχοποίηση οδηχεί σχη ρήξη με "χην αμ^ίσημη 

ωυχο-κοινωνιολοχική έννοια χου "ρόλου", που δεν αποδίδει χη διάσχαση χης

' '  Ιχην ιστορική χου πορεία ο φεμινισμός - όπως και ο συνδικαλισμός- σχην 
Ελλάδα έπαιξε χο ρόλο χου "δωρεάν εισηχηρίου" εφόσον "χα προνόμια πού 
διεκδίκησαν οι λίχοι χα καρπώδηκαν χελικά όλοι, ακόμη και αυχοί που 
ενανχιώδηκαν σχην αναχρεπχική δράση χων ενερχών μειοψη$ιών". Μ. Perrot 
(1988) σ. 79.
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βιαιότητας, του αναπόφευκτου και του προφανούς που προσλαμβάνει στα άτουα η 

διαδικασία της φυλετικής ταύτισης '.19

Για τις υπόλοιπες γυναίκες οι καινούριες προοπτικές που ανοίγονται, ενώ δεν 

επαρκούν χια να ιιεταβάλουν τις συνθήκες της ζωής τους, επιτείνουν αντίθετα το 

αίσθημα αποστέρησης και "μη ικανοποίησης", κα3ώς δεν παρέχουν ελπίδα διεξόδου. 

Και όμως, χια τις πρώτες όπως και χια τις δεύτερες, υπάρχει μια συστοιχία 

ανάμεσα στις εξωτερικές αντιστάσεις που προβάλλει το σύστημα και τις 

εσωτερικές αναστολές, που όλες οι χυναίκες βιώνουν συχκρουσιακά και επώδυνα.

Υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί ‘ επάρκειας" πάνω στο συνεχές της χυναικείας 

εμπειρίας, ως προς τη συνειδητοποίηση των σχέσεων εξουσίας μεταξύ ανόρών και 

χυναικών. Αναφέρομαι κυρίως στις σχέσεις όπως διαμορΦώ3ηκαν ύστερα από τις 

ανακατατάξεις που επηρέασαν την παραδοσιακή δομή της ελληνικής κοινωνίας. 

Παρά την ποιοτική ρήξη που αντιπροσωπεύει η φεμινιστική συνειδητοποιήση, στο 

βαθμό που το ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο παραμένει κοινό, τα βιώματα των 

φεμινιστριών είναι όμοια, σ ένα μεχάλο βα3μό, με τα βιώματα των άλλων χυναικών. 

θεωρώ, ως εκ τούτου, ότι οι φεμινίστριες 3α πρέπει να τοπο3ετη3ούν πάνω στο ίδιο 

αυτό συνεχές της χυναικείας εμπειρίας, όπου ωστόσο κατέχουν τις πλέον 

προω3ημένες 3έσεις. Ορίζω δε τις 3έσεις αυτές ως πλέον προωθημένες με κριτήριο 

την πληρέστερη χνώση που έχουν οι Φεμινίστριες σχετικά με τη καταπίεση του 

Φύλου τους, χνώση συνυφασμένη με μια πρακτική μέσω της οποίας συχκροτοόν τη 

συλλοχική τους ταυτότητα.

Από την άποψη αυτή, οι συνειδητοποιπμε'νες χυναίκες αποτελούν "προνομιούχους 

μάρτυρες” χια τις αλλαχές που επισυμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία σχετικά με 

τον κοινωνικό ρόλο των φύλων : "Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος χια να αντιλιΐΦ3εί 

κανείς την ισχύ της ασυνείδητης ιδεολοχίας μιας κοινωνίας από το να την

________________________
18 Μ. Plaza (1977). σ. 106



π
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εξετάσει μέσα στο πλαίσιο των αξιών που εκβράζει η πρωτοπορία αυτής της χ 

κοινωνίας".J 9

Όπως κάθε διερχασία συνειδητοηοίησης, και οι διεργασίες *euiνιστικής 

συνειδιιτοποίησης αποβαίνουν "θεραπευτικές” yia τα άτομα, ιιε την έννοια της 

ολοκλήρωσης της προσωπικότητας, της υπέρβασης της αλλοτρίωσης που συνοδεύει 

τις φυλετικές επιταγές κα3ώς και της διεύρυνσης των δυνατοτήτων έκφρασης του 

ατόμου. Οι διεργασίες αυτε'ς εμπίπτουν, επομένως, στον προβληματισμό της 

επιστήμης της ψυχολογίας, είόσον οι ψυχικές συγκρούσεις μεταξύ παρελθόντος και 

παρόντος συνθέτουν το υλικό κάθε θεραπείας, ενώ αποτελούν συχχρόνως και 

προϋπόθεση κάθε αλλαχής.

19 S. L. Bern και D. J. Ber«\ 1976) όπως ανα^έρεται από την J.B. Rohrbaugh 
(1979) σ.165.
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Η κατασκευή της ταυτότητας του φύλου : κριτική ανασκόπηση 

των θεωριών για  τη συγκρότηση της 'θηλυκότητας*

Για χην επιστήμη της ψυχολογίας, η βιολοχική διαφορά των φύλων υπήρξε ένας 

από ιούς 3εμέλιους λί3ους πάνω οχους οποίους κχίσχηκε ο επίσημος λόχος χης.

Οι ψυχολογικές θεωρίες χια χη σεξουαλική, χη χνωστική και χη συναισ3ημαχική 

ανάπιυξπ χου ανθρώπου σχηρίχχηκαν, κατ' αποκλεισχικόχηχα σχεδόν, σχη μελέτη 

των ανδρών και αυτούς περιέχραψαν.

Η διερεόνηση χης χυνσικείας προσωπικότητας και συμπεριφοράς εστιάστηκε σχη 

βιολοχική κυρίως λειτουργία της αναπαραχωχής, ολόκληρος δε ο κύκλος χης ζωής 

των χυναικών εξετάστηκε κάτω από το ίδιο πρίσμα.

Η οπιική αυτή που ακολου3εί χην παραδοσιακή καχανομή των φυλετικών ρόλων 

συνοδεύτηκε από χη συμβολική φόρτιση και χαξινόμηση χης πραγματικότητας 

σύμφωνα με χο φυλετικό άξονα : ο "άνχρας" χαυχίσχηκε με χον πολιχισμό ενώ η 

"χυναίκα” με χη (ρύση.

Το ιδεολόγημα αυτό επέτρεψε με χη σειρά χου χην επιστημονική κάλυψη χης 

κοινωνικής ασυμμετρίας, συσκοτίζοντας τους κοινωνικούς, οικονομικούς και 

πολιτισμικούς παράγοντες, που υπεισέρχονται στη συγκρότηση της ψυχοκοινωνικής 

ταυτότητας των φύλων.

Οι διαφορετικές προσεχχίσεις της "διαφοράς" από τους σημαντικότερους 

εκπροσώπους της επιστήμης της ψυχολογίας αποτελούν κα9εαυτές αντικείμενο 

επιστημονικής ανάλυσης.
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-*· Ιτο δοκίμιο "θηλυκότητα"! ο Freud πραγματεύεται την ανάπτυξη της !

ψυχοσεξουαλκής ταυτότητας της χυναίκσς. θεωρεί όχι η 9ηλυκότητα όπως και ο 

ανδρισμός κα9ορίζονται από χην ανατομική διαφορά χων φύλων, τοπο9ετεί δε χην [;

κρίσιμη περίοδο, κατά χην οποία χο άχομο αναγνωρίζει χη διαφορά, χύρω σχα 3 - 4 

χρόνια. Η πολύμορφη σεξουαλικότητα, που χσρσκχηρίζει χα προηγούμενα σχόδια 

ανάπτυξης, συγκροτείται εφεξής χύρω από τους πόλους αρσενικό-9ηλυκό, 

κα9ορίζοντας χα φυλετικά χαρακτηριστικά. Την ίδια, περίοδο, μέσα από χις 

διαδικασίες χου οιδιπόδειου, χο αχόρι και χο κορίχσι εισέρχονται σχην κοινωνία ί
■ ι

εσωχερικευονχας χο "νόμο χου παχέρα" που αφορά χην απαχόρευση χης αιμομιξίας.

Στο φαλλικό σχάδιο χο μικρό κορίχσι ανακαλύπχει χην αναχομικη διαφορά χου
. ,ι

από χο αχόρι και χαυχόχρονα χην υπέροχη χου ανχρικού ορχάνου ένανχι χης 

κλειχορίδας, δέχεται πλήχμα σχο ναρκισσισμό χου και εσωχερικεύει χην αναχομικη 

ανεπάρκεια προβάλλοντάς χην συμβολικά σ' ολόκληρο χο χυνσικείο φύλο. Το 

κορίχσι που υπήρξε ένας "μικρός άνχρσς" σχα πρόχερα. σχάδια, με ένχονο 

"σύμπλεχμα ευνουχισμού" χια χον ακρωχηριασμό χου, χίνεχαι 9ύμα χου "φ9όνου χου

1

I ν

1 S. Freud (1931α). Η Μ. Κρανάκη (1986) επισημαίνει "Την ριζική ασυμμεχρία 
χης Οιδιπόδειας σχέσης δεν ανχιλήφ9ηκε ο Freud, που χράφει χο 1917.. αφού 
ανάπχύξει χα περί αρσενικού Οιδιπόδειου : "χα ίδια mutatis mutandis ισχύουν και 
χια χο κορίχσι". Μόνο μεχά χο 1923 αφού δέσει χην πρωχαρχία χου φαλλού αρχίζει 
να χον απασχολεί χο Οιδιπόδειο χου κοριχσιού". σ. 59.

Το 1925 ο Freud χια πρώχη Φορά 9έχει χο 9έμα χης χυναικείας ψυχοσεξουαλικής 
ανάπχυξης ως 9εμελιακά αντίθετης από χου αχοριού : “ενώ στα σχόρια το 
Οιδιπόδειο σύμπλεχμα καχασχρέφεχαι από το σύμπλεχμα ευνουχισμού στα 
κορίτσια το σύμπλεχμα του ευνουχισμού οδηχεί στο Οιδιπόδειο 
κα9ιστωντας το δυνατό" σ. 195. Σχο δοκίμιο αυχό βρίσκουμε σε 
συμπυκνωμένη μορφή όλα χα επιμέρους 9έμαχα που επεξερχάζεχαι και παρουσιάζει 
σχη συνέχεια (1931α), (1931β) και (1937). Για μια ενδιαφέρουσα κριχική 
παρουσίαση χης χυναικείας σεξουαλικόχηχας σχο έρχο χου Freud βλ. S. Kofman 
(1980).

&

Λ
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πέους".^ Το οιδιπόδειο σύμπλεχμα του κοριτσιού είναι ηιό επώδυνο και 

πολιιπλοκότερο από το αντίστοιχο ton αχοριού αφού πρέπει να μεταφέρει τις ^ 

επενδύσεις από to πρωτοχενές ερωτικό αντικείμενο, τη φαλλική μητέρα, στο 

δυνατό πατέρα, φορέα του Νόμου. Η μεταφορά διευκολύνεται από την απογοήτευση 

που αισθάνεται τόσο από την ανακάλυψη του ευνουχισμού της μητέρας όσο και από 

χο χεχονός όχι "η μηχέρα χη στέρησε από χο πέος"β  Οι μεχέηειτσ ταυτίσεις 

δισμεσολσβούνιαι από τον πατέρα και χαρακτηρίζονται από "σχέσεις μίσους και 

αντιπαλότητας”41 χια τη μητέρα. Η μητρότητα που αποτελεί, σύμφωνα με τη θεωρία 

αυτή, υποκατάστατο του πέους 9α χαρίσει συμβολικά στο κορίτσι το παιδί που έχει 

επιθυμΐσει από τον πατέρα και 9α το παρηγορήσει εν μέρει χια τον ευνουχισμό του.

Τα δύο φύλα μέσα από τη διαδικασία των ταυτίσεων εσωτερικεύουν τα χονικά 

πρότυπα. Το αχόρι χια να αηοφύχει τον ευνουχισμό ταυτίζεται με τον πατέρα και 

εσωτερικεύοντας τις αξίες του αποκτά ε'να δυνατό Υπερεχώ. Το κορίτσι ήδη 

τιμωρημένο, με κίνητρο επομένως λιχότερο δυνατό, αποκτά ένα Υπερεχώ που "δεν 

Φτάνει ούτε στη δύναμη ούτε στην ανεξαρτησία που του είναι απαραίτητες από 

πολιτιστική σκοπιά"^. Αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών είναι η αδιαφορία των 

χυναικών χια τα κοινά καθώς και "η δυσκολία μετουσίωσης των ενστίκτων" τους.6

1  S. Freud (1931a) σ. 169. Ο ιδιαίτερα ανεπτυχμένος ναρκισσισμός της 
χυναίκας και η ματαιοδοξία όσον αιίορά το σώμα της θεωρούνται όψιμη αποζημίωση 
χια τη σεξουαλική της κατωτερότητα. Η αιδώς και ή εφεύρεση ... της ύφανσης 
αποτελούν φυσικά επακόλουθα. Τη σημαντική διάσταση του ναρκισσισμού στην 
οικονομία της χυναικείαρ προσωπικότητας και τη σχέση του με τα κοινωνικά και 
πολιτισμικά πλαίσια μελέτησε ο Β. Grunberger (1975).

°  Στο ίδιο σ. 163.

4 Στο ίδιο σ. 169.

5 Στο ίδιο σ. 170.

6 Στο ίδιο σ. 177. Βλ. και S. Freud (1925) σχετικά με την ηθική αδυναμία των
χυναικών.
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βσιόσο "η ηροοιδιηόδεια κα3ήλωση χου κοριτσιού", ηου είχε αρχικά υποχιυ.η3εί 

από χον Freud, σχπ συνέχεια 3α αναχνωρισχεί από χον ίδιο ως· σημαντικός ηαράχων 

σχην εξέλιξη χου κοριχσιού : “τι ηροοιδιηόδεια σχέση ηαραιείνεχαι πολύ 

ηερισσόχερο οπό ο,χι 3α ηερίμενε κανείς'?. Σ' αυτή χην πρώτη περίοδο. Λοιπόν, και 

όχι σχην περίοδο χης οιδιπόδειας αντιπαλότητας χοηο3εχείχαι από χον Freud η 

πρωχοχενής χαύχιση χου κοριχσιού υ.ε χη μητέρα και η 3ευελίοιοη χης 3ηλυκής 

χαυχόχηχας.

Σ' αυχή χην ποώχη περίοδο άλλωσχε "η ενερχιιχική πλευρά χης δηλυκόχηχας 

βρίσκει χην έκφρασή χης σχο παιχνίδι χου μικρού κοριχσιού με tic  κούκλες ... αυχή

ανχιπροσωπεύει χη μηχέρα και η κούκλα to παιδί"®. Η ηοοοιδιπόόεια περίοδος είναι
1 #

επίσης σιηιανιική και από χην άποψη όχι άέιει χη σε.οαχίδα χης και σε όλες χις

μεχέπειχα σχέσεις. Ακόμα και "η μεχάλη εξάοχηση από χον παχέρα αποχελεί

κληρονομιά χης εξίσου μεχάλης προσήλωσης σχη μηχέρα ... "7 8 9

Σύμφωνα με χο «ρροϋδικό σχήμα ο ερωχισμός χης ενήλικης χυναίκας εσχιάζεχαι

σχον κόλπο. Η εμμονή σχον κλειχοοιδικό ορχασμό δηλώνει ένχονο “σύμπλεχμα

7 S. Freud (1931 a) σ. 175. 0 Freud σχα άρ9ρα χου χισ χη 3ηλυκόχηχα παρομοίασε 
χην ηροοιδιηόδεια σχέση χης κόρης προς χη μηχέρα, με χην ανακάλυψη χου κρηχο- 
μυκηναΐκού πολιχισμού, πίσω από χον ελληνικό. Η ψυχαναλύχρια J. Cosnler (1987) 
δεν 8εωρεί χυχαίο χο χεχονός όχι ο Freud άρχησε χόσο πολύ να ανακαλύψει χην 
σπουδαιόχηχα χης ηροοιδιπόδέιας σχέσης χου κοριχσιού με χη μηχέρα. Πισχεύει όχι 
ο 9άναχος χης μηχέρας χου, χο 1930, ορίζει μια νέα <ράση χης αυχο-ανάλυσης χου, 
που χαρακχηρΐζεχαι από χην επισχρο<ρή πρωίμων αηειληχικών αναπαρασχάσεων, οι 
οποίες έχουν σχέση με χη μηχέρα, χην αναπαραχωχική χης δύναμη όπως επίσης και 
με χη διασάλευση χης αποκλεισχικής σχέσης μαζί χης που είχε προκλη9εί με χην 
χέννηση xnc αδελφής χου Ανγας.

Η επεξεργασία αυχών χων αναπαρασχάσεων καχαλήχει, σύμφωνα με xnv Cosnler, 
σχη 9εωρία χης χυναικείας σεξουαλικόχηχας. Η ψαλλική ορχάνωση χύρω από χο 
"οραχό" ανχιπροσωπεύει "μια κα9ησυχασχική χάξη ένανχι χων αβεβαιοχήχων χης 
χενεχήσιας «τάσης", αλλά και "χεκμηριώνει χωρίς αμφιβολία χην άρνηση, την 
αηάρνηση μιας πι9ανής ζήλειας που αισ9άνεχαι χο αχόρι χια χο κορίχσι". (σ. 43).

8 S. Freud (1931β) σ. 265.

9 Σχο ίδιο σ. 255.
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ανδρισμού"10 και αδυναμία μεταφοράς ιων επενδύσεων ιης λίμπινιο από την 

ηρώιη ερωιοχόνο ζώνη σιον κόλπο.11 Σημαίνει δηλαδή tnv άρνηση του κοριτσιού 

να δεχθεί tov ευνουχισμό ιου, που είναι προϋπόθεση χια ιη Φυσιολοχική ιου 

εζελιζη, αυιή δε η άρνηση συνοδεύειαι από απαγορευμένες επι9υμίες χια ιομείς 

δρασιηριοιηιας χαρακιηρισμένους ως "ανδρικούς" Η επιθυμία ιης χυναίκας "να 

εζασκήσει ένα διανοηιικό εηάχχελμα δεν είναι συχνά παρά η μειουσίωση ιης 

απωθημένης επιθυμίας"1-?, δηλαδή ιης επιθυμίας ιου πέους.

Σιη φυσιολογική εζέλιζη ανιίθεια οι επιμέρους ορμές, καιάλοιηα ιων 

απωθήσεων, παίρνουν "παθηιική μορφή" Το χεχονός αυιό συντελεί και σιη 

διαφοροποίηση ιων χαρακιηρισιικών ιου κάθε φύλου, που είναι κοινά σια
*

προηγούμενα σιαδια λόχω ιης θεμελιώδους, όπως πίσιευε ο Freud, βιολογικής 

αμφίσεξουαλικόιηιας ιου ανθρώπινου είδους. Ο ίδιος ιαύιιζε ιη φυσιολοχική 

χυναικεία προσωπικόιηια με ιην παθηιικόιηια, ιο ναρκισσισμό, όχι όμως

10 S. Freud (1931a) σ. 170. Μειά ια ευρήμαια ιων W. Masters and V. Johnson 
(1966), (1970), σχετικά με ιη Φυσιολοχία ιου ορχασμικου κυκλου, η θέση αυτή  ̂
θεωρείιαι λανθασμένη : Ενας τύπος ορχασμού υπάρχει, θα ήιαν δε αδύναιος από 
Φυσιολογική άποψη ο διαχωρισμός ιου σε κλειιοριδικό και κολπικό. Βλ και J. 
Sherfey (1973). Η ίδια σε πιο πρόσφαιο άρθρο ιης (1981) θεωρεί όιι οι 
σημαντικότατες έρευνες σχετικά με ιη βιολοχία και φυσιολοχία ιων χυναικων θα 
πρέπει να ληΦθούν υπόψη στις μελλονιικές θεωρίες χια ιην ψυχοσεξουαλική 
ανάπτυξη ιων χυναικων. Οι ιελευιαίες επιστημονικές υποθέσεις ερευνουν ιην 
ηιθανόιηια μιας "παράδοξης κατάσιασης σεξουαλικού μη-κορεσμού καιά ιη 
διάρκεια υπέρτατου σεξουαλικού κορεσμού", σ. 254. Από ιην άλλη μεριά η L. Segal 
(1983) παρουσιάζει ιην ψυχοκοινωνική πολυπλοκόιηια ιου ορχασμικού φαινομένου 
και ιην ανεπαρκεισ ιων "επισιημονικών” προσεχχίσεων που δεν παίρνουν υπόψη 
ιούς ισιορικούς, ηολιιισμικούς και βιωματικούς ηαράχοντες.

11 Σήμερα από ιις  βιολοχικές έρευνες γνωρίζουμε πως : "ανιίθεια με ό,ιι 
διαπίσιωσε ο Freud σιην ψυχολοχία και to προέκιεινε σιη βιολοχία ως χεχονός, η 
κλειιορίς δεν είναι ένα μικρό πέος - μάλλον, αναιομικά, ιο πέος είναι μια 
ανδροποιημένη κλειιορίς.” R. Stoller (1985) σ. 345.

Βλ. επίσης Ζ. Lurla (1976) και J. Money (1957) και (1978) : Η αρχή ιου Αδάμ 
και ιης Εύας* δηλαδή "η προτεραιότητα ιης φύσης τείνει να διαφοροποιήσει κάθε 
βιώσιμο έμβρυο σε Εύα. Για να διαφοροποιήσει ιον Αδάμ πρέπει να προσθέσει κάτι 
ακόμα”, σ. 225. 12

12 S. Freud (1931 a) σ. 129. Για μια σύντομη επισκόπηση ιης έννοιας ιου 
"Φθόνου ιου πέους" στο έρχο ιων ψυχαναλυτών βλ. την εισαχωχη της J.C.Smlrgel 
(1964) και R. Moulton (1970).
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απαραίτητα και με το μαζοχισμό,^ όσο και αν οι πα9ητικο( στόχοι των ορμών, που 

χαρακτηρίζουν τη χυνσικείσ σεξουαλικότητα (ευνουχισμένη η χυναίκσ υΐρίσιαχάτ τη 

συνουσία και. τη χέννα), δημιουρχούν μια τέτοια προδιάθεση. Αναγνωρίζει ωστόσο 

ότι οι κοινωνικοί παράγοντες "που τείνουν να τοποθετήσουν τη χυναίκα σε 

κατάσταση παθητική" ευ9υνονται χισ το χυνσικείο φαινόμενο του μαζοχισμού.* 14 15

Αυτές είναι οι βασικές 9έσεις του Freud, όσον αφορά την ανάπτυξη της 

γυναικείας προσωπικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος αναγνωρίζει τρεις 

δυνατές κατευθύνσεις στην ψυχοκοινωνική της εξέλιξη; την αναστολή της 

σεξουαλικότητας που κσταλήχει στην ψυχρότητα η τη νεύρωση, το σύμπλεγμα 

ανδρισμού και τη φυσιολογική 3πλυκόχητα, 5. ΐχο σχήμα αυτό φυλετικός ρόλος και 

"ανδρικές" δραστηριότητες βρίσκονται σε σχέση αλληλοαηοκλεισμού ενώ λανθάνει 

η απειλή της αναστολής των δημιουργικών επενδύσεων στον ένα ή στον άλλο 

τομέα, με τη νεύρωση.

Στο έρχο tou Freud αναδεικνύεται η τεράστια σημασία των πρώτων σχέσεων με 

τους χονείς και η επιρροή τους στην ανάπτυξη του ενήλικου ατόμου. 

Σεξουαλικότητα, ταυτίσεις και διαμόρφωση της φυλετικής ταυτότητας είναι 

διαστάσεις στενά συνδεδεμένες, ενώ ο φόβος που συνοδεύει τις πρώτες

Πιο απόλυτη είναι η ψυχανηλύτρια Η. Deutch (1944), (1945), που ηεριχράφει 
τη χυναικεία προσωπικότητα από τη φύση της παθητική, ναρκισσιστική και 
μαζοχιστική. Η σεξουαλικότητα βρίσκει την πλήρη έκφραση της στη μητρότητα 
κα9ιστώντας τον τοκετό "όρχιο μαζοχιστικης ικανοποίησης" (1924) σ. 154. Η 
σεξουαλική ψυχρότητα χαρακτηρίζει, σύμφωνα με την Deutch, τη Φυσιολοχικη 
θηλυκότητα.

14 S. Freud (1931 a) σ. 152. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ακόμα και στα 
αχόρια το οιδιπόδειο σύμπλεχμα έχει διττό προσανατολισμό, ενερχητικό και 
πα3ητικό, με την επιτυχή όμως ταύτιση του αχοριού με τον πατέρα υπερισχύει ο 
ενερχητικός πόλος, εξισώνοντας την ενερχητικότητα με τον ανδρισμό. Freud 
(1925) σ. 19. »ς χνωστόν ο ίδιος διακρίνει τρία είδη μαζοχισμού : τον 
πρωτοχενή ερωτοχόνο, τον χυνακείο και τον ηθικό. Οι λεπτές διαφορές έχουν 
σχέση με την ύπαρξη η την απουσία ενός εξωτερικού αντικειμένου επιθυμίας που 
επιβάλλει τον ηόνο'της ηδονής (1924).

15 S. Freud (1931a) σ. 166.
ft
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αηαχορευσεις αποτελεί δομικό στοιχείο. "Επιθυμία και απαγόρευση, λίμηιντο και 

νόμος, είναι αλληλένόεια και αξεδιάλυτα '. *6 >.

Μια τέτοια θεώρηση προκαθορίζει τα όρια του κοινωνικού ρόλου της χυναίκας 

ταυτίζοντας τα με το χάμο και τη μητρότητα. Η "υχιής" θηλυκότητα προϋποθέτει 

τόσο την υιοθέτηση tou μητρικού προτύπου - “θα χίνω όπως η μητέρα" - όσο και 

την εσωτεοίκευση της κατωτεοότητας του ς>ύλου με την υηοταχή στο Νόμο που αυτή 

συνεηάχεται.

Αν και ο Freud δέχεται την επιρροή των ψυχολοχικών και κοινωνικών 

παοαχόντων στη διαμόρφωση της ταυτότητας c-ύλου θεωρεί ότι, όσον α$ορά την 

απόρριψη της θηλυκότητας, στο τέλος “κτυπάει κανείς πάντα στο βράχο του 

βιολοχικού ηαράχοντα" 17

Μία από τις πρώτες ψυχαναλύτριες που θεώρησε πρωταρχική τη σημασία της 

αλληλεπίδρασης πολιτιστικών και βιολοχικών ηαραχόντων είναι η νεο-$οοϋδική

16 Μ. Κρανάκη (1986) σ. 56.

17 S. Freud (1937) σ. 357. Οι σημερινές έρευνες με άτομα ερμαφρόδιτα ή 
τρανσεξουαλικά δεν επιβεβαιώνουν τη θέση του Freud ότι το βιολοχικό <ρύλο 
επηρεάζει κυρίως τη συμπεριφορά. "Επιβεβαιώνουν αντίθετα μία από τιρ 
σημαντικότερες ανακαλύψεις του : οι ψυχολογικές δυνάμεις είναι κρίσιμες στη 
διαμόρφωση της ανθρώπινης φυλετικής ταυτότητας (gender identity), θα 
συμπλήρωνα μάλιστα ότι αυτέο οι δυνάμεις μπορούν σχεδόν πάντα να υπερνικήσουν 
το βιολοχικό." R. Stoller, (19*85), σ. 346. Βλ. επίσης Α. Ποταμιάνου (1988), που 
παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα περίπτωση τρανσεξουαλισμοιί στο ελληνικό 
πολιτισμικό πλαίσιο.

Εξαίρεση στις παραπάνω τάσεις της σύχχρονης βιολοχίας αποτελεί το 
αντιδραστικό "κόινωνικο-πολιτικό" φαινόμενο της κοινωνιοβιολοχίας με πρώτο 
εκφραστή τον Ε.Ο. Wilson (1975). Την επιστημονική και μεθοδολοχικιί επάρκεια 
της τάσης αυτής, που επιστρέφει στο βιολοχικό ντετερμινισμό, αμφισβητεί η R. 
Bleler (1984). Βλ. και το συλλοχικό έρχο Le Fait Feminln (1976) που αποτελεί 
ανάλοχη απάντηση. Την κοινωνικοπολιτική κριτική της θεωρίας κάνουν οι 2. 
Efsenateln (1982) και 0. Haravay (1979).



lara Thompson. Μεταξύ 1940-195018 παρουσίασε σειρά άρ9ων χια 9έματα ηου 

■ φορούν την ψυχολογία της χυναίκας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικο

οικονομικές αλλαχές και την επίπτωσή τους στον ψυχισμό των ατόμων.19 

τηριζόμενη στην κλινική εμπειρία της έ9εσε το πρόβλημα του κοινωνικού ελέχχου 

ης γυναικείας σεξουαλικότητας, θεωρώντας ότι οι αναστολές που την

ί
φακτηρίζουν και οι οποίες συχνά κστολήχουν στην ψυχρότητα δεν έχουν 

ολοχική προέλευση. Η Thompson αμφισβήτησε κατηγορηματικά το "φθόνο του 

ους” ως φυσική αναχκαιότητα της ανάπτυξης του κοριτσιού και θεώρησε τη 

ιμπτωματική παρουσία του ως σύμβολο της κοινωνικής υπεροχής των ανδρών.

Ισο οι χυναίκες αποκτούν μεχαλύτερη ελευθερία στην έκφραση των ικανοτήτων 

υς και των συναισθηματικών αναχκών τους βρίσκουν όλο και λιχότερους λόχους 

α να φθονούν το αρσενικό."28 Η Thompson πιστεύει ότι η κοινωνική 

αχματικότητα μοιραία προκαλεί στις χυναίκες αισθήματα κατωτερότητας, η 6ε 

δροπρεπής συμπεριφορά χίνεται προϋπόθεση απαραίτητη χια οποιαδήποτε επιτυχία 

ον ανδροκρατούμενο επαχχελμστικό στίβο. "Το κορίτσι εκπαιδεύεται από νωρίς 

χια να χωρέσει στον κατώτερο ρόλο του", αυτή δε η πρακτική, επιβλαβής χια την 

ψυχική υχεια, οξύνεται σε μεταβατικές περιόδους με αποτέλεσμα "οι ανακολουθίες

ι

18 Αξίζει να σημειωθεί ότι στη δεκαετία που προηχήθηκε ένα νέο ρεύμα · 
ανθρωηολοχικών ερευνών αμφισβήτησε τη βιολοχική βάση της διαφοράς των φύλων, 
αποδίδοντας την σε πολιτισμικούς παράχοντες. Κοινωνίες με διαφορετική 
ορχάνωση παρουσιάζουν και μεχάλες διαφορές στα φυλετικά χνωρίσματα, 
υποστηρίζει π Μ. Mead (1935). Η C. Thompson υιοθέτησε τις θέσεις αυτές.

19 C. Thompson (1941), (1942), (1943), (1950). Τα άρθρα της συχκενερώθηκαν 
σε έναν τόμο : Μ. Green, ed. (1971).

28 C. Thompson (1941) σ. 276.
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και οι συγκρούσεις να χίνονται μέρος της νευρωτικής σύγκρουσης του ατόμου, ενώ
, - ..ΟΙ ^

ταυτόχρονα επηρεάζουν tn μορφή της νευρωτικής συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με την Thompson, το σύμηλεχμα ανδρισμού υπάρχει σε μια όμως κατά 

βάση πα3ολοχική δομή του χαρακτήρα και δεν 3α πρέπει να συχχέεται με την 

εικόνα της ανεξάρτητης και δραστήριας χυναίκας.21 22 Η ίδια, πάντως, 

σναχνωρίζει, μέσα από την κλινική εμπειρία της, μια σχέση ανάμεσα στον αυστηρό 

έλεχχο της χυναικείας σεξουαλικότητας και τις δυσκολίες που συναντούν οι 

χυναίκες στον πνευματικό και κοινωνικό τομέα.

Στο έρχο, πάλι, της νεο-φροϋδικής Κ. Homey αμφισβητείται η δαιδαλώδης, 

κατά τον Freud, έκβαση του οιδιπόδειου και η "συν3ηκολόχηση" του κοριτσιού με 

τον ευνουχισμό του. Η φυλετική ταυτότητα διευρύνεται με μια σημαντικότατη 

διάσταση; την αναηαραχωχική λειτουρχία του χυναικείου φύλου. Η 3έση αυτή 

εδραιώνεται και πάλι στη χυναικεία ανατομία, στην υηάρχουσα κοιλότητα και όχι 

στο "αηόν όρχανο". Η Horney θεωρεί τη μητρότητα αυθύπαρκτη, σημαντική 

λειτουρχία και όχι συμβιβασμό χια την απώλεια του πέους23. Υποστηρίζει ότι αυτή η 

δυνατότητα της χυναίκας ηροκαλεί άλλωστε συναισ3ήματα φ3όνου στους άνδρες, 

χιατί τα φύλα επιθυμούν να αποκτήσουν συμβολικά αυτό που δεν έχουν. 'Όταν 

καταλάβουμε”, λέει αρχότερα," ότι ο φόβος του ευνουχισμού στο αχόοι είναι σε 

μεχάλο βα3μό η απάντηση του εχώ στην επιθυμία να είναι χυναίκα, δεν

21 C. Thompson (1941) σ. 269. Το ερχο της διατηρεί την επικαιρότητά του ακόμη 
και σήμερα, ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία. Για μια κριτική παρουσίαση των 
πρωτοποριακών 9έσεών της από φεμινιστική σκοπιά βλ. R. Moulton (1974),
J. Williams (1976).

22 C. Thompson (1942).

K. Horneu (1926 α) σ. ,60.
<ν

23
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μπορούμε να συμμεριστούμε εντελώς την άποψη του Freud ότι π αμίρίσεξουαλικότητα 

εμφανίζεται καθαρότερα στο κ ο ρ ίτ σ ι" > 4

Δεν είναι μόνο ο φυλετικός ρόλος της χυναίκας σχο έρχο της Horneg που 

αναβαθμίζεται σε ισότιμο με τον ανόρικό. Αναγνωρίζονται επίσης ως ανασταλτικοί 

ηαοάχοντες τόσο η οικονομική εξάρτηση του χυναικείου Φύλου όσο και ο αυστηρός 

έλεχχος της σεξουαλικότητας από τους άνόρες, που ελέχχουν κά3ε πεδίο 

κοινωνικής δράσης. Σύμφωνα με αυτήν τη 3έση ο φθόνος του πέους δεν είναι 

παρά η συμβολική έκφραση της επιθυμίας χια ιδιότητες που θεωρούνται ανδρικές 

και aou προνομιούχες στον πολιτισμό μ α ς .2 5  Η ίδια πιστεύει ωστόσο ότι ορισμένες 

Φορές έντονες, αηωθημένες φιλοδοξίες διακατέχουν τις χυναίκες και ηροκαλοόν 

σύμηλεχμα ανδρισμού. Η καταστρεπτική και εχωκενιρική διάσταση αυτών των 

εηιμέρους ορμών αναχκάζει τη νευρωτική χυναίκα στην απόκρυψή τους, έστω και 

πίσω από την επίσης κοινωνικά αηαχορευμένη επιθυμία του να είναι άνόοας>6 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Horneu αναχνωρίζει την ύπαρξη φόβων που έχουν 

σχέση με ασυνείδητα αισθήματα ενοχής και χια τα δύο φύλα : "το χενετήσιο 

άχχος του κοριτσιού όπως και ο τρόμος του ευνουχισμού στο αχόρι είναι 

σφραχισμένα από αισθήματα ενοχής και σ’ αυτό οφείλεται η μακροχοόνια επιρροή 

τους". Όμως, λόχω της ανατομικής κατασκευής, ο χυναικείος φόρος εκφράζει "τη 

δική ιη ς  αβεβαιότητα χια την επικείμενη κύρωση" 27

Για την Horneg, όπως και χια τον Freud, τα όρια μεταξύ φυσιολοχικής και 

νευρωτικής προσωπικότητας είναι ασαφή, χιατί δεν ορίζουν ποιοτικά, διαφορετικές 24 25 26 27

24 κ. Horneg (1932) σ. 144.

25 Κ. Horneg (1939) σ. 106. Η ίδια έχει δεχθεί την επιρροή των σνθρωπολοχικών 
ερευνών, όπως και π C. Thompson , και έχει κατηχορπθεί από το ψυχαναλυτικό 
κατεστημένο. Βλ. σχετικά R. Coles (1974).

26 κ. Horneg (1939), σ. 109. Και (1926b) σ. 79.

27 κ. Horney (1926 α). σ^ 69.
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καχασχάσεις. Η ίδια όμως αμ^ισβηχεί χην υπεροχή χων χενεχικών ηαραχόνχων

σχην ανάηχυξη χων αχόμων καθώς και χην αρχή όχι χα νευρωχικό φαινόμενα ^

απορούν συχκρούσεις χης πρώιμης ηλικίας. Το αχχοχόνο παρόν μπορεί εξίσου να* ' *
αναχκάσει ιο άχομο σε νευρωχικές άμυνες.*-®

Η Homey δεν δέχεχαι όχι οι χυναίκες, σχο σύνολό χους, εηι3υμούν να είναι 

υηοχαχμένες και εξαρχηυένες. Για χα κοινωνικά αδύναχα άχουα "χα υυζοχισχικά :|

φαινόμενα ανχιηροσωηεύουν χην προσπάθεια χια ασφάλεια και ικανοποίηση από j

θέσεις εξάρχησης και αφάνειας". Δίνει, άρα, πολύ μεχαλύχερη έμπαση σχους 

οικονομικούς, ιόεολοχικούς και ηολιχισμικούς ηαράχονχες, οι οποίοι "ευθύνονχαι χια

χην ανάηχυξη μαξοχισχικών χύσεων σχις χυναίκες" 29 !
\

2χο 3εωρηχικό έρχο χης Homey, βασισμένο σχην κλινική χης εμπειρία, 

βρίσκουμε συχνές αναφορές σχη σχέση ερωχικής και ηνευμαχικής όρασχηριόχηχας 

χων χυναικών και σχην ύπαρξη ανασχολών που συνοδεόονχαι από "χάσεις αυχο- 

υηοβιβασμού, ε>όβο αηοχυχίας και επιχυχίας".30 Ιδιαίχερα ως προς χα έ&ηόα 

κορίχσια η Homey επιχείρησε, ήδη από χο 1954, μια χυηολοχία χων πιθανών μορτών 

που μπορούν να πάρουν οι ενδοωυχικές συχκοούσεις :

-Τ ο  κορίχσι αηορρο^άχαι από εξιδανικευμενες δρασχηριόχτιχες και 

αηορρίηχει χον ερωχισμό. «»
.  η

- Το κορίχσι αηορρο^άχαι από ερωχικά ενδια^έρονχα κάι χάνει κά3ε 

ικανόχηχα χια ηνευμαχικές ενασχολήσεις.

-Τ ο  κορίχσι "αηοσχασιοηοιείχαΓ συναισθηματικά και αδρανοηοιείχαι σε 

όλους χους χομείς. 28 29 30

28 κ. Homey (1937).

29 Κ. Homey (1939) σ. 113.
r

30 H o ίδιο σ. 109. Όπως ανε'<&ερα ο Freuo είχε ήδη επισημάνει χο χεχονός όχι 
οι ανασχολε'ς χων γυναικών σχον ερωτικό και πνευμαχικό χομέα είναι ιδιαίχερα 
ισχυρές.

4
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- Το κορίτσι αναπτύσσει λεσβιακές τάσεις.5*

Η αμφισβήτηση της υποβά9μισης του φυλετικού ρόλου της γυναίκας, η σχετική 

μόνο σημασία του φθόνου του πέους στο έρχο της, έξεραν την Homey από νωρίς 

αντιμέτωπη με τις ορθόδοξες ψυχαναλυτικές 9έσεις.32

Την ίδια 9έση, όσον αφορά τη σηουδαιότητσ της αναπαραχωχικής λειτουργίας ως 

δομικό στοιχείο της γυναικείας προσωπικότητας, υποστηρίζει και ο ψυχαναλυτής 

Ε. Erlkson. Γι'αυτόν "η ύπαρξη ενός ηαραχωχικού εσωτερικού χώρου σε ασφαλή 

θέση, στο κέντρο του χυναικείου σώματος, έχει μεγαλύτερη σημασία και 

γνησιότητα από ό,τι το απόν εξωτερικό opxavo”.* 32 33 34

Μια τέτοια 9έση αηοκαθιστά τις ιδιότητες του χυναικείου φύλου και 

μεταμορφώνει το αρνητικό φροϋδικό πρότυπο σχέσεων μάνας και κόρης σε δετικό.

Η ηροοιδιπόδεια σχέση ισχυροποιείται, ενώ μεταβάλλεται "η ηα9ητική αποδοχή του 

φυλετικού ρόλου σε δυναμική ταύτιση με το χυναικείο ρόλο, εναρμονισμένο με την 

ύπαρξη ωο9ηκών, μήτρας και κόλπου".54

Με βάση παρατηρήσεις από διαχρονικές έρευνες με παιδιά, ο Erikson 

διαπιστώνει ότι αχόρισ. και κορίτσια στην εφηβεία κάγουν διαφορετική χρήση του 

χώρου. Τα κορίτσια δίνουν έμφαση στον εσωτερικό ενώ τα αχόρια στον εξωτρικό

Κ. Homey (1934) σ. 234.

32 Το 1941 η Κ. Homey υποχρεώθηκε σε παραίτηση από το Ινστιτούτο της Νέας 
Υόρκης, όπου ήταν πρόεδρος. Η C. Thompson και τρία άλλα μέλη ηαραιτή3ηκαν προς 
υποστήριξη και διαμαρτυρία χια την παραίτησή της. Βλ. J. Strouse (1985) σ. 374.

33 Ε. Erlkson (1966) σ. 296. Ο Erlkson, όπως είναι χνωστό, αφιέρωσε το 
μεχαλύτερο μέρος του έρχου του στη μελέτη της ανάπτυξης της ταυτότητας. Η J. 
Williams (1978) σχολιάζει το έρχο του (Erlkson 1959, 1963) : "Αν και οι οκτώ 
ηλικίες του ανθρώπου (man) είναι επίσης οι οκτώ ηλικίες της χυναίκαο, όλα τα 
παραδείχματά του είναι ανδρικά", σ. 50.

34 Ε. Erlkson (1968) σ. 303.
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χώρο. Στις κατασκευές των αχοριών υπερισχύουν "το ύψος, η πτώση, η έντονη 

κίνηση" ενώ στις κατασκευές των κοριτσιών υπερισχύει "ο εσωτερικός χώρος, "  

στατικός, ανοιχτός η ηερι^ραχμένος, ειρηνικός ή ηαραβιασμένος" 35 36. Ο ίδιος 

αναχνωρίζει στις κατασκευές την προβολή του σώματος των έφηβων και τη 

διαφορετική αίσθηση που έχουν τα *ύλσ χια το σώμα τους, όπως προβάλλεται στο 

παιχνίδι. Συσχετίζει αυτές του τις διαπιστώσεις με τη διαφορετική μορ&ολοχία και 

λειτουρχία των *ύλων.

Ο Erfkson πιστεύει ότι "η ύπαρξη του εσωτερικού παραχωχικού χώρου εκδέτει από 

νωρίς τη χυναίκα και σε μιαν ιδιαίτερη αίσδηση μοναξιάς, στο <πόΰο ενός 

εσωτερικού κενού, μιαν αίσδηση αποστέρησης των δησαυρών, μη ολοκλήρωσης και 

αποξήρανσης." Με άλλα Λόχια.. αποδίδει την ιδιαίτερη ποιότητα της χυναικείας 

κατάδλιψης στην ανατομία. "Στη χυναικεία εμπειρία ο εσωτερικός χώρος είναι στο 

κε'ντρο της απελπισίας όπως είναι δυνάμει και στο κέντρο της ολοκλήρωσης. Αλλά 

η αίσδηση κενού είναι η δηλυκή μορίπή ολέδρου".3^

Παρά τις επιδέσεις που ακολούδησσν τη δημοσίευση του άρδρου χια τον 

Εσωτερικό Χώρο,3? ο Erfkson δεν αλλάζει ουσιαστικά τις αρχικές του δέσεις, όπως 

προκύπτει από το άρδρο-απάντηση3® του 1*974 : η ψυχοσεξουαλικ ή διάσταση της 

χυναικείας ταυτότητας, αν και επιτρέπει σήμερα την εκπαίδευσή της σε 

εηαχχελματικούς και κοινωνικούς ρόλους, έχει πάντα σαν τελικό στόχο το ρόλο 

της ως συζύχου και μητέρας.

Την αμφισβήτηση των δέσεων του που ανάχουν τη χυναικεία κοινωνική 

ταυτότητα στον παραδοσιακό ρόλο, εδραιωμένο στη μορίρολοχία των χενετικών

35 Ε. Erfkson (1968) σ. 299.

36 Στο ίδιο σ. 305.

3 ? Σχετικά βλ. Κ. Millet (1971) και Ε. Janevay (1971).

3^ Ε. Erfkson (1974a).
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οργάνων, αποδίδει ο Erikson σε αντιστάσεις. Αντιστάσεις που, κατά τη χνώμη ίου. 

έχουν σχέση με την άρνηση της ύπαρξης ασυνείδητων κινήτρων, ιδιαίτερα σε ό,τΐ 

εμφανίζεται ως "φυσικό στίχμα του <ρύλου"39. "Η ιδέα ότι κυριαρχούμεθα 

ασυνείδητα από το σώμα μας και ότι δεν έχουμε εηιλοχή στο πως να το 

χρησιμοποιήσουμε αυτόβουλα ηροκαλεί τον πιο έντονο θυμό".4^

Αρχύτερα ο Erikson ερανίζεται πιο μετριοπαθής. Στα τελευταία έοχα του 

«ραίνεται να πιστεύει ότι η λύση βρίσκεται στη όημιουοχική παραδοχή της ύπαρξης 

αρσενικών και θηλυκών ιδιοτήτων, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Η 

παραδοχή αυτή υπόσχεται άλλωστε και έναν ποιοτικά διαφορετικό πολιτισμό από το 

σημερινό.4 ·
« ' >

Το κίνηιια της δεκαετίας του 60*2 *ια την απελευθέρωση των Γυναικών πρ5ε 

να αμφισβητήσει τις θεωρητικές αυτές τάσεις της ψυχανάλυσης και κυρίως την 

εόραίωσή τους στις ανατομικές διαφορές των εώλων. 39 40 41 42

39 Ε. Erikson (1974b). "Σε κά3ε καταπιεσμένη ομάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από 
στίχματα που σημαίνουν μιαν αμετάκλητη διαφορά από τον κυρίαρχο τύπο, υπάρχει 
μια δομική εγδοψυχική ανελευθερία, η οποία δεν λύεται με την απλή υπόσχεση 
πολιτικής και οικονομικής ισότητας, όσο και αν είναι αδύνατη χωρίς αυτήν." (σ. 
114).

40 Στο ίδιο σ. 322. Παρά το χνωστό ^ιλοχυνισμό του Erikson, η θέση αυτή 
μοιάζει μακρινός απόηχος μιας παλαιότερης·' "δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους 
εαυτούς μας να κλονιστούν στα συμπεράσματα αυτά από τις αντιρρήσεις των 
φεμινιστριών, που θέλουν να μας αναχκάσουν να θεωρήσουμε τα δύο ^ύλα εντελώς 
ίσα ως προς τη θέση και την αξία". Freud (1925) σ. 197.

41 Ε. Erikson (1974β).

42 Το σιίχχρονο φεμινιστικό κίνημα, που ονομάστηκε "Δεύτερο Κύμα του 
Φεμινισμού'”', τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του '60, συμπίπτει δε η 
δραστηριοποίησή του χρονικά σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης. Βλ. S. 
Firestone (1970), όπου η συχχραφεύς εξήχεί και την προτίμηση του όρου 
"απελευθέρωση" αντί "χειραΐρέτηση" ή Ισότητα", που παραπέμπουν και πάλι στην 
κατάταξη σύμφωνα με το εώλο και την απλή εξίσωση των ρόλων ανδρών και 
χυναικων, χωρίς να αμφισβητούν τη νομιμότητά τους. σ. 49.



Οι Φεμινίσχριες σχην Ευρώπη και σχην Αμερική καχήχχειλαν δυναμικά χτιν 

παιριαρχική. ιεραρχική δομή χης κοινωνίας όσον αφορά χα φύλα, σιηρίζονχας χιξ 

3εσεις χους σχην ανάλυση χης κοινωνικό-οικονομικής και ηολιχικής εμπειρίας χων 

χυναικών. Η χυναικεία ψυχολοχία, υηοσχηρίζουν, μπορεί να καχανοη3εί μόνο σχην 

ισχορικόχηχά χης, μέσα από χη μελέχη χων μεχαΒληχών κοινωνικών προσδοκιών και 

χης επιρροής χους σχον ψυχισμό χων αχόμων.

Η σύχχρονη αυχή θεώρηση αηορρίηχει καχηχορημαχικά χο βιολοχικό 

νχεχεουινισμό που με κύριο εκφρασχή xov Freud εδραιώνει ως "Φυσική" χην 

κοινωνική καχωχερόχηχα χων χυναικών.

0 Freud υπήρξε, σύμφωνα με χην Κ. Millet,^  η ισχυρόχερη ανχιεπανασχαχική 

δύναμη χης περιόδου 1950-60, περίοδο που χο διεκόικηχικό χυναικείο κίνημα 

δέχεχαι σκληοόχαχες εηι3έσεις, οι οποίες αναχαιχίζουν χην πρόοδό χου, ιδιαίχερα 

σχα μεχαηολεμικά χρόνια. "Τραχική ειρωνεία" 3εωρεί η Millet χη χρήση χου 

ηρωχοποριακού, καχά χα άλλα, έρχου χου Freud (3εωρία χου ασυνείόηχου, παιδική 

σεξουαλικόχηχα) χια χην εηισχημονική κάλυψη χης κοινωνικής καχωχερόχηχας χου 

χυναικείου φύλου - κάλυψη εξαιρεχικά αποχελεσμαχική, που επηρέασε όλη χη σκέψη 

χου 20ου αιώνα, όσον αφορά χην ανεπαρκώς εηεξερχασμένη άλλωσχε 3εωρία χια χη 

χυναικεία σεξουαλικόχηχα.

ϊυνεπείς με χην παχριαρχική θεώρηση χου κόσμου, "οι λαν8ασμένες φροϋδικές 

ερμηνείες χια χο χυναικείο χαρακχήρα Βασίσχηκαν ωσχόσο σε κλινικές 

παραχηρήσεις μεχάλης εχκυρόχηχας",* 44 που απέδιδαν πισχά χη όιαμαριυρία ίων 

καχαπιεσμένων σχην πλειοψηφία χους χυναικών χης ασχικής χάξης, σχις αρχές χου

43 κ. Millet (1971). Η Millet μαζί με χις B. Frledan (1963), S. Firestone (1970) 
και G. Greer (1970) επηρέασαν σημανχικά χο σύχχρονο χυναικείο κίνημα, ιδιαίχερα 
σχις αχχλόφωνες χώρες. Κοινό σημείο χους όχι απορρίπχουν χις θέσεις χου Freud 
σε ο,χι αφορά χις χυναίκες.

44 Κ. Millet (1969) σ. 17?.
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αιώνα. Αυτή n υωηλή ηοιόχπχα ίων ηαραχηρήσεών χου εξηχεί, χια χην Κ. Millet, χη 

χενικόχεοη επιρροή χου, ηου υπήρξε ιόιαίχεοα δυσμενής χια χις χυναίκες.

Η κοιχική σχάση απέναντι σχο έρχο χου S. Freud από χυναίκες 3εωρηχικούς 6εν 

είναι καινούρια. Έχει χην αφετηρία χης σχο επανασχαχικό χια χην εποχή χου έρχο 

χης S. de Beauvoir, μοναδικό ως προς χη 3εμαχολοχία χου, που συμπυκνώνεται σχο 

χνωσχό πλέον αφορισμό : "Δεν χεννιόμοσχε χυναίκες, χινόμασχε’.45

Η συχχραφευς καχαχχέλλει χους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς και 

ωυχολοχικούς παράχονχες που μέσα σχους αιώνες καχασκεύασαν χη χυναίκα ως 

"Αλλη", "αντικείμενο" χων ανδρών σχην παχριαρχική κοινωνία.4^

Η διαμόρφωση χης ψυχολοχικής ονχόχηχας χης χυναίκας, ως ελεύθερου και 

αυχόγομου όνχος, υπονομεύεχαι από χους μηχανισμούς αλλοτρίωσης μιας κοινωνίας 

όπου μόνο 'ο φαλλός ενσαρκώνει χο υπερβατικό'.47 Το μικρό αχόρι αν και 

αισ3άνεχαι να χο "υπερβαίνει" ο παχέρας - η φροϋδική έννοια "χου συμηλέχμαχος 

ευνουχισμού" αποδίδεχαι σχο έρχο χης με υπαρξιακή ορολοχία - έχει χη δυνατότητα 

να αλλοχριω3εί και να αναχνωρισχεί ταυτόχρονα σχο δικό χου πέος, χο alter ego

45 S. de Beauvoir (1949). Πρέπει εξάλλου να ανα<κρθεί και χο επίσης σημαντικό 
χια χην εποχή χου έρχο χης αχχλίδας κοινωνιολόχου V. Klein (1945). Η 
συχχραφεύς παρατηρεί με οξυδέρκεια : “Φαίνεται αληθοφανές στον Freud και στη 
σχολή του όχι χο ήμισυ χης ανθρωπότητας 9α είχε βιολοχικούς λόχους να αισθανθεί 
σε μειονεκτική θέση επειδή δεν έχει αυτό ηου κατέχει χο άλλο ήμισυ (αλλά όχι 
χανάηαλιν)" σ. 83.

46 Όπως σημειώνει η ίδια (1949), η ανάλυσή χης οφείλει πολλά στην ανέκδοτη 
τότε ερχασία χου Levi-Strauss "Les Structures elementaires de la Parente” (1949).

47 S. de Beauvoir (1949), I, σ. 64.
' t o



tou. To κοοίχσι όμως που στερείται "αητού" οργάνου "οδηγείται να τοποθετήσει 

ολόκληρο τον εαυτό του ως αντικείμενο, ως Ά λ λ η " .4 9  -*

Η Beauvoir στο έοχο της απορρίπτει την ψυχαναλυτική ερμηνεία τόσο χια. το 

βιολοχικό ντετερμινισμό που τη διαπερνά όσο και χια την κυρίαρχη σημασία που 

αποδίδει στα ασυνείδητα κίνητρα και στη σεξουαλικότητα, καθώς και την επιρροή 

τους στη διαμόρφωση της φυλετικής ταυτότητας.

*Ή χυναίκα", λέει, “δεν καθορίζεται ούτε από τις ορμόνες της ούτε από 

μυστηριώδη ένστικτα αλλά από τον τρόπο που αντιλαμβάνεται μέσα από 

ξένες συνειδήσεις το σώμα της και τη σχέση της με τον κόσμο". 49 θεωρεί 

ωστόσο ότι, όπως η χυναίκα δεν μπορεί απλά να θεωρηθεί μιολοχικός ορχανισμός 

που καθορίζεται από τη σεξουαλικότητα, άλλο τόσο δεν μηοοεί να θεωρηθεί 

αποκλειστικά οικονομική οντότητα, ερμηνεία που δίνει χια τη θέση της ο ιστορικός 

υλισμός. "Αν δεν υπήρχε μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση η ηρωτοχενής κατηχορία 

του Αλλου, και η ηρωτοχενής επίσης διεκδίκηση κυριαρχίας επί του Αλλου, η 

ανακαηυψη του χαηκου οεν υα είχε εηιςερει την καταπίεση της χυναικας * 49 50

4δ S. de Beauvoir (1949), I, σ. 64. 0. J. Berger (1985) επισημαίνει ·· ’’ οι 
άνδρες δρουν, οι χυναίκες παρουσιάζονται ... αυτό καθορίζει όχι μόνο τις 
περισσότερες σχέσεις μεταξύ ανδρών και χυναικών αλλά και τη σχέση των 
χυναικών με τον εαυτό τους. 0 εσωτερικός επιθεωρητής της χυναικας είναι 
χένους αρσενικού, η επιθεωρούμενη θηλυκού. Με αυτό τον τρόπο η χυναίκα 
μετατρέπει τον εαυτό της σε αντικείμενο - ιδιαίτερα αντικείμενο της όρασης : 
θέαμα", σ. 47. Η S. Rovbotham (1973) π ερ ιχρ ίε ι τη συνειδητοποίηση αυτής της 
κατάστασης. Η σκέψη μας, η συμπεριφορά μας, οι συλλοχικές αναπαραστάσεις που 
μας απορούν, διαμορφωμένες από την πατριαρχική ιδεολοχια, μας κάνουν 
"παρατηρητές" του εαυτού μας ως Άλλου, σ. 41.

49 s. Beauvoir (1949), II, σ. 495.

50 S. de Beauvoir (1949), I, σ. 74. Η συχχραφευς αναί-έρεται στη χνωστή θέση 
tou Engels (1884), σύμφωνα με την οποία η κυριαρχία των ανδρών πάνω στις 
χυναίκες συμπίπτει με την ιδιοκτησία και την κατάρχηση του μητρικού δικαίου. Τα 
σημερινά επιστημονικά δεδομένα αμφισβητούν την ύπαρξη κοινωνιών με αμιχώς 
μητριαρχική ορχάνωση. Όπως παρατηρεί η F. Herltler, συνήθως χίνεται σύχχυση 
ανάμεσα στην έννοια 'μητριαρχία'' και τη "μητροχραμμική ορχάνωση της 
συχχένειας". Ε. Sullerot (1978) σ. 398. Βλ. επίσης J. Bamberger (1974), Ρ. 
Webster (1975).



To μέχάλωμα των κοριχσιών συνίσχαχαι σε μια μακριά σειρά αηοσχεοήσεων και 

καταπιέσεων nou σχοχεύουν σχην αναίρεση χου δικαιώμαχος χπς Υποκειμενικότητας 

χους. Η αλλοχρίωση όμως χων χυνοικών, η "ενδοκοσμικότητα·· (imrnerience) σχην 

οποία καταδικάζονται, δεν χίνεχαι - Λέει τι S. de Beauvoir - χωρίς και χπ δική 

τους "συναίνεση". Συναίνεση που Βασίζεται σχην εσωχεοίκευση της κυρίαρχης 

αρνητικής εικόνας χου $ύλου αλλά και σε κάτι άλλο ακόμη. "Στην χάση του 

υποκειμένου να αναλάβει την ευθύνη της ύπαρξής χου συνυπάρχει η αντίρροπη χάση 

χου να αηοδράσει από την ελευθερία και να τοποθετηθεί ως αντικείμενο ... 

απο&εύχονχας έτσι το άχχος και την ένταση μιας αυθεντικά μιωμένης ύπαρξης'.^

Είκοσι πέντε χρόνια αρχόχερα, η χαλλίδα ψυχαναλύχρια L. Iriaarau32 προσεχχίζει 

το φροϋδικό έρχο κριτικά, όχι χια να το απορρίψει στο σύνολό του αλλά, αντίθετα, 

χια να "αναλύσει" αυτό που θεωρεί όχι αποτελεί την τυ&λή κηλίδα χου : τη θεωρία 

της διαφοράς των &ύλων.

Η χυναίκα έτσι όπως ορίζεται στην πατριαρχική κοινωνία από την αρχαιότητα 

ως σήμερα δεν είναι παρά η " Άλλη του άνδρα”, το είδωλο του εαυτού του 

αναηοδοχυρισμένο στον κοίλο καθρέφτη του Πλάτωνα. 0 άνδρας αδυνατώντας να 

"δει" τη διαφορά προβάλλει το $ό6ο ευνουχισμού, ηου διακατέχει τον ίδιο, σ’ ένα 

άλλο σώμα, που παρουσιάζει μιαν "έλλειψη" στη θέση που 3α έπρεπε να υπάρχει ο 

<ραλλός.! 51 52 53-- * C7
■ --------- s J s J

51 S. de Beauvoir (1949), I, σ. 23.

52 L. Irlgaray (1974). Για μια ενδιαφέρουσα συνθετική ανάχνωση του έρχου της 
βλ. Toril Μοί (1985). Η Irigaray εκδιώχθηκε από την Ecole Freudlenne χου Lacan 
μετά από την έκδοση του Speculum.

53 Η "ορατότητα” του ορχάνου, ως μοναδικό κριτήριο χια τη συχκρότηση της 
ψυχοσεξουαλικής ταυτότητας, αμφισβητήθηκε έντονα, όπως είδαμε, από την Κ. 
Horney και τον Ε. Erlkson. Τη "^αλλο-κεντρική" διάσταση της φροϋδικής θέσης 
είχε καταχχείλει και ο ψυχαναλυτής Ε. Jones (1927).
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0 "τετελεσμένος ευνουχισμός" ίου μικρού κοριτσιού - ο Freud ίο αποκαλούσε 

μικρόν άντρα" - , προσφέρει σχο βλέμμα ιη  "δυνατότητα μιας ^

σ-ορατότητας”.54 Προσφέρει, δηλαδή, μιαν επιφάνεια όπου ο άνδρας προβάλλει χο 

φόβο, ξορκίζοντας έχσι χον κίνδυνο που απειλεί χον ίδιο. Η Irigaray, ξεκινώντας 

από χο φροϋδικό συσχεχισμό χης τύφλωσης με χο 3άναχο χου πατέρα και χο Φόβο 

χου ευνουχισ μ ού ,κά νει λόχο χια φαλλική κυριαρχία χου βλέμματος.08 56 57

Το έρχο χης Irigaray είναι μια πραχμαχεία επί των "αντικατοπτρισμών" χης 

ηραχμαχικόχηχας. Ο άνδρας, έχονχας κχίσει χον ηολιχισμό που υπακούει σχο Νόμο 

χου πατέρα, "δεν μπορεί πια να διακρίνει, να. φανχασχεί, να αισθανθεί, αυχό που 

συμβαίνει πίσω από χην ο3όνη, πίσω από χις ... ιδανικές προβολές χου" 57, δεν 

μπορεί να αναχνωρίσει χη χυναικεία μορφή "πίσω από χον καθρέφτη".

Η λύση σχο σημερινό πρόβλημα χης χυναίκας, σύμφωνα με xnv irlgarau, είναι 

να μην όιεκδικήσει χην κοινωνική χης συμμετοχή, χα ίσα δηλαδή δικαιώμαχα,

" . . .  χπν πρόσβαση σχον "ανδρισμό,” σ' έναν κόσμο που χης είναι αηαχορευμένος 

και σφραχισμένος από χη Φαλλική ηχεμονία".58

84 L. Irigaray (1974) σ. 53.

55 2ιο ίδιο σ. 231. Αναφέρεχαι σχο ” Uncanny " ίου Freud (1919), όπου ο 
9άναχος χου ηαχέρα συνδέεχαι με χο φόβο χης χύφλωσπς και ο Άν3ρωηος-από- 
Άμμο, σύμβολο ίου ηαχέρα, διαχαράσσει χην αχάπη και χην ένωση ... (με χη 
μητέρα).

56 Τη διαμορφωχική δύναμη χου ανδρικού βλέμμαχος σχην πατριαρχική κοινωνία 
ανέλυσαν παραδειχμαχικά οι σύχχρονοι κριχικοΐ χου κινπμαχοχράφου : "θα 
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποχε φιλμ χου Hollywood χια να 
καχαδείξουμε πως η δύναμη ελέχχου χου ανδρικού βλέμμαχος”, χης ίδιας χης 
μηχανής λήψης και χου άγδρα πίσω από αυχή, "εξωθεί χη χυναίκα σχη σιωπή, χην 
απουσία και χην περιθωριοποίηση". "Ιχον κινημαχοχράφο η χυναίκα παρουσιάζεται 
ω£ καχεξοχήν θέαμα, σώμα, σεξουαλικό αντικείμενο. Ολόκληρο το κορμί της 
χινεται φετίχ, χια να ακυρώσει χον ευνουχισμό της φαλλικής μητέρας και να 
καθησυχάσει χον άντρα". Ε. A. Kaplan (1983) σ. 36. Βλ. και A. Kuhn (1985), C. 
Brunsdon (1986).

57 l. Irigaray (1974) σ. 454.

58 Ixo ίδιο σ. 148.
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Ωστόσο η εναλλακτική θεώρηση, ηου η ίδια προτείνει στη συνέχεια 59^ καθιστά 

ιδιαίτερα ολισθηρό το έδαφος αφού χυναίκα και υχρό στοιχείο, χυναίκα και φύση7 

ταυτίζονται, χισ μιαν ακόμη φορά, αναχχέλλοντας μια "ουσία" της χυνσίκας πριν 

από τη μεταμόρφωση.59 60

Τελικά, ύστερα από τη δημοσίευση του "Δευτέρου Τύλου", το σύμπλεχμα 

ευνουχισμού αποκτά εντελώς διαφορετική σημασία και επ'ουδενί λάχω αναφέρεται 

πια στην ανατομία του φύλου. Η φαντασίωση του ευνουχισμού είναι βιασμός ηου 

χίνετατ στις χυναίκες και τε ίνε ι να επιβάλει το σημαίνον "χυναίκα = 

ευνουχισμένη" αποκλείοντας κά9ε δυνατότητα ταύτισης με το "Γενικό Ον", λέει η 

Μ. Plaza61.

Ωστόσο αυτή η ίδια, αν και αμφισβητεί τη φροϋδική ερμηνεία της γαλλικής 

υπεροχής, θεωρεί ότι οι θεωρητικές κατασκευές της κλασικής ψυχανάλυσης

59 L. Irigaray (1977) σ. 103. Η άποψη αυτή εχχράφεται στον χενικότερο 
προβληματισμό χια τις σχέσεις φεμινισμού, “χυναικείας" χραφής και χλώσσας, 
όπως διαμορφώθηκε στη Γαλλία, κατά τα τέλη της δεκαετίας του ’70 κυρίως, κάτω 
από την επιρροή του J. Lacan. Τις θέσεις αυτές, τις οποίες εξέφρασαν αν και πολύ 
διαφορετικά μεταξύ τους οι L. Irigaray, H.Cixous, J. Krlsteva, κ.α., αντέκρουσαν ως 
επικίνδυνα "βιολοχίζουσες" οι Questions Feministes και οι Nouvelles Questions 
Feministes. με σειρά άρθρων. Να θυμίσω ότι παραπλήσιο προβληματισμό με τις 
πρώτες είχε εγκαινιάσει, πολύ νωρίτερα, η Μ. Duras με το σημαντικό φίλολοχικό 
και κινηματοχραφίκό έρχο της. Βλ. Μ. Duras - X. Gauthier (1974) καθώς και τη 
σχετική ανάλυση της Μ. Marini (1977). Για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνθετική 
παρουσίαση του χαλλικού φαινομένου βλ. ΤοΠΙ Μοί (1985).

60 Στο κριτικό άρθρο της η Μ. Plaza (1977) προειδοποιεί χια τους κινδύνους ηου 
ελλοχεύουν σ' αυτή τη θεωρία της Irigaray, που βλέπει τη “Γυναίκα" έξω από την 
ιστορία και τον πολιτισμό και που οδηχεί τη συχχραφέα μοιραία στην πάχίδα του 
βιολοχισμού; Ενώ προς στιχμήν η L. Irigaray φάνηκε να αποδίδει στην καταπίεση 
όλα τα χαρακτηριστικά που η ιδεολοχία συνδέει με τις χυναίκες, ως ιδιότητες του 
Αιώνιου θηλυκού, τελικά έφτασε να τα ανάχει στην Ουσία, στο "Γυναικείο 0V
σ. 115. Στην ίδια χραμμή κινείται και η Ε. S. Person, η οποία στο άρθρο της 
(1980) χια τη χυναικεία (και ανδρική.) ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη καταρρίπτει τη 
"δημοφιλή πεποίθηση" ότι "η σεξουαλικότητα είναι έμφυτη δύναμη που επιτυγχάνει 
την ιδανική της έκφραση μόνο όταν είναι ελεύθερη από ηολιτισιηκές αναστολές", 
σ. 36.

61 Μ. Plaza (1977) σ. 110.
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αναδεικνύουν παρά ταύτα την τεράστια στιιιασία της διαφοροποίησης των υύλων 

στην πατριαρχική κοινωνία. ·»

Η Plaza σ' αυτό ακριβώς to σημείο συνανιά ιην υπέρμαχο tou Freud και της 

ψυχανάλυσης J. Mitchell62, η οποία υποστηρίζει ότι απορρίπιονιας ως ατελή ιη 

5εωρία της διαφοράς ιων $ύλων, απορρίπτουμε ταυτόχρονα σημαντικές πληροφορίες 

χια την ψυχολοχία των χυναικών : "αποκηρύσσοντας και παοερμηνεύοντας την 

ψυχανάλυση χάνουμε μια επιστήμη που είναι κρίσιμη χια την κατανόηση των 

ιδεολοχικών και ψυχολοχικών διαστάσεων της καταπίεσης".63

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και χια τη Mitchell η σημασία του φαλλού είναι 

συμβολική και δεν αναΰέρεται στην εξουσία του συχκεκριμένου ατόμου που 

λειιουρχεί ως φορέας απαχόρευσης. Αυτή τη συμβολική δύναμη και τις 

ασυνείδητες προεκτάσεις της στον ψυχισμό δεν μαίνεται να αναχνωρίζουν "οι 

φεμινίστριες κριτικοί που πιστεύουν στην υπεροχή της κοινωνικής πραχματικότητας 

και την συνειδητή επιλοχή”.64

Η ίδια πιστεύει ότι χωρίς την κατανόηση των νόμωγ του ασυνείδητου δεν 8α 

μπορέσουμε να προχωρήσουμε σ' ένα νέο ορισμό της θηλυκότητας και προτείνει να 

θεωρήσουμε τη φροϋδική θεωρία, που δομείται πάνω στην έννοια της πατριαρχίας, 

ως “αφετηρία μιας εξήχησης χια την υποδεέστεριί και αλλότρια (δεύτερο $ύλο) 

ψυχολοχία των χυναικών στην πατριαρχία".65

62 J. Mitchell (1974).

63 Στο ίδιο σ. 301.

64 Στο ίδιο σ. 355.

65 Στο ίδιο σ. 402.
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Αν σιτιν ψυχαναλυτική θεωρία, ιδιαίτερα στο έρχο του Freud αλλά και στις 

μετέπειτσ τοποθετήσεις άλλων ψυχαναλυτών, η βιολοχία και οι εσωτερικοί 

παράχοντες εμφανίζονται ως λιχότερο ή περισσότερο υπεύθυνοι χια τις διαφορές 

που παρατηρούνται ανάμεσα στα φύλα, η θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης (Social 

Learning Theory) τοποθετείται σ' ενα διαφορετικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τους κύριους εκπροσώπους της οι διαφορές που παρατηρούμε στην 

προσωπικότητα και στη συμπεριφορά των δυο φύλων δεν θα πρέπει να αποδοθούν 

στη ανατομική τους κατασκευή αλλά, κατά κύριο λόχο, στη διαφορετική αχωχή66 

Πράχματι, τι όιαηαιδαχώχησπ των παιδιών από την πιο τρυφερή ηλικία 

όιακρίνεται από τις πολύ διαφορετικές προσδοκίες της οικοχένειας και του 

περιβάλλοντος ανάλοχα με το φύλο.67 Οι διαφορές των φύλων ανάχονται, δηλαδή, 

στο πλέχμα των επιταχών και των απαχορεύσεων που χαρακτηρίζει τους φυλετικούς 

ρόλους αίας δεδομένης κοινωνίας και στους οποίους καλούνται και εν μέρει 

εξαναχκάζονται να συμμορφωθούν τα παιδιά.

Η θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης βασίζεται στις ίδιες αρχές που διέηουν τη 

θεωρία της Συμπεριφοράς (Behaviorism). Το σχήμα ερέθισμα-απάντηστι-ενίσχυση, 

δηλαδή η τιμωρία ή η αμοιβή από το περιβάλλον που συνοδεύει μια δεδομένη 

συμπεριφορά και διευκολύνει τη μάθηση, είναι καί εδώ κεντρικό.

Την κριτική ενός τέτοιου "αηλουστευτικού" σχήματος, που δίνει έμφαση στους 

εξωχενείς ηαράχοντες χια να εξηχησει την πολυηλοκότητα της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, αντικρούει ο Bandura ως παρεξήχηση της θεωρίας. Η ανθρώπινη 

συμπεριφορά δεν διαμορφώνεται αυτόματα με την απλή ενθάρρυνση, δεδομένου ότι

66 A. Bandura, R. V/al ters (1963) σ. 12. Επί παραδείχματι έρευνα σε 110 χώρες 
των Η. Barry III et al. (1957) επιβεβαίωσε την υπεροχή των πολιτισμικών έναντι 
των βιολοχικώ ν παραχόντων. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε την ώθηση προς 
την κατεύθυνση αυτή από το κλασικό έρχο της π. Mead (1935), αλλά και (1949), 
όπου διαφαίνειαι η ψυχαναλυτική επιρροή στις αρχικές θέσεις της.

67 A. Bandura, R. Walters (1965) σ. 48.
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"οι άνθοώηοι όεν ανχιδοούν αυχόμαχα σια ερεθίσμαχα χου ηεοιβάΛΛονχος, χα 

ερμηνεύουν", οι πράξεις χους επομένως είναι ένα σύν3εχο χνωσχικό αηοχέλεσμ.α'* 

ποικίλων εξωχερικών πληροφοριών, πράξεων χου παοελ3όνχος και προβολής χυχόν 

επιπχώσεών χους σχο μέλλον^·9.

Ο Barioura απορρίπχει, επομένως, χο σχήμα 5-R (ερέθισμα - απάνχηση) και 

προχείνει χην έννοια χου "συσχημαχος ρύθμισης" χιά να ηεοιχράψει χπν εηιχυχή 

κοινωνικοποίηση "που απαιχεί χη σχαδιακη ανχικαχάσχαση χων εξωχερικών 

κυρώσεων και απαιχήσεων από συμβολικούς και εσωχερικούς μηχανισμούς ελέχχου” 

και ποοϋπο3έχει συνεχή αλληλεπίδραση αχόμου και περιβάλλονχος.&9

Οι πλέον σύχχρονες και προω3ημένες 3έσεις αυχης χης 3εωρίας εξηχούν χην 

κοινωνικοποίηση χων παιδιών όσον ο&ορά χους φυλεχικούς ρόλους μέσω χης 

μίμησης.

Τα παιδιά μαθαίνουν χους μελλονχικούς ρόλους παραχηρώνχας χη συμπεριφορά 

χων ενηλίκων, κυρίως χων χονιών. Αυχό χίνεχαι είχε με χην άμεση παραχήρηση 

και μίμηση'°  ηροχυπων συμπεριφοράς που χους προχεινονχαι σχην κααημερινη ςωη 

(διαμορ^ωχική μάθηση, modeling), είχε με χη μίμηση μέσω χου παιχνιδιού και χων 

$ανχασιώσεων.71

66 A. Bandura (1977) σ. 21. W. Mlschell (1966) σ. 62. Βλ. και 
Μ. Νασιάκου (1982). Ιδιαίχερα χο κε$.: "Η θεωρία χης Γγωσχικοκοινωνικής 
μάθησης" σ. 87.

69 A. Bandura (1977) σ. 43.

70 A. Bandura (1969a) σ. 162. Οι θεωρηχικοί χης Κοινωνικής Πάθησης 
χρησιμοποιούν χον όρο "μίμηση" ανχί χου ψυχαναλυχικού "χαύχιση", που χον θεωρούν 
σκοχεινό και ασα^ή, χια να ηεριχράψουν "πανομοιόχυπες ανχιδράσεις", χην χάση 
δηλαδή χου αχόμου "να αναπαράγει πράξεις, σχάσεις ή συναισθημαχικές ανχιδρά- 
σειο. ηραχμαχικέο ή που ηοοσ&έρονχαι από συμβολικά πρόχυπα." A. Bandura, R. 
V/aftero (Ϊ963) σ. 89.

71 A. Bandura (1969 a) σ. 133.
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Τη συμπερι&ορά nou μαδαίνουν, χους ρόλους ανόρων και γυναικών, 9α χη 

χρησιμοποιήσουν σχο μέλλον σύμφωνα ιιε χην αρχή χης "κα3υσχερημέντις μίμπσης> 

(delaged imitation) 7 2

Εκχός από χο σηιιανχικό χώρο χης οικογένειας, κα3ορισιική είναι και π εηιοοοιί 

ίων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η χάση χια μίμηση ίων συμβολικών μονιέλων 

αποδεικνύει όχι χα μέσα ενημέρωσης είναι ισχυροί διαμοοι&ωιικοί π α ο ά χ ο ν χ ε ς .7 3  

Η επιλεκτική ενίσχυση από χονείς, δασκάλους και περιβάλλον, διαμορφώνει 

σχαδιακά σχα παιδιά όλο και περισσόχερα σχήμαχα συμπεριφοράς που έχουν άζονα 

ιο βώλο, επηοεάζονχας χις όρασιηριόχηιες, χις σκέψεις και χα συναισδήυαχα.

Γίνεχαι ι&ανερό από όσα προηχή3ηκαν όχι μέσα σ ένα χέχοιο πλαίσιο χα κορίχσια 

ιείνουν να uiundoiiv ίο μηχρικό πρόχυπο και χα αχόρια χο παχρικό, χωρίς βέβαια 

αυχό να αποκλείει χην επιλεκχική μίμηση χαρακχηρισχικών και χων δυο χ ο ν ι ώ ν 7 4  

Η κυρίαρχη αυχή χάση οδηχεί κάποχε και σχη σιίχχυση, όχαν χα μικρά κορίχσια 

ηιέζονχαι να μιμη3ούν χο πρόχυπο χης κοινωνικά αόύναχης μηιέρας ενώ, όπως 

προκύπχει από χις εμπειρικές έρευνες, χα παιδιά μιμούνχαι χο πρόχυπο μεχαλύχερου 

κύρους κα3ώς και χις αξίες και χις πεηοι3ήσεις χ ο υ .7 5

Παρά χαύχα χα άχομα χείνουν να συμμόρ$ώνονχαι σχις προσδοκίες χων ρόλων.

Η "εξαρχημένη μά3ηση υωηλόχερου επιπέδου" (higher order conditioning) εξηχεί, 72 73 74 75

72 A. Bandura et el. (1963).

73 a. Bandura, R. Walters (1963) σ. 49. Για παράδειχμα, η χηλεόραση διδάσκει 
χα παιδιά όχι μόνο πως να συμπερι^έρονχαι ανάλοχα με χο <ρύλο χους αλλά και χη 
3έση χους σχην κοινωνική ιεραρχία : "η χηλεόραση διδάσκει σχα παιδιά όχι αχόρια 
και κορίχσια είναι χο ίδιο σημανχικά, αλλά όχι οι άνδρες είναι πιο σημανχικοί από 
χις χυναίκες." C. Wlnlck and ass. αναΐρέρεχαι σχο F. Elkin, G. Handel (1984) σ. 225. 
Για χην καχαχχελία χης $υλεχικής διάκρισης σχη διαφήμιση β3· L· Komlser (1971), 
S. de Beauvoir (1983).

74 A. Bandura, R. Walters (1963) σ. 99.

75 A. Bandura (1969 b).
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κατά ιον Mlschell76, ιη συμμόρφωση αυτή μέσα από τη διαμορφωτική δύναμη των 

λέξεων και ιων συμβόλων, που έχουν συνδεθεί με τις κατηχορίες του φύλου. Οι'* 

λέξεις δρουν αυτόματα ως ερεθίσματα που παραπέμπουν στον αρσενικό ή στο 

θηλυκό ρόλο.77 *

Οπως χράφει ο Bernstein : "to άιομο, μαθαίνοντας να υποτάσσει ιη συμπεριφορά 

υου σιον χλωσσικό κώδικα, μέσω ιου οποίου πραχματώνεται ο ρόλος, κάνει κτήμα 

του τάξεις σημασιών, σχέσεων και νοημάτων. Έτσι η.χ. το σύμηλεχμα σημασιών, 

που δημιουρχείται μέσα στο σύστημα των οικογενειακών ρόλων, αντανακλάται στην 

αναπτυσσόμενη προσωπικότητα του παιδιού διαηοτΐξοντας τη χενική ίου 

συμπεριφορά.76

Οι παραπάνω διαδικασίες, όπως είναι επόμενο, ακολου9ούν τους νόμους της 

άνισης διαφοροποίησης ίων φύλων.79

/0 W. Mfschell (1966) σ. 61. Αυτή η διαδικασία εξηχεί και την τεράστια δύναμη 
των κοινωνικών στερεοτύπων, όπως έχουν δείξει πολυάριθμες έρευνες :
I. Broverman et al. (1970), (1972), J. Kelly & J. Worell (1977) κ.α. H L. Bern 
(1974, 1977), εισήχαχε την έννοια του "ανδροχυγισμού" (androgyny), που μπορεί 
να συμπεριλάβει ταυτόχρονα "ανδρικά" και "χυναικεία" χαρακτηριστικά στο ίδιο 
άτομο. Για τη δυσμενή επιρροή των στερεοτύπων στην ψυχική υχεία των ατόμων, 
αλλά και στην πρακτική των 9εραπευτών βλ. και V. Franks, Ε. Rothblum, eds.
(1983).

77 Όταν ένα άτομο παρακολουθεί τη συμπεριφορά ενός προτύπου (χανιού, 
δασκάλου), έστω και αν δεν τη μιμείται στο παρόν, αποκτά την αναπαράσταση που 
τη συνοδεύει. Στο μέλλον η αναπαράσταση δρα ως διαμεσολαβητής μιας 
ανάλοχης συμπεριφοράς ... Αυτό συμβαίνει χιατί οι χνωστικές διερχασίες που 
συνοδεύουν τη συμπεριφορά κωδικοποιούνται σε συμβολικές χλωσσικές κατηχορίες, 
είναι δηλαδή πολύ περισσότερο διαδικασίες του προφορικού λόχου παρά της όρασης. 
A. Bandura (1969 a) σ. 133.

76 Β. Bernstein (1971) στο Α. Φραχκουδάκη (1985) σ. 437.

79 Μια ενδιαφέρουσα εικονοχράφηση του σημείου αυτού στην ελληνική χλώσσα 
στο Α. Ψραχκουδάκη (1988). Βλ. επίσης Κ. Adams and Ν. Ware (1984), D. Cameron 
(1985).
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Αν και τα παιδικά χρόνια θεωρούνται ως ία πλέον σημαντικά χια την εκμάθηση 

των ρόλων δεν δίνεται, σχη θεωρία αυτή, n ίδια Βαρύτητα σχις συναισθηματικές·· 

σχέσεις με τους χονείς.80

2ιο έρχο ίου Freud ο *όθος χης χιμωοίας και η απειλή της απώλειας χης 

αχάπης θεωρήθηκαν η κινηιήριο δύναμη που οδηχεί στην ταύτιση με ιον χονιό χου 

ίδιου ίύλου. Η ιδιαίτερα πολύπλοκη αυχή διαδικασία είναι στο μέχισχο μέρος χης 

ασυνείδηχη.

Για ιούς θεωρητικούς χης Κοινωνικής Μάθησης., αντίθετα., η έννοια ίου 

ασυνείδητου, χου ϊηερεχώ, θεωρείται "περιττή κατασκευή". Ο <ρόδος, η ενοχή, η 

ντροπή, είναι αντιδράσεις ενός συσιήμαιος αυτορρύθμισης, αυτοελέχχου, 

"αποτέλεσμα αφενός χης προσδοκίας αποδοκιμασίας από τους άλλους, και αβετέρου 

ενός αυχοπαοαχόμενου ερεθίσματος αποστροφής

Η θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης επιλέχει τη διαύχεια εκεί που η 

ψυχαναλυτική προσέχχιση εξακολουθεί να διερευνά "το άλλο μέρος του ήλιου, το 

σκοτεινό."

δστόσο, η θεωρία της Κοινωνικής Μάθησης παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις της 

έχει να επιδείξει πληθώρα διαπιστώσεων που συμπίπτουν με τις ψυχαναλυτικές 

θέσεις στην περιχρα^ή αν και όχι στην ερμηνεία των φαινομένων της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Προσφέρει/ιδιαίτερα μετά τον εμπλουτισμό της με ιον χνωστικό * * *

8° 2στόσο πολλές έρευνες, στα πλαίσια αυτής της θεωρίας, έχουν δείξει ότι "οι 
μέθοδοι πειθαρχίας είναι αποτελεσματικότερες όταν η μητέρα είναι θέρμη και 
τρυφερή". A. Bandura & R. Walters (1963) σ. 197.

A. Bandura & Walters (1963) σ. 164.
**\



παρατονία, τεράστιες δυνατότητες βιευρεύνησης της επιρροής του περιβάλλοντος 

στις διαφορές που ως σήμερα αποδίδονταν σε ’Φυσικά’* γνωρίσματα των φύλων.«2

Τα τελευταία είκοσι χρόνια στις ανεπτυγμένες χώρες έχουν χίνει σημαντικές 

έρευνες σχετικά με το ρόλο του σχολείου στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών 

της φυλετικής ταυτότητας.83

Όλες οι έρευνες συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η ιεραρχική δομή του 

σχολείου, οι πρακτικές των δασκάλων, το πρόχραμμα, τα εχχειρίόια και το 

περιεχόμενο των μαδημάτων, αναηαράχουν τη όιχοτομική ανισότητα των φύλων. Οι 

έρευνες συμφωνούν εξάλλου ότι η κοινωνικοποίηση των ηαιόιών στο σχολείο 

στηρίζεται σε μεχάλο βαθμό στη στερεότυπη εικόνα των διαφορετικών 

χαρακτηριστικών των φύλων στη δυτική κοινωνία.84

S2 Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλά αη.ό τα θεωρητικά έρχα που ανέφερα το αχορι 
είναι συνώνυμο με τη χενική κατηχορία "παιδί", ενώ το κορίτσι σπάνια αναφέρεται 
ρητά. Η σνδροκεντρικη οπτική δημιουρχεί και μεθοδολοχικη ασάφεια, χια 
ηαράδειχμα : “Τα παιδιά που εξετάστηκαν ήταν 6-9  χρονών. Τα αχόρια 
παρουσίασαν ..." Διερωτσται επομένως κανείς τί από τα δύο συμβαίνει: τα 
κορίτσια δεν παρουσίασαν τίποτα ή δεν υπήρχαν κορίτσια στο δείχμα :

03 Η R. Bleler 0 9 9 4 ) , καθπχήτρια νευροφυσιολοχίας, εφίστα την προσοχή στον 
όρο "διαφορές των φύλων" (sex differences), όπως χρησιμοποιείται στις επιστήμες 
της βιολοχίας και της κοινωνιολοχίας. "Στην ουσία πρόκειται χια κοινωνικά 
οριζόμενες φυλετικές διαφορές (gender differences), που η επιστήμη θεωρεί 
φυσ ικές κατηχορίες". σ. 80. Το ερχο της αποτελεί μιαν επιστημονικά 
τεκμηριωμένη καταχχελία της κοινωνιοβιολοχίας.

84 Η Ε. Maccobu (1978) προειδοποιεί χια τους κινδύνους που ελλοχεύουν στη μη 
επιστημονική ανάχνωση ερευνητικών αποτελεσμάτων, που αναφέρονται στις 
διαφορές : οι διαφορές δεν είναι απόλυτες, αλλά αφορούν τους μέσους όρους 
συμπεριφοράς που συναντώνται συχνότερα στο ένα ή στο άλλο φύλο. Η ίδια τονίζει 
εξάλλου ότι στα φύλα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες ομοιότητες χενετικού 
ηροχράμματος και χαρακτηριστικών παρά διαφορές σ. 247. Βλ. και Ε. Maccoby,
C. Ν. Jacklin, (1974).



"H φυλετική όιάκοιση, ανεπαίσθητη και σπάνια συνειδητή, συνίσχαιαι σ' ένα"* 

σύνολο προϋποθέσεων χια ιο πως οι χυναίκες και οι άνδρες 9α πρέπει να φέρονται 

και ποιους στόχους 3α πρέπει να θέτουν"".8®

Οι διακρίσεις αυτές καθορίζουν σε μεχάλο βαθμό τη συναλλαχή δασκάλων και 

μαθητών στην τάξη, τη συμπεριφορά των δασκάλων προς τους μαθητές καθώς και 

τις προσδοκίες τους από τα παιδιά, ανάλοχα με το φύλο.85 86 87 88

Οι Φυλετικές διακρίσεις καθορίζουν τη συμπεριφορά στην τάξη πολύ περισσότερο 

από την προσωπικότητα των παιδιών η των ίδιων των δασκάλων, περισσότερο 

δηλαδή από τα πραχματικά πρόσωπα.®?

Σειρά ερευνών έχει ασχοληθεί με τη φύση των κοινωνικών προσδοκιών, που 

αποτελούν το υπόστρωμα της διακριτικής μεταχείρισης αχοριών και κοριτσιών στο 

σχολείο. "Εχουν μελετηθεί τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν τις κυρώσεις και τις 

αμοιβές ηου συνοδεύουν τις ανεκτές ή μη συμπεριφορές και έχουν εντοπιστεί 

ορισμένες ιδιότητες που αποδίδονται στα φύλα : ’’ενεοχητικός, περιπετειώδης, 

χενναίος, ηερίερχος, βρώμικος, με φαντασία, χεροδεμένος, ατημέλητος και τραχύς” 

χια τα αχόρια, χια τα δε κορίτσια : ’’καλοβαλμένη, ήσυχη, με καλούς τρόπους, 

χαριτωμένη, ευαίσθητη, καθαρή, με ενδιαφέρον χια την τέχνη, μελετηρή, υπάκουη, 

τρυφερή.”**8

Είναι σαφής η διχοτομική αντίληψη χια τα χαρακτηριστικά των φύλων καθώς 

και η συμπεριφορά που ενισχύεται άμεσα ή έμμεσα και ακόμη οι τομείς 

ενδιαφερόντων που ενθαρρύνονται, ανάλοχα με το αν το παιδί είναι αχόρι ή 

κορίτσι.

85 A. Ramaley (1978) αναφέρεται στην R. Ekstrom (1979) σ. 219.

86 C. S. Dveck (1975), C. Εfaugh et al. (1975).

87 S. Sears, H. Feldman (1974)
Kt\

Q O  k V
88 Αναφέρεται στον E. Elkin, G. Handel (1964), σ. 227.



Πράχμαχι ία αποτελέσματα ερευνών μαρτυρούν μεγάλη συνέπεια ανάμεσα σχις 

σχάσεις χων δασκάλων όσον αφορά χα 3έμαχα που παραδοσιακά αποδίδονται σχα 

αγόρια ή σχα κορίχσια και χις επιδόσεις χων μαθητών σ' αυχά χα θέματα. Είναι 

αποδεδειγμένο όχι χα Φυλετικά σχερεόχυπα παίζουν χεράσχιο ρόλο σχην εκπαίδευση 

και επηρεάζουν με χη σειρά χους χην απόδοση χων μαθητών και χων δύο Φύλων"99

Δεν πρέπει, βέβαια, να μας όιαφεύχει όχι χα παιδιά φθάνουν σχο σχολείο χύρω 

σχα 5-ό χρόνια, με ήδη εδραιωμένα χα φυλετικά ηρόχυηα, χεχονός που σημαίνει όχι 

ακόμη και σχην ηερίηχωση που ο δάσκαλος θελήσει να διευρύνει χους ρόλους 3α. 

πρέπει να ασχοληθεί με διαδικασίες "αηο-κοινωνικοποίησης".90 (Ίια τέτοια 

προσπάθεια συνανχάει συνήθως χην ένχονη ανχίδραση των χονιών, που δεν 

δέχονχαι επεμβάσεις σ’ αυχό χον τομέα.

Εν ηάση ηεοιηχώσει, χα παιδιά φτάνοντας σχο σχολείο δεν χρειάζεται να 

μεταβάλουν την αντίληψή χους περί φυλετικών ρόλων, όπως χους έχουν βιώσει 

σχην οικοχένεια. Για να ηεισθεί αρκεί να μελετήσει κανείς τα αναγνωστικά των 

πρώτων τάξεων και τα πρότυπα που εισηχούνχαι, πρότυπα όμοια με αυτά που έχουν 

εσωχερικεύσει χα παιδιά και απολύτως συνεπή με χον "άκρατο Φυλετισμό" της 

πατριαρχικής ιδεολογίας.* 90 91 *

Αλλά και σχις μεγαλύτερες τάξεις, τα σχολικά προγράμματα περιέχουν 

μαθήματα που απευθύνονται αποκλειστικά σε αχόρια ή σε κορίτσια9? ενώ το ίδιο το

69 0. Hartnett et al (1979) σ. 166.

90 Ε. Elkin, G. Handel (1984) σ. 227.

91 A. Φραχκοιιδάκη (1979). Βλ. επίσης Μ. if Ren (1971), Β. Graebner (1972), 
Women on Words and Images (1972).

9? Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων σε 
βάρος των χυναικών έχουν χίνει, κατά την τελευταία εικοσαετία σε όλες τις 
ανεπτυχμένες αλλά και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ενδεικτικά βλ. Μ. Ηλιου 
(1984)’ επίσης Ε. Byrne (1979) χια τις χώρες της Ε.Ο.Κ. και R. Ekstrom (1979) χια 
τις Η.Π.Α.



περιεχόμενο ιων μαδημάτων αποσιωπά συσιημαιικά ιην προσφορά ιων χυναικών 

σιην Εηισχήυη και ιην Τεχνη.9^

Εχει αηοόειχ3εί πειραματικά όιι ιο σχολείο ενισχύει ιην σχωχή που τι 

οικοχένεια έχει επιβάλει σιο κορίισι. Αχωχή σιην υηακοή, σιην κοινωνική και 

συναισθηματική εξάριηοη και σιην ηραόιηια. "Το όιι σια κορίισια χενικά αρέσει 

ιο σχολείο ηεοισσόιεοο από ια αχόρια, και όιι έχουν κϋλύιερη απόδοση μπορεί να. 

οφείλεται εν αέρει σιη συνέπεια ιων προσδοκιών ιου <>υλειικού ρόλου ιόσο σιο 

σηίιι όσο και σιο σχολείο.93 94 95

Για ιούς ερευνητές δεν υπάρχει αμφιβολία όιι ιο σχολείο έχει χενικά μια 

"εξημερωτική λειιουρχία" που χίνειαι ιδιαίτερο αισθητή σιην περίπιωση ιων 

κοριισιών. Ορισμένοι μάλισια καιαχχέλλουν ιην "εκ3ηλυνιική " λειιουρχία ιου. 

ιην οποία θεωρούν περισσότερο εναρμονισμένη με ιην ιιηιχοσύν3εση ιων κοριισιών. 

Πισιεόουν δηλαδή όιι επιβάλλονται σια αχόρια συμπεριφορές θηλυπρεπείς," 

ασυμβίβαστες με τις ιδιό ιη ιες ιου άνιρα σιην κοινωνία.9^ Οπως χράι^ει ο 

Danzloer. η αυταρχική συμπεριφορά αναστέλλει ορισμένες όψεις ιου 'ανδρισμού'' 

σια αχόρια αλλά ενισχύει ιη "θηλυκόιηια" σια κορίισια. Στις διαδικασίες, 

δηλαδή, ιης κοινωνικοποίησης οι αυστηρές πιέσεις παράχουν ένα "υηερ- 

κοινωνικοηοιημένο", πειθήνιο άιομο ιου οποίου η συμπεριφορά, λόχω ιων κοινωικών

93 μ. Perrot (1984), G. Duby (1978), R. Bridenthal and C. Koonz (1977), H 
απουσία των χυναικων από ιη θεσμοθετημένη χνώση ιοσο ω£ υποκείμενα όσο και 
ως αντικείμενα μελέτης έχει χίνει, τα τελευταία χρόνια, 9εμα πολλών ερευνών. 
Στόχος τους είναι η ανάδειξη της ανδροκεντρικής οπτικής σια μέχρι τώρα 
επιστημονικά δεδομένα - προκατάληψη που καλύπτει όλο το <ράσμα της Θεωρίας και 
της πρακτικής - κσ3ώς και η διερεύνηση των δομικών αλλαχών που απαιτούνται 
χια την εξάλειψη της ανδρικής κυριαρχίας. Οι επιστήμονες που ασχολούνται με ιο 
9εμα είναι στη μέχισιη πλειοψηΐρία τους χυναίκες. Ενδεικτικά αναφέρω τις 
ενδιαφέρουσες μελέτες ιών Κ. Addelaon (1983), Μ. Roselter (1982), R. Bleler 
(1984), Μ. Lappd (1979).

94 F. Elkin, G. Handel (1984), σ. 229.

95 Σιο ίδιο, ανα^έρειαι. σιη σ. 229.
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προσδοκιών, δεωρείιαι πιο αρμόζουσα χια τον γυναικείο παρά χια τον ανδρικό 

ρόλο.96

Από τα παραπάνω εύκολα διακρίνεται η διαφορετική διαπαιδαγώγηση αχοριών 

και κοριτσιών στο σχολείο. Η κεντρική σημασία της δηλυκότητας διαμορφώνει και 

υπερπροσδιορίζει όχι μόνο τη συμπεριφορά των κοριτσιών και την απόδοσή τους 

αλλά και το μελλοντικό τους προσανατολισμό.

Την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού η δεωρία της Γνωστικής 

Ανάπτυξης (Cognitive Developmental Theory) την αποδίδει σε σύνδετες χνωστικές 

διεργασίες, που δρουν σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

0 κύριος εκφραστής της L. Kohlberg97 στηρίζεται στη δεωρία του Piaget και 

ιδιαίτερα στις διερχασίες διανοητικής ωρίμανσης των παιδιών σύμφωνα με 

τε'σσερα προκαδορισμένα στάδια. Ο kohl berg δεωρεί ότι η ωυχοσεξουαλική 

ανάπτυξη, ευαίσδητη περιοχή της ανάπτυξης του εχώ και της ηδικής, καδορίζεται 

από αντίστοιχες χνωστικές δομές οργάνωσης και εσωτερικά κίνητρα συμπεριφοράς.

θεωρεί ότι "η υυλετική ταυτότητα είναι γνωστική λειτουργία (cognition) και όχι 

δεδομένη είτε από τη διολοχία είτε από συναισδηματικά συμηλέχματα, όπως το 

οιδιπόδειο και η λύση του'.98 Η δέση αυτή διαφέρει από το μοντέλο της 

Κοινωνικής ΙΊάδησης στο ότι η συγκρότηση της ταυτότητας δεν ηοοκαλείται από 

εξωτερικούς ενισχυτικούς παράγοντες αλλά παράχεται απο το γνωστικό σύστημα 

του ίδιου του παιδιού. 96 97 98

96 Κ. Danziger (1971) σ. 50.

97 l  Kohl berg (1966), L. Kohl berg, E. 21g1 er (1967).

98 L. Kohl berg (1967) σ. ZL·



43
Σύμφωνα με τη δεωρία αυχή, χο παιδί δεν γνωρίζει με δεβαιόχηχα to &ύλο xou 

πριν από χα 4 περίπου χρόνια χου, περίοδο που αηοκχά χην έννοια χης σχαδερόχηΐας 

χων ανχικειμένων και χου σώμαχός χου. Την ίδια περίοδο χο παιδί αρχίζει να. 

γενικεύει, σχηριχμενο σχη συχκεκριμένη εμπειρία, και να αποδίδει συμπεριφορές 

και ιδιόχηχες σε άνδρες kui χυναίκες, που καχαχάσσει σε καχηχοοίες &υλου.

Μέχρι χα 7 περίπου χρόνια χου χο παιδί έχει αηοκχήσει χην έννοια χης 

ουλεχικής χσυχόχηχας, με αηοχέλεσμα να υιοδεχεί ηρόχυηα συμπεριφοράς και να 

χαυχίζεχαι συναισ3ημαχικά με χον χονιό που ανήκει σχο ίδιο ούλο και που δεωρεί 

χια χο Λόχο αυχόν "καΛύχερο".

Η ιαύχιση δηλαδή, σύμφωνα με χον Kohlberg, είναι μεν διαδικασία σημανχικό- 

χαχη, αηοκχά όμως χη διαμορβ-ωχική λειχουρχία χης μόνο αβ·ού χο παιδί αηοκχήσει 

χη χνώση χου αναλλοίωχου χης «ρυλεχικής χαυχόχηχας. Ή καχηχορία χου βώλου 

είναι η πρώχη ευκρινής, σχαδερή, χενική καχηχορία σχην οποία χο παιδί 

αναχνωρίίεχαι και πάνω σχην οποία ορχανώνει χον ψυχισμό., χην κοινωνική ηδική 

και χη δράση χου“.99

Ο k'oihberg δεν απορρίπχει χο περιεχόμενο χων σκέψεων και χην περιέρχεια χου 

παιδιού, έχσι όπως χα έχει παραχηοήσει και καχαχράψει ο Freud, αναχνωρίζει 

μάλισχα όχι η έννοια χου ασυνείδηχου εμπλουχίζει και συμπληρώνει με νέες 

διασχάσεις χη δική χου δεωρία. Γιισχευει όμως όχι χα φαινόμενα που ηαραχηοούνχαι 

δεν είναι αποχέλεσμα χων ορμών χης λίμπινχο αλλά παράχονχαι από χη δομή χης 

σκέψης χου μικρού παιδιού και από εσωχερικά κίνηχρα που χο ωδούν χενικά σχην 

αφομοίωση χης πραχμαχικόχηχας.99 100

Ο "$όδος χου ευνουχισμού", σχη δεωρία xou Kohl berg, περιχράΐρεχαι ως απειλή 

χια χην "αναχομική σχαδερόχηχα" και πηχάςει από χην αχελή ακόμη χνώση χου

99 L. Kohlberg (1987) σ. 35.

100 Σχο ίδιο σ. 3ό.



παιδιού χια το σώμα χου. "Αυτή π αβεβαιότητα 3α πρέπει να προκαλεί στο παιδί 

συνεχή ενασχόληση σχεχικά με χπν αρτιότητα και χπ σχα3ερόχηχα χου σώματός'του 

... χο παιδί 3α πρέπει να έλκεται και να απειλείται χαυχόχρονα από χπν ύπαρξη ενός 

σώματος χόσο ίδιου υε χο δικό χου αλλά και χόσο βασικά διαφορετικού . ' ° 1

Όσο χια χο "φόβο χης τιμωρίος", χπν ενοχή, τα φαινόμενυ χης συνείδησης, 

αυχά χα 3εωοεί υέοος χης χενικής ηθικής ανάπχυξης καχά χην κοινωνικοποίηση 

χου παιδιού.101 102 103

Σχετικές ευπειρικές έρευνες έχουν δείξει όχι χο παιδί χύρω σχα ό-7  χρόνια 

ίου είναι σε δέση να διαφοροποιεί όχι υόνο χα Φύλα, χις ιδιόχηχές τους, αλλά και 

χην ανχισχοιχη 3εση σχην ιεραρχικη κλίμακα χων αμων χου ουχικου nomxiouou.

Το αχόρι διαφοροποιεί., σχη συνέχεια επαναλαμβάνει συμπεριφορές χου παχέοα 

και ενσχερνίξεχαι χις αξίες χου επιδιώκοντας να αποκτήσει ανδροπρεπή 

χαρακχηρισχικά. Περιχράφει ίου άνδρες ως "πλέον δυνατούς, επιδεχικούς, 

αυταρχικούς και έξυπνους από χις χυναίκες ... χα περισσότερα δε κορίισια 

συμφωνούν ραξί του”.10^

Περιττό να πούρε όχι η δύναρη και χο κύρος εμφανίζονται ως κύρια 

χαρακτηριστικά χου στερεότυπου ανδρικού ρόλου ενώ η Φροντίδα και η περιποίηση 

των παιδιών ως τα αντίστοιχα ύηλυκά. Συνυφασμένη ρε την ανατροπή των

101 L. Kohlberg (1966) Οι έρευνες χου L. Kohlberg στηρίχτηκαν σε ομάδες 
αχοριών και κοριχσιών, ο ίδιος όμως περιχράφει συστηματικά χην ψυχοσεξουαλική 
ανάπτυξη χου αχοριού, υπονοώντας όχι χα ίδια ισχύουν και χια χο κορίτσι ... mutatls 
muntandis. Το κορίτσι δηλαδή αναφέρεχαι ρηχά όχαν η συμπεριφορά ίου αποτελεί 
εξαίρεση χου ανδρικού παραδείχμαχος. σ. 107.

102 0 Kohlberg (1987) αν και δέχεται χην ύπαρξη ενός αυστηρού Υπερεχώ, 
ιδιαίτερα όταν η διαπαιδαχώχηση είναι αυστηρή, δεν πιστεύει όχι χα παιδί έχει τη 
διανοητική ωρίμανση χια να αισ3αν3εί χόσο νωρίς βα3ιά ενοχή.

103 D.G. Brown (1956), A. Bandura et al. (1963), W. D. Ward (1968), A. Bandura 
(1969 a).

L. Kohlberg (1967) σ. 36. Από πολύ μικρά χα παιδιά αναχνωρίζουν προφανώς 
αυτό που οι αν3ρωπολόχοι S. Ortner και Η. Whitehead αποκαλούν "δομές χοήτρου” 
(prestige structures) της κοινωνίας μας. (1981) σ. 13.
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παιδιών είναι π χενικευμένη διαφοροποίηση των εντός- του-σπιτιού μητρικών από 

ι ις  εκτός-του-σπιτιού πατρικές Λειχουρ^ίες*".105

Η φυσική χάση να προτιμά κανείς ό,τι χου μοιάζει, κύριο κίντιχοο χης 

συχκρότησης χης φυλετικής χαυχόχηχας σύμφωνα με αυχή χη 3εωρία, βρίσκεται 

λοιπόν μπροστά σε εμπόδιο όσον αφορά χο κορίτσι.

Την εποχή που ιο κορίτσι 3α όΦειλε να προτιμήσει τα χαρακτηριστικά χης 

Φυλετικής κατηχορίας στην οποία ανήκει αντιλαμβάνεται όχι οι ιδιότητες "της 

Φροντίδας χια τους άλλους και της ανατροφής των παιδιών" τοηο3ετούνται πολύ 

χαμηλότερα στην κοινωνική κλίμακα αξιών. Εμπρός στο δίλημμα το κορίτσι 

προτιμά τις ιδιότητες μεχαλύτερου κύρους.

Πράχματι, τα κορίτσια 5-8  χρονών προτιμούν τα παιχνίδια και τις 

δραστηριότητες που συνδέονται με τον αντρικό ρόλο*86.

Ο Kohl berg θεωρεί ότι αυτό συμβαίνει χιατί τα παιδιά, σ'αυτή τηγ ηλικία, 

συχχέουν σωματικά με ψυχολοχικά χαρακτηριστικά και αξίες. Αυτό, πιστεύει, δεν 

υπονομεύει τη χυναικεία ταυτότητα. Αντίθετα, όρα ενισχυτικά χιατί το κορίτσι 

αρχίζει να ορίζει "τη 3ηλυκότητά της μέσα από την παραδοχή και έχκριση του 

αρσενικού". 10? Με τη διανοητική ωρίμανση στην εφηβεία, οι στερεότυπες εικόνες 

του "ανδρισμού" και της "θηλυκότητας" θα υποχωρήσουν και θα εμπλουτιστούν με 

τις προσωπικές επιδιώξεις. 103 ' 105 106 107

105 L. Kohl berg (1966) σ. 99.

106 ο. 6. Brown (1956), A. Bandura et al., A. Bandura (1969 b).

107 L. Kohl berg (1966) a. 163.

109 L. Kohlbera (1987) a ,,37.



"Είναι προφανές όχι ο πολιτισμός μας ήταν και παραμένει ανδροκεντρικός ... 

και αι βασικότεροι ... κοινωνικοί θεσμοί διαιωνίζουν χο σχήμα της ανδρικός 

απο3έωσης",109 χρά$ει αντί3ετα ο Brown ερμηνεύοντας χο φαινόμενο.

Η C. Gilliaan στο βιβλίο της ΤΙε διαφορετική Φωνή"*10 καχαΐρέοεχαι εναντίον 

του έρχου του Kohl berg αλλά και του Freud και του Piaget. Καταχχέλλει την 

ανόροκεντρική οπτική της ψυχολοχίας που συστηματικά μελετάει το αχόρι, 

3εωοώντας το κορίτσι ως "αξιοηερίερχη" παρέκκλιση από τον κανόνα.

Το παράδοξο της χυναικείας ύπαρξης, χρά$ει, συνίσταται στο όχι τα 

παραδοσιακά χυναικεία χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα οποία διαπαιόαχωχείται, 

είναι αυτά που την τοποθετούν ως ατελή στην κλίμακα μέτρησης των ανδρών.^1 

"£$όσον στις αναπτυξιακές 3εωρίες ... η ιστορία (της χυναίκας) δεν λέχεται, 

δεν είναι ποτέ κα3αρό πώς έ<ρ3ασε να βλέπει ό,τι βλέπει ή να ξέρει ό,τι ξέρει". ̂ 2  

Πιστεύει, επομένως, ότι η έρευνα 3α πρέπει να αρχίσει με τις ίδ ιες τις 

γυναίκες, να μελετήσει τις δικές τους αναπτυξιακές δομές και να διερευνήσει το * 11

JO9 D.G. Brown (1958) σ. 235.

110 C. Gil1tgan, In a Offferent Voice. (1982).

Αναδέρεται στις έρευνες του L. Kohlberp (1958), (1981), τις σχετικές με 
την ανάπτυξη της ηθικής στα παιδιά, που 6ιεξήχ3ησαν αποκλειστικά με δείχμα 
αχοριών. Όπως 3α το περίμενε κανείς, οι κλίμακες μέτρησης που προέκυψαν, όταν 
εφαρμόζονται στα κορίτσια, τους αποδίδουν ανεπαρκή ηθική αντίληψη. L. Kohl berg 
& R. Kramer (1969) στο C. Gflligan (1982) σ. 18. Επικαλείται χια να στηρίξει τη 
9έση της και τις χνωστές έρευνες των I. Broverman et a). (1970).

112 C. Gilligan (1982) σ.Λ07.



δικό ιούς ηϋικό κώδικα, αίτημα που χαρακτηρίζει άλλωστε ιη σύχχροντι έρευνα χια 

ιη  χυναικεία ωυχολοχία.113 ^

Οι δικές ιης έρευνες, σια πλαίσια της 3εωρίας ιης Γνωστικής Ανάπτυξης, 

αναδεικνύοιιν ι ις  δομικές διαφορές των ί·ύλων και ιη χαρακτηριστική ιούς 

ορχάνωση. που 3α μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής : Οι χυναίκες οοχανύνουν ιην 

y/υχοκοινωνική ιούς ιαυιόιηιη χύρω από ιον άξονα "σύνδεση-με-άλλους" 

(affiliation), ενώ οι άνδρες με άξονα ια κοινωνικά επιιεύχμαια (achievement).114

Ζύμ^ωνα με in δέση αυτή, οι διαφορές οφείλονται 'στο διαφορετικό ιρόηο που 

άνδρες και χυναίκες αντιλαμβάνονται ιην κοινωνική πραχματικόιητα, ιδιαίτερα 

σιον ιρόηο με ιον οποίο ορχανώνουν ιις  σχέσεις μειαξύ ιου εαυιού ιούς και ιων 

άλλων .*·'-·

Για ιην Gllllgan η χυναικεία προσωηικόιηια δεν είναι αποτέλεσμα ορμών και 

ενστίκτων αλλά ούιε και απλά αποτέλεσμα καιαηίεσης. Γνωσιική αναπτυξιακή 

δομή, ορχανωμένη επομένως σε αλληλεπίδραση με to περιβάλλον, η χυναικεία 

προσωπικότητα εμπεριέχει μοιραία και ιη διάσταση ιη ς  κοινωνικής κατωτερότητας 

του $ύλου, την “ψυχολοχία της εξάρτησης'.11ί>

Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των χυναικών, εφόσον οι ηβικές 

αξίες της ευύύνης χια τους άλλους και η προτεραιότητα των διαπροσωπικών 

σχέσεων, αξίες πάνω στις οποίες χτίζεται η χυναικεία ταυτότητα, συχχέονιαι με
I

ΪΤ3 Η L. ingarau (1974), σχολιάζοντας την "ηβική” αδυναμία των χυναικών στο 
έρχο του S. Freud (1925), αναρωτιέται πώς 3α μπορούσαν οι χυναίκες να 
αποκτήσουν αυτό που οι άνδρες αποκαλούν "αίσθημα δικαιοσύνης" "... α<?ού τους 
αποκλείεται η πρακτική των ανταλλαχώγ, εκτός από την ιδιότητα του 
εμπορεύματος." σ. 147.

I Μ S. Poliak, C. Gilllcian (1962). Ερμηνεύεται από μια νέα οπτική η δέση του 
Freud (1925) σχετικά με τα "χυναικεία χαρακτηριστικά".

115 S. Poliak, C. G. Gflllgan (1982) σ. 160.

116 C. Gilligan (1962) σ,·£2.



ιην κα3ιεοωμένη δια3εσιμόχηχα στις ανάγκες iwv άλλων και εμποδίζουν χην 

αναγνώριση χων δικών χους αναχκών.11?

Δεν υπάρχει αμφιβολία όχι αυχή η "δια^ορεχική * *ωνή" χων χυναικών έχει 

αρχίσει να ακούχεχαι όλο και ευκρινέσχερα, 9έχονχας σε αμ^ισβήχηση πολλές από 

χις κυρίαρχες 3εωρήσεις χης ψυχολοχίας και ανσδεικνύονχας χις εηιπχώσεις χης 

καχαηίεσπς σχη χυναικεία ηροσωηικόχηχα. Αηοχέλεσμα σε μεχάλο βσ3υό χων 

^εμινισχικών διεκδικήσεων χης δεκαεχίας χου όΟ και χου ‘70, η έμ&αση όίνεχαι 

σε μια νέα εηισχηυονική ηροσέχχιση, που εμπεριέχει ως δομικό σχοιχείο χην 

ανάλυση χης 3έσης χης χυναίκας σχην ηαχριαρχία.5 ·8

117 C. Gilligan (1982) σ. 127. Η συχχρσ^εΰς εικονοχρα^εί αυχήν χη 3έση με 
χην έρευνα C. Gilligan και Μ. Bellenky (1980) που έχινε με χυναίκες ενήλικες και 
εφήβους που εηρόκειχο να υηοσχοΰν έκχρωση, περίοδο κρίσιμης δοκιμασίας χια χις 
ίδιες, χις σχέσεις χους και χην η9ική χους χάξη.

118 Βλ. χο κλασικό άρ3ρο χης Ν. Weisstein : "Psychology Constructs the Female" 
(1970) κα3ώς και χο χεύχος xou Psucholoou of Women. (1981), αφιερωμένο σχη
*εμινισχική έρευνα.

Η 9έση αυχή αηοχελεί και χο υπόβα9ρο χης f-εμινισχικής 9εραπευχικής^ 
προσέχχισηε. Επίσης L. Elchenbaum, S. Orbach (1983). Σχην ίδια χραμμή 
ενχάσσεχαΓκαι ο ηρόβλημαχισμός σχεχικά με χο $ύλο χου 9εραπειιχού. Οι άνδρες 
8εραηευχές, που διαφέρουν ως προς χον πυρήνα χης προσωπικόχηχας από χις 
χυναίκες και δεν συμμερίζονχαι χις εμπειρίες χους, δεν αναπχύσσουν ούχε καχά χη 
δεραπευχική εκπαίδευση χις αηαραίχηχες ιδιόχηχες χια να δουλέψουν με χυναίκες, 
χρά$ει η ψυχαναλύχρια Al. Kaplan (1983) σ. 1. Βλ. επίσης χο χνωσιό έρχο 
καχαχχελία χης Ρ. Ph. Chester (1972), J. Jordan et al. (1983).
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Η προσπάθεια διεοεύνησης χης ψυχοσεξουαλικής ανάπχυξης ίων γυναικών 

εσχιάζεχαι πλέον σχις ίδιες χις χυναίκες^ ^  , όχι οε σχέοπ ασυμιιειρίας προς *τόν 

άνδρα, όπως συνέβαινε σχο παρελθόν, αλλά από υιαν οπχική που οδηχεί οχην 

αυ&ισδήχπση πολλών από χις αξίες οι οποίες σχπριζαν χην υπεροχή χου.

ΐηυανχικόχαχη διάσχσση χης νέας ηροοέχχιοης είναι η ηροοιδιηόόεια οχέοη με 

χτι υπχέρα και ο καθορισχικός ρόλος χτις οχην ανάπχυξη χης χυναικείας 

ηροσωηικόχηχας.*20

4 >

119 Η ανάχκη "άμεσης" προσέχχισης χης χυναικείας σεξουαλικόχηχας εμπνέει, 
από χις αρχές χου '60 ήδη, χο ψυχαναλυχικό έρχο χης <J. C. Smirgel και χων 
συνερχαχών χης, που επιχειρούν μια επαναξιολόχηση χων αρχικών ψυχαναλυχικών 
θέσεων χια χη 9’ηλυκόχηχα. (1964) σ. 10. -

ΐ?σχόσο αξίζει να σημειωθεί όχι παρά χην ευρύχηχα χης (όεμινισχικής οπχικής, 
σχην επισχήμΥχης ψυχολοχίας υπάρχει ακόμη σήμερα μιά ύποπχη απουσία, όσον 
α<ήορά χη μελέχη χης λεσβιακής ψυχολοχικής εμπειρίας. Βλ. σχεχικά χο 
ριζοσπασχικό δοκίμιο χης A. Rich (1980) σ. 63. Η συχχρα<τεύς θεωρεί όχι οι 
λεσβιακές σχέσεις δεν είναι ούχε “ΐρυσικό" φαινόμενο, οιίχε “σεξουαλική 
προχίμησή", ούχε “ανχικαχοπχρισμός χης ανδρικής ομοφυλοφιλίας’'. Η "λεσβιακή 
ύπαρξη", καχά χην Rich, περιλαμβάνει συνολικόχερες μορφές σχέσεων μεχαξύ 
χυναικών, όχι μόνο χις σεξουαλικές, κα9ώς και χην κοινή εμπειρία χης ανχίσχασης 
σχην καχαπίεση. Ενδιαφέρουσα προσέχχιση σχην ισχορικόχηχα χου φαινομένου χων 
χυναικείων συναισθημαχικών δεσμών αποχελεί χο έρχο χης C.S. Rosenberg (1975), 
(1985). Βλ και J. G. Raymond (1986). Γενικόχερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης 
χο αφιέρωμα The Lesbian Issue χου περιοδικού Signs. Ε. Β. Freedman, ed., (1985).

Ί20 τη σημασία χης μηχέρας σχην καχανόηση χης χυναικείας ψυχολοχίας 
ανέδειξαν, χην ίδια περίπου περίοδο, ανεξάρχηχα μεχαξύ χους οι ί-εμινίσ’χριές 
9εωρηχικοί : Ε. G. Belottl (1974), D. Dlnnersteln (1976), A. Rich (1976), N. Friday 
(1977) κ.α. To 9υμό ή χην εξιδανίκευση που χαρακχηρίζουν χις χυναικέίες 
εηισχημονικές προσεχχίσεις σχο 9έμσ αυχό επεξερχάζονχαι σχο άρθρο χους "The 
Phantasy of the Perfect Mother" οι N. Chodorov, S. Contratto (1982). Βλ. επίσης S. 
Ruddick (1982), I. Stiver (1966)



Η Ν. Chodorov121 είναι μία από α ς  σύγχρονες θεωρηχικούς που to έρχο χης, 

oto οποίο επιχειρεί μια επανερμηνεία χων φροϋδικών θέσεων, έχει προσθέσει, πολλές 

νέες διαστάσεις στην επιστήμη της σύγχρονης ψυχολογίας.122 123

Κοινωνιολόγος η ίδια, ίο έρχο χπς έχει ως πλαίσιο χην ψυχαναλυτική θεωρία, 

ιδιαίχερα χπ θεωρία Σχέσεων-με-το-Αντικείμενο (Object Relations Theory), που 

"ενσωματώνει χην οπτική χόσο χου ρόλου χων ορμών όσο και χων κοινωνικών 

σχέσεων σχην ανάπτυξη". Η θεωρία αυτή διαχηρεί χη φροϋδική "έμπαση σχη 

σημασία χης σεξουαλικότητας και συμφωνεί όχι η σεξουαλικότητα ορχανώνεται 

(παραμορφώνεται, αηωθείχαι) σχα πρώιμα χρόνια".125

Για χην Chodorov "η κρίσιμη διαφοροηοιητική εμπειρία σχην ανάπτυξη σνδρών 

και χυναικών ηροκύηχει από χο χεχονός όχι οι χυναίκες, σε ηαχκόσμια κλίμακα, 

ε ίν α ι ... υπεύθυνες χια χην πρώιμη φροντίδα χων παιδιών και (τουλάχιστον) χισ χη 

μειέηειτα κοινωνικοποίηση χων κοριτσιών”.124

121 Ν. Chodorov (1974), (1978). Η ίδιά χράφει : ’Ή δική μου κατανόηση των 
σχέσεων μητέρας-κόρης και χων αποτελεσμάτων τους σχη χυναικεία ψυχολοχία 
αναηχύχθτικε μέσα από χη συμμετοχή μου, στις αρχές χου 1972, σε μια ομάδα, 
χυναικών που συζητούσε αυτές τις σχέσεις (1974) σ. 43. Είναι σαφής η διάσταση 
χων προσωπικών Βιωμάτων σ'αυτή τη νέα επιστημονική προσέχχιση.

122 το ερν-ο ιη ς , που εκβράζει χη χενικότερη ιδεολοχική μετατόπιση χων καιρών, 
αναχνωρίζεχαι ευρύτατα από χους σύχχρονους μελετητές χης προσωπικότητας. 
Ενδεικτικά αναφέρω C. Gilliyan (1982), J. Β. Miller (1986) J. Surrey (1985).
Εκτός όμως από την ψυχολοχία, to έρχο της αποδείχθηκε εξαιρετικά χόνιμο και 
στη θεωρία της λοχοτεχνίας : Ε. Shovalter (1985), καθώς και G. Greene and C. 
Kahn eds. (1985), βλ. ιδιαίτερα to δοκίμιο της J.K. Gardiner. Γόνιμο, εξάλλου, 
υπήρξε και στη θεωρία του κινηματοχράφου : Τ. Modleski (1982), Ε. A. Kaplan 
(1983), ενδιαφέρουσα εικονοχράφηση στα κεφ. 12,15. Όπως χράφει η Kaplan : 
"ζούμε σε μια κοινωνία που εξουσιάζεται από τον πατέρα και στην οποία η θέση της 
μηχέρας έχει απωθηθεί" σ. 175.

123 Ν. Chodorov (1978) σ. 47.

124 Ν. Chodorov (1974) σ. 43.



Αυτή η ιδιαίτερη εμπειρία εξηγεί τις διαφορές σιην προσωπικότητα αλλά και 

την ασύμμετρη κοινωνική 9έση των φ ύ λ ω ν ο  μηχανισμός μέσω του οποίου ^ 

συντελείται είναι π εσωχερίκευση : "ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

σχέσης μητέρας-κόρης εσωτερικεύοντοι ... ως δασικά δομικά στοιχεία του 

χυναικείου εχώ (αν και όχι απαραίτητα αυτού που κανονικό εννοούμε με τη 

θηλυκότητα)".!^

Τα "χαρακτηριστικά χνωρίσματα" στη σχέση μητέρας και κόρης, σύμφωνα με 

την Chodorow, είναι αποτελέσματα πολλών παραχόντων, όπως δείχνει η διερεύνηση 

κλινικού υλικού. Καταρχήν η κόρη εσωτεοικεύει τη μορφή της μητέρας και το 

"συχχωνευτικό" πρότυπο σχέσης, ως προέκταση μιας έντονης συναισθηματικής 

σχέσης, ασυνείδητης και συνειδητής, στο άμεσο, προσωπικό, καθημερινό επίπεδο. 

Ομως και η ίδια η μητέρα ταυτίζεται με την κόρη, ως προέκταση του ίδιου του 

εαυτού της, συχχέοντας τα όρια μεταξύ τους, δείχνοντας απροθυμία να βοηθήσει 

την κόρη στις διαδικασίες εξατομίκευσης. Αντίθετα τις δυσχεραίνει, ίσως και χια * 126

125 η Chodorow στηρίζει τις απόψεις της στη θεωρητική 9έση της G. Rubin 
(1975): "κάθε κοινωνία ορχανώνεται σύμφωνα μ' ένα "σεξουαλικό /  φ υλετικό  
σύστημα -  συστηματικούς δηλαδή  τρόπους ελ έχχο υ  τη ς  
σ εξουα λ ικότη τα ς, των φυλών και των βρεφών -  καθώς και με μια ιδιαίτερη 
ορχάνωση της παραχωχής".

Η ίδια στηρίζεται επίσης στα δοκίμια των Μ. Rosaldo (1974) και S. Ortner 
(1974), που αναλύουν τη σημασία της αποκλειστικά "μητρικής λειτουρχίας" στην 
ορχάνωση των φυλετικών ρόλων και τις επιπτώσεις της στην κατασκευή και 
αναπαραχωχή της ανδρικής εξουσίας. Chodorow (1978) σ. 8-9.

126 Ν. Chodorow (1974) σ. 44. Να σημειωθεί ότι το εχώ στη θεωρία των 
Σχέσεων-με-το-Αντικείμενο είναι περιεκτικότερη έννοια από το φροϋδικό σχήμα 
Εχώ, Αυτό, Υπερεχώ. Αφορά ολόκληρο το άτομο, τον εαυτό-εν-σχέσει, τα 
ασυνείδητα και συνειδητά κίνητρα και προθέσεις του. Τα δύο πρώτα χρόνια 
θεωρούνται αποφασιστικά χια την ανάπτυξη του εσωτερικού πυρήνα της 
προσωπικότητας σε σχέση με τη μητέρα ή το πρώτο πρόσωπο συναισθηματικά 
εμπλεχμένο, που φροντίζει το παιδί. Η. Guntrip (1961). Σήμερα είναι χενικά 
παραδεκτό ότι την ίδια εποχή ολοκληρώνεται και η διαδικασία ανάπτυξης του 
"πυρήνα της φυλετικής ταυτότητας" (core gender), R. J. Stoller (1968), (1973).
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έναν ακόμη λόχο. Ή γυναίκα ταυτίζεται ue τη δική της μητέρα και μέσω της 

ταύτισης με το παιδί της., εηαναβιώνει τον εαυτό της ως παιδί"127 * 129 130 * * *.

Η οιδιπόδεια σχέση με τον πατέρα δίνει μερική μόνο διέξοδο στην κόρη, η δε 

μεταφορά ερωτικών κυρίως επενδύσεων ο αυτόν, που συντελείται σχετικά 

απρόσκοπτα, δεν κλονίζει την ηροοιόιηόόεια σχέση με τη υητέρα.·<-9 

Η κυριαρχία των μητέρων στους χιους δεν εμπεριέχει τη διάσταση της 

αμφίάρομης αλλά και διαχενεϊκής ταύτισης. Η μητέρα συνήθως εν9αρρύνει τον 

"ανδρισμό" και την ανεξαρτητοποίηση του χιού της.1*^

Εξάλλου, χια το ίδιο το αχόρι, η διαδικασία εξατομίκευσης σημαίνεται με τομή 

από το ηρωτοχενές αντικείμενο, απώθηση και προβληματική ταύτιση μ' έναν 

αόριστο και εξιόανικευμένο ανδρικό ρόλο130 . η απουσία του πατέρα από το σπίτι, 

στις δυτικές κοινωνίες, εμποδίζει την ανάπτυξη μιας πολύ στενής σχέσης μεταξύ 

τους και επομένως την ταύτιση του χιού με το αληθινό πρόσωπο του πατέρα. Για το 

λόχο αυτόν, άλλωστε, το αχόρι "ορίζει την ανδρική του ταυτότητα σε μεχάλο βαθμό 

με αρνητικούς όρους, σαν αυτό που δεν-είναι-θηλυκό ή που δεν-έχει-σχέση-με-

127 Ν. Chodorov (1974) σ. 47. Το ίδιο σημείο τονίζει και η J.C. Smfrgel (1975)
σ. 49.

129 Ν. Chodorov (1974). Αυτή τη θέση την συναντήσαμε ήδη στους 
ψυχαναλυτές 9εωρητικούς, αρχίζοντας από τον ίδιο τον Freud. Βλ. επίσης 
j. C. Smlrgei (1964).

129 Ibid σ. 46.

130 Για μια κριτική των αντίστοιχων θέσεων του Freud (1931α) από
ψυχαναλυτική σκοπιά βλ. R. Stoller (1973) : "Υπάρχει μια σύχκρουση χτισμένη 
μέσα στην αίσθηση ανδρισμού, που οι χυναίκες χλιτώνουν : ο πυρήνας της 
Φυλετικής ταυτότητας (core gender) 6εν είναι, όπως λανθασμένα είπα"(1968),
τόσο αμετάκλητος. Κουβαλάει μέσα του την πρωταρχική ακατανίκητη τάση 
παλινδρόμησης στην πρωταρχική ενότητα με τη μητέρα." σ. 358.

Η Ε. S. Person (1973) χράφει εξάλλου : "με την πρόσφατη έμφαση στα πρώιμα 
χρόνια, η χυναικεία ανάπτυξη θεωρείται λιχότερο προβληματική και η ανδρική 
λιχότερο ευθεία απ'ό,τι εθεωρείτο αρχικά", σ. 259. Η ίδια υποστηρίζει (1960) ότι η 
υπερεπένδυση στο πέος και τη σεξουαλικότητα από τους άνδρες "οφείλεται στο 
εύθραυστο της ανδρικής φυλετικής ταυτότητας" και εξηχεί τη βία που μπορεί να 
Φθάσει ως το βιασμό, σ. 57.
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χυναίκες."131 Με απόρριψη δηλαδή της μητέρας. 'Ή εξάρτηση από τη μητέρα, η 

τρυφερή σχέση και η ταύτιση μαζί της, αντιπροσωπεύουν αυτό που 6εν είναι 

ανδρικό. Το αχόρι πρέπει να απορρίψει την εξάρτηση και να αρνηθεί την 

τρυφερότητα και την ταύτιση".,3 2 Έηονται η υποτίμηση των χυναικών και της 

καδημερινότητάς τους.

Στην οιδιπόδεια περίοδο, η απώθηση αυτή συμηαρασύρει τις συναισθηματικές 

ανάχκες του αχοριού και εχκαινιάζει ένα βαθύ <ρό0ο χια όλες τις σχέσεις που 

τείνουν να χινουν πολύ στενές.

Σύμφωνα με το σχήμα αυτό,133 η μαέπειτα διαπαιδαχώχηση και 

κοινωνικοποίηση στους φυλετικούς ρόλους χτίζει και ενισχύει την ασυνείδητη, σε 

μεχάλο βαθμό, ορχάνωση των $ύλων με άξονα τη διαφορετική χια το κά9ε $.ύλο 

ηρωιοχενή σχέση με τη μητέρα και τη μητρική λειτουρχία της.134

Για την Chodorov (η οποία καχαχχέλλει την αδυναμία του ίδιου του όρου να 

αηοδεσμευτεί αηό τη μητέρα) "μητρική λειτουρχία" (mothering) σημαίνει τη 

συναισθηματική φροντίδα χια το παιδί και τις  φυσικές του ανάχκες. Είναι ευνόητο

T31 Ν. Chodorov (1974) σ. 50.

132 ν Chodorov (1978) σ. 181. Τις δυσκολίες στις σχέσεις των δύο δόλων, από 
το πρίσμα των σχέσεων με τη μητέρα," εξετάζει στο βιβλίο της και η ψυχαναλύτρια 
C. Oliver (1980).

133 Το σχήμα 9α μπορούσε να αποδοθεί και αηό τις τέσσερεις κατηχορίες της 
ασύμμετρης δομής των ρόλων στη δυτική πυρηνική οικοχένεια, χύρω από τους 
άξονες της συντελεστικότητας (instrumentality) και εκφραστικότητας 
(expressiveness) του Τ. Parsons (1956) σ. 45. Τη "λειτουρχικότητα" του μοντέλου, 
που επηρέασε την κοινωνιολοχική σκέψη της δεκαετίας του ' 50, αμφισβήτησε η
A. Rossi (1965), (1968), η οποία υποστήριζε ότι μόνο όταν και οι δύο διαστάσεις 
χίνουν μέρος του ρόλου τωνχονιών 9α υπάρξει λειτουρχικότητα. Η ίδια αναλύει 
επίσης τη δυσλειτουρχικότητα αυτού του ρόλου και χια την ίδια τη μητέρα. Βλ. και 
Μ. Μαχχιώρου (1985).

134 "θεωρητικά ο κ α θ έν α ς , αχόρι ή κορίτσι, που είχε μιαν "αρκετά καλή" σχέση 
μ η τέρας-βρέφους, έχει τη συναισθηματική ικανότητα χια χονική λειτουρχία". Ν. 
Chodorov (1978; σ. 87.

ι



όχι ο "ψυχολοχικός" αυιός ρόλος δεν περιορίζεται σιη βιολοχική μητέρα. Με την 

ίδια λοχική ο ρόλος ηροεκιείνεχαι οε όλες χις φροντίδες" των χυναικών, προς 

τους άνδρες, ιούς αρρώστους., και τους υπερήλικες. Είναι φανερό, λοιπόν, όχι δεν 

αποτελεί ύιολοχική σναχκαιόιηχα. Λσιόσο, αχόρια και κορίτσια μαθαίνουν να 

δεωρούν μητρικό καθήκον τη φροντίδα, τη θυσία και την ψυχική διαθεσιμότητα, 

ιδιότητες ενσωματωμένες στη χυναικεία προσωπικότητα και όχι επίκτητες στο 

επίπεδο της συμπεριφοράς μόνο.

Με δάση τη 3έση της Chodorov, 3α μπορούσε κανείς να εξηχήσει και την 

εξαιρετική ανθεκτικόιητα των παραδοσιακών σχημάτων παρά τις ιδεολοχικές 

ανακατατάξεις, τον εκσυχχρονισμό και τη Φεμινιστική συνειόητοηοίηση.

Μοιραία η ταύτιση μητέρας και κόρης εμπεριέχει, ιδιαίτερα στις σύχχρονες 

δυτικές κοινωνίες, τις διαστάσεις της κοινωνικής και ψυχολοχικής καταπίεσης 

της ίδιας της μητέρας. Για την κόρη μάλιστα ‘η συνειδητή απόρριψη της 

οιδιπόδειας ταύτισης με τη μητέρα παραμένει συνώνυμη με την ασυνείδητη 

απόρριψη και υποτίμηση του εαυτού της ...“135 η Chodorov 3εωρεί ότι είναι 

δύσκολο χια τη σύχχρονη κόρη των μεσοαστικών και μικροαστικών στρωμάτων να 

αναπτύξει την απαραίτητη χια το ρόλο πού της ορίζεται αυτοεκτίμηση, αν και 

αναχνωρίζει τη σημασία και την ποιότητα της σχέσης και της προσωπικότητας 

της μητέρας, θα λέχαμε ότι το σύστημα υπονομεύει τους ίδιους τους μηχανισμούς 

αναηαοαχωχής του.

Δεν είναι όμως μόνο αρνητική η εικόνα αυτή χια την Chodorov. Η χυναικεία 

ταυτότητα., λόχω της σταθερής ταύτισης με τη χυναικεία ιδιότητα της μητέρας,^56 135 136

135 ν Chodorov (1974) . Οι περισσότερες έρευνες υποστηρίζουν ότι, αντίθετα 
από τον πατέρα, η μητέρα "αντιπροσωπεύει χια την κόρη της (και τον χιό της) 
παθητικότητα, εξάρτηση, έλλειψη επαφής με την πραχματικότητα". σ. 65.

136 ΐχ επ κ ά  με το σημείο αυτό Βλ. Ν. Chodorov (1971). Όπως είδαμε ο Freud 
είχε τελικά αναχνωρίσει τη "σταθερότητα” αυτής της ταύτισης.
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συνεηάχεται τις θετικές ψυχολογικές διαστάσεις της σύνδεσης- με-τους-άλλους 

(connectedness) και μιας αυθεντικότερης εικόνας του εαυτοΰ-εν-σχέσει.137

Πολλές φεμινίστριες θεωρούν τις συχκεκριμένες αυιές ιδιότητες ως αξίες που 

μπορούν να αντιηαρστεθούν αποτελεσματικά στο ανδρικό πρότυπο, προσαρμοσμένο 

στον αλλοτριωτικό κόσμο της ερχασίας στις σύχχρονες κοινωνίες1’ 3. Η αλλαχη 

δεν θα έπρεπε να έρθει, σύμφωνα με την Chodorov, από την απόρριψη των αξιών 

αυτών, έστω και αν είναι συνώνυμες με την κοινωνική κατωτερότητα των 

χυναικών, αλλά αντίθετα από την αλλαχό του συστήματος φυλετικού καταμερισμού 

της χονικής λειτουρχίας.1^

Πόνο η στενή προσωπική σχέση και με τους 60ο χονείς, από την πρώιμη ηλικία, 

και οι αντίστοιχες ταυτίσεις θα επιτρέψουν στα άτομα να επιλέχουν σύμφωνα με 

τις επιθυμίες τους, χωρίς να Φοβούνται χια την ακεραιότητα της φυλετικής τους 

ταυτότητας.

1^7 Τις διαστάσεις αυτές αναπτύσσει στο ευρύτατα διαδεδομένο έρχο της και η 
ψυχαναλύτρια J. Β. Miller (1976). Βλ. και J. Surrey (1965). Η καταχχελία του 
δυτικού πολιτισμού και των αξιών του καθώς και η συναισθηματική μοναξιά από 
ανδρική σκοπιά, αυτή τη φορά, εξετάζονται στο ευρύτατα χνωστό έρχο του Ρ. Slater 
(1970).

!38 Για τους κινδύνους του "μυστικισμου ... της διαφοράς" βλ. C. Gulllaumln 
(1979).

Χρειάζεται, δηλαδή., σύμφωνα και με την ανάλυση της A. Rich (1976) "η 
καταστροφή του θεσμού της μητρότητας ... που δεν σημαίνει κατάρχηση της 
μητρότητας" σ. 280. Η Η. Hartmann, εξάλλου, στο σημαντικό άρθρο της (1976) 
εξετάζει τη θέση της χυναίκας και τις διακρίσεις στην επαχχελματική 
απασχόληση των φύλων ως αποτέλεσμα μακρόχρονης αλληλεπίδρασης πατριαρχίας 
και καπιταλισμού. Θεωρεί ότι καταμερισμός της ερχασίας και ανδρική κυριαρχία 
"είναι τόσο αξεδιάλυτα ενωμένα που είναι απαραίτητο να καταστραφεί ο 
καταμερισμός'της ερχασίας σύμφωνα με τα φόλα, χια να βάλει κανείς τέλος στην 
ανδρική κυριαρχία". Και αυτό επειδή ο φυλετικός καταμερισμός έχει επιπτώσεις 
που βυθίζονται βαθιά, ως το ασυνείδητο, σ. 168.



Από όσα ηροηχήθηκαν προκύπτει όχι σχις ψυχολογικές θεωρίες όσον αφορά χην 

ανάπτυξη χτις προσωπικότητας ανδρών και χυναικών και χις μεχαΐό χους διαφορές 

κυριάρχησαν ορισμένα θέματα.

Ιΐια ηρώχη διαπίστωση αφορά χη σημασία χης πυρηνικής οικοχένειας, με 

κενχρικό χο πρόσωπο χης μητέρας στην ανάπτυξη χων αχόμων ως ηοος χο

θεμελιώδη άξονα χης Φυλετικής χαυχόχηχας.

Δεύτερη διαηίσχωση : η συμπεριφορά ανδρών και χυναικών διέηεχαι σε μεχάλο

βαθμό από ασυνείδητες, εσωχερικευμένες (καχά άλλους εξαρτημένες 

(conditioned)), συμβολικές εηιχαχές. Οι εηιχαχές αυχές που ανάχονχαι στους 

Φυλετικούς ρόλους ξεφεύχουν από χον άμεσο έλεχχο χης συνείδησης.

Τρίτη διαπίστωση : η ίδια η διαδικασία χης ιμυχοκοινωνικής ανάπτυξης 

εχχράφεχαι στα δομικά ηλαίσια που ορίζουν οι συνισχαμένες χης εκάσχοχε 

ιστορικής "ηραχμαχικόχητας" και έχουν στόχο χον έλεχχο χης ‘'επιθυμίας". Το 

πεδίο χων δυνατοτήτων που διαμορφώνεται καχ'αυχό χον τρόπο καθορίζει και χη 

φύση χων κυρώσων και χων ανταμοιβών, ηραχμαχικών και συμβολικών, που 

αποτείνονται στα άτομα ανάλοχα με τις εποχές και τους τόπους. Ο πυρήνας της 

Απαχόοευσης παραμένει α να λ λ ο ίω το ς .^  *

Σύμφωνα με την G. Rubin (1975), ο πυρήνας κά9ε πατριαρχικής κοινωνικής 
ορχάνωσης συνίσχαχαι "στην απαχόρευση της αιμομιξίας, στην υποχρεωτική 
εχεροφυλοφίλία και στον ασύμμετρο διαχωρισμό των φύλων" σ. 183. Η ίδια 
επισημαίνει, στο έρχο του l6vi-S trauss, τη λαν3άνουσα υποχρεωτικής 
ετεροφυλοφιλία  που προϋποθέτει ο παχκόσμιος νόμος της "ανταλλαγής των 
χυναικών".

Ενδιαφε'ρον παρουσιάζει, εξάλλου, το σχετικό δοκίμιο της A. Rich (1980) που 
αναπτύσσει την ιδέα ότι το ταμπού της αιμομιξίας υπήρξε χια να αναχκάσει τις 
χυναίκες να στραφούν προς τον πατέρα, εχκαταλείηοντας το ηρωχοχενές 
αντικείμενο. Εστιάζοντας στη σύχχρονη εποχή προσθέτει : "Χρειαζόμαστε μια 
οικονομική ανάλυση που να εξηχεί το θεσμό της ετεροφυλοφιλίας, με το διπλό 
ωράριο χια τις χυναίκες, τον καταμερισμό της ερχασίας, ως την πιο 
εξιδανικευμένη μορφή οικονομικών σχέσεων" σ. 90. Τέτοια οικονομική ανάλυσης 
μπορεί να θεωρηθεί χο πρωχότυπο έρχο χης C. Delphy, στο σύνολό του. Ενδεικτικά 
αναφέρω (1974), (1978).
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Η αμέσως επόμενη διαπίστωση αβ>ορά την εξαιρετική onuaoia της 

σεξουαλικότητας και εξηγεί και τον κοινωνικό έλεχχο στον οποίο υπόκειται.141 ·» 

Όπως Λέει ο Merleau - Pontu ”η σεξουαλικότητα είναι συνεχώς παρούσα σαν 

μια ατμόσφαιρα", προσδίδοντας σημασία στις θεμελιώδεις διαστάσεις της 

ύπαρξης.142 Η ζωτική σημασία της εξηχεί, επομένως, χιαχί η διαφορά μεταξύ 

αυτού που ανταλλάσσει και αυτού που ανταλλάσσεται, η κοινωνική δηλαδή 

ασυμμετρία των φύλων, συνεηάχεται τον περιορισμό της χυναικείας 

σεξουαλικότητας.1 ̂

Η δόμηση της προσωπικότητας μέσω του ελέχχου της αλλά και ο αυστηρότερος 

περιορισμός που πλήττει τη χυναικεία σεξουαλικότητα αναλύθηκαν στο έοχο του 

Freud και των άλλων ψυχαναλυτών που παρουσίασα.144 Εκεί αναχνωρίστηκαν οι 

δυσμενείς επιπτώσεις των αυστηρών περιορισμών στον ψυχισμό και εξετάστηκαν.

141 Βλ. και τις κλασικές πραγματείες : S. Freud (1912), Β. Malinowski (1929), 
W. Reich (1930).

142 Μ. Merleau - Ponty (1945) σ. 196.

143 Αεν είναι τυχαίο το χεχονός ότι οι μύθοι εικονοχραφοόν τη χυναίκα ως 
σεξουαλικά αχαλίνωτη, δόλια, και φορέα του χάους. Βλ. J. Bamberger (1974). "Ο 
μύθος της μητριαρχίας δεν είναι παρά το ερχαλείο που χρησιμεύει χια να 
καθηλώνει τη χυγαίκα στη θέση της. Για να την ελευθερώσουμε, πρέπει να 
καταστρέψουμε το μύθο", σ. 280.

Ο ανθρωπολόχος Β. Shore (1981) εικονοχραφεί ως εξής την εμπειρία των 
χυναικών στη Σαμόα : "Η χυναικεία σεξουαλικότητα φέρει πολύ μεχαλύτερο φορτίο 
πληροφοριών από ό,τι η ανδρική... είναι ο άξονας-κλειδί χύρω από τον οποίο 
διαρθρώνεται η χυναικεία ταυτότητα." σ. 211-212. Βλ. και Ε. S. Person (1980).

144 Η J.C. Smirgel ed. (1964) συνοψίζοντας τη σκέψη του Freud λ έ ε ι : "Αντίθετα 
με την εσωτερίκευση των απαχορεύσεων'στο άχόρι, στη διαμόρφωση του Υπερεχώ 
στο κορίτσι θα επιδράσουν οι εξωτερικοί παράχοντες όπως η αχωχή, ο εκφοβισμός, 
η απειλή ότι δεν θα την αχαπούν". σ. 15.



κάτω από διαφορετικά ηρίσυιαια, ο μαζοχισμός και η παθητικότατα, π νεύρωση και 

η ψυχρότητα ως δυολειτουρχικά φαινόμενα. ̂  '*

Αηό όλα τα παραπάνω συνάχεται ότι η χυναικεία εμπειρία της σεξουαλικότητας, 

με την ιδιαιτερότητα των απαγορεύσεων που την περιθάλπουν, καθορίζει τον τρόπο 

με τον οποίο οι χυναίκες οδηχούνιαι στη "θηλυκότητα".

Δεν είναι τυχαίο, επομένως, ότι μια πλούσια θιθλιοχοσφίυ τεκμηριώνει τη 

δυσκολία των ενήλικων χυναικών στους τομείς που ορίζονται ως ανδρικοί, που δεν 

εμπίπτουν δηλαδή στο πεδίο της θηλυκότητας.

Ανεξάρτητα αηό την ερμηνεία των δυσκολιών - Φθόνος του πέους, αδυναμία 

μετουσίωσης, φυσική ασυμθατότητα ή επιθυμία των ανδρικών προνομίων - 

παραμένει χεχονός ότι το κλινικό υλικό παρουσιάζει σαφώς την εικόνα μιας 

συχκρουσιακής σχέσης ανάμεσα στα έρχα και τις ημέρες των χυναικών και τα 

εηιτεύχματα του πολιτισμού.

Οι έρευνες της Μ. Horner περιχράφουν τη θηλυκότητα και τα κοινωνικά 

εηιτεύχματα ως κατά βάση ασύμβατα. ̂  46

Η Horner υποστηρίζει την ύπαρξη ενός "ψυχολοχικού Φραχμού", τον οποίο 

ονομάζει "κίνητρο αποφυχής της επιτυχίας''.14? Αυτό συνδέεται με το φόβο που 

προκαλεί στις χυναίκες η επιτυχία, η οποία είναι συνυφασμένη με την

*45 ο y Grunoerger (1964), αντικρούοντας τη φροϋδική θέση σχετικά με την 
υποτονική σεξουαλικότητα της χυναίκας, "την εξαιρετική συχνότητα της 
σεξουαλικής ψυχρότητας", τονίζει : "οι ανεπάρκειες, οι αναστολές και οι 
ενοχοποιήσεις κάθε είδους (που συναντάμε στην ανάλυση) μαρτυρούν τη ζωντάνια 
της χυναικείας σεξουαλικότητας, χιατί δεν αναστέλλεται ούτε αν τι-επενδύεται 
κάτι που δεν υπάρχει", σ. 104. Ενδιαφέρουσα ως προς τις διαστάσεις αυτές είναι η 
επισκόπηση της σύχχρονης βιβλιοχραφίας της σχετικής με τη χυναικεία 
σεξουαλικότητα των Ρ. Miller, Μ. Fovlkea (1980).

146 Μ. Horner (1968, 1970 a) Στις έρευνες αυτές η Horner χρησιμοποίησε 
προβλητικές δοκιμασίες (Τ.Α.Τ.).

147 Μ. Horner (1970 a) σ. 46. Η λεκτική αυτή αντίφαση θυμίζει την ανάλοχη 
του Freud (1924), σχετικά με την "ανάχκη τιμωρίας" που ο ίδιος αποδίδει σε 
ασυνείδητες ενοχές, ως έκφραση του ηθικού μαζοχισμού σ. 294.
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επιθετικότητα και τον ανταχωνισμό στις κοινωνίες μιας. Υπάρχει στη χυναικείσ. 

προσωπικότητα μια λανθάνουσα προδιάθεση αποδοχής χης επιτυχίας ... που 

υποδηλώνει όχι οι χυναίκες αναστέλλουν την χάση χια επιτεύχματα εξαιχίας του 

άχχους χια τις αρνητικές επιπτώσεις που αναμένεται ότι 3α ακολουθήσουν την 

επιτυχία . | -*J

Οι επιπτώσεις που $αντασιώνουν οι χυναίκες είναι η απώλεια της θηλυκότητας, 

της αυτοεκτίμησης, η κοινωνική αποδοκιμασία και η απόρριψη από το άλλο

^άλο.^5

Ο "$όδος της επιτυχίας", ιδιαίτερα εμφανής στις χυναίκες που έχουν την 

επιθυμία και τα προσόντα ανέλιξης, έχει συζητηθεί ευρύτατα τα τελευταία είκοσι 

χρόνια. Η κυριότερη κρ ιτική*^ εναντίον των θέσεων της Horner είναι ότι 

παρουσιάζει το σύνδρομο αυτό να α<ήορά αποκλειστικά τις χυναίκες, ενώ το 

συναντάμε και στα δύο ΐρύλα. Τιροκαλεί έκπληξη η αντίληψη ότι ο "$όδος της 

επιτυχίας" είναι μια σημαντική παράμετρος μόνο στις ζωές των χυναικών και όχι 

και τωγ α ν δ ρ ώ ν " .^  και όμως, από τις έρευνες έχει $ανεί ότι" ο ί·όβος της

146 Μ. Horner (1970 β) σ. 1.

Υιοθετώντας τις θέσεις της Horner, οι G. Sassen (1980) και C. Gilllpan 
(1982) θεωρούν ότι "5 ί-όβος της επιτυχίας", ιδιαίτερα σε συνθήκες ανταγωνισμού, 
μπορεί να oc-είλεται στο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι χυναίκες δομούν την 
πραχματικότητα. Οι ίδιες προσθέτουν ότι, σύμφωνα με το σχήμα τής Chodorov, 
άνδρεο και χυναίκες αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο διαφορετικά : "οι άνδρες τον 
διαβλέπουν στην προσήλωση (που απαιτούν οι σχέσεις), ενώ οι χυναίκες στον 
αποχωρισμό". C. Gllligan (1982) σ.42.

Παρόμοια θέση υποστηρίζει και η L. W. Hoffman (1972), η οποία ωστόσο 
επισημαίνει ότι ο "$όβος της επιτυχίας" στις χυναίκες, όπως και η μεχάλη ανάχκη 
τους χια σχέσεις (affiliation), που βασίζεται εν μέρει σε μια αίσθηση ανεπάρκειας, 
ίσως υποδηλώνουν μια ποιότητα νευρωτικού εξαναχκασμού". σ. 150.

150 κρι1ική επισκόπηση κυρίως χια θέματα μεθοδολοχίας βλ. D. Tresemer (1976a).

0. Tresemer (1976 b), σ. 865, L. Monahan (1974).151
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επιτυχίας" στους άνόρες και είναι στατιστικά σπανιότερος, και εχει διαφορετικό 

ηεριεχόιιενο από τον αντίστοιχο χυναικείο : είναι άμεσος ενώ των χυναικών ·» 

διαμεσολαβείιαι από το $όβο της κοινωνικής απόρριψης.1,52

‘Αλλοι ερευνητές αντικρούουν τη 3έση της Horner ue το σκεπτικό ότι, και αν 

ακόμη υπάρχει αυτός ο &όβος στις χυναίκες, τίποτε δεν υποδεικνύει ότι πρόκειται 

χια εσωτερικό κίνητρο και όχι χια κοινωνικά επιθυμητές αντιδράσεις στις 

ηροδλητικές δοκιμασίες. 153

δστόσο παρά τις όποιες αντιρρήσεις "ο $.ό6ος της επιτυχίας" υπήρξε χόνιμη 

έννοια, δ ς  πολύτιμο "στιγμιότυπο", η προβολή του ΐτόβου πάνω σε μια <?.ωτοχρα<ϊ.ία, 

έδειξε τη δύναμη των κοινωνικών προσδοκιών στον ψυχισμό των ατόμων.
I

Ευαισθητοποίησε τους ερευνητές και τους έστρεψε σε καόολικότερες θεωρήσεις των 

ενδοψυχικών συγκρούσεων και του άχχους των χυναικών χια ι&ιλοδοξίες που 

υπερβαίνουν τα όρια του ρόλου τ ο υ ς . 154

Ο ψυχαναλυτής D. Krueger χράίει : "ένα διάχυτο συμπτωματικό σύμπλεχμα της

σύχχρονης χυναίκας μας αναχκάξει να διερευνήσουμε τους εσωτερικούς,

συνειδητούς και ασυνείδητους, παράχοντες που οι χυναίκες χρησιμοποιούν χια να

αναστείλουν την επιτυχία τους".1 55 Οι ίδιος επισημαίνει ότι συμπεριφορές όπως η

υπονόμευση των δυνατοτήτων ή π αηο^υχή απαιτούν "μια εξήχηση πολύ βαύύτεοη «*
%

και πιο πολύπλοκη από το $όβο που μπορεί απλά να αισ3ανβεί μια χυναίκα να «ήανεί 

μή ελκυστική, απορριπτέα, και χωρίς 8 η λ υ κ ό τ η τ α " 1 5 6

152 l  w. Hoffman (1977 a).

153 A. Stein και Μ. Bailey (1973).

154 "Τίμημα του άχχους" αποκαλεί η Ε. Maccoby (1963) το ψυχικό κόστος που 
συνεπάχονται οι συχκρούσεις.

155 D. Krueger (1984) σ. XIII.

156 Στο ίδιο σ. 129.
f t



Η ψυχαναλύτρια J. Smlrgel έχει ήδη αηό to 1964 προτείνει uia ενδιαφέρουσα 

ερμηνευτική εκδοχή χια τις ενόοψυχικές συγκρούσεις ιων γυναικών σε σχέση με-» 

χην ενοχή που αισθάνονται σιο πεδίο των εηιτευχμάτων. Κατ'αυτήν, τι οιδιπόδεια 

ενοχή απέναντι στη υητέρα, η οποία συνδέεται με την αναστολή της σεξουαλικής 

ζωής και καταλήχει στην ψυχρότητα, 'διπλασιάζεται αηό το αίσθημα ενοχής 

απέναντι στον πατέρα και ως προς τη διάσταση αυτή η ενοχή είναι χαρακτηριστικά 

χυναικεία". *57

Παρά το χεχονός ότι και χια τους άνδρες η διανοητική δραστηριότητα 

συνδέεται συνήθως με τον πατέρα, βρίσκουμε και πάλι την επιβάρυνση μιας 

"διπλής ενοχής" που αηοδεικνάεται ιδιαίτερα εξουθενωτική χια τις χυναίκες.

Αυτή η χυναικεία "διπλή ενοχή" έχει σαν αποτέλεσμα την παρεμπόδιση κάθε 

πραχμάτωσης, που θα έπαιρνε στο ασυνείδητο τη συμβολική σημασία μιας γαλλικής 

απόκτησης, σε οηοιοδήποτε τομέα.

Σύμφωνα με τη θέση αυτήν, επιτυχία χια τις χυναίκες σημαίνει ιδιοποίηση του 

πέους του πατέρα, πράξη καταρχήν επιθετική προς τη μητέρα, ταυτόχρονα 6ε 

σημαίνει και ευνουχισμό του ίδιου του π α τ έ ρ α ,^ 6  που λειτουρχεί εδώ ως τιμωρός 

αρχή.

"Η ίαντασματική κατοχή του πέους είναι συχνά' τόσο συχκρουσιακή που μια 

ελάχιστη, εξωτερική παρέμβαση αρκεί χια να ξυπνήσει την ενοχή μιας χυναίκας 

που εκ πρώτης όψεως εμφανίζεται χωρίς αναστολές στο επαχχελματικό πεδίο". ^ 9

Η σημασία του φαλλού στο ασυνείδητο ανδρών και χυναικών και η συμβολική 

προβολή του στους πιο ετερόκλητους τομείς συνδέεται, κατά την Smlrgel, με

157 j  Smlrgel (1964) σ. 144.

156 2το ίδιο σ. 144-145.

159 Στο ίδιο σ. 147.
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αρχαϊκές συγκρούσεις : "Κατά βά3ος η επιθυμία χου πέους ίχια  τις χυναίκες) δεν 

είναι παρά π συμβολική έκφραση υιας άλλης εηι3υμίας. Η χυναίκα δεν 3έλει να·» 

είναι άνδρας αλλά να ξεχωρίσει από ιη  μητέρα όντας χυνα ίκα  πλήρης και 

αυτόνομη".1

θεωρώ ότι αυτή ακριβώς η επιθυμία της απαχορεύεται στην πατριαρχία. Η 

παρακώλυση των οδών που οδηχούν στην αυτονομία και η παοατεινόμενη 

συναισθηματική εξάρτηση του νέου κοριτσιού από τη μητέρα εξασφαλίζουν την 

υποταχή της κάδε νέας χενιάς στο πεπρωμένο της ηροηχούμενης. Όπως λέει η 

D. Schecter "η εξάρτηση καταλήχει χια τη χυναίκα ασυνείδητα σ ένα σχήμα 

"δίδυμης" ύπαρξης με τη μητέρα". Κάδε δική της επιτυχία ισούται με την αποτυχία 

της μητέρας της.1^ 1

Στις σημερινές δεωρίες της ψυχολοχίας ηαρατηρείται μια επιστημονική τομή : η 

μελέτη της χυναικείας προσωπικότητας, σήμερα, δεν ερμηνεύει την επιθυμία χια 

πλήρη συμμετοχή ως παρέκκλιση από ένα ιδανικό μοντέλο θηλυκότητας αλλά 

τείνει, αντίθετα, να αναδείξει τα εσωτερικά εμπόδια που αναστέλλουν τις χυναίκες 

στις νόμιμες πλέον φιλοδοξίες τους.

Εχκαταλείποντας το αρχικό φροϋδικό σχήμα, της οιδιπόδειας ταύτισης του 

κοριτσιού με τη μητέρα, η σημερινή ψυχαναλυτική θεώρηση στράφηκε περισσότερο 

στην ύστερη φροϋδική θέση χια τη σημασία της προοιδιπόδειας σχέσης μητέρας- 

κόρης, μειώνοντας ωστόσο σημαντικά και τον μετέπειτα ρόλο του πατέρα.

,Q0 J. C. Smlrgel σ. 162. Σχετικά πρόσφατα, στΐ£ προσεχχίσεις ορισμένων 
ψυχαναλυτών, ο πατέρας παύει να θεωρείται τιμωρος αρχή. Η D. Schecter (1979) 
χράφει : ’Ή επιτυχία θεωρείται ασυνείδητα ως αιτία ρήξης της ηρωτοχενούς 
δυαδικής σχέσης με την προοιδιπόδεια μητέρα". Τιμωρός αρχή, επομένως, 
καθίσταται η μητέρα, η δε κύρωση παίρνει τη μορ$ή πλήρους εγκατάλειψης και 
εκμηδένισης. σ. 35. Βλ. επίσης R. Moulton (1977).

161 D. Schecter (1979) σ. 36.



Σημείο σύχκλισης χων περισσότερων σύγχρονων ψυχαναλυτικών θεωριών 

αποτελεί auxri η ηροοιόιηόόεια σχέση.1&2

θα έλεχε, λοιπόν, κανείς όχι αιχία χων δεινών είναι σε τελική ανάλυση αυχή η 

'στερεή" χαόχιση χου κοριτσιού καχά χην ηροοιόιηόόεια <ράση ιιόνο όμως, όπως 

πιστεύω, σχο μέτοο ηου η οιδιπόδεια μητέρα παραμένει υηοταχμένη σχον 

παραδοσιακό οόλο χης.

Το πρόβλημα είναι όχι από χην ηλη3ώοα ίων ερευνών ελάχισχες είναι εκείνες 

που σχηοίζονχαι σχην ανάλυση πραχυαχικών βιωμάχων.* 163 Mac λείπουν έρευνες 

ηου 3α επικενχοώνονχαν σχογ αποφασιστικό ρόλο χης οικοχενειας, σχη δυναμική 

χων χονεϊκών σχέσεων και σχις ηρακχικές διαπαιδαχώχησης, ηου 3α αναδείκνυαν 

δηλαδή χη σημασία χου πρώχου συναισθηματικού περιβάλλοντος, χόηο χαυχίσεων και 

διαμόρφωσης χης εικόνας χου εαυχού και χου κόσιιου.

162 Αναφέρω χια παράδειχμα χο αφιέρωμα : L' archaloue χης Nouvelle Revue de 
Psuehanaluse. (1962). Ενδιαφέρουσα, από χην άποψη αυχή, είναι και η 
ανακοίνωση χης C. Degoumois (1968) σχο Ψυχαναλυτικό Συνέδριο σχους Δελφούς, 
(φωτοτυπία). Η Degoumois ζητά χην "απενοχοποίηση" χης μητέρας και χην είσοδο 
ίου παχέρα σχην κλινική θεωρία και πρακχική.

163 Εκτός από χο δημοσιευμένο κλινικό υλικό ψυχαναλυχικών και άλλων 
3εραπευχικών προσεχχίσεων, που κινούνχαι κυρίως σχο χώρο χης ψυχοπαθολογίας, 
χα ευρήμαχα χων περισσότερων ψυχολογικών ερευνών, κυρίως σχις ΗΠΑ, 
σχηρίζονχαι σε ερωχημαχολόχια. Η χρέχουσα αυχή πρακχική παρέχει χρήσιμα 
στατιστικά δεδομένα χωρίς όμως χις ηολύχιμες πληροφορίες χια χο πώς χο 
κοινωνικο-ισχορικό πλαίσιο επηρεάζει χα ευρήμαχα.

Οι λίχες έρευνες, όπως αυχες χης Horner, που χρησιμοποιούν προβληχικές 
δοκιμασίες, σχηρίζονχαι σ'έναν πολύ νεανικό πληθυσμό, λευκών σχην πλειοψη^ία, 
φοιτητών και φοιτητριών. Επ’ ευκαιρία αναφέρω χο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που 
παρουσιάζουν οι ελάχισχες σχεχικές έρευνες όσον αί-ορά χον μαύρο φοιτητικό 
πληθυσμοί Βλ. Μ. Horner (1970 c), J. Weston et al. (1972). Για να εξηχήσουν χη 
σπανιόχηχα μαύρων φοιτητριών με "<ρόβο επιτυχίας" οι ερευνήχριες επικαλούνται επί 
χο ηλείσχον πολιτισμικούς παράχονχες και συχκεκριμένα χο θετικό πρότυπο χης 
μαύρης ερχαζόμενης μητέρας* καθώς και χην παράδοση που ωθεί χα κορίτσια να 
χίνουν δυναμ’ικές και ανεξάρτητες χυναίκες.



Παρά ταύτα, to αίτημα έχει εκφραστεί164. Η ίδια η Horner επισημαίνει την ·» 

ανάχκη διαχρονικών ερευνών που "9α παρακολουθούσαν ta  νέα κορίτσια κατά ιπν 

εφηβεία, τις σπουδές, το χάμο και την επιλοχή σταδιοδρομίας (αν υπάρχει)" 

(s ic ).165

Την ίδια ανάχκη εκφράζουν και άλλες ερευνήτριες, όταν επισημαίνουν ότι "δεν 

έχει χίνει αρκετή έρευνα σχετικά με τους συμβιβασμούς και τις προσπάθειες χιά 

την αρμονική σύζευξη (Integration) που επιχειρούν οι χυναίκες, θέλοντας να 

συμφιλιώσουν την επι9υμία τους χια επιτεύχματσ με τη δηλυκόχητο".^6

θεωρώ ότι οι απαχορευσεις που πλήττουν τις χυναίκες, αναστέλλοντας όλους 

τους σημαντικούς τομείς της αν9ρώπινης έκφρασης, απαιτούν τη μελέτη των 

προσωπικών βιωμάτων, όπως αυτά εχχράφονται στο οικοχενειακό και ευρύτερο 

κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο.

Έννοιες όπως ο "φόβος της επιτυχίας" ή "η διπλή ενοχή", κα9ώς και οι πιο 

πρόσφατες αναφορές στα προοιδιπόδεια συμπλέχματα αποτελούν πολύτιμα 

ερμηνευτικά κλειδιά. Ωστόσο οι έννοιες αυτές παραμένουν ανεπαρκείς εφόσον δεν 

δοκιμάζονται μέσα στο ευρύτερο φάσμα των χυγαικείων εμπειριών και δεν 

εμπλουτίζονται με όρους της βιωμένης προσωπικής* ιστορίας.

Η έρευνα που ακολου9εί επιχειρεί μια συνολικότερη προσέχχιση της εμπειρίας 

ορισμένων ενήλικων χυναικών στην Ελλάδα σήμερα, και την ανίχνευση των 

ενδοψυχικών τους συχκρούσεων. Προσπαθεί δηλαδή να ανιχνεύσει τους τρόπους με

164 Την παντελή σχεδόν έλλειψη εμπειρικής ψυχολοχικής έρευνας στη Γαλλία, 
όσον αφορά τα φόλα, καταχχέλλουν οι Μ. Hurtlg και Μ. Plchevln (1966). Στην 
εισαχωχή συλλοχικού έρχου, που παρουσιάζει μεταφράσεις άρθρων από Αμερικανίδες 
ψυχολόχους, αναφέρουν τόσο το Le Fait Femlnln (1978) οσο και το Femmes, 
feimfnteme et recherches (1964) ως δείχματα αυτής ακριβώς της έλλειψης. 
Ενδιαφέρουσα ωστόσο θεωρώ τη μελέτη της Β. Zazzo (1972).

165 Μ. Horner (1970 a) σ. 69.

166 a. Stein και Μ. Bailey Τ ΐ973) σ. 365.



65
τους οποίους η Επι9υμια διαρθρώνεται με την Εικόνα που προτείνεται στις γυναίκες 

ως Πραγματικότητα.
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Μεθοδολογία

1. Ανάπτυξη της Βιογραφικής Μεθόδου

Πριν επιλεζω tn βιοχρα^ική ηροσεχχιση δοκίμασα διάφορες μεθόδους. Καταρχήν 

Qiiyr w y rp *  ότι η ποσοτική προσέχχιση ήταν ατε^εσ^ορη. ακόμα και αν 9α

μπορούσε κανείς να λύσει τεχνικά προβλήματα όπως η.χ. αυτό τπς 

ανππροσωπευπκότηταςί. Κυρίως ήταν τεχνικά αδύνατο να ορισ9εί ένας τόσο 

ρευστός χώρος, όπως αυτός του φεμινιστικού πληθυσμού στην Ελλάδα, ιδιαίτερα 

όταν η επιλοχή μου απόκλειε, εξ ορισμού, τις χυναίκες που ανήκαν στο χώρο του 

"θεσμοθετημένου φεμινισμού". Η απόβασή μου να εστιάσω την ερευνά στον 

αυτόνομο χώρο, ως χώρο αμιχούς φεμινιστικού προβληματισμού, απόκλειε τις 

μαζικός χυναικείες ορχανώσεις που πρόσκεινται σε πολιτικά κόμματα.

Η έννοια "αμιχής φεμινισμός" δεν όχει εδώ τη σημασία μιας ιδεολοχικής 

καθαρότητας ή μιας "σωστής" θέσης σε σχέση με άλλες, λανθασμένες, αλλά μιας 

οπτικής ηου όχει ρητά ορίσει ως αποκλειστικό της αντικείμενο την απελευθέρωση 

των χυναικών.

Οσον αί-ορά, λοιπόν, τις μεθοδολοχικός προϋποθέσεις, τα άτομα που ήθελα να 

προσεχχίσω δεν ανήκαν σε ορχανωμενους χώρους και ως εκ τούτου δεν ήταν 

δυνατή η πλήρης καταχρα^ή των μελών ή ο αριθμητικός τους προσδιορισμός. Άρα

1 Η βιοχραΐρΐκή ηροσεχχιση χρησιμοποιήθηκε συστηματικά από τους κοινωνιολό- 
χους του Σικάχο μετά τον Α' Παχκόσμιο Πόλεμο. Έχινε ευρύτερα χνωστή με την 
παραδειγματική έρευνα των W.l. Thomas και F. Znanleckl (1918-1920), 
παραμερίστηκε όμως από τις ποσοτικός μεθόδους που αναπτύχθηκαν κατά την 
διάρκεια του Β’ Παχκοσμίου Πολέμου στις Η.Π.Α. Την τελευταία δεκαετία 
παρατηρείται όνα ζωηρό ενδιαφέρον χια τη βιοχρα<?·ική ηροσεχχιση στην Ευρώπη και 
στις Η.Π.Α. Σχετικά βλ. το ειδικό αφιέρωμα των Cahlers Internatlonaux d£
Socloloole (1980) Επίσης D. Bertaux, M. Kohll (1984), D. Bertaux ed„ (1983),
J. A. Kelley (1978). Για την παρουσίαση της βιοχρα^ικής προσεχχισης στην 
Ελλάδα βλ. την Εισαχωχή στο Π. Κιτρομηλίδης (1985), Μ. θανοπούλου, Μ. 
Πετρονώτη (1987), Μ. Πετρονώτη (1988). Ενδιαφέρουσα ε^αρμοχή της μεθόδου 
αποτελεί η περίπτωση των κομμωτριών, ηου έχινε από την Α. Μηακαλάκη, (1983), 
(1986). · ^



ήταν σδύνσχον νσ κατασκευαστεί ένα αντιπροσωπευτικό δείχμα φεμινιστριών 

εφόσον ο χώρος αυτός, ρευστός στη σύστασή του, δεν μπορεί να καθοριστεί στο 

σύνολό του, με συγκεκριμένα στοιχεία που θα κάλυπταν τη στατιστική 

αντιπροσωπευτικότατα του.

Οσον αΦορό τα μέσα, ένα κλειστό ερωτηματολόγιο βασισμένο σε υποθέσεις προς 

απόδειξη θα ήταν εκ προοιμίου ανεπαρκές χια να πλησιάσει κανείς έναν άχνωστο 

τομέα, που ελάχιστα έχει απασχολήσει την έρευνα στην Ελλάδα.

Αλλωστε, σ’ ένα προκαταρκτικό στάδιο, έχινε μια απόπειρα να χρησιμοποιηθούν 

μερικά ερωτηματολόγια από αυτά που αΦθονούν στην ξένη βιβλιοχραφία, ιδιαίτερα 

την αμερικάνικη.2 3 Παρά την προσαρμοχή τους στην ελληνική πραχματικότητα. η 

προσπάθεια έδωσε πολύ επιφανειακά αποτελέσματα, που δεν άχχιζαν την ουσία του 

προβληματισμού.

Τα ανοικτά, από την άλλη μεριά, ερωτημστολόχια δεν θα μπορούσαν να 

ικανοποιήσουν τις ανάχκες της έρευνας καθώς η προβληματική, που αφορούσε τα 

βιώματα των χυναικών που είχαν προσχωρήσει στο Φεμινιστικό κίνημα, απαιτούσε 

μια προσέχχιση ολιστική, ικανή να παρακολουθήσει μακροχρόνιες διαδικασίες. Το 

Φαινόμενο της Φεμινιστικής συνειδητοποίησης και πρακτικής προϋποθέτει από τη 

Φύση του μια σειρά διερχασιών που εχχράφονται στη διάρκεια. Η διερεόνηση, η 

περιχραΦή και η εικονοχράφησή τους, με στόχο την ερμηνεία, θα ήταν δυνατές 

μόνο μέσα από μια ολοκληρωμένη εικόνα, ένα σύνολο δηλαδή, μια ιστορία ζωής, με 

αρχή, μέση και τέλος. Η προσέχχιση με "αφίιχήσεις ζωής" ’  κατορθώνει ακριβώς 

να παρακάμψει την εχχενή αποσπασματικότητα των προκατασκευασμένων

2 C.A. Beree (1979), Ρ. A. Goldberg et al. (1979).

3 Ο D. Bertaux (1980) αναφέρει ότι "ο αμερικανός κοινωνιολόχος Norman Denzln 
...με τον όρο "αφήχηση ζωής" (life  story, r£c1t de vie ) ορίζει την ιστορία μιας 
ζωής όπως τη διηχείται το ίδιο το άτομο που την έζησε." Τον όρο "ιστορία ζωής" 
(life  history) χρησιμοποιεί, αντίθετα, όταν στο υλικό της αφήχησης προστίθενται 
και δεδομένα από άλλες ηϊ#ές. σ. 200.



εοωχποεων κοκ χπς δοιιήζ που υυχές επιβάλλουν, όπως επίσης., σιο ιιέχοο ίου 

δυναχου, και χην επιβολή χης οηχικτίς χου ερευνηχτι.

Η επιλοχό της βιοχρσ&ικης μεθόδου όεν 3α πρέπει, να αποδοθεί σε μεθοδολοχι.κές,

αποκλειστικά. δεσμεύσεις.

Επέλεξα tn συγκεκριμένη ποιοτική ηροσέχχιση χια δύο πρόσγειους Λόχους. Ο 

ένας είναι η απομυθοποίηση ιης αποσιασιοηοιημένης. "καθαρής" επισιήμης. που 

είναι πλέον δεδομένη χια ιις  σύχχρονες κοινωνικές επιστήμες.4

Ο δεύιερος Λόχος είναι περισσόιερο προσωπικός, £τς φεμινίστρια. ηισιεύω σιην 

ορθότητα ιης ηροιροπής : "να κρατήσουμε ιο 3υμό μας. να διατηρήσουμε, δηλαδή, 

αναλύοντας ιην καιαπίεση των άλλων, καδαρή την εικόνα ιης δικής μας 

καταπίεσης."5 6 Η επιθυμία μου να δώσω ιην ευκαιρία σε χυναίκες, με Βιώματα 

συναΐρή με τα δικά μου, να μιλήσουν και να εκβράσουν τους προβληματισμούς ιων, 

με τρόπο που 3α ικανοποιούσε τις εσωτερικές τους ανάχκες, απαιτούσε μια 

προσέχχιση ελαστική^, που 3α έδινε to προβάδισμα στα υποκείμενα της έρευνας.

4 Η σύχχρονη τάση στις κοινωνικές επιστήμες είναι η "μεροληπτική” (value 
Involved) έρευνα, της οποίας τα ερωτήματα ξεκινούν από μια ομολοχημένη 
ιδεολοχική τοποθέτηση και μετά ακολουθούν οι επιστημονικοί κανόνες που 
αξιολοχούν τα ευρήματα, μέσα από τη συχκεκριμένη οπτική. Μ. Heinrich (1972). 
ΒΛ. και A. Gouldner (1970), (1975). Η φεμινιστική κριτική χια την κλασική 
ερευνητική μεθοδολοχία εστιάζεται στην κοινωνική σχέση μεταξύ ερευνητή και 
υποκειμένου και υποστηρίζει ότι η υποτιθέμενη επιστημονική ουδετερότητα 
συσκοτίζει και αρνείται αυτήν τη σχέση. Περισσότερα στοιχεία χια το θέμα αυτό 
στις Ε. Fee (1981), R.Bleier (1984), E.F. Keller (1985), S. Harding (1986). To 
πρόβλημα της "αορατότητας" των χυναικών στην κοινωνική έρευνα και η εξεύρεση 
νέων προσεχχίσεων "μη σεξιστικής” ιδεολογίας απασχολεί σήμερα ερευνητές και 
ερευνήτριες. Βλ. Η. Roberts (1981). Η C. Delphy (1981) θεωρεί εξάλλου ότι η 
απουσία των χυναικών δεγ αποτελεί ούτε μεθοδολοχικό λάθος, ούτε ιδεολογική 
προκατάληψη, αλλά ένδειξη της θέσης της στην ιεραρχική κοινωνική δομή.

5 Από το σημείωμα της συντακτικής επιτροπής στις Nouvelles Questions 
F&nlnlstes (1981), σ. 8. Για την επιρροή της "ίεμινιστικής συνείδησης", ως 
παραμέτρου στην ερευνητική πρακτική βλ. D. Ε. Smith (1977). Επίσης L. Stanley,
S. V/ise (1979), S. Relnharz (1983a, 1983b). Για την Ελλάδα βλ. Κ. Βενιοπούλου 
(1988).

6 "Η ελαστικότης είναι το μυστικό των δυνατοτήτων της μεθόδου αυτής".
Ρ. Thompson (1980). σ. 255/·'
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Σύμφωνα με τον Fritz Schutze η σημασία που έχει χια ια ίδια ία  άτομα μια 

πληροφορία μπορεί να εκφραστεί μόνο με ια λόχισ χων υποκειμένων ιπ ς  έρευνας 

και μόνον αν χους δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουν ι ις  σκέψεις χους μέσα σιο 

χενικό πλαίσιο μιας δεδομένης εμπειρίας/ Η ριοχραΦίκη μέθοδος, με χην ποιοτικά 

προσέχχιση, φάνηκε να καλύπτει όλες αυχές ιις  ανάχκες.

Η βιοχραΦική μέθοδος σχπν "εκρηκτικά υηοκειμενικόχηχά χης",® αηοχελεί 

μέθοδο ιδιαίχερα χρονοδόρα μεν και ψυχικά εηιδαρυνχικά, η οποία επιχρέπει ωσχόοο 

χη συγκέντρωση πλούσιου υλικού, που οργανώνεται από χο ίδιο χο υποκείμενο, 

ΰ κλινικός ψυχολόχος βρίσκεται εδώ σε προνομιακά θέση? Η πείρα χου με 

’ αχομικές ηεριηχώσεις χον διευκολύνει χόσο σχην ανιιμεχώπιση χης

υηοκειμενικόχηχας όσο και σχη διαχείριση χης ψυχικής επιβάρυνσης, που αποχελεί 

εχχενές σχοιχείο χης βιοχραφίκάς απόπειρας.

Η*διχχά αυχή ευαισθηχοποίηση χου επιχρέπει μέσα από "χη συχχυση, χις 

ασάφειες και χις αντιφάσεις ..."1®, που συνθέχουν χη ζωή χων ανθρώπων, να 

ανιχνεύσει χις διαδικασίες, εηιχειρώνχας να δώσει μια ερμηνεία σχο φαινόμενο. 

Είναι αυχονόηχο όχι η κλινική πείρα αηοόεικνύεχαι επίσης ηολύχιμη σχην ανάδειξη 

ίων σχέσεων ηου λανθάνουν στους συνειρμούς, χις επαναλήψεις ή ια  κενά χου 

προφορικού λόχου.

Παρά χη Φιλόδοξη ονομασία χους, "οι αφηγήσεις ζωής" δεν αποσκοπούν σε 

κάποια πλήοη καχαχοαφά χου "χαμένου χρόνου," αλλά μάλλον σε μια διαχρονική 

χαρχοχράφηση ίων εμπειριών που χο άχομο θεωρεί σημανχικές σχην εξέλιξή χου.

7 Schfftze Fritz (1983,1984), αναφέρεχαι από χην Ι.Κ. Helling (1984) σ. 15.

8 F. Ferrarotti (1983) σελ. 65.

9 ΐϊσχόσο δεν πρέπει να μας διαΦεύχει χο χεχονός όχι ένας κοινωνιολόγος 
ερευνηχής, χια πάράδειχμά, 3α υποκινούσε μια διαφορεχική άφήχηση, ίσως λιχόχερο 
φορχισμένη ως προς χις εξομολοχηχικές χης διασχάσεις. 10

10 A. Faradau, Κ. Plummer^! 979) σελ. 776-777.



Είναι δηλαδή η "αφήχηση ζωής" ··· "Ρ110 καχασκευή σψυρηλαχημένη από λέξεις J 1 

- υλικό χπς χα σημανχικά χεχονόχα χης ζωής, που χο υποκείμενο επιλέγει1 και 

παρουσιάζει μέσα από ένα σημερινό πρίσμα. Ορισμένοι ερευνηχές θεωρούν όχι δεν 

πρόκειχαι χια χη ψυχογραφία μιας ζωής αλλά χια μια "μεχσψορά"-μια ερμηνεία, χου 

ηαρελθόνχος που αηοκχά χην ώρα χης διήγησης μια Λογική που δεν είχε χότε* 12.

Εξ ου και χο αναπόψευκχο χων πολλαπλών ερμηνειών που προσψέρονχαι από χο υλικό 

ανχό13. Οι ισχορίες ποι* χίνονχαι χια χάρη too ερευνηιή παραπέμπουν και σ’ ένα 

άλλο οπμανχικό σχοιχείο αυχής χπς προσέχχισης, που είναι η σχέση ερευνηιή και 

υποκειμένου. Γιαχί, αν χο υλικό χης διήχησης αψορά χη ζωή χου συγκεκριμένου 

αχόμου, π πράξη χης διήχησης αηοχελεί μια σχέση διαλεκχική μεχαξύ χων δύο, που 

εχχράφεχαι σχο παρόν.14

Είναι αυχονόηχο όχι η παρουσία ενός άλλου ερευνηχή 9α προκαλούσε μια 

διάψορεχική διήχηση κα9ώς και όχι η εμπειρία χης κά9ε συνάνχησης είναι 

μοναδική και ανεπανάληπχη. βς εκ χούχου η δυναμική ίων διπχήσεων είναι εκ 

διαμέχρου ανχί9εχη από χην λιχόχερο ή περισσότερο κωδικοποιπμένη εηαναληπχικό- 

χηχα άλλων προσεχχίσεων.

Ελάχισχη προϋπόθεση χια χην ανάπχυξη χης διήχησης είναι η ώριμη και 

ειλικρινής απόφαση χου υποκειμένου να μιλήσει, κα9ώς και ο αηόλυχος σεβασμός 

χου ερευνηχή χια χο υποκείμενο. Βέβαια ο σεβασμός είναι προϋπόθεση κάθε 

έρευνας, σχη συχκεκριμένη όμως προσέχχιση αναδεικνύεχαι σε κενχρικό σχοιχείο

"  Β. Mandel (1980) σελ 49.

12 C. Corradl (1986).

13 Το πρόβλημα χης εχκυρόχηχας χων ερμηνειών δεν αφορά μόνο χη βιοχραψική 
προσέχχιση αλλά, όπως επισημαίνουν και οι Bertaux, Kohll (1984), υπάρχει σχογ 
πυρήνα χης ερμηνευχικής έρευνας χενικά σ. 233.

14 C. Corradl (1986):
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της. Παραμερίζοντας την ερευνητική περιέργεια, προέχει ο σεβασμός της τυχόν 

δυσκολίας του υποκειμένου να μιλήσει, δυσκολία που οξύνεται σ' αυτήν ειδικά την 

ηροσέχχιση. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διήχηση είναι κατασκευή"

(gestalt) που τείνει στην ολοκλήρωση της, υηακοάοντας σε μια εσωτερική λοχικπ 

και έχοντας σαν στόχο να δώσει νόημα σε μια διαδρομή ζωής. Γιαυτό ακριβώς, π 

ροή του λόχου {discours) ^  αποκτά τη δική της δυναμική που οδηχεί σε περιοχές 

επώόυνες ή και απειλητικές, πέρα από την αρχική πρόϋεση του υποκειμένου. Η 

διηχηση, δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, αποκτά μια δική της αυτονομία που 

υπερβαίνει κάποτε το συνειδητό έλεχχο του ατόμου που μιλά. Αυτές τις στιχμές, 

που το άτομο είναι ψυχικά ευάλωτο, η διακριτικότητα του ερευνητή παραπέμπει στη 

θεραπευτική πρακτική.

Συστατικό στοιχείο, λοιπόν, αυτής της προσέχχισης ττναι η ισότιμη σχέση 

μεταξύ ερευνητή και υποκειμένου. Οροι της επιτυχίας της τόσο η δυνατότητα 

ταύτισης όσο και η δημιουρχία κλίματος εμπιστοσύνης, μέσα στο οποίο 

εκτυλίσσεται η συνάντηση και όπου το υποκείμενο αυτενερχεί και δεν καδοδηχείται 

βάσει ενός προκαδορισμένου ερευνητικού σχεδίου.

δστόσο η ηροσέχχιση αυτή, που στηρίζεται σε αντιεζουσιαστικές και

αντιεραρχικές αξίες, εμπεριέχει έναν κίνδυνο. Συσκοτίζει το χεχονός ότι το άτομο

επενδύει συναισ3ηματικά τη διήχησή του, αναβιώνοντας καταστάσεις τραυματικές,

χεχονός που καθιστά τη σχέση άνιση. Γιατί σε καμιά περίπτωση η ταύτιση του

ερευνητή δεν e-τάνει στον ίδιο βαύμό ψυχικής φόρτισης με το υποκείμενο, πράχμα

που επιτρέπει στον πρώτο μεχαλύτερη απόσταση και άρα μεχαλύτερο έλεχχο στα

δρώμενα. Έξ ου η πολιτική - και μη α3ώα - διάσταση μιας τέτοιας

μεύοδολοχίας, η συνείδηση δηλαδή του τι πραχματικά παίζεται εδώ."* 6

75 0 t. Benvenlste ορίζει το "discours" ως δήλωση που ηροϋποδέτει έναν ομιλητή 
και έναν ακροατή. Βλ. και Μ. Cetani (1963). 16

16 G. Bolleme (1983) σ. 39. Για τις πολιτικές διαστάσεις της "προσωπικής 
απήχησης" βλέπε και Xl'th W-^rld Congress of Sociology (1966).



Εύκολα διακρίνει κανείς την τεράστια διαφορά ανάμεσα σιπν ηροσέχχιση που 

ηεριχράφω και σ ιις  άλλες ποιοτικές ηροσεχχίσεις που με ανοιχτές, έστω, 

ερωτήσεις βάζουν διαρκώς τροχοπέδη στη ροή του λόχου, εμποδίζοντας χο 

αυ3όρυητο ξετύλιχμα της όιήχησης. “Η απήχηση ζωής δεν είναι μια φυσική και 

απλή πράξη που ηεριχράφει βιώματα διαθέσιμα σχη μνήμη, ένα διάβημα που απαιτεί 

μόνον ειλικρίνεια εκ μέρους του υποκειμένου. Αντίθετα είναι μια πράξη άκρως 

επεξερχασμένη και πολύπλοκη που συνεηάχετσι σειρά χειρισμών στο επίπεδο της 

χλώσσας και της συζήτησης, χειρισμών ωυχοκοινωνιολοχικών και χνωστικών, 

ασυνείδητων σε μεχάλο βα3μό“. ^

Ο ερευνητής θέτει το Θεματικό πλαίσιο στην αρχή της συνάντησης και εφεξής 

μεταβάλλεται σε προσεκτικό ακροατή.

Η αυθεντικότητα των διηχήσεων και η αξιοπιστία των πληροφοριών 

παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλες έρευνες. Η δομή της διήχησης, 

εν τω χίχνεσδαι, "ελέχχει" σε μεχάλο βαθμό την αυθεντικότητα του λόχου. "Πέρα 

όμως από τη διαδοχή των χεχονότων, που υπακούουν σε κανόνες εσωτερικής 

οικονομίας της διήχησης, η τελική αντιπαράθεση των μαρτυριών, στο σύνολό τους, 

προσδίδει μια νέα διάσταση αυ3εντικότητας κατά έναν απίστευτα εντυπωσιακό 

τρόπ ο". *8 η αυθεντικότητα του λόχου επαληθεύεται επίσης και από τις πολύτιμες 

πληροφορίες που εξάχονται από τη συναισθηματική φόρτιση και τις σωματικές 

κινήσεις που συνοδεύουν τη διήχηση.

Η επαλήθευση των πληροφοριών είναι, σ' αυτή την περίπτωση, αδιανόητη εφόσον 

η διάθεση του ερευνητή -  λόχω ιδεολοχικής τοποθέτησης - δεν είναι να 

παχιδεόσει το υποκείμενο με με3οδολοχικά τεχνάσματα, αλλά να δημιουρχήσει τις

17 C. Chabrol (1983) σ. 80.

16 Η. Blumer(1979) σελ. XXXII. Η κριτική αξιολόχηση που επιχειρεί αποτελεί 
παοουσίαση της βιοχραφικής προσέχχισης κα3ώς και της σχέσης της με τα 
καθιερωμένα, επιστημονικά κριτήρια της αντιπροσωπευτικότητας, της αξιοπιστίας 
και της επάρκειας. Βλ. και l&'Bertaux (1979).



προϋποθέσεις ώστε ίο άχοιιο να θελήσει χην επικοινωνία. Αυχό βέβαια 6εν 

αποκλείει, σ' ενα δεύχερο χρόνο, χις ερωχήσεις ή χην εηισχροφή σχα προηγούμενα 

ηροκειμένου να διευκρινισχούν ορισαένα σημεία.

Ο σεβασμός χης διάθεσης χου υποκειμένου, λοιπόν, που αποκλείει χην όποια 

πίεση σχο όνομα χης "εηισχημονικής αλήθειας", είναι θεμελιώδης αξία. Παρά 

χαύχα δεν πρέπει να μας διαψύχει χο χεχονός όχι η "μη - πίεση" αηοχελεί όπλο 

που ενδέχεχαι να αηοβεί επικίνδυνο χια χο υποκείμενο, αν αχνοηθεί η ισχύς χου. 

Γιαχι χο κενό που όηυιουρχείχαι από χη μη παρέμβαση χου ερευνηχή χεμίζει από χον 

ρέονχσ λόχο χου υποκειμένου, ηαρασύρονχας χις ανχισχάσεις χου. Τελικά μια 

χέχοια θέση έχει πολλαπλάσια αποχελεσμαχικόχηχα από χην πίεση ενός πυκνού 

εοωχημαχολοχίου, που αυξάνει χις ανχισχάσεις χου υποκειμένου και ανασχέλλει χον 

αυθορμηχισμό χου, εηιχρέηονχάς χου να κραχήοει μιαν αηόσχαση ασφαλείας.

«σχόσο, εφόσον η όλη διαδικασία βασίζεχαι σχην αλληλεπίδραση δύο άχομων, η 

διαπροσωπική σχέση, πολλές φορές, αηαιχεί μια διαφορεχική συμμεχοχή χου 

ερευνηχή, σε μια δεδομένη σχιχμή. ‘Οπως όχαν η ψυχική διάθεση χου υποκειμένου 

καλεί σε αμεσόχερη επαφή ή όχαν ο ερευνηχής αισθανθεί χην ανάχκη να 

επικοινωνήσει χα συναισθήμαχα που χου ηροκαλεί η διήχηση. Εδώ χοηοθεχείχαι και 

χο σημείο διαφοροποίησης : εκεί που ο κλινικός ψυχολόχος είναι υποχρεωμένος να 

σχαμαχήσει, ο ερευνηχής έχει χο δικαίωμα ή και χην υποχρέωση να προχωρήσει.19

Πρόκειχαι, λοιπόν, χια μια ιδιαίχερη σχέση δύο ισόχιμων αχόμων, που 

συνανιώνχαι σχο ίδιο επίπεδο, καχαρχήν σε ρόλους "ομιληχή” και "ακροαχή", χωρίς 

άκαμηχους κανόνες, "καχασκευάζονχας χο χώρο χης διήχησης"20. Καχά χον

19 Οι ανχιεραρχικές και ισόχιμες μξίες χου συχχρονου φεμινισμού έχουν αρχίσει
να εμπνέουν και νέες ηροσεχχίσεις, που αναχρέπουν χις αξίες που καθορίζουν χην 
κλασική αηοσχασιοποίηση χου θεραηευχή. Για χη φεμινισχική θεραηευχική 
προσέχχιση αηαράβαχος κανόνας είναι και η αποκάλυψη ίων προσωπικών βιωμάτων 
χης θεραηευχριας. C. Warren (1986).

20 S. Viderman (1970).



Blurneri "η επιστήμη της ψυχολογίας δεν είναι σε 9έση να μας εξηχήσει εηαρκώς 

και με απόλυτη βεβαιότητα τις διαδικασίες που συντελοόνται στη σκέψη του 

ομιλητή, ο μόνος τρόπος να καταλάβουμε ... είναι κα3αρά εμπειρικός : δηλαδή, 

παίρνοντας υπόψη μας τη συχκεκριμένη περίσταση (situation), στην οποία ο 

ομιλητής εκπέμπει το μήνυμά του και την απάντηση (τρόπος, συυηεοι&ορά, μιμική, 

χειρονομίες) που προκαλεί στον ακροατή”.*-̂

Παρά τις ομοιότητες, όσον α«.ορά τις αξίες που χαρακτηρίζουν την ηροσέχχιση 

με "απηχήσεις ζωής" και αυτή της "μή κατευ9υντικότπτας" (nori-directiv1te), δεν 

πρόκειται ακριβώς χια την ίδια αντιμετώπιση. Ενώ στη δεύτερη προσέχχιστι ο 

ρόλος του ερευνητή απαιτεί μια "καλοπροαίρετη ουδετερότητα" ( neutral 1te 

bieriveiliante), στην πρώτη απαιτεί μια "μη-φλύαρη" συμμετοχή, η οποία δεν 

αποκλείει ακόμα και την εκ μέρους του εκμυστήρευση.

Το τέλος της διήχησης συμπίπτει με το σίσδημα του ομιλητή ότι "τα είπε όλα". 

Πράχματι είπε "όλα" όσα ήταν ορχανικά απαραίτητα χια να δώσει νόημα στη "ζωή 

του". Είναι αξιοσημείωτο ότι το “τέλος" χαρακτηρίζεται συχνά από έντονη ψυχική 

φόρτιση, αποτέλεσμα της αναδρομής στα περασμένα. Είναι η στιχμή που ο 

ερευνητής οφείλει να βοη3ήσει το υποκείμενο να επιστρέψει στην ηραχματικότητα 

και να πάρει κάποιαν απόσταση από τη διήχησή του. Είναι η ώρα που και οι δύο 

αξιολοχουν την εμπειρία της συνάντησης και κάνουν το συναισ3ηματικό 

αηολοχισμό της.

Είναι αναμφισβήτητο ότι μετά από τις πολύωρες συναντήσεις, υποκείμενο και 

ερευνητής έχουν πλησιάσει συναισθηματικά. Η αντίστροφη διαδικασία, της 

συναισθηματικής απεμπλοκής, αρχίζει με την απομάκρυνση του ερευνητή από τα 

&υσικά πρόσωπα και την μετουσίωση της συχκεκριμένης εμπειρίας σε ερευνητικό

21 Η. Blumer (1979). Παράϊιομηή στον Bloomfield, σ. 92.



"υλικό".22 He χη "μετακίνηση των πληροφοριών πάνω ή κάτω στη σκάλα της
■*%

αναίρεσης"23 και την οργάνωσή τους σε νέες ενότητες διασφαλίζεται το απόρρητο 

και επιτυγχάνεται η αηοπροσωποποίησή του. Η μακρόχρονη επεξεργασία του υλικού 

ο6ηχεί έτσι βαθμιαία στην επιθυμητή, χια την επιστημονική πράξη, αποσιοσιο- 
ποίηση

2. Διεξαγωγή της Έραννας

Ως τρόπο προσέχχισης ίων χυναικών που πήραν μέρος στην έρευνα 

χρησιμοποίησα τη χνωστή στους ανθρωπολόχους μέθοδο της "χιονοστιβάδας” 24 

Καθεμιά από τις χυναίκες με παρουσίαζε σε μία ή δύο χνωστές της, που συνήθως 

δέχο'νταν να μιλήσουν μαζί μου, επειδή τις ενδιέφερε να λάβουν μέρος σε μια. 

έρευνα που είχε σχέση με την ιδεολοχική τους τοποθέτηση. Εκτός από τα 

συνειδητά κίνητρα, ικανοποιούσαν ίσως και μια εσωτερική ανάχκη, τη 

ναρκισσιστική ευχαρίστηση που έχει κανείς όταν διηχείτσι τη ζωή του.

Επέλεξα 25 χυναίκες, φεμινίστριες που συμμετείχαν ενερχά στο φεμινιστικό 

κίνημα, ήταν δηλαδή "προνομιούχοι μάρτυρες" ως προς το θέμα που με

22 j. Lofland (1971). "0 όρος "υλικό" χρησιμοποιείται στην ποιοτική έρευνα σε 
αντίθεση με τον όρο "δεδομένα" (data), που αφορά ποσοτικά μεχέθη. Το "υλικό" 
των ποιοτικών ερευνών δεν προσφέρεται χια αριθμητικούς και ποσοτικούς 
χειρισμούς χωρίς να αλλοιωθεί η ουσία του." σ. 75.

23 Pel to Perttl J. (1970) σ. 4.

24 Για παρόμοια στρατηχική που εξασφαλίζει την ποικιλία (dlverslte) σε 
περιπτώσεις βιοχραφικής προσέχχισης βλ. Pel to Perttl J. (1970), Ιδιαίτερα στο 5ο 
κεφάλαιο : Μεθοδολοχία, J. Η. Kelley (1978), D. Bertaux, I. Β. Wlame (1981),
D. Vaughan (1986).

• '.vs
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απασχολούσε25 26. Προϋπόθεση αυτής της εηιλοχής ήταν η ένταξή τους στον 

αυτόνομο φεμινιστικό χώρο, χώρο σχετικά ομοιοχενή ως προς το αντικείμενο της 

ερευνάς. Το χεχονός αυτό επέτρεψε την αναχωχή σε σύνολο (totalisation) twv 

πληροφοριών που έφερε η κάθε διήχηση καθώς και τον έλεχχο μέσω του φαινομένου 

του "πληροφοριακού κορεσμού"/0

Εκτός από τη φεμινιστική ιδεολοχία και πρακτική χρησιμοποίησα δύο ακόμα 

κριτήρια- τη μόρφωση και την ηλικία.

Οσον αφορά τη μόρφωση, το πανεπιστημιακό πτυχίο κρίθηκε απαραίτητο χια τους 

στόχους της έρευνας, εφόσον έδινε στις χυναίκες τις τυπικές προϋποθέσεις χια 

* επαχχελμαιική χειραφέτηση σε χώρους που δεν ορίζονται, παραδοσιακά, ως 

χυναικείοι.

Δεν με απασχόλησε η κοινωνική προέλευση των χυναικών. Ωστόσο, στην πορεία 

της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ανήκαν σε πολύ διαφορετικά κοινωνικά στρώματα 

και οικονομικές κατηχορίες, στα όρια του αστικού ηλέχματος.

Οσον αφορά το κριτήριο της ηλικίας, εηέλεξα χυναίκες 30 ως 50 ετών, φάσμα 

ηλικιών που θεωρούσα επαρκές χια τη διερεύνηση της επιρροής του φεμινισμού στη 

μεταπολεμική Ελλάδα.

25 Σχετικά με το θέμα αυτό ο Η Blumer (1979) χράφει: "Η αντιπροσωπευτικό
τατα δεν κατοχυρώνεται με ένα αντιπροσωπευτικό δείχμα... αλλά με το να 
βεβαιωθούμε ότι τα υποκείμενα έχουν χνώση του τρόπου που σχηματίζονται οι 
συμπεριφορές που ερευνούμε. Μισή δωδεκάδα άτομα, με αυτήν τη χνώση αποτελούν 
ένα πολύ καλύτερο "αντιπροσωπευτικό δείχμα,” παρά χίλια άτομα που δεν την 
έχουν." σ XXXII.

26 0. Bertaux (1980) "0 "πληροφοριακός κορεσμός" (saturation) είναι το 
φαινόμενο εκείνο σύμφωνα με το οποίο, πέρα από έναν ορισμένο αριθμό συνεντεύ
ξεων. ο ερευνητής... έχει την αίσθηση ότι δεν μαθαίνει τίποτε καινούριο ως προς 
το θέμα της έρευνας", σ. 205. Η ποικιλία (diverslte) στην επιλοχή των υπο’κει- ’ 
μένων είναι συμπληρωματική του διάσταση.
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Αποφάσισα ως κατώτερο το όριο των 50 ετών, με το σκεπτικό ότι ήδη τους είχε 

6ο3εί αρκετός χρόνος να κάνουν τις όποιες εηιλοχές ως προς το χάμο, τη · 

μητρότητα, το εηάχχελμα, εηιλοχές που παραδοσιακά χίνονιαι νωρίς.

Το ανώτατο όριο των 50 ετών, από την άλλη μεριά, 3α μου έδινε την ευκαιρία 

να μιλήσω και με χυναίκες που το 1975 - έτος που ξεκίνησε το νεότερο 

φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα - ήταν χύρω στα 40, ηλικία-κλειόί που τους 

εηέτοεηε, παρά την ήδη ορχανωμένη ζωή τους πάνω σε παραδοσιακά πρότυπα, να 

έχουν ακόμα περιθώρια χια ουσιαστικές αλλαχές.

Συνολικά μίλησα με 19 χυναίκες 50-40 ετών και ό χυναίκες ηλικίας 41-50 

ετών. Η αριθμητική αυτή ανισομέρεια 3α πρέπει να συσχετιστεί με το χεχονός ότι 

ο αυτόνομος χώρος κινητοποιεί, κατά κύριο λόχο, νεότερες χυναίκες, ενδεικτικό 

της απειλητικής διάστασης του ριζοσπαστικού περιεχομένου του.

δς  προς την οικοχενειακή κατάσταση, κατά τη στιχμή της έρευνας, 12 

χυναίκες ήταν παντρεμένες, 7 διαζευχμένες και ό ανύπαντρες. Από τις  χυναίκες 

που είχαν παντρευτεί, 7 είχαν από 1 έως 2 παιδιά, ενώ από τις ανύπαντρες παιδί 

είχε μία χυναίκα.

Οι συναντήσεις ε'χιναν στο σπίτι των χυναικών, εκτός από μερικές που ε'χιναν 

στο χρα^είο μου. Είχα τουλάχιστον δύο πολύωρες συναντήσεις με την κάδε 

χυναίκα και εν χνώσει της μαχνητοίωνουσα το περιεχόμενό τους. Στην αρχή της 

συνάντησης εζηχουσα με λίχα λόχια το θέμα της έρευνας, την επιρροή δηλαδή του 

φεμινισμού στη ζωή των ενταχμένων χυναικών, με επάχχελμα. Στη συνέχεια τις 

παρακαλοιίσα να μου διηχηδουν κάτι από τα παιδικά τους χρόνια, με όποιο τρόπο 

ήδελαν. Αυτό το ερέθισμα ήταν αρκετό χια να ξεκινήσει η ιστορία,27 δίνοντας το 

χρόνο να εδραιωθεί μια διαπροσωπική σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ένα πρώτο 

υλικό που πάνω του 3α ορχανωνόταν η διήχηση.

27 Μ. Gantrat (1965), χιφ εναλλακτικούς τρόπους προσέχχισης.
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Η 3ηχεία χων γυναικών - αλλά και χης ερευνήχριας - σε ομάδες 

συνειδηχοηοίησης, όπου καχαρρίηχονχαι πολλά χαμηού ηου απορούν χην ιδιωχική 

ζωή, Ροή3ησε σημανχικά σχη όημιουρχία ενός κλίμαχος ηου διευκόλυνε χην 

επικοινωνία. Οι “απηχήσεις ζωής", υε χο εν όυνάρει πολιχικό χους ηεριεχόυενο, 

οηοδείχχηκαν πολύ καχάλληλες χιαχί ηρόχειναν ένα σχήμα ηου είχε ήδη 

χοησιμοηοιη3εί από χο ψεμινισχικό κίνηιια συν ισχυρό ερχολείο συνειόηχοηοίησης 

χων ηαχριαρχικών καχαπιεσιικών δομών28. Σχον παραπάνω ηαράχονχα οψειλειαι, 

σε μεχάλο fiuSuo, χο πολύ πλούσιο υλικό ηου απέδωσαν αυχές οι συνανχήσεις.

Πέρα όμως απ' αυχό, οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπχύχ3πκαν καχά χη 

. διάρκεια χων συνανιήσεων και π συχνά ένχονπ συναισ3ημαχική χους ψόοιιση uvxi 

να αποχελέσουν εμπόδιο σχτιν επισχημονική ανίχνευση χρησιμέυσαν, ανχί3εχα, σαν 

καχαλύχης χων διερχασιών χια χην εόραίωση χης διαπροσωπικής σχέσης. Το κλίμα 

ηου αναηχύχ3ηκε έδωσε αφορμές όχι μόνον χια ηολύχιμη ανχαλλαχή, χόσο σχο 

προσωπικό όσο και σχο ιδεολοχικό επίπεδο, αλλά πολλές ψαρές επέιρεψε και μια 

βα3ύχερη καχανόπση (Insight) χπς δυναμικής που διέπει χα χεχονόια χπς ζωής μας 

ως χυναίκες29. Έχω ήδη αναψέρει όχι, ανχί3εχα με χην ηαλαιόχερα εηιζηχούμενη 

ανχικειμενικόχηχα, "η ενσυναίσ3ηση (empathy) και η συναισ3ηυαχική εμπλοκή 

9εωρούνχο.ι πλέον απαραίχηχοι όροι χια να αποκχήσει ο ερευνηχής χην αίσ3ησπ χης 

ηοιόχτιχας χων συναισ3ημάχων και χτις οηχικής χου υποκειμένου” 30

28 Ττιν καχαλυχική εμπειρία συμμεχοχής σε ομάδες συνειδηχοηοίησης- (C.R.) και 
χην χεράσχια πολιχικό χης σημασία αναλύει σχο ριζοσπασχικό χης δοκίμιο η
C. Macklnnon (19Θ2). Εξάλλου, όπως λέει η Μ. Frelre, "η ηρακχική χης 
συνειδηχοποίησης (autocon3c1enza) είναι ο χρόπος με χον οποίο οι χυναικες 
σχοχάζονχαι χην καχάσχασή χους”, αναψέρεχαι σχο Τ. de Lauretls (1984) 
σ. 185.

29 Η ερευνπχική πράξη δεν είναι μόνο διαδικασία χνώσης ίων άλλων, αλλά και 
πράξη ανακάλυψης χου ίδιου χου εαυχού χπς ερευνήχριας. Βλ. S. Relnharz 
(1983a, 19830). Βλ και Ε. Βαρίκα (1988).

30 C. Warren (1982 a) ο.\224.
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Αναγνωρίζω ότι π ανάγνωση της κά9ε ατομικής ιστορίας παρέμεινε ατελής, 

αποσπασματική και ίσως ακόμπ, ως ένα 8α9μό, να "προδίδει" τη μοναδικότητα των 

βιωμάτων των συγκεκριμένων γυναικών, θέλω να πω μόνο ότι π κατανόπσπ ιπς 

κά3ε ιστορίας πέρασε μέσα από το πρίσμα της δικής μου προσωπικής ιστορίας, που 

τη 3εωρώ άλλωστε ως την 26ιι οίήχηοη.

Η μακρόχρονη διαδικασία της έρευνας παρά το κόστος της συναισθηματικής 

εμπλοκής - που είναι εχχενές στην προσέχχιση αυτή - ήταν χια μένα εμπειρία 

αυτοχνωσίας και προσωπικής ωρίμανσης, που παραμένει πολύτιμη.

* /
3. Επεξεργασία Υλικόν

Με την αηομαχνητοί.ώνηση, βρέθηκα μπροστά σε μιά τεράστια ποσότητα 

πλούσιου, συνειρμικού υλικού που παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες ορχάνωσης31.

Οι «φαινομενικά ευθύχραμμες διήχησεις, που ξεδιπλώνονταν, αρχίζοντας από την 

παιδική ηλικία, ήταν χεμάτες από συνεχείς αναδρομές, παρεκβάσεις, 

ανακολουθίες, στοιχεία που καθιστούσαν τη διαχρονική ανάχνωση δύσκολη32. 

Εξάλλου οι εσωτερικές σχέσεις, που απαιτούσε η ερευνητική πρόθεση ανίχνευσης 

διαδικασιών μέσα στο χρόνο, δεν ήταν άμεσα εμφανείς.

Ωστόσο, παρά το σχετικά χαώδες του υλικού, η κά8ε διήχηση στην 

αντιπαράθεσή της με τις υπόλοιπες έτεινε να αναδείξει κάποια σταθερά σχήματα. 

Η κατ'επανάληωη ακρόαση και ανάχνωση των διηχήσεων, της καθεμιάς χωριστά

31 Τη δυσκολία ανάλυσης ''βιωμάτων" (νάου) παρουσιάζει στο άρθρο της η Ν. 
Gagnon (1981). Βλ. και (1980), επίσης 0. Bertaux (1980), Μ. Kohll (1981).

32 Ο Ρ. Bourdleu (1986) στο άρθρο του Τ  IIfusion Blographfque" κατα^εύχει στον 
A. Robbe-Grlllet χια να περιχράψει τη ρευστότητα, τις αντιφάσεις, την ασυνέχεια 
και το τυχαίο που συνθέτουν αυτό που συνηθίζουμε να αηοκαλούμε "η ζωή μου”
σ. 70. .



και στη συνέχεια όλων μαζί, κα3' όλη ιη διάρκεια χης συχκένχρωσης χου υλικού,
■*·»

με οδήχησε καχαοχήν σχη σύλληψη ενός προσωρινού συσχήυαχος συσχεχίσεων.

Οχαν χο βασικό αυχό σύσχηυα άρχισε να εηαναλαυβάνεχαι σχις δι ηχήσεις, 

έχσι ώσχε κάθε καινούρια ισχορία ζωής να μην ηροσ3έχει νέα σχοιχεία, θεώρησα όχι 

χο υλικό είχε σχάσει χο σημείο χου " πληροφοριακού κορεσμού". Όπως λέει ο 

Bertaux "... ο αριΰμός χων ηεριηχώσεων δεν χοπο3ειείχαι σχις δέκα και ένχεκα ή 

χριάνχα και χριανχαμία ισχορίες, αλλά σχο "σημείο πληροφοριακού κορεσμού", που 

βέβαια πρέπει να ξεπεράσει ο ερευνηχής καχά πολύ, χια να διασφαλίσει χην 

εχκυρόχηχα χων συμηερασμάχων χου"33.

Ακολού3ησα και σχη δική μου ανάλυση χην παραπάνω διαδικασία, μελεχώνχας 

χην κά3ε ισχορία σε βά3ος και εμηλουχίζονχας χο πεδίο χης μελέχης όπως 

προχωρούσα. Ανχιμεχώηιζα χην κά3ε νέα ηερίηχωση με μεχαλύχερη χνώση από ό,χι 

χην προτιχουμένη και οι παρεμβάσεις μου άλλαζαν από συνάνχηση σε συνάνχηση, 

εφόσον έπαιρνα υπόψη νέα σχοιχεία. Αυχή η διαδικασία που όχι μόνον απαιχεί χην 

αναζήχηση "αρνηχικών ηεριηχώσεων," αλλά παράλληλα και χην προσπάθεια 

3εωοηχικοηοίησής χους, είναι χο κλειδί που εηιχρέηει χη χενίκευση".34 * Η 

"ανχιηροσωηευχικόχηχα" όσον αφορά χην προσέχχιση αυχή βασίζεχαι, λοιπόν, σχη 

"δικαίωση εκ συναχωχής, ex post".35

Η ιδιαιχερόχηχα χης μεθόδου, που συνίσχαχαι μεχαξύ άλλων σχην επεξερχασία 

χου υλικού καχά χη διάρκεια χης έρευνας, καλύπχει καχά χη χνώμη μου αυχό χο

33 D. Bertaux (1980) ο ίδιος προσθέχει ”... Εξάλλου ο ερευνηχής δεν μπορεί να 
είναι θέβαιοο όχι έχει φθάσει σχο σημείο κορεσμού παρά μόνο σχο βαθμό που έχει 
συνειδητά προσπαθήσει να διαφοροποιήσει σχο μέχισιο χους ηληροφοριοδόχες χου σ. 
20ό.

34 D. Bertaux, Μ. Kohll (1984). Το φαινόμενο χου "πληροφοριακού κορεσμού” που
επιχρέπει χη χενίκευση "... λειχουρχεί ως προς χην εθνοκοινωνιολοχική έρευνα 
όπως ακριβώς χο χυχαίο δείχμα ως προς χη δειχμαχοληπχική έρευνα." σ. 226.

33 I. Helling (1984) σ. 1*^
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"κενό" χων υποθέσεων εκ προοιμίου36. Παρά χα αρχικά χενικά ερωτήματα, που 

κίνησαν χην επιθυμία μου χια μιαν ανίχνευση σε βάθος χου φαινομένου χης · 

γυναικείας χειραφέτησης, όπως βιώνεται σήμερα από εμάς χις χυναίκες, είναι 

χεχονός όχι ίο υλικό επέβαλε σε μεχάλο βσθμό χόσο χτι δική χου δομή όσο και ιο 

δικό χου περιεχόμενο. Στη δική μου ηερίηχωση, η αρχική πρόθεση ήχαν να 

αναλύσω χο υλικό σύμφωνα με μια χομή, χην χομή χης φεμινιστικής 

συνειδηχοηοίησης, αναδεικνύοντος χις διαστάσεις χης καταπίεσης πριν χη 

συνειδηχοηοίηση και χη σαφή - όπως νόμιζα - μεχαλλαχή κατά χη δεύχερη πλέον 

περίοδο, αυχή χης Φεμινισχικής εμπειρίας.

Πίστευα όχι οι αλλαχές, εφόσον είχαν συνχελεσχεί, θα ήχον αυτονόητες, 

συχκεκριμένες και σταθερές παρά χις όποιες δυσκολίες, εξωτερικές και 

εσωτερικές, που αναπόφευκτα θα συναντούσαν οι χυναίκες κατά χις μακρόχρονες 

διαδικασίες χου ηροχωρήμαχός τους στο ηαρόγ.

Η εικόνα που είχα αηοδείχχηκε πολύ ηιό αισιόδοξη από χην πραχμαχικόχητα, 

χόσο που φάνηκε προς σχιχμήν να. ανατρέπει ριζικά χις θέσεις μου.

Με χο τέλος χης ερευνητικής φάσης, βρέθηκα με περισσότερα ερωτηματικά αηό ό,χι 

ξεκίνησα, διαπίστωση που μοιάζει να αντιφάσκει με την παράλληλη αίσθηση 

μεχαλύτερης χνώσης του αντικειμένου.

Είναι δύσκολο να οριοθετήσω τις  διαδοχικές "φάσεις" χης εηεξερχασίας, χια 

τον απλό λόχο όχι αποτελούν και αυτές ορχανικό στοιχείο των διαδικασιών που 

μελετούσα. Διαδικασίες που επιβλήθηκαν τελικά ως κυρίαρχες, τόσο ως προς το 

περιεχόμενο χης ανάλυσης, όπου όλα τα φαινόμενα παρουσιάζονται στην 

ηολυηλοκότητα χων αποχρώσεων τους, όσο και προς τη δομή της παρουσίασης.

36 Η επεξερχασία αυχή διαφέρει από χην κλασική "ανάλυση περιεχομένου", όπου 
”... ο ερευνητής πρέπει να έχει μιαν άριστη εικόνα των μεταβλητών που έχουν 
σχέση με το πρόβλημά του. Η ανάλυση περιεχομένου πρέπει να μπορεί να δείξει την 
παρουσία ή την απουσία αυτών των μεταβολών στην "πραχματικότητα”.
D.P. Cartwright (1974) σ. 51^. .
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Πράχματι αν και ίο ηρίν/'μετά διατρέχει την παρουσίαση, αυιό χίνεται καιά τρόπο 

*■πλάχιο" και όχι "κά3ετο", όπως το είχα αρχικά συλλάβει.

Η αποκάλυψη αυτή δεν αφορά μόνο το υλικό αλλά και τη 3έση uou ως 

ερευνήτρια. Ανέδειξε τη δική uou εσφαλμένη υποκειμενική αποτίμηση του ou3uou 

των διαδικασιών απελευ3έρωσης, αλλά και τη δυσκολία να εφαρμόσω στην πράξη 

αυτό που είχε συντελεστεί στο επίπεδο της δικής μου συνειδητοποίησης.

Πριν τελειώσω, 3α ή3ελα να επισημάνω την ανισότητα στις αφηχήσεις σε ό,τι 

αφορά το 3έμα της μητρότητας από διαφορετικές χυναίκες.

Η ενδιαφέρουσα αυτή διαπίστωση, που δεν τη 9εωοώ τυχαία, 9έτει μια σειρά 

, ερωτήματα, που δεν 3α ήταν δυνατό να απαντη3οόν στα πλαίσια αυτής της 

ερχασίας.

Επέλεξα τελικά να μην υπεισέλΰω στο δέμα της μητρότητας, τομέα ιδιαίτερα 

Φορτισμένο λόχω βιολοχικών και ψυχοκοινωνικών παραμέτρων, που χια το λόχο 

αυτόν εμφανίζεται στις διηχήσεις ηολυπλοκότερος, συνοπτικότερος, και άρα 

λιχότερο διαφανής σε ερμηνείες.

Υστερα από την εις βάδος ανάλυση της κά3ε αφήχησης και τις "διορδωτικές" 

αυτές αναχνώσεις, αναδείχτηκαν οι ποικίλες διαστάσεις και οι πολυάριδμες 

εσωτερικές διασυνδέσεις του υλικού. Παράλληλα, η συνεχής δυναμική 

αντιπαρά3εση των αΦηχήσεων μεταξύ τους, που σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει 

ά3ροισμά τους, μου επέτρεψε την εηεξερχασία του υλικού στο σύνολό του, σαν ένα 

συνεχές που πάνω του τοηο3ετούνταν οι τόσο διαφορετικές μεταξύ τους ατομικές 

διαδρομές, σαν σημεία που όριζαν την εξέλιξή του. ΙΊια σειρά φωτοχραφίών εν 

κινήσει που η διαδοχή τους περιχράφει μια πλήρη κίνηση.

Αυτό μου έδωσε και τη δυνατότητα χεγικεύσεων που δεν βασίζονται, βέβαια, 

στη στατιστική αντιπροσωπευτικότητα, αλλά αντλούν την εχκυρότητά τους από την 

εις βάδος ανάλυση της συσσωρευμένης εμπειρίας των χυναικών.
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Οι ομοιότητες στον τοόπο ηου τα άτομα αντιλαμβάνονται τα κεχονότα xnC ζωής 

τους, στον τρόπο ηου μιλούν χενικά, η δυνατότητα επισήμανσης των 

επαναλαμβανόμενων σχημάτων, είναι τα στοιχεία ηου σηματοδοτούν τη διάρθρωση 

του κοινωνικού με το προσωπικό και επιτρέπουν την ερμηνεία το υ ς ," ... το 

κοινωνικό μας σύστημα εμπεριέχεται σε κάθε μια από τις πράξεις μας, τα όνειρα 

μας, τ ις  φαντασιώσεις, τα επιτεύγματα και τη συμπεριφορά η δε ιστορία αυτού του 

συστήματος εμπεριέχεται ολοκληρωτικά στην ατομική μας ιστορία.37

*

b

Ik
Η

I

37 F. Ferrarottf 0 9 8 3 )  σ ,$6 . Βλ. επίσης J. Poirier e t el., (1983) σ. 48.
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Κεφάλαιο 1. 'Εοο ywabca : Πφότνπα και Ανατροφή

1.1. Σχέσεις γονιόν

1.1.1. Σχήματα ΕξονσΙας

Σε ό,τι α^ορά την οικογένεια, τη δομή, τις σχέσεις των χονιων και την 

εσωτερίκευση των ρόλων, η επεξεργασία του υλικού αποκαλύπτει ορισμένες 

σια9ερές.
\' 5

Το κύριο στοιχείο που εξάχεται από την ανάλυση του υλικού όσον α$.ορά το 

μεχάλωμα των κοριτσιών είναι ότι, παρά τους μετασχηματισμούς στον κοινωνικο

οικονομικό τομέα, οι πρακτικές δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά, την περίοδο που 

οριο9ετείται πριν το Β’ Παχκόσμιο Πόλεμο ως τριάντα χρόνια αρχότερα, περίοδο 

στην οποία εμπίπτει η χέννηση και η εφηβεία των χυναικών της έρευνας.

Για τις χυναίκες της έρευνας - είτε χεννή9ηκαν πριν τον Β' Παχκόσμιο Πόλεμο
Ν

είτε στη δεκαετία του ' 50 - οι παραδοσιακές αξίες χια τη 9ηλυκότητα και τη 

μητρότητα εξακολου9ούν να κα9ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοποιούνται 

τα κορίτσια στους κατεξοχήν χώρους διάπλασης της παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας, την οικοχένεια και το σχολείο.

Οι ατομικές διαφορές, που αναμφισβήτητα παρατηρούνται ανάμεσα στις χυναίκες, 

σε καμία περίπτωση δεν 9ίχουν τον πυρήνα αυτών των αξιών που παραμένει ιερός 

και απαραβίαστος. 0 εκσυχχρονισμός της ελληνικής κοινωνίας επιβάλλει την

‘AV



παραδοχή κάποιων νέων κοινωνικών διαστάσεων, όπως η μόρφωση και η
-%

εηαχχελματική κατάρτιση και σε συνάρτηση u αυτές μια σχετική ελαστικότητα ως 

προς το χρόνο που εκχωρείται στις νεότερες, κυρίως, χυναίκες ως τη στιχμή του 

χάμου.

Οι προσαρμοχές ωστόσο αυτές, όσο κι αν διευρύνουν, δεν θίχουν στην ουσία του το 

αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο του Φυλετικού προσδιορισμού. Ο ενδότερος, 

ψυχοκοινωνικός χώρος της χυνακείας ταυτότητας εξακολουθεί να διατηρείται 

ανέπαφος.

Όπως διαπιστώνεται από το υλικό, ο φυλετικός ρόλος προβάλλει μεχάλη αντίσταση 

στις διαδικασίες διάβρωσης, τις οποίες προκαλούν οι πιέσεις της σύχχοονης 

πραχματικότητας. Το πλέχμα των κανόνων και εμπειριών, που συντελούν στον 

καθορισμό της χυναικείας ταυτότητας και υπαχορεύουν συμπεριφορές, 

εσωτερικεύεται πολύ νωρίς, πριν ακόμα διαμορφωθεί η δυνατότητα κριτικής του 

Φυλετικού ρόλου. 2ε συνθήκες μεχάλύτερης ή μικρότερης αυστηρότητας. Οι 

αλλαχές και οι ανακατατάξεις της κοινωνικής πραχματικότητας δεν αχχίζουν 

ακόμη τους ευαίσθητους αυτούς τομείς. Τα μικρά κοριτσάκια ανατρέφονται με 

κέντρο βάρους την εκπλήρωση του φυλετικού ρόλου.

Από την άποψη αυτή, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο το ότι οι διαφορετικές 

κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες δεν διαφοροποιούν την οικοχενειακή δομή. Οι 

οικογένειες των χυναικών της έρευνας ανήκουν σε πολύ διαφορετικές κοινωνικο

οικονομικές ηραχματικότητες. f/στόσο παρά τις διαφορετικές παραμέτρους που τις 

χαρακτηρίζουν και ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση - στο μέχιστο



ιιέοος συντηρητική δεξιά, ελάχιστες κεντρώες και αριστερές - οι οικοχένειες 

αυτές παρουσιάζουν έντονη παραδοσιακή δομή1.

Οι χυναίκες της έρευνας αηοτιμούν την παιδική τους ηλικία σε σύχκριση ιχε τις 

κοινωνικές πρακτικές που ίσχυαν στο ευρύτερο περιβάλλον που ζούσε η οικοχένεια. 

Ετσι η υποκειμενική τοποθέτηση συχνά εικονοχραΦεί την ύνιση εξέλιξη του 

ελληνικού χώρου χενικά, αλλά και τις αντιφάσεις μέσα στην ίδια την οικοχένεια, 

σε διαφορετικούς τομείς και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

« * *

Ήδη έχει διαφανεί ότι οι σχέσεις των χονιών μεταξύ τους είναι εχχεχραμμένες 

στο παραδοσιακό σχήμα που καλούνται να αναπαραχάχουν. Οι ρόλοι, αυστηρά 

καθορισμένοι, απαιτούν την παρουσία της μητέρας στο σπίτι ενώ ταυτόχρονα 

αναχνωρίζουν στον πατέρα τον εξωτερικό χώρο ως πεδίο δράσης.2

Η πατρική εξουσία δεν αμφισβητείται σε κανένα επίπεδο.

1 Για το προΓρίλ της ελληνικής αστικής οικοχένειας βλ. Γ. Βασιλείου (1966), Η. 
Triandis, V. Vassiliou, Μ. Nassiakou (1968), A. Potarnianou, C. Safllios - Rothschild 
(1972), Λ. Μουσοόρου (1981). Με μικρές διαφοροποιήσεις τα στοιχεία συχκλίνουν 
σε μια εικόνα όπου η χυναίκα βρίσκει ικανοποίηση στο ρόλο της ως μητέρα, παρά 
ως σύζυχος, χεχονός που επιβαρύνει την πολιτισμικά δεδομένη ισχυρή παρουσία της 
στη ζωή των παιδιών της.

2 Πα τις ανάχκες αυτής της έρευνας η χρήση των όρων "ιδιωτικό" και "δημόσιο" 
είναι επαρκής. Ωστόσο η ασύμμετρη αυτή και ιδεολογικά κατασκευασμένη 
διχοτόμηση έχει αμφισβητηθεί ευρύτατα από τους ανθρωηολόχους : Μ.Ζ. Rosaldo 
(1974), C. Pateman 0  983). Βλ. και Ν. Σκουτέρη - Διδασκάλου (1984), (1988). 
Τέλος χια μια κριτική ηροσέχχιση του Φαινομένου από πολιτική οπτική βλ.
J. Elshtaln (1981) και Μ. Πα^ελίδου - Μαλούτα (1987).
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ΰ ηαχέρας είναι συνή3ως απών χια ία  παιδιά, δ ς  σύζυγος φέρει ιτιν 

αναμφίσβήχηχη ιδιόχπχα χου αυσχηροό αρχηγού χης οικοχένεισς, είχε πεοιχράΦεχαι 

ως αχαηημένος και χρυφεοός - είχε ηεριχράφεχαι αρνηχικά, ως εχαίρος μιας 

αηοχυχημένπς συζυχικής σχέσης. Η 3έστι χου ηαχέρα δηλαδή σαν αρχπχού χης 

οικοχένειας δεν αμφίσβηχείχαι ούχε σχους αποχυχημένους χάρους.

Ο παραδοσιακός καχαμερισμός χων ρόλων επιβάλλει έναν αυσχηοό καχαμερισμό ιων 

χώρων, που ανχανακλάχαι σχο συμβολικό επίπεδο, χο οποίο με χπ σειρά χου 

νομιμοποιεί χη διαιώνιση χων παραδοσιακών προχύπων. Επιχρέπονχας μικρές μόνο 

παρεκκλίσεις, προσαρμοσχικές σχις καινούριες συν3ήκες που επικραχουν, 

εξασφαλίζει χη δομική χους επιβίωση.

Η μηχέρα μοιράζεχαι με χον παχέρα ουσιασχικά χις εξόδους, χο μόνο χομέα που η 

κοινή χους ζωή μεχαφέρεχαι έξω από χο σπίχι. Ολοι οι άλλοι χομείς παραμένουν 

χωοισχοί, η χυναίκα σχο σπίχι με χα παιδιά, ο άνχρας σχη δουλειά.

Από χπν ανάλυση χου υλικού προκύπχει όχι οι χυναίκες χης έρευνας όχαν 

αναφέοονχαι σχην παιδική χους ηλικία περιχράφουν αρκεχά συχνά χις συζυχικές 

σχέσεις χων χονιών χους ως αρμονικές. Γ  αυχή χην πεοίπχωση οι σχέσεις 

ανχανακλώνχαι 3εχικά σχη ζωή χης μηχέρας μέσα σχο σπίχι και πάνω σχα. παιδιά.

II , , ,
Πολύ ενχάζει ήχαν και πολύ αχαππμένοι οι 6υό χους, πολύ ωραία αχαππμενοι 

ακόμα, έχω ένα ωραίο παράδειχμα και χο καμαρώνω. Ο παχέρας μου δεν ήχαν 

αυιαρχικός, έκανε πολλές δουλειές, φασολάκια κα3άριζε, έβαφε χα παπούχσια μας. 

Εικόνα φυσική χια μας, δεν χο 3εωρούσε χελοίο. Εχσι η μάνα δεν ήχαν σκλάβα χου
II

σπιχιοΰ, οι δουλειές χινόνχομραν και με χραχούδι.
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Και στις περιπτώσεις που η σχέση έχει σηοτύχει, η 3έσπ ίου πατέρα σαν αοχηχού 

ιη ς  οικοχένειας δεν αικρίσβηχείχαι. Ακινηιοηοιημένες, και ηαοά in  3έλησή ιούς, 

οι μητέρες αναχνωρίζουν ιην κοινωνική ίου υπεροχή. Εισι ακόμα και όιαν η 

μητέρα θεωρείται ικανότερη, ο χώρος ιη ς  περιορίζεται σημαντικά από ίο χεχονός 

ιη ς  κοινωνικής εξάρτησης στα ηΛαίσια του φυλετικού της ρόλου3.

Στη δετική εικόνα των χονικών σχέσεων και την περιχραφή της ευχάριστης 

οικοχενειακής ζωής παρεισφρέουν υνείες χια προβλήματα και συχκρούσεις των 

, χονιών : στην εικόνα αίας ωραίας και αρμονικής ζωής η μητέρα εμφανίζεται να 

"τρώχεταΓ', να δυσανασχετεί χωρίς Φανερό λόχο.

Μαζί με το χυναικείο κίνημα βάζω και αυτή την περίοδο της ζωής μου, την 

παιδική., χεμάτη από αισ9ήματα, αχάπη, προσφορά, πολύ καλές εικόνες, 

οικοχενειακά χλέντια ... Πάρα πολύ καλά μεχαλώσαμε σ ένα σπίτι ιδεολοχικά 

συντηρητικό, αλλά ήταν χενναιόδωροι άν3ρωηοι με χλέντια, με πάρτυ, χονείς που 

ηροσφέρανε πάρα πολλά στα παιδιά και στον τομέα της διασκέδασης χενναιόδωρα. 

Όμως με τον πατέρα μου, η μάνα μου πάντα είχανε συχκρούσεις, χιατί ήταν 

Magnanl. Υπήρχαν προβλήματα με την οικοχένειά του. Σαν οικοχένεια όμως είχαμε 

καλή ζωή. Εκείνος την αχαπούσε τη μητέρα μας, την αχαπούσε ... πολύ, 

στραμμένος στην οικοχένεια, τα παιδιά, το να κουβαλήσει, να μαχειρέψει, να 

βοηδήσει τη μητέρα μου. Να βχουνε έξω. Ανοιχτή ζωή, τη συνόδευε, της

3 Ενδιαφέρουσα από την άποψη αυτή, επί παραδείχματι, είναι η έρευνα της C.F. 
Epstein (1974) που βασίστηκε σε συνεντεύξεις με 31 μαύρες χυναίκες. Στο έρχο 
αυτό η συχχραφεύς απορρίπτει το στερεότυπο της μητριαρχίας στις οικοχένειες των 
μαύρων στις Η.Π.Α. Όπως λέει χαρακτηριστικά : "Δύναμη δεν σημαίνει υπεροχή" 
σ. 156. Βλ. και (1973). '
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ηροσέ*ερε„ όεν της χάλαγε χατήρι. Εκείνη ήταν αχόρταχη. Την έτρωχαν τα

II
πράχματα.

I t  άλλες περιπτώσεις, καθώς οι χυναίκες μεχαλώνουν και καταλαβαίνουν 

καλύτερα τη σχέση των χονιών τους, ο τόνος των διηχήσεων αλλάζει. Οι 

μετέπειτα εμπειρίες «.ωτίζουν διαφορετικά τις πρώτες ειδυλλιακές αναμνήσεις και 

η οικοχενειακή δυναμική χίνεται περισσότερο διάφανη. Η αναδρομική αναχνώριση 

των συχκρούσεων έρχεται να δώσει σχήμα σε βιωμένες αισθήσεις που η τρυφερή 

ηλικία δεν επέτρεψε τη συνειδητή τους αναχνώριση.

Μ
Τα παιδικά μου χρόνια ήτανε μάλλον ήρεμα, έβλεπα ότι υπήρχε μια διάσταση

στις σχέσεις με τους χονείς μου. Δηλαδή αυτό το double-bind κάπου το εισέηραττα
·«

και εχώ αλλά δεν μπορούσα να το πω.

Φαίνεται επίσης ότι στο μέτρο του δυνατού οι χονείς προστατεύουν τα παιδιά όσο 

αυτά είναι μικρά από τις συχκρουσεις των ενηλίκων και τα προβληματά τους.

Πολύ ήρεμοι οι χονείς μου, ποτέ φασαρίες ... Είχανε πολλές οικονομικές 

δυσκολίες, που μου χίναν συνειδητές μετά τα 15 ... όταν μου τά' πάνε. Η μητέρα 

μου ήταν πολύ πιο ταλαιπωρημένη από ό,τι φανταζόμουνα εχώ. Με το σπίτι, με τον 

άντρα της. Ιστορία στέρησης αυτής της χυναίκας, αλλά αυτή είναι η τωρινή μου
II

άποψη.

II
Δεν πήχα νηπιαχωχείο, η μητέρα μου δεν δούλευε, δηλαδή αισθάνομαι ότι την

είχα ζησει. Έβχαιναν συχνά τα βράδια, διασκέδαζαν.
II

Και η άλλη :
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Καλές οι σχέσεις των χονιών μου. Η μάνα μου δούλευε πριν. Μετά
Μ

περιορίστηκε.

Όταν πάλι οι σχέσεις των χονιών περιχρά<ιονται ως κακές και αποτυχημένες, η 

περιχραί-ή εμπεριέχει την έμμεση ή ρητή πληροφορία ότι κανένας τους δεν 

διανοείται τη διάλυση του χάμου, αντίθετα κρύβουν στο εσωτερικό του σπιτιού τη 

σύχκρουση και την οδυνηρή σχέση και εμφανίζονται προς τα έζω σαν αρμονική 

οικοχένεια. Οι διηχήσεις συνθέτουν μερικές $>ορές την εικόνα μιας αηοπνικτικής 

ατμόσφαιρας., μέσα στην οποία τα άτομα υποφέρουν χωρίς διέξοδο.

'* Εκείνη υηέ^ερε και τα ήξερε χια τις άλλες, και εκεί είναι το δικό μου χαμώτο, 

η υηοτέλειά της. Τσακωνόντουσαν, τα εν οίκω μη εν δήμω. Καλυμμένη η διαμάχη 

συχνά μεταξύ τους, αισθανόμουνα να με χρησιμοποιούν, να με τραβάει ο καθένας
II

στη μεριά του χια άσχετους σκοπούς.

Η ίδια αποπνικτική ατμόσφαιρα και στη διήχηση μιάς άλλης χυναίκας.

*' Μεταξύ τους υπήρχε μια μόνιμη χκρίνια ... δεν αποφασίζανε να χωρίσουνε και 

να μην χκρινιάζουνε. Δεν υπήρχε βία σπίτι μας, ξύλο, καυχάδες, αλλά ήτανε αυτό 

το χοόρου - χοΰρου. Εξωτερικά βέβαια, είμαστε το πρότυπο της οικοχένειας, 

εσωτερικά υπήρχαν φοβερές αντιθέσεις.

Πράχματι οι αποτυχημένοι χάμοι ξαφνιάζουν με τη σκληρότητα αλλά και με τη 

διάρκειά τους. Δεκαετίες ολόκληρες διαιωνίζονται οι ανθρωποβόρες αυτές σχέσεις, 

ενώ τα παιδιά χίνονται σιωπηλοί μάρτυρες μιας πραχματικότητας διαφορετικής από

'3V



την εικόνα που προβάλλεται προς τα έξω και που είναι η ιδανική εικόνα του 

επίσημου λόχου.

Ακόμα και όταν η χιιναίκα είναι οικονομικά ανεξάρτητη δεν αποφασίζει να βχεί από 

το σχήμα, δεν δραστηριοποιείται, περιορίζεται στη δολιοΦδορά και δεν επαναστατεί.

Η μαμά μου είναι Α9ηναία από πλούσια οικογένεια. 0 μπαμπάς μου από χωριό, 

χιατρός. Ηταν πολύ βίαιος, φώναζε, αλλά κατά βά9ος συναισθηματικός και ζεστός. 

Η μαμά μου κοινωνική, ευχάριστη αλλά ψυχρή και αδιάφορη. Το περιβάλλον πολύ 

κακό, υπήρχαν πάρα πολλοί καυχάδες, εχώ πάντα έλεχα καλύτερα να χωρίσουν οι
«I

χονείς μου παρά να ζουν έτσι. Ηταν βίαιη η ατμόσφαιρα.

Ο αυστηρά κα9ορισμένος αυτός καταμερισμός δεν αναιρείται άλλωστε από 

ενδεχόμενες δραστηριότητες της μητέρας. Για τ ις  οικοχένειες που ανήκουν σε 

υψηλές κοινωνικές τάξεις, ο τομέας που απορροφά το δυναμικό της συζύχου είναι 

τα φίλανβρωηικά, προέκταση του χυναικείου ρόλου.

Η μητέρα μας ήταν στο Λύκειο Ελληνίδων, στον Ερυ9ρό, είχε πάντα μιαν

ανησυχία, αυτή η δραστηριότητα την έσωζε. Είχε πάντα πολλή δραστηριότητα

εκτός σπιτιού, ίσως ανάχκες που ... Άχχος στο σπίτι. Ητανε σε αναμμένα

κάρβουνα, δηλαδή ενώ ασχολείτο πολύ, ήθελε να κινείται έξω, την έηνιχε το σπίτι.

Ενώ είχε ένα σπίτι που κράταχε στην εντέλεια, και να μαχειρεύει, να φτιάνει

στιφάδο, εντούτοις δεν μπορούσε να υπάρχει χωρίς εξωτερική δραστηριότητα, δεν 
»ι

της εφ9ανε.

Το παραδοσιακό σχήμα δεν ανατρέπεται ούτε στις περιπτώσεις που ο υπεύθυνος χια 

τα οικονομικά της οικοχένειρρ σύζυχος αποδεικνύεται ανεπαρκής χια το ρόλο που



χου επιβάλλεται. Ομως και στην περίπτωση που η γυναίκα είναι πιο δοασχήοια και 

αποτελεσματική σαν άτομο, π ηαοουσία χου χπν αποκλείει από χον εηαχχελμαχικο 

σχίβο.

Με άλλα λόχια, ακόιια και όταν ο πατέρας αηοιυχχάνει στον παραδοσιακό ρόλο, 

ακινητοποιηυένες και παρά ιη δέλησή χοιις οι μητέρες αναχνωρίζουν την 

κοινωνική too υπεροχή. Ετσι ακόυα και όταν η μητέρα δεωρειται ικανότερη, ο 

χώρος της περιορίζεται σημαντικά από to χεχονός ιης κοινωνικής εξάρτησης σια 

πλαίσια ίου φυλετικού χης ρόλου.

ι ,

%
Καταδικασμένη σιο ρόλο χπς υέσα σχο σπίτι, η μητέρα παρακολουδεί tnv 

oikovouikii καταστροφή υε αίσδηυα αποστέρησης (frustration) και μεχάλου δυμού, 

ανήμπορη ωσιόσο να δράσει:

«I
Ο πατέρας μου ήσυχος άνδρωπος δεν ήταν ικανός χια επιχείρηση, 

καταστράΐΜίκε οικονομικώς. Ιστορίες και ταλαιπωρίες, επιπτώσεις στην οικοχένεια, 

η υητέρα μου τον είχε άχτι, τον δεώοησε ιιηεύδυνο. Αλλοι λέχανε φταίει η μάνα 

μου πού 'δελε μεχάλη ζωή. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη εποχή να παραδεχτούμε ότι
%

ήμαστε σε μιαν άλλη πραχματικότητα. Ήμουνα 14 χρόνων, τον είχα άχτι, τον 

δεώρησα υπεύδυνο, σχεδόν δεν του μίλαχα, τόσο ψυχρή ήμουνα μαζί του. Μετά 

όχαν αρρώσχησε, μου βχήκαν οι ενοχές.

92
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Ο πρόωρος 3άνατος ίου πατέρα αλλάζει απλώς ιούς όρους της εξάρτησης. 2ε όλες 

συιές χις περιπτώσεις η μητέρα, τυπικός αρχηγός τώρα της οικογένειας, δεν 

εκπροσωπεί παρά τη δική ιου εξουσία, την οποία και διαχειρίζεται εν τη απουσία 

του. Η ίδια 8α ηαραιιείνει αδύναμη-δυνατή, υοναχική, στον παλιό της ρόλο.

Αναδίδεται οικοχενειακή ατμόσφαιρα μακρόχρονης χηρείας και ηέν3ους, χια έναν 

αχαηημένο και εξιδανικευμένο νεκρό. Σπανιότερα, η ίδια εικόνα της βα3ιάς και 

αμετάκλητης χηρείας αφήνει ωστόσο να δια^αίνεται η ανακούφιση χια την 

αηαλλαχή από έναν δύστροπο και πολύ μεχαλύτερο σύζυχο.

ΰι αβέβαιες μνήμες που έχουν οι κόρες χια τους πατέρες που ηέ3αναν πολύ νωρίς, 

όταν ακόμη οι ίδιες ήταν παιδιά, είναι χαρακτηριστικές αυτής ύ ις  ατμόσφαιρας.

"  Ο πατέρας ήταν συντηρητικός πολύ. Νευρικός και απότομος, 25 χρόνια 

μεχαλύτερός της. 11ε μας ήταν καλός ... έλειπε συνέχεια ... Και δεν είναι η 

χυναίκα που έκανε τη ζωή της. Εκτός απ’ τα 15 χρόνια που έζησε μαζί του, δεν 

έχει κάνει έρωτα μ άλλον άντρα, παρ όλο που έμεινε χήρα 56 χρόνων. Αιήοσιώδηκε 

πλήρως σε μας ... Ήταν τελείως τρομοκρατημένη. Με τρία παιδιά στην πλάτη και 

μάλιστα κορίτσια. Μας περιόρισε πολύ σκληρά.

Κουραστικός χενικά με τη νοοτροπία του την συντηρητική, παρ' όλο που ήταν 

πάρα πολύ καλός χια τους άλλους. Στο σπίτι ήταν προβληματικός. Ίσως και στην 

μητέρα μου αυτό είχε αντίκτυπο χιατί δεν είχαν κα8όλου καλή σχέση από ό,τι 

έμα3α εκ των υστέρων και από ό,τι έβλεπα κι εχώ λιχάκι. Δεν με πείραξε ο 

3άνατός του.



Η χήρα $έρει τον τίτλο που χνωσχοηοιεί όχι ο Απών την κα3ορίζει και μετά 

3άναχον. Τα μαύρα, εξωχερικό ouuBorio ηέν3ους, αναχχέλλουν σχον ηερίχυρο όχι η 

μητέρα συμμορφώνεται στις κοινωνικές προσδοκίες, αυχοπεριοριζόμενη ε&όσον όεν 

πρέπει να 'υπάρχει" σχον εξωχερικό χώρο4. Η ατομική χης υηόσχαση έχει 

ματαιω3εί, έχει συρρικνω3εί αποκλειστικά σχο ρόλο χης ως υηχέρας.

Μ II
Τοροόσε μαύρα. Κατάμαυρα φριχτά.

Κι άρχισε να απομονώνεται, δεν έβχαινε. Ήχαν κι αυχό που μας έκανε μεχάλο 

πρόβλημα. Όχι δεν είχε πια μια ζωή δική χης. Ήχαν φοβερά αΦοσιωμένη σχο σπίχι.
II

Φριχτά, δηλαδή σε βα3μό αντικοινωνικό.

Πολύ φοβισμένη χια χον κοινωνικό ανχίκχυπο. Δηλαδή μια χήρα, πώς χην
II

αντιμετωπίζουν. Είμαι περι9ωριακό άτομο, έλεχε.

Με εσωχερικευμένη τη στερεότυπη εικόνα χης αδυναμίας χης, η δυναμική και 

αποτελεσματική μητέρα, παρά την έλλειψη εηαχχελματικής κατάρτισης,

αναλαμβάνει το μεχάλωμα των παιδιών χης.
*

Η χήρα μητέρα δηλαδή αναλαμβάνει χώρα τις ευ9ύνες επιβίωσης χης οικοχένειας, 

χωρίς να είναι προετοιμασμένη χ ι“ αυτό.

Ούχε οικονομικά ήχαν πολύ καλά. Αναχκαζόχαν να ζορίζεται πάρα πολύ. Και 

κουράστηκε πάρα πολύ. Και με αχωνίες, μ’ όλα αυτά, πώς μεχαλώσαμε. Βέβαια

4 θεατρική σύμβαση του ιαπωνικού Kabukf: Τα μαύρα σχο πρόσωπο σημαίνουν τη 
"μη παρουσία", π.χ. των βοη3ών πάνω στη σκηνή την ώρα της παράστασης. Τα 
χσάνιορ και οι πλερέζες εχοχιγ την ίδια συμβολική σημασία.
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ήιαν ά3λος αυχός πού κάνε. Ηχανε άν3ρωπος ο οποίος ποχέ μέχρι χώρα 5εν έχει

II
δώσει δείγματα οχπν ζωή χου όχι ήχαν χόσο πολύ δραοχήριος.

Παρά χπν εικόνα χπς φοβισμένης χυναίκσς που προβάλλει προς χον έξω κόσμο, π 

χήρα-μηχέρα. μόνη μέσα σχα αποπνικχικά χης πλαίσια, αποκιά μιαν αυχονομία και 

ένα αναμίρίσβήχηχο κύρος σχα μάχια χων παιδιών χης.

Αποπνικχικόχερη προβάλλει η χύχη χης χήρας μηχέρας που επισχρέι&ει σχην

"ηροσχασία" χης χονικής χης οικοχένειας, παοά χα η3ικά και οικονομικά

σχηρίχμαχα που χης προσ&έρονχαι:♦ /

”  Οχαν πέ3ανε ο παχέρας μου με πήρε η μάνα μου και πήχαμε σχη μάνα χης, σχπ 

χιαχιά .μου δηλαδή, σχο παχρικό χης μάνας μου όπου μεχάλωσα μέχρι ό χρόνων με 

χη χιαχιά μου, χη μάνα μου, χην αδελφή χης μάνας μου, χη δεία μου και χο 3εϊο 

μου. Ολοι δεμένοι σι,ιχχά με χον ομί-άλιο λώρο, με αποπνικχική αχάπη. Ηχαν μια 

οικοχένεια σχην οποία ηχαν πάνχα πιο ισχυρές, με χην μεχαΦορική έννοια, οι 

χυναίκες, δηλαδή μεχαλώνουν σ' αυχό χο σπίτι, η χιαχιά μου ηχαν χήρα ο παππούς 

μου είχε πεΰάνει 10 χρόνια πριν χεννηάώ εχώ, ο παππούς μου, δεν χον είχα όεί 

ποχέ, αλλά ήχαν ζωνχανός, κυκλοφορούσε σχους διαδρόμους, σχα δωμάχια, σχην 

κουβένχα ηανχού. ΙΊιά οικοχένεια που ζουσε και ζει ακόμα με χους νεκρούς χης
I«

δηλαδή μυ3οποιημένους νεκρούς.

Η οικοχένεια αναπαράχει χο παραδοσιακό σχήμα και παρά χη φυσική απουσία χου 

παχέρα η μηχέρα βρίσκεχαι και πάλι σχο ρόλο χης, κλεισμένη σχο σπίχι. Η εξουσία 

χου παππού περνάει μέσω χης χιαχιάς σχα παιδιά και σχα εχχόνια. Η μηχέρα 

παραμερίζεχαι και οπισ3οχωρεί σχην παλιά 3έση χης ανήλικης κόρης.

to



Η πατριαρχική παράδοση συνεχίζεται xn δορά αυτή στο πρόσωπο της χιαχιάς - 

δορέα της εξουσίας του άντρα της.

Μ Η χιαχιά ήταν το γενικότερο αδεντικό. Η μητέρα μου ήταν το αφεντικό σε
It

σχέση με μας ...

"  Η χιαχιά είχε αναλάβει τη δουλειά του παππού. Η μητέρα μου κρατούσε το 

σπίτι. Είχε κακές σχέσεις με τη μητέρα της. Τα υηέμενε όσα όμως, χιατί ήταν 

εξαρτημένη οικονομικά με μας μαζί. Παρ'όσο που η μητέρα μου είχε κληρονομήσει
• I

το μερίδιο της, η χιαχιά της έδινε χαρτζιλίκι μονο.

Οι αντικειμενικές οικονομικές συνθήκες, η επιχείρηση που υπάρχει, αναχκάζουν τη 

χιαχιά να κινηθεί στον εηαχχελματικό χώρο. Η μεχάλη ηλικία της αναιρεί το 

χεχονός ότι είναι χυναίκα. Αυτό δεν ισχύει χια την νεότερη χυναίκα και τη μικρή 

κόρη της, που περιορίζονται στον "ιδιωτικό" χώρο χια να "προστατευτούν".

Η μητέρα 3α παραβιάσει αυτή τη νέα ισορροπία αηοδασίζοντας να ξαναπαντρευτεί 

και να δύχει από το ζυχό παίρνοντας μαζί το παιδί της, προκαλώντας κρίση. **

** Η χιαχιά μου είχε την άποψη, επειδή αυτή είχε ζήσει όλη της τη ζωή με τον 

παππού μου ως ιδανικό ζευχάρι, ότι είναι απαράδεκτο η μάνα μου να δέσει να 

παντρευτεί, δεν είχε κανένα λόχο να παντρευτεί. Γινόντουσαν δοβερές
99

συγκρούσεις.

06



■Ραίνεται ότι ο δεύτερος χάμος είναι n μόνη Λύση ανεξαρτητοποίησης από την 

γονική οικογένεια. Για τη χυναίκα, που δεν έχει επάχχελμα, είναι το δεύτερο 

πέρασμα από την ανήλικη στην ενήλικη μορφή εξάρτησης.

Μ * «

Είδαμε ότι η κοινωνικά εδραιωμένη εξουσία του πατέρα δεν αμφισβητείται, όπως 

και δεν καταλύεται ακόμη και με το θάνατό του.

θα είχε ενδιαφέρον να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο τη διερεύνηση προς την 

κατεύθυνση της διαμόρφωσης των φυλετικών προτύπων.

Οι μητέρες εξαρτώνται από τον πατέρα κοινωνικά, οικονομικά και συναισθηματικά :

Η μητέρα μου ήταν πολύ νέα, 20 χρόνων - είχανε 12 χρόνια διαφορά, ακόμα 

δεν είχαν κανένα κοινό ενδιαφέρον. Ο πατέρας μου, από την άλλη μεριά, είχε 

πάρα πολλά ενδιαφέροντα, δραστήριος, ασχολιόταν πολύ με την πολιτική, είχε 

ενδιαφέροντα λογοτεχνικά, έλειπε από το σπίτι σαν Φυσική παρουσία ... σαν ... άλλη . 

παρουσία υπήρχε στο σπίτι και τώρα το καταλαβαίνω, η σκιά του, αλλά σαν Φυσική 

παρουσία ήταν απών. Δεν τον βλέπαμε, πολλές Φορές ερχόταν αρχά. Ηταν πολύ 

αυταρχικός άνθρωπος.

Το μοντέλο, παρά τις εσωτερικές του αντιθέσεις και συγκρούσεις, προβάλλεται 

συμπαχές τόσο προς το εσωτερικό της οικοχένειας όσο και προς τον έξω κόσμο.

ι

Οι διηχήσεις των χυναικών της έρευνας αποτυπώνουν την απόλυτη συμμόρφωση 

των χονιών τους προς τουςνφυλετικούς προσδιορισμούς.
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H μόνη συνέπεια βρίσκεται στα σχήματα των ρόλων : αοχηχός της οικογένειας ο 

πατέρας, δεύτερη η μητέρα, κλεισμένη στο σπίτι, μεχαλώνει τα παιδιά στο όνομο 

του.

Η μάνα μου ήταν πολύ στο σπίτι. 0 μπαμπάς απών στην δουλειά του. 0 

πατέρας μου δεν ανακατευότανε στα οικογενειακά, η μητέρα μου ασχολιόταν με
II

μας.

Αυτή π προσπάδεια συμμόρφωσης και αναπαραχωχής των προτύπων δεν •i
αποδεικνύεται πάντα επιτυχής. Η μύδευση της πραγματικότητας και η χειραχώχησή 

της, ώστε να χωρέσει μέσα στα παραδοσιακά πρότυπα, αλλοτριώνουν τα άτομα και 

τα παραμορφώνουν χια να ανταπεξέλδουν στις κοινωνικές προσδοκίες.

Η μητέρα είχε έκζεμα τρομερό στα χέρια, άρρωστη συνέχεια, ανίκανη χια 

δουλειές σπιτιού ... είχε ενοχές, έκλαιχε, υπέί-ερε ψυχικά. Ο πατέρας ήταν πολύ 

νευρικός χιατί το σπίτι δεν ήταν καδαρό ... Ελεχε δα σηκωδώ να ε>ύχω ! ί
II ,

φοβόμουν.
%

Για το μικρό κορίτσι οι συσχετίσεις χίνονται αυτόματα. Οταν η χυναίκα δεν 

εκπληρώνει τα καδήκοντά της σωστά, υπάρχει ο κίνδυνος της εγκατάλειψης. Το

I
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σώμα της, ύστατος τόπος υποχώρησης, χίνεται συχνά μέσο αντίστασης στις πιέσεις 

του περιβάλλοντος, χιατί χ ι 'α υ τή ν  6εν υπάρχει π δυναχόχπτα *υχής προς τα. έξω.5

1.1.2. AvunaQKTi) Σεξουαλικότητα

0 χώρος, που εκβράζει εντονότερα χια τις- σημερινές χυναίκες χην ασυμφωνία xwv 

χονιών χους, είναι ο χώρος χης σεξουαλικότητας. Ποχέ χα κοριτσάκια 6εν 

ανακαλύπτουν ίχνη ερωτικού σχοιχείου, ιδιαίτερο δε η σεξουαλικότητα χης μητέρας 

δεν ονομάζεχαι, δεν ικανοποιείχαι, δεν διεκδικείχαι άμεσα. Η αηοσχέρηση 

διοχεχεύεχαι σε άλλα κανάλια, εξιδανικεύεχαι, αναηληρώνεχαι, απωθείχαι.

Η μία μεχά χην άλλη, οι χυναίκες μιλούν χια χην απουσία ερωτισμού χης μηχέρυς·:

”  Μάλλον ζήσανε καλά με χην έννοια όχι χην φρόντιζε, χης έχινε αχαπηχός,
II

αλλά από ερωτικής πλευράς πρέπει να είναι πολύ ανικανοποίηχη χυναίκα.

Όχαν οι διηχήσεις περιγράφουν ρηχά χην απουσία σεξουαλικότητας σχις σχέσεις 

xwv χονιών, δεν ξαφνιάζει η πληροφορία χια χην εχ3ρόχηχα των συζόχων που 

αναφέρεχαι σαν καθημερινή εκδήλωση. Ασχόσο και σχα υπόλοιπα ζευχάρια οι 

εκδηλώσεις τρυφερότητας είναι σπάνιες, ιδιαίχερα μηροσχά σχα παιδιά.

O CJ

5 Τα τελευταία δεκαπε'νχε χρόνια έχουν χίνει πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες 
σχεχικά με χην κατάθλιψη και χη σχέση χης με χην "επίκχηχη αδυναμία" (learned 
helplessness), χη μόνιμη δηλαδή καχάσχαση ηαθητικότητας, αδράνειας ή και 
κατάθλιψης σχην οποία περιέρχονται χα άχομα, χων οποίων οι συνθήκες διαβίωσης 
παρουσιάζονται ως ανεξέλεχκχες. Βλ. Μ. Sellgman (1975), D. Hlroto (1974), C.l. 
Diener, C.S. Dweck (1978). Κάτω από xo νέο αυτό πρίσμα αμφισβητείται και η 
έννοια ίου "χυναικείου μαζοχισμού" εφόσον στην πλειοψηψία τους οι χυναίκες, που 
υψίστανχαι εηώδυνες καταστάσεις, εξαναχκάζονχαι σ’ αυτές από πλήθος 
ψυχοκοινωνικούς παράχονχε^Βλ. P.J. Caplan (1982), J.B. Miller (1983).



Μυστικοηάθεια καλύπτει αυτή ιπν περιοχή των σχέσεων, η επιταχή καλεί στην
>·

αγνόησή ιούς.

Ιε  πολλά ζευχάρια η μεχάλη διαφορά ηλικίας ιιαρτυοεί και τις διαφορετικές 

προσδοκίες που δέρνουν οι σύζυχοι στο χάιιο και εξηχεί εν μέρει την αίσθηση 

προδοσίας που αισθάνεται η χυναίκα.

Κόντευε να μείνει περίπου στο ράψι. Και παντρεύτηκε στα 29, χια την εποχή 

εκείνη μεχάλη ηλικία, αναγκαστικά, τον πατέρα μου. Ηε συνοικέσιο που της 

έκαναν κάτι 3είοι της, που τον ξέρανε. Η μάνα μου ξούσε ηάοα πολύ κλειστά. 

Περίμενε να παντρευτεί χια να ζήσει. 0 πατέρας μου, που την πέρναχε 13 χρόνια, 

περίμενε να ζήσει και μετά να παντρευτεί (χέλιο), χια να κάνει οικοχένεια. Οπότε
«I

καταλαβαίνεις τη σύχκρουση.

Αυτή η χυναικεία στέρηση επανέρχεται σταθερά στις μαρτυρίες :

II #
Η μάνα μου ήταν, νομίζω, φοβερά καταπιεσμένη σεξουαλικά. Η μάνα μου ήταν 

πάρα πολύ όμορφη χυναίκα, από τις όμορφες, που λέμε, και με έντονη θηλυκότητα 

... νομίζω καταπιέστηκε πολύ και δεν είναι τυχαίο ότι με τα χρόνια'πάχυνε, πρέπει 

να έπαιξε πολύ μεχάλο ρόλο κι αυτό.

Επίσης πάρα πολύ έντονο, το 9έμα της παντελούς έλλειψης ερωτισμού. Τό ‘χα 

διατηρήσει μέσα μου και ήταν πολύ έντονο. Ένα ουδέτερο ηράχμα, όχι 

τρυφερότητες, όχι αυ8οραητισμούς, μεταξύ τους δεν είχαν ποτέ, ποτέ ένα ερωτικό 

κλίμα, ποτέ. Η σεξουαλική της ουδετερότητα με έχει καταπλακώσει, με έχει
II

6ια Λύσει.



Kama $ορά ο ερωτισμός του πατέρα γίνεται εμφανής, αλλά απευ3όνεται σε άλλη 

χυναίκα αηο τη μητέρα. Τα ηαιόιά χίνονται σιωπηλοί μάρτυρες των χεχονότων.

Μέσα στα καταπιεστικά όρια του χάμου οι κρυφές καταστάσεις διαρκούν πολλά 

χοόνια, δηλητηριάζοντας τα ηαχιόευμένα άτομα.

I»
Ο πατέρας μου της ηαρίστανε τον ανίκανο 6-7  χρόνια. Και η μάνα το 

σι»ναισ5ανότανε και τον βοηθούσε, ότι έχει προβλήματα ο άνθρωπος. Γύρω στα 17 

μου η μάνα μου ανακάλυψε ότι ο πατέρας μου είχε χκόμενα. 2το κρεβάτι τέζα,

άρχισε να ουρλιάζει., να χτυπάει το κεφάλι στους τοίχους, όσο έλειπε αυτός. Οταν
, »ερχόταν, τίποτε.

Δεν είναι όλες οι καταστάσεις τόσο ακραίες, δστόσο, αυτό που μένει στην ενήλικη 

ζωή είναι ένας τόνος, ο απόηχος μιας άρνησης. Η χαρά, η ηδονή, ο έρωτας, 

λείπουν στα χονικά ζευχάρια.

Η μυστικοηάθεια που περιβάλλει τα τυχόν ολισθήματα του πατέρα, η σιωπή, η 

αμηχανία της μητέρας, είναι αποτελέσματα αφενός της κοινωνικής ανοχής και 

αφετέρου της άρρητης αναχνώοισης της εξουσίας του. Μ' αυτό τον τρόπο 

διατηρείται το κύρος του ρόλου τόυ στην οικοχένεια και λειτουρχεί παρά την 

καταρρακωμένη εικόνα του.

Για τις περισσότερες χυναίκες οι πρώτες αρνητικές εντυπώσεις επιβεβαιώνονται 

χρόνια αρχότερα από έμμεσες διηχήσεις, οικοχενειακές ιστορίες, αλλά και από τις 

ίδιες τις μητέρες που μιλάνε στις ενήλικες κόρες χια την επίπεδη και χωρίς 

ηδονή ζωή τους.

^  101
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Η μόνο μου ήχον κλασικό ανορχασμικη γυναίκα, τι οποίο είχε βέβαιο ερωτευτεί 

τον πατέρα μου κι εκείνος εξίσου, αλλά δεν είχαν δώσει καμιά ευχαρίστηση'πόρο 

πέρα. Δηλαδή η μητέρα μου, όπως συνήθιζε να λέει, ένα πράχμα μπσινόβχαινε
II

μέσα της, χωρίς νσ καταλαβαίνει τι πάει να πει αυτό.
0

Οι ίδιες οι μητέρες 3α διηχηθούν πολύ αρχύτερα στις κόρες τους το πώς έζησαν, 

χωρίς όμως να διεκδικούν, αναδρομικά έστω, το δικαίωμα συμμέτοχης στη ζωή και 

τπ σχέση, το δικαίωμα στην ηδονή που στερήθηκαν. Ενστερνίζονται δηλαδή στις 

διηχήσεις τους τη στερεότυπη 9έση που 9έλει τις χυναίκες από τη $.ύση τους 

"ψυχρές" και χωρίς επιθυμία, μην αναχνωρίζοντας τις απαχορεΰσεις των οποίων 

υπήρξαν θύματα. Έχοντας εσωτερικεύσει την Απαχόρευση στην ηδονή δέχονται 

μοιρολατρικά την τύχη τους, χωρίς να συνειδητοποιούν αυτήν την αναπηρία ακόμη 

και σήμερα.

Ωστόσο παρά τη χρονική απόσταση, οι χυναίκες αυτές υπαινίσσονται την 

αποστέρηση τους, μια συχκεχυμένη νοσταλχία χια κάτι που δεν χνώρισαν, τον 

εμπαιχμό τους με υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. -Ίσως αυτή να είναι και η 

ύστατη τιμωρία, η απομυθοποίηση δηλαδή του συντρόφου, που υπήρξε ανεπαρκής και 

χωρίς ευαισθησία χια τις απωθημένες επιθυμίες τους.

1.1.3. Δννατή Μάνα - αδύνατη {ννα(χα: το αντιφατικό πςότυπο

Το πρόσωπο της μητέρας, στο υλικό της έρευνας, παρά την ποικιλία που παρουσιάζει 

στις επιμέρους ιστορίες ζωής, μαίνεται να κυριαρχείται από μιαν αντίφαση : την 

επάλληλη εικόγα της αδύνατης και μαζί δυνατής χυναίκας.

II



103
Η μητέρα εμφανίζεται ως σχιζοειδής ύπαρξη. 0 ένας πόλος του ρόλου ιη ς  

κεντρώνεται στη δύναμή της, οαν ιιητέρα υε κύρος και εξουσίυ πάνω στα παιόια 

της, ανήλικα και ενήλικα. 0 άλλος, σε ηλπρη αντίθεση, λιώνεται ως σχέση 

εξάρτησης - συχνό και ς>όβου - στο ρόλο της συζύχου-χυνοικας.

Η 'φοβισμένη" χυναίκα, κλεισυένη στο σπίτι με τα παιδιά, είναι ταυτόχρονα η 

υητέρα, που υε σιδερένιο χέρι τα ιιεχαλώνει σε πλήθη υηακοή.

Αυτή την αντιφατική εικόνα βιώνουν οι κόρες και υέσα από αυτήν αντλούν υλικό 

χια το χτίσιιιο της ταυτότητάς τους. Μέσα από πολλαπλές ταυτίσεις, η μητέρα 3α 

προβληματίσει και 9α παιδέψει τις κόρες της στο μεχάλωμά τους6 .

Ωστόσο η αντίφαση αυτή ερμηνεύεται αν την πλησιάσει κανείς με χνώμονα το 

φυλετικό οόλο. Ποάχματι, μαίνεται ότι οι αδυναμίες της μητέρας είναι επιλεκτικές 

και παρουσιάζονται κά3ε Φορά που τείνει να υηερβεί τα όρια της, πραχματικά και 

συμβολικά. Βασίλισσα στο σπίτι της, αυταρχική και εξουσιαστική στα παιδιά της, 

ικανή χια οικονομικούς ακροβατισμούς όταν χρειαστεί, άτομο δυνατό στην ουσία 

του εμφανίζεται αδύνατο στη χυναικεία διάσταση του ρόλου.

Η εξουσία που της ηαραχωρείται επίσημα με το χάμο, όχι μόνο δεν τη δυναμώνει, 

όπως κοινά πιστεύεται, αλλά αντί3ετα συντελεί στην υηοταχή της7.

6 Έχω ήδη εκτεταμένα αναπτύξει τους πολύπλοκους μηχανισμούς των χονεΐκών 
ταυτίσεων (Freud, Chodorov). Ωστόσο στις πολλαπλές ταυτίσεις πρέπει να 
προσθέσουμε και τη διάσταση των δικών μας προβολών που τις τροφοδοτούν. Όπως 
εύστοχα χράφει η Α. Ποταμιάνου (1988) : "Οι χονεΐκές μορφές που είναι πρότυπα 
ταυτίσεων και τις οποίες εσωτερικεύουμε, βιώνονται τόσο πιο αυστηρές και 
τιμωρητικές όσο περισσότερο έχουν απορροφήσει το δικό μας σαδισμό." σ. 27.

7 Ενδιαφέρουσες από την άποψη αυτή είναι οι αν9ρωπολοχικές μελέτες στον 
ελληνικό χώρο. Βλ. χια παράδειχμα Ν. Σκουτέρη - Διδασκάλου (1984), ιδιαίτερα 
τη μελέτη της "τελετουρχίάς του χάμου", κα9ώς και J. Dublsch ed. (1986).



Εχεροκα3οριζόμενη, ακόμη και σ ιις  περιοχές που ιη ς ανήκουν ηρωιοχενώς, λόχω 

tou βιολοχικού της ρόλου αλλά και ίων κοινωνικών δομών που ιη ς  αναδέχουν κάχ' 

αηοκλεισχικόχηχα χπ &οονχίόα χου παιδιού, ασκεί εξουσία ανχιηροσώηου. Αρα 

ηρόκειχαι χια διαδικασία εηίχαξτις : η εχχενής δυναμική χης σχέσης μάνας- 

παιόιού επιχάσσεχαι χια να υπηρετήσει χην εξουσία χου παχέρα.

Συξυχοι ανικανοποίηχες, αυχαρχικές και υηερηροσχαχευχικές μπχέρες, χυναίκες 

ηαχιδευμένες και εξουδενωχικές. Σε κά3ε διήχησπ υπάρχει ένα "αλλά“ ως προς χπ 

3εχική εικόνα χπς μηχέρας, άλλοχε εκβρασμένο, άλλοχε λανθάνον, αναιρεχικό χου 

ηρώχου όρου. Με χο δυναμικό χπς όιοχεχευμένο αηοκλεισχικά σχο χώρο χου σηιχιού 

και χων παιδιών, υηοχαχμένη π μπχέρα εξουθενώνει χτιν κόρη ζπχώνχας χης να χπς 

μοιάσει.

Παράλληλα, η ιεραρχική ανωχερόιηχα χου παχέρα σημαίνεχαι και με χην απουσία 

χου. Αυσχηοός και απόμακρος χις περισσόχερες ε-ορές καχοράώνει, ακόμα και όχαν 

είναι χρυυερός, να προκαλεί σεβασμό ανακαχεμένο μ'ένα αόρισχο δέος.

Οι χυναίκες χης έρευνας, ως κόρες, δεν αναίέρονχαι ποιέ σε φυσική βία ή σε 

εμπειρία ξυλοδαρμού σχην παιδική χους ηλικία, και ανχίβεχα με χην εικόνα ίου 

παχέρα που έχουν ως ενήλικες, και που κά3ε άλλο παρά απειληχική χπ βρίσκουν, 

όλες σχεδόν μιλούν χΓ αυχό ίο δέος.

Γιερισσόχερο από χην ψυχολοχική βία, π οποία όχαν εκδηλώνεχαι σχρέ^εχαι κυρίως 

προς χπ μηχέρα, εκείνο που δημιουρχεί χην παχρική εικόνα και χο δέος χων 

κοριχσιών είναι η σχάση χης μηχέρας, η αναφορά χης σ' αυχόν, η χελική υποχαχή 

xnc σχην εξουσία χου.
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Τα παιδιά βιώνουν τη μητέρα δυνατή και συχνά ανικανοποίητη, να δίνει παρόλα 

αυτά τον τόνο χια υπακοή και σεβασμό, τον οποίο έκδηλα δεν συμμερίζεται εν τϊΤ 

υποταχή της. Οσο πιο δυνατή είναι η μητέρα, τόσο πιο ανεξήχπτη η "αναχνώριση" 

του ανεπαρκούς συζύχου. Αυτή την άνιση σχέση εσωτερικεύουν τα παιδιά πολύ 

νωρίς, άσχετα με την προσωπικότητα του συχκεκριμένου άνδρα.

Όταν ο σύζυχος είναι επιτυχής, η 3έση του ως αρχηχού δεν συζητείται, 

εξυπακούεται. Και πάλι όμως, όταν ο σύζυχος δεν εμφανίζεται επαρκής, πάντα σε 

σχέση με τα κοινωνικά πρότυπα, η οικοχένεια λειτουρχεί σαν να ήταν, χιατί η 

εξουσία του παραμένει αναμφισβήτητη, εφόσον αντλείται από τη 3έση του.

Η άρχουσα ιδεολοχία 3έλει την παραδοσιακή οικοχένεια αρμονική, ταιριασμένη, 

χωρίς συχκρούσεις. Τη 3έλει δηλαδή μη αν3ρώπινη. Στην πραχματικότπτα την 

αναχνωρίζει όπως είναι, αλλά της ζητάει τη συνενοχή της στη διατήρηση του 

μύθου.

Τα εν οίκω μη εν δήμω. 11' αυτό τον τρόπο η κάδε οικοχένεια κρύβει το ανθρώπινο 

πρόσωπό της, περισσότερο ή λιχότερο ατελές σε σύχκριση με το ιδανικό πρότυπο, . 

και δικαιολοχέι τη δυσαρμονία της με μία κατά περίσταση προσωποποιημένη 

εξήχιιση. Ο 3εσμός παραμένει άτρωτος.

Η
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1.2. H Ravumtut της *Γνναιχ*(ας ΦΦσης*

1.2.1. Επιταγές mu Απαγόρευσης

Μέσα αμυχήν χην ανχικρουόμενη οικογενειακή δυναμική, που περιχράφεχαι σχα 

προηγούμενα, μπαίνουν οι βάσεις χι’αυχό που 8α ονομασχεί "γυναικεία (ρύση".

Η μηχέρα, συνεχώς παρούσα, ενσαρκώνει χο μονχέλο χης γυναικείας χαυχόχητας, 

άμεσα υηεύ9υνη χια χην αναηαραχωχή χου. Η ίδια, ανασχέλλονχας χη δική χης 

ζωή, 9α χπν χαυχίσει με χπ μελλοντική εξέλιξη χων παιδιών χτις και 9α 

διοχετεύσει όλο χο δυναμικό χης σ’ αυχόν χο σκοπό.

Περισαόχερο από χα λόχια και χις ηροχροηές χια συμμόρφωση σχο φυλετικό ρόλο, ο 

ίδιος ο χρόηος ζωής χης μητέρας είναι ο κα9ορισχικός ηαράχων.

Εηάχχελμα οικιακά. Η ιδιότητα αυτή την καθορίζει σαν κέλυφος, δίνει σχήμα στη 

ζωή της, η οποία εστιάζεται πλέον αποκλειστικά στη φροντίδα των παιδιών. Ολες 

σχεδόν οι μητέρες των χυναικών της έρευνας είχαν εηάχχελμα τα οικιακά. Μία, 

που ήταν υπάλληλος, και δύο, που ήταν μοδίστρες πριν το χάμο τους, σταμάτησαν 

με τη χέννηση του πρώτου τους παιδιού. Μία μόνο μηχέρα ερχάστηκε τα τρία 

πρώτα χρόνια, χια να συμπληρώσει μια μικρή προσωπική σύνταξη και μετά 

αφοσιώ8ηκε στο μεχάλωμα της κόρης της.

Σε δύο-τρεις οικοχένειες χαμηλού εισοδήματος οι μητέρες "βοή9ησαν 

περιστασιακά τους συζύχους, ενώ χήρες ή διαζευχμένες μητέρες συμπλήρωσαν 

κατά καιρούς τα περιορισμένα οικονομικά της οικοχενείας με άτυπες απασχολήσεις, 

ή ευκαιριακές ερχασίες.
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Η εικόνα που οι συγκεκριμένες γυναίκες είχαν χια τον εαυτό τους και που 

αναχνωρίζεται από τις κόρες τους είναι ότι υπήρξαν συζυχοι και μητέρες, 

θεωρώντας την ερχσσία τους πριν τον χάμο σαν διάλειμμα και τη μετέηειτα σαν 

άνευ σημασίας εξαναχκασμό λόχω ανωτέρας δίας. Οι υπόλοιπες δεν ερχάστηκαν 

ποτέ και αυτό κάποτε ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυσκολίες στο πατρικό τους 

ή στην έχχαμη περίοδο της ζωής τους.

Περιορισμένη στον οικιακό χώρο, με ακυρωμένες τις δυνστότητές της, η μητέρα 

μεχαλώνει τα παιδιά μέσα σ' ένα κλίμα ασφυξίας, το οποίο ηεριχράφεται ρητά σαν 

τέτοιο, μερικές Φορές με έντονους όρους.

"  Εκανε όλες τις δουλειές μόνη της. Ητανε πολύ ερημικά στο προάστιο που 

μέναμε και έτσι ζήσαμε με τη μαμά μου ασφυκτικά ... Ηταν τρυφερός άνδρωπος με 

πολλή αχάπη, αλλά και από την άλλη μεριά πολύ καταπιεστική, δεν μας άφηνε να
II

ξεφύχουμε ποτέ, να μεχαλώσουμε.

”  Η μητέρα μου ήταν υπερπροστατευτική, με πάδος και πολύ δραστήρια, μας είχε
II

ευνουχίσει δηλαδή ... εκάλυπτε τα πάντα.

"  Παιδικά χρόνια τά’ζησα στο σπίτι με τη μαμά μου. Ημουνα παιδί δειλό, στη
II

ψουστα της μαμάς μου, ένα βήμα πριν ήτανε από τις πράξεις μας.

Η επέμβαση της μητέρας είναι συνεχής, σε όλους τους τομείς, η ανάχκη ελέχχου 

είναι τόσο έντονη, ώστε συχχέονται τα όρια, ανάμεσα σ'αυτήν και την κόρη της. 

Πέρα από τον έλεχχο που οφείλει να ασκεί ως μητέρα, φτάνει να αποφασίζει χια τα 

πάντα, στερώντας την κόρη ;αμό κά.9ε δικαίωμα πάνω στον εαυτό της. Η



πρωτογενής συμβιωτική σχέση ηαρατείνεται πολύ πέρα αηό τις πρώτες βιολοχικές 

αναγκαιότητες τροφού και νηπίου, εμποδίζοντας την εξατομίκευση.

”  Η μάνα μου από πολύ μικρή συνήθως μού'ραβε τα περισσότερα μου ρούχα, δεν 

τα αχόραζα και μέχρι να ανεξαρτητοποιηθώ κιόλας ήταν η επέμβασή της πολύ 

μεχάλη. Δεν μούκανε το χατήρι, ότι εμένα μ αρέσει αυτό, άρα 3α τό παιρνα.
• I

Έπρεπε να αρέσει σ' εκείνη.

Σημαντική διάσταση στην κοινωνικοποίηση της κόρης είναι οι "καλοί τρόποι", μια 

προσπάθεια συμμόρφωσης προς κάποια "ανώτερα” κοινωνικά πρότυπα, που είναι 

έντονα οριοδετημένα ως "χυναικεία" και απαιτούν την προς τα έξω καλή 

συμπεριφορά και τον προς τα μέσα εχκλεισμό των κοριτσιών.

Μ Η συμπεριφορά μας να είναι σωστή, to πως 9α είμαστε ντυμένες, να μην 

μαθαίνουν οι ξένοι τι χίνεται σπίτι μας. Να μην εκβραζόμαστε ανοικτά. Οι 

εντολε'ς της ήταν να μην εμπιστεύομαι κανέναν άνθρωπο που ε'χει δύο ρουθούνια,
CC

όπως της έλεχε η χιαχιά της.
. V

”  Οι αρχές της οικοχένειας τέτοιες που δεν το εηέτρεηαν. Δηλαδή δεν έβχαινα 

στο δρόμο, στο δρόμο άλλωστε δεν έβχαινα ούτως ή ά λ λ ω ς... ήμουν δηλαδή 

αρκετά απομονωμένη και μ'ένα πολύ αυστηρό πρόχραμμα. Πήχαινα την Κυριακή στο 

πάρκο, κάποια επίσκεψη ή κάποιο παιδικό ηάρχυ.

Η μητέρα μου πάντα από πίσω μας. Συνεχώς αστυνόμευση και καταπίεση. Τι 
««

3α πει ο κοσμος.



Αυτή τι ασφυκτική παρουσία της μητέρας κάποτε εχχράφεται και στον ίδιο το χώρο 

του σπιτιού :

Κοιμόμουνα σ'ένα δωμάτιο μαζί με την μάνα μου, με ταπετσαρίες στους 

τοίχους και κουρτίνες. Ουδέποτε το αισδάνδηκα σαν χωνιά μου. πολύ ψυχρό 

δωμάτιο χια μένα. Ο αδελφός μου είχε το δικό του δωμάτιο και πολύ μεχαλύτεοη 

ελευθερία.

Δεν είναι η έλλειψη χώρου που αναχκάζει στη λύση αυτή. Εκείνο που 

αμφισβητείται και απαχορεύεται εδώ είναι το δικαίωμα της κόρης να έχει έναν 

ατομικό της χώρο.

Είχαμε ένα μικρό δωματιάκι, το οποίο πολλές φορές επιχείρησα να κάνω δικό

μου δωμάτιο, αλλά συνάντησα την αντίδραση της μάνας μου, η οποία το βρήκε 

πολύ, το πήρε προσωπικά πάλι.

Το κορίτσι αισδάνεται έντονα την ανάχκη χια ένα δικό της δωμάτιο, προστατευτικό 

περίβλημα χια να κρατήσει πρώτα απ'όλα τους άλλους σε κάποια απόσταση, να 

περιχράψει κάποια όρια, που καταπατούνται και ηαραβιάζονται εφόσον καταρχήν δεν 

αναχνωρίζονται.

Αυτή η αηαχόρευση παραπέμπει και στο χεχονός της έλλειψης χώρου της ενήλικης 

χυναίκας στο σπίτι. Δεν είναι τυχαίο πως οι ενήλικες χυναίκες, ανεξάρτητα από 

την οικονομική κατάσταση της οικοχένειας και την έκταση του σπιτιού, δε 

διαδέτουν ένα αποκλειστικά δικό τους δωμάτιο, ακόμα και όταν περισσεύει, έτσι



ώστε να είναι ανά πάσα στιχμή διαθέσιμες, χια τις ανάγκες όλων των μελών της 

οικογένειας8.

I I  I
Αρχισα να μην πηχαίνω μαζί της, οι πιο ευτυχισμένες μου στιχμές ήταν να 

κάτσω έτσι λϊχο μόνη σιο σπίτι. μόνη στο χώρο. να αισθανθώ λίχο την ταυτότητά
II

μου, να την δημιουργήσω μέσα αη’όλη αυτή την καταπίεση.

7ο μόνο κατα^ύχιο των κοριτσιών είναι επομένως προς τα μέοα, είναι το κλείσιμο 

με το κεφάλι σκυμμένο στο βιβλίο.

II
Η μαμά ήταν αυταρχική προς εμένα, με αποτέλεσμα να μην έχω καθόλου δικό 

μου χώρο, πουθενά. Ετσι χια να αναπνεύσω, ή να κλειστώ μόνη μου, να τον 

διαμορφώσω μόνη μου ή ο,τι δήποτε. Είχα καταψύχει πολύ στα βιβλία και στο
• I

διαβασμα.

Καταψύχω και $υχή συχχρόνως τα βιβλία θα εχκαταστήσουν από πολύ νωρίς έναν 

τρόπο ζωής στα προικισμένα αυτά κορίτσια, που θα αποδειχθεί καθοριστικός χια τη 

μετέπειτα ζωή τους.

κ κ κ * S.

8 Κλασικό χια το θέμα αυτό το βιβλίο της V. Woolf "A room of one’s Own”. 
Εζάλλου ένας από τους κυριότερους δείκτες του χαμηλού statue των χυναικών 
είναι η έλλειψη ιδιωτικού χώρου. ”... Αυτό το σύμπτωμα αποτελεί ψαύλο κύκλο 
εφόσον το να έχει κανείς δικό του >ίώρο σημαίνει να έχει τον έλεχχο των 
πληροφοριών πού απορούν το πρόσωπό του, αυτών που θα θελήσει να κοινοποιήσει 
αλλά και τον έλεχχο του ποιος θα έχει πρόσβαση στο χώρο αυτό”. I. Hanson,
S. Ramsey, όπως αναψέρεται,.στο Γ. Elkin, G. Handel (1984) σ. 217.

ι>Λ



Αν ία  παιδικά χρόνια χαρακτηρίζονται χενικά από έλλειψη ιδιωτικού χώρου, αυτό 

πάντως είναι περισοότερο αισθητό χια το μικρό κορίτσι, που περιορίζεται στο σπίτι, 

ενώ ο αδελφός του ξε&εόχει χοηχορότερα στο δρόιιο, που 3εωοείται ο φυσικός του 

χώρος.

Η συνεχής παρουσία των ενηλίκων θα συνεχιστεί χια τα κορίτσια εντονότερη στην 

ε^ηθεία ενώ 8α υποχωρήσει τελείως ως προς τα αχόρια. Νεχαλώνοντας δηλαδή, το 

κορίτσι αισθάνεται τον κλοιό να σε>ίχχει χόρω του, ενώ ο αδερφός του ενθαρρόνεται 

, στην τάση του χια αυτονόμηση.

Για τις χυναίκες της έρευνας στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τα παιχνίδια είναι 

κοινά-χια αχόρια και κορίτσια. "Το μικρό κορίτσι είναι ένας μικρός άνδοας", 

ιδιαίτερα στις οικοχένειες με περισσότερα παιδιά. Αρχότερα 3α χωρίσουν, ανάλοχα 

με το (ρύλο : Βίαια, εξωστρείή και υπαίθρια τα παιχνίδια των αχοριών, σπιτικά και 

ειδυλλιακά των κοριτσιών. δστόσο σε καμίαν ανάμνηση δεν εμφανίζεται "έμφυτη" 

αυτή η "κλίση". Αντίθετα, τα κορίτσια έχουν σα$ώς την αίσ3ηση της παρέμΒασης 

στις εηιλοχές τους, και από πολύ νωρίς ξέρουν ότι οι περιορισμοί αυτοί έχουν 

σχέση με το $.ύλο τους. Η Βιολοχία αρχίζει να χίνεται πεπρωμένο.

Αυτό χίνεται ιδιαίτερα αισθητό στις οικοχένειες εκείνες που τα μικρά κορίτσια 

έπαιζαν μαζί με τους αδελφούς, ελεύθερα στην αρχή, και χνώρισαν τις 

"αχορίστικες" δραστηριότητες, καθώς και σε κορίτσια που μεχάλωσαν σε χειτονιές 

σε ηλικία που οι χονείς έκριναν "ουδέτερη" ώστε να μην χρειάζεται να παρέμΒουν.

Μεχάλωσα σε χειτονιά, πολύ μαζί με τον αδελφό μου και αρκετά 

απομακρυσμένη από τους χονείς μου, δηλαδή το χκέτο των παιδιών και το χκέτο



ίων μεχάλων, πολύ παλιά, ηροσχολικά. Μέναμε ο' ένα σηίχι οε χειτονιά, πολύ 

παιχνίδι, πολύ χλυκιά εικόνα όλων αριών ίων πρώτων χρόνων. "  '■

Η πρώτη παιδική ηλικία είναι χευάτη ευτυχισμένες αναμνήσεις και την αίσθηση 

δύναμης, που δίνει η ανεξαρτησία και η ελευθερία των κινήσεων.

Μέχρι τότε ήμουνα ά^οβη σ' αυτή την ηλικία, έβαζα τα χέρια μου μες τις 

τρύπες που βχαίνανε οι σμέρνες από δίπλα και είχα μάθει να κολυμπώ εκεί στα
Μ

άχρια νερά. Δεν είχα φόβους πιο μικρή.

Άλλοτε πάλι ο πατέρας έπαιζε με τις κόρες σαν νάταν οι χιοί, που δεν είχε ...

"  Ο πατέρας μας έπαιρνε χια κυνήχι, μ'έμα3ε σκοποβολή και 5 ετών να ανάβω 

$ωτιά ... Οταν μεχαλώσαμε λίχο μας παρέδωσε στη μάνα μου να μας μεχαλώσει
• I

σαν κοριτσάκια.

Η περίοδος ανακωχής, κατά την οποία τα κορίτσια μεχαλώνουν σαν τα αχόρια, δεν 

κρατάει πολύ, ο πατέρας αθετεί την υπόσχεση που φάνηκε να δίνει ότι δα 

αναδρέφει τις κόρες διαφορετικά, επιτρέποντας την πρόσβαση σε χώρους 

ανδρικούς, παύει να παίζει και τα κοριτσάκια "παραδίνονται" στη μητέρα. Η 

σοβαρή δουλειά της χυναικείας διαπαιδαχώχησης αρχίζει από τη μητέρα και 

σημαίνεται με περιορισμό.

"  Δεν έπαιζα με κούκλες, πάντα στους δρόμους, στα δέντρα, στα χαντάκια,

μάδαινα κρυ&ά ποδήλατο, η μάνα μου το απαχόρευε ... επαρχία. Ήταν ανήβικο χια 

τις χυναίκες. Παρ' όλο που ήταν πολύ προοδευτική.
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Η αντίφαση είναι Φαινομενική. Η μητέρα δεωρείχαι προοδευτική σχπ μικρό 

επαρχιακό πόλη - προσωρινό διαμονή της οικογένειας - σε σύχκριση με χις άλλες 

μητέρες. δεν είναι τι ποσότητα των αηαχορεύσεων όμως καδορισιικό. Είναι η 

συμβολικό διάσταση χπς μίας έστω απαγόρευσης, που αρκεί χια να οριο3ετόσει χπν 

ιεραρχικό διαφορά. Μια αηαχόρευση που προστί3εται σε μύοιες όσες Σ η μ ε ρ ιν έ ς , 

άρρπχες, δεδομένες που, έστω και αν χο κορίτσι δεν συνειδητοποιεί, ωστόσο 

ανεηαίσ3πχα διαμορφώνουν την χσυχόχηχά του. Κάποια σιιχυό σε σχέση u' ένα 

παιχνίδι, με μια δραστηριότητα, έρχεται και η ρητό αηαχόρευση. Χαράζεται σχη 

μνήμη και είναι ζωντανό 40 χρόνια αοχότερα, μάθαινα κρυφά ποδήλατο '.

«
*

Κά3ε τέτοια αηαχόρευση κρύβει πίσω της μια περισσότερο ό λιχότερο άμεση 

σεξουαλικό αναφορά. Το ποδήλατο απαχορεύεται στα κορίτσια μόνο, χιατί είναι 

ανή3ικο, ενώ χια τα αχόρια είναι ένα αντικείμενο, ένα παιχνίδι, ή έστω ένα μέσο 

μεταφοράς. Πέρασμα απότομο σ' ένα άλλο επίπεδο συμβολισμού που δείχνει άμεσα 

πώς οι λέξεις, τα αντικείμενα, οι πράξεις, δεν είναι ποτέ ουδέτερες ή ανώδυνες.

Από δω και πέρα, ακόμα και όταν το κορίτσι δεν υπακούει, 3α το κάνει κρυφά.

Κά3ε ανυπακοή όμως αποτελεί έμμεση αναχνώριση της απαχόρευσης και σημαίνει
* *

την εσωτερίκευση της διαφοράς.'

Το αποτέλεσμα της άνισης κοινωνικοποίησης 3α έχει ένα ψυχικό κόστος, με 

μακροπρό3εσμες επιπτώσεις.

Το ςευχάρι των αντιδέτών, συμμόρφωση -  αντίσταση, το συναντάμε συνέχεια στις 

μαρτυρίες. Κ συμμόρφωση στον χυναικείο ρόλο αναπόφευκτα εμπλέκει το κορίτσι 

στις δουλειές του σπιτιού.
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Νσ μάθεις να περιποιείσαι. 0 προορισμός της γυναίκας είναι να ηεριηοιείχαι 

ιον άντρα. Μου φαινόντουσαν τόσο χελοία και τα κοροΐδευα. Αλλά εντούτοις 

έκανα πάρα πολλές δουλειές στο σπίτι. Η3ελα από κάποιο φιλότιμο να ξεκουράζω 

τη μαμά, νσ μην τα κάνει. Δηλαδή όταν λέμε δουλειές από πολύ μικρή, 

σφουχχαρίσματα, καμηινέδες, πλυσίματα. 0 αδελφός μου δεν φίλοτιμήθηκε
Μ

ηοιέ 1

I I

0 ανδρισμός επιβάλλει την αποχή του αδελφού από τις δουλειές, άλλωστε η μητέρα

δεν 9α τό'9ελε ακόμα κι αν εκείνος προσφερόταν.
« \Η

II
Είχα αμφισβήτηση από παιδί, ήθελα να ξεπεράσω την παιδεία μου, πήχαινσ και 

κοινωνοίίσα κάθε Κυριακή χωρίς να νηστέψω. Θεομπαίχτης. Μεχάλη Παρασκευή, 

κόκκινα αυιά έτρωχα. Απομυθοποιούσα τα μυθιστορήματα που διάβαζε η αδελφή
^ II

μου. ‘Εμπαινα στο Ιερό και έπιανα τα πάντα και δεν ηάθαινα τίποτε.

Καταστροφή των ειδώλων, εκδίκηση, όχι όμως κάθαρση, χιατί το κενό παραμένει 

κενό και η σωτήρια επεξερχασία του λόχου παραμένει απρόσιτη.

Η σιωπή που χωρίζει τους μικρούς από τους μεχάλους, οριοθετώντας τις 

επικίνδυνες περιοχές, εμποδίζει ταυτόχρονα την ουσιαστική επικοινωνία. Η 

αυταρχική οικοχένεια στηρίζεται συμβολικά στην ύπαρξη τους και αναχκάζει τα 

μέλη της σε συμμόρφωση. Η έννοια του κλειδιού επιβεβαιώνει τη Φυλακή.

Σ' αυτή την περίοδο οι δραστηριότητες που επιτρέπονται στα κορίτσια σαν συμβατές 

με τη χυναικεία φύση είναι προνόμια που απαχορεύονται στα αχόρια. θα ήταν 

ωστόσο λάθος να ισχυριστεί κανείς ότι υπάρχει δικαιοσύνη στο μοίρασμα των 

περιοχών, που ισχύουν χια κάΐθέ φύλο, ή ότι χρησιμεύουν μόνο χια να ενδυναμώσουν



χις ιόιόχηχες ηου 3εωρούνχαι φυσικές και οριο3εχούν χτι διαφορά χους. Οι 

περιορισμοί χρησιμεύουν βέβαια και σχην καχασκευή χου άνόρα, όπως οι ανχίσχοιχοΓ 

ηου ισχύουν χια χο κορίχσι. Δεν είναι όμως ουχε ισόχιμοι οΰχε δίκαια μοιρασμένοι, 

αλλά ανχί3εχα είναι μηχανισμοί ηου κατασκευάζουν αυ3αίρεχα και σχηρίζουν 

ιόεοΛοχικά αυχή χην ασύμμεχρη διαφορά.

Για αυχόν χο Λόχο οι περιορισμοί, ηου ηλήχχουν χα αχόρια μέσα σχο δεδομένο 

κοινωνικό πλαίσιο, ανχί να Λειχουρχούν ως προνόμια ηου δυναμώνουν χο κορίχσι, 

επιβεβαιώνουν ανχί3εχα χον αδύναχο και δευχερεύονχα ρόλο χου. Εδώ οι χυναικείες 

δρασχτιριόχηχες ανήκουν σχα ηεριχχά, σχις ηολυχέλειες και όχι σχην ουσία χης 

ζωής που είναι η μελλονχική επαχχελμαχική και κοινωνική δρασχηριόχηχα, η οποία 

ηροορίζεχαι αηοκλεισχικά χια χους άνόρες.

Εχσι, ενώ χα κορίχσια έχουν χην ευκαιρία να ηλουχίσουν χους ορίζονχές χους με 

μια μόρφωση ηλαχύχερη και πιο ενδιαφέρουσα, σχην κοινωνία ηου ζουν και σύμφωνα 

με χις ισχύουσες αξίες, χο "προνόμιο" αυχό χις π ερ ιχ ρ ίε ι ως λιχόχεοο έχκυρες, 

ενώ χαυχόχρονα οι ίδιες δρασχηριόχηχες ηου χους εηιχρέηονχαι, υηοχιμώνχαι από χο 

χεχονός όχι είναι χυναικείες9.

2ε συνεχή αλληλεπίδραση, η χυναίκα ηροκαλεί χην εκ3ήλυνση (feminization) χων 

δρασχηοιοχήχων χης και οι δρασχηοιόχηχές αυχές ηροκαλουν, με χη σειρά χους, χην 

εκ9ήλυνση χης χυναίκας.'

Οι &υλεχικές ηροδιαχρα&ές κάηοχε αχχίζουν χο ηαράλοχο :

9 Β?ι. χια παράδειχμα χο κλασικό δοκίμιο χη£ Μ.Ζ. Rosaldo (1974), όσον α$ορά 
χην υηοβά3μιση xwv "χ υ ν α ικ ^ ν "  δρασχηριοχηχων.
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Του ά δ ε ιο υ  μου του άρεσε να ζωχρα$ίζει, εμένα έκαναν μάθημα ζωχρα*ικής,^
II

εκείνου άρεσε π μουσική, εχώ πιάνο.

Το μικρό κορίτσι χωρίζεται βίαια από ιούς "μικρούς άνδρες". Με καταιχισμό 

περιορισμών, απαγορεύσεων αλλά και αμοιβών και εν9αρρύνσεων 9α μειακινη9εί 

προς ιούς χώρους που ιης επιτρέπονται.

1.2.2. Υηαχοή χαι καλή επίδοση στο σχολείο

" Το σχολείο 9εωρείιαι ο δεύτερος σημανιικός θεσμός κοινωνικοποίησης μετά ιην 

οικογένεια και ουσιαστικά ο πρώτος δημόσιος χώρος, που 9α προετοιμάσει τα 

ανήλικα άτομα από νωρίς χια τον κοινωνικό ρόλο που 9α κληθούν να αναλάβουν ως 

πολίτες αρχύτερα.

Η αντίφαση ανάμεσα στις προδιαγραφές του γυναικείου ρόλου και την προετοιμασία 

χια ένα χώρο στην ουσία απαγορευμένο, εφόσον χαρακτηρίζεται "ανδρικός”, 9α 

χινει χια πρώτη φορά αισ9ητή την ώρα της επιλοχής των σπουδών. Για την ώρα, η 

σχολική περίοδος δεν βιώνεται συγκρουσιακό ως προς τη διάσταση των φυλετικών 

απαγορεύσεων. Και όμως το σχολείο, όπως και η οικογένεια, στηρίζεται στις ίδιες 

αυτές αρχές της ιεραρχίας και του κοινωνικού καταμερισμού των ρόλων που 

διέπουν τη λειτουργία όλων των 9εσμών στην πατριαρχική κοινωνία.

Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία αχόρια και κορίτσια, παρά την κοινή εκπαιδευτική 

πρόθεση, υπόκεινται σε διαφορετική μεταχείριση και δέχονται διαφορετικά 

μηνύματα, σε σχέση πάντα με την αναμενόμενη συμπεριφορά που αρμόζει στο 

κοινωνικό ίύλο τους. Το πώς τα κορίτσια όχι μόνο δεν ενθαρρύγονται στην 

απόκτηση μιας δυνατής, αυτόνομης προσωπικότητας αλλά αντίθετα υπονομεύονται



στην ποοσπάθειά χους χια χπν ολοκλήρωση ιπ ς  ηοοσωπικόχηχάς χους, 

εικονοχραφείχαι και από χις αναμνήσεις που αναφέρονχαι σχα πρώτα σχολικά 

χρόνια.

Οι χυναίκες της έρευνας υπήρξαν, ιιε ελάχιστες εξαιρέσεις, υπάκουες και άριστες 

μαθήτριες. 2το δημοτικό σχολείο, το καθήκον χια υηακοή και μάθηση συμπίπτει με 

την εικόνα των χονιών χια την τέλεια κόρη. Τόπος προβολής των ναρκισσιστικών 

επιθυμιών, η έξυπνη κόρη ικανοποιεί τις προσωπικές και κοινωνικές φιλοδοξίες των 

χονιών και με τη σειρά της ικανοποιείται από την αναχνώοιση της αναμενόμενης 

συμπεριφοράς.

Είναι μιά εποχή ειδυλλίου, ανάμεσα στους τρεις πόλους χης σχέσης : χονείς, 

δασκάλα και η μικρή καλή μαθήτρια. Οι επιθυμίες και των τριών συμπίπτουν, 

χωρίς τις συχκρούσεις που 3α προκαλέσουν αρχότερα η ανάχκη ανεξαρτητοποίησης, 

η επιλοχή του κλάδου και το ηροχώρημα σε ανώτατες σπουδές. Σ' αυτή την ηλικία 

η χαρά της επιβεβαίωσης των πνευματικών ικανοτήτων έρχεται σαν συνέχεια της 

ανάχκης του παιδιού να έχει την έχκριση και την αχάπη των ενηλίκων, σε μιαν 

ακόμα δραστηριότητα.
»

' Λ

Μ II
Εχώ ήμουν καλή μαθήτρια, ήμουν έξυπνη στις χλωσσες ...

II II
Μου άρεσε πολύ το σχολείο, μ' άρεσαν τα καλά λόχια ...

II
Με είχαν αρκετά ελεύθερη, ούτε βελόνα, ούτε κέντημα. Ήμουνα καλή 

μαθήτρια, υπάκουο παιδί, άκουχα όλο καλά λόχια.
II



Αρισχες επιδόσεις και υηακοή είναι όσοι μίας και μόνης ηραχμαχικόχηχας, χτις 

ανάχκης χου παιδιού ν' αρέσει.

Σ' αυιό χο σημείο είναι ενδιαφέρουσα η αντιπαραβολή χων λεκτικών ζευχαριών: 

Βελόνα-ηίεστι, ελευ3ερία-καλή σχολική επίδοση. Η απειλή χης παραδοσιακής 

χυναικείας απασχόλησης ήχαν μέσα σχο πεδίο χων ηώανοχήχων ακόμα και χια χις 

νεόχεοες χυναίκες χης έρευνας.

Από χην άλλη πλευρά, η έμπαση σχο "καλά λόχια" σε χόσο παλιές αναμνήσεις 

Φανερώνει χη σηουδαιόχηχα χης εμπειρίας αλλά και χη σημασία χης χια χην 

σημερινή εικόνα χου εαυχου χους, όπως αναχνωρίζουν και οι ίδιες οι χυναίκες.

Ήμουνα χο κλασικό παιδί, ήμουνα πολύ καλή σχο σχολείο. Ήξερα από χριών- 

χεσσάρων χρόνων να διαβάζω. Μου άρεσε, ή9ελα να ηηχαίνω και έπαιρνα και πολύ 

μεχάλη επιβεβαίωση που μεχράει σιη ζωή μου ακόμη. Ημουνα χο καλό παιδί χου
II

σχολείου και οι χονείς μου ακούχανε πολύ καλά λόχια.

Μου άρεσε πάρα πολύ χο σχολείο, χα πάχαινα πολύ καλά και ήμουνα πολύ 

ειιχυχισμένη κυρίως σχο χυμνάσιο. Σχο δημοτικό λίχο πιο Φλου δεν 9υμάμαι καλά, 

δεν είχα πάνχως προβλήματα, λέχανε καλά λόχια σχη μαμά μου. Σχο χυμνάσιο
II

ανχλοόσα πολλές ικανοποιήσεις και επιβεβαιώσεις διάφορων χύηων.

Σχο δημοχικό, χα "καλά λόχια" - αξιοπρόσεχχη η παιδική επαναλαμβανόμενη 

έκφραση - Φαίνεχαι να αηοχελούν αυχοχελή σχόχο. Αναχνώριση από χη δασκάλα, 

αναχνώριση χων επιδόσεων από χη μηχέρα, χο μικρό κορίχσι δεν ξεχωρίζει χι είναι 

σημανχικό, χιαχί ακριβώς με αυχήν χη σχεχική ασάφεια λειχουρχουν και οι 

επιβεβαιώσεις χου περιβάλλοντος. Υπάρχει εδώ μια συχχυση ορίων σε σχέση με χο



χι ακριβώς εν3αρρύνεχαι αυτή χην περίοδο, π ηνευμαχική αρισχεία ή η συμμόρφωση 

σχο μονχέλο χου υπάκουου κορασιού, με χπν επιπλέον επιβράβευση όχι υπακούει '* 

σ' αυχές χις προσδοκίες10.

Την ίδια περίοδο, ίο αχόρι δέχεχαι και αυχό κάδε είδους πιέσεις σχον αιιχαρχικό 

σχολικό χώρο, όμως σχην πεοίηχωση χου υπάρχει πολύ μεχαλύχεοη ανεκχικόχηια 

σχην ανυπακοή ίου, η οποία δεωρειχαι άλλωσχε εχχενές χαρακχηρισχικό ίου φύλου 

ίου. Οι ενθαρρύνσεις και οι ανχομοιβές χια χις σχολικές επιδόσεις είναι επομένως 

πολύ πιο σαφείς ως προς ία μηνύμαχά χους από ό,χι ισχύει χια χο κορίχσι.

Αν σχο χυμνάσιο, χώρο σχεχικά αποσιασιοποιημένο, οι ικανοποιήσεις και οι 

επιβεβαιώσεις ποικίλλουν, σχο δημοχικό, η προσωπική σχέση με χη δασκάλα-μάνα 

επιβεβαιώνει και παχιδεύει χαυχόχρονα χο προικισμένο παιδί, ηερισσόχεοο από χη 

μέχρια ή κακή μαΒήχρια, και χο υποχάσσει σχην χελειόχηχα χου ρόλου χου.

Ιχ ις  αναμνήσεις μου από χο δημοχικό και γυμνάσιο, χαρακχηρισχικό είναι η 

καλή μαΒήχρια. Κάπου χο χράβαχα και χω χιαχί μ' άρεσε και υπήοχε και η πίεση.
II

Ήχαν αδιανόηχο να μη βχώ πρώιη.

%

Η πίεση χια συμμόρφωση χαρακχηρίζει χο σχολικό χώρο όπως και χο σπίχι, αυχό που 

διακινδυνεύεχαι και σιους δύο είναι η αχάππ και η έχκριση από χα σημαίνονχα 

πρόσωπα.

10 'Οσον αφορά χον ελληνικό χώρο η H. Νασιάκου (1977) έχει δείξει χη συσχέχιση 
χων προσδοκιών xnc μηχέρας μέ χο κίνηχρο επιχυχίας χου παιδιού. Εξάλλου η 
J.C. Smirgel (1975) εΦίσχά χην προσοχή σχο χεχονός χης υπερβολικής επένδυσης 
από χις μηχέρες σ' ορισμένες πράξεις χου παιδιού, έτσι ωσχε αυχές να μην 
χρησιμεύουν ως απόδειξη χων ικανοχήχων χου αλλά ως μέσο επιβεβαίωσης και 
αποδοχής χου από ιούς άλλους, σ. 172.
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Λεν μπορούσα να. δεχτώ παρατήρηση. Επειδή ήμουνα καλό παιδί στο σχολείο 

και συνήθως πρόσεχα, μια φορά - μάλλον 9α μιλούσα - η δασκάλα, χωρίς να 

φωνάξει καθόλου, είπε απλώς το όνομα μου και εχώ εκδήλωσα φοβερό 

ψυχοσωματικό την επόμενη μέρα, τόση χια εμετό πηγαίνοντας στο σχολείο. Είχε
II

απορήσει π μητέρα μου, οχτώ η ώρα κάθε πρωί εμετό και το έλεχξε.

Διαπιστώνουμε ότι η καλή μαθήτρια δεν "αποταμιεύει" ασφάλεια και αυτοεκτίμηση 

από την αποδεδειγμένη εξυπνάδα της, αντίθετα χίνεται πιο ευάλωτη και καταρρέει 

στην πρώτη επίπληξη που αμφισβητεί χια λίχο την υηακοή της, τον άλλο όρο που 

συμπληρώνει την εικόνα. Η πνευματική ικανότητα δεν αξιολογείται ανεξάρτητα 

από τη συμπεριφορά, αλλά αντίθετα καθορίζεται από αυτήν - σύμφωνα με την 

ηροδιαχρα^ή που θέλει τα κορίτσια ήσυχα - έτσι ώστε η μικρή μαθήτρια να βιώνει 

με διαφορετικό τρόπο, "χυναικείο", την κοινή με τα αχόρια σχολική εμπειρία.

Εντούτοις, μολονότι το φυλετικό πλαίσιο υπερπροσδιορίζει το σχολικό χώρο, η 

εκπαίδευση στην ουσία της είναι μια θετική εμπειρία και σαν τέτοια βιώνεται, παρά 

τις πιέσεις και την αυταρχική δομή του ελληνικού σχολείου.

II
Δεν αισθανόμουνα την καταπίεση να ηροσωηοποιείται σε μένα. Αισθανόμουνα 

ότι η δομή του σχολείου είναι τέτοια. Αλλά, αν ήθελες να μάθεις, μπορούσες να 

διαβάσεις και εμένα μου έδινε απόλαυση το διάβασμα, δεν έβλεπα σαν καθήκον 

την εκπαίδευση, σαν βάρος, ότι έπρεπε να ξεμπερδεύω απ’ αυτήν, αισθανόμουνα ότι
II

παίρνω πολλά ηράχματα, ότι ενδυναμώνομαι.

Μ
Δεν θυμάμαι το σχολείο με πολύ μεχάλη πίεση. Βέβαια είχε όλα αυτά στο

χυμνάσιο, το κορδελάκι, τον χιακά, αλλά δεν θυμάμαι να είχαν καμιά ιδιαίτερη

&



σημασία, εντέλει, αυτά τα ηράχμαια. Δηλαδή τόσο πολύ να μας πίεσαν, που να
«I

μην έχουμε ευχαριστηθεί αυτά τα χρόνια. ^

Σύμφωνα με τη σημερινή χνώση, είναι αναμφισβήτητο χεχονός ότι τσ κοινωνικά 

σύμβολα, ο χιακάς και το κορόελάκι, έχουν αποφασιστική σημασία τόσο στην 

καθημερινή άσκηση συμμόρφωσης όσο και ως εμβλήματα του φύλου. Η χυναίκα, που 

μιλάει σήμερα, ασφαλώς δεν θυμάται την πίεση, χιατί δεν βιωνόταν σαν τέτοια. 

Εντούτοις αν και σήμερα χνωοίζει, θεωρητικά, το ρόλο των συμβόλων, υποτιμά τη 

διαμορΦωτική και αλλοτριωτική τους δύναμη, αξιολοχώντας τα μέσα στον ρού της 

όιήχησης στη διάσταση που εκλαμβανόταν τότε, ως απλό θέμα εμφάνισης.

Η εμπειρία του σχολείου λοιπόν βιώνεται θετικά και διαπιστώνουμε ότι τα 

καταπιεστικά στοιχεία που περιέχει δεν ανακαλούνται ως αρνητικά.

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι η συναισθηματική Φόρτιση της ανάμνησης αναόίόει την 

αίσθηση της εμπειρίας όπως είχε βιωθεί τότε, αναδεικνόοντας ταυτόχρονα και ττιν 

εμμονή των παλιών αυτοματισμών (conditioning), παρά τη συνειδητοηοίηση.

Ο κολαρισμένος, κάτασπρος χιακάς και η καλοδεμένη κορδέλα, συνεχείς 

υπομνήσεις της αρμόζουσας συμπεριφοράς, αποθαρρύνουν τις έντονες κινήσεις, τα 

βίαια παιχνίδια και τη ρυπαρότητα. Φροντίδα της μητέρας στην παιδική ηλικία, η 

άωοχη εμφάνιση ηέρναχε στην ευθύνη της κόρης όταν μεχάλωνε, επικυρώνοντας 

και συμβολικά τη συναίνεσή της.

Ήταν το σχολείο ιδιωτικό, όπου παίρναμε μια παιδεία κλασικότατη και 

θεωρητική, όπου και από κει δεν υπήρχε χαρά ... δηλαδή το στοιχείο αυτό είναι το 

χαρακτηριστικό, ότι ε'λειπε η^αρά, αυτό είναι σίχουρο και στα σχολικά μου χρόνια
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και σια εφηβικά. Τότε βέβαια ήμουν ηάρα πολύ ευχαριστημένη. Ευχαριστημένη, 

χαιρόμουν αυιό to σεβασμό που είχα. Καλή μαθήχρια, από ηάρα πολύ υικρή ένιωθα·» 

να συμμετέχω και στη ζωή ιης οικογένειας, ήμουνα σοβαρός άνθρωπος από πολύ 

μικρό ηαιόί και αυιό μ' έκανε να χαίρομαι, να έχω μια υπευθυνότητα, να χαίρομαι 

... όχι να χαίρομαι με χην έννοια χπς χαράς, να ικανοποιούμαι. Αρχύτερα σχην 

εφηβεία είχα αρχίσει να νιώθω, να όυσανασχειώ, όμως δεν έβγαινε συνειόηιά
• I

πάνια.

Μεχαλώνονιας, ια "καλά λόχια" παραχωρούν τη θέση ιούς σε αξίες, όπως η 

υπευθυνότητα, η σοβαρόιηια και ο αυτοέλεχχος. Η ικανοποίηση ανιλείια ι από ιην 

πρώιμη ανιαηόκριση σε προσδοκίες που αξιολοχούν ιην ενήλικη συμπεριφορά, υπό 

ιον όρο να ασκείιαι μέσα σια "χυναικεία" περιθώρια. Η μελέτη ενθαρρύνεται, 

αντίθετα με ιυχόν άλλες επιθυμίες που θα απαιιούσαν ελεύθερη μειακίνηση έξω 

από το χώρο ιου σπιτιού.

Εχω είχα μάθει να εντυπωσιάζω λιχάκι με τις χνώσεις μου και το μυαλό μου 

και να δημιουρχώ ένα δέος. Το μπράβο δεν ήταν ούτε δώρα ούτε ... βέβαια το 

εκτιμούσανε, αν και το χρησημοποιούσανε χια να προβάλουνε το εχώ τους, δηλαδή
II

ο δικός τους εχωισμός ότι είχανε τη super μαθήτρια π α ιδ ί....

19
Είχα όλα αυτά τα πρότυπα. Στην οικοχένεια δεν ήταν ποτέ τα λεφτά ούτε οι 

βαθμοί, είναι η αλήθεια, αλλά ήταν οι χνώσεις, οι χλώσσες, υπήρχε μια παράδοση
II

στην οικοχενεια με βιβλία.

Είναι φανερό πως μεχαλώνοντας τα κορίτσια οι αναφορές αλλάζουν. Η μόρφωση 

τοποθετείται πλέον στο επίκεντρο των επιθυμιών. Η μόρφωση, σαν αξία



χαρακτηριστική της ελληνικής κοινωνίας, θεωρείται αυτονόητη στους 

προνομιούχους και προϋπόθεση ανόδου σ' αυτούς που τη στερήθηκαν. ^

II Μ
θα σωζόμσσχαν με χα χράμμαχα, πίστευαν οι δικοί μου ...

Μ ,
Το βιβλίο μου το αχοραζανε, ενω σαν παιδί παιχνίδια δεν είχα, βιβλία μου

Μ
αχοράζανε. Αν και όχι παιδικό βιβλίο, πήχα κατευθείαν στα μεχάλα ...

Πήχα πολύ μικρή σχολείο και αισθανόμουνα μεχάλη πίεση να μεχαλώσω. Το
«(

διάβασμα ήταν ο κόσμος μου.

Για τη μαθήτρια, ο κόσμος που ανοίχεται με το βιβλίο είναι κόσμος φανταστικός, 

που της επιτρέπει την πνευματική απόδραση από μια φυσική πραχυατικότπτα, που 

την πιέζει όλο και περισσότερο. Ο κόσμος αυτός είναι ελάχιστα συνδεδεμένος με 

τις υλικές και κοινωνικές υποσχέσεις, που έχει χια τους χονείς η μόρφωση.

Τα κορίτσια συμμορφώνονται ακόμα στις προσδοκίες των χονιών, συνεχίζοντας τις 

υψηλές επιδόσεις στο σχολείο, η μάθηση ωστόσο έχει χίνει χι* αυτές αυτοσκοπός. 

Βέβαια, το υψηλό επίπεδο επίδοσης που απαιτείται έχει εσωτερικευτεί, έχει χίνει 

μέρος της εικόνας του εαυτού τους, πράχμα που θα τις βοηθήσει αλλά και θα τις 

ταλαιπωρήσει στις επιλοχές τους, αρχότερα.

Η διαδικασία που ξεκίνησε στις πρώτες τάξεις του δημοτικού δεν είναι εύκολο να 

αντιστρα$εί εΐρόσον έχει αποκτήσει αυτονομία, πέρα από τις όποιες αναχνωρίσεις 

και εναντιώσεις. Δάσκαλοι και χονείς, σαν μαθπτευόμενοι μάχοι, δεν μπορούν 

εφεξής να ελέχξουν τα καινά δαιμόνια που κάλεσαν εν αχνοία των.
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Μου παρείχαν βιβλία πιστεύω χιατί δεν μπορούσαν να τα ελέχξουν. Ο πατέρας
*·»

μου ήταν ένας πάρα πολύ έξυπνος άν9ρωηος αλλά είχε τελειώσει απλώς το · 

ελληνικό σχολείο, επομένως μπρουσε να μου τα παίρνει χωρίς να φοβάται μπας κι 

είναι ανατρεπτικά, διότι αν τα ήξερε 9α ήξερε ότι αυτά που διάβαζα εχώ ήταν 

αντί9ετα με αυτά που πίστευε αυτός. Και είχε οπωσδήποτε και το 9αυμασμό στη
Μ

μόρφωση Το έχουν οι άνβρωποι που έχουν στερη9εί.

I»
Από τότε που ήμουνα στο δημοτικό το διαβασμα ήταν δική μου υπό9εση, 

δηλαδή αισ9ανόμουνα ότι ήταν ο δικός μου χώρος. Αυτοδικαιωνόμουνα και ήταν
II

χισ. μένα και μιά ελπίδα. , ^

Τα βιβλία χίνονται τόπος φυχής και αναζήτησης, ιδιαίτερα όταν το οικογενειακό 

περιβάλλον είναι αυστηρό και αηοθαρρυντικό. Χώρος διπλά ζωτικός, σε όλες 

εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το σχολείο βιώνεται σαν συνέχεια του 

σπιτιού, με την αυταρχικότητα των δομών του ενισχυμένη και από την απομόνωση 

των φύλων.

·* , , . · ' 
Ζούσα σε μιά χυάλινη σφαίρα, και στο χυμνάσιο* άλλο ερημητήριο εκεί πέρα ...

II
άνδρο... 9α τρελαινόμουνα χωρίς τα βιβλία ...

Μεχάλη η αυστηρότητα στο Παρ9εναχωχείο, ασφυκτική, μόνη διέξοδος το
II

διάβασμα, το εξωσχολικό.

Πολύ αλλιώτικος είναι ο τόνος των αναμνήσεων από τους ελάχιστους, δυστυχώς, 

προοδευτικούς σχολικούς χώρους, στους οποίους ορισμένες μα9ήτριες είχαν το 

προνόμιο να φοιτήσουν, στην τόσο κρίσιμη χια την ταυτότητα περίοδο της εφηβείας.
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Ζωχρσ*ιζσ, έχρα$α πολύ, πράγμα που χινότσν αποδεκτό στο σχολείο ... Εκεί που 

δεν είχα κανενός είδους επιβεβαίωση στο σπίτι μου, είχα επιβεβαίωση στο σχολείο 

και αυτό αντιστάθμιζε κατά πολύ. Η ζωή μου μετα^έρθηκε εκεί ... Αισθανόμουνα
II

πάρα πολύ ζωντανή, πολύ δυνατή.

Οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν μεταβάλλουν ωστόσο τη χενική εικόνα. ‘Ολες οι 

προηγούμενες αναφορές των χυναικών στην ενθάρρυνση της πρώιμης πνευματικής 

τους ανάπτυξης καθώς και οι απαιτήσεις χια σοβαρότητα και υπευθυνότητα πρέπει 

να ερμηνευτούν μέσα στα αναχρονιστικά πλαίσια της οικογένειας και του σχολείου. 

Η δυσφορία χια την πίεση που τις σπρώχνει να μεγαλώσουν, ταυτόχρονα με τους 

αυξανόμενους περιορισμούς που τις κρατούν ακινητοηοιημένες, πρέπει να 

ερμηνευτεί σαν αντίσταση, περισσότερο ή λιχότερο συνειδητή, σ' αυτούς τους 

περιορισμούς.

Η επιθυμία των σημαντικών προσώπων χια την πρώιμη ενηλικίωση των κοριτσιών, 

συνδυασμένη με μια ταπεινωτική μεταχείριση απόλυτου ελέχχου που την αναιρεί, 

παχιδεύει ανάμεσα σε αντιφατικά μηνύματα και εμποδίζει τον αυτοπροσδιορισμό 

τους.
• \

Ωστόσο, η ανακολουθία αποδεικνύεται φαινομενική μόνο, αν ανα^ερθούμε στο 

φυλετικό ρόλο της συζύχου και μητέρας. Τότε η ευθύνη της προφύλαξης μέχρι τον 

τελικό προορισμό και η ευχή της χρηχορης ανάληψης του ρόλου ερμηνεύουν την 

παραπάνω αντίφαση. Το νέο στοιχείο που έχει απρόβλεπτα παρεμβληθεί και δίνει 

την αίσθηση δυσαρμονίας είναι το διάλειμμα των σπουδών, που οι προικισμένες 

κόρες τώρα διεκδικούν και οι εξωτερικές συνθήκες επιτρέπουν.

• I



126

1.2.3. 'Ερ»ς-βάναχος
-ν

Είναι χνωσχό όχι χη συχκρόχησο χης κοινωνικής χαυχόχηχας, κα3ορίζουν χόσο η 

ηροοωηικόχηχα χου αιόρου όσο κι ένα πλήθος ενδοχενείς και εξωχενείς 

ηαράχονχες, σχη ιιεχαξϋ χους αλληλεπίδραση. Εξέχουσα 3έση σχις διερχασίες 

α υ τές  καχέχουν οι οιδιπόδειες επενδύσεις χης παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Σχις διαδιακασίες ενηλικίωσης, που συνχελούνχαι σχο αχορικο επίπεδο ανχι- 

σχοιχούν και ανάλοχοι σε κά3ε σχάδιο χειρισμοί με χους οποίους χο περιβάλλον 

ελέχχει χην υηο διαμόρφωση ηροοωηικόχηχα.
«

0 μακροχρόνιος και ανελέηχος έλεχχος χης χυναικείας σεξουαλικόχηχας, έχσι 

όηως,συνχελείχαι σχις δυχικές κοινωνίες, επηρεάζει και ανασχέλλει χη χενικόχερη 

ανάηχυξη χου νεαρού κοριχσιού.

Αυχό έχει κα9ορισχικές επιπχώσεις σχη διαμόρφωση όλης χης ηροσωηικόχηιας και 

χείνει να δημιουργήσει εκείνα χα χαρακχηρισχικά ηου σχτιν ηαχριαρχική κοινωνία 

ονομάζονχαι "χυναικεία". Από εκεί ίο βήμα σχην “μναλλοιωχη χυναικεία Φύση”
*

είναι χόσο μικρό, ώσχε χο αηοχέλεσμα να εκλαμβάνεχαι ως αιχία, η οποία 

δικαιολογεί μια διαηαιδαχώχηση προσαρμοσμένη σχην αδύναμη και "ηαδηχική 

χυναικεία φύση".

Οι χονείς, χωρίς να διερωχώνιαι χια ια αποχελέσμαχα, περιορίζουν χην ερωχική 

διάσχαση χης παιδικής ηλικίας. Ενώ όμως, από κάποια σχιχμή και ύσχερα, χο 

αχόρι αφήνεχαι ελεύθερο, ή και εν3αρρύνεχαι, να αναπχύξει χη σεξουαλικόχηχά χου, Ρ

ίο κορίτσι περιορίζεται ακόμη περισσότερο, μέσα από μια ολοένα και αυστηρότερη 

επιτήρηση.
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Το όχι τι απαχόρευση εστιάζεται στη διαφύλαξη της παρθενίας ως τη στιχιπΐ του ·* 

χαμού όεν πρέπει να συσκοτίζει το χε^ονός ότι αυτό που ουσιαστικά βάλλεται 

εξαρχής είναι η χυναικεία σεξουαλικότητα. Δεν χρειάζειαι να θυμίσουμε ότι η 

ανθρώπινη σεξουαλικότητα είναι η κινητήρια δύναμη ηου ενερχοηοιεί κάθε 

ανθρώπινη εκδήλωση, τι πρώττι ύλη χια το χτίσιμο της προσωπικότητας και την 

ορχάνωση του ψυχισμού.

Ετσι., από την παιδική ηλικία ήδη και όσο μεχαλώνει, το κορίτσι θα περιβάλλεται 

από ρητές και άρρητες απαχορεύσεις στους πλέον ετεροχενείς τομείς : στην 

κίνηση., στο ντύσιμο, στη ί·ωνή, στον ερωτισμό, στις πρωτοβουλίες, στην 

ανεξαρτητοποίηση, στις σπουδές. Είναι το τίμημα της ασύμμετρης 

κοινωνικοποίησής του, που αποσκοπεί κατά κύριο λόχο στην αναχαίτιση της 

χυναικείας σεξουαλικότητας στην ευρύτερη της έννοια. Απο την ψυχολοχία 

ξέρουμε ότι όταν αναχαιτίζεται ο Ερως, η κατάβαση της ζωής, στη θέση του 

προχωρεί ο θάνατος.

Οι ίδιες οι χυναίκες της έρευνας αισθάνονται ότι η μεχαλύτερη πίεση, η περιοχή 

που στα παιδικά χρόνια υπήρξε το επίκεντρο της Απαχόρευσης, είναι η περιοχή της 

σεξουαλικότητας. Αυτό αρχίζει πολύ νωρίς, όσο και οι πιό παλιές αναμνήσεις.

Είναι η εποχή της ρητής και κάποτε βίαιης απαχόρευσης. Η μητέρα, πάντα, δα 

αναλάβει να αποξενώσει το κοριτσάκι από τον ερωτισμό του.

θα το κάνει, ώσπου η ντροπή να χίνει ο εσωτερικός αύλακας που θα ελέχχει την 

κάθε αίσθηση που έρχεται από το σώμα. 11ε τη συμβολική απομάκρυνση των 

χεννητικών ορχάνων θα συμπληρωθεί η απαχόρευση. Η θέα τους, το άχχιχμά τους, 

η ονομασία τους, θα απαχορςυτούν.
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Μια $ορά κατεβήκαμε με τη μάνα μου να μπούμε στο Λεωφορείο. Πρέπει να ^ 

ήμουνα 5 χρόνων. Δεν πήχαινα σχολείο, και είχα ξεχύσει να φορέσω to βρακάκι 

μου. Και όταν κάδησα σιο λεωφορείο, κάπως κουνήθηκε η σούστα μου και η μαμά 

μου κατάλαβε άτι δεν σορούσο κυλότα, έπαδε το σοκ της ζωής της και μου λέει: 

“αν είναι δυνατόν, πως κυκλοφορείς έτσι" και ζανακατεβήκαμε από το λεωφορείο 

και πήχαμε σπίτι χια να βάλω κυλότα. Είχα ντραπεί φοβερά. Είχα αισδανδεί πολύ 

ένοχη που ξέχασα να φορέσω την κυλότα μου.

Οταν το μικρό παιδί αυνανίζεται η τιμωρία αναχχέλλεται τοομερή.

%

Μικρή αυνανιζόμουνα. Η μητέρα μου το παρακολουθούσε, έμπαινε στο δωμάτιο 

και μύριζε τα δάχτυλά μου. Μουλεχε : αυτό είναι κακό, αν το κάνεις δα ηεδάνει
η

ο πατέρας σου.

Με τέτοιες παρεμβάσεις η ενοχή και ο $όβος δένονται ήδη άρρηκτα με την ηδονή.

II Μ
Και χω μετά έλεχα : να πεδάνει, να πεδάνει.’

%

Αλλά τις πιο πολλές $ορές η απαχόρευση δα απωδήσει την επιδυμία τελείως. 

Ουδέτερα τα κοριτσάκια μεχαλώνουν μέσα στις ουδέτεοες οικοχένειές τους. Η

I

&



ασυνείδητη συμμόρ&ωση στις εηιταχές ίου χυναικείου πεπρωμένου έχει 

εηιτευχδείί ί .

Οι πρώτες αυιές αηαχοοεύσεις So εχκαδιδούσουν έναν πολύπλοκο μηχανισμό 

αυτοελέγχου, ισχυρότερο απ' ό,τι οι ηραχματικές ανάχκες επιβάλλουν στην ηλικία 

αυτή. 6α είναι έτοιμος να λειτουργήσει στο πλήρες δυναμικό του στην εφηβεία, 

όταν ο κίνδυνος χια Παράβαση δα εμφανιστεί μέχιστος.

Η αρχή της εμμήνου ρύσεως αναχχέλλει το πέρασμα του μικρού κοριτσιού στην 

κατηχορία των χυναικών. Το κακό είναι ότι στις σύχχοονες κοινωνίες καμία 

διαβατήρια τελετή δεν συνοδεύει το χεχονός, εκτός αν η ιιυστικοπάδεια και η 

σιωπή μπορούν να δεωρηδούν ως η αρνητική της έκφραση.11 12

Ανύπαρκτη ή ελλιπής είναι η πληροφόρηση, από ί·ίλη ή οικιακές βοηδούς, χιατί η 

μητέρα, και όταν ακόμα την επιχειρεί, πανικοβάλλεται. 0 πανικός της εκβράζει τη

11 HE. 3. Person (1980) αναπτύσσει τη δέση, σύμφωνα με την οποία η αίσδηση 
αυτονομίας σχετίζεται με την πρώιμη δυνατότητα έκφρασης της σεξουαλικότητας.
Η ίδια αναΐρέρεται σε παλιότερες έρευνες του A. Maslov που αναδεικνύουν τη 
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον αυνανισμό εφήβων κοριτσιών που ζουν σε 
επιτρεπτικό περιβάλλον, την υψηλή αυτοεκτίμηση και τη μετέπειτα επαχχελματική 
σταδιοδρομία τους. σ. 55. Ο ίδιος ο Freud (1931 β) άλλωστε έχραψε ότι η διακοπή 
του κλειτοριδικοό αυνανισμού, ύστερα από παρέμβαση της μητέρας, σημαίνει 
καταστολή του "ανδρισμού" των και έχει ως αποτέλεσμα "την μόνιμη βλάβη ενός 
μεχάλου μέρους της σεξουαλικής τους ζωής, χενικά", σ. 268.

12 Μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισαν οι εμπειρικές έρευνες σχετικά με τις 
επιπτώσεις της εμμήνου ρ^σης στον ψυχισμό των εφήβων κοριτσιών στις δυτικές 
κοινωνίες. Τη σημαντικότητα της περιόδου αυτής, αλλά και την ψυχική 
απομόνωση των νεαρών κοριτσιών με το "μυστικό" που πρέπει να κρύβουν, 
αναδεικνύουν οι ερευνήτριες : J. Ε. Koff et al. (1981), J. Rlerdan (1983) καδώς 
και J. Rierdan et al. (1986). Αντίδετα τη λειτουρχικότητα της σχετικής 
διαβατήριας τελετής στους Ινδιάνους της Αμερικής αναδεικνύει η Μ.Ν. Powers 
(1980), η όποια τονίζει τόσο τη δετική συμβολική σημασία της χια το κορίτσι, όσο 
και την ορχανική σχέση της με την όλη οικονουία του χυναικείου κύκλου ζωής. 
Ενδιαφέρουσα είναι και η δέση του Ρ. Schllder (1968) σχετικά με την κοινωνική 
διάσταση των βιολοχικών αλλαχών και τις επιπτώσεις τους στην εικόνα που έχουμε 
χια το σώμα μας.



δική χπς εσωχεοικευμένη Απαγόρευση και την αμηχανία της να υηεισέλ3ει σε 

περιοχές που η ίδια έχει αηαχορεύσει σχην κόρα να χνωρίζει. ^

Αυτή η ηρωχαοχική Απαχόρευση εμποδίζει χπ μεταξύ χους επικοινωνία και χις 

αφήνει, μάνα και κόρα, μοναχικές και φοβισμένες, σχπν πλευρό χπς π κα3εμία. Οι 

αδέξιες και αμήχανες προσπάθειες χης μάνας να μυήσει χαν κόρα χης στα 

Βιολοχικά μυσχικά δεν καχορ3ώνουν να χε$υρώσουν χην αηόσχαση που χις χωρίζει.

Μας έβχαινε τρομερός πουρίχανισμός. Ποχέ δεν μου μίλησε η μάνα μου, μου 

είπε μόνο και "χώρα είσαι χυναίκα", δεν χολμούσε, χο 3υμάμαι, δεν μπορούσε ούχε
• I

χο’3ελα. Αισ3ανόχαν δυσάρεστα.

Η σιβυλλική ανακοίνωση ίσως να ηροσχαχεύει και χις δύο, συχχρόνως.

”  Όχαν πήχε να μου πεί χια χο 3έμα χης περιόδου, η αντίδρασή μου ήχανε Φυχή

χρελή. Η μάνα μου είχε μια συνή3εια, όχαν είχε να σου πει κάχι δυσάρεστο,

έκλεινε και χην πόρτα του δωματίου χης και σε μάντρωνε εκεί μέσα. Οχαν η ήχε

να μου μιλήσει χια χην περίοδο και έκανε πάλι χο Ιδιο ηράχμα, χης είπα "χα ξέρω"

και άνοιξα και έ$υχα. Πάνχως είναι ενδεικτικό όχι όχαν είχα περίοδο χο είπα σχην
·«

υπηρέτρια που είχαμε σπιχι και οχι στη μανα μου.

I t
Οχαν μου ήρ3ε η περίοδος χό'ξερα κάπως, η μητέρα μου δεν μού'πε τίποτε. 

Σιωπηλή με βοή3ησε να πλυ9ώ. Ντρεπόμουν πολύ.

Ενώ υπάρχει πλήρης συσκότιση χύρω από χη σεξουαλικότητα χενικά, σε ελάχιστες 

νεότερες χυναίκες διαπιστώνεται μια αλλαχή στον τρόπο που οι χονείς
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αντιμετωπίζουν χο 3έμα, επηρεασμένοι και από ι ις  σύγχρονες μεθόδους 

όιαηαιδαχώχησης. Η σιωπή αντικαθίσταται χώρα από χην 'επιστημονική” χνώση. ^

II
Είχα διαηαιδαχώχηση, μοι» χά’χε πει, με είχε βάλει να διαβάσω χια χη

σεξουαλικότητα. Είχα πληροφόρηση, αλλά δεν έβαλε χον εαυχό της μέσα. Η σχέση

μου με χον εαυχό μου, ιο σώμα μου, δεν έχει ξεκαθαριστεί. Χάος, μυστήριο. Το

μόνο που είχε πει είναι όχι ο παχέρας μου χην είχε σεβαστεί και μόνο μεχά χο χάμο
««

χην είχε αχχίξει, 7 χρόνια χα είχανε, 20 χρόνων σχο χάμο πια χην άχχιξε.

Τα μηνύματα είναι κα3αοά σαν κρύσχαλλο. Αναπαραχωχή και σεβασμός ηνίχουν 

χην επιθυμία. Ενα αχχιχμα" ηεριχρά$ει χη σεξουαλική ζωή χων χονι.ων και εξ ηχεί 

χο αδιάψευστο χεχονός χης χέννησής χης. Και αυχό χο πολύ σηυανχικό μήνυμα 

αναιρεί φυσικά χην "επιστημονική” πληροφόρηση χια χη σεξουαλικόχηια.

Η νέα αυτή και ηιό μονχέρνα σχάση οικειόχηχας, που δίνει χην εντύπωση όχι ίσως 

κάτι έχει αλλάξει, διαψεύδεχαι επώδυνα μπροστά στις αηαχορευμένες περιοχές. Οι 

νεόχεοες μητέρες είναι χο ίδιο αμήχανες όπως άλλοτε, τόσο που π πρόσκληση χια 

συζήτηση ακούχεχαι απειλητική και μοιάζει με ηαχΓδα.

'* Η μητέρα μου έλεχε πάντα : Είμαστε ί-ίλες, μπορείς να μου τα λες όλα.

Σκεπτόμουνα αν στ αλήθεια το πίστευε και έτρεμα να της πω οτιδήποτε είχε σχέση
««

με αχόρια, όσο παιδικό και αν ήταν.

Κά3ε μεχαρρυΰμισχική πρόταση είναι καταδικασμένη, ε&όσον εξακολου3εί να ισχύει 

η πρόθεση ελέχχου και καταστολής χης εηι3υμίας. Ο εκσυχχρονισμός στους 

τρόπους χειρισμού και ηροσέχχισης του επικίνδυνου δέματος από τους χονείς δεν 

3ίχει την ουσία της αηαχόρε^σης. Αυτό εξηχεί χη δυσκολία τους να “μιλήσουν'*



καδώς και τα αντιφατικά μηνύματα που δέχονται οι κόρες. Η δυσφορία ιούς χια 

την επιβεβλημένη οικειότητα και π καχυποψία χους χια χις αχαδές προδέσεις χων 

μητέρων δείχνουν όχι χα λανδάνονχα μηνύματα διαβάζονται σωστά.

Έστω και χωρίς να συνοδεύεται από όιαβαχήριες τελετές· και παρά τις 

αποτρεπτικές πρακτικές εκ μέρους των χονιών, η του ή ωστόσο επέρχεται. Η 

εφηβεία da κρυσταλλωδεί χύρω από τη σεξουαλικότητα.

Η πειδαρχία, που απαιτούσε η οικοχένεια κατά την πρώτη περίοδο ανάπτυξης και που 

είχε επιτευχδεί σχετικά απρόσκοπτα, δα διαταραχδεί. Καινούρια και αυστηρότερα 

υέτοα δα χρειαστούν χια να ελεχχδεί η νέα κατάσταση.

Ουσιαστικός κίνδυνος ανυπακοής δεν υπάρχει, χιατί η Απαχόρευση έχει ηδη 

εχχαραχδεί, σε υεχάλο βαδμό, υέσα σε κλίμα αχάπης, στα πρώτα παιδικά χρόνια.

Η μακρόχρονη διαδικασία αυτοελέχχου έχει μπει σε λειτουργία τόσο ανεπαίσδηχα 

και τόσο απόλυτα, ώστε να δεωρούνται φυσικές η συχκατάδεση στην εξουσία και η 

εσωτερίκευση της διαφοράς.

Είπαμε ήδη ότι εφηβεία σημαίνει χια τα κορίτσια διαφοροποίηση από το χώρο και τα 

προνόμια που ανήκουν στα αχόρια. Αυτό χίνεται ιδιαίτερα αισύητό στις οικοχένειες 

με παιδιά και των δύο φύλων και μάλιστα με αδελφούς μικρότερους σε ηλικία. 

Πολλές κοινές δραστηριότητες κρίνονται ξαφνικά προβληματικές ή ακατάλληλες 

και άλλες αηαχορεύονται ρητά.
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Τώρα οι έξοδοι ελέγχονται αυστηρότερα, οι συναναστροφές περιορίζονται και η 

ελεύθερη κίνηση εμποδίζεται. Και δεδομένου ότι οι χονείς απαιτούν πλήθη 

συμμόρφωση, κά3ε παρέκκλιση βιώνεται μέσα στο Φόβο και την ενοχή.

Οι ταπεινωτικοί έλεχχοι 3ίχουν καίριο την αξιοπρέπεια της νέας κοπέλας και την 

αποδυναμώνουν στην προσπάθεια της να ανεξαρτητοηοιηδεί και να διαμορφώσει την 

ταυτότητά της, σε μια φάση ιδιαίτερα ευαίσθητη και αποφασιστική.13

Την ίδια ακριβώς περίοδο χαλαρώνουν οι περιορισμοί χια τα συνομήλικα αχόρια, τα 

οποία ενδαοούνονται στη Φυσικό τάση της εφηβείας χια ανεξαρτησία και 

αναζήτηση ταυτότητας. Σαν να αναχνώριζαν τη σημασία της σεξουαλικότητας χια 

την ορχάνωση της προσωπικότητας και τη φυσιολοχική ανάπτυξη του νέου ατόμου, 

οι χονείς δεν 3α επιτρέψουν μόνο την έκφρασή της χια το αχόρι, αλλά και 3α 

βοη3όσουν ενερχά.14

Αυτή την περίοδο καταστρέφεται χια πολλά αδέλφια η τρυφερή παιδική σχέση. Με 

έχκριση και προτροπή των χονιών ο αδελφός 3α μετατραηεί σε κηδεμόνα ακόμα και 

της μεχαλυτεοης αδελφής: αύλακας της τιμής της* Ενας νέος άνδρας, 

προέκταση της πατρικής εξουσίας, αποφασίζει χι' αυτήν και ελέχχει τη συμπεριφορά 

της, παρών στους καινούριους χώρους που εκείνη διεκδικεί μεχαλώνοντας.

15 Για τη σημασία της περιόδου αυτής στην ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη των 
εφήβων βλ. S. Freud (1905). Επίσης Ε. Erikson (1959), ο οποίος 9εωρεί ότι χια την 
αναπτυσσόμενη "αίσθηση ταυτότητας" (sense of Identity) αποφασιστική είναι η 
εν9άρρυνση, εκ μέρους των χονιών, κάθε πρωτοβουλίας που δίνει στα νέα παιδιά τη 
δυνατότητα ελέχχου της πραχματικότητας.

14 βστόσο η πρώιμη αυτή μύηση του αχοριού αποτελεί συνήθως τραυματική 
εμπειρία και εχκαινιάζει τον στερεότυπο διαχωρισμό των χυναικών : μητέρα/πορνη



Γενικσ ήμουν περιορισμένη. Βέβαιο επειδή είχα χον αδελφό μου με αφηνσν να. 

πηχαίνω μαζί του, αλλά ο αδελφός μου έπαιξε ένα ρόλο, και από χόχε 

απομακρυνθήκαμε, είχε πάρα πολύ ενσχερνισχεί χο ρόλο χου προστάτη και χου 

υπεύ9υνου, οπότε λειχουρχούσε σαν μπαμπάς. Δηλαδή προσπαθούσε να απομακρύνει 

οποιονδήποχε έβλεπε όχι μπορούσε να ενδιαφέρεχαι χια μένα. Γενικά εχώ
I t

αισ9σνόμουν πολύ κσχαπιεσμένη.

Οι μαρτυρίες εικονογραφούν τη φυλετική ασυμμετρία και περιγράφουν την αίσ9ηση 

μοναξιάς που αισθάνεται το νέο κορίτσι.

*

II
Οπωσδήποτε σε λαν9άνουσα κατάσταση υπήρχε πάντα άτι ο αδελφός μου ήταν 

πιο έξυπνος από μένα, καλή είμαι κι εχώ αλλά αυτός είναι πιο έξυπνος, πιο καλός 

μαθητής, πιο... πιο... πιο... Ολα αυτά μέχρι 10-11 χρόνων. Μετά σαν εφηβεία, είχα
II

δύσκολη, πολλή μοναξιά και πολλή αΐσ8ηση ότι κανείς δεν με καταλαβαίνει.

Πολύ περιορισμένη στην εφηβεία, έπρεπε να κάνω νοικοκυριό ενώ ο αδελφός
II

μου έβχαινε με φίλους του

ι

0 μεγαλύτερος αδελφός, αχαπητός φίλος των παιδικών ηαιχνιδιών, αποστασιο

ποιείται και αλλάζει στρατόπεδο.

(I
Έπαιζα το ρόλο του συμβούλου. Δηλαδή αυτός μου έλεχε τις δικές του 

ιστορίες και ή9ελε να του πω τη χνώμη μου, εχώ όμως ήμουνα μόνη, ήξερα ότι δεν
II

μπορείς να πεις σε κανένα ιίποια.



135■**

Ο ίδιος 3εωρεί φυσικό να διεκδικεί μονομερώς την παλιά συνενοχή όταν 

ερωτοτροπεί ιχε αδελφές άλλων, απαιτεί όμως από τπ δική του αδελφή πλήρη *. 

συμμόρφωση. Τα 60ο μέτρα και δύο σταθμά του έλλπνα άντρα.

Ο αυταρχικός έλεχχος κάθε εκδήλωσης αλλοιώνει και την κρίση του νεαρού 

κοριτσιού. Η όυσαριιονία που διαπιστώνει εσωτερικεόεται σαν δικό της πρόβλημα, 

ενώ τα όρια του εαυτού της συχχέονται με τα όρια των άλλων. Επειδή τα 

περιθώρια αντίστασης είναι περιορισμένα, η μόνη λύση είναι η Φυχή προς τα μέσα.

Κατάσταση πολιορκίας τόσο χενικευμένη και τόσο μακρόχρονη που οι έγκλειστοι 

συνη9ίζουν να θεωρούν κανονική. Η καθημερινότητα εντός των τειχών καταλήχει 

να θεωρείται επιλεχμένη και άρα επιθυμητή.

”  Δεν ήμουνα χαρούμενη. Δηλαδή ήμουνα ένας άνθρωπος που έμενε πολύ μόνος

του, μου άρεσε π μοναξιά. Δεν υπέσερα, υπέφερα με δυσάρεστες συντροφιές., που

μου επέθαλλαν., αυτό είναι που δεν άντεχα. Το να μείνω μόνη μου το είχα

συνηθίσει., μου άρεσε. Βεθαίως ήθελα, προτιμούσα πάνω από όλα να έχω καλή
««

συντροφιά. Αυτό όμως δεν ήταν πολύ συχνό.

%

Κι εχώ όλο απομονωνόμουνα. Και κλεινόμουνα στο καβούκι μου και δεν 

μπορούσα να πω ότι περνούσα ευχάριστα με το περιβάλλον μου. ούτε το σπιτικό ούτε 

το εξωσπιτικό. Συνήθως έτσι αποτραβιόμουνα, έπαιρνα κάποιο βιβλίο να διαβάσω.
II

Ήμουνα αρκετά αντικοινωνική.

Η φυχή προς τα μέσα είναι σαφώς μια μορφή αντίστασης και πάντως βιώνεται σαν 

τέτοια. Ωστόσο εγκαθιδρύει ένα σχήμα συμπεριφοράς που ακινητοποιεί τη χυναίκα, 

Φυσικά, στο χώρο. 0 θυμός,, αντί να εκραχεί και να διοχετευτεί στην κίνηση,



εγκλωβίζεται και στρέφεται προς ίο ίδιο χο άτομο. Σ’ αυχή ιην περίπτωση η 

προσευχή σχα βιβλία δεν μπορεί να 3εωρπ3εί ελευδεοη εφηβική επιλογή, αλλά  ̂

έσχατη λύση., καχα&ύχιο σχον ηαχιόευμένο άνϋρωηο που χου έχουν κλείσει όλες χις 

διεξόδους.

II ,
Μεγάλη πια σχο Γυμνάσιο με πήραν με χο ζόρι εκδρομή. 6εν ή9ελα να παω. 

Κλείστηκα λοιπόν μέσα σχη σκηνή με χο βιβλίο, δεν βχήκα έξω και χις χρεις μέρες
• I

που μείναμε.

Υπάρχει αναμφισβήτητα υεχάλη δύναμη σ' αυχές χις αποβάσεις και σχην 

αποδοκιμασία που εκβράζουν. Μόνο που η δύναμη αυχή εξαντλείται χωρίς να 

καχορΰώνει να χίνει δημιουργική, και χο χειρότερο, η επιδεχικόχηχα που 

εμποδίζεχαι να εκφραστεί με άμεσο χρόπο εσωχερικεύειαι και αρχίζει να 

χρησιμοποιεί χο σώμα ως πεδίο δράσης χης15.

Η μεχουσίωση, υχιής μηχανισμός σ αυχή χην ηλικία, μέσα σχα ευρύχερα πλαίσια 

κοινωνικού ελέχχου, χώρα λειχουρχεί προς χην καχεύδυνση χης συρρίκωνσης και 

όχι χης ανάπχυξης χης ηροσωπικόχηχας. Διαφέρει αυχή η συμπεριφορά από χην 

ασκηχική φάση χων νεαρών εφήβων που εκούσια επιλε'χουν να αποσυρδούν από χις 

συναναστροφές και χα "εχκόσμια". Οι κοινωνικοί χώροι όχι μόνο δεν αηαχορεύ- 

ονχαι χια χο φύλο χοος, αλλά ανχίδεχα δεωρούνχαι απαραίχηχοι χια χην ανάπχυξη 

χης χαυχόχηχας χοιις.

15 Η J.B. Miller (1983) εφίσχά χην προσοχή σχο χεχονός όχι ο 9υμός χων 
χιιναικών είναι κοινωνικά απαράδεκτος, ιδιαίχερα δε ο 9υμός που έχει σχέση με 
χην κοινωνική χους υηοχέλεια. Η αναστολή χου έχει δυσμενείς επιπτώσεις σχην 
υχεία τους, ενώ η έκφρασή χου εμπεριέχει χον κίνδυνο χης συναισδημαχικής, 
κοινωνικής και οικονομικής κύρωσης. Η Ρ. Chesler (1972) εξάλλου έχει 
καχαχχείλει χους κοινωνικούς μηχανισμούς,που δρουν μέσω χης επίσημης ιατρικής 
διαχέονχας χο 3υμό χων χυναικών. ως ένα είδος "συναισ9ημαχικής ασ9ένειας". 
σ. 108. " 1
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Ανχίδεχα, οι γυναίκες, ηαχιδευμένες σεις όιαόικασίες αηοόυνάμωσης, 3α εδισχούν^ 

να επαναλαμβάνουν χο αναχωοηχικό αυχό σχήμα σχην ενήλικη ζωή ιούς, ως τρόπο 

εξέχερσης σε καχασχάσεις που 3α 3εωρούν απαοάδεκιες. Αυχή π μορ&ή εξέχερσης, 

με χην έμμεση και αμ&ισδηχήσιμη αποχελεσμαχικόχηχα, 3α εκλαμράνεχαι από χο 

περιβάλλον ως οπισ3οχώρηση και αδράνεια, ενώ η χεράσχια συναισ3ημαχική 

(ρόρχιστι 3α βιώνεχαι από χις ίδιες ως παδηχικόχηχα, χωρίς ηοχέ να αναχνωρίζεχαι 

χο δυναμικό χης.

Η χυναίκα 3α αναχνωρίζει σχα σχήμαχα χων συμπεριφορών χης χις κλινικές 

καχηχορίες που χην περιχρά$ουν παδηιική και "μαζοχίσιρια" και 3α χις δέχεχαι ως 

επαλήδευση χης "ί-όσης" χης. Δεν 3α είναι σε δέση να χις αναχνωρίσει ως 

προχεινόμενα μονχέλα συμπεριφοράς και όχι σαν διαχνωσχικές αλήδειες.

Κενχρκή συνέπεια αυχής χης διαπαιδαχώχησης, μέσα σε χόσο καχαπιεσχικές και 

αλλοχριωιικές συνδήκες, είναι η απώδηση χης επιθυμίας. Η απώδηση δεν πρέπει να 

εκπλήσσει, εφόσον ίαίνεχαι να είναι, βραχυπρόδεσμα χουλάχισχον, η πιο οικονομική 

λύση χια χην ψυχική ισορροπία χων κοριχσιών.

\

Η απώδηση χης επιδυμίας είναι χόσο πλήρης, ώσχε οι ίδ ιες οι χυναίκες να μην 

αισδάνονχαι καν χην ανάχκη χης ερωχικής επικοινωνίας.

Σ' εκείνες χις παρέες, χου αδελφού μου, είχα επιχυχίες. Δεν ένιωδα όμως 

ένχονα χην ανάχκη συναισδημαχικά να με προσέξει κάποιος ή να νιώσει μια
II

χρυφερόχηχα. Αλλά άρχησα να ξυπνήσω και σεξουαλικά.

to
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θυμάμαι., στην δεύτερα ή τρίτη χυμνσσίου όπου μου έκαναν xnv πρώτη 

εξομολόγηση και είπα "δεν μ'α^ήνει η μαμά μου και δεν μπορώ, πρέπει να πάω 

Γαλλικά και δεν έχω ώρα", δεν συνέχισα. Κολακεύτηκα τρομαχτικά. Μ' άρεσε 

κιόλας ο νεαρός που μου έκανε την εξομολόγηση, αλλά δίστασα πάρα πολύ να 

προχωρήσω πέρα αη’αυτό. Πολύ το χάρηκα, πολύ ονειρεύτηκα, πολύ έκανα, αλλά
It

δεν npoxwpriGO.

Σε μερικές οικογένειες, π σεξουαλικότητα αγνοείται τόσο πολύ ώστε 6ε χρειάζεται 

καν η απαγόρευσή της.

II
Σχετικό μεχάλη, χύρω στα 16 μου χρόνια, αισθανθηκα ότι μάλλον πιεζόμουνα. 

Ήξερα ότι ήμουνα καταπιεσμένη ερωτικά, αν και αυτό δεν υπήρχε ρητά από τη 

μαμά μου, από 6ε τον πατέρα μου κα9όλου. Ήταν σαν να μην υπήρχε αυτό το
Μ

θέμα ...

Τη χενικευμένη καταπίεση που υ^ίσταται το μικρό κορίτσι, καθώς και τη φίμωση 

της επιθυμίας και την αναστολή της ηδονής, 9α τις δείξει η αντίστροφη 

διαδικασία της συνειδητοποίησης.. Όταν δηλαδή οι χυναίκες, ενήλικες πλέον, 

κατανοήσουν τους μηχανισμούς ελέχχου που τις διαμόρφωσαν, 9α αρχίσουν να 

αναχνωρίζουν την έκταση της καταπίεσης που υπέστησαν. Το τίμημα ωστόσο που 

πληρώνεται χια την ψυχική ισορροπία είναι βαρύτερο απ' όσο οι ίδιες οι χυναίκες 

σήμερα ακόμα αξιολοχούν. Οι χυναίκες της έρευνας έχουν συνείδηση των 

συνεπειών στη ζωή τους αυτής της απαχόρευσης, αλλά την απώθηση της 

σεξουαλικότητας μέχρι την πλήρη εξαφάνιση κά9ε ερωτικού στοιχείου δεν την 

ηεριχράφουν όσο σοβαρή εμφανίζεται ως προς τις μακρόχρονες συνέπειες της.

«I

&
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Μέχρι, κσι to  20 που είχα την πρώτη μου σχέση, ένα χρόνο δεν κάνομε 

καθόλου έρωτα, διότι μου ήταν πολύ ενσωματωμένο και εσωτερικευμένο, ότι
Μ

προφανώς δεν πρέπει.

"  Πρόβλημα μου δημιούργησαν μεχάλο τα ταμπού μου τα σεξουαλικά, πολύ 

μεχάλο. Διότι φυσικά είχα μεχαλώσει με το ότι το να κάνεις έρωτα είναι πάρα 

πολύ κακό πράχμα και φρικτό. Δηλαδή έπρεπε, μόνο με τον άντρα σου. Εν τω 

μεταξύ ούτε από μόνη μου είχα ανησυχίες τέτοιες. Δηλαδή να ασχοληθώ με το

σώμα μου. Πλήρης άχνοια. ‘Ημουνα αναφρόδιτη χια πολύ διάστημα. Ισως έχω και
. *·κάποιες ενοχες με τπ μαμα μου.

Σε όλες τις μαρτυρίες, επανειλημμένα, 9α συναντήσουμε τη συσχέτιση της 

ερωτικής απαχόρευσπς με τη μητέρα. Συσχέτιση κρίσιμη τόσο χια τις πραχματικές 

επιπτώσεις της όσο και χια τις συμβολικές της διαστάσεις.

Ένας παράλοχος $όβος ενσταλάζεται στα κορίτσια ακόμα και χια την πιο ανώδυνη 

επαφή με το άλλο φύλο, σ' αυτή την ευαίσ9ητη ηλικία της εφηβείας.

if
0 πατέρας μου δεν ανακατευότανε στα οικοχενειακά, μονο η μανα μου.

Ημουνα πολύ περιορισμένη. Δεν έπρεπε να’ χουμε σχέσεις με άνδρα παρά μόνο 

αυτόν που 9α παντρευτούμε, δεν μιλάμε με αχόρια, δεν έχουμε παρέα. Μια μέρα, 

τελείωνα το Γυμνάσιο, χαιρέτησα ένα νεαρό πού' μενε στην πολυκατοικία, μ' έπιασε
II

μεχάλος φόβος, έλεχα : κι αν το μά9ουν ;

0 πατέρας ερχόταν να με πάρει από τα πάρτυ. Με τον αδελφό μου, βέβαια, 

ποτέ τΐ ώρα 9α χυρίσεις. Αυτό, βέβαια, δεν ήταν κα9ημερινότητα.
«I



Οι εντάσεις μέσα στην οικοχένεια εστιάζονται σε συχκεκριμένους τομείς 

δικαιωμάτων, που είναι, ιδιαίτερα φορτισμένοι: στις εξόδους, στα ηάοτυ, στην ^ 

εφηβεία ρητά απαγορευμένα. Ιτ ις  υπόλοιπες περιοχές, οι απαγορεύσεις είναι 

εσωτερικευμένες και δεν τίθεται καν το ζήτημα της παραβίασης τους. Ετσι, οι 

εηιμέρους αμφισβητήσεις καταχχέλλουν μεν την αδικία, αλλά χρησιμεύουν 

ταυτόχρονα σαν ασφαλιστική δικλείδα, που επιτρέπει τη όιαφυχή της μεχάλης 

πίεσης. Το νεαρό κορίτσι δίνει τη μάχη του χισ τα εηιμέρους, ενώ συμφιλιώνεται 

με την πολύ πιο διαβοωτική και επίπονη πραγματικότητα της "καθημερινότητας ". 

Καθησυχασμένο, μάχεται χια την κορυφή του ηαχόβουνου, αχνοώντας το ηραχματικό 

μέχεθός του.

Παρά τις μεταξύ τους διαφορές., όλοι οι τρόποι προσέχχισης αναπαράχουν μια 

διαπατδαχώχηση βασισμένη στη διαφορά των φύλων. Παρ' όλο που τα δύο μέτρα και 

δύο σταθμά εφαρμόζονται απροκάλυπτα, η διάκριση είναι τόσο εσωτερικευμένη που 

ουσιαστικά η σύχκριση χίνεται μόνο σε σχέση με τις ελευθερίες που τα άλλα 

κορίτσια χαίρουν, στις πιο "προοδευτικές” μάλιστα οικοχένειες η σύχκριση 

καταλήχει θετική.

Εδώ όμως το επίθετο "προοδευτικός" αποδεικνύεται προβληματικό. Οι μεχαλύτερες 

ελευθερίες που εκχωρούνται, ως προς τις εξόδους και τα πάρτυ, από τις 

οικοχένειες εκείνες που σήμερα οι κόρες τους χαρακτηρίζουν "φιλελεύθερες", δεν 

αναιρούν τη φυλετική διάκριση, η οποία υπερπροσδιορίζει όλους τους τομείς της 

ψυχοκοινωνικής ηραχματικότητας των κοριτσιών. Οι "Φιλελεύθερες" οικοχένειες, 

πολύ περισσότερο από τις συντηρητικές, μεταδίδουν μηνύματα αντιφατικά ως προς 

την Απαχόρευση συχχύζοντας τα όρια και συσκοτίζοντας τις προθέσεις.



Κσι to πρόβλημα ιη ς  μάνας μου ήταν μέχρι την εφηβεισ μου ότι ήμουνα πολύ
**·

κλειστή, με ω9ούσε στα 13 μου χρόνια νά ‘μαι πιο κοινωνική. Ελεχε η μάνα μου, 

χιατί η κόρη μου δεν έχει κανένα φλερτ, ενώ εχώ στην ηλικία της ... Βέβαια,
II

μόλις εχω είχα το πρώτο μου φλερτ, μου 'κάνε τη ζωή πατίνι.

Οι κόρες πρέπει να μά9ουν να αρέσουν ακριβώς την επικίνδυνη περίοδο που πρέπει 

να προφυλαχ9ούν. Ωστόσο στα πρώτα σκιρτήματα η αντίδραση είναι απροσδόκητα 

αυταρχική : ένα α9ώο παιδικό χράμμα σκίζεται, η κοκεταρία απο9αρρύνεται, ο 

έλεχχος σφίχχει. Οι νέες χυναίκες υποτιμούν την αντίδραση αυτή σαν εμπαιχμό.

Κι όμως υπάρχει σε όλα αυτά πολύ μεχαλύτερη συνέπεια απ’ό,τι εκ πρώτης όψεως 

(ραίνεται. Στις περιπτώσεις δειλών και ιδιαίτερα κλειστών μικρών κοριτσιών η 

οικοχένεια ανησυχεί χια την απομόνωση και την ανεπαρκή "9ηλυκότητά" τους.

Κάτι τέτοιο 9α έβαζε σε κίνδυνο το μελλοντικό τους προορισμό, να χοητεόσουνε 

έναν άντρα και να παντρευτούν. Όταν τα πρώτα δείχματα πείσουν ότι οι φόβοι 

είναι αβάσιμοι, η στρατηχική αλλάζει και υπαχορεύει οπισ9οχώρηση στις 

παραδοσιακές 9έσεις. Η αντίφαση βρίσκεται στην επι9υμία των χονιών να 

κατασκευάσουν "3ηλυκέςΜ και ταυτόχρονα ’’ηβικές” κόρες.

Λ

Εν πάση περιπτώσει κοινή πρό9εση κά3ε είδους ελέχχου παραμένει η τι9άσευση της 

εφήβου, έστω και αν οι περιοχές που πλήττονται είναι τόσο απομακρυσμένες μεταξύ 

τους που ξεχελούν χια τη βα9ύτερη σκοπιμότητα τους.

Μια φορά τόλμησα και κόλλησα μια σ,φίσα της Πορτοχαλίας, τότε με το παιδάκι 

με το χαρίφαλο σε μια χωνία, η οποία στον πρώτο καυχά της μάνας μου σκίστηκε
II

έτσι, κι ήταν σαν να με έσκιζε εμένα ...

&
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Μ
Me ενοχλούσε τρομαχτικά όχι. στο σπίτι. δεν μπορούσα νά 'χω καν ενα

• I Ν
τηλέφωνο προσωπικό. Η μάνα μου παρακολουθούσε τα ηάνχα.

II
Την ηρωχπ φορο που έβχαλα το φρύδια μου τι μητέρα μου με έδειρε. Τι θα πει ο

_ Μ
πατέρας σου άμα χο μάθει (χέλιο).

II
Είχα προβλήματα στην εφηβεία, ήμουνα πολύ μαζεμένη, είχα προβλήματα με χο 

πάχος. Ξύλο έχω φάει στη ζωή μου μόνο δυο φορές, σισ 13 όταν ξύρισα χα πόδια
II

μου και στα 17 που μ’έηισσε η μάνα μου να μιλιέμαι.
/ *

*
II

Χώρια χα κλειδώματα έξω απ’χο σπίτι, χιατί ένα κορίτσι καλής οικοχενειας, 

δεν μπορεί να χυρνάει αρχά χο βράδι μόνο του. Μιλάμε χώρα ήμουνα φοιτήτρια και
II

σε προχωρημένο έτος κιόλας (χέλιο).

Μιλούν οι χυνα ίκες:

II If «I II II
Μου άνοιχε ισ χράμμαια - έψαχνε ιις_<?Μΐοχρα<.ίες μου - με

II II 1
παρακολουθούσαν όταν πάχαινα σχο μάθημα -  έβαζαν τη θεία μου να με

tII
ψαρέψει.

Οι αναμνήσεις περιχράφουν ανεκδοχολοχικά μια καχάσχαση ηραχμάτων, με κριτική 

διάθεση ασφαλώς, αλλά όχι ηάνχα με την ένταση και χο θυμό που θα δικαιολοχούσε 

η σημερινή χνώση. Αυτό που δεν αναλύεται είναι η ανελέητη αποδυνάμωση της 

προσωπικότητας, με στόχο την κατασκευή της "αδύνατης και παθητικής" χυναίκας.
%Ψ

Οι χυναίκες που διηχούνται μπορεί να διακωμωδούν σήμερα τις παρωχημένες και 

εν πολλοίς ξεπερασμένες αυτές ιστορίες. Το ψυχικό κόστος όμως που κρύβεται



πίσω από τον  αστεϊσμό δ εν  εχχράε>εται συνειδητά στη συνολική εικόνα ούτε και 

σήμερα. Η ενήλικη γυναίκα με το χέλιο ελέχχει μεν την παλιά, δυσάρεστη ^ 

εμπειρία, υποτιμάει όμως τη διαμορ^ωτική δύναμη της εξουσίας και τις 

καταστρεπτικές μακροηρό3εσμες προεκτάσεις της.

\ίς  αποτέλεσμα όλων των παραπάνω προκύπτει το μεχάλο ψυχικό κόστος κά3ε 

είδους παράβασης στον ερωτικό τομέα, κατά την εφηβεία. Τόσο μεχάλο που οι. 

περισσότερες χυναίκες δεν το τολμούσαν, προτιμώντας τη σχετική ασφάλεια της 

συμμόρφωσης. Η Αηαχόρευση έχει τόσο πολύ φορτίσει τις σχέσεις με τα αχόρια, που 

ακόμα και οι 'πλατωνικοί" έρωτες βιώνονται με ενοχές, ακόμα και η εικόνα ενός 

αχοριού βαραίνει τη συνείδηση. Για τ ις  ίδιες σχέσεις τα αχόρια, την ίδια εποχή, 

ενδαρρύνονται στην ολοκληρωμένη ερωτική εμπειρία. Αυτό που ορίζεται ως δεμιτό 

χια τους μεν, αποτελεί σοβαρό παράπτωμα χια τις δε.

Παρά τα όσα μυδολοχουνται, δεν υπάρχουν παράδεισοι εφηβικών ερώτων. Η ενοχή 

μέσα στην οποία βιώνονται οι ερωτικές σχέσεις από τα κορίτσια, ψυχικά 

εξαντλητική, διαβρώνει την αυτοεκτίμησή τους. Βέβαια υπάρχει πάντα η 

δυνατότητα να ψεύδεται κανείς -  τεκμήριο ψυχικής υχείας στις αυταρχικές 

οικοχένειες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει το κόστος της, σαν έσχατη 

λύση που είναι.

Σε όλες τις περιπτώσεις η Παράβαση ως εμπειρία δεν είναι λυτρωτική. Αντίδετα, 

βαρυμένη με ενοχές η νέα κοπέλα δα είναι πιο ευάλωτη από πριν, αποδυναμωμένη 

και μοναχική. Χωρίς πληροφόρηση από τους ,χονείς και χωρίς τις στοιχειώδεις 

χνώσεις υχιεινής και αντισύλληψης δα δοκιμαστεί σκληρά μέσα στην άχνοιά της.



Γιάνχως, χις πιο πολλές ςορές, π απαγόρευση 3α αναβάλει χην ολοκλήρωση twv 

σεξουαλικών σχέσεων. Η εποχή χου επονομαζόμενου “ρομανχικού έρωχα" σημαίνει * 

χια χις έψηβες χυναίκες χη όιχοχόμηση χης σεξουαλικόχηχας σε ηλαχωνικό 

αίσθημα και απειληχικό σεξ. Παρ’ όλο που η ευαίσθηιη περιοχή χων 

εσωχερικευμένων απαχορεΰσεων 3α όοκιμασχεί σχην εφηβεία με χην αφύπνιση χης 

σεξουαλικόχηχας, η εσωχερική συναίνεση σχην Αηαχόρευση είναι εξασφαλισμένη.

Και σχις α3ώες ακόμα ηεριηχώσεις “παράβασης" χα ψέμαχα και οι ενοχές 

επιβεβαιώνουν απλώς χην ύπαρξη χης.

/

Ημουν ένα παιδί πολύ χέλειο, εν ιός εισαγωγικών, η εξέγερσή μου ά ρ χ ισ ε  σ τη ν

ε ίη ϋ ε ία ... από κει και πέρα η ζωή μας ήιαν ένα συνεχές ψέμα και εξακολουθεί να
«·

είναι ενα συνεχες ψέμα.

Διάβασμα, βιβλίο. Υπήρχε μια πλύση εχκε^άλου απ'χη μαμά μου. - Πρόσεξε χα 

δικά σου, όχι παρέες και έξω χιαχί έχεις να χάσεις. Και είχε ηιάσει αυιό σε 

συνδυασμό και με χο δικό μου χαρακχήρα. Καχαλάβαινα όχι έ$9ανε μέχρι ενός 

σημείου αυχή η ελευ3ερία και αναγκαζόμουνα κι έκανα μερικά πράχμαχα κρυ$ά 

δηλαδή ερωχικά.

Οι μικρές αποδράσεις, περισσόχερο από χο ερωχικό περιεχόμενό χους, μαρχυρούν χην 

αμ^ισβήχηση χης εξουσίας σχο μέχρο που αυχό είναι δυναχό. Για χις πιο πολλές 

χυναίκες όμως η απόλυχη συμμόρφωση χων πρώχων εφηβικών χρόνων σύνεχίζεχαι 

ως πολύ αρχά, όχαν είναι πια ΐροιχήχριες.

Εψηβεία συχκραχημένη, μην εκβράσω χνώμη χια να αρέσω πιο πολύ. Τλεχα 

πρέπει νά 'μαι όπως με 3έλουγ. Ήλπιζα σχη μαχική αλλαχή μεχά χο σχολείο.
ΚΙ
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Εχω 6εν έλεχα ψέματα, μου'λειπε και μια πονηριά ... ήμουνα υπό τον έλεχχό ^
VI

της πλήρως.

"  Τώρα από πλευρά συναισθηματική δεν είχα τίποτα σημαντικό στην εφηβεία μου, 

παρ όλο που αισθανόμουν, δηλαδή 5α ήθελα να είχα. Από ιην άλλη λειτουρχούσαν 

πάρα πολλές Φοβίες που μου είχαν περάσει χιατί χενικά υπήρχε μια μεχάλη 

καχυποψία, μας είχαν περάσει πάρα πολλά αρνητικά. Δηλαδή ότι ο άλλος 5α 

κοιτάξει να σε πλησιάσει χια να ωφεληθεί κάτι. Αυτό με to μυαλό μου δεν to είχα 

, δεχτεί. Ίσως όμως κάπου δούλευε. Είχα κάποιες συγκινήσεις αλλά tinota to 

σημαντικό. Όταν ήμουνα στο τρίτο έτος πέδανε ο πατέρας μου ξαφνικά. Στο
Μ

τέταρτο χνώρισα το μελλοντικό άνδρα μου.

Αίσθηση αδιεξόδου μαρτυρούν οι διηχήσεις. Λείπει η χαρά της ζωής, ο ερωτισμός, 

η δημιουργικότητα, η αίσθηση της κατάχτησης του κόσμου, ίσως ουτοπικής αλλά 

και τόσο αποφασιστικής χια τα μελλοντικά σχέδια που τα 3εμέλια τους χτίζονται 

τώρα. Η αναστολή της επιθυμίας είναι ο αντικειμενικός σκοπός ποικίλων τρόπων 

αποθάρρυνσπς.
; \

II ,
Γυμνάσιο και δεν είχα φλερτ. Μετά ένα δεσμό στο Πανεπιστήμιο ταλαίπωρο,

1-2 χρόνια. Μέσα στα πλαίσια των ηθικών αρχών πάντα. 22 χρόνων, αρχά, 

ξεκίνησα τη σεξουαλική μου ζωή. II

II
Μικρή θυμάμαι ότι ήμουνα πεταχτούλα και εξυπνούλα, οι φίλοι τους με 

αχαπούσαν και έμπαινα και έβχαινα στο σαλόνι. Στα 10-11 σταματάει και αρχίζω 

και ουδετεροποιουμαι και περνάω πολύ άσχημη εφηβεία. Πολύ κλειστή., πολύ μη 

ερωτική, Φοβερά καταχωνιασμένα όλα αυτά, απαχορευμένα. "



Η 6

Η ως χώρα αναχοοΦή έχει καλλιεργήσει εηαρκώς χο έόμ$ος. Ο αυτοέλεγχος Ν 

βρίσκεται σε πλήρη λειτουοχία, αναχκάζοντας χα κορίισια σε μια ηαοατεταμένη 

"λανβάνουσα" ερωχική περίοδο vlatence).
t

Με to σπίχι μια συνεχής σύγκρουση χιατί άρχιζα νά 'χω φλερτ. Βέβαια φίλοι 

6εν ερχόντουσαν σπίτι, και από χον παχέρα μου kai xn μητέρα ιιου έβχαινε όχι εχώ 

αποκλείεχαι νά χω σχέση με άντρα, όχι σεξουαλική αλλά ούχε πλαχωνική. Φοβερή
II

εμπιστοσύνη.

Η ‘εμπιστοσύνη", κατεξοχήν καχαπιεσχικός μηχανισμός στην εφηβεία, λειχουρχεί 

άλλοτε εντελώς ανασταλτικά, υπερισχύοντας της επιύυμίας, και άλλοτε ενοχικά, 

εφόσον η παράβαση πληρώνεται με άχχος και Φόβο. Η εμπισχοσύνη είναι πιο 

σκληρή κι από τη ρητή απαχόρευση χιατί το άτομο δεν έχει άλλο αντίπαλο από τον 

εαυτό του. Η αυτοεκτίμηση πλήττεται βαβιά και η εμπειρία δεν είναι τόσο 

ανώδυνη, όσο καμιά Φορά την παρουσιάζουν οι σημερινές 6ιηχήσεις με τον “αστείο" 

τόνο τους.

Μού 'λεχε : Κόρη μου να προσέχεις, ποτέ στη ζωή σου να μην είσαι κάπου και
II

να ανοίξει ξαφνικά την πόρτα ο πατέρας σου και να ντραπείς.

"  Τα αχόρια αηαχορευμένα, όχι ρητά αλλά είχαν καταφέρει να με κάνουν να χο 

πιστέψω. Η μητέρα μου έλεχε πάντα σε πάρτυ : "Αν νομίζεις ότι πρέπει να πάς, να 

πας αλλά Εσύ πρέπει νά χεις όλη την ευβύνη" και άρα, βυμάμαι, να ψοφάω να πάω 

σε πάρτυ και μπροστά σ αυτή την κουβέντα να προτιμάω να μη πάω. Είχα πάρα πολύ 

κέφι, έτσι ίσως δεν βά πρεπε να πάω, μέρες να το παλεύω στο κεφάλι μου και στο
II

τέλος να μην της χο λέω καν.
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Η αχάπη και ο σεβασμός είναι ια πιο αποτελεσματικά όπλα της γονικής εξουσίας, 

ακόμα και όταν η υηακοή βιώνειαι σαν ακατανόητη. Η συμμόρφωση είναι λιτότερο 

ριψοκίνδυνη αηό την αμφισβήτηση. Ο c-όβος χια την απώλεια της αγάπης 

αναγκάζει σε υηακοή.

Η επιθυμία τους να ανθοέψουν 'σωστά" τις κόρες τους οδηγεί κάποτε τους κανείς

σε ακραίες θέσεις περιορισμών και αυστηρότητας. Μια τέτοια ανατροπή όμως

αναγκαστικά επιφέρει την αποδυνάμωσα του ατόμου και την αναστολή των

’ επιθυμιών του δρώντος υποκειμένου, Στην ουσία, η αντίφαση ανάμεσα στην
\

πρόθεση και το αποτέλεσμα προκύπτει ως δομική αναγκαιότητα της κοινωνικής 

αποστολής τους.

1.2.4. Η απαρχή της εξέργεσης χαι τα Υψηλά Τείχη

Μέσα στα ασφυκτικά αυτά πλαίσια, κάποιες νέες γυναίκες 3α τολμήσουν την 

Παράβαση. Η εξέγερσή τους 9α πάρει μορφή ιδιότυπη και χι’αυτό το λόχο 

αποκαλυπτική. Η νέα χυναίκα 9α διεκδικήσει το δικαίωμα στο σώμα της και 9α 

προχωρήσει στην ολοκλήρωση της σεξουαλικής πράξης. Η συγκεκριμένη εμπειρία, 

κά9ε ΐρορά διαφορετική, εστιάζεται ωστόσο στο χκρέμισμα του συμβόλου της 

ηαρ9ενίας, ιδιαίτερα μισητού, σαν όλα τα σύμβολα καταπίεσης. Όμως δεν πρέπει 

να μας διαψύχει ότι και αυτή τη φορά το πεδίο αντιπαρά9εσης είναι το ίδιο το 

σώμα και η πράξη, διεκπεραιωτική και απομονωμένη από το συναίσ9ημα, πλήττει



πρώτα από όλα τις ίδιες τις γυναίκες. Η επαναστατική καχαχχελία χης ^

αλλοτρίωσης 3α χελεσχεί μοιραία σχα ίδια αυχά ηλαίσια χου εαυχού χους16.

II
Ημουνα καλή μαθήτρια, "κόρη καλής οικογένειας”. Μέχρι ιόχε παρθένα με 

άσπρο χο κούτελο, ηήχα με δική μου πρωτοβουλία με έναν άνδρα. 25 χρόνων πια.

Ηταν πουχανιά να πας με άνδρα Το έκανα όχι χια να χαρεί to σώμα μου. Δεν 

έκανα σχέση, έιήευχα πια από εκείνο ιο μέρος. Δεν είχα να χάσω τίποτα,, είχε 

χίνει ουδέχερο έ&αψος.

Υπάρχει μια διάσταση τραχικότητας στην εξέχερση αυτή, μια αίσθηση αδιεξόδου 

που μαρτυρεί όμως ταυτόχρονα και μεχάλη δύναμη. Είναι η απελπισμένη 

προσπάθεια του ατόμου να λύσει τα μάχια, να απομυθοποιήσει τον τρόμο, χια να 

βχεί από αυτόν. Η νέα χυναίκα βάζει σε κίνηση ψυχικούς μηχανισμούς που 

απομονώνουν την πράξη από τη συναισθηματική εμπλοκή. Για να μπορέσει δηλαδή 

να κάνει πράξη την εξέχερση σ' αυτό τον τομέα της μέχιστης απαχόρευσης, θα 

χρειαστεί να την αποστασιοποιήσει, να της-αναιρέσει τα θετικά της στοιχεία, να 

την αποχυμνώσει από το συναίσθημα, να της αναιρέσει τη συμβολική της δικαίωση, 

τον έρωτα. % 9 

II
Αντιστεκόμουνα, η εσωτερική αστυνόμευση ήταν τρομερή. Δεν είχα καμιά 

σχέση πριν μπω στη Νομική, 19 χρόνων, το αποφάσισα χια να τελειώνουμε με τη
f t

παρθενία. Τό ’ψχιαξα και λίχο.

16 Η C. Macklnnon (1982) θεωρεί ότι 'Ή σεξουαλικότητα είναι χια το φεμινισμό 
ότι η ερχασία χια το μαρξισμό : αυτό που είναι καταδικό μας είναι αυτό που πιο 
πολύ μας αναιρούν" σ. 1
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Εν πόση περιπχώσει σ'αυχό χο 9έμσ, τις ερωτικές σχέσεις, πού ’ χαν χίνει όλα^ 

με κάποιο ’‘αποστασιοποιημένο" χρόηο ή πιο "κυνικό", με συνομήλικό μου, δεν είχαν
I I

κανένα στοιχείο εν9ουσιασμου, πως είναι όχαν αφήνεσαι ...

Φαίνεται όχι n απομόνωση χπς πράξης από χο συναίσ9ημα βοη3ά σχην αηώ9ηση των 

ενοχών. Η απαγορευμένη πράξη με αυχό χον χρόηο αηοσχασιοηοιείχαι - είναι 

χαρακχηρισχικά αηοκαλυπχικός ο ηλη9υνχικός "χια να χελειώνουμε ..."  - και 

εμφανίζεται λιχόχερο χρομαχχική.

' II
... σχα 15 μου χο αποφάσισα συνειδητά ... χωρίς νσχσηω κσνεναν συχκεκριμενα 

... σαν πράξη επανασχαχική. Δεν μου ά^ησε χίηοχα, όσον α^ορά κάποια ερωχική 

ικανοποίηση. Και μεχά δεν είχα άλλες εμπειρίες ερωχικές ... παρά α^ού χνώρισα
II

χον νυν σιιζυχό μου ...

Με δική ιη ς πρωτοβουλία η χυναίκα 9α βχεί από την ανυπόφορη αναμονή. 

Αναλαμβάνοντας τον ενερχητικό ρόλο του δύτη προ^υλάσσεται από την ηιδανότηχα 

εμπαιχμού.

S ,

”  ... μας είχε τρομοκρατήσει με το ζήτημα το ερωτικό, ότι 9α μας βει κάποιος,
II

ότι 9α μας χελάσει, 9α μας αφήσει έχκυες ... ολ'αυτά.

Οι σι/ναισ9ηματικε'ς προφυλάξεις αποδεικνύονται μάταιες, χιατί τα όρια 9ύτη- 

9ύματος είναι ασαΐρή, και η κοπέλα μετά από τη στιχμιαία εξέχερση επιστρέφει 

στην υποταχή της. Αυτό που βα9ιά με'σα της ήλπιζε, ότι 9α αηελευ9έρωνε ολόκληρη 

την ύπαρξή της, αποδείχδηκε αδύνατο, το ξεπέρασμα του εμποδίου δεν οδήχησε

στην υπέρβαση της Απαχόρευ.σης.
►>!»
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Σχις διηχήσεις ο χάνος είναι ψύχραιμος, η επιλοχή παρουοιάζεχαι συνειδητή και με 

σχόχο εηανασχαχικό. Αν αναλύσουμε ηροοεκχικόχερα τους συνειρμούς μέσα σχα 

συμ*ραζόμενά χους, ανακύηχουν δύο πρόσθετα σχοιχεία, ηου συμπληρώνουν χην 

εικόνα. Καχαοχόν, ο χρόνος σχον οποίο συνχελείχαι π πράξη είναι συνήθως χρόνος 

μεχάβασης ηου σημειώνει μιαν αηο&ασιοχική αλλαχό, από ένα σχάδιο σχο επόμενο, 

είχε αυχό συμπίηχει με ένα μεχάλο χαξίόι είχε με χο πέρασμα από ένα θεσμικό

πλαίσιο σ' ένα άλλο. Καχά δεύχερο, χουλάχισχον εξίσου σημανχικό και ασφαλώς 

όχι χυχαίο λόχο, ο χώρος σχον οποίο συνχελείχαι η Παράβαση Φαίνεχαι να είναι 

σημαίνων συμβολικά. Σε όλες χις ηεριπχώσεις σημαχοδοχεί μια βαθιά χομό ως προς 

« χον οικοχενειακό χώρο χων παιδικών αναμνήσεων. Παρουοιάζεχαι σαν χώρος 

’ άλλος", χώρος "περάσματος", χωρίς να είναι όμως ποχέ αληθινά ουδέτερος*7.

Η αποστασιοποίηση λειχουρχεί σε όλα χα επίπεδα. Αποσχασιοποίησπ ως προς χο 

σώμα και μαζί χης σπαραχχικά προβάλλεχαι η απόσχασπ σχο χώρο και η συμβολική 

χομή σχο χρόνο. Οι συσχεχισμοί χης πράξης με χο χώρο και χο χρόνο είναι 

βα8ύχεροι αη’ό,χι δια$αίνεχαι σ ένα ηρώχο επίπεδο. Αναδεικνύουν χην ένχονα 

χελεχουρχική διάσχαση, υπαρκχή κάχω από χα παραπειστικά χαρακχποισχικά χης 

εκλοχίκευσης, που έχει ως σχόχο χην αναχωχή χης πράξης σχο συμβολικό επίπεδο, 

έχσι ώσχε να ελεχχθεί ο ¥όβος χια χην υπέρβαση που επιχειρείχαι. Οι νέες 

χυναίκες αναλαμβάνουν μόνες χη διαβαχήρια χελεχή χης θυσίας. "Επικαλέω χοι 

χήν 3εόν...".

Αναμβισβήτητα, σ ένα συνειόηχό επίπεδο, υπάρχει ικανοποίηση χιαυτές χις 

διεκδικήσεις, που χωρίς χο άλλοθι χου Ερωτα " απαιτούν μεχάλη τόλμη από τις 

νέες χυναίκες. Και το χεχονός και μόνο της ενερχοποίησής τους ως δρώντα 17

17 Σχετικά με τη συμβολικό σημασία του χώρου κατά τις διαβατόριες τελετές, 
βλ. Μ.Ν. Powers (1980). ' f t



άχοιια τις ενδυναμώνει και τους ξαναδίνει χην αυχοηεηοίδηση που είχε κλονιστεί 

με χη μακρόχρονη ταπεινωτική υπακοιί.

Και όμως η φύση χης επιλοχής χους σποδεικνύει άλλη μια φορά και χα ηερι3ώοια 

δράσης που απομένουν. 0 τρόπος που ελέχχετσι η πράξη, οι μηχανισμοί άρνησης 

που μπαίνουν σε λειχουρχία, κατορ3ώνουν τελικά να εμποδίσουν tnv υπέρβαση χης 

έσχατης Απαγόρευσης : χης Ηδονής. Γιατί αν η πράξη ήταν απαγορευμένη, η 

Ηδονή δεν είχε κατονομαστεί καν. Ταυτιζόμενο με την ανορχασμική μητέρα, χο 

κορίτσι δεν τολμά να Την όιεκόικήσει και να την υπερβεί.

*

Έτσι π πράξη, εξιλαστήρια στην ουσία χης, μένει αναποτελεσματική χιαχί δεν έχει 

δύναμη παρά να συμβολίσει μόνο χη μη-υποταχή και όχι να ματαιώσει χο ηλέχμα 

των αηϋχορεύσεων, υποδείξεων και περιορισμών που αποτελούν τον πυρήνα χης 

χυναικείας καταπίεσης. Απο την άλλη μεριά η αλλοτριωτική πράξη, που ξεκίνησε 

ως επαναστατική, βαραίνει και η αίσ3ηση της μοναξιάς μεχαλώνει με τη 

συμβολική απομάκρυνση από χα σημαίνοντα πρόσωπα, των οποίων τις  επιχαχές έχει 

παραβεί.

ι ·
* * *

Οι όποιες όμως απόπειρες εξέχερσης 6έν αναιρούν το χεχονός ότι η έχκριση των 

σημαντικών προτύπων παραμένει συναισβηματικά απαραίτητη. Το πρόβλημα εδώ 

είναι ότι, με εξαίρεση την απόλυτη υπακοιί - που και αυτή προβληματίζει χια τους 

συχκεκριμένους λόχους π.χ. χια την υπερβολική εσωστρέφεια που τη συνοδεύει - 

κά8ε παρέκκλιση από ένα ιδανικό και ανέφικτο μοντέλο συχκεντρώνει επίμονα την 

αποδοκιμασία των χονιών. Τα>!Υψηλά Τείχη.
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Η συνεχής απόρριψη, έστω και σε τομείς χωρίς μεχάλη σημασία, αποτελεί 

όολιο&3ορά χια ιην ιδιαίτερα ευάλωτη αυτοπεηοί3ηση των νέων κοριτσιών. 

Εξαρτημένη οικονομικά και συναισ3ηυατικά από τους χονείς, η αηεί3αρχη κόρη που 

συχκρούεται ανοιχτά εξαντλείται ψυχικά, παρά την ικανοποίηση που παίρνει στο 

συνειδητό επίπεδο από την αντίσταση που προβάλλει στην πίεσή τους.

II , _ . _
Είχαν παράπονα απο τις προσωπικές μοα σχεσεις. Ποτέ δεν τις εχκρινανε.

Ούτε τώρα. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Αεν υπήρχε περίπτωση. Η στάση 

'  τους απέναντι μου ήταν ότι είμαι λά3ος ... ακόμα τό χω σαν καμπανάκι στα αίτιά 

μου. 'μα πότε 3α χίνεις επιτέλους άν3ρωπος ; είσαι λά3ος, σε όλα., σε όλα είσαι
II

λά3ος. Πότε 3α χίνεις άν3ρωπος ; *’ ...

Έβαζα ένα ρούχο που δεν της άρεσε και μόνο η περιφρονητική ματιά που με
II

κοιτούσε, ήταν μια αίσ3ηση απόρριψης φριχτή.

Η οικοχένεια, με αυστηρότατα οριο3ετημένες τ ις  ηραδιαχραίές της χυναικείας 

συμπεριφοράς, μένει ακλόνητη ως προς τις αξίες της και αντιλαμβάνεται την 

αηει3αρχία σαν απόδειξη όιαταραχμένης προσωπικότητας. Στην καλύτερη 

περίπτωση, οι χονείς 3α εντάξουν την αηεί3αρχη συμπεριφορά στην πα3ολοχία της 

εφηβείας, χιατί αυτή η εομηνεία τους μαίνεται λιχότερο απειλητική. **

** Το να διαβάζω πολλά βιβλία, το να μην κάνω δουλειές, το να μην είμαι 

χλυκιά ... το είχαν αντιμετωπίσει σαν ιδιαιτερότητες αρνητικές, out generis ... ήταν 

συνεχώς μια επί3εση και μια απόρριψη σΌ,τιδήποτε κάνω. Καμία επιβεβαιωτική 

στάση ή κουβέντα.

►V
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Σήμερα αηό χις αναμνήσεις χης παιδικής και εφηβικής ηλικίας χων ηερισσόχερων 

γυναικών χης έρευνας ανακύπχει μια εικόνα χενικευμένης πίεσης, περιορισμών-και 

αποδοκιμασίας, που ερμηνεύει αναδρομικά χην ομοιόιηια που έχουν οι απόπειρες 

χης εφηβείας και χην κοινόιηχα χης "μοίρας" χων γυναικών.

Σχην ηαχριαρχική κοινωνία, η αναχροφή που ορχανώνεχαι με σχόχο χην "ηροσχσσίυ" 

συσκοχίζει χην ηρό3εση χόσο αηό χους γονείς, που είναι οι εκχελεσχές χης, όσο και 

αηό χις νέες χυναίκες, που χην υφίσχσνχαι. Είναι μάλισχα ενδιαφέρον όχι, παρά 

χις καχαχχελίες και χη σημερινή διαύχεισ χης 3εωρηχικής ανάλυσης, ουνανχήσαμε 

-συχνά ανχΐφάσεις ως προς χον χόνο χων παλιών αναμνήσεων. Σχις διηχήσεις οι 

περιορισμοί εμφανίζονχαι όυσάρεσχοι, κάηοχε και καχαηιεσχικοί σχην υπερβολή 

χους, καχά ράση όμως οι αναφορές σχο ηαρελ3όν όιαχηρούν χην χόχε ασυνείδηχη 

παραδοχή χης ιεραρχικής διαφοράς χων φύλων. Με άλλα λόχια, η παλιά 

συναισ3ημαχική Φόρχιση, ενερχοηοιημέντι, βρίσκεχαι σε ανχί3εση με χη σημερινή 

χνώση χης αυ3αίρεχης επιβολής αυχών χων κσχσναχκασμών.

βς εκ χούχου, οι βιωμαχικές εμπειρίες που χις διαμόρφωσαν αξιολοχοόνχαι αηό χις 

χυναίκες ορισμένες φορές με κριχήρια αλλοχινά, που φανερώνουν αυχό που χόχε 

αηοχελούσε χι'αυχές φυσική συμπεριφορά, μέσα σχο πεδίο χων ηιδανών εηιλοχών 

εκείνης χης εποχής.

'* Δεν μας κλειδώναν, δεν μας απαχόρευαν να μιλήσουμε ... χα αχόρια περνούσαν
II

με χα ηοδήλαχα και εμείς βχαίναμε σχα παράθυρα.

Έχσι η ανάμνηση χου εχκλεισμού περιχράφεχαι σαν να μτιν ήχαν άσκηση βίας, η 

ελευθερία χων αχοριών με χα ηοδήλαχα περιχράφεχαι να μην ανχΐφάσκει με χον

• ν



δικό τους περιορισμό. Η επικοινωνία από τα παράθυρα μοιάζει έισι με ερωτική 

σκηνή σαιξπηρικού έρχου.

Ειδυλλιακή σκηνή-πρόιυπο που δέτει τα όρια αφενός του συμβολικού χώρου, που 

εσωτερικεΰουν τα δύο (τύλο, και αφετέρου της Φύσης των 'ικανοποιήσεων", που 

ισορροπούν τις αποστερήσεις χια τις νέες γυναίκες.

Όπως έχουμε επανειλημμένα διαπιστώσει ο "γυναικείος χώρος" τοποθετείται εντός 

των Τειχών, άρα οι εξισορροπιστικές ικανοποιήσεις δεν μπορεί παρά να 

ηαραχωρούνται μέσα σ’αυτόν, διαφορετικά 3α έβαλλαν τους ίδιους τους στόχους 

των. Οι όροι που τίθενται στα μικρά κορίτσια είναι η κατάθεση των όπλων και η 

παραδοχή του εκλεκτού ρόλου, χια τον οποίο προορίζονται. 2ε αντάλλαγμα τους 

δίνεται η επιδοκιμασία, η εμπιστοσύνη, η παραδοχή των χονιών - ζωτικές και 

πολύτιμες διαστάσεις ενδυνάμωσης, που κατακτώνται αποκλειστικά μέσα σ'αυτά τα 

όρια. Μέσα από την ίδια αυτή διαδικασία νομιμοποιούνται με τη σειρά τους και τα 

όρια, που αρχικά λειτουρχούσαν ως προϋπόθεση. Μ' άλλα λόχια, τόσο οι περιορισμοί 

όσο και οι ικανοποιήσεις αποτελούν όψεις ενός και του ίδιου νομίσματος. Κύριος 

στόχος της οικοχένειας είναι να δελεάσει το μικρό κορίτσι και να το ηροσελκύσει 

στο μελλοντικό του ρόλο. Κάδε μέσο, θεμιτό και αδέμιτο, μπαίνει στην υπηρεσία 

της προκρούστειας κατασκευής της Γυναίκας.

Οταν σήμερα οι χυναίκες θεωρητικοποιούν τις εμπειρίες αυτές είναι σε δέση να 

χνωρίζουν τη διάσταση της χενικευμένης φυλετικής διάκρισης, της οποίας 

υπήρξαν θύματα και διεκδικούν αναδρομικά την απελευθέρωσή τους, μέσα από τις 

αναμνήσεις. Ομως πολύ συχνά η συναισθηματική Φόρτιση της ανάμνησης 

εξακολουθεί να είναι ασύμβατη με τη θεωρητική της προσέχχιση. 0 έλεχχος του 

παρελθόντος που επιχειρείταίφε τη συνειδητοποίηση είναι διαδικασία διαρκής και



πολυσύνθετη, αποτέλεσμα επεξεργασίας αναμνήσεων και σύγχρονων 

επαναξιολογήσεων. Η θεραπευτική κάθαρση ηοιέ δεν κατορθώνει να είναι πλήρης 

και τελειωτική. Ετσι και στην προκειμένη περίπτωση οι διαδικασίες φεμινιστικής 

συνειδητοηοίησης δεν αναιρούν τα παλιά βιώματα και, πράχυα ακόμα πιο 

σημαντικό, δεν τα ματαιώνουν. Μεχάλες περιοχές του ψυχισμού εξακολουθούν να 

παραμένουν σκοτεινές και εκεί φωλιάζουν εσωτερικευμένες οι επιταχές και οι 

σοβαρές επιπτώσεις τους.

Δεν είναι όμως μόνο οι σημερινές αντιφάσεις που προδίδουν τις διαδικασίες 

αλλοτρίωσης. Οι ίδιες οι χυναίκες αναγνωρίζουν τεράστια κενά στην αντίληψη 

του εαυτού τους εκείνα τα χρόνια. Υπάρχουν περιοχές σύχχυσης και ασάφειας που 

παραμένουν "ανεξήγητες", με την αίσθηση έλλειψης συνειδητού και ελεγχόμενου 

στόχου' Οι δυσκολίες προβάλλονται σε άλλους κάθε $ορά τομείς, ενω ακόμα και 

σήμερα, η προσπάθεια μιας ολοκληρωμένης ερμηνείας αποτυγχάνει χιατί ψηλαφεί 

στα σκοτεινά. Αυτό το θέμα της ασάφειας-σύχχυσης δα το συναντήσουμε σαν 

επαναλαμβανόμενο σχήμα στις κρίσιμες καμπές της ζωής τους και στις επιλοχές 

που στάθηκαν αποφασιστικές χι* αυτές.



Κεφάλαιο 2. Οι α νά νκ ς αχσνΜς

2.1. Η Ε ια Μ  w  qmoSUnr

Ot ανώτατες σ π ονδές  5* αηοτελέσουν ένα σημαντικό βήμα στη διεκδίκηση 

ανεξαρτησίας από τις νέες γυναίκες. Είναι χωρίς αμφιβολία μια δετική συμβολή 

στη διαμόρφωση αυτόνομης προσωπικότητας, που εκβράζεται χενικά στη διανοητική 

καλλιέργεια και ωρίμσνση και συχκεκριμένα στην απόκτηση εφοδίων χια τη 

μελλοντική οικονομική τους χειραφέτηση.
/

✓

Αν και οι περισσότερες χυναίκες της έρευνας μαίνεται να μεχάλωσσν σ' ένα 

οικογενειακό κλίμα εν9αρρυντικό προς την προοπτική σπουδών, το οποίο 

αντανακλούσε και ένα κοινωνικό αίτημα που ευνοούσε την πρόσβαση στο χωρά της 

επιστήμης, οι βιωμένες εμπειρίες αποδεικνύουν ότι η πραγματικότητα ήταν 

τουλάχιστον πολυσύνδετη.

β ς  τα δεκαοχτώ του χρόνια, το κορίτσι κινείται σε ασφαλή περιοχή. Οι σχολικές 

επιδόσεις ενσωματώνονται χρονικά στις φυλετικές προδιαγραφές, κα9ως είναι 

νωρίς ακόμα χισ χάμο, και η πνευματική ικανότητα αναγνωρίζεται από την ίδια 

και το περιβάλλον χωρίς σύχκρουση. Γαυτή την περίοδο αντί9ετα απαγορευμένο 

έδ α φ ο ς  είναι, όπως είδαμε ήδη, η σεξουαλικότητα.

Οι χσνείς, που υπήρξαν περήφανοι χια τ ις  επιδόσεις των προικισμένων κοριτσιων 

τους, είτε 9α εν9αρρύνουν ή 9α αποδεχ9ούν τελικά την προοπτική της απόκτησης 

ενός πρώτου τουλάχιστον διπλώματος.
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Σχο σημείο αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε όχι αυχή η πρόσβαση σχις· ανώχαχες 

σπουδές έρχεχαι μεχά μιαν εηιλοχή που έχει ήδη χίνει, όπως μαρχυρεί χο επίθετο 

"προικισμένα'' χια χα κορίχσια που τελικά 3α προχωρήσουν προς χις σπουδές. Δεν 

πρέπει, δηλαδή, να ξεχνάμε όχι χια να έχουν χο δικαίωμα σχις καχά χα άλλα 

"ελεύ3ερες" σπουδές, οι γυναίκες χης έρευνας έχουν ήδη επιόείξει επιδόσεις 

εξαιρεχικές και ηάνχως χενικά επιδόσεις άνω του μέτριου.18

θα υπέθετε, λοιπόν, κανείς όχι χια χις χυναίκες χης έρευνας που από πολύ μικρές 

είχαν μία πορεία ιδιαίχερα εηιχυχή ως προς χις σχολικές επιδόσεις, οι δυσκολίες 

'3α σχαμάχαχαν με χην κοινή - δική χους και χης οικοχένειας - απόβαση να 

σπουδάσουν.

I Και όμως, η κάδε ιστορία συχκλίνει με όλες χις άλλες χια να δείξει όχι η απόβαση 

ί |  χια σπουδές - χόσο σχο ηραχμαχικό όσο και σχο συμβολικό επίπεδο - αποχελεί 

I απλώς χην αρχή μιας μακοάς περιπέχειας.

18 Η ε-υλεχική ανισόχηχα εικονογραφείται ενχυπωσιακά στα ποσοστά συμμετοχής 
των χυναικών στην ανώτατη εκπαίδευση (40%), έναντι χων ανδρών (60%). Η 
επιλοχη κλάδου κατά δόλο αναπαράχει εξάλλου το στερεότυπο των "ανδρικών", 
(φυσικομαθηματική : 32.7 χυναίκες) έναντι χων "χυναικείων χαρισμάτων” 
($ιλοσοί>ική : 82.4). Α. Φραχκουδάκη (1985) σ. 197-200. Μία ενδιαφέρουσα,επίσης, 
μελέτη του φαινομένου από το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών στις Η.Π.Α. αναδεικνύει 
τους οικονομικούς, κοινωνικούς και ψυχολοχικούς παράχονχες που αποθαορύνουν τη 
συμμετοχή των χυναικών στις "σκληρές" επιστήμες. L.5. Dlx, ed., (1987).
Βλ. σχετικά και τα πρακτικά του Συνεδρίου : Ισότητα και Εκπαίδευση που έχινε στη 
Θεσσαλονίκη, (1985).

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα 
περισσότερο αναδεικνόουν τη συνθετότατα του φαινομένου των "διαφορετικών 
ικανοτήτων" στα φύλα, παρά στηρίζουν τις υποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες 
υπάρχει διαφορετικός τύπος ορχάνώσης τού εχκεφάλου καχα φύλο, δηλαδή 
εξειδίκευση του αριστερού ημισφαιρίου χια τις χυναίκες και του δεξιού χια τους 
άνδρες. Για μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση βλ" Μ. Νασιάκου (1979) σ. 359-360."

Τέλος χια την ανισότητα στο επίπεδο χων χυναικών πανεπιστημιακών βλ. το 
επίκαιρο άρθρο της Μ. Ηλιού ( ^ 8 8 ) .
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Τα εμπόδια με τα οποία οι γυναίκες 3α βρεθούν αντιμέτωπες, σε πρώτη όψη 

εξαιρετικά ετερογενή, 3α αντιμετωπιστούν από τις ίδιες περίπου ως ανεξήχητυ, και 

3α τους όο3ούν Λύσεις αυτοσχέδιες που δεν 3α είναι πάντοτε επιτυχείς, ακριβώς 

επειδή τα εμπόδια δεν αντιμετωπίζονται ως συμπτώματα βαθύτερων αναστολών και 

αηαχορεύσεων. Πρόκειται χια ενα ιδιαίτερα σύνθετο, υπόχειο παιχνίδι συνενοχής, 

όπου χονείς και κόρες συμμετέχουν ερήμην τους σε ρόλους συμπληρωματικούς.

Από τη μεριά των χυναικών, το εμπόδιο αντιμετωπίζεται πάντα στη μορ&ή που 

παίρνει εξωτερικά, χωρίς τη συστηματική όιάχνωσπ των βαθύτερων αιτίων που το 

' χέννησαν και εξακολουθούν να το τροφοδοτούν.

Όσο χια τους χονείς, με μια πρώτη ανάχνωση των όιηχήσεων 3α έλεχε κανείς ότι 

εύκολα* 3α μπορούσαν να διακριθοόν σε χονείς που επιτρέπουν τις χυναικείες 

σπουδές, κάποτε μάλιστα και προτρέπουν οι ίδιοι τις  κόρες τους, και σε χονείς που 

τις αντιμετωπίζουν αρνητικά. Ηια προσεκτικότερη, ωστόσο, ανάλυση του υλικού 

έδειξε ότι μιά παρόμοια διχοτόμηση 3α ήταν παρακινδυνευμένη αν όχι 

απλουστευτική.

» *
Καταρχήν, είναι φανερό ότι οι χυναίκες διηχούνται κα3ηλωμένες συναισθηματικά 

στην αρχική αντίδραση των χονιών, και τυχόν μεταχενέστερες αλλαχές δεν 

καταφέρνουν να τροποποιήσουν την πρώτη εικόνα τους. Έτσι, τόσο στις περιπτώσεις 

δετικής αντιμετώπισης όσο και στις περιπτώσεις ρητής απαχόρευσης, η σημερινή 

αποτίμηση μεταφέρει απλώς το αρχικό κλίμα. Αντίδετα η ανάλυση του υλικού έδειξε 

ότι όλοι ανεξαιρέτως οι χονείς είναι απλώς φορείς μιας βαδύτατης αμφιθυμίας, δ ς  

εκ τούτου, σε διαχρονική θεώρηση,η στάση τους κυμαίνεται ανάμεσα στην αποδοχή 

και την άρνηση, με αποτέλεσμα μια σειρά μηνύματα με εναλλασσόμενο - δετικό 

και αρνητικό - φορτίο. Αρκεί ,κμνείς να παρακολουθήσει τη στάση των χονιών.
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όπως παρουσιάζεται στις διηγήσεις, προοδευτικά, με την έννοια της διάρκειας. χια 

να δει αυτά την αμσι3υμία "εν δράσει". Ποτέ καμία άρνηση δεν ηαρέμεινε άρνηση 

ως το τέλος, όπως και καμία κατάβαση δεν αηοδείχτηκε συνεπές στήριχμα, χια τη 

χυναίκα, ως το τέλος των σπουδών της.

"  Οι χονείς μου δεν ή3ελαν να σπουδάσω. Αυτό που φιλοδοξούσαν χια μένα ήταν
It

απλά ο χάμος και τα παιδιά.

Η ίδια χυναίκα λίχο παρακάτω 3α αναφέρει ότι οι χονείς της δέχτηκαν να
r

-χρηματοδοτήσουν σπουδές στο εξωτερικό.

Η μητέρα μου κά3ε τόσο με μηλόκαρε χρηματικά, αλλά στο τέλος μου έδινε.
I I

Και ο πατέρας μου επίσης.

I I  I I

Συνάντησα μεχάλη αντίσταση όταν τους ανήχχειλα ότι 9α σπουδάσω™

Και παρακάτω :

»  , .  .  ,  .  ' ·»
Η μανα μου καμαρώνει σα χυ^τικο σκεπαρνι.

θα περίμενε κανείς ότι η αμ<ρΐ3υμία των χονιών 3α χινόταν εύκολα αντιληπτή από 

τις χυναίκες, τη στιχμή που όλες παραδέχονται ότι οι ίδιες επι3υμοιίσαν, 

αταλάντευτα, να σπουδάσουν. Οι διπχήσεις τους ωστόσο μαρτυρούν μιαν ανάλοχη 

αμ$ι3υμία και από το δικό τους μέρος, αντανάκλαση της αμ$ι3υμίας των χονιών 

και αποτέλεσμα των αντιφατικών μηνυμάτων που έχουν δεχτεί από καιρούς πολύ 

παλιότερους.

%•k

« *



Τόσο υιέσα αηό χις χαυείσεις με χη υηιέρα και χο αδιαφιλονίκητο χεχονός όχι 

ανήκει σχο γυναικείο $ύλο, όσο και αηό χις πρωταρχικές εηιχαχές χου ρόλου που 

χην αποκλείουν uno άλλες όιασχάσεις κοινωνικής ύπαρξης, δεν είναι εύκολο χια 

μια νέα χυναίκα να συνειόηιοηοιήσει χπν κοινωνική χπς αναπηρία. Αλλά και όχαν 

ακόμα χη συνειόηιοηοιήσει, έχει να υπερνικήσει χεράσιια εμπόδια, που κλείνουν ιο 

δρόμο ιης σχην αναζήχηση μιας νέας χαυχόχηχας, η οποία πρέπει να ορισχεί αηό 

χην αρχή.

Όμως δίπλα σ ιις  εσωχερικευμένες απαχορεύσεις, που παίζουν αναχαιιισχικό ρόλο 

. σχην προσπάθεια ιων χυναικών να υπερβουν ια όρια που έχει θέσει η ηαιριαρχική 

κοινωνία, καθοοισχικός αναόεικνύεχαι ο ρόλος χων χονιών σχις εηιλοχές ιων 

ενηλίκων θυχαχέρων, ιόσο όχαν είναι εξαρχής αρνηιικός όσο και όχαν 

παρουσιάζεται ενθαρρυνχικός. Γιαυχό άλλωσχε δεν είναι πλήρως καχανοπχή αηό χις 

ίδιες χις χυναίκες η επιρροή χων χονιών, είχε όχαν η επέμβασή χους είναι ανοιχχή 

και θέχει περιορισμούς ή ελέχχει με απαχορεύσεις και χρησιμοποιεί χα χρήμαχα ως 

μέσο ελέχχου, είχε όχαν. με πρόσκαιρες υποχωρήσεις, δίνεχαι σχην κόρη η 

λανθασμένη ενχυπωση ιη ς νίκης. Σχην ουσία, με xny παρέμβαση χων χονιών 

πάνχοχε παρούσα, έσχω και όχαν υποχωρούν, συνχηοείιαι αλώΒηχη η 

συναισθημαχική σχέση και διαιωνίζονχαι οι ασυνείδηχες εξαρχήσεις. ΰι χονείς, σ' 

αυχή χη θέση., έχουν αναλάΒει να εκβράσουν χους φόβους, που και οι δυο πλευρές 

αισθάνονχαι.

Για χον ίδιο άλλωσχε λόχο, όχαν κάποια σχιχμή οι σπουδές χης χυναίκας 

προσκρούσουν σε κάποιο εμπόδιο, οι ίδιοι αυτοί χονείς που αρνούνχαν να χις 

επιτρέψουν περνούν σχη θέση χου καχήχορου και διαφωνούν με χη διακοπή χους.



Η επιρροή τελικά είναι δυσκολότερο να εντοηισ3εί στην περίπτωση που οι ίδιοι οι 

γονείς εμφανίζονται προοδευτικοί, συχνά δε και κατηχορηματικοί ως προς την · 

αναχκαιότητα των σπουδών. Η χονική αμΦΐ3υμία αηοδεικνύεται ακόμα πιο 

διαβρωτική στη διάρκεια της από την κα3αρή άρνηση. 7το σημείο αυτό 3α πρέπει 

να εηισημαν3εί ο ιδιαίτερος ρόλος του πατέρα, ο οποίος εισέρχεται ηρωταχωνιστικά 

στις διηχήσεις των χυναικών τη στιχμή ηου ανοίχει η αυλαία στην πράξη των 

σπουδών. Ενώ χια τα πρώτα σχολικά χρόνια οι πιο συχνές αναφορές απορούν το 

πρόσωπο της μητέρας, συνδέοντας τον οικιακό με το σχολικό χώρο ως χώρους 

χυναικών (μητέρα-δασκάλα), η ενηλικίωση και το τέλος των χυμνασαικών 

'σπουδών μετα3έτουν το κέντρο βάρους στον πατέρα, ως μντιηοόσωπο του ανδρικού, 

εξω-οικιακού χώρου19. Είναι ενδιαφέρον ότι στις περιπτώσεις απουσίας και κυρίως 

ϋανάτου και πάλι η έμπαση δίνεται στα συμβολικά υποκατάστατα του πατέρα, τον 

αδερφό η ακόμη και τη χήρα χιαχιά.

Εηωμιζόμενος στο φανερό επίπεδο το ρόλο αυτό μη έχοντας ωστόσο υηερβεί 

βα3ύτερες αντιφάσεις, ο πατέρας όιαιωνίζειτη σύχχυση:

Αλλά ο πατέρας το περίμενε από μένα. Λέω εχώ ότι δεν είχανε προσδοκίες,

αλλά αυτός το περίμενε από μένα ότι 3α σπουδάσω και 3α ανέβω. Ήταν πολύ 

σιωπηλός αλλά αυτό πέρασε έτσι.

Αλλοτε ο πατέρας υηαχορεύει έμμεσα.

19 Ινετικά με το ρόλο της οικοχένειας και ιδιαίτερα του ηατέοα στη μελλοντική 
σταδιοδρομία των χυναικών βλ. Μ. Lozoff (1974), l. Lov (1974), αλλά και Μ. 
Henmg (1974) ηου αναδεικνύει τη 3ετική επιρροή των πατέρων ηου αντιμετώπιζαν 
τις κόρες τους περισσότερο σαν» άτομα και λιχότερο σαν κορίτσια.
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Πορσκσλουσα να μου πούνε μία χνώμη. Το μόνο που δεν ή9ελε ο πατέρας ήταν ^ 

να σπουδάσω Νομικά, και ή9ελα να χίνω δικηγόρος, παρ' όλο που ίο ή9ελσ. και 9α 

χαιρόμουν να είχα σπουδάσει χη δουλειά χου. Ήχαν χο μόνο που ... δεν είπε ακριβώς 

μην ηηχαίνεις αλλά ήχαν πολύ αρνηχικός, σνχί9εχα με χον αδελφό μου, χον πίεσε 

πολύ να χίνει, χον έβαλε χρείς χρονιές να δίνει εξετάσεις, εκείνος χρείς χρονιές
II

αποτύγχανε.

Στην παιδική ηλικία ο πατέρας ενθαρρύνει τη "χαρισματική" κόρη στη μόρφωση 

"... ήθελε να μου διαβάζει, ήταν δυσβάχταχτο. Να με καθίσει κάτω να μου διαβάσει
«

ια  δικά χου χραφχά, κάχι που δεν έκανε με χη μάνα μου, είναι περίερχο." Αυτή η 

ηροιίμηση που εχχράφεχαι σχη δυναμική χης οιδιπόδειας σχέσης συνοδεύεται και 

από χις ανάλοχες ενοχές. Μέσα σχη μνήμη, χα συναισ9ήμαχα δυσφορίας χου 

μικρού κοριχσιού "δυσβάσχαχχο ... περίερχο" δηλώνουν αυχήν ακριβώς χη διάσχαση. 

Τελικά χο μήνυμα χου παχέρα σιην κόρη με μέσο χη μόρφωση δεν ήχαν, όπως 9α 

πίσχευε κανείς σε πρώχη ανάχνωση, η άδεια ταύτισης μαζί χου, αλλά ανχί9εχα η 

αναχνώριση χης 9ηλυκόχηχάς χης.

Στην κρίσιμη ώρα χης επιλοχής χου κλάδου που 9α ακολου9ήσουν, μηροσχά σε μια 

ανχικειμενικά σημανχική απόφαση, οι χυναίκες καλούνχαι σ’ένα παιχνίδι όπου η 

χονική αμφΐ9υμία δεν είναι ο μόνος εηιβαρυνιικός ηαράχων. Κόρες χυναικών που 

δεν σπούδασαν, σχις περισσόχερες δε περιπχώσεις και ηαχέρων χωρίς πανεπισχη- 

μιακό ηχυχίο, έχουν συνείδηση χου βάρους αυχής χης επιλοχής σχη χενική 

οικονομία χης ζωής χους σαν χυναίκες.

Τη σχιχμή που επιλέχουν ένα διαφορεχικό δρόμο από χη μηχέρα, δεν αφήνουν μόνο, 

προσωρινά έσχω, χον κόσμο χων χυναικών αλλά περνώνχας ενερχά σχον κόσμο ίων
♦ν'

ανδρών δέχονχαι χην πρόκληση να χους ανχαχωνισχούν σαν ίσες προς ίσους. Και οι
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δύο αυτές 3έσεις απαιτούν ποόσ3εχη ψυχική επένδυση, που δεν απαιτείται αηό χους 

συνομήλικους άντρες, ιδιαίιερα αν 3υμπ3ούμε όχι αυιές δεν έχουν δεχχεί οε . 

κανένα επίπεδο χπν ανάλοχη ποοειοιυασία που έχει από πολύ μικρό χο αχόρι. 

Παίρνοντας υπόψη τις σνχικειμενικές συνδήκες, δηλαδή χην έλλειψη 

εηαχχελμαχικού προσαναχολιομού κα3ώς και χα προβλήματα χου ηανεηισχηυιακού 

χώρου, είναι ως ενμ βα3μό δικαιολοχηυένες οι δυσκολίες επιλοχής στις οποίες 

όλες οι χυναίκες αναφέρονται.

Μνημονεύσαμε ήδη όχι οι ρίζες αυτών ίων δυσκολιών προχωρούν βαδύχερα. Μία. χια 

• παράδειχμα, συναφής δυσκολία είναι η ηανχελής έλλειψη προτύπων20. Η παιδική 

εμπειρία δεν προσφέρει ηρόχυπα σχον κύκλο χης οικοχένειας άλλα εκχός από χην 

οικιακή απασχόληση., ενώ και σχο ευρύτερο περιβάλλον χα χυναικεία ηρόχυπα σχον 

επαχχέλματικό χώρο είναι ελάχισχα.

Εχώ σπούδασα με εηαχχελμαχικό προσαναχολισμό σκιώδη, χα μόνα σχοιχεία, 

ήχαν όχι ήμουνα πάρα πολύ καλή μαδήχρια και χενικά μου άρεσαν μαδηματικά. 

Φυσικές επισχήμες και δεκαέξι χρονών διάβασα χια χην Madame Curie και 

αποφάσισα Χημεία ... ενδιαφέρουσα επιστήμη.

Πάνχα με ενδιέφεραν χα βιβλία που δείχναν και κάποια άλλη χυναικεία ζωή. 

Παρ' όλο που χα πρώχα χρόνια χαυχιζόμουνα με άνχρες σηυανχικούς όχι με 

χυναίκες, χιαχί η μόνη ήχαν η Μπωβουάο. Το πρώχο χης βιβλίο χο διάβασα 

δεκατεσσάρων χρονών.

20 Την αλλαχά χων μηχρικών προτύπων και τη 9ετική επιρροή τους στη 
μελλοντική ζωή και σταδιοδρομία χων χυναικών αναδεικνυουν πολλές ερευνήχριες, 
όπως οι S.R. Vogel et el., (1970), G. Baruch (1972), (1973), (1983). Ε πίσης η 
L.W. Hoffman (1974), (1977 b), που κάνει και μια κριτική παρουσίαση της 
βιβλιοχραφίας.



Οι εξαιρέσεις είναι σπάνιες, αλλά και πάλι αποκαλυπτικές:

*' Η μ η ιερά μιας φίλης μου είχε πανεπιστημιακή ερχασία, ήταν σπουδαίο χια 

μένα που υπήρχε ένας τέτοιος άν3ρωηος. Λέχανε ότι μπορεί να απαιάει τον άντρα
ββ

της επειδή δούλευε εκτός σπιτιού.

Όσο χια τη μοναδική μητέρα-απόφοιτο Ανώτατης Σχολής, η οποία ωστόσο δεν 

άσκησε ποτέ το εηάχχελμά της, αξίζει να δει κανείς την εικόνα της μέσα από τις 

, αναμνήσεις της κόρης της.

Η μάνα μου είχε τελειώσει ανώτατη σχολή, ήταν πιο μορφωμένη από τον 

πατέρα-... Η μάνα μου, 3α σου πω μια σκηνή που έχινε, τη δυμάμαι σαν σήμερα. 

Έπλενε τα πιάτα και πήχα και της είπα "3α πάω να σπουδάσω”. Είχα (ρόδο με το να 

το σκέπτομαι, αλλά πήχα και της το είπα. Και μου είπε "δεν 3α πας να σπουδάσεις, 

Μαρία". Και τό νιωσα πάρα πολύ αποφασιστικό. Ήξερα ότι δεν μπορώ να παλέψω εχώ 

μ αυτό.

Είναι σκόπιμο να παρακολου3ήσουμε πως περιχράφουν την εμπειρία της επιλοχής 

κλάδου και άλλες χυναίκες της έρευνας.

Δεν διάλεξα τις σπουδές μου. Αυτό είναι χάλια τελείως. Μάλλον τελείως 

αφέ3ηκα. Φαντάζομαι ότι ήταν όλη εκείνη η χενιά χωρίς επαχχελματικό 

προσανατολισμό. Και προφανώς δεν είχα σκεφτεί καδόλου τι ήδελα, τότε οι χονείς 

δεν ξέρανε πολλά ηράχματα. Ήταν πολύ πιο συχκεκριμένα τα κλισέ. Τελείως 

χαζοειδώς έδωσα μιά φορά Πολυτεχνείο, έτσι δεν πέρασα και την άλλη χρονιά 

έδωσα Εμπορική, πέρασα, α λλ^δεν  μου πολυάρεσε, ακολούδησα Οικονομικά, χωρίς



KaRd καλά να ξέρω ακριβώς χιαχι. Παρά χου όχι υπήρχαν σπέριιαια από χόχε όχι uou
··αρεοαν οι κοινωνικές επισχημες.

• I
Me co τέλος ιου σχολείου εχώ έκανα διάφορα παρανοϊκά πράχματα. Δηλαδή 

ενώ ήθελα να μπώ στην αρχιτεκτονική, που δα είχα πολύ λίχες ηιδανόιηιες να μηώ 

και δα ήιαν πολύ πιό λοχικό να δώσω σιη Νομική, όλο αυιό to διάσιημα Βέβαια με 

ενδιέίίερε ο,τιόιίποτε άλλο εκιός από την Νομική. Ενώ έχρασα πάρα πολύ καλά, 

έλεχα ότι δεν έχει κανένα νόημα να μπω ^ιλολοχία. αυιό to είχα ξεκαθαρίσει μέσα 

μου. δεν ήδελα να to δεσμοποιήσω σαν χνώση. από tnv άλλη είχα μεχάλο 

.ενδιαφέρον χια ο.τιδήποτε απορούσε ψυχολοχία και κοινωνιολοχία. αλλά και πάλι 

αυιό δεν ιο προσέχχιζα καδόλου σαν επαχχελματική καριέρα. Εκεί η πίεση των

χονιών μπορεί να ήιαν καδορισιική. Έτσι ουσιαστικά διάλεξα να πάω Οικονομικά
.  .  ··κάτω απο πίεση.

Και οι δυο μαρτυρίες είναι χαρακτηριστικά δείχματα του χενικού κλίματος που 

επικρατεί σε όλες ανεξαιρέτως τις διηχήσεις. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις που 

εμφανίζουν μεχαλύτερη βεβαιότητα την ώρα της εηιλοχής. αρχότερα στην πορεία δα 

δοκιμάσουν ανάλοχες ταλαντεύσεις. Η σημαντικότερη διάσταση του κλίματος αυτού 

είναι μια πνευματική περιπλάνηση στον πανεπιστημιακό χώρο, χωρίς σα*ή 

κατεύθυνση.

Είναι αξιοπρόσεχτο ότι υπάρχει μια συστηματική επανάληψη στις εκλοχικεύσεις 

αρνητικών αποβάσεων, στις δικαιολοχίες δηλαδή που προβάλλουν χια να 

εδραιώσουν την απόβασή τους : να μην ακολουθήσουν τον πιο προφανή δρόμο, όπου
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Ήμουνα πολύ καλή στα μαθηματικό., λιτότερο σχσ άλλα. Με πολλά σχέδια.. Moik 

άρεσαν noRRa ηραχμαχα, αλλά δεν ήξερα χι ή9ελσ.

Προκάνει κατάπληξη με χην επανάληψή χου αυχό χο μοχίβο χης αηοφυχής. Μόλις 

φωτιστεί με σαφήνεια μια περιοχή που υηόσχεχαι επιτυχίες, ενερχοηοιείχαι ένας 

μηχανισμός αηοφυχής, σαν οι χυναίκες να έπρεπε χια μεχαλύχερη ασφάλεια να 

στραφούν εκεί όπου η εηιχυχία δεν ήχαν χόσο βέβαιη και η χαύχιση με χο 

ανχικείμενο δεν εμφανιζόταν χόσο πλήρης.

Η γυναίκα που 6έχ9ηκε να σπουδάσει Οικονομικά κάιω από πίεση περιγράφει χην 

εμπειρία χης:

II ~ . . .
Το Πανεπισχήμιο προχωρούσε κανονικά, είχα μπει σχα Οικονομικά, μου ηχαν 

αδιάφορα έως συμηα9ηχικά, όπως είναι όλα χα πράχμαχα που έχουν μια ορχανωμένη 

σκέψη που χην παρακολουθείς. Μέσα σ'αυιό χο παιχνίδι χου να χην ηαρακολου9είς
II

είναι ευχάριστο.

Υπάρχει μια αίσθηση ελέχχου χου αντικειμένου, που φαίνεται σαν να οφείλεται 

ακριβώς σ’αυτή την έλλειψη πάθους και ταύτισης. Αλλά και χια τη μέτρια -  όπως 

αυχοχαρακτηρίζεται - μαθήτρια, είναι σχεδόν ανακούφιση η έλλειψη ταλέντου.

ι ι  , ,  , , I I
Διάλεξα Νομικά, έτσι τελείως τυχαία, χιατι δεν είχα κανένα ταλέντο.

Πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι αυτή η χυναίκα, "η χωρίς κανένα ταλέντο", σε 

άλλο μέρος της διήχησής της είχε αναφερθεί στο "μεχάλο δυναμικό" της.

;vs
Αποκαλυπτική είναι η διατύπωση μιας ακόμη χυναίκας χια το είδος της επιλοχής.
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Πήχα Νομικά, σαν από συνοικέσιο. "

Η αμηχανία μπροστά στην εηιλοχή είναι κοινή σε όλες τις μαρτυρίες. Μάλιστα χια 

τις νεότερες χυναίκες είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ φοιτούν στο χυμνάσιο με τη 

Βεβαιότητα ήδη των μελλοντικών σπουδών, δεν δημιουρχούν μια παράσταση εκ των 

ηοοτέρων, δεν προβάλλουν έστω στη φαντασία τους μια οηοιαόήηοτε εικόνα του 

εαυτού των ως εηαχχελματιών στο μέλλον.

, Είπα να σπουδάσω χια να ανέβει το prestige μου!... Τα περισσότερα κορίτσια ή 

κάποια κλίκα εκεί πέρα το ονειρευόμασταν. Και μια κάποια εποχή που κάναμε όνειρα 

ακόμα, κι αν δεν τα λέχαμε ήταν μέσα στα όνειρα. Ήταν ανέβασμα χια μένα.

Ήταν χτύπημα όταν τελείωσε το Πανεπιστήμια, χιατί ποτέ δεν είχα σκεφτεί 

στόχους, μέλλον. Ποτέ δεν με είχε σπρώξει κανένας από το άμεσό μου περιβάλλον 

να σκε$τώ σύμφωνα με στόχους και προορισμούς. Δηλαδή έτσι ζούσαμε, και νομίξω 

επειδή είμαστε χυναίκες. Δηλαδή δεν υπήρχε προσδοκία. Ήμασταν λέω επειδή 

ήταν και η αδερφή μου. Αλλά η αδερφή μου μόνη της αποφάσισε τι δέλει να κάνει.
1C

Που ήιαν να πα νιρευ ιε ί...
\

Οι σπουδές είναι βέβαιες, αλλά το σχήμα αόριστο. Έτσι, πολύ αρχύτερα και 

’■ξαφνικά" ηαίρνεται η απόφαση σαν να μην πρέπει να ξέρει κανείς, ούτε και οι 

ίδιες να την χνωρίζουν εκ των ηροτέρων. Η επανάληψη του Φαινομένου μας 

ειδοποιεί ότι πρόκειται χια ιδιαίτερο πρόβλημα.

Έτσι, αν και οι περισσότερες χυναίκες της έρευνας έχουν βιώσει τις μελλοντικές 

τους σπουδές σαν αυτονόητες, τόσο η ανεπαρκής αντιμετώπιση εηιλοχής κλάδου 

όσο και οι συχνές αναφορές τρμς στην οικοχένεια δημιουρχούν αμφιβολίες χια τις

*



ηραχματικές συνθήκες μέσα στις οποίες κλήθηκαν να εηιλέξουν. Είναι αναγκαίο, 

λοιπόν, να μελετηθεί εκτενέστερα το περιεχόμενο της παραδοχής των σπουδών .στο 

πλαίσιο των ενδο-οικογενειακών σχέσεων.

II , , . . .
Οι πιεσεις έφτασαν στο απροχώρητο όταν μεχαλωσα, την εποχή πια που μπήκα 

στο Πανεπιστήμιο, μέχρι τότε δεν είχαν κανένα πρόβλημα ότι ήθελα να πάω στο 

Πανεπιστήμιο. '"Εντάξει ας πας, ένα δίπλωμα παραπάνω δεν κάνει κακό." Αλλά δεν 

μπορούσαν να με Βλέπουν να διαβάζω. Ειδικά ο αδελφός μου ενοχλείτο ί-οβερά. 

Έφτανε σε σημείο αχριότητας, να μου παίρνει το βιβλίο από τα χέρια και να το
■ I

,ηετά, «δεν αντέχω να σε βλέπω, χεροντοκόρη θα μείνεις»

Οι σπουδές είναι περισσότερο παραδεκτές ως ιδέμ παρά ως πράξη, ιδιαίτερα όταν η 

μεχάλη-προσήλωση, επικίνδυνη χια τη νέα χυναίκα σε ώρα χάμου, τείνει να 

ηαραχκωνίσει τα υπόλοιπα όταν δηλαδή η μελέτη, παύει να είναι εχχύηση ήθους 

και τρόπος ελέχχου χια την έ$ηΒο - περιορισμός στο σπίτι, μετουσίωση της 

σεξουαλικότητας -  και αρχίζει να εμφανίζεται ως απειλή χια το "φυσικό" προορισμό 

της χυναίκας.

2τον τομέα των σπουδών, σε πολλές διηχήσεις, διαπιστώνουμε ένα ηερίερχο κενό.

Οι χονείς, που είχαν τόσο σαφείς θέσεις χια όλες τις δραστηριότητες του κοριτσιού 

και τις επέβαλλαν με συνέπεια όλα τα χρόνια ακόμα και βίαια, αποσύρονται 

απότομα σε μιά ύποπτη ουδετερότητα : ένα ακόμα σύμπτωμα της χενικής 

αμφιθυμίας.

Το τέλος του σχολείου και η αρχή των σπουδών σημαίνουν αναμφισβήτητα το 

συμβολικό πέρασμα στην ενηλικίωση. Είναι φυσικό να βιώνονται από τις ίδιες τις 

χυναίκες απειλητικά και με κάποια αίσθηση μοναξιάς που επιβάλλει η συμβολική



ανεξαρτητοποίηση, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε έτσι ότι στις περιπτώσεις που οι 

γονείς περί*ράβονται να τηρούν στάση ουδετερότητας, οι κόρες είναι εκείνες που 

αντιλαμβάνονται τους γονείς πιο αηοστασιοποιηυένους από ό,τι ίσως ήταν 

προορατικά. Δεν είναι ωστόσο σωστή η υπό3εση.

Οι δικοί μου δεν με πίεσαν χια κάτι, αν ήθελα εντάξει. Αν δεν ήθελα επίσης
If

εντάξει. Το 3έμα των σπουδών μου ήταν δικό μου 3έμα.

δστόσο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε άλλο σημείο της διήγησης η ίδια είχε 

«νασερθεί στις προσδοκίες τους, πολύ συχκεκριμενες και καθόλου ουδέτερες.

99
Αυτό που επιθυμούσαν ήταν να παντρευτώ και να κάνω μερικά παιδιά. Και εχώ

αισθανόμουν ότι αξίζω χια παραπάνω
II

Η ελευθερία λοιπόν ττις επιλοχής, που της ηαραχωρήθηκε, θα πρέπει να διαβαστεί 

σε σχέση με τα αμσίσημα μηνύματα που έχει προσλάβει ως εκείνη ιη  στιχμή. 

Υπάρχει ουσιαστικός λόχος χια τον οποίο, όπως δείχνει μια άλλη μαρτυρία, η 

"ελευθερία" της επιλοχής βιώνεται σαν κάτι αρνητικό.

99
Ποτέ μια συζήτηση, μια κατεύθυνση, από τους δικούς μου ... Τον αδελφό μου 

καταπίεσε ο πατέρας μου, εμένα με ά$ησε ελεύθερη να πάω κλασικό ή πρακτικό στο

χυμνάσιο, και ήμουνα καλή σε όλα και όλα μου αρέσανε και τι να κάνω; τι να
<«

κάνω; εκεί με αφήσανε πολύ ελεύθερη. Εμένα αυτό μου ήταν αφόρητο.

Αξίζει εδώ να εντοπίσουμε τα διπλά μηνύματα που κρύβονται στην παραπάνω 

μαρτυρία: ενώ χια τον αδελίό οι σπουδές εμφανίζονται ως υποχρεωτικές, η κοπέλα 

αφήνεται "ελεύθερη", υπό το πρόσχημα της αναχνώρισης των ικανοτήτων της. Σε



uiav άλλη ανάγνωση, αυτό σημαίνει ότι οι σπουδές του κοριτσιού δεν είναι 

υποχρεωτικές* "φυσικός" προορισμός της γυναίκας παραμένει ο χάμος. Η 

μεγαλόψυχη αναγνώριση της ελευ3ερίας της σηματοδοτεί και τη μη σπουδαιότατα 

που της αποδίδεται.

Η σύχκριση με τον αδελφό, ιδιαίτερα όταν χίνεται λόχος χια "κοινό προορισμό", 

συσκοτίζει ακόμη περισσότερο τα διπλά μέτρα, τις διαφορετικές προσδοκίες των 

χονιών.

11 Από πάρα πολύ μικρά και τον αδελφό μου και εμένα, το ίδιο μας προόριζαν χια 

σπουδές, όλη η οικοχένεια και η χιαχιά το δεωρούσαν φυσικό ότι τελειώνοντας το
«β

χυμνάσιο, 3α ετοιμαζόμουν χια το Πανεπιστήμιο.

Λησμονάει, όταν μιλάει με έμφαση χια τον κοινό προορισμό τους, τ ις  παιδικές 

εμπειρίες που τη διαμόρφωσαν, εκείνη διαφορετική, χυναίκα, σε σχέση με τον 

αδελφό της. Ξεχνάει χια ηαράδειχμα ό τ ι :

”  Έπρεπε να προστατευ3ώ πόση 9υσία. Ποτέ δεν βχήκα στον δρόμο να παίζω σαν
II '

τον αδελφό μου.

Αυτή την πραχματικότητα δεν αντιλαμβάνονται οι νέες χυναίκες, όταν δρουν ως 

μεμονωμένα άτομα κάτω από κατ'επίΦαση ευνοϊκές συνΒήκες, εφόσον τα χεχονότα 

παραποιούνται μέσα από το πρίσμα της αλλοτριωτικής κοινωνικοποίησής τους, αλλά 

και της πεοιρρέουσας "ατμόσφαιρας" εκσυχχρονισμού.

”  Η μητέρα μου το ή9ελε πολύ χια μας, ο πατέρας μου πάλι ενίσχυε όλη αυτή την 

πλευρά, ας μην αδικήσουν τα/δορίτσια, ή να σπουδάσουν ή να δουλέψουν. Και
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επομένως αίρού κι εχώ αισ3ανόμουν να έχω δυνατότητες κι εκείνοι το ίδιο, κάπου 

βρέ3ηκε να πάω προς χπ Νομική. Έδωσα εξεχάσεις, πέχυχα κιόλας· αμέσως με χην
II

πρώχη χρονιά στη Νομική.

Φαινομενικά ευνοϊκές λοιπόν παρουσιάζονται οι συνδιίκες και εκβρασμένη 

περιχράίεχαι π άδεια ιων χονιών ως προς χις σπουδές και χην ερχασία. Ομως ιο 

πλαίσιο μέσα σιο οποίο δίνεχαι αυιή η άδεια είναι πολιϊ συνχηοιιχικό και η 

κοινωνικοποίηση είναι παραδοσιακή, σέ όλες χις πχυχές χης. Είναι ενδεικχικό. 

π.χ., όχι η χυναίκα που μιλάει, πάρα χην ένχονη πολιχική δρασχηοιόχηχα που 

• ανέπτυξε σχο «κκχηιικό κίνημα, ελεχχόταν αυσχηρά σχις εξόδους χης.

”  Σχο Πανεπισχήμιο και σε προχωρημένο έχος ο ηαχέρας ερχόχαν να με πάρει από

χα πάρΐυ, μάλισχα επειδή ήταν κουρασμένος, ο καημένος, κοιμόχαν και έβαζε χο
«<

ξυηνηχήρι χια να σηκω3εί χα μεσάνυχχα (χέλιο).

Όπως ηροκύπχει από χις διτιχήσεις, χόσο τι "ελευ3ερία" εηιλοχτίς σπουδών, τι 

"υποστήριξη”, όσο και τι “ισότητα" είναι πολυσήμαντες έννοιες: χο περιεχόμενο τους 

εξαρχάχαι απολύτως από χο πλαίσιο μέσα σχο οποίο εχχρά&οντχα.

Στην περίπτωση που ακολου3εί δεν αναγνωρίζονται πλήρως οι όροι 

κοινωνικοποίησής χης και η σχέση ιούς με τη συχκεκριμέντι δυσκολία εηιλοχτίς.

”  Ήμουνα καλή στα μαδημαχικά... μ'άρεσαν πολλά πράχματα, αλλά δεν ήξερα χι
II

ή3ελα.

Σε άλλο μέρος χης διήχησης είχε πει

I
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Ιχσ δεκαέξι είχα χο ηρώχο προξενιό, δεν υπήρξε πίεση, αλλά υπόμνηση.

Εχσι αξιολογεί σχο φανερό επίπεδο χην υπόμνηση - σχην οποία ενανχιώνεχαι με 

εηιχυχία, - δεν αναγνωρίζει όμως χην ηροέκχσση χης υπόμνησης σχο μη 

ε ρ χ ό μ ε ν ο  επίπεδο. Έχσι δεν συνδέει χην "υπόμνηση" ούχε με χη δυσκολία 

επιλοχής ούχε με χα ψυχοσωμαχικά συμηχώμαχα που χην χαλαιηωρούν αρχόχερα σχα 

φοιιηχικά χης χρόνια, ανχί3εχα 3σ. αξιολογήσει χις δυσκολίες και χα συμηχώμαχα 

χης πίεσης σαν δείχμαχα προσωπικής ανεπάρκειας.

/

ιι
Είχα χίνει 70 κιλά χα δυο πρώχσ χρόνια χου Πανεπισχημιου, είχα, ηολυ 

σχχος. "

Δικαιολογημένα δεν αναχνωρίζεχαι χο μέχεθος χης χονικής επιρροής, εφόσον οι 

αλλοχριωχικοί μηχανισμοί λειχουρχούν σε χόσο πολλά επίπεδα και χόσο 

αποχελεσμαχικά, ώσχε δεν είναι δυναχόν ακόμα και μεχά χη συνειδηχοηοίηση να 

μπορεί να ελέχχεχαι η αλήθεια σε κάθε χης- έκφραση, ιδιαίχερα σε ό,χι αφορά σε 

παλιά, κα9ορισχικά βίωμα χα.

%

Από χις πρώ τες κιόλας προσπάθειες διεκδίκησης xou δικαιώμαχος χων σπουδών και 

επιλοχής κ λά δ ου  όπου β λέπ ει κανείς χις χυναίκες να ενερχοποιουν όλες χις 

δυνάμεις χους, από χα παραδοσιακά "χυναικεία" όπλα ως, σχην καλύχερη 

ηερίπχωση, όχαν έχουν ν'ανχιμεχωπίσουν ρηχή άρνηση, χην ανοικχή εξε'χερση.

II
Μέχρι εκβιασμό έκανα χια να μ'αφήσουν να φυχω, νχύθηκα σχα μαύρα, δεν 

χους μΐλαχα, αηέφευχα να χρώω χα μεσημέρια ε κ ε ί ... είχα μεχάλο θυμό.

"SS

I I
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Η ατίθαση κόοη υποκρίνεται πένθος και ανορεξία, ελπίζοντας να λυγίσει τους 

χονείς που την εμποδίζουν στα σχέδιά της. Μία περίπτωση όπου το πεδίο 

αντίστασης είναι ο ίδιος ο εαυτός και τα όπλα είναι παραδοσιακό "χυναικεία", 

όπλα δηλαδή των αδυνάτων. Το ευτϋχηυα είναι ότι στη δική της περίπτωση 

τουλάχιστον δεν χρειάζεται οι πράξεις αντίστασης να χίνουν ηαθολοχικα 

συμπτώματα χιά να ηείσουν.

Ηθελαν να πάω Πολυτεχνείο, Αρχιτεκτονική. Εχω τότε ήθελα να σπουδάσω 

χορό, έκανα ρυθμική, τότε δεν υπήρχε επαχχελματική σχολή εδώ. Είπα ψέματα ότι 

θα κάνω Αρχιτεκτονική χώρου. Εκανα ζωχρα^ική, χιατί δεν μάρεσε και όλη αυτή η
«ι ■»

εξουσιαστική δουλειά του αρχιτέκτονα.

Εμηλεχμένες σ'αυτό το εξαιρετικά νόθο παιχνίδι, που παίζεται με άνισους όρους, 

όπου τα πάντα επιτρέπονται και την ίδια στιχμή υπονομεύονται, όλες οι χυναίκες 

βιώνουν καταστάσεις σύχχυσης, αποπροσανατολισμού, αναστολών και εμπλοκών, οι 

προεκτάσεις των οποίων πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να αηοτιμτιθούντ „ 

το τίμημα που οφείλουν οι χυναίκες στον κοινωνικό Μινώταυρο.
ι

•  *
ι

Η νέα χυναίκα μπαίνει στη Νομική επαρχιακής πόλης.

** Διάλεξα Νομικά χια να βοηθήσω τις χυναίκες, και χιατί πιστεύω πως αν
II

περάσεις τα όριά σου σαν χυναίκα, κάνεις πολύ σοβαρά ηράχματα.

Γρήχορα ανακαλύπτει ότι δεν της αρέσουν τα Νομικά - δεν είναι άλλωστε η πρώτη 

σ'αυτή την έρευνα που αμφισβητεί τη στείρα επιστημοσύνη - και εχχράφεται, κρυ&ά 

από τους χονείς, σε δεύτερη σχολή που την εν διένεμε από παλιά. Σπουδάζει



παράλληλα και στις δύο. Εκείνη tnv εποχή εμφανίζει συμπτώματα υψηλού πυρετού 

και αιμόπτυση, οι ιαχοικές εξεχάσεις όμως είναι αρνητικές.

Το εμπιστεύτηκα σχη μητέρα μου χια χη Βεύχερη σχολή. Όλοι χο ήξεραν και 

εχώ δεν ήξερα όχι χο ήξεραν, α^ού όμως πάχαινα και Νομική δεν είπαν χίποχα.

Η οικοχένεια δείχνει ανοχή, όχι όμως με χρόηο που 3α χην απαλλάξει από χην 

ανάχκη να ψεύδεται. Ιδιαίτερα ο ηαχέοας παραμένει απλησίαστος και 

αηαχορευτικός. Εκείνη πάντως 3α τελειώσει με επιτυχία και τις δύο σπουδές.

'* Τότε έδωσα εξετάσεις στο Υπουρχείο. Μπήκα. Μάζεψα μερικά λε$τά, μέσα σε
β β

τρομερούς καβχάδες έ$υχα χια έξω...

Εηιστρέί>οντας

Επειδή όμως η μητέρα μου σχενοχωρή3ηκε πολύ που με απέλυσαν, επειδή 

έλειψα πολύ, μελέτησα πάλι και έδωσα εξετάσεις χια να εξασκήσω δικηχορία, 

παρ όλο που ήξερα όχι δεν πρόκειται ποτέ να το κάνω. Χρειάστηκε να ξαναμελετήσω
II

πάλι, τα είχα ξεχάσει τόσα χρόνια που είχα τελειώσει εδώ Πανεπιστήμιο.

Μέσα σ'αυχό χο νό3ο, παιχνίδι, η προτίμηση των χονιών αηοδεικνύεται σοβαρός 

ηαράχων αποπροσανατολισμού των έτσι και αλλιώς ευάλωτων εηιλοχών. Η μύηση σε 

δεύτερο και τρίτο χώρο σπουδών είναι φαινόμενο που συναντάμε αρκετά συχνά 

στην έρευνα. Δεν έχει κανείς εδώ παρά να προβάλει αυτές τ ις  αλλαχές στον 

επαχχελμαχικό τομέα.



δσχόσο, οι συμβιβασμοί που χίνονχαι χια να ικανοηοιη3ο0ν οι επιθυμίες χων γονιών 

δεν 3α ήταν τόσο αποπροσανατολιστικοί, αν δεν βρίσκονταν σε άυεση σχέση και με 

εσωχερικές συγκρούσεις ή Φόβους παράβασης.

Οι Φόροι που αναχαιτίζουν χις χυναίκες, παρά χις πνευματικές χους ικανότητες, 

σχις σπουδές και αρχόχερα σχο επάχχελμα, ίσως 3α έπρεπε να πούρε σφοδρότεροι, 

ακριβώς λόχω χων μεχάλων ικανοτήτων - ξεκινούν ακριβώς από χην ασυνείόηχπ 

περιοχή χων αηαχορεύσεων, που δεν έχει επηρεαστεί από χις μεταμφιέσεις χων 

ρεχαρρυ3ρίσεων. Είναι Φόροι αΛη3ινοί, χιαχί ηροκαλούνχαι από ρια πραγματικότητα 

, που εξακολουθεί γα υπάρχει και να υπονομεύει χα θεμέλια χης ύηαρξπς. Άλλωστε οι 

εσωχερικευρένες απαγορεύσεις και χα αδιέξοδα που δημιουοχούν δεν 3α είχαν χόση 

δύναμη, αν είχαν πάωει να υφίσχανχαι οι συν3ήκες που δικαιολοχούν χην 

ενεργοποίησή χους.

ΙΊε βάση χις περιπτώσεις που εξετάσαμε ως χώρα μπορούμε να πούμε όχι σχετικά με 

τις σπουδές ο φίλελευδερισμός χων χονιών, οι ορδολοχικές επεμβάσεις ή η χλιαρή 

υποστήριξη., είναι δέσεις το ίδιο καθοριστικές, ως προς τα ασυνείδητα μηνύματα 

τους, όσο και μία ρητή απαχόρευση, εφόσον ο Φυλετικός ρόλος εξακολουθεί να 

λειτουρχεί ως κυρίαρχο σημείο αναφοράς και να υπερπροσδιορίζει τόσο τις 

"συντηρητικές" όσο και τις "Φΐλελεύ3ερες" δέσεις21.

21 Ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις προσδοκίες χων μητέρων αναφέρει η 
Λ. Μουσούρου (1965, σ.57). Στην πλειοψηφία τους οι μητέρες με ανήλικα παιδιά 
παρουσιάζονται ως περισσότερο "φιλελεύθερες" χιά το μέλλον των κοριΤσιών, ενώ 
χια χων αχοριών ως περισσότερο "φιλόδοξες". Η 3έση μου είναι ότι αν διαβάσουμε 
το εύρημα αυτό σε σχέση με τη βασική διαπίστωση ότι "χια τη σύχχρονη μητέρα 
παιδιών προσχολικής ηλικίας, ισχύει η παραδοσιακή διαφοροποίηση των προσδοκιών 
από ιο παιδί ανάλοχα με το φύλο του” τότε η "Φιλελεύθερη" αυτή 3έση αποκτά ένα 
νέο περιεχόμενο. Το χεχονός εξάλλου ότι "η διαφοροποίηση αυτή ελαχιστοποιείται 
μεταξύ των μητέρων πανεπιστημιακού επιπέδου” επιβεβαιώνει, κατά τη χνώμη μου, 
όχι μόνο τον ευνοϊκό ρόλο της μόρφωσης αλλά και τη μεχάλη σημασία της 
πόλυεπίπεδης επιρροής των μητρικών μοντέλων στην επόμενη χενιά.
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Επομένως, υποστηρίζω ότι, παρά τα φαινόμενα, το 3έμα της εηιλοχής σπουδών είναι 

υπονομευμένο και ότι αυτές οι ίόιες οι σπουδές δεν αποτελούν παρά προσωρινή 

εκχώρηση. Η λαν3άνουσα παρουσία του φυλετικού ρόλου έχει παραμορφώσει την 

πραγματικότητα των χυναικών από την πιο τρυφερή ηλικία.

Μπροστά στις σπουδές, οι χυναίκες 3'αναχκαστούν να καταψύχουν σε ψυχικούς 

ακροβατισμούς. που 3α τους επιτρέψουν να ελιχ3ούν ανάμεσα στα διπλά μηνύματα 

που τους έχουν αηευ3υν3εί. Μια ανοιχτή σύχκρουση από την πλευρά των χονιών 

ι όσον αψορά τις σπουδές 3α ήταν σ’αυτό τουλάχιστον το σημείο, ηροτιρότερη.

Συνήΰως όυιως χια τις χυναίκες της έρευνας, η εναντίωση των χονιών έπαιρνε 

μορψές~ όολιοψ3οράς, συχνά ασυνείδητης χια τους ίδιους, προέτασσε ερπόδια 

λοχικοψανή όχι όριως στέρεα, και χενικά κα3οριζόταν από την εσωτερική 

αναχκαιότητα της συνέπειας προς τον ύπατο ρόλο της χυναίκας. Αυτή η προσπάθεια 

εκφραζόταν στο επίπεδο της πράξης, τόσο ρε τον ηαρατεινόμενο έλεχχο των νέων 

χυναικών και την ηροσηά3εια εκρηδένισης του κινδύνου η3ικού παραστρατήματος, 

ως τον τελικό προορισριό, όσο και με τη Φαινομενική ιιόνο παραδοχή της
ι

εηαχχελρατικής διάστασης στη ζωή των.

Σαν αποτέλεσρα, οι συμπεριφορές των χυναικών εμφανίζονται όλες εξίσου 

αμψί3υμες, εξίσου φορτισμένες με αναστολές που εκφράζουν τις εσωτερ ικευμένες 

επιταχές του ρόλου. Οι εηιταχές αυτές επαληθεύονται στο παρόν από μια 

ηραχματικόχητα αντίξοη, που κατά κανένα τρόπο δεν τις ω3εί ούτε βεβαίως τις 

διευκολύνει τη στιχμη μιας εξ αντικειμένου δύσκολης επιλοχης.



Έχουμε συνηδίσει να αξιολογούμε τις συμπεριφορές των χυναικών ως προς to 3έμα 

ιων σπουδών με βάση τις πιο συχνές δικαιολοχίες που οι ίδ ιες  προτάσσουν, 

δικαιολοχίες οι οποίες συμπυκνώνονται, σε τελευταία ανάλυση, στην "έλξη*’ του 

Φυσικού τους προορισμού.

Με βάση τα παραπάνω, χίνεται Φανερό ότι δα πρέπει να παρακολουθήσει κανείς την 

όλη διαδικασία (δετική ή αρνητική) που οδηχεί στη λήψη της απόφασης από πολύ 

προγενέστερα στάδια. Προσηάδιισα ήδη να δείξω πόσο καδοριστικός ηαράχοντας 

είναι στο σημείο αιιτό η στάση των χονιών, οι οποίοι ως Φορείς κοινωνικών 

. εηιταχών τηρούν μια στάση υπονομευτικής αμΦίδυμίας. Ετσι, ιδωμένες ως 

συμπληρωματικές αυτής της αμΦίδυμίας, οι πράξεις των χυναικών εξηχούνται 

καλύτερα. Στην ουσία, η επιλοχή μιας χυναίκας να σπουδάσει ισοόυναμεί με 

ανυπακοή στις επιταχές του ρόλου, δηλαδή προσκρούει σε όλες τις ρητές ή 

λανδάνουσες απαχορεύσεις που της έχουν εχχαραχδεί. Πιστεύω, επομένως, ότι μόνο 

αν τις δει κανείς ως υπερηροσδιορισμένες από το Φυλετικό ρόλο, και 

πραχματωμένες σε σχέση συμπληρωματικότατος με τα σημαίνοντα πρόσωπα του 

περιβάλλοντος τους, τότε μόνο ερμηνεύονται όλες οι διακυμάνσεις των 

'πεπρωμένων" τους.
*

Μέσα από αυτή την οπτική, χίνονται πιο ευδιάκριτοι οι μηχανισμοί που 

προσαρμόζουν τα χυναικεία βιώματα στις κοινωνικά προτεινόμενες λύσεις. Η 

ψευδής συνείδηση επιβάλλει την παραμόρφωση της αντιληπτικής ικανότητας, χια 

να αποτραπεί μια επικίνδυνη αναμέτρηση με το περιβάλλον. Υιοδετώντας μια 

προΦανή εκδοχή, επωμίζονται τις  ευδόνες χια τις τυχόν ανεπάρκειες, τωρινές και 

μελλοντικές, που είναι στην ουσία αηοτελέσμα της ασύμμετρης κοινωνικής τους 

δέσης.

f t
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2.2. Ον λανθ&νοντες Φόβον mu το οςατό Tt|uj*a

Μέσα από ιούς μηχανισμούς ελέχχου οι νέες χυναίκες χρεώνονται ερήμην ιούς με 

μια νό9α ισόιηια ευκαιριών και σε σχέση μ'αυιήν αξιολοχούν ι ις  πράξεις ιούς. Η 

αξιολόχηση, αυσιηρή σ ιις  ηεριηιώσεις που εξειάσαμε, λόχω iwv υψηλών 

απαιτήσεων ηου έχουν 3έσει σιον εαυιό ιούς από νωρίς, χίνεχαι αμείλικτη 

αυιοκριιική χια ι ις  "ανεξτίχηχες" αηοιυχίες και ια "αδικαιολόχηια" αδιέξοδα, 

εφόσον οι ίδιες πισιεύουν πως σπούδασαν, ακριβώς όπως και οι συμφοιτητές ιούς.

.Οταν τι νέα χυναίκα δυμάιαι εκείνη ιην πρώιη εμπειρία

Ένιωσα πολύ δύσκολα. Φυσικομαδημαιική-Πολυιεχνείο; ήμασιαν ιριάνια
II

κορίισια σε ιριακόσιους. Ούιε καν ήξερα πως σκέφτονται οι άν8ρωηοι αυιοι.

δεν συνυηολοχίζει σιη δυσκολία αυιή ιο κόσιος ιη ς  υπεραναπλήρωσης, ηου 

υηοχρεώδηκε να κάνει ώσπου να φ3άσει σιον ιελικό ιη ς  δρίαμβο, να βχεί δηλαδή 

ηρώιη σ ιις  διηλωμαιικές. Και όμως ιο  ψυχικό αυιό έλλειμμα 9α χην ηροφίάσει 

αρχά η χρήχορα σχτι διαδρομή, και σχη μορφή που 3α έχει χόχε, απομονωμένο όπως 

3α είναι σιο χώρο και σχον χρόνο από χις συνισχαμένες χου, 3α 9εωρη3εί 

ανεξήχηχο :

I f  Μ
Τελείωσα ιο διδακτορικό, δεν ιο υπέβαλα ποιέ ... δεν ξέρω ιι  μ'έπιασε.

Μέσα σ’ αυιήν ιη  λοχική πρέπει να εξετάσουμε και ιο φαινόμενο ιη ς ανακοπής 

ιων σπουδών εξαιιίας ενός "δυνατού” έρωια. 0 έρωιας εμφανίζεται με ιδιαίτερη 

συχνότητα ως ανασταλτικός παράχων των σπουδών, τόσο από τις νεότερες όσο και 

από τις μεχαλύτερες, προικισμένες κατά κανόνα, χυναίκες.



Δεν έφυχα χια σπουδές στο εξωτερικό, χ ια ιί είχα αυτή ιη σχέση με τον

μέλλοντα άντρα μου. Suuduat δεν το είχο ομολογήσει., αλλά αυτή ήταν η 
«·

πραγματικότητα.

Προκειμε'νου να παραμεινει.. αλλάζει την αρχική της επιλοχή. Η μελλοντική 

επαχχελματική σταδιοδρομία ξεκινάει., άρα, με περιορισμένες δυνατότητες 

επιτυχίας.

Μένοντας περιόριζα τις επιλοχές μου. Οι σπουδές μου εδώ δεν έδιναν πια
• I

πολλές δυνατότητες δουλειάς και επαχχελματικής δράσης.

Και επειδή πιστεύει ότι μέχρι εκείνη τη στιχμή ιη ς  είχαν δο3εί ίσες ευκαιρίες, 

εύλοχα αισθάνεται ένοχη χια την απόφασή της, που νιώ3ει να την πλησιάζει στα 

στερεότυπα της παραδοσιακής χυναίκας. Επειδή οι εκλοχικεύσεις παίρνουν πάντα 

τα σχήματα που φαίνονται πι3ανά, έτσι και τώρα αναζητούνται μέσα στο ευρύτερο 

πεδίο μια αλλοτριωμένης χυναικείας "πραχματικότητας". Διερωτάται κανείς κατά 

πόσο η απόφαση αυτή δεν οφείλεται πολύ περισσότερο στο φόβο της απομάκρυνσης 

από την οικοχένεια και την υπερπροστατευμένη ζωή, ιδιαίτερα τη στιχμή που 

επιχειρείται η υπέρβαση του φυλετικού ρόλου, και λιχότερο στον έρωτα.

Μια ακόμη μαρτυρία επικαλείται τον έρωτα. Τη φορά αυτή π ερωτική ιστορία 

λειτουρχεί ως κίνητρο μετάβασης στο εξωτερικό χια σπουδές* η κακή ωστόσο 

έκβασή της αρκεί χια να τις διακόψει.



ISO

Παρακολούθησα μαθήματα ένα χρόνο, έμεινα και μερικούς μήνες ακόμα και % 

μετά επέατρεψα. Υπήρχε ένας δεσμός που είχα από εδώ - τον ακολούθησα - ήχαν
II

χο κίνηχρο να πάω έξω, και δεν πήχε καλά.

Στην ηερίηχωση αυτή οι σπουδές συνδυάζονται με χπν αναχώρηση, εφόσον 

συμηίπχουν με χην ερωχική επι9υμία. Ο χόνος χης φωνής όμως είναι χαμηλός, η 

επένδυση χίνεχαι σχο όνομα χης ερωχικής επιθυμίας, η ηροχεραιόχηχα δίνεχαι σχο 

φυλεχικό ρόλο.

II *
Τώρα που χο βλέπω με απόσχαση, δεν ήχαν αυτός καθαυτός ο δεσμός, ήχαν ·*

φανιασίωση χια να ξεφύχω από χο περιβάλλον, χιατί ηάνχα ήθελα να ξεφύχω και 

να ζήσω έξω. Δεν πήχε καλά, χιατί ήχαν φαντασίωση και δεν στηριζόταν. Οδυνηρή
II

εμπειρία.

Η απότομη στροφή ορισμένων προικισμένων χυναικών προς χο χάμο σημαίνει πολύ 

περισσότερα απ'ό,χι σχο συνειδητό εμφανίζεται ως έρως. Είναι η μορφή που παίρνει 

η υποιαχή στις κοινωνικές προσχαχές, που έχουν είωτερικευσει οι χυναίκες,
%

καθ'όλη τη διάρκεια της ως τότε κοινωνικοποίησής τους.

θα πίστευε κανείς ότι το σχήμα λειτουρχεί πρωθύστερα: οι χυναίκες ερωτεύονται 

χια να σταματήσουν τις σπουδές τους και όχι το αντίθετο. Οι σπουδές είναι χώρος 

"απαχορευμένος" και οι χυναίκες ερωτεύονται χια να προσταχευθούν από τις 

απαχορευμένες επιθυμίες τους. Στην ερμηνεία που δίνουν, εύκολα αναχνωρίζεται το 

κοινωνικό στερεότυπο της χυναικείας συμπεριφοράς, το οποίο και χρησιμοποιούν εν 

αχνοία τους.



Είναι ηράχματι ενδιαφέρουσα π διαπίστωση όχι ανχί9εχα υε χην περίοδο επιλογής..
S

που χαρακτηρίζεται από άχχος και αβεβαιότητα, τι φοίτητη αυτή καθυυτή δεν . 

(ραίνεται να παρουσιάζει προβλήματα άξια να σημειω9ούν. Ι1εχά χην αχχοχενή 

περίοδο της διεκδίκησης, περίοδο μετάβασης, (ραίνεται να μπαίνουν σε μια περίοδο 

έστω και πρόσκαιρης ισορροπίας σ’,όχι αφορά το περιεχόμενο των σπουδών. Αυτό 

είναι φανερό σ όδες τις περιπτώσεις που οι σπουδές χίνονται ενώ το κορίτσι 

εξακολουθεί να παραμένει με τους χονείς.

Διαφορετική εντελώς εικόνα παρουσιάζεται στις μαρτυρίες των χυναικών που 

- έφυχαν στο εξωτερικό, εχκαταλείηοντας τη χονική εστία, με στόχο όχι το χάμο, 

αλλά τις σπουδές. Επανειλημμένα διαπιστώνουμε ότι η παραμονή μακριά από το 

περιβάλλον, το οποίο βιώνεται ως ιδιαίτερα καταπιεστικό σ'αυτή την ηλικία και από 

το οποίο δραπετεύουν τ ις  περισσότερες Φορές, δεν έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα 

απελευθέρωσης και ευτυχίας. Η απομάκρυνση από το σπίτι βιώνεται εξίσου 

προβληματικά, επιβεβαιώνοντας την αρχική διαπίστωση της αηοδυνάμωσης που 

επιφέρει η ασύμμετρη κοινωνικοποίηση των φύλων. Αυτή τη δυσκολία ττι συναντάμε 

τόσο στις περιπτώσεις πρώτου πτυχίου όσο και των μεταπτυχιακών.

Έχοντας συνείδηση των φόβων της, όλη τη διάρκεια της παραμονής της στην 

αλλοδαπή, μια χυναίκα αφηχείται

Με το Πανεπιστήμιο τον είχα αισθανθεί έντονα το φόβο αυτόν. Πόσες φορές,

όταν έφτανα σε μια καμπή της ζωής μου να κάνω ένα βήμσ παραπάνω, έλεχα 3α τα

παρατήσω, δεν μπορώ. Αισθανόμουν την ανάχκη να χυρίσω στο καβούκι μου, αν

είναι δυνατόν στην κοιλιά της μαμάς μου, τόσο πολύ Φοβισμένη. Φριχτός Φόβος όχι 
»«

αστεία.



Έχοντας ζήσει πολύ δεμένη με τη χήρα μητέρα της μέχρι τη στιχμή που Φεύχει χια 

μεταπτυχιακά, είναι επόμενο να αισθάνεται φοβισμένη. Η οικογένεια αποδοκιμάζει 

την απόφαση αυτή και αρνείται τη χρηματοδότηση με την ελπίδα ότι 3α την 

αποτρέψει από το σχέδιο. Αντίθετα

Ο αδελφός μου που δεν είχε ούτε ιπν υποτροφία ούτε τσάμπα σπουδές εκεί που
Μ

σπούδαζε, και αυτοκίνητο είχε και πικάπ είχε, τα πάντα.

Με τα περιορισμένα χρήματα της υποτροφίας που καταφέρνει να πάρει, ζει μια ζωή 

< ασκητική πράχματι, η οποία δεν την εμποδίζει να προχωρήσει ως το διδακτορικό. Η 

ένδεια που της επιβάλλεται ίσως τελικά την ανακουφίζει στους φόρους της, σαν με 

τη στέρησή της να πληρώνει τα λύτρα χια να της επιτραπούν οι απαχορευμένες 

Φιλοδοξίες. Αντίθετα μια πλουσιοπάροχη επιδότηση της οικοχένειας ίσως να την 

εμπόδιζε. Οξύμωρο σχήμα βέβαια, και ενοχλητικό στη διάρκειά του, που όμως κατά 

ένα παράδοξο τρόπο τη δυναμώνει στην απόφασή της.

Δεν το επέτρεπα στον εαυτό μου να υποκύψω στους φόβους. Είναι κρίμα τόση 

προσπάθεια να κάνω, 3α μουιζώνω τον εαυτό μου μετά άμα χυρίσω πίσω. Πρέπει να 

κάτσω, έλεχα. Εν τω μεταξύ εκεί χωρίς παρέες, χωρίς χρήματα, δεν μπορούσα να 

ζήσω και την ωραία πλευρά. Δηλαδή με αχωνία έπινα κάποιο καφέ έξω. Δεν μπορώ
If

να πω (χείΗο) όχι ευχαριαχή3πκα πάρα πο3ΰ.

Η ασκητική ζωή αποτελεί εξιλασμό χια την τόλμη της, αντιστάθμισμα των φόβων, 

η δε ερωτική αποχή είναι η επιπρόσθετη δοκιμασία αλλά και προφύλαξη που 

συμβάλλει στη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών. II

II II
ουχε μου πέρναγε από χ ο ^ α λ ό  μια επι3υμία



Και πάλι, η υπόμνηση των φυλετικών ορίων εκ μέρους της οικογένειας:

Είχα μονίμως ένα πόλεμο με γράμματα, τηλεφωνήματα, ότι να α^ήσω τις

βλακείες αυτές που κάνω μια ώρα αρχύτερα και να χυρίσω πίσω στην Λδήνα και να

παντρευτώ. Διότι να κάνω τώρα επιστήμη! Τι είναι αυτά και τι νόημα έχουνε. Τι μου 

χρειάζονται παραπάνω σπουδές.

Είναι λοιπόν ηραχματικά μόνη και βαδίζει σε απαγορευμένο έδαοος. Οι 6όβοι είναι 

, τόσο έντονοι που μόνο η ασκητική ζωή και η ερωτική αποχή μπορούν να την 

προφυλάξουν, με την "ευερχετική" τιμωρία που της επιβάλλουν. Είναι αξιοσημείωτη 

η συνάρτηση σπουδών και ερωτισμού, σε σχέση μάλιστα αμοιβαίου αποκλεισμού.

βλέπουμε, λοιπόν, τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέες χυναίκες 

μπροστά στο όλο δέμα των σπουδών να κορυίώνονται στην περίπτωση που το 

αντικείμενο της επιστημονικής επιλοχής τους απαιτεί φοίτηση στο εξωτερικό. Η 

απομάκρυνση από το υπερπροστατευτικό περιβάλλον της οικοχένειας, με την άμεση 

ή έμμεση συνεχή επίβλεψη και την "προστασία'' που αυτή συνεπάχεται, σε 

συνδυασμό με το χεχονός των σπουδών, ενερχοποιεί με αυξημένη ένταση τους 

λανδάνοντες φόβους.

Τα ψυχοσωματικά συμπτώματα και τα ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενα στις 

διηχήσεις των χυναικών, όταν ανα$έρονται στην περίοδο σπουδών μακριά από το 

σπίτι. Τα ίδια φαινόμενα παρουσιάζονται εντονότερα στις διηχησεις που
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αναφέρονται σε μεταπτυχιακά22. Τόσο επειδή οι πνευματικές αυτές διεκδικήσεις 

χίνονται σε μισ περίοδο που "φυσιολοχικά" καλεί στη Φυλετική συμμόρφωση όσο και 

επειδή εδραιώνουν αναμφισβήτητα ιπν επιθυμία πρόσβασης στον ανιρικό χώρο του 

επαχχέλματος. Συχνά η τόλμη του εγχειρήματος αναχκάζει τις χυναίκες να 

καταψύχουν, χωρίς βέβαια να το συνειδητοποιούν, σε ποικίλες τελειουρχίες 

εζορκισμού, που και αυτές υποδεικνύονται ορισμένες ψορές ανεπαρκείς. Τότε το 

σώμα χί.νετσι πεδίο αυτών των συχκρούσεων23.

II
Φοβήθηκα ότι 3α νοσταλχτίσω την Ελλάδα και τη μαμά και τον μπαμπά μου, 

’ αλλά ευτυχώς δεν έχινε έτσι άμεσα, αλλά έχινε μέσα από το σώμα μου. Δηλαδή 

ήμουνα ένα χρόνο πολύ χάλια, από άποψη υχείας. Όμως κατά τα άλλα ήταν χια
II

μένα μια αποκάλυψη.

Αποδίδει στη νοσταλχία την κακή υχεία της και δεν αναχνωρίζει το τίμημα που 

πληρώνει χια το ότι αξιώδηκε αυτή, χυναίκα, μια τέτοια ευκαιρία24. Χωρίς την

22 Επίσημα στατιστικά δεδομένα στις Η.Π.Α., χια παράδειχμα, αναδεικνύουν το 
μικρό ποσοστό διδακτορικών διατριβών (Ph.D.) που υποβάλλονται από χυγαίκες 
(10$ ) αντί3ετσ από τη σημαντική αύξηση που παραττιρείται στη δεκαετία, του 7 0  
στο επίπεδο του πτυχίου (40%). Βλέπε εισαχωχή σττιν έρευνα του JA. Centra 
(1974), και όπως ήδη ανέφερα τον L.S. Dix, ed., (1987).

23 Η σωματοποίηση των ψυχικών συχκρούσεων - συμβολική έκφραση μέσα από το 
σώμα - διατρέχει ως 9έμα το φροϋδικό έρχο, από την αρχή ως το τέλος του. 
Ενδιαφέρουσες στο σημείο αυτό είναι οι παρατηρήσεις του χια την υστερία, συχνή 
εκδήλωση χυναικείων συχκρούσεων; μέσα στο αυστηρό η3ικό πλαίσιο της βιενέζικης 
κοινωνίας. Σήμερα, νεότεροι Θεωρητικοί, επανεξετάζοντας το έρχο του Freud στο 
ιστορικό-κοινωνικό του πλαίσιο, μπόρεσαν να καταδείξουν τη συμβολή του 
κοινωνικού παράχοντα στην "κατασκευή της υστερίας". Ενδιαφέρουσα, χια 
παράδειχμα, είναι η μελέτη του 6. Didi-Huberman (1982) που, μέσα από το 
φωτοχραφικό αρχείο της Salpetriere του Charcot, έδειξε τη συνενοχή των χιατρών 
στη "σκηνοθεσία." της υστερικής κρίσης. Βλ. επίσης Ch. Bernheimer, C. Kahane,eds., 
(1985) όπου με τα δοκίμια που συχκεντρώνουν, χια χην'Περίπτωση Ντόρα" 
επιχειρούν την εηαναξιολόχηση των Θέσεων του Freud χια τη Φύση της "διαφοράς".

24 Παραπέμπω στο "Γράμμα από την Ακρόπολη ..." του S. Freud (1936). "So veit ju 
bringeri", να πάει κανείς τόσο;μακριά, πιο μακριά από τον πατέρα ..." σ. 26-27.



ηθική συμπαράσταση ίων δικών xrtf οι οποίοι με δυσκολία εηέτρεψαν αυτό ιο 

ταξίδι, βρίσκεται μόνη σ’αυτή χην προσπάθεια, μόνη σε όλα χα επίπεδα, εφόσο.ν οι 

φιλοδοξίες των γονιών ήταν "απλά" ο χάμος και χα παιδιά.

II
Γράφΐηκα σχη σχολή και είχα και μεχάλη αχωνία να χα καταφέρω. Και ο μονος 

μου σκοπός ήχαν να πεχύχω σχπν αποστολή μου, χο έβλεπα κάπως αυστηρά. Δεν 

σκεφτόμουν ούτε να απολαύσω κάτι. Αυχό χια μένα δεν ηχαν στόχος. Στόχος ήταν 

να δικαιωθώ. Κυρίως σε μένα χην ίδια. Δηλαδή να δω αν χα καταφέρνω. Και έχσι 

είχα πέσει με χα μούτρα στο διάβασμα.

Μακριά από χο σπίτι χια πρώτη φορά, τη φοβίζει η ελευθερία χια την οποία δεν την 

προετοίμασαν, αντίθετα μάλιστα τη μεχάλωσαν με τέτοιο τρόπο ώστε να τη θεωρεί 

απειλητική και ασυμβίβαστη με τη χυναικεία “φύση" της.

θα προσπαθήσει να ποοστατευθεί κάνοντας τ ις  σπουδές μοναδικό στόχο, όχι όμως 

χια μελλοντική επαχχελματική άνοδο, ή και χια την απόκτηση της δύναμης που 

δίνει η οικονομική ανεξαρτησία, αλλά με τη όικαιολοχία της αυτοδικαίωσης. 

Ταπειγή απαίτηση που μειώνει τον κίνδυνο, που προβάλλεται μεν στον φυσικό 

άχνωστο χώρο, συμβολίζει όμως ταυτόχρονα το φόβο χια τον άλλο, τον άρρητα 

αηαχορευμένο, τον πνευματικό, θα περιορίσει λοιπόν υπερβολικά τις  επιθυμίες της, 

θα προσπαθήσει να περάσει απαρατήρητη, να μην προκαλέσει τους θεούς, χια να 

αποφύχει την μήνιν. Έχει την αυτοσυχκέντρωση του ανθρώπου που απειλείται και 

εστιάζει τις δυνάμεις που του απομένουν σ’ένα μόνο, σωτήριο, έρχο.25

25 S. Freud (1907) : "Όταν η εσωτερικό αξιολόχησπ εξωτερικών συνθηκών 
διαβλέπει πειρασμούς σε απαχορευμένες περιοχές, το άτομο οδηχείται σε 
κατάσταση άχχους και αναμονής της κύρωσης που θα έρθει χια τπν τόλμη του", 
σ. 139.



Στο εξωτερικό ένα χρόνο που ήμουνα 6εν πλησίασα άντρα, ούτε να του πιασω ^ 

το χέρι. Υπήρξα εντελώς αντισεξουαλική. Εντελώς, εντελώς, εντελώς. Δηλαδή δεν
II

σισ3ανόμουνα σνσχκη, τίποτα, τίποτα, τίποτα.

Έχοντας από μικρή εσωτερικεύσει τον κίνδυνο της σεξουαλικότητας, αισ3άνεται 

διπλά ευάλωτη με την αντικειμενική ελευ3ερία. Η απώ3ηση όμως της εηι3υμίας 

κατοχυρώνεται, όπως 3α δούμε, χισ μεγαλύτερη ασφάλεια, από τη ματαίωση της 

χοητείας της. Περιορίζει μ'αυτό τον τρόπο τον όποιον τυχόν πειρασμό τη δελεάζει 

σε διπλή παράβαση, πνευματική και σεξουαλική, ελέχχοντας τις πι3ανότητες 

αταξίας, εν μέρει από το ενδιαφέρον να συχκεντρω3εί "ψυχή τε και σώματι" στις 

σπουδές, εν μέρει χισ να αποδείξει την υηακοή της, σχετικά με την Αηαχόρευση.

Με άλλα λόχια 3α ενισχύει τη 9έση της απέναντι σε οηοιαδήηοτε ηαρεξήχηση των 

σκοπών της με διττό τρόπο. Αφενός υιο3ετώντας στάση "χυναικεία" απέναντι στις 

σπουδές, με ταπεινές δηλαδή διεκδικήσεις, και προβάλλοντας την "αυτοδικαίωση" 

αντί της ανδρικής επαχχελματικής φιλοδοξίας, και αφετέρου απέναντι στη 

σεξουαλικότητα, τονίζοντας τη διαφορά από το αντρικό στερεότυπο φοιτητικής 

συμπεριφοράς.

I

”  Έβχαλα ακμή μέσα σε 18 μέρες, τα μούτρα μου ήταν χάλια. Είχα πρηστεί σαν 

να έπαιρνα κορτιζόνη. Το μούτρο μου είχε πρηστεί δηλαδή, ένα περίερχο πάχος. 

Χωρίς να είμαι ιδιαίτερα χοντρή στο σώμα. Είχα παχύνει αρρωστημένα. Και φυσικά 

η περίοδος μου είχε κοπεί. Κι είχα ανησυχήσει τρομερά. Ήμουν και μόνη, δεν 

καταλάβαινα τι χίνεται. Ταλαιπωρή9ηκα πολύ με το 9έμα της περιόδου, που είχε 

σταματήσει έναν ολόκληρο χρόνο. Στην αρχή ειδικά φοβόμουν ότι είχα μείνει 

έχκυος, παρά το χεχονός ότι δεν είχα κάνει έρωτα, παρά μόνον είχα αχκαλιαστεί 

με το τότε αχόρι μου πριν φύχω. Κι έλεχα "κι αν με πήρε ο ύπνος και δεν
*Λ , I I

κατάλαβα, κι αν, κι αν, κι άν Είχα χιάσει σια σιάδια ιης ιρεΑας.
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Πριν φύχει χια σπουδές περιοριζόταν σένα αθώο Φλερτ, ελέγχοντας τον κίνδυνο

της σεξουαλικής παράβασης. Με την αρχή των σπουδών δεν επιτρέπει στον εαυτό

της ούτε αυτό. Ο φόβος είναι τώρα τεράστιος και προβάλλεται παντού, όχι όμως

στον ηνευυατικό χώρο, χισχί η ίδια δεν έχει συνείδηση της Απαγόρευσης σ'αυτό

τον τομέα. Η ηεριρρέουσα ατμόσφαιρα εκσυχρονισμού την έχει παραπλανήσει στο να

τον 9εωρεί ανοιχτό, υπό την προϋπόθεση της σοβαρότητας. Ο φόβος, λοιπόν,

κρυσταλλώνεται στον χνωσχό τομέα της σεξουαλικής απαγόρευσης. Ο ηαοάλοχος 
*

τρόπος με τον οποίο βιώνεται η απειλή, έτσι όπως την ηεριχοάΦει, ενισχύει την 

υπόθεση ότι αναμένει τιμωρία χια μια κάποια παράβαση, χεχονός που εξηχεί και τις 

προηχούμενες προφυλάξεις, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι, σ ένα συμβολικό 

επίπεδο, τα συμπτώματα που αναηαριστοΰν μια εχκυμοσύνη, ξορκίζοντας την 

ταυτόχρονα, κα3ησυχάζουν την Τιμωρό Αρχή με την απόδειξη της 3ηλυκότητας και 

του χυναικείου πεπρωμένου. Ενώ δηλαδή παραβιάζει τον αηαχορευμένο χώρο των 

ανόοών, σπεύδει να πείσει, με τον ηαράλοχο και οδυνηρό Φόβο, ότι αναχνωρίζει το 

χυναικείο πεπρωμένο της.

Για τη νέα χυναίκα της έρευνας, η αυτοιιμωρία δεν αρκεί χια να αποτρέψει τον 

εξωτερικό κίνδυνο. Οι χονείς, έχοντας μετανιώσει χια την άδεια, βρίσκουν πρόφαση 

κάποιο πρόβλημα στέχης και απαιτούν την επιστροφή της και μάλιστα η μητέρα της 

ηηχαίνει η ίδια να τη φέρει πίσω. Υστερα από ένα χρόνο επιτυχημένων σπουδών, η 

αυθαίρετη αυτή επιβολή τη Φέρνει σε απελπισία.

β|
Αισ3ανόμουν "στο έλεος", χωρίς να μπορώ να ηεριχράψω τι. Αλλά ένιω9α αυτό 

ακριβώς, και πρώτη Φορά χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, χιατί δεν μπορώ να περιχράψω 

το πως, το πόσο φοβερά αισθανόμουν. Δεν είχα εκείνες τις ώρες κανένα σημείο 

αναφορας. ^



Υπάρχει σ'αυτή χην ηεριχραφή μια αίσ3ηση υπαρξιακής απειλής, πολύ βα3ύτερης από 

έναν εξαναχκασμό που αΦορά χο χεωχραφικό χώρο. Η απειλή εμποδίζει και χον 

τρομερό 3υμό να εκδηλωθεί ανοιχχά, όπως 3α ήταν φυσικό ιιεχά από υια χέχοια 

παρέμβαση.

Το αισθανόμουν σαν μια καχάσχαση πένθους. Τόσο πολύ, που χο παρομοιάζω μ' 

εκείνες χις χειρόχερες στιχμές χης ζωής μου που νιώδω όχι έχω ηαοαλύσει... 

Βχαίνει με χο σώμα μου αυχή η αντίδραση, όμως πριν επέλ3ει αυχιί η καχάρρευση,
II

η πλήρης καχάρρευση, νιω3ω μεχάλη ορχή.

Καχάσχαση πέν3ους ονομαχίζει χην ψυχική και σωμαχική αδυναμία.26 Στο 

συχκεκριμένο απόσπασμα αναφέρεχαι συνειρμικά σε μια παιδική εμπειρία απώλειας, 

που είχε μιω3εί χραυμαχικά και είχε συμβολικά συσχεχισχεί, σχον παιδικό ψυχισμό, 

με χο χεχονός όχι είναι κορίχσι. Έκχοχε κά3ε εμπειρία, που αχχίζει χα όρια χου 

αφανισμού, χης Φέρνει χην ίδια αίσ3ηση.

Η ορχή συνειδηχοποιείχαι χώρα που είναι ενήλικη και πάλι όμως αδυναχεί να 

επανασχαχήσει ενάνχια σχη συμβολική απειλή, που ξεπερνάει χα όρια χου 

συνειδηχού ελέχχου. Η ορχή, λοιπόν, αηω3είχαι και η ίδια υποκύπτει σχην τιμωρία 

που σχετίζεται και πάλι με χο χεχονός όχι είναι χένους 3ηλυκού και χρειάζεται 

ιδιαίτερη προστασία. Εικονοχραφείται με ιδιαίτερα εηώδυνο τρόπο το είδος των

26 Παραπέμπω στην ανάλυση του πένθους από τον 8. Freud (1917).
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συνθηκών που προκαλούν την “επίκτητη αδυναμία" στις γυναίκες* Είναι ενδιαφέρον 

ότι ερμηνεύει τη σωματική και ψυχική αντίδραση ως πένθος χια μιαν απώλεια που' 

της επιβάλλεται, των σπουδών αυτήν τη φορά. Είναι όμως χνωσιή η ασυνείδητη 

διάσταση του πένθους, η βεβαιότητα δηλαδή της “δίκαιης" τιμωρίας. Η απώλεια 

βιώνεται σαν κύρωση, χιατί το άτομο που πάσχει δεν ήταν άξιο να κρατήσει αυτό 

που επιθυμούσε.27 Στην περίπτωσή μας δεν μπορούσε να το αποκτήσει, επειδή ήταν 

γένους θηλυκού.

Το σώμα, τόπος των ασυνείδητων γυναικείων συγκρούσεων, εκβράζει αυτό που η 

θέληση αδυνατεί να αποτρέψει στην πραγματικότητα. Η εσωτερικευμένη εικόνα των 

ορίων της ως "κόρης" αποδυναμώνει τη νέα χυναίκα, όπως κάποτε την είχε 

ακινητοηοιήσει και στην παλιά τραυματική εμπειρία. Είναι ενδιαφέρον πως η ίδια 

δεν "ξέρει τι χίνεται". Αυτό οφείλεται στο χεχονός ότι η εξουσία θεωρείται τόσο 

νομιμοποιημένη, που ενώ βιώνει το βιασμό της οντότητάς της, δεν επικοινωνεί 

συνειδητά με τη διαμαρτυρία της. Αυτή δεν επιτρέπεται να εκβραστεί, χιατί δεν 

επιτρέπεται ούτε καν γα υπάρχει. Η ψυχική ένταση βρίσκει διέξοδο στο σώμα.

0 συμβολικός συσχετισμός του χώρου σπουδών και της σεξουαλικότητας εξηχεί και . 

τη χειτνίαση των πεπρωμένων τους. Σπάνια στην ψυχική οικονομία των χυναικών 

της έρευνας εηιχειρήθηκε η υπέρβαση και των δύο χώρων ταυτόχρονα. Σπάνια οι 

χυναίκες προχωρούν στις απαχορευμένες περιοχές, χωρίς να κινδυνεύει με πλήρη 

απώθηση η επιθυμία χια τη μία ή χια την άλλη ή και τις δύο μαζί. Παρά τις 

προφυλάξεις, τους ελιχμούς και τις τελετουρχίες που ξορκίζουν τον κίνδυνο, οι 

αναστολές εξακολουθούν αμείωτες. Σπουδές και σεξουαλικότητα ξεχελούν με τη 

Φαινομενικά διαφορετική Φύση τους και τις ίδιες τις χυναίκες και όποιον

27 S. Freud (1917) σ. 157. ^



προσπαθήσει να ερμηνεύσει τη σχάση χων γυναικών αηένανχι τους, παίρνοντας 

καχά χοάμμσ τις  ηροτεινόμενες αιτίες. Αηό χη σχισμή που δεχόμαστε όχι η 

ασύμμετρη κοινωνικοποίηση χων ούλων αποτελεί ττι Βάση του κοινωνικού 

οικοδομήματος, δεν είναι δυναιό να θεωρούμε όχι υπάρχουν ελεύθεροι τομείς 

δράσης χιά χις χυναίκες, άλλοι αηό τους φυλετικά οριζόμενους. Υποστηρίζω, 

επομένως, χη διαπίστωση όιι ο τομέας χων σπουδών είναι εξίσου ελεχχόμενος όπως 

και ο ρηχά απαγορευμένος της σεξουαλικότητας.

Κάποιοι δρόμοι που μαίνονται να ξεκινούν διαφορετικά, καχαλήχουν ωστόσο στο ίδιο 

σημείο. Ο μεταπτυχιακός χώρος είναι θετικά φορτισμένος χια χη νέα χυναίκα που 

διηχείται χη δική της ιστορία στην αλλοδαπή, ιστορία θετική και ευχάριστη.

Ηταν νομίζω από τα ωραιότερα χρόνια στη ζωή μου. Είχα τρομερή δουλειά, 6 

ώρες διάβασμα τη μέρα. Αλλά το θυμάμαι σαν ένα πράχμα υπέροχο, φοβερά 

δημιουρχικό, ηαραχωχικό, με πολύ χέλιο, με σίλους, με κάποιες εκδρομές, πολύ 

ξένοιαστο, παρ'όλο που μοιάζει να αντιφάσκει, αν σκεοτεί κανείς ότι όντως το
II

πατήσαμε χο διάβασμα.

Επιτέλους, μια περίοδος σπουδής που χίνεται με ευχαρίστηση, χωρίς ιούς Φόβους 

που τυραννούν τις περισσότερες. Η θέση της οικοχένειας είναι ευνοϊκή, πρόβλημα 

οικονομικό δεν υπάρχει, και η ίδια είναι ικανοποιημένη και επιτυχής, δστόσο 

αμέσως μετά το πρώτο δίπλωμα, και χια λόχους που θεωρούνται από την ίδια 

ανεπαρκείς, αποφασίζει να μη συνεχίσει και χυρίζει στην Ελλάδα.

Μετανιώνω σαφώς που χάρισα, χιατί υπήρχε η δυνατότητα να συνεχίσω, να 

κάνω διδακτορικό εκεί.
Μ



Η ολοκλήρωση ίου διπλώματος 9α είχε δώσει, αντικειμενικά, σχτιν εμπειρία αυτήν 

χπ σφραχίδα της επιτυχίας και μόνο. Ας δούμε, πως ηροσηα9εί σήμερα να 

αξιολοχήσει την απόφαση εκείνης της εποχής.

Εχω έλεχα σιον ευαιό μου όχι ο ένας λόχος που χυρνάω είναι ο μπαμπάς μου
II

και χο χρηματικό, ενώ δεν 3α έπρεπε να είναι.

Επικαλείται τη μοναξιά του πατέρα, αν και υπάρχουν και άλλα αδέλφια, καδώς και 

τα έξοδα, κι ας υπάρχει οικονομική άνεση. Δεν είναι λοιπόν και χια την ίδια πολύ 

, πειστικές αυτές οι εκλογικεύσεις. Επιστρατεύεται ακόμα μια δικαιολοχία, στο 

πρόσωπο ενός παλιού φλερτ, αλλά ούτε και αυτή η αιτία ηεριχράφεται ως επαρκής.

θυμόμουνα τον ... όμως και αυτό ήταν χαζό, διότι και είχα χνωρίσει ένα άλλο 

παιδί εν τω μεταξύ και είχαμε χωρίσει από καιρό. Αλλά κάτι ηερίερχο, έτσι μου 

ερχόταν πάλι αυτή η αίσθηση μιας λύπης. Ότι τον έχω παρατήσει και τι πράχματα
II

είναι αυτά. *Εγα τέτοιο, μια ενοχή τρομερή.

Το φαινομενικά ανεξήχητο κρύβει και εδώ το κλειδί της ερμηνείας. Αυτό που 

Φαίνεται να συμβαίνει είναι ότι χια εσωτερικούς λόχους το έδαφος χο επιτρεπόμενο 

συμβολικά δεν ξεπερνούσε το πρώτο δίπλωμα, πέρα από αυτό οι φόβοι δεν μπορούσαν 

να ελεχχ3ούν. Σημασία, λοιπόν, δεν είχε το βάσιμο των δικαιολοχιών, όσο το 

χεχονός ότι μπορούσαν να πετύχουν το σκοπό, την απομάκρυνση δηλαδή από τον 

επικίνδυνο τόπο των πνευματικών πειρασμών. ‘Ενα αίσ3ημα λύπης την κυριεύει και 

νομιμοποιεί την απόφασή της να χυρίσει στην Ελλάδα. Εχκαταλείηει τ ις  σπουδές 

“χια ερωτικούς λόχους".

191
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2χο παρελθόν, μια τέτοια απόβαση θα κατέληχε πιθανόν και στο χάμο με τον παλιό 

*ίλο, χια να επισφραγίσει του λόχου το αληθές και να εχχυηθεί το μέλλον. 2τη 

σημερινή εποχή, ωστόσο, η νέα χυναίκα όεν χρειάζεται να φθάσει στα άκρα. ΙΊέσα 

από τις διαδικασίες της (ρευινιστικής σανειόητοηοίησης, που συνέηεσαν με την 

επιστροφή της στην Ελλάδα, είναι σε θέση να διακρίνει και να αμφισβητήσει 

αναδρομικά τις τότε δικαιολοχίες, σαν εκλοχικεύσεις. ΰστόσο η συνειδητοηοίηση 

δεν έχει προχωρήσει ως το σημείο της διάχνωσης των κύριων αιτίων της 

επιστροφής.

Με τη χνώριμη πλέον αυτοκριτική, το δείλιασμά της και η επιστροφή 

κατατάσσονται ως προσωπική ανεπάρκεια, σε καμία περίπτωση όμως ως έκφραση 

της φυλετικής καταπίεσης. Είναι άξιο ιδιαίτερης προσοχής το χεχονός ότι, παρά τη 

λανθασμένη ερμηνεία των αιτίων, οι μηχανισμοί αυτοπροστασίας έχουν χίνει πλέον 

διάτανοι σε σχέση με το παρελθόν και η ίδια αναγνωρίζει σήμερα την επιρροή 

τους, αναγνωρίζει δηλαδή ότι υπήρξαν εμπόδιο χια τη συνέχιση των σπουδών της. 

Τότε ακόμα δεν ήταν δυνατό να εκβράσει τις λανθάνουσες υποψίες της. ώστε να 

αποτραπεί η διακοπή. Ο μετασχηματισμός της ψυχικής σύχκρουσης σε λύπη 

ξεπέρναχε το συνειδητό έλεχχο.
<

δστόσο, όπως ακριβώς αξιολοχεί το διασταχμό της ως προσωπική δειλία και όχι ως 

ατομική έκφραση ενός κοινωνικού φαινομένου, δεν συνδέει επίσης τον συμβολικό 

$όβο χια τον Απαχορευμένο πνευματικό χώρο του πατέρα με το ''δέος" που 

ανεξήχητα αισθανόταν απέναντι του σαν παιδί και σαν έφηβος. Τόσο ο 

εκσυχχρονισμός, με τις απατηλές ευκαιρίες, όσο και η φυσική παρουσία του 

αχαπημένου πατέρα αποκρύπτουν ακόμα τη συμβολική σημασία της Απαχόρευσης και 

των εσωτερικευμένων ορίων της ως χυναίκας, και αυτό παρά τη συνειδητοποίησα

&
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Συνοικίζουμε: οι σπουδές σχο εξυχερικό, μεχαηχυχιακές σχην πλεοψηί>ία χους, 

εικονογραφούν με μεχαλύχερπ παοασχαχικόχπχα χπ σόχκοουση ανάμεσα σχις 

επιχαχές χου ρόλου και χπν απαγορευμένη περιοχή χων σπουδών. Εκείνο που 

ηροκαλεί καχάηληξη είναι όχι, παρά χη σημερινή συνειδηχοηοίηση, οι γυναίκες 

αυχές συνεχίζουν ν' αγνοούν χη θεμελιακή απαγόρευση που παραβίασαν 

διεκδικώνχας σπουδές σχο εξωχερικό. Έχονχας απομακρυνθεί από χο οικείο 

περιβάλλον χης οικογένειας, σχα όρια χου οποίου επιβεβαιωνόταν καθημερινά η 

ιδιόχηχα χης κόρης μέσα από χην αμίρίδρομη κίνηση χης ηροσχασίας και χου 

ελέγχου, και έχονχας διεκόικήσει χην πρόσβαση σε καχεξοχήν ανδρικούς χώρους, 

καλοΰνχαι ν'αναλάβουν χην ευθύνη χης νέας χους χαυχόχηχας.

'ί’ορχισυένη με χη διπλή αυχήν υπέρβαση, τι νέα χαυχόχηχα αηοόεικνύεχαι 

απειλητική, χεχονός που εξηγεί και χα χόσο συχνά συμηχώμαχα οπισθοχώρησης ή 

και ηαραίχησης.

Η εσωχερικευμένη απαγόρευση χης σεξουαλικόχηχας εμφανίζεται με χην πιο 

ανελέηχη αυσχηοόχηχά χης σε χώρους που κανονικά θα πρόσδεσαν χις μεχαλύχερες 

δυναχόχηχες ελεύθερης δράσης, όπως ο χώρος ενός ξένου Πανεπιστημίου. Εκείνο 

που αναδεικνυεχαι από χις απηχήσεις είναι όχι η ψυχική οικονομία επιχάσσει χην 

παραίχηση από χην απόλαυση ως ανχισχάθμισμα σχην επιθυμία πρόσβασης σχο χώρο 

χων σπουδών.

Ο συσχεχισμός σχο συμβολικό επίπεδο ανάμεσα σχο χώρο χων σπουδών και σχο χώρο 

χης σεξουαλικόχηχας είναι αναμφισβήτητος και από χην άποψη αυχή δεν είναι 

χυχαίο όχι η μοναδική περίπχωση χυναίκας που χόλμησε να διεκόικήσει ένα 

ανδρικό πρόχυπο ΐροιχηχικής ζωής., με χη συνακόλουθη σεξουαλική ελευθερία, 

ανιισχάθμισε χην υπέρβαση μ&, ματαίωση χης φοίτησης.



Το βασικότερο μου πρόβλημα ήταν να $ύχω, να πάω έξω, χιατί 6εν είχα

περιθώρια από τέτοιους χονείς. 0 πατέρας μου έλεχε, "η κόρη του ... δεν μπορεί να

εμφανίζεται σεις 2 to πρωί." Είχαμε συχχενείς έξω. Γίήχα ό μήνες Πανεπιστήμιο.

to παράτησα, ξανάρχισα, χύρισα πριν τελειώσω σπουδές. Εβχαινα πάρα πολύ,

χλεντούσα, είχα μια αίσθηση ελευθερίας. Ήρθη χια πρώτη ί-ορά σε επαΐτή με κόσμο,
·«

φοιτητές, πόρνες, υηοκοομο.

Πολύ ενδιαφέρουσα η μαριυρία αυιή που προέρχεται από μια χυναίκα μεχαλύτεριις 

ηλικίας, χιατί εικονοχρα^εί tnv ανάχκη που αισθάνονται οι ασφυκτικά 

ελεχχόμενες χυναίκες να δραπετεύσουν από την κηδεμονία, μια επιθυμία που 

αχχίζει τα θεμέλια της ύπαρξης. Ετσι εξηχείται η αναρχική απελευθέρωση που 

συντελείται μακριά από το σπίτι καδώς και ο "αντρικός" τρόπος ζωής τον οποίο 

υιοθετεί, πιστεύοντας ότι την απελευθερώνει. Είναι αξιοπρόσεκτη η αντίθεση, που 

χαρακτηρίζει τη στάση της, από την ασκητική ζωή των νεότερων χυναικών, που 

αναλύσαμε προηχουμένως, στάση η οποία τελικά την αποπροσανατολίζει από τις 

σπουδές. Εδώ οι τρομακτικοί Φόβοι χια την απαχορευμένη περιοχή των σπουδών 

ελέχχονται μέσα από τη δυσία μιας αβίαστης σεξουαλικότητας και αυτής 

αηαχοοευμένης. f/στόσο παρά τις ταλαιπωρίες οι άλλες χυναίκες έχουν κάνει μια 

επιλοχή έστω και με τεράστιο τίμημα. Αντίθετα η επανάσταση της πρώτης, 

αντίδραση στην προηχούμενη καταπίεση, διοχετεύεται σε αντρικά πρότυπα και 

καταλήχει σε αδιέξοδο.

Στο τέλος χύρισα, αναχκάστηκα, χιατί οι χονείς μου ήδελαν να χυρίσω, 

παρ’όλο που είχα βρει μια δουλειά εκεί.
( I
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Οι χονείς έχουν, όπως και στις άλλες περιπτώσεις, in  60vaun να αποφασίσουν χι' 

αυιήν. Η απομάκρυνση σε άλλη χώρα δεν τη βοή3ησε να αυτονομ η3εί, παρά χις 

εξωτερικές μεταμφιέσεις ανεξαρτησίας, που είναι ηρονόυια του κυρίαρχου Φύλου.

Αυτό όμως ηου δεν τόλμησε να υηερβεί και δεν το συνειδητοποιεί ούτε και σήμερα 

ήταν η αηαχόρευση των σπουδών. Αυτοί οι Φόβοι δοοόσαν ασυνείδητα, χωρίς να 

μπορεί να τους αναχνωρίσει. Γιαυτό η επόμενη πράξη της σημαίνει παράδοση των 

όπλων στις εηιταχές ηου οριο3ετούν το «Ολο της.

II II
Γνώρισα τότε τον μετέπειτα άντρα μου και έμεινα στην Ελλάδα.

4 \
*

Η "επανάσταση" της είχε χρησιμεύσει χια να την αποπροσανατολίσει, 

συσκοτίζοντας τις επι3υμίες που 3α της έδιναν ηροϋπο3έσεις χια ηραχματική 

αυτονομία. Αυτό που κάνει αυτή την ιστορία τόσο ενδιαφέρουσα χια την ανάλυση 

είναι η μορφή που παίρνει, μορφή που οι νεότερες αηοφεύχουν με την ασκητική.

Φοιτητική ζωή. άιαπιστώνουμε, λοιπόν, και στην αρνητική του έκφραση το χεχονός 

ότι η σεξουαλικότητα και οι σπουδές τελούν σε σχέση συνάρτησης μεταξύ τους, 

και ότι παρά τις  εξωτερικές διαφορές, συχνά παραπλανητικές, ξεκινούν και οι δύο 

αηό την κοινή περιοχή των Αηαχορεύσεων ηου πλήττουν τις χυναίκες.

Μερικές από τις νεότερες χυναίκες ττις έρευνας αποφάσισαν να συνδυάσουν το

ταξίδι χια σπουδές στο εξωτερικό με την τέλεση ενός χάμου, ηου μάλιστα

πραχματοποιείται την παραμονή της αναχώρησης. Είναι μια πράξη που στοχεύει

στην ικανοποίηση των χονικών εηιταχών, αλλά μαζί και ένας αυτοπροστατευτικός

ελιχμός των ίδιων των χυναικών. Πρόκειται χια τ ις  δύο όψεις του ίδιου

νομίσματος, όπου εδώ απλώς αλλάζουν τα πρόσωπα ηου αναλαμβάνουν να ;

εκπροσωπήσουν την κοινωνική εηιταχή. Νομιμοποιώντας τη σεξουαλικότητά τους δια

του χάμου και έχοντας μεταΰεφει συμβολικά την ευυυντι του κηδεμόνα στο πρόσωπο



χου συζύχου, έχοντας μ'άλλα λό^ια κατευνάσει το ψόβο χπς υπέρβασης της 

γυναικείας "ψύσης", οι γυναίκες είναι πλέον ελεύ3ερες να επιδο3ούν σχις 

μεταπτυχιακές σπουδές. Συχνά ο χάμος δεν είναι παρά ο όρος που 8έχουν οι χονείς 

χια να επιτρέπουν τα μεταπτυχιακά, εχέχχυο προστασίας στην αλλοδαπή, αλλά και 

εξασψάλιση ενάντια στον κίνδυνο που παρουσιάζουν οι περαιτέρω σπουδές χια το 

‘‘φυσικό” προορισμό της χυναίκας.

"  Παντρευτήκαμε όταν τελείωσα τις διπλωματικές και χιατί 3α ψευχαμε χια έξω.
II

Δεν μπορούσαμε να ψύχουμε αλλιώς.

Βρισκόμαστε μπροστά σ' ένα συμβιβασμό ανάμεσα σε δύο ακραίες θέσεις, ο οποίος 

επιτρέπει αψενός την εκμαίευα η της άδειας των χονιών και αψετέρου τη 

διεκδίκηση της εηι3υμίας χια ανώτερες σπουδές χωρίς συχκρούσεις. Πράχματι αυτή 

η απόψαση ικανοποιεί τα αιτήματα και των δυο πλευρών, κα3πσυχάζει δε kui τους 

εσωτερικούς ψόβους, με τη συμμόρφωση σχις προσδοκίες του ρόλου.

Την ηροηχουμενη μέρα του χάμου έδωσα το τελευταίο μάθημα, θέλαμε να μην 

δώσουμε μεχάλη σημασία στην τελετή. Ζήσαμε στο εξωτερικό με χρήματα που 

προόριζαν οι δικοί μας χια δώρο του χάμου. Και ερχαστήκαμε. Ταλαιπωρηθήκαμε
II

πολύ, στο τέλος χυρίσαμε χιατί δεν βρίσκαμε δουλειά.

Ο στρατηχικός ελιχμός του χάμου μειώνει τα μέτωπα σύχκρουστις σε ένα, αυτό των 

σπουδών, χια να διευκολύνει το ηροχώρημα. Το χεχονός ότι αποτελεί ασυνείδητο 

ελιχμό αυτή η αηόψαση ψαίνεται και από την α.μψί3υμη στάση και των δυο νέων 

ηαιδιώγ στην αναχκαστική 3εσμοποίηση της αχάηης τους. Κάνουν την τελετή 

χιατί τους υποχρεώνουν, ταυτόχρονα όμως την αρνούνται στο μέτρο των 

δυνατοτήτων τους. Το χεχονός του χάμου απομυ3οηοιείται στο έπακρο. Αποτελεί



απλώς προσφορά στους γονείς που 3α επιτρέψει στο ζευγάρι να πραγματοποιήσει το 

όνειρο των σπουδών του. Οι οικονομικές δυσκολίες τους ταλαιπωρούν, δεν είναι 

όμως οι εσωτερικοί φόβοι των στόχων, αλλά η σκληρή φοιτητική ζωή χωρίς 

χρήυατα.

Ας δούμε ακόμα μία μαρτυρία.

Είχα χνωρίσει τον άντρα μου από την πέμπτη δημοτικού. Αφού τελείωσα τις
«I

σπουδές μου παντρεύτηκα και ψύχαμε 5 χρονιά χισ μεταπτυχιακά.

/

Η ίδια, σε άλλο σημείο, ηεριχράψει την απόφαση του χάμου.

Δεν κατάλαβα καλά χιατί παντρεύτηκα, πως παντρεύτηκα, όχι ότι δεν τον

ή5ελα ... αλλά ... ήταν και οι πιέσεις αψού τέλειωσα τις σπουδές μου να 

ncrvtpcutw.

Η έντονη αίσδηση της αλλοτριωμένης απόφασης διαρκεί και σήμερα, δέκα χρόνια 

αρχότερα. Η νέα χυναίκα, πολύ καλή μαδήτρια, είχε και παλιότερα υποφέρει από 

τους λανδάνοντες φόβους κατά τις εισαχωχικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο,

Ξαφνικά δεν μπορούσα να συχκεντρωδώ, ζωχράψιζα αντί να διαβάζω χια τις 

εξετάσεις.

Εχει ανταλλάξει το δικαίωμα των μεταπτυχιακών με την επίσημη συμμόρφωση στο 

Φυλετικό ρόλο. Αυτός ο συμβιβασμός 3α της επιτρέψει το ομαλό προχώρησα στις 

Φιλοδοξίες της, χωρίς ωστόσο η ίδια να υποψιάζεται την κρυφή δυναμική των 

αποφάσεών της.
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Ι1ισ άλλη γυναίκα αφηχείται:

Το ή9ελα από πάντα. Άρχισα λοιπόν να tou λέω, να του κάνω πλύση εχκεφάλου 

με την καλή έννοια - πρέπει να πάρε, είναι πολύ καλό και χια σένα - non βέβαια 

και εκείνος το ή3ελε ... Κατέστρωσα την ιδέα να πάω να καν ηχήσω μια υποτροφία. 

Τέλος πάντων την πήρα και ψύχαμε ... Έκανα μάλιστα την παραδειχματική βλακεία

να τη δώσω πίσω την ηοώτη χρονιά, χιατί ο άντρας μου δεν μπόρεσε να φύχει από 

τη δουλειά του. Ήμουνα τυχερή χιατί ζαναηήχα τον επόμενο χρόνο., ζαναπερνώντας
«C

, όλες τις διαδικασίες από την αρχή.

Διερωτάται κανείς αν ο συζυχος 3α εηέσιρεφε δική του υποτροφία, αν είχε βρεθεί 

στη 9έση της.

f t  Μ
Καθίσαμε ενάμιση χρόνο, 9α ή9ελα να κάτσω κι άλλο αλλά δεν χινοτανε.

Για τον ίδιο λόχο χυρνάει μαζί του, εφόσον οι φιλοδοξίες της και τα σχέδιά της 

εζαρτώνται πάντα από τη δική του διαθεσιμότητα στις πρωτοβουλίες της. 

Γνωρίζοντας άπταιστα τη χλώσσα, πραχματοποιεί τις σπουδές της μέσα στην 

ευπορία της πνευματικής δημιουρχίας, αντίύετα από εκείνον που φαίνεται να έχει 

προβλήματα προσαρμοχής.

Έλλειψαν οι ηαράχοντες που με έπνιχαν στην Α9ήνα. Φοιτητές πάλι με ίδια

απασχόληση ποσοτικά και ποιοτικά. Και οι δυο φεύχαμε χια το Πανεπιστήμιο και οι 

δυο είχαμε να ηαραδώσουμε ερχασίες, όλα μπαίνανε σε ισότιμη βάση.



Ενώ χια κείνην αυχό σημαίνει απελευ3έρωση μεχά από χην προηγούμενη ρουχίνα, 

χια κείνον 6εν είναι χο ίδιο. Εχσι αηοόεικνύεχαι όχι ούτε ο χάμος Λειτουργεί ηάνχα* 

ως λύση αηοχελεσμαχική ή ικανή να εξασφαλίσει σχις γυναίκες χην αηρόοκοηχη 

εξελιξπ χους: η δυναμική χου ζευγαριού και χα $υλεχικά σχεοεόχυηα δεν 

ξορκίζονχαι χόσο εύκολα.

II
Η ανεξαρχησία που είχε σχην Α3ήνα ανχισχρά<τηκε. Είχε μια πολύ περιερχη 

ανχίδραση, αρνιόχαν να πάει κάπου μόνος χου, ήχαν πολύ είαρχηιιένος από μένα,
II

ήχαν και η χλώσσα, αλλά αυχό όχι σε σημείο να χον κα3ηλώνει.
*

*

Και σε άλλο σημείο :

Είχε περισσόχερες δυσκολίες από με'να. Εχω χο ή9ελα πάρα πολύ, χο
II

ευχαρισχή9ηκα. Και μόνο χο όχι χο εηέλεξα ήχαν εηοικοδομηχικό.

Μία ακόμα μαρχυρία :

Μεχά χο χάμο εχώ ήθελα να ψύχουμε έζω χια μεχαπχυχιακά. Καθίσαμε ενάμιση

χρόνο, οι σηουδε'ς είχαν πάει πολύ καλά, πολύ διάδασμα. Εκείνος ήχαν 

ακινηιοποιημενος, όλη μέρα μπρος σχην χηλεόραση. Ενα κλίμα υποχθόνιου
II

ανχαχωνισμου είχε δημιουρχη3εί μεχαξύ μας.

Η νέα χυναίκα εδώ δεν ακολου3εί, ηροπορεύεχαι. Το χεχονός ηροκαλεί συχκρουση 

με χον άνχρα που μάχεχαι με δικά χου $ανχάσμαχα. Η ικανοποίησή χτις και χο 

διαοορεχικό κοινωνικό κλίμα, που ενίσχυε χη δική χης ανεξαρχησία, ίσως δρούν 

ανασχαλχικά πάνω χου.
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"  Προσπάθησα νσ τον βοηθήσω και με χη χλώσσσ, δεν ήθελε χίποχα. Ουχε ένα
II

χσξίδι, μια εκδρομή, πλήρης άρνηση.

Ίσως χιαχί δεν είχαν χηρη9εί χα ηροσχήμσχσ, χα οποία 9α χου αναγνώριζαν χο 

status που χου ανήκει δικαιωμαχικά, ο άνχρας αρνείχαι χην επικοινωνία. Η νέα 

χυναίκα έχει ξεχύσει χη 9έση χης και χιμωρείχαι μέσα από χη σχάση χου, ηα3ηχικά 

εηι9εχική.

Η ίδια ενόχληση με χον χόπο και χις σπουδές επαναλαμβάνεχαι και σ’αυχή χη 

' μαρτυρία :

Τον περίμενα ενάμιση χρόνο να τελειώσει χο σχραχό, παντρευτήκαμε και 

ψύχαμε μαζί έξω. Ήμουν πολύ δραστήρια, επιτυχής στις σπουδές μου, πήρα έπαινο. 

Εκείνος όμως δεν ήταν ευχαριστημένος, όλα του φταίχανε, χάρισε πίσω πριν από
II

μένα.

Και στις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις υπάρχει ένα κοινό 9έμα. Είναι η χυναίκα 

που παίρνει την πρωτοβουλία, ενώ ο, σύζυχος συμμετέχει παθητικά και, ενδόμυχα, 

χωρίς μεχάλο ενθουσιασμό. Η δυνατότητα επιλοχής, η δυνατότητα να ασκήσει τη 

βούλησή της μια χυναίκα παντρεμένη, είναι σημαντική χια την αυτοεκτίμησή της. 

Πράχματι, αντίθετα με την παραδοσιακή εικόνα της συζύχου που συνοδεύει το 

σύζυχο στα φιλόδοξα σχέδιά του, έχουμε μιαν αντιστροφή των ρόλων ως προς την 

επιθυμία τουλάχιστον των νεότερων χυναικών της έρευνας, παρ’όλο που - και αυτό 

είναι σημαντικό - εξακολουθούν να τηρούνται τα προσχήματα των φυλετικών 

ρόλων. Οι νέες χυναίκες, δηλαδή, επιδιώκουν μεν την ικανοποίηση της δυνατής 

επιθυμίας που τις κινεί, αντίθετα από τις μεχαλύτερες που δεν την αναχνώριζαν 

καν, εξακολουθούν όμως να ήίν εκφράζουν μέσα από χα κανάλια του χάμου που
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οριο9ετούν τη συμπεριφορά τους. Στην προκειμένη περίπτωση πετυχαίνουν τη δική 

τους πρόοδο ενθαρρύνοντας χις φιλοδοξίες των συζύχων. Αυτό χις αναχκάζει, 

επομένως, να προσαρμόζονται στους όρους της διαθεσιμότητας χων τελευταίων, 

όπως εύχλωτια εικονοχραφείται τόσο με την υπομονετική αναμονή της λήξης της 

στρατιωτικής 3ητείας από τη μια όσο και με την παραδειγματική επιστροφή της 

πολυπόθητης υποτροφίας από την άλλη.

Ανύπαντρη ή παντρεμένη, η χυναίκα που εξασφαλίζει πρόσβαση στον επιστημονικό 

χώρο, τη στιχμή που 3α 3ελήσει να πραχμαχώσει τη νέα της ταυτότητα, 9α 

προσκρούσει στους ήδη χνώριμους θεματοφύλακες των κοινωνικών επιταχών.

Είναι σαφής η.χ. η αηοχοητευση των χονιών σε περιπτώσεις χυναικών που 

επιστρέφουν μετά από επιτυχή έκβαση των μεταπτυχιακών.

είχα μορφωθεί παραπάνω από όσο έπρεπε, με ειρωνευόταν.

Τα μοχίβα επαναλαμβάνονται. Σημείο κορύφωσης αποτελεί η απαίτηση της 

ανύπαντρης κόρης χια αυτόνομη εχκατάσταση.
$

\

Μια ακόμα μάχη τη σχιχμή της συμβολικής αποκοπής από το χονικό σπίτι. Η 

μητέρα, στη όιήχηση μιας άλλη χυναίκας, καταφεύχει στην ψυχολοχική βία όταν 

οι δοκιμασμένοι μέθοδοι της ηειθούς η της αηαχόρευσης δεν αποδίδουν πλέον. 

Υπενθυμίζει στην κόρη αυτό που πάντα ίσχυε, ότι είναι χυναίκα και κόρη, άρα οι 

πράξεις της δεν μπορεί να είναι ποτέ ανεξάρτητες από το χεχονός αυτό αλλά 

αντίθετα κρίνονται και ερμηνεύονται μέσα από τα προκαθορισμένα σχήματα που 

ισχύουν χια το φύλο της.

91
Η μάνα μου μου επιτέθηκε όταν χάρισα, είδε αλλαχά. Ότι είχα ξεφΰχει, ότι

II
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Σχο σημείο αυχό, μ' άλλα λόχια, κρυσχαλλώνεχαι η υ«έοπουσσ ο:νχί«αση ανάμεσα 

σχις προσδοκίες χων γονιών που, μεχά χην προσωρινή ανασχολή "λόχω σπουδών ", '* 

εξακολουθούν να θεωρούν ως αηοκλεισχικό προορισμό χο χάυο και χη βούληση χης 

νέας χυναίκας χια αυχονομία.

Με χη διαφορά, και πάλι, όχι ενώ η χυναίκα «αίνεχαι να έχει «χάσει σχο σημείο να 

ελέχχει χη ζωή χης, έχονχας εξασφαλίσει και ια υλικά μέσα χια χην ανεξαρχηχο- 

ποίησή χης, σχην πραχμαχικόχηια εξακολουθεί να παχιδεύεχαι από παλιές 

απαγορεύσεις. Οι ενανχιώσεις χων χονιών βρίσκουν πρόσφορο έδα«ος, χη σχιχυή ηου 

 ̂η χυναίκα βιώνει χην επιχυχία χης ως υπέρβαση. Η λανθάνουσα σύχκρουση ίου 

παλιού με χο νέο ρόλο, σχο μέχοο ηου δεν έχει πλήρως συνειδηχοποιηθεί, διοχεχεόει 

μέρος χου «ορχίου χης και πάλι σχο σώμα.

Ενδιαφέρουσες, από χην άποψη αυχή, είναι οι ισχορίες χων χυναικών με σοβαρόχαχα 

αχυχήμαχα, που συνέβησαν ακριβώς χην περίοδο ίων συχκρούσεων με χους χονείς.

Την παραμονή χης μεχακόμισης σε δικό χης σπίχι, κάχω από οξύχαχη ανχίδραση 

χων χονιών που χην προχρέηουν σχο χάμο σαν προϋπόθεση ανεξαρχηχοποίησης, η 

νέα χυναίκα σπάει 'ανεξήχηχα" χο πόδι χης και καθηλώνεχαι ανήμπορη σχο παχρικό 

χης. Η καθήλωση - πραχμαχική ή συμβολική - είναι χο ιίμημα ηου πληρώνει και 

πάλι η χυναίκα.

Η ίδια χαρακχηρίζει χην όλη πορεία χων σπουδών χης "σχιζο«ρενική", και πράχματι 

ήχαν, σχην προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι χονικές απαιχήσεις και οι ανχίθεχες με 

αυχές προσωπικές επιθυμίες. Είναι όμως μαζί και ηρωική, αν λάβει κανείς υπόψιν 

χα εμπόδια που χης έβαλαν, χην επίμονη αφοσίωση και, αλίμονο, χην χρομακχική 

σπαχάλη πνευμαχικής και ψυχικής επένδυσης.
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Είμουνα φεμινίστρια από μικρή. Πίστευα πως η χειραφέτηση περνούσε από 

διπλώματα.

Ασφαλώς έτσι ήταν, αλλά με τι κόστος.

θεωρώ τέτοιου είδους διαδρομές - αρνήσεις ερευνητικών δέσεων, επιστροφές, 

συγκατοικήσεις με τους χονείς, μη υποβολή διδακτορικών - συνόεόεμένες 

συμβολικά μεταξύ τους και νομίζω ότι αποτελούν οπισδοχώρηση από τις δέσεις της 

, αυτονομίας και της επαχχελματικής ταυτότητας. Καδεμιά απόφαση, μεμονωμένη, *

ίσως δεν μπορεί να ερμηνευτεί σαν οπισδοχώρηση—αντίδετα όλες μαζί, σαν κρίκοι 

αλυσίδας, οδηχοόν σε δέσεις μεγαλύτερης ασφάλειας, από όπου οι χυναίκες δα 

μπορέσουν να επαναζιολοχήσουν τις επιδυμίες τους.

Οπισδοχώρηση πριν από την ανασύνταξη των δυνάμεων είναι ένα ακόμα σταδερά

επαναλαμβανόμενο μοτίβο, που συναντήσαμε στις ιστορίες των νεότερων χυναικών

της έρευνας, οι οποίες κατόρδωσαν, αναπλέοντας όλες τις δυσκολίες που

περιχράψαμε, να ολοκληρώσουν έναν κύκλο σπουδών, θά λεχε κανείς ότι οι **
χυναίκες αυτές ένιωσαν κάποια στιχμή την ανάχκη μιας στάσης, σαν ο συνεχής 

αχώνας τους ενάντια στο ρεύμα να είχε εξαντλήσει τα ψυχικά τους αποδέματα.

f t
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2.3. Η δναφοοά n»v ytvti&v

Η ως χώρα ανάδυση ίου υλικού έδειξε όχι όλες οι γυναίκες ιη ς  έρευνας, 

ανεξαριήχως ηλικίας, έχουν μεχαλώσει με ι ι ς  ίδιες ρηχές και άρρητες 

Απαγορεύσεις και όηως είναι επόμενο βασανίζονχαι από ιούς ίδιους ασυνείδηχους 

φόβους και χις ίδιες ανασχολές.

Ώσχόσο οι εξωχερικές συνθήκες, που αναμ^ισβήχηχα έχουν αλλάξει σχο διάσχημα 

χης αηο^ασισχικής εικοσαεχίας, χο οποίο χωρίζει χις νεόχερες από χις μεχαλύχερες 

χυναίκες χης έρευνάς μου, συνχελούν ώσχε η διεκδίκηση ηχυχίου και μεχαηχυ- 

χιακών χίχλων να εμ^ανίζεχαι περισσόχερο προσιτή χια χις νεόχερες, παρά χις όσες 

δυσκολίες ηεριχράψαμε.

Ακριβώς σχο επίπεδο χης διαλεκχικής σχέσης εκσυχχρονισμού και προσωπικών 

βιωμάχων πρέπει να αναζηχήσουμε χην εξήχηση χης διαφοράς μεχαξύ νεόχερων και 

μεχαλύχερων χυναικών, έχσι όηως 6ιαχρά$>εχαι σχις 6ιηχήσεις.

Η χεράσχια συχκρουσιακή $όρχιση, που διαπισχώνεχαι σχις νεόχερες, όχαν αμέσως 

μεχά χο χέλος χων σπουδών διεκδικούν μεχαηχυχιακούς χίχλους, απουσιάζει 

ενχελώς από χην εικόνα χων μεχαλύχερων χυναικών χης έρευνας.

Οι μεχαλύχερες χυναίκες θεωρούσαν χο ηχυχίο επαρκές εφόδιο - όπως και ήιαν με 

χα μέχρα χης εποχής - και σχρέ^ονχαν σχον επαχχελμαχικό χώρο, με μεχαλύχερο ή 

μικρόχερο ενθουσιασμό. Πράχμαχι, οι προχεραιόχηχες που οι χυναίκες μεχαλύχερης 

ηλικίας θέχουν σχον εαυχό χους μοιάζουν σαν να μην έχουν ηοχέ μετακινηθεί από

to
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ιο φυλετικό ρόλο, οι δε αποφάσεις τους, σε όλες τις περιπτώσεις, ήταν άρρηκτα 

δεμένες με συναισδηματικές εμπλοκές.

"  Τελείωσα Χημεία. Ή9ελα να συνεχίσω μεταπτυχιακά, αλλά χνώρισα το Κύριό 

μου και δεν χινάντουσαν και τα δυο, να Φύχω στο εξωτερικό. Μου είπε μια πολύ 

απλή κουβέντα, "Βέβαια, ελεύδερος άνδρωπος είσαι. Άμα πας να σ π ουδά σ εις ,  δ εν  

σημαίνει ότι εχώ δα σε περιμένω". Το δεώοησα σαν Φοβέρα και δεν είχα το
«I

κουράχιο, μπορεί και να μην το ήθελα πολύ, και αποφάσισα να δουλέψω εδώ.

, Η ζυχαριά χέρνει, χωρίς ταλαντεύσεις, στη μεριά του έρωτα και την προσδοκία του 

χάμου. Επιδέχεται δηλαδή ο "Φυσικός" ρόλος, χωρίς διαμαρτυρία. Ο ειρωνικός τόνος 

με τον οποίο διηχείται η συχκεκριμένη χυναίκα τη ζωή της εκφράζει τη σημερινή 

αποτίμηση. Η ταύτιση της, όταν ήταν νεαρή μαδήτρια, με τη Madarne Curie 

αηοδείχδηκε ανεπαρκής.

Τελείωσα τις σπουδές μου και δα συνέχιζα, αν δεν είχα μπλοκαριστεί 

συναισδηματικά μ' έναν άντρα που ήμουνα δεμένη. Το έκανα, μην τυχόν πάδει 

κόμπλεξ, από τα πολλά που έκαγα εχώ. Αυτός είχε δυσκολίες και δεν έπαιρνε το 

δίπλωμά του Νομικά. Με το πτυχίο μου άρχισαν φανερά οι ανταχωνισμοί, χιαιί
II

πάντα υπήρχαν. Λες και το έκανα επίτηδες να τελειώσω με άριστα.

Μιλούν τόσο εόχλωττα, και πάλι, τα σημάδια της χυναικείας αλλοτρίωσης. Δεν 

έχει κανείς παρά να αντιστρέψει τα πρόσωπα του δράματος, χια να φανεί η 

εξωφρενική δυσία που έκαναν αυτές οι χυναίκες στο όνομα της αχάππς. Στο σημείο 

αυτό δα έπρεπε να σκεΦτεί κανείς ότι η άρρητη απαίτηση του άντρα είχε τόση 

δύναμη, χιατί την αντλούσε όχι μόνο από το κύρος του έρωτα αλλά και από το 

κύρος της εξουσίας. ΓιρόκειτόίΌ» χια εξουσία, εντελώς αναμφισβήτητη με τα δεδομένα



20t>

ιη ς εποχής. Η αποτελεσματικότατα χπς απαχόρευσης δεν οφείλεται άλλωστε μόνο 

οιο κύρος χπς ανδρικής εξουσίας, ϋλλό και σχη συμπληρωματική - εντελώς 

εσωχερικευμένη - πεποίθηση χης χυναίκας όχι ο χώρος χης κοινωνικής δράσης δεν 

ιη ς  ανήκει. Μια άλλη όιάσχαση είναι και ο κοινωνικός ηερίχυοος χης εποχής. 

Γενικά, θα ήχαν λανθασμένη η προβολή σημερινών κριχηρίων σχις συνθήκες χης 

περιόδου χόρω σχα 1950. Ξέρουμε χη δυσκολία που παρουσίαζε η χειραφέτηση από 

χην ηαχρική εξουσία και χο αδιανόηχο χης χωρισχής από χη χονική εσχία κατοικίας 

χια mav ανύπαντρη, έσχω και οικονομικά ανεξάρτητη, χυναίκα.

μ  ηαρακάχω μαρχυρία είναι τυπική σχην οικονομία χης, χιαχί συμπυκνώνει χον 

χρόηο με χον οποίο οι χυναίκες ωθούνταν σχο “φυσικό" χους ρόλο.

"  Παντρεύτηκα σε ηλικία 19 χρόνων, χια να $ύχω από χην παχρική εξουσία. 

Άδ>ησα χις σπουδές σχη μέση, σια 21 απέκτησα την κόοη μου, στα 2ό χώρισα.
II

Ήθελε εκείνος να χωρίσουμε.

Η απομάκρυνση από το σπίτι ήταν δυνατή μόνο μέσα από ένα "σοβαρό δεσμό" - δεν 

είναι τυχαίες οι λέξεις που χρησιμοποιούνται εδώ - χια τον οποίο η οικοχένεια 

έδειχνε ανοχή, εφόσον υπήρχε η προοπτική χάμου. Τυχόν πτυχίο, που η νέα χυναίκα 

είχε ήδη στα χέρια της, δεν θεωρείτο ότι προσέθεσε διέξοδο από την ασφυκτική 

κηδεμονία, χιατί πράχματι μια τέτοια λύση δεν Sa ήταν ποτέ αποδεκτή, ακόμα και 

αν της περνούσε από το νου να την υιοθετήσει. Εφόσον η κόρη ήταν στην ίδια πόλη 

με τους χονείς, δεν νοείτο να μένει μόνη έστω και αν ερχαζόταν και ήταν 

οικονομικά ανεξάρτητη. Μέσα από ένα τέτοιο πλέχμα πολύ πιο άμεσων και ρητών 

απαχορεάσεων ερμηνεύεται το χεχονός ότι, σε αντίδεση με τις νεότερες, οι 

μεχαλύτερες στην ηλικία χυναίκες αντιμετωπίζουν αλλιώς τις σπουδές, οι οποίες 

δεν επενδύονταν με πάθος. ^

• t
*
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Οι τοομεοοί φόβοι, που σε ηαλιότερη εποχή δεν οδηχούσαν σε αντιφάσεις χ ία ν  

σταματούσαν τη διεκδίκηση πριν τολμήσει να εκδηλωθεί, δεν ηροκαλούσαν βέβαια 

ούτε καν  υποψίες· χια την ύπαρξή τους. Οι χυναίκες ερωτεύονταν ως διά μαχείας 

την κρίσιμη εποχή των σπουδών. Ψευδαίσθηση πρώτη, ότι οι χυναίκες αυτές 

επιλέχουν ως αυτόνομα άτομα το σύντροφο της ζωής τους, αντίθετα από τις 

μητέρες τους, που συχνά είχαν παντρευτεί με συνοικέσιο. Εχει ήδη δειχτεί το 

ηοω3ύστερο αυτής της "εηιλοχής". Ψευδαίσθηση δεύτερη, ότι δια του χάμου 

ανεξαρτητοηοιούνται από τον όλο και ηεοισσότεοο ασφυκτικό κλοιό της πατρικής 

κηδεμονίας.

Βλέποντας κανείς τα ηράχματα περισσότερο αντικειμενικά διαπιστώνει ότι το ίδιο 

το σύστημα αύξανε την πίεση, τη στιχμή ακριβώς που η χυναίκα έπρεπε να περάσει 

στο νέο της ρόλο. Πολλαπλοί παράχοντες σιινέκλιναν ωθώντας την προς τα εκεί. 

Ενώ, λοιπόν, η χυναίκα νόμιζε ότι επιλέχει τη διαδρομή της, στην πραχματικότητα 

εκτελούσε απλώς προκαδορισμένες εντολές, όπως ζώο παχιδευμένο σε πειραματικό 

λαβύρινθο.

Έτσι εξηχείται χιατί, ακόμα και σήμερα, όταν χίνεται ο απολοχισμός, θετικός ή 

αρνητικός δεν έχει σημασία, όλοι πιστεύουν ότι απλώς μια χρονική σύμπτωση 

ευρύνεται χια την ξαφνική αλλαχή πορείας.

Όλοι αυτοί οι παράχοντες που εικονοχραφήθηκαν ως τώρα, εξωτερικά εμπόδια και 

εσωτερικές αναστολές στη μεταξύ τους διαπλοκή, δεν μπορεί να ισχυριστεί βέβαια 

κανείς ότι έχουν εκλείψει χια τις νεότερες. Από την έρευνα φάνηκε ωστόσο ότι 

υπάρχουν κάποιες διαφορές, που 3α ήταν λάθος να παραβλέωει κανείς τη σημασία 

τους, ανάμεσα στις μεχαλυ’Εδρες και τις νεότερες χυναίκες. Ενδείξεις που



υποδηλώνουν όχι εηιχειρείχαι χο ξεπέρασμα χων εμποδίων. Οι ευνοϊκόχερες
*

εξωχερικές συνθήκες, χωρίς ακόμα να λυχρώνουν χις νέες γυναίκες, κάνουν . 

πάνχως δυσκολόχερπ χπν απροκάλυπχτι άρντισπ χων ικανοχήχων και χων επιθυμιών 

τους. Ο ελιχμός χπς σπο^υχής χων σπουδών μέσω χου χάρου, που ήχον ακόμα 

εΐρίκχός χια χις μεχαλύχερες χυναίκες, εμ&υνίζεχαι όλο και πιο δύσκολος χια χις 

νεόχεοες. Οι εηιπχώσεις χου εκσυχχρονισμου σχη ζωή χων νεόχερων χυναικών χπς 

έρευνας ερμηνεύουν μια ενδιαφέρουσα καινοχομία. Οι σύχχρονες χυναίκες χολμούν 

όλο και περισσόχερο να διεκδικήσουν μεχαπχυχιακούς χίχλους και «.εϋχουν χιαυχό 

σχο εξωχερικό. Δεν αναχαιχίζει ο έρωχας σχον ίδιο Βαθμό χα σχέδιά χους, ενώ ο 

χάμος ενδέχεται να αηοδειχθεί χο μέσον που θα εηιχρέωει χπν ηραχμαχοηοίηση χων 

φιλοδοξιών χους.

Παρ όλες χις δυσκολίες - εσωχερικές η εξωχερικές - που περιέχραωα σχις 

προηχουμενες σελίδες, οι σπουδές ανχιπροσωπεύουν όλο και περισσόχερο ένα χώρο 

προσωπικής πραχμάχωσης χια χις χυναίκες. Επιθυμίες που αρχικά εκε.ράζονχαν 

ψηλαίρηχά και χωρίς βεβαιότητα., παίρνουν όλο και πιο συχκεκριμένο σχήμα, 

δπλώνονχας χπ βαθύχεοη ανάχκη ή ελπίδα μιας χαυχόχπιας χωρίς διαυεσολαβηχή,

με όλες χις ανασφάλειες που ενερχοποιεί μια χέχοια πορεία, ιδίως σχις περιπτώσεις
\

που οι προϋποθέσεις αυχοπροσδιορισμού δεν έχουν δοθεί έχκαιρα, δηλαδή από χπν 

αρχή.

Και πάλι θα ήχαν άδικο να μην αναχνωρίσει κανείς όχι μόνο χις αυξημένες 

δυσκολίες, με χις οποίες οι μεχαλύχερες χυναίκες αναχκάσχηκαν να 

αναμεχρηθούν, αλλά και χπν προσφορά χους σχις καχοπινές. 11ε όλες χις εμπλοκές, 

χα αδιέξοδα, χις οπισθοδρομήσεις και χις ανασχολές, η χενιά χων μεχαλύχερων 

χυναικών άνοιξε ενα δρόμο, που σημαίνει νομιμοποίησε κάποιες χιιναικείες 

διεκδικήσεις. Βέβαια, όπως συμβαίνει πάνχα, η λοχική χπς επιβίωσης χου



συστήματος επιτάσσει τι ενσωμάτωση ίων Φεμινιστικών διεκδικήσεων να θεωρείται 

μέρος μιας χενικότερης ‘ προόδου χου ανθρώπου ". Έτσι, αν και κοινωνικά δεν 

αναγνωρίζεται η συμβολή χων γυναικείων διεκδικήσεων, από χτιν έρευνα φάνηκε π 

απόσταση που έχει 6ιανυ3εί στο σημείο αυτό.

Οι χυναίκες της χενιάς χου *30, με όλες τις περιδινήσεις που μπορεί να φανταστεί 

κανείς, έδωσαν τελικά τη συμβολική άδεια στις κόρες τους να σπουδάσουν, έστω 

και αν το τίμημα ηου οι κόρες κλήδηκαν με τη σειρά τους να πληρώσουν φαίνεται 

σε μας, σήμερα, εξαιρετικά μεχάλο.
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Κεφάλαιο 3. Tb Επάγγελμα

3.1. Η τεθλασμένη noQtta

Στην ανάλυση που προηχήθηκε επιχείρησα να δείξω πώς οι δυνατότητες έκφρασης 

ιων χυναικών, όσες δεν εμπίπτουν σ ιις προδιαχραφές ίου ρόλου τους, 

αναστέλλονται απο μία απαχόρευση. Η απαχόρευση αυτή λανθάνει σχπ βάστι 

εχεροχενών τομέων, όπως η σεξουαλικότητα, οι ανώτερες σπουδές, π 

επαχχελματική σταδιοδρομία, και τέλος, ο φεμινισμός. Η απαχόρευση χίνεχαι 

φανερά μέσα από την ανάλυση των βιοχραφίών, όπου εμφανίζεται ως στα9ερό 

σχήμα που επαναλαμβάνεται με μικρές παραλλαχές.

Το σχήμα αυτό εμφανίζεται άλλοτε ως στρατηχική αηοφυχής κι άλλοτε ως 

δολιοφθορά ή και αδράνεια, πάντα όμως εκβράζει αναστολή ως προς μιαν 

απαχορευμένη, στο συμβολικό επίπεδο, δραστηριότητα : σεξουαλική, επαχχελματική 

ή φεμινιστική, που σημαίνει πολιτικά επαναστατική. Οι διαδικασίες αυτές τείνουν 

άλλοτε να μειώσουν το φόβο της τιμωρίας χια την εκάστοτε παράβαση και άλλοτε 

να μετριάσουν το μέχεθος της ή και να την παρακάμψουν εντελώς.

Στον εηαχχελματικό τομέα, κατεξοχήν χώρο έκφρασης του ανθρώπινου δυναμικού 

και ταυτόχρονα σημαντική διάσταση της κοινωνικής ταυτότητας, αυτές οι 

συχκρούσεις είναι ιδιαίτερα αισθητές. Δυο είναι οι κυριότεροι λόχοι: πρώτον ότι 

αυτό το δυναμικό είχε ως τώρα εμποδιστεί να διοχετευτεί σε άλλο χώρο εκτός από 

το χάμο και τη μητρότητα, και δεύτερον ότι η απόκτηση επαχχελματικής 

ταυτότητας θεωρείται, σ’ ένα λανθάνον επίπεδο, ασύμβατη με τη χυναικεία ’’φύση".
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Υποτίθεται, βέβαια, on στη σημερινή κοινωνία υπάρχει μεχαλύτερη ελευθερία . 

εηιλοχών. ί ιο ιό ο ο , ο Φιλελευθερισμός που διακηρύσσεται είναι παραπειστικός 

εφόσον η ανδροκρατικά δομή εξακολουθεί να υ&ίσταται. Αναμφισβήτητα υπάρχει 

διαφορά ως προς το μέχεθος και τη μορφή των πιέσεων που έχουν υηοστεί οι 

ρεχαλότερες και οι νεότερες χυναίκες της έρευνας, που τις χωρίζει ρια χενιά.

Οσο όυως και αν αυτό ακούχεται παράδοξο, η φαινομενικά μεχαλύτερη 

εηιτρεητικότητα συχχύζει τις νεότερες χυναίκες και τις ηαχιδεύει σε μια 

ψευδαίσθηση αντικειμενικής ελευθερίας, που ουσιαστικά επικαλύπτει την ισχύουσα 

, θεμελιακή απαχόρευση.

Δ εν  είναι τυχαίο ότι οι μεχαλότερες χυναίκες έχουν καθαρότερη εικόνα των 

στενών ορίων και των εμποδίων που η οικοχένεια και το σχολείο τους επέβαλλαν 

κατά τπ διάρκεια της κοινωνικοποίησης τους. Αντίθετα, οι νεότερες χυναίκες 

θεωρούν οτι οι σπουδές και το εηάχχελμα αποτελούν ελεύθερο πεδίο και επομένως 

αναλαμβάνουν την απόλυτη ευθύνη των επιλοχών και επιδόσεων τους αλλά και των 

αναστολών και των αποτυχιών τους.

δστόσο, παρά τις διαφορές οι εμπειρίες όλων των χυναικών της έρευνας παρουσιά

ζουν πολλά κοινά μεταξύ τους, θα εστιάσω την ανάλυση στα σημεία αυτά, έτσι 

ώστε να αναδειχθεί η διαχρονικότητα του φαινομένου της καταπίεσης. Στη 

συνέχεια θα επικεντρώσω την προσοχή μου στις διαφορές, ηροκειμένου να φανεί 

σαφέστερα η εικόνα της όποιας αλλαχής.

Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι οι χυναίκες αυτές είχαν υψηλές πνευματικές 

ικανότητες και ισοσθενείς απαιτήσεις, διαπιστώνουμε οτι η επαχχελματική τους 

δραστηριότητα δεν παρουσιά^ ανάλοχη ανοδική πορεία - είναι δηλαδή πολύ
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διαφορετική από την εικόνα που 3α έδινε τι καοιέρα ενός άντρα με ανάλοχες 

ικανότητες και εφόδια. Αξιολογώντας, λοιπόν, κανείς με κριτήρια αντικειμενικά "  

και ξένα προς την εμπειρία των χυναικών, 3α μπορούσε να οδηχηθεί στο εσφαλμένο 

συμπέρασμα ότι π καριέρα των χυναικών αυτών είναι ανεπιτυχής. Όμως π 

ανάλυση, ως τώρα, έδειξε ότι πρόκειται χια μια πολύπλοκη πραγματικότητα, αφενός 

σε ό,τι αφορά την προετοιμασία χια τον εηαχχελμαιικό τομέα αυτόν κα3ευατόν, kui 

αφετέρου σε ό,τι αφορά τη 3έση του εηαχχέλμαιος στη χενική οικονομία της ζωής 

των χυναικών. Αν όεχ3ούμε την άποψη αυτή, τότε οι αντικειμενικές αξιολοχήσεις, 

που ανήκουν στη σφαίρα της αχοράς, υποδεικνύονται ανεπαρκείς και ακατάλληλες 

χια να. αποτιμήσουν το Φαινόμενο.

* ·

ϊπεν3υμίζω ότι η ανάλυση δεν εστιάζεται στις αντικειμενικές, εξωτερικές,

3εσμικές και πολλαπλά αντίξοες συν3ήκες που ταλαιπωρούν τις χυναίκες στην 

αχορά ερχασίας, αλλά στις εσωτερικές συχκρούσεις που αντανακλούν και 

ενισχύουν τις εξωτερικές συνθήκες στο προσωπικό επίπεδο29.

Σύμφωνα με την έως τώρα επεξερχασία του υλικού θεωρώ δεδομένο ότι ο 

επαχχελματικός τομέας αποτελεί συμβολικά, απαχορευμένη περιοχή χια τις  χυναίκες . 

της έρευνας.

Αν λάβει 6ε κανείς υπόψη του την ένταξη των χυναικών της έρευνας στο 

Φεμινιστικό κίνημα, ο επαχχελματικός τομέας Φαίνεται να επιβαρύνεται ακόμη 

περισσότερο από τη διαπλοκή των δύο αυτών απαχορεύσεων. 26

26 Είναι πλούσια η νεότερη βιβλιοχραφία στο 9έμα των φυλετικών "6ιακρίσεων 
στην απασχόληση” (occupational segregation), που πλήττουν τις χυναίκες.
Ενδεικτικά αναφέρω Μ. Blaxall, Β. Reagan eds., (1976) και η Η. Hartmann (1976).
Για την Ελλάδα βλ. Λ. Μουσουρου (1983) και βέβαια τις 3εσμικές και αρχόρυ3μες 
στην εφαρμοχή προτάσεις τομ O.E.C.D. (1979).
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Στις διηγήσεις των γυναικών το εηάχχελμα εμφανίζεται ως ένα πεδίο σύχκρουσης, 

όπου οι ίδιες είναι αναχκασυένες να καταψύχουν σε τακτικές ανταρτοπόλεμου, 

που διεξάγεται σε εχθρικό έόα&ος.

Ο αχώνας τους είναι διττός. Προσπαθούν να εισχωρήσουν στον εηαχχελυατικό 

χώρο, ενώ ταυτόχρονα μάχονται χια την ανατροπή του ισχύοντος καθεστώτος.

Στον πόλεμο αυτόν οι χυναίκες και πάλι δεν αηοψύχουν την παχίδα που τους έχει 

στήσει π πατριαρχική κοινωνία; παίρνοντας κατά χράμμα τις διακηρύξεις περί 

ίσων ευκαιριών των <ρύλων παραχνωρίζουν το ρόλο των εσωτερικευμένων 

αηαχορεύσεων. ϋ ς  εκ τούτου δεν έχουν πλήρη εικόνα του πεδίου χια το οποίο 

μάχονται.

Πέρα από τα ορατά εμπόδια, οι χυναίκες έχουν βέβαια συνειδητοποιήσει, κατά την 

πορεία τους, πολλούς από τους μηχανισμούς αναστολής. Άποψή μου ωστόσο είναι 

ότι οι χυναίκες υποτιμούν το μέχεθος καθώς και την επιμονή αυτών των 

εσωτερικευμένων θεμελιακών αηαχορεύσεων και ως εκ τούτου δεν έχουν πάντα 

πλήρη συνείδηση των ελιχμών τους οποίους χρησιμοποιούν.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μιαν αμείλικτη αυτοκριτική και μαζί μια πάρα πολύ 

αυστηρή αποτίμηση των επιδόσεών τους, και μάλιστα χρησιμοποιώντας κριτήρια που 

οι ίδιες απορρίπτουν ιδεολοχικά. Τα κριτήρια δηλαδή της οικονομίας της «χαράς, 

του ανταχωνισμού και του κέρδους, ηοι» έχουν καθιερωθεί χια να μετρούν την 

ανδρική πραχματικότητα.

‘f t
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Εξετάζοντας τις ομοιότητες που αναδύονται από τη μελέτη της εηαχχελματικής 

ζωής των γυναικών, παρατηρούμε ορισμένα επαναλαμβανόμενα σχήματα. Κοινό 

τους χαρακτηριστικό η έλλειψη χραμμικής εξέλιξης : η πορεία τους χαρακτηρίζεται 

από παλινδρομήσεις, τε3λασμένες χραμμές, απότομες αλλαχές αντικειμένου και 

αδιέξοδα.

Ανορθόδοξο σχήματα, με ιδιαίτερη, δική τους λοχική. Ελιχμοί ενός άτακτου 

στρατού, που επιδίδεται σε δολιοφθορά, αποφεύχοντας την άνισπ μετωπική 

αναμέτρηση, πρέπει να αξιολοχηθούν μόνο μέσα από αυτή την οπτική.

%
Στο σηυείο αυτό μιά προσεκτικότερη ανάγνωση του υλικού μας επιβάλλει τη 

διάκριση των χιιναικών της έρευνας σε τρεις κατηγορίες. Πέρα από την ηλικία, 

μεχαλύτερες - νεότερες, εξίσου διαφοροποιητικός ηαοάχων σε σχέση με το 

εηάχχελμα αναδεικνύεται και η χρονική στιχμή κατα την οποία η κάθε χυναίκα 

ήρθε σε επαΦή με το φεμινισμό.

Η πρώτη κατηχορία αποτελείται από τις μεχαλύτερες χυναίκες, που με το χάμο τους 

περνούν στον παραδοσιακό ρόλο, ενώ η επαχχελματική τους ζωή υποτάσσεται στις |

εκάστοτε οικοχενειακές προτεραιότητες, ιδιαίτερα όπως αυτές ορίζονται στην 

παραδοσιακή αντίληψη του Φυλετικού ρόλου και εκφράζονται από τους σιιζύχους.

Όταν έρχονται σε επαφή με το φεμινισμό, η οικοχενειακή και η επαχχελματική 

τους ζωή έχει ήδη διαμορφωθεί πριν πολλά χρόνια, δστόσο, παρά τις εδραιωμένες 

συνθήκες, ο φεμινισμός αηοδεικνύεται καταλυτική εμπειρία, με αισθητή επιρροή 

στις περαιτέρω επιλοχές τους.

#

Στη δεύτερη κατηχορία ανήκουν ορισμένες νεότερες χυναίκες, που ο χάμος οδηχεί 

σ' ένα σχήμα ανάλοχο με ^  προηχούμενο παρά τις μειωμένες, σε σχέση με την



πρώτη κατηχορία, απαιτήσεις των συζύχων χους. Όμως, χο κενό συζυχικής 

εξουσίας χο καλύπτουν οι ίδιες., όίνονχας προτεραιότητα σχον παραδοσιακό ρόλο ^ 

έναντι χου εηαχχελμαχικού, σαν να μην είναι όυναχό ένα εναλλακτικό uovx€rio. Η 

επαφή με χο Φεμινισμό χις συχκλονίζει και συχκεκριρενοηοιεί χην υίσ3πση 

δυσφορίας που αισ3άνονχαν χωρίς να unopouv να χην καχονουιΰσουν.

Η διαφορά σχην ηλικία χων χυναικών χης έρευνας καδορίζει, όπως είναι Φυσικό, 

και χη χρονική σχιχμή καχα χην οποία ήο3αν σε επαφή υε χο Φεμινισμό. Οι πρώτες 

έχοντας διανύσει ήδη ένα μεχάλο μέρος χης ζωής χους, μεχά από σημανχικά 

χεχονόχα, μέσα σε παραδοσιακά πλαίσια. Οι νεόχερες δεν έχουν ηροφχάσει να 

αποκρυσταλλώσουν χα σχήματα που επέβαλαν οι ασφυκτικοί κοινωνικοί και 

ωυχολοχικοί περιορισμοί. Γι' αυχές χο πέρασμα σχο φεμινισμό, άν και όχι λιχότερο 

εηώδμνο, έχινε χουλάχισχον πιο νωρίς δίνοντας χους, αντικειμενικά, μεγαλύτερες 

ηι3ανότητες εηαχχελματικής επιτυχίας.

Η τρίτη κατηχορία αποτελείται αηο νεότερες χυναίκες που ήρ3αν σε επαφή με το 

Φεμινισμό πριν διαμορφώσουν τις φυλετικές και επαχχελμαχικές τους εηιλοχές. Οι 

Φιλοδοξίες χια σταδιοδρομία και η οικονομική ανεξαρτησία έχουν χι' αυτές 

πρωταρχική σημασία , αηορρίπτουν(συνειδητά τον παραδοσιακό ρόλο μέσα και έξω 

από το χάμο.

Παρά τις επιμέρους διαφορές, η πρώτη και η δεύτερη κατηχορία στην προ- 

Φεμινιστική περίοδο χαρακτηρίζονται από υποτονικότητα επενδύσεων στο 

επάχχελμα. Κατά σ υ ν έπ ε ια , το σχήμα των παλινδρομήσεων, των τεδλασμένων και 

των απότομων αλλαχών, που έχουμε ήδη εηισηυάνει επ' ευκαιρία των σπουδών, 

εμφανίζεται λιχότερο οξύ, αν και λανδάνει. Αντίδετα, η τρίτη κατηχορία, 

χαρακτηρίζεται εξαρχής απόΛτην προτεραιότητα επενδύσεων στο επάχχελμα, ως
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μέσον οικονομικής ανεξαρτησίας, αλλά και προσωπικής πραγμάτωσης. Αυτή η 

κατηγορία εμφανίζει ωστόσο και τη δραματικότερη εκδοχή του παραπάνω σχήματος\

Το χεχονός αυτό σαίνεται, σε πρώτη οφπ. ως σντίσαση, σσού χια τις νεότερες

χυναίκες οι κοινωνικό-ιστορικές συχκυρίες επιτρέπουν μεχαλύτερες δυνατότητες

έκφρασης σε τομείς που η πατριαρχική δομή της κοινωνίας καθόριζε ως

αποκλειστικά ανδρικούς. Ομως, οι κοινωνικές συνδήκες εκσυχχρονισμού

εξακολου3ουν να συνυπάρχουν με τον πρωταρχικό συλετικό καταμερισμό της

ερχασίας και με το ηλέχμα των αξιών που τον εκβράζουν. Αυτό έχει σαν

, αποτέλεσμα βίαιες ενδοψυχικές συχκρούσεις στα άτομα που δεν έχουν πάντα πλήρη

συνείδηση των κοινωνικών μηχανισμών ελέχχου..
>

Αναλύοντας τις βιοχρα$ίές των χυναικών που ανήκουν στην πρώτη κατηχορία, 

πιστοποίησα ότι ο χάμος τους συμπίπτει με το τέλος των σπουδών, χεχονός που 

σημαίνει ουσιαστικά την παράδοσή τους στο φυλετικό ρόλο - έχω δείξει την 

κα3όλου τυχαία σύμπτωση των δύο χεχονότων.

Εχκαταλείηοντας οι χυναίκες αυτές τις προσωπικές φιλοδοξίες χια εηαχχελματική 

εξέλιξη, 3έτουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά στις οικονομικές και 

συναισθηματικές ανάχκες της οικοχένειας. Δέχονται τους όοους που επιβάλλει η 

νοοτροπία του συζύχου και προσαρμόζονται στη δική του αξιολόχηση των 

οικοχενειακών αναχκών. Οι περισσότερες από αυτές τις χυναίκες δεν επιμένουν 

στην οικονομική τους αυτονομία, δεν σκέπτονται ατομικά, αλλά σαν οικοχενειακό 

σύνολο, και δεν αμφισβητούν τη 3έση τους ως "συμβοη3ούντα' μέλη.

Η μητρότητα συμπίπτει με την πρώτη περίοδο του χάμου, εηισ<ρραχίζοντας το 

φυλετικό τους προορισμό. Τά^ιαιδιά αν α ίρ ο ν τα ι ως επιπρόσθετη δυσκολία, που τις
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εμποδίζει να ακολουθήσουν συστηματικά μια καριέρα. 2ττι ζωή των γυναικών 

αυτών, ο φεμινισμός λειτουργεί ως ορόσημο. 2υιν προ-φεμινιστική περίοδο, ο 

χάρος αναχαιτίζει την εηαχχελματική φιλοδοξία και στις περιπτώσεις που π 

χυναίκα εξακολουθεί να εοχάζεται η χλιαρή της σχέση με το εηάχχελμα δεν 

ενθαρρύνει ιδιαίτερα τη συχκρότηση εηαχχελματικής ταυτότητας, περιορίζοντας τις 

δυνατότητες που θα της εηέτρεπαν να αντλήσει δύναμη και ικανοποίηση από αυτήν 

τη δραστηριότητα.

Αντίθετα, η μετα-ί-εμινιστική περίοδος χαρακτηρίζεται από μια θετική ανανέωση

m e σχέσης μ' ένα εηάχχελμα όχι πάντα το ίδιο με το αρχικό, όπως και τη

συνειδητή αναζήτηση οικονομικής ανεξαρτησίας αλλά και την αναχνώριση *

απωθημένων επιθυμιών. 2ε όλες τις περιπτώσεις, οι απελευθερωτικές διαδικασίες

εκβράζονται δημιουρχικά. 2' αυτήν τη δεύτερη περίοδο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το

ότι η συνειδητή αναζήτηση τρόπων εηαχχελματικής έκφρασης τείνει να εμφανίσει

το ίδιο μη ευθύχραμμο σχήμα, που παρατηρούμε στην ομάδα των νεότερων

χυναικών.

Στη δεύτερη καιηχορία εντάσσω τις χυναίκες νεότερης ηλικίας, οι οποίες χωρίς ·»
%

να έχουν αποκτήσει φεμινιστική συνείδηση, εκβράζουν ωστόσο μια σύχχρονη 

αντίληωη ως πρός τις διεκδικήσεις της χυναίκας στον επαχχελματικό τομέα.

Είναι η χενιά που ενηλικιώνεται την δεκαετία του ο υ , και οι θέσεις της 

αντανακλούν τις ευρύτερες αξίες του εκσυχχρονισμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αι&ορά τον 

κοινωνικό ρόλο της χυναίκας.

Οι χυναίκες αυτές δίνουν ιδιαίτερη έμπαση στην οικονομική ανεξαρτησία τους και ; 

στην ισότιμη σχέση με το άλλο φύλο. Παρ' όλα αυτά, σπεύδουν να παντρευτούν με 

το τέλος των σπουδών και ^ριραία c-αίνετατ να ενστερνίζονται ένα σχήμα



παραδοσιακότερο από αυτό που κήρυτταν. Η εηαχχελματική τους ζωή αποκτά 

δευτεοεύουοα σημασία ως προς αυτήν του συζύγου, παρ’ όλο που επιμένουν στη 

διατήρηση κάποιων προσωπικών εσόδων. Ορισμένες ολοκληρώνουν το φυλετικό οόλο 

τους με την απόκτηση παιδιών, κατά την πρώτη περίοδο του χάμου, χεχονός που 

δεν ανα^έρεται πάντα σαν διακαής επιθυμία, τουλάχιστον στις αναμνήσεις τους. 

Αναλαμβάνουν μόνες το μεχάλωμα των παιδιών, αναβάλλοντας προσωρινά τη δική 

τους εηαχχελματική εξέλιξη. Και εδώ η ύπαρξη των παιδιών μαίνεται να αποτελεί 

επιπρόσθετο εμπόδιο στην εηαχχελματική τους δραστηριότητα. Το παραμέρισμα των 

επιθυμιών τους και η οπισθοχώρηση σ ένα περιορισμένο σχήμα ζωής θεωρούνται 

σήμερα ως ηηχή έντονης αηοστέοησης (frustration) και δυσαρέσκειας. Είναι 

ενδιαφέρον ότι την εποχή εκείνη δεν μπορούσαν ακόμα να προσδιορίσουν αυτό τα 

συναισθήματα.

Η καταλυτική χι'αυτές επα«ή υε το φεμινισμό χαρακτηρίζεται από την αναζήτηση 

μιάς νε'ας ταυτότητας, που σημαντική της διάσταση είναι η εηαχχελματική 

πραγμάτωση, και η πορεία αυτή θα ακολουθήσει τα τεθλασμε'να σχήματα, που 

έχουμε ήδη ηεοιχράψει.

Οι νεότερες χυναίκες, της τρίτης κατηχορίας, ήδη πρίν από την επα^ή τους με το 

φεμινισμό εκβράζουν μια σΰχχρονη αντίληψη χια την ανάχκη επαχχελματικής 

ταυτότητας της χυναίκας και επομένως της οικονομικής ανεξαρτησίας της. Τ  

αυτό, βέβαια, δεν διαφέρουν ριζικά από τις αμέσως προηχούμενες, διαπίστωση που 

δεν προκαλεί έκπληξη εφόσον ανήκουν στην ίδια χενιά. Αυτό που τις διαφοροποιεί 

είναι το χεχονός οτι πολλές δεν έχουν παντρευτεί μέχρι σήμερα ή παντρεύτηκαν 

σε μεχαλύτερη ηλικία. Συνεπείς με τις φεμινιστικές τους πεποιθήσεις, 

προσπάθησαν να δώσουν στο θεσμό του χάμου ή σε μια ελεύθερη σχέση ένα νέο 

περιεχόμενο, με κεντρικό στ^χο τη δυνατότητα ύπαρξης και των δύο ως αυτόνομων



ατόμων. Σε όλες τις περιπτώσεις, ιιηορούυε να υποστηρίξουμε όχι η επαχχελματική 

ηραχμάτωση υπήρξε μόνιμα σημαντική στον γενικότερο προβληματισμό τους.

Η επαχχελματική πορεία αυτών των γυναικών αναπαράγει το σχήμα που ήδη

ηεοιχράψαμε στην περίοδο των σπουδών, θεωρούμε δε ότι οι λόχοι, τους οποίους

είχαμε προβάλει και οι οποίοι εξηχούσσν τις όαιόαλώδεις εκείνες όιαδοομές,

ισχύουν και τώρα. Συχκεκοιμένα, τα μηνύματα ηου τις διαμόρφωσαν σε όλα τα

χρόνια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, χια την ασυμβατότατα χυναικείου ρόλου

και εηαχχελματικής σταδιοδρομίας, μηνύματα που τις αναχαίτισαν κατά την

περίοδο της προετοιμασίας χια το εηάχχελμα, βρίσκονται και πάλι στην

εηικαιρότητα. Αυτό ηου τότε παρουσιαζόταν ως φυσικός χυναικείος ρόλος και
«

εκβραζόταν με τους όρους της "θηλυκότητας ", στην ηραχματικόχητα έθετε όρια, 

καθιστώντας τον εηαχχελματικό χώρο αηαχορευμένη περιοχή χια τις χυναίκες.

Οι εσωτερικευμένες απαχορεύσεις εμφανίζονται πλέον ανάχλυ&ες στις ιδιότυπες 

σταδιοδρομίες των χυναικών και δικαιολοχούν τους στρατπχικούς ελιχμούς, στους 

οποίους κατα&ευχουν μέσα στη λοχική του ανταρτοπολέμου.

Οι στρατπχικοί αυτοί ελιχμοί έχουν το διπλό στόχο να επιτρέψουν την πρόοδο και 

να ηαρακάμψουν την τιμωρία. Όπως και με τις  σπουδές, παρατηρεί κανείς και σε 

σχέση με το εηάχχελμα περιόδους ιδιαίτερα απειλητικές, ηου ακινητοηοιούν τ ις  

χυναίκες σε καταστάσεις που βιώνονται ως αδιέξοδα.

Οι βιοχραίίες ηροσ&έρονται ιδιαίτερα χια την ιχνηλάτηση της εηαχχελματικής 

πορείας των χυναικών καθώς και την αποτίμησή της στη χενικότερη οικονομία της 

ζωής, όπου απουσιάζει π συνεχής χραμμική εξέλιξη, χεχονός που θα διευκόλυνε και 

το ερευνητικό έρχο. Γιράχμσ^, και από μεθοδολοχική άποψη, η προσπάθεια



ανάλυσης ίου υλικού συνανιά σ’ αυιό ίο σημείο ιδιαίτερες δυσκολίες να 

απομονώσει και να αξιολοχήσει αυτή ιην πορεία, κα3ώς σκοντάφτει συνεχώς στην” 

ανάχκη να συσχετιστούν εηαχχελματικά χεχονότα με άλλους απομακρυσμένους και 

φαινομενικά άσχετους μεταξύ τους τομείς της ανδρώηινης δραστηριότητας.

Και ΒέΒαια, δεν αναφέρομαι στο στερεότυπο ότι οι χυναίκες, ιδιαίτερα 

συναισ3ηματικές, τείνουν να συχχέουν τα όρια μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας 

ζωής και ότι τομείς στους οποίους 3α έπρεπε να χρησιμοποιήσουν "λοχική" και 

'αντικειμενικότητα", αυτές τους αντιμετωπίζουν παρορμητικά.

Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι οι απαγορεύσεις που πλήττουν τις χυναίκες 

ανάχονται τελικά στην πρωταοχική εηιταχή Μέσο χυναίκα" δεν είναι παράδοξο το 

ότι συναντάμε αυτήν την όσμωση των τομέων.

Έτσι φαινομενικά ετεροχενείς τομείς, όπως η σεξουαλικότητα, οι σπουδές, το 

επάχχελμα και η φεμινιστική δραστηριότητα, αποτελούν ποιοτικά συχχενές έδαφος, 

που εξακολου3εί να ορίζεται ως απαχορευμένο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

εσωτεοικη επικοινωνία των ετεροχενών αυτών χώρων, έτσι ώστε οι οποιεσδήποτε 

αλλαχές στον ένα τομέα να έχουν επιπτώσεις σε έναν ή περισσότερους από τους 

υπόλοιπους. Η κοινή Βάση της απαχόρευσης - εσωτερικευμέγη φυλετική επιταχή - 

δικαιολοχεί απολύτως αυτή την ιδιαιτερότητα29.

29 Είναι εντυπωσιακή n ομοιότητα που παρουσιάζει το σχήμα αυτό με τπν 
τυπολοχία της Horney που αποδίδει, με έναν πιο στατικό τρόπο, την ψυχική 
ηραχυατικότητα των χυναικών της εποχής της. Το σύστημα των ανταλλαχών 
αναδεικνύει ακριβώς τη δυ ν^ ικ ή  διάσταση των διαδικασιών.
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Σαν να εηρόκειχο χια συχκοινωνούνια δοχεία, όπου η πίεση που ασκείται στην 

επιφάνεια χου ενός ηροκαλεί μεταβολές σχα υπόλοιπα.30

Κ ά νοντα ς  χρήση αυχής χης μεταφοράς, μπορούμε να θεωρήσουμε σαν 

συχκοινωνούνχα δοχεία χους χουείς έκφρασης χου ανθρώπινου δυναμικού, σε υιό. 

δεδομένη ισχορική σχιχμή. Κάτω από ιδανικές συνθήκες, η αλληλεπίδραση ατόμου 

και κοινωνίας θα εηέχρεηε δυνάμει χην optimum ηραχμάχωση χων όυναχοχήχων σε 

όλους χους χομείς ανεξαιρέτως. Σαυχή χην περίπτωση η κοινωνική πίεση θα 

βρισκόταν, σχον ευνοϊκό βαθμό χης μιας αχμοσκαιρικής πίεσης.

4 \
%

Συνεχίζοντας χην μεταφορά, θα μιλούσαμε χια συνθήκες ιδιαίχερης αυστηρότητας, 

όπου η επιφάνεια χου υχρού βρίσκεται καχω από πολλές ατμοσφαιρικές πιέσεις 

συμπιέζοντας αφόρητα χο περιεχόμενο. Όπως είναι επόμενο χο υχρό διοχεχεύεχαι 

σε εκείνο χο χμήμα χου συσχτ'ιμαχος που αφήνεται σε ‘ φυσικές" συνθήκες, με 

αηοχέλεσμα χην υηερχείλιση.

Στην περίπχωση χων χυναικών, ο αμείλικτος φυλετικός διαχωρισμός διχάζει το 

πεδίο έκφρασης της προσωπικότητας, ορίζοντας το χάμο και τη μητρότητα ως 

Φυσικό προορισμό της χυναίκας και χαρακτηρίζοντας τους υπόλοιπους τομείς ως 

παρεκκλίσεις. Σαυτούς συγκεκριμένα τους τομείς η θεσμοθετημένη πατριαρχική 

εζουσία ασκεί τεράστια πίεση, εμποδίζοντας την ελεύθερη ανάπτυξη των 

χυναικείων δυνατοτήτων.

30 θυμίζω ότι σύμφωνα με την αρχή των ανοικτών συγκοινωνούν των δοχείων, οι 
επιφάνειες του υχρού κάτω από συνθήκες κανονικές — στην προκειμένη περίπτωση 
μία ατμοσφαιρική πίεση —  Βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και αυτό άσχετα από το 
σχήμα του κάθε δοχείου. Η τεχνητή αύξηση της πίεσης σε ορισμένα από τα 
συχκοινωνοϋντα δοχεία προκαλεί την πτώση της στάθμης του υχρού σε αυτά, ενώ 
στο υπόλοιπο σύστημα παρατηθείται αντίστοιχηάνοδος της στάθμης.
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Από μικρή ηλικία η έκσραση του δυναμικού των γυναικών παρεμποδίζεται λόχω του^

*όλου τους. Συμπιέζονται βίαια τα ταλέντα τους, οε όλους εκείνους τους τομείς 

που ορίζονται ως απαγορευμένοι. Ενθαρρύνονται, εκπαιδεύονται και εκβιάζονται να 

διοχετεύσουν τις ποικίλες δυνατότητες τους στον εναηομένοντο χώρο, με τα 

χνωστά τόσο χιά τον ψυχισμό τους όσο και χια την κοινωνική τους ένταξη 

δυσμενή αποτελέσματα.

'Ομως οι φυλετικές επιταχές, ενώ υσίστανται, έχουν ωστόσο υποτιμηθεί ως αξίες

απόλυτες στη βίαια αστικοποιημένη ελληνική κοινωνία. Η κοινωνική ταυτότητα

της 'νοικοκυράς", ακόμα και της "μητέρας", δεν αρκεί χια να καταξιώσει ως *

αποκλειστικός κοινωνικός ρόλος στις χυναίκες, όπως καταξίωνε τις χυναίκες της

προπολεμικής χενιάς. 2ε όλο και ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, στην πόλη αλλά

και στην ύπαιθρο, οι νεότερες χυναίκες 6εν μαίνεται να εξαντλούν το δυναμικό

τους στους παραδοσιακούς ρόλους, έστω και αν εξακολουθούν να τους επωμίζονται.

Η κοινωνική υποτίμηση των ρόλων αντανακλάται στον τρόπο που οι ίδ ιες

αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και εκβράζεται στη μειωμένη αυτοεκτίμησή τους.

Η δυσφορία αυτή, άλλωστε, θεωρείται αποφασιστικός παράχων στην κατασκευή της ,
* «

υπερπροστατευτικής και ψυχαναχκαστικής μητέρας, στα πλαίσια της αστικής 

οικοχένειας. Οι συμπεριφορές αυτές, που θα ονόμαζα φαινόμενα υπερχείλισης, 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αναχρονιστικής κοινωνικοποιήσης των χυναικών. Η 

προσπάθεια να ελέχξουν το πλούσιο δυναμικό τους, που εμποδίζεται να διοχετευτεί 

σε άλλους τομείς και που δεν εξαντλείται αναχκαστικά στα όρια του παραδοσιακού 

ρόλου, εξηχεί τα παραπάνω φαινόμενα. Επίσης δικαιολσχεί το ολοένα αυξανόμενο 

ποσοστό ψυχοσωματικών διαταραχών στις Ελληνίδες, όπως δείχνουν νεότερες 

έρευνες.

2»
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3. 2, H OQXt xwv cruyiuHvwvoivxwv δοχείων

Η διχοτομική αντίληψη των φυλετικών ρόλων εμποδίζει, την ελεύθερη ροή των 

ψυχικών επενδύσεων σε όλα τα πεδία κοινωνικής έκφρασης.

Στη σημερινή εποχή, εποχή έντονης αμφισβήτησης των δομών, οι καταπιεστικές 

συν3ήκες κοινωνικοποίησης των χυναικών έχουν πολύ δυσμενέστερες επιπτώσεις 

στη Φυσική και ψυχική τους υχεία?*

Για το λόχο αυτόν είναι εν.διαφέρον να μελετήσουμε την αρχή των 

συχκοινωνούντων δοχείων στις χυναίκες της έρευνας. Μέσα δηλαδή από τις 

αφηχήσεις ζωής χυναικών που είναι φεμινίστριες να δούμε τι μορφή παίρνουν οι 

μετατοπίσεις των ψυχικών επενδύσεων και σε ποιο βα9μό συντελοόνται απρόσκοπτα. 

Να δούμε, με άλλα λόχια, κατά πόσο η ένταξή τους στο φεμινιστικό κίνημα 

διευκολύνει την ψυχική εξισορρόηηση, που εηιχειρείται μετά την παραβίαση των 

στεχανών χώρων που ορίζονται ως ανδρικοί.

Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει, οι χυναίκες δρούν σε απαχορευμένο έδαφος.

Οι δομές, αν και διαβρωμένες, δεν έχουν καταλυθεί, χεχονός που καθιστά τον 

αχώνα πολυμέτωπο και ιδιαίτερα σκληρό, όχι μόνο στις εξωτερικές κοινωνικές του 

διαστάσεις, αλλά και στις πολλαπλές εσωτερικευμένες εκφράσεις του. Μέσα από 

μια συνεχή διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο επίπεδο

^  Ενδεικτικά αναφέρω τη σημαντική έρευνα, των G.W. Brown, I. Harris (1978) nou 
εξετάζει την κοινωνική αιτιολοχία της κατάθλιψης των χυναικών, κα3ώς και 
νεότερες μελέτες που εξετάζουν το φαινόμενο της κατάθλιψης στα έφηβο, κορίτσια, 
αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων και την κοινωνική διάσταση της αρνητικής εικόνας 
του σώματός τους. Βλ. J. Rlerdan (1986). Οσον αφορά την Ελλαδα, οι ερευνητές 
9εωρούν τη μεταβατική αυτήν περίοδο υπεύθυνη χια την αυξημένη ψυχική 
νοσηρότητα, ιδιαίτερα υψηλ4χια. τις  χυναίκες τόσο των αστικών όσο και των 
αχροτικών περιοχών. Βλ. Μ. nadianos (1983) και Μ. Madianos et al. (1985).



και in  διάρθρωσή xwv δύο αυχών επιπέδων με χην κοινωνική ηραχμαχικόχηχα, μέσα, 

από χον προσδιορισμό και χον επαναπροσδιορισμό ιου εηιχρεηχού και χου 

απαγορευμένου, οι γυναίκες χείνουν συνεχώς να διευρύνουν ια όρια. Οι σχραχηχι- 

κές και οι ελιχμοί που χρησιμοποιούν σχοχεύουν σιπ όιαιήοηση κάποιων ισορροπιών, 

ενώ ο θεμελιώδης διαχωρισμός εηιχρεηχού - απαγορευμένου παραμένει σχα9ερός σε 

όλες.

Εξεχάζονχας χην επαχχελμαχική εξέλιξη μιας χυναίκας συχνά ηαραχηρούμε οιι μιο 

περίοδος επιχυχούς εξάσκησης χου εηαχχέλμαχος διοκόπχεχαι οηόχομο από αλλαχές
«

καχεύ9υνσης, οι οποίες άλλοχε παίρνουν ιη μορφή μεχεκηαίδευσης, άλλοχε 

αλλαχής απασχόλησης, πολύ απομακρυσμένης από χις αρχικές σπουδές, και κάποχε 

όλα συρρικνώγονχαι σε μια χαπεινή βιοποριστική ερχασία.

Αν 9α 9έλαμε να αξιολοχήσουμε μια παρόμοια επαχχελμαχική πορεία με χα 

"ανχικειμενικά" κριτήρια ιη ς αχοράς, η συνεχώς διακοπχόμενη σχαδιοδρομία 9α 

μας εβαζε σε πειρασμό να χην αποχιμήσουμε σαν ελλιπή.. ασχα9ή, ίσως 6ε και 

επιπόλαιή^?1 Απο χην άλλη μεριά όμως, μια τέτοια πορεία μπορεί να περιέχει και 

στοιχεία όπως η σωρεία υποχροφιών.και υπεύθυνων ερευνηχικών αναθέσεων και 

χελικά ενδέχεχαι η αξιολόχηση χης ανχικειμενικής παραχωχής σχους εηιμέρους 

χομείς να δίνει συνεχώς χην εικόνα ιαλανχούχων χυναικών, οι οποίες δεν 

απορρίπχονχαι από χον επαχχελμαχικό χώρο σχον οποίο κινοόνχαι.

^  Το κοινωνικό αυχό φαινόμενο έχει χις ρίζες χου σχην κοινωνικοποίηση καχά 
χην παιδική ηλικία βλ. χην έρευνα χης C.E. Warren (1986). Η Warren χρησιμοποιεί 
εδω χη βιοχραφική ηροσέχχιση με επιχυχία, όπως και σε παλιόχερη έρευνα 
(1982 b), που αναδεικνύει χους συμβιβασμούς και χις προσαρμογές που αηαιχούνχαι 
από χις χυναίκες-χιαχρούς πού έχουν οικοχένειες.
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*' Αρχίζοντας κάτι διαφορετικό κό9ε φορά ήθελα να δείξω και. στον εαυτό μου ότι 

μπορώ να τα καταφέρω . . .  και τελικά όχι τα κατάφερνα, αλλά πάχαινα και πάρα
II

πολύ καλα.

Η χυναϊκα που μιλάει επιχειρεί να δικαιολογήσει τις αποβάσεις της, δεν μαίνεται 

όμως να έχει βρει ικανοποιητικές απαντήσεις στο βασικό πρόβλημα. Αντίθετα, μια 

αίσθηση απογοήτευσης, ψυχικής κούρασης και μεχάλων ερωτηματικών διαπερνά το 

λόχο της. Η σχεδόν τελετουρχική απαρίθμηση των ποικίλων επιτυχιών έρχεται σαν 

ρυ9μική αντίστιξη να καλύψει το κενό της εκάσιοιε "αδικαιολόχητης" διακοπής.55
ι *

Αν, σύμφωνα με την οπτική που υιοθετήσαμε, δεν εξετάσουμε το 9έμα στη 

διαχρονικότητα της διήχησης, αλλά επιχειρήσουμε μια ηροσέχχιση, η οποία 9α 

συσχετίζει τις απότομες εκείνες αλλαχές με κάποιες "συμπτώσεις" σε άλλους 

σημαντικούς τομείς, 9α βρε9ούμε μπροστά σε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Μια 

εικόνα που σύμφωνα με την αρχή των συχκοινωνούντων δοχείων 9α αφήνει να 

διαφαίνονται οι εσωτερικές συνάφειες των- χεχονότων, που οριοθέτησαν τις 

κρίσιμες καμπές της ζωής χια τη συχκεκριμένη χυναίκα. Η απόρριψη μιας
ι

σημαντικής ερευνητικής 9έσπς στο εξωτερικό, ο επαναπατρισμός και π αποχώρηση 

από σημαντική εηαχχλεματική 9ε'ση, τέτοιες αποφάσεις φαίνεται να συμπίπτουν 

χρονικά, κίγηση προς κίνηση, με μια παράλληλη σειρά χεχονότων: με τη 

νοσταλχική επιστροφή στο χονικό σπίτι, παρά την προηχούμενη (ή εξα ιτίας...;) 

πρώιμη αυτονόμησή της, με την ξαφνική ανάκληση της ιδεολοχικής τοποθέτησης 

εναντίον του χάμου, με το χάμο της και τη μητρότητα. Εδώ η επαχχελματικη

55 Η μετάθεση της απαχορευμένης επιθυμίας σε μια σειρά συμβολικών ;
υποκατάστατων είναι το θέμα που επεξερχάζεται ο Κ. Abraham (1917). ”... με τον 
τρόπο αυτόν (τα άτομα) δίνουν στον εαυτό τους τπυ εσφαλμένη εντύπωση μιας 
ελεύθερης κίνησης της λίμπιντο, ενώ στην πράχματικότητα αυτή έχει εντελώς 
καθηλωθεί και ανασταλεί". σ«113.Λ»



διαδρομή α ξ ίζ ε ι χο μηδέν. Με άλλα λόχια, χη σχισμή που η επιφάνεια χοιι υχρού 

στο δοχείο σχαόιοδρομία" χαμηλώνει όραμαχικά, οι ανχίσχοιχες επιφάνειες '· 

"χάμος-μτιχρόχηχυ" υψώνονχαι καχακόρυφα. θα ήχαν άμαχε τολμηρό να 

χαρακχηρίοει κανείς μια αίσθηση άχχους και αηοσχέρησης ως φαινόμενα 

υπερχείλισης ;

ί/σχόσο, η εικόνα δεν είναι ακόμα πλήρης, εΦόσον δεν ελέχζαμε και χο χώρο χης 

Φεμινισχικήο δρασχηοιόχηιας. Πράχμαχι, πισχοποιούμε όχι η παραίιηση συμπίηχει 

χρονικά χιο χη νέο χυναΐκα με χην εμπειρία χης ένχαζης ιης σιο Φεμινισχικά 

κίνημα. Αρα η χακιική υποχώρησης από ιον απαχορευμένο χώρο χης επαχχελμα- 

χικής πραχμάχωσης και η ανασύνχαξη σε δέσεις που η ίδια ορίζει ως παραδοσιακές 

δεν είναι οι μόνες κινήσεις ηροκειμένου να εξασφαλιστεί η εσωχερική οικονομία 

απαχρρεύεσεων και Φυλεχικών εηιχαχών. Γιαχί, εξεχάζονχας ιό χώρο χης πολιχικής 

πράξης, παρατηρούμε μιά δυναμική παρουσία σχον αηαχορευμένο χώρο χου 

Φεμινισμού, θεωρώ, λοιπόν, νόμιμο να υποστηρίξω όχι η υπαναχώρηση από χο χώρο 

χου εηαχχέλματος, σε δέσεις μεχαλύχερης ασφάλειας, αποχελεί ελιχμό που 

υπακούει σχους νόμους χης ψυχικής οικονομίας. Δηλαδή, οι εσωτερικές 

συχκρούσεις, που είναι αποτέλεσμα των Φόβων παράβασης στο χώρο της 

σταδιοδρομίας, δεν αναστέλλουν' την ένταζη της συχκεκριμένης χυναίκας στο 

χώρο του φεμινισμού, πράχμα που αποτελεί μία πρόσδετη, ψυχική επιβάρυνση. Το 

άχομο, στην προσπάδεια να ανχαπεξέλδει με τις λιχότερες δυνατές απώλειες, 

δυσιάζει προσωρινά χο επάχχελμα, υπακούει δηλαδή σχις Φυλεχικές προσχαχές, 

μακροπρόδεσμα όμως δα εξισορροπήσει αυτή την υποχώρηση μέσα από μιαν 

απελευδερωτική πορεία στο χώρο του Φεμινισμού.



Σ' αυιό ιο σημείο 9α ήταν χρήσιμη μια συγχρονική ανάχνωση ίου διάσηαρχου σε 

άλλες σχιχμές χης διήχησης υλικού που αναφέρεχαι σχην ίδια περίοδο χης 

επιστροφής.

Μ Γιιρνώνιας σιην Ελλάδα, άρχισα να ασχολούμαι με to χυναικείο, ήχαν
II

συχκλονισχική εμπειρία ...

Γυρνώνχας είχα αποφασίσει να μείνω με ιούς δικούς μου. Ίσως μου ‘χε 
··

λείψει.

II "
Παραιχή9ηκα παρ'όλο που υπήρχαν προϋπο9έσεις χια καριερα.

"  ,Άρχισα να 9έλω παιδί πάρα πολύ και άρχισα να to σκέφίομαι και να to
Cl

ορχανώγω, δεν 9α πανχρευόμουν ηοχέ έναν άνδρα που δεν 9ά ’9ελε παιδιά.

Παντρευτήκαμε με πολιτικό χάμο, δώσαμε έισι ιην μάχη μας !... Εχω πιά δεν
II

δουλεύω παρά μόνο ευκαιριακά.

Η ανχαλλαχή, κενχρική έννοια όχπν προσέχχισή μας, εξηχεί χις μετακινήσεις σχο 

χώρο χων συχκοινωνοόνχων δοχείων. Η κοινωνική πίεση, που εμποδίζει χην είσοδο 

χων χυναικών σχους αηαχορευμένους χώρους, βρίσκει χην ολοένα αυξανόμενη 

αντίστασή χους. βσχόσο, οι πιέσεις εξακολου9οΰν να είναι χεράσχιες, έχσι ώσχε να 

αηαιχούν συρρίκωνση σε ορισμένα μέχωπα και συχκένχρωση χων δυνάμεων σε 

ορισμένα άλλα, χια να αυξη3ούν οι ηι9ανόχηχες εηιχυχίας. Οι χυναίκες, 

ηροκειμένου να ανχιμεχωπίσουν χτιν κοινωνική πίεση, χόσο σχην εσωχερικευμένη 

χης διάσχαση όσο και σχην εξωτερική χης έκφραση, καχαφεόχουν σχο μηχανισμό 

χης ανχαλλαχής. \ \
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ΰ μηχανισμός αυτός λειτουρχεί με διάφορους τρόπους, άλλοτε συγχρονικά και '* 

άλλοτε σε διαδοχικές φάσεις, πάντοτε όμως χαρακτηρίζεται από μια μετακίνηση 

επενδύσεων μεταξύ αηαχορευρένων και επιτρεπτών χώρων.

ΕηιστρέΦοντσς στο ηαράόειχρά ρας, θα/βελα να αναφέρο> ότι ο τρόπος, ρε τον 

οποίο η νέα χυναίκα βίωσε τις πολυάριθμες αλλαχές κατεύ3υνστ^,ηαραρένει κατά 

βάση τραυρατικός.

Μ
Χρήματα έδιναν χια την έρευνα εκεί, και παρ' όλα αυτά δουλειά δεν έβχαινε 

πάλι. Εχω, μέσα από την ψυχολοχία των χυναικών, που θέλουμε όλα αυτά να τα 

ρίχνουμε στον εαυτό ρας και χενικά χιατί είμαι ανασφαλής άνθρωπος, τά ριχνα 

στον.ευατό μου, δεν τά ‘βλεπα και πολύ σφαιρικά το δέμα, την κατάσταση της 

έρευνας στην Ελλάδα δηλαδή, και έλεχα συνέχεια, εχώ Φταίω και εχώ φταίω που 

έχω ίσως και άλλα ενδιαφέροντα.

Όπως ήδη αναφέραμε, η αποχοήτευση και η αίσδηση "αδικαιολόχητων" αποφάσεων 

αφήνουν μια πικρή χευσπ, που οι επιτυχίες στον εκάστοτε χώρο "επιλοχής" δεν 

αρκούν να την αηαλείωουν. Παραμένει θεμελιακή η αίσδηση της σποστέρπστις και, 

ακόμα χειρότερα, μια δραματικά μειωμένη αυτοεκιίμηση.

Συνακόλουθο των προηχουμένων είναι η ανάχκη επιβεβαίωσης των πνευματικών 

ικανοτήτων σε χώρους λιχότερο απαχορευμένους από τον επαχχελματικό, όπως π.χ. 

ο χώρος των σπουδών με νέο αντικείμενο, δστόσο το καινούριο ξεκίνημα που 

εηιχειρείται δεν έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα ενδυνάμωσης. Και αυτό χιατί 

αποτελεί προσπάθεια εξισορρόηησης άλλων παραχόντων, που ξεφεύχουν από τον 

απόλυτα συνειδητό έλεχχό ^ ς .
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Γιατί, ον η νέα γυναίκα έχει συνείδηση χων αναστολών που ανακόπιουν xny 

εξέλιξη χης, αγνοεί ωστόσο χις σημαντικότερες διαστάσεις χους. Αγνοεί αφενός 

tnv πολιτική όιάσχαση χου προσωπικού βιώματος, αξιολογεί δηλαδή χις 

εηαχχελματικές επιδόσεις χης με αντικειμενικά κριτήρια χης αχοράς, έχσι όπως ία 

έχει ορίσει n ανόοοκραχική κοινωνία, και χις ανάχει σε προσωπική ανεπάρκεια. 

Αφετέρου δε, αχνοεί χη δύναμη χων εσωιερικευμένων εηιταχών και τους 

μηχανισμούς ανχαλλαχής που χρησιμοποιεί χια να χις παρακάμψει.

"  Ο ανχαχωνισμός άρχισε να με πικραίνει πάρα πολύ, χιαχί είδα όχι ή 3α μπω σ' 

αυχό ιο παιχνίδι ή δεν είχα άλλο τρόπο, 3d έΦευχα τελικά, βέβαια είναι πολλοί οι 

λόχοι που έφυχα, αλλά χο να επαναλάβεις χο ανχρικό μοντέλο δεν είναι κανένα 

τρομερό κέρδος. Να κάτσεις βέβαια στο σπίτι σου, η ανδροκρατία συνεχίζεται, και 

δεν νομίζω ότι τό χουμε λύσει ή ότι έχουμε προχωρήσει πολύ σ* αυτό τον
II

προβληματισμό σαν φεμινίστριες ...

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς όχι η χυναίκα που μιλάει εδώ είναι σε 

δέση να χειριστεί εηιχυχώς τα στοιχεία αυχά, τα οποία χνωρίζει με απόλυτη 

επάρκεια λόχω χης ιδεολοχικής χης χοηο3έτησης, ενώ σ' ένα άλλο επίπεδο 

αδυνατεί να τα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά, όσον αφορά την αξιολόχηση χης 

προσωπικής της ευΰύνης. Αυτό βέβαια δεν είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς χνώσης, 

ούτε απλά αυστηρής αυτοκριτικής, αλλά έκφραση χων μηχανισμών ελέχχου που 

όρούν υπόχεια, αηο3αρρύνονχας χις παοαβάχιόες. Στη συχκεκριμένη χυναίκα οι 

υψηλές απαιτήσεις που έχει από τον εαυτό της παίρνουν τη μορφή ανελέητης 

κριτικής.
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Έχουμε ηεΐ τόσο στις ομάδες ... είναι. λίχο σαν αηοχοήχευση ... ξυνσμε, 

ξύναμε και 6εν βχαίνανε πολλά πράχμαχα ... όσο χια μένα, χο'χω χάοει χο ιραίνο
II

από ηλευρσ επισχημης ...

Ιαναβρίσκουμε αυχή χην έ^Λειψη σωσχής εκχίμησης που δικαιώνει σχο μυαλό χους 

ίο $αύλο κύκλο χης απο9άρρυνσης. Η χυναίκα αχνοεί όχι κάποιες από χις κινήσεις 

ιης  αποχελούν ελιχμούς, non 9ο ιης επιχρέψουν προοπχικά μερική, έσχω, υπέρβαση 

χων ?.υλεχικών ορίων. Δεν συνειδπχοποιεί δηλαδή χους μηχανισμούς ανχαλλαχής 

που η ίδια ενεργοποιεί και που με 9αυμασχή ακρίβεια, μέσα από χις συμπληχάδες 

χων απαχορεύσεων, ηεχυχαίνουν καινούριες ισορροπίες, οι οποίες επιτρέπουν κά9ε 

<ρορά χο σχεχικό ηροχώρημα σε ορισμένους χομείς.

Κά9ε χυναικεία πράξη που υπερβαίνει χα φυλεχικά όρια χης κοινωνικής 9έσης χων 

χυναικών λειχουρχεί προς χην καχεύ9υνση χης διεύρυνσης και είναι διεύρυνση, 

εσχω και αν χίνεχαι από χυναίκες που αχνοούν χην ηολιχική σημασία χης.

Παρ' όλο που είπα απαισιόδοξα πράχμαχα, πισχεύω όχι υπάρχει ελπίδα σε μας, 

δεν 9α βχαίναμε από χο σπίχι να πάμε σχην ομάδα. Η ανάχκη χια ελπίδα μας
II

κραχάει.

Παρά χην απο9άρρυνση, η νέα χυναίκα δεν υποχωρεί ενχελώς. Ωσχόσο η 

χε9λασμένη οδός που ακολου9εί δίνει χην αίσ9ηση χης αποχυχίας, ακριβώς χιαχί η 

ίδια αχνοεί χις χεράσχιες εσωχερικές δυνάμεις που χρειάσχηκε ν' αναπχύξει 

ενάνχια σχις ανχίξοες κοινωνικές συν9ήκες.

‘f t

Εξ ου και η ανχίφαση:
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Αξιολοχεί τις επαχχελματικές επιδόσεις χης σύμφωνα με κριτήρια ξένα προς το 

Φεμινισμό, ενώ ταυτόχρονα αξιολοχεί τις ’ παραδοσιακές” πράξεις με κριτήριο που 

εντάσσονται στη φεμινιστική προβληματική. Χρησιμοποιώντας έτσι δύο μέτρα και 

δύο στα3υά εφαρμόζει μια διπλά αναιρετική αποτίμηση του εαυτού της, 

διαιωνίζοντας την αυθαίρετη φυλετική διχοτόμηση. Δηυιουρχούνται έτσι 

καινούρχια στεχανό που οριοθετούν νέους χώρους απαγορεύσεων, αηομοκρύνοντας 

την ελπίδα συγκρότησης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Την ελπίδα δηλαδή 

της ελαστικότητας των ορίων και της ελεύ3ερης ροής των ψυχικών επενδύσεων.

Με το κενό συνειόητοηοίησης, που αφορά την εμπόλεμο κατάσταση στην οποία είναι 

στρατευμένη, η χυναίκα όιαιωνίζει το φαύλο κύκλο της αηο3άρρυνσης και χίνετσι 

πάλι αντικείμενο ενσωμάτωσης από το σύστημα.34.

Αυτήιην αρχή των συχκοινωνούντων δοχείων, που την εικονογραφήσαμε με δάση 

τη συγκεκριμένη ιστορία ζωής, τη βρίσκουμε σταάερά επαναλαμβανόμενη και στις 

υπόλοιπες βιοχραφίες. Για λόχους με3οόολοχίσς 3α εηανέλ3ουμε στον αρχικό 

διαχωρισμό των χυναικών σε τρεις κατηχορίες, σύμφωνα με ορισμένα 

χαρακτηριστικά που έχουνε σχέση αφενός με την ηλικία -  μεχάλες, νεότερες -  και 

αφετέρου με τη χρονολοχία του χάμου τους, αν δηλαδή παντρεύτηκαν ηριν ή μετά 

την προσχώρηση στο φεμινισμό.

Είναι ενδιαφέρον το χεχονός ότι, αν και το κεφάλαιο αναφέρεται στον 

εηαχχελματικό τομέα, το 3έμα του χάμου επιβάλλεται από το ίδιο το υλικό ως 

κριτήριο, επιβεβαιώνοντας τόσο την κεντρικότητα της φυλετικής επιταχης όσο και 

την κοινωνική πίεση που ασκείται στις χυναίκες μετά το τέλος των σπουδών τους.

34 Στο άρ3ρο της "The political is also personal" n J. G. Raymond (1990) 
επισημαίνει: "πιστεύουμε ότι το πολιτικό αναπτύσσεται από το προσωπικό και ότι οι 
δικές μας συν3ήκες πρέπει πάντα να απεικονίζονται συνειδητά στην εικόνα που 
έχουμε χια τον κόσμο" σ. 55,
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Ας εκ τούτου είναι αδύνατο να χίνει λόχος χια ίο εηάχχελμα παρακάμπτοντας χο 

3έμα του χαμού.

Είδαμε όχι σχην εφηβεία, και αρχύτερα καχά χην εποχή ίων σπουδών, η κοινωνική 

πίεση εκβραζόταν κυρίως ιιε τον έλεχχο χης σεξουαλικότητας. Δεν είναι τυχαίο 

όχι σχο ηροηχούμενο κεφάλαιο οι αναφορές σχο δέμα ίων σπουδών περιστρέφονταν 

χιίρω από χον άξονα χης σεξουαλικότητας. Τα συχκοινωνούνχα δοχεία, δηλαδή, 

που λειτουργούσαν καχά ηροχεραιόχηια ήιαν ο χώρος ίων σπουδών ή ο χώρος χου 

«όεμινισμού χια τις νεότερες, σε σχέση με το χώρο της σεξουαλικότητας χια όλες.

Iτην περίοδο όμως χης ζωής χων χιιναικών, που οριο3ετείχαι από χο τέλος των 

σπουδών (κάηοχε και νωρίτερα), η οικοχένεια αλλά και ο περίχυρος πιέζουν πλέον 

χια χάμο. Ας εξετάσουμε πρώτα την αρχή των συχκοινωνοόντων δοχείων, έτσι 

όπως-αναδεικνυεται στη ζωή των μεχαλόχερων στην ηλικία χυναικών.

Οι χυναίκες αυχές παντρεύτηκαν "από έρωτα", με το τέλος των σπουδών τους. 

Εκείνη την εποχή θεωρούν το χάμο σαν αυτονόητο δεδομένο, και τον επισφραγίζουν 

με την απόκτηση παιδιών. Η εηιάυμία σταδιοδρομίας υποχωρεί εκ των πραχμάτων 

και εχκαταλείηεται χια μεχάλα διαστήματα, κατά τα οποία οι εχκυμοσύνες, η 

έλλειψη βοήθειας και οι απαιτήσεις των συζύχων συντείνουν σχο να δημιουρχήσουν 

τις προϋποδέσεις χια μια υποτονική επένδυση στο επάχχελμα.

Είναι ενδιαφέρουσες δύο περιπτώσεις που ανήκουν σ' αυτή την κατηχορία.

Η πρώτη α^ορά μια χυναίκα που δεν παντρεύτηκε και της οποίας η σταδιοδρομία 

παρουσιάζει συνεχή πορεία. Σύμφωνα με δική της αξιολόχηση, ωστόσο, μια 

μακρόχρονη ερωτική σχέση υπήρξε ανασταλτικός ηαράχων στην εξέλιξή της, 

εφόσον στις εκάστοτε επιλο^'ς της αποφασιστικό ρόλο έπαιζαν και ορισμένοι όροι



που έδετε εκείνος. Ο φεμινισμός γέρνει στη ζωή χης νέες διαστάσεις 

συχκοότησης και δημιουρχικότητας.

Η δεύτερη αφορά uio γυναίκα που εχκαταλείηει χις σπουδές όιαν παντρεύεται, παρά 

χις λαμπρές επιδόσεις. Με χπν ένταξή χης στο φεμινιστικό κίνημα επανέρχεται 

σχη παλιά χης επιθυμία να σπουδάσει και αποφοιτά σε ηλικία σαράντα ηένχε 

ετών35.
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Είναι ενδιαφέρον όχι και σχις δύο αυχές περιπτώσεις, όπως και σχις υπόλοιπες

αυτής χης καχηχορίας, η επιρροή ίου «τεμινισμού αηοδεικνύεχαι καχαλοχική ως
# *

πρός χην ενεργοποίηση ίων απωδημένων επιθυμιών. Δημιουργεί σχήματα που 

γέρνουν χις μεχαλύχερες αυχές χυναίκες, σχη δεύτερη ί>άση χης ζωής τους, πολύ 

κοντά σχις νεότερες, παρά χις ήδη κρυσχαλλωμένες συνθήκες και χη μακρόχρονη 

καθήλωσή χους σε παραδοσιακά σχήμαχα. Σχην ηρο-<ρεμινιστική περίοδο, σε σχέση 

με την καχηχορία που εξετάζουμε, η ανάλυση δείχνει χια χις χυναίκες που 

σπούδασαν μια επιστροφή σε συντηρητικότερες δέσεις, καλύπτοντας χο χώρο του 

φυλετικού ρόλου. Αντίστοιχα, υποχωρεί η δραστηριότητα στον απαχοοευμένο χώρο 

του εηαχχέλματος, ενώ η σεξουαλικότητα εντάσσεται μέσα στο χάμο, χάνοντας τον 

απαχοοευμένο χαρακτήρα της. Δεν μαίνεται να υπάρχει σύχκρουση εκείνη την 

εποχή, δστόσο δα ήταν ενδιαφέρον να εστιάσουμε την προσοχή μας στον τρόπο που 

χίνονται οι μετατοπίσεις των επενδύσεων από τον απαχοοευμένο στο χώρο των * S.

35 Οι σπουδές των ενήλικων χυναικών δεν αποτελούν πλέον σπάνιο φαινόμενο 
στις δυτικές κοινωνίες. Η περίπτωση αυτή εικονοχρα^εί με ενάρχεια την επιρροή 
των κοινωνικο-ιστορικών παραχόντων σ' αυτό που ονομάζεται "χυναικεία δόση": ο
S. Freud (1933) θεωρούσε τη χΰναίκα των 30 ετών - αντίθετα από τον άνδρα της 
ίδιας ηλικίας - ψυχικά άκαμπτη και ανίκανη χια αλλαχό. ’Ή λίμπινχο έχει πάρει 
χις τελικές δέσεις της και μαίνεται ανίκανη να τις ανταλλάξει με άλλες. Δεν 
υπάρχουν μονοπάτια ανοιχτά χια παραπέρα ανάπτυξη", σ. 92. Η C. Thompson (1941) 
παραταύχα διαπίστωνε ό τ ι : "... η δε'ση της σημερινής συζύχου που προσπαδεί να 
ζήσει κατά τον παραδοσιακό τρόπο δεν μπορεί παρά να είναι ταυτόσημη με χο 
συνεχές στένεμα των ενδιαφερόντων της και δυνατοτήτων χια ανάπτυξη." σ. 267.
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επιταγών, καθώς επίσης και στον τρόπο με χον οποίο ο φεμινισμός χαράζει τα νερά 

και θέτει σε κίνηση τις διαδικασίες της αντίστροφης μέτρησης.

Δεν πήχα χια μεταπτυχιακά, χιατί εκείνος δεν ήθελε ... Σκέπτομαι να πάω σε 

εναν Οργανισμό, επεμβαίνει πάλι εκείνος. ' θα έχεις οχτάωρο, δεν θα βλεπόμαστε 

ποτέ'. Πάλι εχώ πίσω. Και εκεί ξαφνικά δεν με ενδιέί·ερε πια να δοιιλέωω την 

επιστήμη μου κι έπεσα στην άλλη λούμπα, να δουλέψω μαζί του. ' Ενα επάχχελμα 

θά κανα, ας δούλευα μαζί του, θα απέδιδα χια μας. Γιατί εχώ χρήμα στο χέρι δεν 

είδα ποτέ. Χρόνια δούλευα μέχρι που είδα ότι δεν πρόσδεσα και τίποτα ιδιαίτερο, 

εκτός τη δουλειά ενός πολύ καλού και χρήχορου υπάλληλου ... Σταμάτησα δύο. τρία
·»

χρόνια να δουλεύω κι ασχολήθηκα με διάφορα ηράχματα. Αλλά δε με έβχαζε ...
II

Τελμάτωσα.

Ύστερα από μακρές διερχασίες φεμινιστικής συνειδητοποίησης η χυναίκα αυτή 

κινητοποιείται κι αρχίζει να δρα δημιοιιρχικά.. Είναι αξιοσημείωτη η τρίτη αλλαχή 

εηαχχελματικού πεδίου. II

II
Έκανα πράξη το θέμα δουλειά, χιατί κατάλαβα ότι την έχω ανάχκη, πέτυχε. «»

Είναι πάνω από τρία χρόνια τώρα. Εξοντωτική δουλειά, αλλά είμαι πολύ 

ευχαριστημένη, σαν επαχχελματίας πια. Επαχχελματίας σκληρός, με την κόπωση ... 

την επαί-ή μου με τους άλλους επαχχελματίες, που με εκτιμούν πολύ ...

Είναι μεχάλιι ικανοποίηση χια μένα το ότι έχω ένα επάχχελμα, το ότι βχάζω 

χρήματα. Ασφάλεια δεν έχω καμία, έχω όμως οικονομική ανεξαρτησία, είναι άλλο 

πράχμα. Δεν είχα ποτέ οικονομικό πρόβλημα, ούτε κι εκείνος λοχαριάζει τα λε^τά.

Παρ' όλ' αυτά είναι άλλο πράχμα. Έχω επαχχελματική υπόσταση, έχει σημασία ...

Στον τρόπο που ξοδεύω τα λε$τά ... τά 'νιωθα δικά μου αλλά όπως βλέπω δεν ήταν 

ποτέ τα λε^τά μας. Βχάζω^λε^τά αυτή τη στιχμή, το πληρώνω πολύ σκληρά, είναι
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η κα3αρή αυτονομία. Κάποτε nou του χό 'Λε><α θύμωνε εκείνος, δεν μπορούσε να 

καταλάβει ... Φυσικά σα γυναίκα χο ηρόβλημσ χης ασφάλειας δεν χό χω λύσει."*

Δεν έχω συντάξιμα, παρ’ όλο ηου δούλευα όλα αυχά χα χρόνια μαζί χου, δεν ήμουνα 

δηλωμένη. Η μόνη ασφάλεια είναι η συζυχική μου σύνταξη. Εχω κανονικά 3ά 

‘3ελα να ηάοω διαζύχιο, κι ο λόχος ηου δεν χο ηροχωράω είναι αυτός. Και από τη 

δική χου μεριά, και μέσα από χα αστεία βχαινουν πολλά ηράχμαχα. Έχει μια 

σχέση, κι αν χωρίζαμε πιθανόν να παντρευόταν, και μου λέει καμιά Φορά “πώς να 

ξαναπαντρευτώ .... α&ού εχώ δεν μπορώ να. σε εξασφαλίσω , " και κατάλαβα και χο
η

τρελό χου πράχμαχος, χιαχί σκέπτομαι πως 3α πε3άνει αυτός ηρώχος.

/

\
%

Λιχόιερο ανασφαλής, με πολλά ωστόσο κοινά στοιχεία, είναι η μαρτυρία που 

ακολουαεί:

”  Αποφάσισα να πανιρευχώ μετά 2 χρόνια χνωριμίας, παρ’ όλο που όταν αποφάσισα 

είχαν ρχει σχην επιφάνεια προβλήματα 6ικά χου και χου ηεριβάλλονχός χου που 

ηχαν ικανά., αν ήμουνα όπως χώρα., να μην ε'χω πάρει αυτή χην απόφαση. Και 

μπήκα σ’ άλλο κυκεώνα προβλημάτων που εμμέσως μπαίνανε σχη σχέση μας,, που με 

διέλυσαν ... Όχαν πανχρεύχηκα., άρχισα να δουλεύω μαζί χου. Δουλειά ρουχίνας. * >

Παρ' όλο που είχαμε χο ίδιο πτυχίο, εκείνος είχε χο κύρος. Οι πελάτες με 

3εωρούσαν περίπου σαν κλητήρα. Πέρασαν χρόνια έχσι. Αδικα σπαχαλούσα χο 

χρόνο. Άρχησα να πάρω χην απόβαση να ανοίξω δική μου δουλειά. Δεν χο ήύελα 

σχην πραχμαχικότηχα, όλο χο ανέβαλ α, ακόμη πίσχευα όχι μπορούσαν να μου 

συμβούν συνταρακτικά πράχματα.

Παρεμβαίνει τι φεμινιστική εμπειρία. ;
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Ηταν μισ χεχραεχΐ.σ πολύ χεμάιη, κσ3οριστική χια μένα, δηλαδή κάποια 

πράγματα που από χρόνια πριν υπήρχαν, ήταν σαν να πάχηοα ένα κουμπί και 

μπήκαν σε μια τάξη χρήχορα. Τρομερή αλλαγή στον ευαχό μου, ένα ξεκσ3άρισμα 

με επιπτώσεις χενικόχερες εηαχχελματικές. Τόλμησα ηράχματα, έφυχα από χο 

προηγούμενο γραφείο που πιεζόμουν ... ' Αρχισε η συμφιλίωση με χον εαυχό μου και 

αυχό φάνηκε σιη δουλειά μου. Άνοιξα χραφείο δικό μου. Συμβιβάστηκα, είδα χα 

ηράχματα ρεαλισχικά. Τη δουλειά μου χην προσέχω, αλλά είναι εδώ και μερικά 

χρόνια που απολαμβάνω χη μελέχη ή που συγκεντρώνομαι. Και πρίν, σχο 

Πανεηισχήμιο πρέπει να χα καχέχραφα ... χώρα όμως έχω συνείδηση χης δουλειάς 

μου, χης επαχχελμαχικής είχε μελέχη είναι αυχό είχε ηρακχική. Βέβαια αυτό μου 

δίνει και μιαν αυχοηεηοί3ηση, χιαχί ξέρω όχι με ό,χι καχαηιασχώ 3α χα καταφέρω. 

Τόχε που ήμουνα σκόρπια, έκανα και λά3η και είχα μεχάλη έλλειψη αυχοηεποί3ησης 

... Βέβαια προσωπικά παρ' όλο που συχνά είχα λόχους να χωρίσω, δεν χο έκανα και 

από ανασφάλεια και από διάφορους φόβους κυρίως εηαχχελμαχικούς. Δεν ήμουνα 

χακχοηοιημένη πισχεάω, ήχαν χο 3έμα χο οικονομικό που ξεκίνησα κα3υσχερημένα, 

ώσπου χώρα να μπορώ να σχα9ώ σχα πόδια μου, λειχούρχησε αρνηχικά σχη σχέση 

μου με χους άνδρες και έξω και μέσα σχο χάμο. Και σχην απόφασή μου να 

ηανχρευχώ. Τώρα βέβαια εχώ είμαι εδώ και οι άλλοι ξέρουν όχι δεν πρέπει να 

κάνουν ένα βήμα από κει που χό 'χω βάλει, με πολύ κόπο και πόνο χια μένα - αυχό 

είναι 3εχικό χια χη δική μου προσπάθεια ..."

Πρέπει να σημειω9εί όχι η αλλαχό που παρατηρείχαι και που φέρνει χη δημιουρχική 

απασχόληση επιβεβαιώνει χο άιομο χενικόχερα και όχι μόνο σχην επαχχελμαχική 

χου χαυχόχηχα. Πάνχα όμως η αλλαχό, χια να πραχμσιοποιη9εί, πρε'πει να κλονίσει 

χα θεμέλια των περιοριστικών δομών, που είχαν ισχύσει ως εκείνη χη σιιχμή, έστω

και αν χα ίδια χα άτομα δεν είχαν συνείδηση των περικλείσεών χους.

f t

II
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Περνώνχας χώρα σχη δεύχεοη καχηχορία, χο σχοιχείο που διαφοροποιεί χις νεόχερες 

χυναίκες οπό χις προηγούμενες είναι οι ανχιλήψεις που χαρακχορίζουν χη χενκΓ 

αυχήν, ιόιαίχερο όσον α$ορά χην οικονομική ανεξαρχτιοία και χην ύπαρξη ενός 

προσωπικού εηαχχελμαχικού χώρου. Τουλάχισχον αυχή χη Seen εξέφραζαν οι 

χυναίκες σχο χέλος χων σπουδών χους, μολονόχι δεν προχώρησαν ηάνχα σχην 

πραχμαχοηοίηση χων σκοπών χους α&ού, οηισ3οχωρώνχας σε παραόοσιακόχερες 

δέσεις, δέχχηκαν να ηανχρευχούν πολύ νωρίς. Η ανα3εώρηση χων προχεραιοχήχων, 

έχσι όπως όιαι&αίνεχαι από χις διηχήσεις, εικονογραφεί χο "ανεηαισδήχως μ' 

έκλεισαν από χον κόσμον έξω". Γιράχμαχι, ηαραχηρώνχας χην εηαχχελμαχική 

εξέλιξη αυχών χων χυναικών διαηισχώνουμε, όπως και σχις προηχούμενες, 

εηαχχελμαχική υποχονικόχπχα, ενώ η έχχαμτι ζωή χους αποκχά κενχρική σημασία.

Είναι ενδιαφέρον όχι οι χυναίκες αυχές όιεκόικούν παρά χαύχα - αίχημα που 

απουσιάζει ενχελώς από χους προβλημαχισμούς χων μεχαλυχέρων - σχο κοινό σηίχι 

ένα χώρο δικό χους, όπου εηιδίδονχαι σε μια εηαχελμαχική δοασχπριόχηχα, καχά 

κανόνα υποβαθμισμένη και χωρίς σχέση με χο ανχικείμενο χης επισχήμπς χους. Ο 

χάμος χους, σύχχρονος σχπ μορίρή, δίνει εξωχερικά χηγ εικόνα μιας μεχάλπς 

αλλαχής από χο παραδοσιακό σχερεόχυπο και οπωσόήποχε $ανχά.ζει δια&ορεχικός 

από χην οικοχενειακή εμπειρία χων παιδικών χους χρόνων. Αυχό ισχύει χόσο χια 

χις χυναίκες όσο και χια χους άνχρες χους, όπως απόβαση και χων δύο είναι η 

δημιουρχία μιας σύχχρονης σχέσης, μέσα όμως σχο σχήμα χου χάμου. Γιαχί και σ' 

αυχή χην καχηχορία χων χυναικών δεν αμ&ισβηχείχαι χο αναηό&ευκχο χου δεσμού.

Είναι πιο πολύπλοκα χα πράχμαχα. Οιαν χνωρισχήκαμε, ήμασχαν "ίσοι" ως 

προς χο είδος χης απασχόλησης και ως προς χα οικονομικά. Οχαν χελειώσαμε χις 

σπουδές, οι όυναχόχηχες ερχασίας ήχαν αρκεχά διαφορεχικές. 2χις αποβάσεις μου 

δεν ήχαν άσχεχο χο χεχονή§ όχι δεν 3α ανχιμεχώπιζα να <ρύχω σχην επαρχία λόχω



της σχέσης μου. Οταν παντρευτήκαμε, ξεκίνησε η ιστορία της ετεοοαηασχόλησης

με όλη την ψυχολοχία της. Δηλαδή δούλευες μεν, αλλά επειδή έψαχνες και κάτι

άλλο δεν το έκανες και πολύ επαγγελματικά ... Δεν ήμουνα στην ακραία

κατηχοοία των χυναικών που παντρεύονται και συντηρούνται τελείως από τον

άντρα τους, αλλά οπωσδήποτε υπήρχε διαφορά. Επειδή η σχέση μας ήταν καλή,

αυτό ηαίξαν το ρόλο τους και την υπονομεύσανε έμμεσα και υπόγεια, χωρίς να

είναι στις ηροσέσεις του ενός ή του άλλου. Είχαμε κοινό ταμείο κο τραβούσε ο

κα3ένας όσα χρειαζόταν. Βέβαια εχώ είχα μια μεγάλη ευαισ3ησίο σ’ αυτό το 3έμα

... Οπότε οιχά σιχό κατά κάποιο τρόπο μρέϋηκα σε μια ηερίερχη κατάσταση.

Εκείνος υηεραπασχολημένος, και εχώ με όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα της συζύγου

και νοικοκυράς, η οποία κά3εται στο σπίτι ως ετεροαηασκαλούμενη. Εχώ δούλευα

σπίτι, αποχαιρετούσα τον καλό μου το πρωί, τον υποδεχόμουνα το μεσημέρι, ήταν η

εηα<ά/ί μου με τον εξωτερικό κόσμο. Ήταν τότε η μεταπολίτευση. Κάποια μέρα

αντιλαμβάνομαι ότι εχώ δεν ζω, δεν ανήκω ηου3ενά, όλα αυτά τα ηραχματα τα ζω

έμμεσα ... Δεν είχα να πολεμήσω με μια χυδαία περίπτωση φαλλοκρατίας, οπότε και

η εξέχερση είναι πιο εύκολη. Ήταν σαν ένα ηράχμα που σιχά-σιχά χωνόμουνα μέσα

του χωρίς να το καταλαβαίνω κι εχώ η ίδια, και χωρίς να μπορώ να εντοπίσω ένα

συχκεκοιμένο εχθρό εναντίον του οποίου να στραφώ ... Γιαυτό οι χυναίκες δεν

μπορούν να βχούν από το τέλμα. Βέβαια 3α έπρεπε να είχα επιδιώξει τότε, κι αυτή

είναι η κριτική που κάνω στον ευατό μου, να είχα βρεί μια δουλειά οηοιαδήηοτε και

να είχα βχει απ' το σπίτι. Δεν το έκανα ... ‘Ενα πράχμα πάντως πολύ σημαντικό

εκείνα τα χρόνια που εξισορροπούσε τη μοναξιά, λόχω έλλειψης εηαχχέλματος, και

το κλείσιμο στο σπίτι, ήταν η “Κίνηση χια την Αηελευ3έρωση“, που ξεκίνησε

ακριβώς εκείνο το καλοκαίρι... Ήταν τα κομμάτια του puzzle. Μπαίνοντας στην
'·κίνηση, αρχισαν να παίρνουν νόημα κάποιες εμπειρίες ...
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To κλίμα nou μεταδίδει η μαρτυρία είναι βαρύ ... Πράγματι η Φαινομενικά 

μεγαλύτερη εηιτρεητικότητα και οι προοδευτικές αντιλήψεις παγιδεύουν τη νέα 

γυναίκα οε μια πραγματικότητα που την καθησυχάζει και την ακινητοηοιεί 

ταυτόχρονα. Η ψευδαίσθηση της ελεύθερης εηιλοχής, της υη αναγκαστικής 

υηοταχής στο Φυλετικό ρόλο, επικαλύπτει τη λανθύνουσα απαγόρευση ως ηρος τη 

δική της σταδιοδρομία.

Η νέα χυναίκα υποχωρεί στον επαχχελματικό και κοινωνικό χώρο, ενώ διοχετεύει 

μεχάλο μέρος του δυναμικού της στην οικιακή απασχόληση, χωρίς να το 

συνειδητοποιεί πλήρως. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ εξακολουθεί να ερχάζεται 

συμηαρασυρει το επάχχελμά της στη διαδικασία υποχώρησης, μέσα στο σπίτι.

Η μετατόπιση από τους χώρους που ορίζονται ως ανδρικοί προς εκείνους της 

Φυλετικής επιταχής επιτελείται ερήμην του υποκειμένου, ί/στόσο πρέπει να 

σημειώσει κανείς και την ύπαρξη της αντίστροφης φοράς, στον μόλις 

αποκαλυπτόμενο χώρο του Φεμινισμού. Εδώ η κίνηση πηχαίνει ενάντια στις 

απαχορεύσεις.

«

Στο παραπάνω παράδειχμα Φαίνεται η έμφαση που είχε δοδεί στην αναχκαιότητα 

ενός προσωπικού εισοδήματος, έστω και ανεπαρκούς. Το χεχονός και μόνο της 

ύπαρξής του αποτελούσε συμβολική εχχύηση προοδευτικότητας. Έχοντας τηρήσει 

τους τύπους, τα "αναχκαία" οικιακά καθήκοντα επιτελούνται χωρίς ιδιαίτερη 

αίσθηση κινδύνου.

Μια ακόμη μαρτυρία δέτει το πρόβλημα αυτό.
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Τελείως σχσ ιυ$.λσ και ενσχυαωδώς από ίο γυμνάσιο δισβαζσ Beauvoir, χωζ'ίς 

όμως να καταλαβαίνω πολλά. Εχω ιό 'χα όμως πιστέψει ότι η οικονομικό 

ανεξαρτησία στη χυναίκα είναι το άλ$α και το ωμέχα, ήταν ιδέες τότε που 

πίστευα. Το πίστεψα με μανία αυτό και το 9εωρούσσ ότι από κει 9ά' ταν η λύση
I I

όλων μου των προβλημάτων ...

Όμως, και αυτό διαφοροποιεί ποιοτικά τη δεύτερη κατηχορία των νεότερων 

χυναικών από τις μεχαλύτερες, υπάρχει από την αρχή ήδη του χάμου η αίσ9ηση 

μιας μεχάλης αποστέρησης χια την έλλειψη εηαχχελματικής ηραχμάτωσης, παρ' 

όλο που οι ίδιες την εποχή εκείνη δεν είχαν πλήρη επίχνωση των λόχων της 

δυσφορίας, που τους ηροκαλοόσε αυτή η αποστέρηση. Επικαλούντο βέβαια τις 

αντικειμενικές δυσκολίες - -  δυσκολία εξεύρεσης δουλειάς, οικονομική πίεση, 

διαπροσωπικές δυσκολίες του ζευχαριού - - ω ς  πι9ανές ερμηνείες της κατάστασής 

τους. Σήμερα όμως, κοιτάζοντας πίσω, οι χυναίκες αποτιμοΰν διαφορετικά και 

9εωρούν ως αιτία της διάχυτης δυσφορίας τους την αναχκαστική υποχώρηση στις 

9έσεις του παραδοσιακού χυναικείου ρόλου, συχκαλυμμένου από την επίπαση της 

προοδευτικότητας.

ι

Η αίσ9ηση του ανικανοποίητου μαζί με τα προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, 

που χίνονται όλο και πιο αηοπνικτικά, οδηχούν τις χυναίκες της δεύτερης 

κατηχορίας σε μιαν ήδη χνωστή απόβαση, τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Πρόκειται χΓ αυτές τις χυναίκες που 9α κάνουν τις σπουδές τους με επιτυχία στο 

εξωτερικό, χωρίς τις συναισ9ηματικές δυσκολίες του προηχουμενου κεφαλαίου.

Η χυναίκα, έχοντας πλέον επιτελέσει το κοινωνικό της κα9ήκον και με 

νομιμοποιημένη τη σεξουαλικότητα της, τολμά να διεκδικήσει τον αηαχορευμένο



χώρο ίων ανώτερων σπουδών. Η ανάχκη της να κινητοποιήσει το σύντροφό της 

δεν αποτελεί πράξη συζυχικής Φιλοδοξίας, όπως συχνά έχει ερμηνευτεί τ ο . 

Φαινόμενο. Δεν πρόκειται εδώ χια τη χνωστή εικόνα των δυναμικών εκείνων 

χυναικών, που η σηαχόρευση προσωπικής ηραχμάτωσης τις αναχκάζει να 

διοχετεύσουν το πλούσιο δυναμικό τους σε φιλόδοξες προσδοκίες χια την επιτυχία 

του συζύχου των. Η ανάχκη αυτή δεν εκφράζει ούτε αλτρουϊσμό, έστω κι αν η ίδια, 

τι χυναίκα ερμηνεύει κάποτε μ' αυτό τον τρόπο τις πράξεις της.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στις περιπτώσεις που εξετάζουμε, οι χυναίκες πληρώνουν οι 

ίδιες την παραμονή τους στο εξωτερικό με υποτροφίες ή δικά τους χρήματα.

*Εχω . δείξει πως η κινητοποίηση του συζύχου - χειρισμός ασυνείδητος στο 

μεχαλύτερο μέρος του - είναι αναχκαία σαν μία επιπρόσθετη προφύλαξη. Αφενός 

εξασφαλίζει την κοινωνική ανοχή χια ανώτερες σπουδές, εφόσον η πρωτοβουλία 

Φαίνεται να ανήκει σ' εκείνον, ενώ η χυναίκα ακολουθεί τις προτεραιότητες του, 

επωφελούμενη δευτερευόντως των δυνατοτήτων που της ηροσφέρονται. Αφετέρου 

ηροφυλάσσεται από τον ανταχωνισμό με τον ίδιο το σύζυχο, εξασφαλίζει δηλαδή 

την δική του ανοχή. Παρενθετικά αναφέρω ότι παρόμοιοι λόχοι ισχύουν και στην 

περίπτωση χυναικών που έχουν ένα μόνιμο δεσμό, εκτός σχήματος χάμου δηλαδή.

Για να εηανέλθουμε, λοιπόν, στο προηχούμενο ηαράόειχμα, στην περίπτωση που η 

νέα χυναίκα αχνοώντας τ ις  προσδοκίες του περιβάλλοντος θα ηαρέλειηε τους 

αναχκαίους ελιχμοός, που απαιτεί η πολύπλοκη ηραχματικότητα της «συμμετρίας 

των φύλων, θα έβαζε το ηροχώρημά της σε κίνδυνο ή πάντως θα το καθιστούσε 

ιδιαίτερα δύσκολο, όπως συνέβαινε ηαλαιότερα με τ ις  χυναίκες της πρώτης 

κατηχορίας.



δσιόσο, υπάρχει ιιία ακόμα σημαντική διάσταση, που δεν πρέπει να μας όια,Φεόχει. 

Οι ελιχμοί αυτοί, μέσα στη δεδομένη συχκυρία, απομακρύνουν προσωρινά το άτουΓο 

από τον επαχχελματικό χώρο. Με μια νομιμοποιημένη κοινωνικά επι3υμία 

βελτίωσης, αναβάλλεται η αναμέτρηση με τις απαιτήσεις της σταδιοδρομίας.

2τη χενική εικόνα της ιεραρχίας των απαγορεύσεων, οι ανώτερες σπουδές 

αποτελούν παράπτωμα λιχότερο σοβαρό από την πλήρη επαχχελματική απασχόληση, 

ιδιαίτερα όταν εντάσσονται στο πλαίσιο του χάμου, όπως συμβαίνει στις 

περιπτώσεις που αναλύουμε.

Για να ανακεφαλαιώσουμε. Η κίνηση ιων ανιαλλαχών στα συχκοινωνουντα δοχεία 

παίρνει το εξ ή ς  σχήμα, σιαμάτπμα στο πρώτο δίπλωμα - χώρος απαχορευμένος - , 

οπισθοδρόμηση στο χώρο του χάμου, ενερχοποίηση του συζύχου χια ανώτερες 

σπουδές, ηοάχμα που επιτρέπει, υπό την αιχίδα του, τη νέα πρόσβαση της χυναίκας 

στον απαχορευμένο χώρο και σε ανώτερο επίπεδο αυτή τη φορά.

II , ,
Εχω η3ελα πάντα να πάω έξω να κάνω κάποιες σπουδές. Έφερα βαρέως τα

πέντε χρόνια μου στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν το είχα ζητήσει απ' τους δικούς 

μου, ούτε από τον άντρα μου. Βέβαια άρχισα να συζητάω πολύ μαζί του ... Τον
μ

έπεισα...

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω μαρτυρία:

Φυχαμε μαζί χια έξω ... Εχώ αυτό το διάστημα δούλεψα πάρα πολύ, πήρα ένα 

καλό πτυχίο, άεωρητικά πήρα έναν από τους δύο επαίνους που 6ό5ηκαν σ' όλη τη 

σχολά ίχέλιο). Τού 'όωσα και κατάλαβε, έκανα ταξίδια, έφερα και το παιδί εδώ 

από τα Χριστούχεννα μέχρ^τον Ιούλιο που τέλειωσα και είχα την ελευύερία να
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κάνω ταξίδια, να γνωρίσω λίχο χύρω χύρω. Και ήταν ο χρόνος ηου αισθάνθηκα ότι
II s

πραγματικά έμαθα πολλά χια τον εαυτό μου.

Η στρατηχική ηου ηεριχράψαμε έχει πολλαπλούς στόχους, ακριβώς επειδή ανήκει 

στο ευρύτερο σύστημα των ανταλλαχών. Ενας από αυτούς μπορεί να είναι και η 

προσηά3εια να αηοτραηεί μιά κρίση στις σχέσεις του ζευχαριού.

Πολλές topee όμως η προσπάθεια οξυχόνωσης του χάμου με το άνοιχμα σε 

καινούριους τόπους και νέα ενδιαφέροντα υποδεικνύεται ανεπιτυχής. Συχνό το 

ζευχάρι βιώνει την επιστροφή του στην καθημερινότητα και μαζί στις πιέσεις του 

οικοχενειακού περιβάλλοντος - διάσταση που είχε προσωρινά παραμεριστεί - ως 

ανυπόφορα ασφυκτική και επισπεύδει το διαζόχιο.

Όταν χυρίσαμε, εχώ αντιμετώπισα την ίδια ρουτίνα, προβλήματα δουλειάς, 

μετά από τη χεύση την εκπληκτική σ' έναν τομέα που με ενδιέ^ερε. Γυρίσαμε μια 

Πέμπτη και την Παρασκευή εκείνος έτρεχε στη δουλειά του και χω βρέθηκα σ' ένα 

σπίτι που ήταν κλειστό ενάμιση χρόνο, πάλι ο ίδιος ρόλος. Ολα τα επωμίσθηκα και 

τρελάθηκα βέβαια, κι ο άλλος έίρευχε χια τη δουλειά του ... Σε τέσσερεις-πέντε 

μήνες ήταν ανοιχτή η κρίση πια ... αρχίσαμε το διαςύχιο ... Τότε εχώ έπαθα κάποια 

κρίση αναπνευστική, χιατί είχα πάντα προβλήματα αναπνευστικά και μου μείνανε 

κάτι δέκατα. Όλοι οι χιατροί μου είπαν ότι δεν έχουν σχέση με το αναπνευστικό, 

τώρα ψυχολοχικά ήταν, δεν ξέρω ...

Είναι ενδιαφέρουσα η επανάληψη στη μαρτυρία που ακολουθεί:

‘t o



Όταν γυρίσαμε από τις σπουδές, προσπαθήσαμε πάλι εδώ νσ ζησουμε μαζί 

Κανά - δυο χρόνια. Σχο χέλος δεν ηήχε χο ηράχμα. Από χη μία έπρεπε νά είμαι 

απελευθερωμένη και από χην άλλη έπρεπε να παίζω όλους χους ρόλους χους 

παραδοσιακούς ξαφνικά. Και χαυχόχρονα να προσπαθώ να κάνω χη δουλειά μου ... 

Δεν μπορούσα με κανένα χρόπο να προσσρμοσχώ. Είχε βρει μία δουλειά η οποία χον 

έκανε και υπέφερε πάρα πολύ, δεν χου άρεσε καθόλου, ήχαν μόνο χια οικονομικούς 

λόχους εκεί. Για να ισοφαρίσει χην καχαπίεση, έχρεχε από χο πρωί μέχρι χο βράδι 

σια συνδικαλισχικά. Εχω δεν ήθελα νσ έχω καμία σχέση με αυχά χιαχί 

αισθανόμουν όχι και χσ δύο με καχαπίεζαν άμεσα πια, χιαχί δεν δίνει χρόνο σχο 

σπίχι, δεν δίνει χρόνο σχο παιδί ... Δηλαδή ο χάμος κάπου μας έκοβε χα φχερά. Κι 

υποφέραμε. Κι αυχό είχε σκοχώσει και χον ερωχισμό μεχαξύ μας. Ενώ ήμασχαν 

ερωχευμένοι, εχώ χουλάχισχον αισθανόμουν όχι δεν μπορούσα να χαρώ χη σχέση
II

πια ...

θεωρώ όχι η απόφαση διαζυχίου που συμπίπχει με χην επισχροφή δεν είναι παρά η 

ωρίμανση της αίσθησης αποσιέρησης (frustration) που χαρακτήριζε χους χάμους 

αυχούς από πολύ νωρίτερα. Η επιθυμία ενός εναλλακτικού τρόπου ζωής, αίτημα των 

χυναικών αποκλειστικά, περνώντας από διαδοχικές φάσεις αναζήτησης οδηχησε 

μοιραία στη διάλυση του χάμου.

Η στρατηχικη των ανταλλαχών, με την υποχώρηση στο φυλετικό ρόλο και την 

αντισταθμιστική ενερχοποίηση του συζύχου χια μεταπτυχιακά, αποδείχτηκε ανίκανη 

να αποτρέψει την κρίση στις σχέσεις του ζευχαριού.

Με το ίδιο πρίσμα των ανταλλαχών, θα έπρεπε ως ένα βαθμό να αντιμετωπιστούν 

και οι εχκυμοσύνες, που "συμπίπτουν" με τη δημιουχική και προνομιούχο περίοδο 

μεταπτυχιακών σπουδών, έρμηνευόμενες δηλαδή ως νέες στρατηχικές



οηισ3οχώρηοης crco φυλειικό ρόλο. Γιαχί πώς αλλιώς 3α μηορούοε να εριιηνευιεί
>·

χο χεχονος όχι σχην ηλειοψηΦίσ χους οι εγκυμοσύνες συχες, που ανακόπχρυν και 

αναβάλλουν χπν επιθυμία χων σπουδών, κσχαχάσσονχαι σχπν καχπχορία "χων 

Λαθών" ή ηάνχως χης εηικράχησης μιας επιθυμίας εκχός Λογικών ορίων., εκχός χων 

ορίων που εηιχοέηουν οι ανχικειμενικές συνθήκες χης εποχής36/

"  Πήχαμε χια μεχαηχυχιακά. Τον πρώχο χρόνο ήχαν ωραία. Σπουδάζαμε και οι 

δύο, ήμουνα ποΛύ ευχαρισιημένιι. Μεχά έμεινα εχκυος, χιαχί εκείνος χό θελε 

ποΛιί. Δεν βλέπω χιαχί χό 'κανα. Όπως σπούδασα, όπως ηανχρεύχηκα, εχσι έκανα
II

παιδί.

Είναι ενδιαφέρουσα η διαπίσχωση όχι οι κινήσεις ανχαλλαχής, σχούς χώρους που 

εχουμε περιχράψει, αν και υπακούουν σε εσωχερικες ανάχκες, ανάχκες ψυχικής 

εζισορρόπησης χης χυναίκας κάχω από χο Φόβο χης παράβασης, 6εν παίρνουν πάνχα 

χη μορφή δικής χης επιθυμίας, ακριβώς επειδή εκβράζουν μορΦες κοινωνικής 

πίεσης που συχνά πηχάζουν από σηυανχικά πρόσωπα χου περιβάλλον χος, χους χονείς 

η χον άνχρα, διακριχικούς ε'σχω φορείς χης αηαχόρευσης.

36 Εχω ηδη αναφέρει, σχη Πεθοδολοχία, όχι χο θέμα χης μηχοόχηχας δεν 
περιλαμβάνεχαι σχην ανάλυσή μου. Η σύνχομη αναφορά χόιι, εδώ, είναι απλώς 
ενδεικτική ορισμένων ’'συμπχώσεων" που επΌυδενί λόχω κρίνονχαι επαρκείς χια μια 
πλήρη ερμηνεία. Δικαιολοχείχαι μόνο χάρη σχη συνάφεια που παρουσιάζει με την 
προβλημαχικη χων ανχαλλαχών. Θα ήθελα να αναφέρω, ωσχόσο, όχι χα χελευχαία 
χρόνια πολλοί σιιχχραφείς αναδεικνύουν χις απαχορεύσεις που πλήχχουν χον χομεα 
χης χυναικείας δημιουρχικόχηχας σε σχέσή με χη μητρότητα. Ξεκινώνχας από χις 
Mythologies χου R. Barthes (1957), που επισημαίνει χη συσχεχιση αυχή σχον χύπο 
χης εποχής (σ.56), παραπέμπω σχο δοκίμιο χης A. Jardine (1986) χια χον 
"φεμινιστικό μύθο αυχη χη φορά : χο μωρό ενανχι χου βιβλίου", που εικονοχραφείχαι 
από χη φράση χης Beauvoir : "ηοχε δεν μεχανόησα που δεν απεκχησα παιδιά, 
εφόσον αυχά που ήθελα να κάνω ήχαν να χράφω", σ. 90. Τε'λος, επισημαίνω χο 
ενδιαφέρον δοκίμιο χης S. Suleiman (1985), σχεχικά με χη μηχρόχηχα και χις 
απαχορεύσεις που ανασχςλβουν χις χυναίκες συχχραφείς.
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»ι
Η περίοδος των μεταπτυχιακών είναι 3ετικη, δηλαδή την αντιμετωπίζω σαν 

9ετική περίοδο, εντέλει, της ζωής μου. Αλλά τότε, όπως τη ζουσα, τη ζούσα πολύ 

δύσκολα, με δύο βρέφη, χωρίς δουλειά ... Δύσκολη ζωή κα3ημερινά, αφάνταστα 

κουραστική, κυρίως σωματικά. Ένας όχκος από ηρόχμαισ τα οποία είχα να βχάλω 

πέρα και δεν μπορούσα ... Έκανα σπουδές όταν ηρωτοηπχαμε έξω, τότε ξαφνικά 

έμεινα έγκυος στο πρώτο. Μετά από τη χέννηση του δεύτερου συνέχισα. Γιατί δεν 

ίι9ελα να το βάλω κάτω, έβλεπα ότι με παίρνανε τα πράχματα και με 

αναποδογυρίζανε. Και είπα όχι, κάτι πρέπει να κάνω να μην υποκύψω ... Εκείνος 

ήταν ευχαριστημένος μ' αυτά που έκανε, του άρεσε. Και δεν αισ3ανόταν αυτό το 

πρόβλημα. Δεν ήταν βέβαια αδιάφορος και αηα3ής. Όταν χάριζε, έπαιζε με τα 

παιδιά, αλλά βέβαια δεν είχε όλη αυτή την κα9ημερινότητα και τη φροντίδα που
«I

είχα εχώ, φροντίδα πάσης φυσεως.

Παρ’ όλο που οι δύο νέες διαστάσεις - σπουδές και τεκνοποίηση -  βιώνονται 

ταυτόχρονα και από τον εκάσχοτε σύντροφο είναι, νομίζω, αναμφισβήτητο ότι δεν 

αποτελούν τομή στη δική του εηαχχελματική εξέλιξη.

Αντί3ετα, χια την αξιολόχηση της σταδιοδρομίας των χυναικών, η συχχρονική 

ανάλυση του υλικού φανερώνει απροσδόκητες συσχετίσεις μεταξύ χεχονότων που η 

κλασική προσέχχιση αδυνατεί να ερμηνεύσει.

Γιαυτό άλλωστε και μιλώντας χια το επάχχελμα, η αρχή των συχκοινωνούντων 

δοχείων μας ανάχκασε να επιστρέφουμε στο 3έμα των σπουδών όπως και να 

Θίξουμε το 9έμα της εγκυμοσύνης. Στο όνομα της ίδιας λοχικής, 3εωρω ότι η 

εικόνα δεν είναι πλήρης, αν δεν εξετάσουμε έναν ακόμη χώρο, το χώρο του 

φεμινισμού.
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Πράγματι, η περίοδος στην οποία αναδευόμαστε συμπίπτει χρονικά, χια την 

κατηχορία των νέων χυναικών που παντρεύτηκαν πριν χίνουν φεμινίστριες, με μια 

εποχή που το κίνημα βρισκόταν στο αηόχειό του. Οι ιδεές του φεμινισμού 

ηροκαλούν βαθιές ανακατατάξεις και επηρεάζουν την κοινωνική ανάδυση άμεσα 

όσο και έμμεσα, στο εξωτερικό όπου βρίσκονται και σπουδάζουν τα νέα ζευχάρια. 

Στους φοιτητικούς χώρους, ιδιαίτερα, ο προβληματισμός αυτός αποτελεί ορχονικό 

μέρος της ζωής του Πανεπιστημίου. Είναι λοιπόν αξιοσημείωτο ότι οι αναφορές στο 

θέμα του φεμινισμού, εκείνης της περιόδου, μαρτυρούν περισσότερο ένα χενικό 

προοδευτικό ενδιαφέρον, παρά επιθυμία χια ενερχό ένταξη στο κίνημα. Στις 

μαρτυρίες εκβράζεται μια ιδιαίτερη σχέση με το φεμινισμό, βιωμένο όμως ως 

ενδιαφέρουσα θεωρία που δεν τις αχχίζει βαθύτερα.

Ορισμένες αναφορές επιβεβαιώνουν, ωστόσο, την ύπαρξη ενός δεύτερου επιπέδου, 

που δρα παράλληλα με το αηοστασιοηοιημένο πρώτο αυτό επίπεδο.

Όταν πήχαμε έξω ό,τι έβρισκα, ό,τι έβλεπα, γυναικείο έντυπο, brochure, τα 

μάζευα και τα έβαζα σ' ένα ντοσιέ, όπου μάζευα όλα τα χαρτικά που με ενδιέδεραν, 

ο,τιδήποτε έχχραδο, χωρίς να ξέρω τι έκανα. Όταν χάρισα και μετά από άλλες 

διαδικασίες, μπλέχτηκα με το χύναικείο κίνημα και έτσι ασχολήθηκα και δούλεψα, 

και ξαφνικά βρήκα μέσα στο αρχείο μου αυτό το χύναικείο υλικό και λέω, κοίταξε 

να δεις, δεν τό ’ ξέρα καν ότι το είχα, τελείως ενστικτώδικα λειτούρχησα. ”

Πολύ αρχύτερα και μέσα σε εντελώς διαφορετική συχκυρία, η δυναμική των 

εξισορροπήσεων θα επιτρέψει τη συνειδητοηοίηση της λανθάνουσας έλξης, που θα 

επισδραχιστεί με την ενερχό, πλέον, συμμετοχή στο κίνημα.



Την εποχή ίων μεταπτυχιακών σπουδών, που εξετάζουμε εδώ, ο φεμινισμός 

Φαίνεται να λειτουρχεί δια της όσμωσης, ως χενικευμένη πρόταση της 

ηεριρρέουσας ατμόσφαιρας και όχι ως συχκεκριμένη δυνατότητα ενερχούς 

συμμετοχής. Γ  αυχό χο σημείο και σε σχέση με χην αρχή χων συχκοινωνούντων 

δοχείων, αυχό που μας ενδιαφέρει είναι η συσχέχιση χου φαινομένου με χο σύστημα 

χων ανταλλαχών. Προχείνω Λοιπόν χην εξής ερμηνεία: σ' αυχή χην περίοδο, η 

ηαράόαση χων μεχσπχοχιακών σπουδών αηαιχεί μεχάλη ψυχική επένδυση, έχσι ώσχε 

να μην εηιχρέηεχαι χο όνοιχμα ενός καινούριου αηαχορευμένου και άρα απειΛηχικοΰ 

μεχώπου. και μάΛισχα σε μια εποχή που η ισορροπία χου ζευχαριού ριώνεχαι ως 

ιόιαίχερα εύθραυστη. Οι ηΛηροΦορίες καταχράφοννται, η ένχαξη όμως αναβάλλεται 

χια αρχόχερα, μεχά χην επιστροφή σχην Ελλάδα, όχαν οι καιροί 3α είναι πιο 

ευνοϊκοί.

Η χρίχη ομάδα αποχελείχαι από χυναίκες που αφομοίωσαν νωρίχερα από χις 

προηγούμενες χις ιδέες χια χην απελευθέρωση χου φύλου χους και ενχάχάηκαν πριν 

χο χάμο χους σχο Φεμινισχικό κίνημα. Γιρόκειχαι χια χις νέες εκείνες χυναίκες, οι 

οποίες μεχάλωσαν μεν παραδοσιακά, ενηλικιώάηκαν όμως σε μιαν αχμόσΦαιρα 

σύχχρονου προμλημαιισμού, ιόιαίχερα σε ό,χι αφορά χις αξίες χης οικονομικής 

ανεξαρτησίας, που ύέλουν χη χυναίκα ισόχιμο με χον άνδρα μέλος σχην 

οικοχένεια.

Ι1ε κενχρικό άξονα χης ζωής χους χην πραχμάχωσή χους ως άχομα και με 

απαραίτητη προϋηόδεση χην οικονομική ανεξαρτησία, οι χυναίκες αυχές επενδύουν 

σημανχικό μέρος χου δυναμισμού χους σχην επαχχελμαχική επιχυχία. Γ/σχόσο η 

εικόνα που παρουσιάζει η καριέρα χους απέχει πολύ από χην ανχίσχοιχη ανχρική. 

Όπως επανειλημμένα χονισα;.., η εξέλιξή χους παρουσιάζει χο χνωσχό σχήμα χων



ηαοάλληλων δραστηριοτήτων, ρια δισυπόστατη δηλαδή Λύση, βιοποριστικού 

εηαχχέλραχος και εηισχηρονικής δράσης.

ΰ χώρος χης Ανάγκης και ο χώρος χης Εηι3υυίας.

Αξίζει να εηιρείνουρε ηεριοσόχερο σχην ηεριχραφή ουχού χου σχήιιαιος, επειδή χο 

βρίσκούρε να εηαναλαρβάνεχαι και ρε ι ις  άλλες γυναίκες της έρευνας, ρεχά ιην 

προσχώρησή χους σχο Φερινισρό.

Πρόκειται χια ρια χαυχόχρονπ επένδυση χρόνου, ενδιαφέροντος και ηροσπό3ειος σε 

περισσότερους αηό έναν χοιιείς, ρε υψηλής ηοιόχηχας απόδοση σε όλους, συν χην 

παράλληλη Φερινισχική δοασχηοιόχηχα.

Το χεχονός όχι οι νέες αυχές χυναίκες λειχουρχούν αηοχελεσραχικά, σε πολλά 

■‘εηαχχέλραχα" χαυχόχρονα, έχει και 9εχικές και αρνητικές πλευρές, θετικές 

εφόσον αναγνωρίζονται στον εκάσχοχε εηαχχελραχικό χους χώρο και 

αηοδεικνύονχαι ικανές να καλόψουν εηαρκώς τις βιοποριστικές χους ανάχκες.

Όρως οι πολλαπλές ασχολίες, εκτός όχι τις εξαντλούν, ερποδίζουν χις ψυχικές 

και ηνευραχικές επενδύσεις να εστιαστούν σε ένα ρόνο χώρο, σε ρία σταδιοδρορία 

που 3α εξασφάλιζε εηαχχελρατική επιτυχία χια την οποία δεν στερούνται τα 

προσόντα.

Ο ρπχανισρός της διάσπασης λειτουρχεί, δηλαδή, τελικά σαν φρένο, που ρειώνει 

το ρυβρό εξέλιξης, έτσι ώστε η επιτυχία να ρην ξεπερνά τις δυνατότητες της 

ψυχικής αντοχής. Η είσοδος στον απαχορευρένο χώρο του επαχχέλρατος ελέχχεται 

και πάλι από στρατηγικές που ρετριάζουν την απειλή χια Παράβαση.

2 4 9

II
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Σύμπτωμα ίου ίδιου (ρόδου είναι και η αξιολόγηση που οι ίδιες κάνουν χια χπν 

κοινά αποδέκτη επιτυχία τους., στον εκάστοτε τομέα. Όπως νωρίτερα συνέβαινε βτε 

τις σπουδές τους,, έτσι και τώρα οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες, που 

έχουν σχέση με το βιοπορισμό, χαρακτηρίζονται ως άνευ σημασίας, σχεδόν σαν να 

μην υ&ίστανται στο χώρο και στο χρόνο, ϊηοτιμώνται σε τέτοιο βαδμό, ώστε να 

αναε>έροντσι παρεμπιπτόντως και τότε ακόμα να αξιολογούνται ως κοινότυπες.

II
Εχώ τα τελευταία χρόνια δεν δουλεύω, και κάνω ιδιαίτερα μαδήμαια ... 

συνδύαζα ιδιαίτερα που μου άφηναν ελεύθερες ώρες και πηγαινοερχόμουν. Για δύο 

χρόνια προετοίμαζα μια δουλειά στην επαρχία, ήταν δύσκολο αυτό το άλμα. 

Πηγαινοερχόμουν δύο χρόνια, καθόμουν δέκα μέρες στο ξενοδοχείο και άρχισα να 

έχω σχέσεις με την επαρχία. Ηθελα να ενσωματωθώ. Τρομερή εμπειρία χια μένα. 

Δούλευα έχοντας επαί-ή υ' αυτούς τους ανθρώπους. Μετά ήρδε η εχκυμοσύνη και 

σταμάτησα ... Έχω βχάλει ένα βιβλιαράκι... (χέλιο)... ήταν πάντα μερική απασχό

ληση, 3α ασχοληθώ περισσότερο μ' αυτό. Δεν θέλω να πω ότι είναι κάτι σπουδαίο. 

Γιάντα μου άρεσε η ποίηση, κάτι όμως με μπλοκάρει ακόμα και τώρα τελευταία. 

Έκανα και κάτι άλλο, τώρα λάθος ήταν, σωστό, δεν ξέρω, δεν είμαι σίχουοη, λέω 

δεν πάω να ξανασπουδάσω ;.. .  Μπήκα στη σχολή*σαν πτυχιοόχος ...

\

Εικονοχρα&ούνται με ενάρχεια τόσο ο κατακερματισμός των επαχχελματικών και 

άλλων δραστηριοτήτων όσο και η αυστηρή τους αξιολόχηση. Η επένδυση χρόνου 

χια την προετοιμασία μιας εηαχχελματικής δραστηριότητας, άλλης από αυτήν που 

την είχε απασχολήσει επιστημονικά ως τώρα, συμπίπτει με μια έντονη βιοποριστική 

απασχόληση, μαδήματα ξένης χλώσσας. Παράλληλα αναςέρεται και το 

"βιβλιαράκι”.



Διασταυρώνοντας πληροφορίας από άλλα σημεία της ιστορίας της, βλέπουμε όχι ια  

“ιδιαίτερα" είναι πανεπιστημιακού επιπέδου, το *'ίίι6Λι«ρά»«·” είναι αια αξιόλογη '* 

λογοτεχνική δουλειά, ενώ χο επαρχιακό πείραμα αηοδεικνΰεχαι ηλοόοιο οε 

προοπτικές. Παρ' όλα αυτά η αξιολόγηση του εαυτού της παραμένει αρνητική 

“ ... Εχω τα τελευταία χρόνια δεν δουλεύω ..."

Η αντίφαση αυτή, που συχνά επαναλαμβάνεται στις διηχήσεις, εη'ουδενί λάχω 

πρέπει να 3εωρη3εί ως μετριοφροσύνη, ούτε ακόμα ως ανεδαφική ή λαν3ασμένη 

τοηο3έτηση. Αντί3ετα, 3α πρέπει να ερμηνευτεί ως συμπληρωματικό σκέλος ενός 

συστήματος που περικλείει τόσο το Βιοπορισμό όσο και τη Φιλοδοξία επιτυχίας στον 

επιστημονικό τομέα, αυτόν της Επιθυμίας δηλαδή.

‘Ομως το περιεχόμενο της επιτυχίας, χια τις γυναίκες της έρευνας, δεν ορίζεται 

με τους όρους της κλασικής αντρικής σταδιοδρομίας, οικονομικά ανταλλάγματα, 

προσωπική προβολή, κ.ά. Συνεπής με τις αντιεραρχικές, αντί-καταναλωτικές 

αξίες, η έννοια της επιτυχίας έχει χι’ αυτές ένα άλλο περιεχόμενο, που είναι η 

σχέση ανάμεσα στην πρόθεση δημιουργίας και τη δυνατότητα πραγμάτωσής της.

Εδώ όμως, στον επαγγελματικό χώρο, οι χυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με τους 

ανταχωνιστικούς κανόνες, που διέηουν τις συναλλαχές της ανδροκρατικής 

κοινωνίας, χια τους οποίους κανείς δεν τις προετοίμασε37. Αντίθετα, από τα πιο 

τρυφερά χρόνια, η αχωχή τους καλλιέρχησε ακριβώς αυτή την αδυναμία να. 

ανχαηεξέλ3ουν σε απαιτήσεις τέτοιου είδους. Η πραγματικότητα, επομένως,

37 Βλ. Κ. Standiey, Β. Soules (1974). Η Β. Mllvld (1983), εξάλλου, αναχνωρί- 
(οντας την επιβαρυμένη ψυχολοχική πραχματικότητα των χυναικών που 
παραβιάζουν τα "ανδρικά" εηαχχέλματα, θεωρεί ότι η ψυχοκοινωνική αυτή 
παράμετρος 9α πρέπει να χίνει μέρος της θεραπευτικής προσέχχισης από τους 
κλινικούς ψυχολόχους.
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διαρθρώνεται με τους εσωχερικευμένους Φόβους πολλαπλασιάζοντας χις δυσμενείς 

συνθήκες κατά χτιν προσωπική αναζήτηση έκφρασης. ' '

‘Εχσι χινονχαι ηερισσόχερο κατανοητοί χόσο οι λόχοι που υηουακούνουν χη νέα 

γυναίκα από χο χώρο χης όυνάμει εηισχηυονικής χης υπεροχής, όσο και χα αυσχηοά 

κριχήρια με χο οποίο ανχιυειωπίζει χις όποιες άλλες όροσχηριόχηχες.

Εχω πολύ κλάψει στη δουλειά, σε στιχμές ανταγωνισμού, ήταν στιχμές που 

πικράθηκα πάσα πολύ. Επειδή δεν τά βχαλα πέρα με τον ανταγωνισμό τον 

αντρικό - βέβαια χιατί μπαίνουμε σ' αυτόν και δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς 

- είναι ένα από τα πράχματα που με κάνανε, ένα από τα στοιχεία, να τραβηχτώ από 

την καριέρα. δηλαδή κατάλαβα ότι δεν ήμουνα ο ευατός μου, απλώς έπαιζα τον
Μ

αντρικό ρόλο. Η ανχροηοιημένη χυναίκα που λενε.

Κατακερματισμός, βιοποριστική δραστηριότητα υποβιβασμένη, δυσκολίες 

διεκδίκησης στο χώρο της καριέρας, οι διαστάσεις αυτές υπάρχουν με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο σε όλες τις ιστορίες.

4

Ας ακούσουμε ακόμη μια νέα χυναίκα.

Σε καμία περίπτωση δεν μ’ ενδιαφέρει η δουλειά που κάνω, αλλά είναι καλές 

οι συνδήκες, οι οποίες καλυτερεύουν όταν σκέφτομαι τι χίνεται με την ανερχία 

χύρω μου, είναι μια τελείως ανεξάρτητη υπηρεσία όπου έχω πρωτοβουλία.. 

Επεξερχάζομαι δέματα οικονομικά, νομικά και ορισμένα κοινωνικά που ίσως έχουν 

περισσότερο ενδιαφέρον ... Δεν με απορροφά αποκλειστικά, κυρίως επειδή δεν 

δίνομαι. Παράλληλα έχω τη δική μου έρευνα. Βλέπω ότι έχω μεράκι χια την 

επιστήμη μου. θέλω να αρ^οληδώ αποκλειστικά. Κι ενδεχομένως, αν μπορέσω να
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ι ο  κάνω, να tnv ασήσω την δουλειά. Γιαχί δύσκολα συνδυάζονται αυχά χα δύο
II

μαζί.

Η ίδια περιχράσει ιούς φόβους χης ιην παραμονή χης πρόσληψής ιης :

”  ... Εχω αισ9ανόμουνα απροεχοίμασιη. Αισθανόμουν (φοβερά ανεπαρκής.

Ποδισμένη δηλαδή. Κυριολεκτικά ροδισμένη, είχα καταπιεί ψοδερή αχωνία, το πως 

δα είμαι σε μια δουλειά, θα τα καταφέρω ; θα ανιαποκριδώ; 11ε ενοχλούσε πάρα 

πολύ το κλίμα αυτό, το οποίο το ένιωδα κι έξω από το πετσί μου ... Ταπεινά στην 

αρχή, μέχρι να μπω στο νόημα, αλλά τελικά είδα ότι δεν ήταν τα πράχματα πολύ
II

άσχημα. Τά 'βχαλα πέρα πολύ άνετα από την αρχή κι έτσι το ξεηέρασα.

Και πάλι τι δισυπόστατη πραγματικότητα των χυναικών, σε μιαν ακόμη μαρτυρία :

"  ... Τη διατριβή σαφέστατα και πολύ συνειδητά δεν την ξεκίνησα με προοπτική 

επαχχελματική. Την ξεκίνησα με την προοπτική κάποιου πλαισίου και κάποιου 

καταναγκασμού που δα μου επε'τρεπε να την πραγματοποιήσω ... Γιήχα δε'βαια λίχο 

μακριά, αλλά ποτέ δεν υπήρξα σώίρων σ' αυτού του τύπου τις επιλοχές ... Τέλος 

πάντων το ένα είναι η απτή ηραχματικότητα του επαχχελματισμού που με κρατάει
II

σήμερα και το άλλο είναι το όραμα του μέλλοντος ...

Τέτοιες μαρτυρίες αποτυηώνουν καδαρά την ανορδόδοξη επαχχελματική διαδρομή 

των χυναικών της έρευνας, ιδίως των νεότερων. Όμως μια τέτοια πορεία αφήνει . 

τα άτομα κοινωνικά ακάλυπτα, ε&όσον δεν εντάσσεται σε χνωστά σχήματα.

”  Είχα μόνιμη αχωνία ότι περνάνε τα χρόνια και δεν είμαι τίποτε. Και ακόμα τό
II

‘χω. Τι λέω, όταν με ρωτάνε τι ε ίμ α ι;....
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Είναι σαν να χρειάζεται να μειωθεί η προσοχή με τπ θεματική απομάκρυνση από 

τον απαγορευμένο χώρο, χια να χλιστρήσει από τη λογοκρισία η ηραχματικότητά!

Έτσι όταν ανακαλύπτω την ύπαρξη συχκεκριμένου έρχου η τον κατάκτηση μιας 

σημαντικής και υπεύθυνης θέσης, που έχουν αποσιωπήσει, οι χυναίκες απαντούν με
I I  · ·  Μ

εκλογικεύσεις: Δεν φαντάστηκα ότι ήταν ενδιαφέρον ... , Είναι άνευ
II II ··

σημασίας ... , Είναι καλύτερα να το ξεχασουμε, τώρα που τελείωσε ...

θα πρέπει να όεί κανείς τί σημαίνει αυτή στάση και πώς αντανακλάται στην 

εικόνα που έχουν χια τον εαυτό τους, ως άτομα στον εηαχελματικό χώρο.
Η

Ιίχουρα, ένας λόχος είναι η μειωμένη εκτίμηση που η. κοινωνία τρέμει χια τα 

εηιτεύχματα των χυναικών και που εν μέρει οι ίδ ιες έχουν εσωτερικεύσει.

Ταυτόχρονα όμως, και χωρίς αυτό να αναιρεί το πρώτο, θεωρώ ότι η αποσιώπηση 

αποτελεί ένα είδος εξορκισμού χια την τόλμη, τους να μηούν σε αηαχορευμένο 

χώρο, μηχανισμό που έχουμε εηισημάνει και σε άλλα σημεία της ανάλυσης.

Μ* άλλα λόχια, στη φειδωλή κοινωνική εκτίμηση οι χυναίκες έρχονται να «*
%

προσθέσουν και τη δική τους αύστηρή αξιολόχηση και σμίκρυνση των ικανοτήτων
I

τους. Η διαπλοκή, τώρα, της εσωτερικευμένης υποτίμησης με την αυστηρή 

αυτοκριτική και το μηχανισμό εξορκισμού παρεμποδίζει τη θετική ανατροφοδότηση 

από την ηοαχματικότητα, στοιχείο απαραίτητο χια την ενδυνάμωση της ατομικής 

ταυτότητας.
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3.3. Ο χήρος τ^ς «αΒυμΙας s

i
Η διαπίστωση στην οποία καταλήχω παραπάνω δεν εξαντλεί ίο 9έμα ιων αιτίων, 

που ηροκαλούν τις αντιφάσεις και το μη ευ3ύχραμμο σχήμα, το οποίο αναπαράγουν 

οι γυναικείες σταδιοδρομίες.

Κατα τη χνώμη μου, 3α πρέπει να εξεταστεί, έστω και συνοπτικά, ο χώρος της 

Επιθυμίας. Η διάσταση των ενασχολήσεων αντανακλά και μια βαθύτερη διχοτόμηση 

ανάμεσα στον τομέα του βιοπορισμού και στον τομέα των επιστημονικών βλέψεων,
%

που αντιπροσωπεύει χια τις χυναίκες της έρευνας το χώρο της Επι3υμίας. >

Λέχοντας επιστημονικές βλέψεις και πάλι 9α πρέπει να τονιστεί η διαφορετική 

ιοηο3έιηση των χυναικείων σε σχέση με τις αντίστοιχες ανδρικές.

Οι χυναίκες επιμένουν στη σύνθεση του επιστημονικού αντικειμένου με τη 

φεμινιστική ιδεολοχία και πάντως ταυτίζουν την υπαρξιακή τους αναζήτηση με μια 

επιστημονική ταυτότητα νέου είδους, πιο πολυδιάστατη από την αντίστοιχη 

ανδρική.
I
Ί
;

Λέει μια από τις μεχαλύτερες στην ηλικία χυναίκες : II

II
Ενδιαψερομαι χια πάρα πολλά πράχματα και που αντικειμενικά δεν είναι 

δυνατόν να χίνουν. Αλλά αυτό είναι κάτι παλιό, χιατί θυμάμαι έλεχα, "επιτέλους 

κάτι που δεν με ενδιαφέρει", ηέρναχα κι έλεχα "δεν με νοιάζει, δεν μ' ενδιαφέρει 

άς είναι ό,τι θέλει". Και η δουλειά, και η λοχοτεχνία, και η ιστορία, και τα 

Φεμινιστικά, και η ζωχραφίκή, και τούτο και τ’ άλλο, και τα ταξίδια, και η χη.
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Και μία από τις νεότερες :

Βρίσκομαι σε ε'να μεταίχμιο που πιά αρχίζω να σκέπτομαι μήπως και η 

αποσπασματικότητα και η ασυνέπεια σιον τρόπο που προσεχχίζω τα ηράχματα είναι 

πια κάτι και όε6οιιένο και δετικό μ' αυιή την έννοια. Δηλαδή., τελικά, ίσως 

ιδεολογικά κουύαλάω μια στάση που δεν ανταηοκρίνεται στη σημερινή 

πραγματικότητα, το να δές να ακολουθήσεις μια ποοεία δράσης και έκφρασης πολύ 

οργανωμένη, που δα καταλήξει σε ένα ολόκληρο έρχο. Οτι ακόμα αυτό 

αναχνωρίζεται σαν κάτι, ενώ το άλλο είναι πολύ πιο δύσκολο να υλοποιηθεί και να
II

λειτουργήσει ...

θα μπορούσε κανείς μάλιστα να ισχυριστεί ότι χια ένα μεχάλο αριδμό χυναικίίν η 

ψυχική ισορροπία, η κοινωνική ωριμότητα και η εηαχχελματική ικανοποίηση έίναι 

ανάλοχες με το δαδμό ολοκλήρωσης ( Integration) της πολυδιάστατης αυτής 

ταυτότητάς των.

*

. I
Αυτή η επιζητούμενη ολοκλήρωση, που δέν είναι πάντα εφικτή, δα μπορούσε να !

* · «

δεωρηδεί ως μια πρόσδετη παράμετρος στις δυσκολίες των χυναικών, όπως μαίνεται . ,»
%

ιδιαίτερα από την περίπτωση των νέων φεμινιστριών. ’

Η τρίτη κατηχορία είναι αυτή που παρουσιάζει εντονότερα από οποιαδήποτε άλλη 

ανάχλυί-η την εικόνα των παλινδρομήσεων, των τεδλασμένων και των 

ακινητοηοιήσεων, την εικόνα δηλαδή των απαχορεύσεων. Άλλωστε αυτή υπήρξε η 

μεχάλη έκπληξη της έρευνας, το παράδοξο δηλαδή των μέχιστων αναστολών; που 

συμπίπτουν με την εντονότερη και πρωιμότερη συνειδητοποίησα θ|ι χυναίκες
i * *

αυτές, που ήοδαν πολύ, νωρίς σε άπα$ή με το φεμινισμό και απέκτι σαν φεμινιστική. ί
συνείδηση πριν ακόυα ηροχωρήσουν σε παραδοσιακές δεσμεύσεις, χάμο δηλαδή και

& !

! Ί



μητρότητα, μαίνεται να ξέρουν με ιδιαίτερο κόπο το βάρος- των παραβάσεων τοας.

Το παράδοξο αυτό αποτελεί ακριβώς kui την επιβεβαίωση του ερμηνευτικού μας"* 

σχήματος που προτείνω. Οι οόβοι και ο βα3μός του άχχους εντείνονιαι ανάλοχα με 

τη μεχαλύιερη δυνατότητα εηιλοχών και άμα με την ηι3ανότητα περισσότερων 

Παραβάσεων. Είναι σα*ές ότι η αμφισβήτηση του πατριαρχικού σχήματος ριωνεται 

από τις χυναίκες αυτές ως κατεξοχήν επιβαρυντική.

Ιύμοωνυ με την αρχή των συχκοινωνούντων δοχείων, η έναρξη της έτσι κι αλλιώς 

σηαχορευμένης σταδιοδρομίας επιβαρύνεται τώρα με την εξέχερση ενάντια στην

Αρχή που αηαχορεύει. Οι χυναίκες της τρίτης κατηχορίας, ακριβώς επειδή είναι
✓

συνειδητοποιημένες, δεν ζητούν μιαν αηλή διεύρυνση του ρόλου με την ηροσδήκη 

του εηαχχέλματος. Αντίβετα από τις δύο ηροηχούμενες κατηχορίες που 

περιχρόφαμε οι νέες φεμινίστριες απαιτούν ευδύς εξαρχής την πλήρη κατάοχηση 

των ορίων και άρα την εκ βά3ρων ανατροπή του φυλετικού ρόλου.

Είναι, λοιπόν, φυσικό η ανάχκη εξισορρόηησης κοινωνικών πιέσεων, εσωτεοικευ- 

μένων εηιταχών και των ριζοσπαστικών διεκδικήσεων, που απαιτούν συνεχή 

επαχράπνηση, να φτάνει συχνά ως την εξάντληση και να εκβράζεται με 

σκινητοηοίηση.

Επιστρέοοντας στο  σχήμα του ανταρτοπόλεμου, πιστεύω ότι οι νέες φεμινίστριες, 

ως πρωτοπορία, είναι αναγκασμένες να χρησιμοποιούν στρατπχικές και να δίνουν 

μάχες τόσο στο συλλοχικό όσο και στο ενδοψυχικό επίπεδο. Μέσα σ' αυτή τη 

λοχική, οι ίόδοι είναι π απόδειξη του προχωρήματος. Η βιωμένη πραχματικότητα 

των χυναικών της τρίτης κατηχορίας, σε όλους τους τομείς, δίνει παραστατικά 

την ανατομία του *όβου, που κρατάει καδηλωμένες τις χυναίκες στο φυλετικό ρόλο.



Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες επαχχελματικες, μπορείς να. χο 

παραγνωρίσεις αυτό, χιατί είναι η ελληνική πραγματικότητα που τη συναντάς 

παντού. Δεν είναι αυτή π δικαιολοχία. Η αληθινή δικαιολοχία είναι όχι φοβόμουνα. 

Πάρα πολύ φοβάμαι. Μου προτείνανε τώρα ξανά μια έρευνα. Αρνήθπκα. Φοβερά, με 

έπιασε κρύος ιδρώτας ... Προσπάθησα να τους πείσω ότι χια τον άλφα ή βήτα λόχο 

δεν πρέπει να χίνει αυτή η έρευνα. Είπα τους προβληματισμούς μου και μου 

ζήτησαν να τους χράψω. Έκανα ένα αρθράκι σχετικό. Με τα πολλά δέχτηκα, με
II

ηολυ φοβο.

Δεν είναι τυχαία η χρήση των υποκοριστικών, "αρθράκι", "δουλίτσα", που 

επανειλημμένα συναντάμε στις ιστορίες ζωής. Σύμπτωμα και αυτό της υποτίμησης.

Όσο οι απαιτήσεις των χυναικών παραμένουν πολύ υψηλές, καταλήγουν να 

αναχαιτίζουν τη δράση. Αντίθετα, η απόβαση προσγείωσης σημαίνει ενεργοποίηση 

και ηροχώρημα, και όχι μόνο στον επαχχελματικό τομέα στον οποίο οι χυναίκες 

αναΐρέρονται συγκεκριμένα.

Ενδιαφέρουσα από την άποψη αυτή κρίνω τη μαρτυρία μιας νέας χυναίκας:ι II

II
... Είμαι τριάντα τεσσάρων, και το κορίτσι με τις δυνατότητες έχει ένα όριο. 

Βέβαια μπορώ να παραπονιέμαι όλη μου τη ζωή ότι δεν έκανα έρευνα, ότι δεν 

υπήρξα επιστήμων, φτιάχνεις κι ένα ωραίο άλλοθι... Ο φόβος να αναλάβω αυτή τη 

δουλειά που μου πρότειναν ήταν ο φόβος ότι θα δοκιμαστώ, ότι αν δεν την έκανα 

θα πλανάται στον αέρα ότι μπορεί να είναι και καλή, ενώ αν την έκανα μπορεί να 

είναι και μέτρια ... Και επειδή πέρασα μια κρίση αφού είχα δεχθεί την επιχορήχηση, 

ξύπνησα μια νύχτα και είπα "ευτυχώς δεν έχω πάρει ούτε δραχμή, δεν έχω 

δεσμευτεί, θα τη χυρίσω π&ω. θα την κάνω χωρίς λεφτά, κι αν δεν την κάνω δεν



πειράζει... Κάποια μέρα όμως είπα στον εαυτό μου, "μην κοροϊδεύεσαι, μη 

χαϊδεύεις τις αδυναμίες σου, η μην την κάνεις ποτέ ή κάν' την και δεξου ότι
, Μ

είναι μέτρια. Είναι πολύ απλό.

Η φορτισμένη σχέση με το επάχχελμα, οι ανασταλτικές όιερχασίες καδώς και το 

ξεπέρασμά τους βχαίνουν ζωντανά στη μαρτυρία που ακολουθεί:

»> . . . .

... Εχω 9εωροιισα οτι μπορώ να αφήσω τη δουλειά μου, να πάρω κρέας χιατι το

βράδι είχαμε φίλους. Και είπα όχι, δεν δα βάλω την δουλειά μου κάτω από

ο,τιδήποτε. Ιιχά  σιχά κατέκτπσα να δεωριίσω άτι εχώ είμαι η δουλειά μου. Εξι.

ε$τά ώρες μελέτης και έρευνας μοναχικής Φδάνει τα υπαρξιακά όρια ... Είχα

αποκομίσει μια αίσδηση επιτυχίας από την παιδική ηλικία. Όταν στα τριάντα μου

μηλοκάρισα, αναρωτιόμουνα: υπήρξε ποτέ αλήδεια η επιτυχία j ... Τελειοδηοικός

και ο σύζυχος. Δεν μπορούσα να χράψω, χιατί είχε χράωει ο Προύστ... Άρχισα να

καταλαβαίνω ότι δά * χει τρομερή αξία να κάνω ένα πράχμα που δα είναι μέτριο.

μπορεί να είναι και καλό, αλλά όχι συγκρίσιμο με του δασκάλου μου ... Πέρασε

καιρός να χαλαρώσω, και να λέω: “τώρα που το κάνω, το ευχαριστιέμαι". Τρομάζω

να το συνηδίσω. Δημιουρχώντας, παρανομώ. Γράφω, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορώ
II

να χράψω. Με φόβιζε η αμαρτία της επιτυχίας, η ενοχή.

Οι διαφορές που παρουσιάζουν οι χυναίκες της έρευνας μεταξύ τους, ανάλοχα με 

την ηλικία τους και άρα με το χρόνο της Φεμινιστικής τους συνειδητοποίησπς, μας 

δίνουν ένα μεχάλο φάσμα δέσεων της χυναικείας κατάστασης, που εκτείνεται από 

την πλήρη υποταχή ως την πλήρη αμφισβήτηση. Οι φόβοι που ταλαιπωρούν τ ις  νέες 

Φεμινίστριες, και σ' ένα βαδμό τις λιχότερο νέες, είναι ποιοτικά οι ίδιοι τρομεροί 

φόβοι που λειτουρχούν ασυνείδητα και ελέχχουν τις επιθυμίες και των χυναικών 

που δρουν σε παραόοσιακά,σχήματα. Οι χυναίκες όμως αυτές σπάνια
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συνειδητοποιούν την ύπαρξη αυτών των φόβων, εφόσον ουδέποτε αμφισβητούν τη 

νομιμότητα των παραδοσιακών σχημάτων. Έτσι οι δραματικές μορφές της 

αηοστέοησής τους (frustration)ανάβονται σε προσωπικές και ενδο-οικογενειακές 

ασυμβατότατες.

Αν και ο ενδοψυχικός αχώνας, που διεξάχουν οι φεμινίστριες, δεν χίνεται 

αντιληπτός σε όλη του την έκταση, ωστόσο ένα μεχάλο μέρος των συχκρούσεων 

αρχίζει να συνειδητοποιείται και άρα να ελέχχεται περισσότερο από τις ίδ ιες τις 

χυναίκες. Το μεταφυσικό δέος της Παράβασης υποχωρεί στο βα3μό που η 

φεμινιστική πρακτική ιστορικοποιεί και άρα συχκεκριμενοηοιεί την εκάστοτε απειλή.

Στο σημείο 6ιάρ3ρωσης μεταξύ της Παράβασης και της Αμφισβήτησής της 

εμφανίζεται ο φόβος αλλά και η πρόκληση της υπέρβασής του.

Οι χυναίκες προχωρούν στο μέτρο που Φοβούνται.

• ι

•Η ι
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Αναμφισβήτητα. ο αγώνας των γυναικών χια την εξεύρεση μιας νέος ταυτότητας 

είναι πολυμέτωπος. Στις βιοχρα$.ίες γίνεται σα^ές το σχήμα της μη χραμμικής 

εξέλιξης στο εσωτερικό των απαχορευμένων χώρων αλλά και η δυναμική ίου 

σχήματος των ανταλλαχών μεταξύ των διαφόρων αυτών χώρων. Πρωταρχικό 

στοιχείο, ο <ί·όβος οδηχεί τις χυναίκες στην αναζήτηση μιας ενδοψυχικής 

ισορροπίας., χεχονός που αποτυπώνεται και στις αποβάσεις τους αναφορικά με τα 

σημαντικά χεχονότα της ζωής.

Ανέλυσα ήδη τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει ο χάμος στη ζωή των χυναικών, 

τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης κατηχορίας. Ένα τόσο σημαντικό χεχονός, 

ιδιαίτερα φορτισμένο με φυλετικές επιταχές, Ρρίσκει τη δραματικότερη έκφρασή του 

στην περίπτωση των νέων φεμινιστριών.

Είναι ενδιαφέρον, ακριβώς χια το λόχο αυτόν, να δεί κανείς από πιό κοντά τη 

σχέση χάμου και φεμινιστικής συνειδητοποιήσης.

Στις δύο προηχούμενες κατηχορίες χυναικών, ο χάμος υπήρξε αναχαιτιστικός των 

προσωπικών φιλοδοξιών, ιδιαίτερα χια τις μεχαλύτερες σε ηλικία χυναίκες που, 

λόχω της όψιμης συνειδητοποιήσης, έμειναν μεχάλο μέρος της ζωής τους μέσα 

στα παραδοσιακά σχήματα. Για τις νεότερες, μη φεμινίστριες, η διάρκεια αυτή 

υπήρξε συντομότερη, έτσι ώστε να διαπιστώνονται συμπεριφορές ανταλλαχών, μετά 

τη συνειδητοποίησή τους, που στοχεύουν στην επιστημονική και επαχχελματική 

τους πρόοδο. ;»λ
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Αντίθετα ιο χεχονός της πρώιμης Φεμινιστικής συνειδηχοηοίηοης χων χυναικών>* 

ιη ς  χοίττις καχηχορίας, πριν δηλαδή από χην καθιερωμένη, παραδοσιακά 

καθορισμένη είσοδό χους σχο θεσμό χου χάμου, οδηγεί σε διαφοροποιήσεις.

Ποια είναι Λοιπόν η σχέση χων νέων αυχών χυναικών με χον παχριαρχικό θεσμό, 

που σύμφωνα με χην ιδεολοχική χους χοηοθέχηση συμβολίζει χην υηοχαχή ;

Μια ηρώχη διαηίσχωση είναι όχι οι ηερισσόχερες από χις χυναίκες χης χοίχης 

καχηχορίας, αρκεχά χρόνια μεχσ χην ένχαξή χους σχο κίνημα, ηανχρεύχηκαν και 

αυχό παρά χην έντονα εκφρασμένη ανχίθεσή χους προς χο θεσμό. Οι υπόλοιπες 

έκριναν όχι ο χόιμος είναι ασυμβίβαστος με χην ιόεολοχία χους και συνειδητά 

* αηέφ,υχαν μια χέχοια εηιλοχη. Η ιδεολοχική απόρριψη, δηλαδή, σχην ηερίηχωσή 

χους συνοδεύεται και από έμπρακτη άρνηση.

Λστόσο, οι θέσεις και των μεν και των δε μοιάζουν τελικά να ευθυχραμμίζονται ως 

ηρος τη βαθύτατη αμφιθυμία που χαρακτηρίζει τη σχέση τους με την πράξη αυτή.

Μια τέτοια θέση, που δικαιολοχείται από τις ασυνείδητες συχκοούσεις και τα 

διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι νέες χυναίκες, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον ως ηρος τις ανταλλαχές που εηιχειρούνται. Η παρουσία του χάμου στη 

ζωή των χυναικών, και επομένως η δυνατότητα ανχαλλαχών που επιτρέπει, δίνει 

και το μέτρο των ποικίλων δυσκολιών που ταλανίζουν τις υπόλοιπες χυναίκες, όταν 

αρνούνται ακριβώς αυτή την εηιλοχή. Και στις δύο περιπτώσεις εξάλλου η αποδοχή 

αλλά και η άρνηση, όψεις της ίδιας θεμελιακής αμφιθυμίας, προσδιορίζουν χο 

τίμημα που απαιτείται από τις χυναίκες, όταν αμφισβητούν το Νόμο του Πατέρα.
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‘Οπως ανέφερα και προηγουμένως σε σχέση με ιο εηάχχελμα, μια κλασική 

ανάχνωση too υλικού ηου αφορά χο χάμο 3α οδηχούσε σιη χνωστή ερμηνεία : οιην 

παραδοσιακή οπτική η πράξη ερμηνεύεται σαν κρυφή εηι3υμία των χυναικών ηου, 

μετά από ένα νεανικό, φεμινιστικό διάλειμμα, ακολου3ούν το Φυσικό τους 

προορισμό.

Πιο κοντά στην πραχματικότητα, μια δεύτερη ερμηνεία βλέπει τις χιιναίκες μέσα 

από το πρίσμα των αντιφάσεων, ανάμεσα στις εσωτερικευμένες ηροδιαχραφές του 

ρόλου και τη συνειδητή αμφισβήτησή τους11.

βστόσο, εξετάζοντας το υλικό των βιοχραφιών σύμφωνα με την αρχή των 

συχκοινωνούντων δοχείων και της δυναμικής των ανταλλαχών αποκαλύπτεται τόσο 

η πολυηλοκότητα του φαινομένου, όσο και η αλληλεξάρτησή του από άλλους 

ηαράχοντες, σε σχέση πάντα με το Επιτρεπτό και το Απαχορευμένο.

Το υλικό είναι πλούσιο σε πληροφορίες χια τις συστοιχίες των χεχονότων, είτε 

αυτά είναι σύχχρονα, είτε ακολουθούν το ένα το άλλο. 2την προκειμένη περίπτωση 

εύκολα ανιχνεύονται αντιστοιχίες ανάμεσα στην πράξη του χάμου και στις άλλες 

απαχορευμένες δραστηριότητες, καθώς και στον αποφασιστικό ρόλο της 

Φεμινιστικής ιδεολογίας στην οικονομία των παραπάνω αποφάσεων.

Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την πορεία μιας νέας χυναίκας σε σχέση 

με την απόφαση του χάμου, την ταυτόχρονη έκφραση της Επιθυμίας της χια το

11 Βλ. χια παράδειχμα Μ, Komarovsky (1946), (1970) καθώς και Μ. Horner 
(1968), (1970 a).
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εηάχχελμα, καθώς και την επιλογή φεμινιστικού θέματος ως ερευνητικού 

αντικειμένου. ^

Τελικά είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τα δρώμενα στους τρεις αυτούς 

διαφορετικούς χώρους, εφόσον το υλικό επιβεβαιώνει συνεχώς την αλληλεξάρτησή 

τους.

Η
Εχω ήξερα πια ότι μόνη μου δεν ήθελα να ζήσω. Το μοντέλο της μοναχικής

φεμινίστριας δεν με εξέφραζε ... Παντρευτήκαμε πρόπερσι, αλλά ζούσαμε τρία

χρόνια πριν, μ α ξ ί... Πρίν το χάμο ηηχαίναμε μαζί στους χονείς μου. ερχόντουσαν

καμιά Φορά εκείνοι. Πράχμα που ήταν βέβαια πολύ μεχάλη υποχώρηση χια τις δικές

τους τις αρχές ... Εχω είχα δηλώσει ότι, αν δεν χίνει ο πολιτικός χάμος, δεν

παντρεύομαι, κάποια στιχμή καθιερώθηκε και ο πολιτικός και πια δεν υπήρχαν

επιχειρήματα. Εχω μπορούσα να κρατήσω το όνομά μου, χιατί πριν έλεχα. Έχω το

όνομα μου δεν το αλλάζω." Δεν είχα πια επιχειρήματα. Και κάποια στιχμή ο

πατέρας μου είπε ότι - και πολύ συναισθηματικά με πήρε κάποια στιχμή στο

δωμάτιο, και μου είπε - "κοίτα να δεις, δεν ξέρω τι λες εσύ, εχώ θέλω να

παντρευτείτε". Ε ! είναι εβδομήντα τεσσάρων χρόνων ... ήθελε πάρα πολύ και # ·*
*

ήθελε από πολύ νωρίτερα να παντρευτούμε. Δέν είχα πια κι εχώ κανένα επιχείρημα.

Δηλαδή υπέκυωα. Το να επιμείνω χια λόχους αρχής τό βλεπα λίχο κουτό. Δεν 

κέρδιζα τίποτε κι έτσι παντρευτήκαμε. Το χατίρι του πατέρα μου κάναμε ...

Ένα χρόνο μετά το χάμο -  και όχι νωρίτερα - ηαίρνεται η απόβαση μεταπτυχιακών · 

σπουδών που, αντίθετα με τα ηροηχοόμενα ηαραδείχματα, δεν συμηαρασύρουν το 

ούζυχο:



Με έσπρωξε κι εκείνος σε μεχάλο βσδμό. Δτιλσδη με βοήθησε νσ πάρω την^ 

απόβαση Του το χρωστάω αυτό το ηράχμα, σαφέστατα. Παρ' όλο που χια τη δίκιά 

του λοχική ήταν αδιανόητο να μείνει ένα χρόνο μόνος του και να ψύχω ένα χρόνο 

μόνη μου. Όλα τα χρόνια από τότε ηου χύρισσ από τις σπουδές μου το είχα 

εχκαταλείψει αυτό το σχέδιο. Το είχα εχκαταλείψει, βέβαια, μέσα από μια εξίσου 

έντονη ανάχκη εηαχχελματικής δραστηριοηοίησης. Δηλαδή να ενταχδώ μέσα σε 

μια αχορά ερχασίας ... Αλλα υπήρχε πάντα ένα πρόβλημα, κι όσο περνούσαν τα 

χρόνια κι εκείνος ανέβαινε στην καριέρα του, αυτό χινότανε χια μένα πιο
II

επιτακτικό κιόλας ...

✓

#

Την ίδια περίοδο, στην οποία αναφέρεται η μαρτυρία, παρατηρούμε παράλληλα μιά 

εντονότατη φεμινιστική δραστηριότητα, η οποία εκτός των άλλων, καταλήχει στην 

απόψαση ενός διδακτορικού με αντικείμενο του δέμα που αφορά τις χυναίκες.

Η παραμονή στο εξωτερικό χια μεταπτυχιακά είναι αχχοχενής, στο μέτρο ακριβώς 

που είναι ικανοποιητική και εμπλουτίζει.- Η ανησυχία όμως μιας επικείμενης 

τιμωρίας δεν αποκρυσταλλώνεται χυρω από τις σπουδές αλλά από τη σχέση και

αυτό παρά την υποστηρικτική στάση του συζόχου που προτρέπει στο εχχείρημα.
*

Εκβράζεται στο χώρο της φυλετικής παράβασης, της απουσίας δηλαδή από τη 

συζυχική εστία και μάλιστα στο όνομα ενός διδακτορικού με δέμα άκρως 

απαχορευμένο, καδότι φεμινιστικό. Είναι ενδιαφέρον, λοιπόν, ότι εδώ δεν 

λειτουρχεί ο φόβος χια την επιτυχία του εχχειρήματος αλλά, έμμεσα, ο φόβος της 

τιμωρίας που αφορά τη φυλετική παράβαση. Εικονοχραψείται, και σ' αυτή την 

περίπτωση, η πολυπλοκότητα του φαινομένου που αναλύουμε και η αλληλεξάρτηση 

των τομέων όπου διοχετεόται το χυνακείο δυναμικό.
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Βράδι ήταν mo δύσκολο ... έτσι κι είχα βχει και χυριζσ οκτώ τι ωρσ. εντάξει. 

Κοιμόμουν απ' χις δέκα, έχσι κι αλλιώς δεν υπήρχε 9έμα. Τηλεόραση δεν είχα. 

Ένα βιβλίο σχο κρεβάχι διάβαζα, κοιμόμουνα. Επίσης είχα μια αχωνία σχτιν αρχή 

πιο ένχονη, αρχότερα ... πώς 9α είναι μεχά. Τι επίπτωση 9α έχει αυχό σχην σχέση 

μας ; Το φοβόμουνα ... Κά9ε φορά που συναντιόμασταν, υπήρχε μιά φοβερή ένταση, 

ήταν μια επιπλέον απογοήτευση αυτό. Λόχος ανησυχίας. Δεν ήταν μια κά3αρση η 

συνάντηση ... Εκείνος ήταν π πρώτη Φ ορό που 9α βρισκόταν μόνος του σχην ζωή 

του. Δεν είχε ξαναβρε9εί ποτέ. Πώς 9σ είναι ; Τι 9α μου χρωστάει μετά ; ... Μετά 

και κατά τη διάρκεια, και τι μηχανισμό 9α βρεί και τι 9ά κάνει · ... Δεν είχα
II

πρόβλημα μην με ξεχάσει η ... δεν ήταν εκεί το 9εμσ....

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έρχου, και μάλιστα χωρίς ψυχοσωματικά συμπτώματα, 

κα9ώς και η καινούρια ισορροπία που εηιτυχχάνει το ζευχάρι στην επιστροφή, 

φαίνεται να δικαιώνουν την αρχική υποχώρηση στο 9έμα του χάμου. Οι επι3υμίες 

που ως τότε δεν είχαν εκφραστεί, πολύ μάλλον ηραχματοποιη9εί, αποκτούν 

δικαίωμα ύπαρξης μέσα από αυτή την ανταλλαχή. Η νέα χυναίκα ήταν 

αναχκασμένη να εξαχοράσει την εισβολή στους-χώρους της απαχόρευσης με το 

τίμημα της υηοταχής στο σχήμα του χάμου.

Αν η ηροηχούμεντι περίπτωση εμφανίζει την εικόνα ενός επιτυχούς αποτελέσματος 

των ανταλλαχών, η εμπειρία της νέας χυναίκας που ακολου9εί παρουσιάζεται ως 

ψυχικά μετέωρη. Αυτό φαίνεται να οφείλεται περισσότερο στο χεχογός της 

μεχάλης πίεσης ηου δέχ9ηκε από το περιβάλλον χια το χάμο και λιχότερο στη 

βιωμένη ηραχματικότητα της διαπροσωπικής σχέσης, που λειτουρχεί πολύ 

ικανοποιητικά και μέσα στο 9εσμό. 0 προβληματισμός αυτός διατρέχει το υλικό, 

ηροδίδοντας τη διάρκεια της τραυματικής εμπειρίας.
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Μείναμε σχεδόν δυόμισι χρόνια μαζί, χωρίς να είμαστε παντρεμένοι ... Ήθελα 

πάρα πολύ να συζήσω, δεν είχα βρει ακριβώς τη μέθοδο και την τακτική του πώς 

αυτό το πράχμα να το πω στον πατέρα μου, ο οποίος πάλι ποτέ δεν μου είχε πει 

“παντρέψου", ρητά. Ποτέ. Ήξερα ότι οπωσδήποτε 3α ή3ελε έναν άλλον, αλλά δεν 

με είχε πιέσει καθόλου ... Εκεί αρχίσανε οι ενοχές χια τον πατέρα μου, είχα ένα 

βάρος το οποίο 6έν ήταν τόσο έντονο στην αρχή αλλά κα3ώς περνούσε ο καιρός 

έβλεπα κάποιες στιχμές κάποια στενοχώρια, που εχώ το εισέπραττσ ότι στενοχω-
• I

ριέται που εχω δεν είμαι παντρεμένη.

Την εποχή εκείνη του εσωτερικού αχώνα, όταν ακόμα αρνείται να υπακούσει, 

αρχίζουν τα ψυχοσωματικά συμπτώματα.

»» . . . . . . . .
'Τ ο  σώμα μου μιλούσε χια μένα. Είμαι σιχουρη οτι αυτα που είχα προπερσι ήταν

9έμα με τον μπαμπά μου και με το χάμο, που ήμουνα πιεσμένη από δύο μπάντες ...

Πρίν αποφασίσω, από τη μια έλεχα ναι, απ’ την άλλη έλεχα, χαμώτο χιατί, 9α μας

κάνουνε ό,τι θέλουνε η κοινωνία και οι.χονείς και χιατί όχι εμείς. Απ’ την άλλη

έλεχα ότι (ραίνεται ότι είναι τόσο πολύ δικό σου, έχει φύχει απ’ τους χονείς και

είναι δικό σου και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Και είχα διάφορα, είχα πιαστεί,

είχα ταχυπαλμίες τρομερές, πήχα στον χιατρό και δεν μου βρήκε τίποτα
II

ορχανικό.

Η συναισθηματική φόρτιση μιας πράξης που, παρά τις εκλοχικεύσεις, δεν έχει 

βιωθεί ως πράξη "ελεύθερης βούλησης" εμπεριέχει σήμερα ακόμη ακατανόητα 

στοιχεία, εκείνα ακριβώς που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του φόβου χια μια τιμωρία 

που επικρέμαται, χωρίς όμως να είναι σαφής η προέλευσή της.



Οχσν αποφάσισα να συζήσω με τον ... , ήχαν αυχός ο καιρός χου φεμινισμού,
Μ

χπς συνειδηχοποίησης ...

Η συνειρμική αναδρομή σχην επανασχαιική περίοδο περικλείει χην απάνιηση σχα 

αγωνιώδη ερωχήμαχα που εξακολουθεί να θέχει. Η συνειδηχοηοίηση, η Φεμινισχική 

δράση και η "παράνομη" συχκαχοίκηση επιβαρύνουν υπερβολικά χον ψυχισμό. Η 

σχαδιοδρομΐα παραμερίζεσαι εκείνη χην εποχή από μια βιοπορισχική λύση. Η ιδέα 

ενός διδακχορικοιί ακινηχοποιείχαι πριν ακόμα πάρει μορφή.

Η αίσθηση χου ακαχονόηχου παραμένει, ακόμη και χόχε που ο χάμος περιχράφεχαι 

ως ευχυχής.

II
~ Αισθάνομαι όχι περνάω καλά σ' αυχό χο σπΐχι μαζί χου, κάνονχας μιαν 

αυχόνομη ζωή, όπως κι αν έμενα μόνη μου σχο σπίχι και χρεις φορές χην εβδομάδα 

χον έβλεπα. Δεν αισθάνομαι όχι υπάρχει μια χρομερή ανασφάλεια και θέλω έναν
If

άνθρωπο δίπλα μου. Είναι ένα περιερχο.πράχμα.

δσχόσο, η λύση χου χάμου ηου ακολουθεί προκαλεί ανακαχαχάξεις και ελευθερώνει 

επιθυμίες απαχορευμένες, όπως μια σχαδιοδρομία ηου θα συνδύαζε χο επισχημονικό 

ενδιαφέρον με μια δυναχόχηχα δράσης σύμφωνη με χις ιδεολοχικές επιλοχές. Η 

χυναίκα επισχρέφει σχις σπουδές χης, αλλά και πάλι ο δρόμος δεν παύει να είναι 

σχρωμένος με αχκάθια, όπως δείχνουν ία ψυχοσωμαχικά συμπχώμαχα που 

σημαδεύουν και αυχό χο πέρασμα. II

II
Είμαι σίχουρη όχι αυχά που είχα πρόπερσι ήχαν θέμα με χον μπαμπά μου, με χο 

χάμο που είμουνα πιεσμένη ... πριν αποφασίσω, είχα διάφορα, είχα πιασιεί, είχα 

χαχυηαλμίες ... Δεν έχω ΟΪΙχνά χέχοια, αλλά εκείνη χην εποχή ήχαν συχνά και
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φέτος έτσι ήταν, ένα μαύρο ηράχμα. Πολύ αδιέξοδο, χιατι μιαν περίπου ηεντε
·» s

μέρες πριν αρχίσουν οι τελικές εξετάσεις ...

Οι ετερογενείς τομείς, σπουδών και χάμου, βρίσκονται άμεσα συνδεδεμένοι λάχω 

του κοινού τους υπόβαθρου, του χώρου της Απαγόρευσης και των φυλετικών 

προδιαγραφών. Ο συνειρμός "χάμος-εξετάσεις” εκφράξει τη συχκεκριμένη μορφή 

των ανταλλαχών, στην περίπτωση που εξετάζουμε. Για τον ίδιο λόχο δεν θεωρώ 

τυχαίο το σχήμα που παίρνει ο Φόβος, όπως αποκρυσταλλώνεται στο θέμα της 

εχκυμοσύνης.
/

Εν χένει δεν είχα ποτέ προβλήματα οχείας, δεν έχω κάνει ποτέ εχχείριση,
II

τίποτα ... Αλλά εχώ είχα ξαφνικά ένα φόβο μήπως ήμουνα έχκυος ...

Στο πρόβλημα υχείας που παρουσιάζεται παραμονή εξετάσεων, παρά την 

αντικειμενική πληροφόρηση χια τις παρενέρχειες του φαρμάκου, εισχωρεί ο 

ηαράλοχος φόβος της εχκυμοσύνης. Είναι ο τρίτος χώρος των συχκοινωνούντων 

δοχείων.

Παρά το χεχονός ότι η νέα χυνα'ίκα έχει συνείδηση της χρονικής σύμπτωσης, 

ανάμεσα στις ψυχοσωματικές εκδηλώσεις και τις πιέσεις του περιβάλλοντος της 

χια χάμο, δεν αντιλαμβάνεται το μέχεδος της συμβολικής τους σημασίας ούτε και 

τις μεταξύ τους σχεσεις. Αχνοεί τόσο τους φόβους της παράβασης 

- εηαχχελματικής. Φεμινιστικής - όσο και τους μηχανισμούς που η ίδια έχει 

αναπτύξει χια να τους αντιμετωπίσει, και οι οποίοι δρουν σύμφωνα με την αρχή 

των ανταλλαχών και τείνουν στην εξισορρόπηση των εντάσεων στους διάφορους 

τομείς.
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Η άγνοια αυτή εμποδίζει ιην ψυχική αποσύνδεση από χο βιωμένο τραυματικά 

χεχονός χου χάμου, αποσύνδεσπ που 3α επέχρεπε χην ορισχική καχαχώρπση κ α ι"  

λήξη χου, με αποτέλεσμα χο άχομο να εξανχλείχαι σε ασυνείδητες συγκρούσεις που 

οόηχούν σε αδιέξοδα. Γισχί η άχονη ενασχόληση μ'ένα χεχονός που παραμένει 

σκαχανόηχο δεσμεύει χο άχομο, αναχαιχιζονας δημιουρχικόχερες επενδύσεις σε 

άλλους χομείς. Τέλος η ανατροφοδότηση που όέχεχαι χο άχομο απο χις πράξεις 

χου, λάχω χης άχνοιας βραχυκυκλώνεται, με αποχέλεσμα χην αποδυνάμωσα και χην 

αποθάρρυνα η, που μοιραία αντανακλώνται και σχις όυναχόχηχες προβολής σε 

μελλονχικους χρόνους.

Νηςαλιόχερη μαίνεται π μαρχυρία που ακολουθεί.

Η σχέση φτιάχτηκε σε μια κακή εποχή, χωρίς δουλειά, με μηλοκάρισμα στις 

σπουδές ... Ήταν χια πάρα πολλούς λόχους ανακουφιστική και δετική, χωρίς 

(ροβερές εξάρσεις και χωρίς φοβερά δράματα. Η ιστορία του χάμου ήταν υποχώρηση, 

από μια έννοια, στην οικοχένεια, χωρίς να μου έχει ειπωθεί ποτέ ρητά από κανένα. 

Ικανοποιούσα κάποιους ανθρώπους χύρω μου. Βεβαίως ικανοποιούσα κάπως και τον 

εαυτό μου, ειδάλλως δεν δα τό 'χα κάνει. Δέν εχω αποφασίσει τι τύπου 

ικανοποίηση ήταν η δίκιά μου, χια νά' μαι ειλικρινής, ταυτόχρονα είχα και μια 

μεχάλη άρνηση σ' αυτό το ηράχμα. Τό κανα έτσι, σαν να μην του έδινα σημασία. 

Κι'αυτό συνεχίζω, σαν να μην έχει συμβεί. Πολιτικός χάμος, αυτό c-ταίει, ήταν πιο 

ανώδυνη η ιστορία... (χέλιο)... Δεν μπορώ να πω, πως το χρειαζόμουνα εχώ η ίδια
If

και χο ‘κανα ... Είμαι αμήχανη σχο δέμα ...

Η καθιέρωση χου πολιτικού χάμου, παρ όλο που διευκόλυνε κάποιες νέες χυναίκες 

της έρευνας να χον αποφασίσουν, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως καθοριστικός 

παράχων. 0 αυχοσαρκασμρς και το χιούμορ των διηχήσεων δείχνουν όχι οι
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γυναίκες αξιολογούν σωστά το ούλο του, χεχονός που εηαλη3εύεται άλλωστε από 

ανάλογες περιπτώσεις χάμων που έγιναν ηοίν τη μεταοού3μιση.

II
Όσο χια τον περίγυρο, οι πολύ στενοί σίλοι αντιμετώπισαν την όλη υπό3εση του 

χάμου αρνητικά, πριν χίνει. Μετά, την αντιμετώπισαν ουδέτερα παίζοντας κι αυτοί 

το παιχνίδι ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν με στενοχώρησε, 

η άρνηση είναι σχετική, ο καδένας έχει ανάλοχα προβλήματα και αναγνωρίζει τα 

ζόρια χύρω απο το 3έμα.

Γίνεται «.ανερή π κοινωνική διάσταση του φαινομένου της υποχώρησης των 

χυναικών σε πατριαρχικά σχήματα, παρά την ιδεολοχική τους απόρριψη και την 

πρακτική, που εστιάζονται στην κατάρχηση αυτών ακριβώς των πατριαρχικών 

σχημάτων.

Γίνεται επίσης σασές ότι πίεση ασκείται και εκ μέρους των σίλων. με αποτέλεσμα 

να ενερχοποιούνται και νέοι μηχανισμοί ενοχοποίησης, κάποτε τόσο δυνατοί όσο 

και οι εσωιερικευμένοι καταναχκασμοί. Εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς την 

εηιβαρυντική λειτουρχία τους, καδώς βρίσκουν ήδη τη χυναίκα σε περίοδο κρίσης 

και ψυχικής αμσιδυμίας.

Οι μηχανισμοί ενοχοποίησης παίζουν σημαντικό ρόλο στη δυναμική των ελιχμών, 

στους οποίους κατασεύχουν οι χυναίκες χια να λυτρωβούν από τους {.όβους τους.

If
Γιατί υπάρχει και μια ιστορία ενοχών που έχει φτιάξει σε όλες μας η 

αυτολοχοκρισία. Πολλές δεν άντεξαν τη φεμινιστική πρόκληση και ανέκρουσαν 

πρύμνα ... Ιυμπτωματικά ίσως, πολλές από την ομάδα μου παντρευτήκαμε με 

διασορά ημερών ! Ίσως α ν τό  χαμέ συζητήσει και ενδεχομένως η μια είχε
Λ » ·
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λοχοκρίνει την άλλη όχι 3α παντρευτεί (χέλιο), δεν αποκλείεται να unv είχε χίνει.

Έτσι έχινε στα μουλωχτά ... Δεν το συζήτησα. Οσο χια την πράξη του χάμου, είχα

επι3υμία. Είναι λά3ος να το αποδίδεις στους άλλους, είχα συνείδηση ότι οι

χονείς 3α ανακουφιστούν ... κι άλλες πράξεις όμως 3α τους είχαν ανακουφίσει και

δεν τις έκανα. Αηο μένα ξεκινούσε και σε μένα τελείωνε ... Κάποιος &όβος πολύ
*·

βα3ύς, πρέπει να υπάρχει σ'αυτή την ιστορία ...

Αναχνωρίζουμε εδώ τις τεράστιες αντίρροπες πιέσεις που υφίσταται η 

συνειδητοποιημένη χυναίκα, με αποτέλεσμα την ψυχική της εξάντληση και κάποτε 

την παραίτησή της. Αυτές οι πιέσεις, στις κρίσιμες καμπές της ζωής, όημιουοχούν 

εντάσεις που ηαχιόεύουν το άτομο σ' ένα χώρο ουδέτερο, ανάμεσα σε δύο 

στρατόπεδα, όπου κά3ε κίνηση βιώνεται ως εξίσου απειλητική.

Για το λόχο αυτό, είναι νόμιμο να 3εωρεί κανείς 3ετική την οηοιαόήηοτε 

σχρατηχική που χρησιμοποιεί το άτομο χια να υηερβεί το αδιέξοδο. Η οικονομία των 

ανταλλαχών αποτελεί, κατ' αυτή την έννοια, ηαράχοντα εξισορρόηησης άκρως 

αποτελεσματικό, παρά τις αντιφάσεις που εμπεριέχει.

Πράχματι σε όλες τις περιπτώσεις που ο χάμος συνάητεται, έστω και με στοιχεία 

ψυχικού εξαναχκασμού, παρατηρούμε την ενερχοηοίηση χώρων που χια μια μακρά 

περίοδο βρίσκονταν σε πλήρη αδράνεια. Είναι περιττό να εηαναλάβουμε ότι 

πρόκειται χια χώρους αηαχόρευσης. Γι αυτόν το λόχο 3εωρώ ενδιαφέρουσα την 

οπτική που αναόεικνύεται από την περίπτωση που ακολου3εί και που μπορεί να 

3εωρη3εί ως η αρνητική εικονοχράΦπση όλων των ηροηχουμένων.

II
Δεν χρησιμοποιώ το χαρτί μου. Δεν έχω καμιά δουλειά τώρα, ανίκανη 

αισΰάνομαι να βρω δουλεμένα έχω πρωτοβουλία. Κάνω πολλά μικρά, αλλά δεν



αφιερώνω ιον εαυτό μου σε ένα ... Το πρωί όταν σηκώνομαι, έχω κατάθλιψη. 

Κλασική ένδειξη αυτού που έχει η μάνα μου και η αδερφή μου, έχω συμφιλιωθεί με 

την ιδέα ότι τους μοιάζω. Μετά σηκώνομαι, έχω αποφασίσει μ αυτή την κατάθλιψη 

να κάνω πράχυατα. Εχω χιλιάδες μικροηροχματάκια. Και ένα τραπέζι συνέχεια 

χεμάτο με χαρτικά, έχει επάνω όλα μου τα ενδιαφέροντα που έρχονται απέξω και 

στοιβάζονται στο τραπέζι, και υπάρχει μια ανάχκη χια διαρκή ταξινόμηση. Αυτό με
«I

χαρακτηρίζει, να ταξινομώ ηράχματα ...

Ενα ταξίδι στην ιδιαίτερη πατρίδα της δίνει την ευκαιρία χια τη σύχκριση δυο 

διαφορετικών κόσμων. Οι εικόνες που αναπολεί εκφράζουν το αδιέξοδο των δικών 

της εηιλοχών.

"  ... Η φίλη μου κάθεται και καπνίζει απ'ιο πρωί μέχρι το Ρράδι και σκέφτεται και

λυπάται, εσωτερικευμένες θλίψεις και υποταχές. Και πάρα πολλή εξυπνάδα μαζί. - 

Αυτή η αίσθηση της χυναίκας του σπιτιού που κάθεται, και η ζωή κυλά ει... Οι 

Φίλες μου παλεύουν μες στο χάμο και βχάζουν θετικά ηράχματα. Είχα σύχκρουση. 

Άρχισα να σκέφτομαι το χάμο. Άμα βρεθεί ένας καλός άνθρωπος, θα κάτσω και θα 

παντρευτώ. Ένιωθα ένοχη που το σκέφτηκα σε σχέση με την ομάδα μου. Ήταν 

βασανιστικό. Ήταν ανακουφιστικό κιόλας που είδα τα καλά μιας σχέσης χάμου.

Οι χυναίκες όμως που είναι σαν πατσαβούρες υπηρέτριες ; Και χια τον καλό άνδρα, 

το φλιτζανάκι του καφέ δεν είναι δικό του πρόβλημα πάντως ... Εχώ δεν 

παντρεύομαι, χιατί Φοβάμαι μη χίνω η μάνα μου, και είμαι η μάνα μου, δεν την 

έχω ξεπεράσει.

Γίνεται Φανερό ότι την εποχή της έρευνας η νέα χυναίκα βρίσκεται 

ακινητοποιημένη ανάμεσα σε αντιφατικές επιθυμίες, επιθυμίες που, λόχω 

προσωπικών βιωμάτων, θεωρούνται από την ίδια απειλητικές. 0 χάμος στη δική
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ιη ς  περίπτωση βιώνεται σαν μια ηαχίόα που 9α. συνθλίψει την ίδια και τη 

όημιουρχικόιητά της, όπως ακριβώς είχε συνδλίψει τη μητέρα της. Δεν είναι 

δυνατόν να θεωρηθεί καταφύχιο προσωρινής ανακωχής, στον όιεκόικητικό αχώνα 

της ως Φεμινίστριας. Ταυτόχρονα όμως ο θεσμός διατηρεί όλη του τη δύναμη, με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η απομυθοποίησή του, όπως συνέβη με τις 

προηχουμενες περιπτώσεις. Απορρίπτει το χάμο αναγνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα 

τη συμβολική του ισχύ.

Βιώνω πολλούς φόβους και αδιέξοδα μέσα στην ομάδα,... πόση σχέση εχει με 

την πραγματική ζωή ... Είναι ένα 8ολό νερό που κα8αρίζει καμιά Φορά. Ο χρόνος
II

3σ εξηχήσει πράχματα.

Η ένταξη στο φεμινιστικό χώρο αποτελεί ιδιαίτερα απειλητική παράβαση, καδώς δεν 

μετριάζεται με άλλου είδους συμβολικό αντιστάθμισμα. Η χυναίκα ακινητοποιείται 

ως προς τη Φεμινιστική πρακτική στο βα3μό που δεν προβαίνει σε ανταλλαχές. Η 

συχκεκριμένη χυναίκα αποχωρεί, προσωρινά, από την ομάδα, ενώ παράλληλα οι 

ενδοψυχικές συχκρούσεις της αντανακλώνται τόσο στο χώρο πνευματικής 

δημιουρχίας - διακόπτει το διδακτορικό εν τη χενέσει του - όσο και του 

επαχχέλματος. Η νέα χυναίκα βιώνει ένα υπαρξιακό αδιέξοδο.

Υστερα από τα παραπάνω, 8εωρώ νόμιμο να επανεξετάσω τους όρους ερμηνείας και 

να αξιολοχήσω εκ νέου τους τρόπους εφαρμοχής των ασυνείδητων στρατηχικών.

Δεν μπορεί να χίνει πλέον λόχος χια το χάμο ως απλή εηιλοχή του "φυσικού 

προορισμού" των χυναικών, αλλά ούτε και χια απλή υποχώρηση σε δέσεις 

παραδοσιακές, λόχω εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων, μια παράδοση άνευ όρων 

δηλαδή. Αντίδετα, 8εωρώ την πράξη του χάμου σαν ένα από τα πολλά μέτωπα του 

αχώνα, και άρα μέρος του;σμστήματος των ανταλλαχών, που τείνουν στη δυναμική



εξισορρόπησα πολλών τομέων δράσης ταυτόχρονα. Συνοψίζοντας, 3α έλεχα ότι ο 

χάρος χια τις νέες φεμινίστριες είναι ια λάτρα ηου εξαχοράζουν ιόσο την ^  

εηαχχελματική τους επιτυχία όσο και τη φεμινιστική τους στοάτευση.

Η ανσχκη των ανταλλαχών και η μορφή ηου παίρνουν στη ζωή των χυναικών είναι 

αποτέλεσμα της 3εμελιώόους καταπίεσης ηου υφίστανται ως φύλο, υε όεόορένο ότι 

οι χώροι των αηαχορεύσεων είναι κοινοί χια όλες τις χυναίκες. Με αυτήν τη 

λοχική δεν εκπλήσσει η κεντρικότητα του χάρου ως της κατεξοχήν 

αντιστα3μιστικής πράξης στην εηαχχελρατική Παράβαση, όταν ραλίστα αυτή 

επιβαρύνεται και με φεμινιστικές δραστηριότητες.

δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Φεμινιστική διάσταση αποτελεί ιδιαίτερη επιβάρυνση 

στην ψυχική οικονομία των χυναικών. Ταυτόχρονα, όμως, αντιπροσωπεύει το 

μοναδικό τρόπο υπέρβασης των ορίων που η κοινωνία έχει επιβάλει στις χυναίκες. 

Ανχί3εχα από τους άλλους αηαχορευμένους χώρους, που επιτρέπουν τη μεοική 

ανεξαρτητοποίηση ίεηάχχελμα, σπουδές, σεξουαλικότητα), ο φεμινισμός είναι η 

μόνη οδός προς την πλήρη υπέρβαση του φυλετικού ρόλου. Αυτή η διττή υπόσταση 

του Φεμινισμού στην ψυχική οικονομία - επιβάρυνση και μαζί διαδικασία 

απελευ3έοωσης -  3α μπορούσε να εξηχήσει την παράδοξη πράξη ενός χάρου 'ηαοά 

τη 3έληση'. Στο ερμηνευτικό σχήμα που προτείνω μια τέτοια πράξη αποτελεί 

υπαναχώρηση και ταυτόχρονα βήμα απελευ3έρωσης, όπως προέκυψε από τη 

συχχρονική ανάχνωση ετεοοχενών τομέων από το υλικό των βιοχραφιών.

Όσον αφορά τη διαπίστωση των ανταλλαχών μεταξύ χάρου και παραβάσεων, την 

ενερχητική χρησιμοποίηση δηλαδή μιας φαινομενικής υποχώρησης ηροκειμένου να 

εηιτραπεί η απαχορευμένη δράση σε άλλους τομείς, ένα είναι βέβαιο: οι ίδιες οι 

χυναίκες βίωσαν την ημι^ξη του χάρου αποκλειστικά σαν υποχώρηση, σαν μια
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εμπειρία που εχχρά&εται, περισσότερο ή Λιτότερο έντονα, στο πλαίσιο των 

καταναγκασμών. Επ' ουδενί λόχω αντιλαμβάνονται τη λανδάνουοα δυναμική των 

πράξεων τους και επομένως στερούνται και πάλι τη δετική ανατροφοδότηση της 

εηιλοχής τους, ως όρώντα άτομα.

Η χρησιμοποίηση του δεσμού ως μοχλού προόδου επιβεβαιώνεται και από τη σύχκριση 

της τρίτης κατηχορίας με τις δύο προηγούμενες. Αναφέρδηκε ήδη ο 

σναχαιτιστικός ρόλος που είχε ο χάμος χια τις χυναίκες της πρώτης και της 

δεύτερης κατηχορίας.

Γιατί, όπως <ράνηκε από τα προηχούμενα κεφάλαια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χια 

τις μεχάλες χυναίκες ο χάμος έδρασε ανασταλτικά ως προς τις επιδυμίες τους χια 

επιστημονική και επαχχελματική πραχμάτωση. Το ίδιο συνέβη και με τις χυναίκες 

της δεύτερης κατηχορίας, αν και ηαρατηρείται ήδη μια μεχαλύτερη ρευστότητα 

μεταξύ (φυλετικών επιταχών και άλλων διαστάσεων κοινωνικής συμμετοχής μετά 

τη συνειδητοποίησα

Πάντως, πρέπει να τονιστεί ακόμη μία ΐρορά ότι σε όλες τις χυναίκες της έρευνας, 

μετά τη ιήεμινιστική ένταξη, η στρατηχική των ανταλλαχών ισχύει και είναι 

απολύτως διακριτή. Τα σχήματα που πεοιχοάίρω βρίσκουν απλώς την πληρέστερη 

και καδαρότερη μορί>ή τους στις χυναίκες της τρίτης κατηχορίας, ιδιαίτερα στο 

δέμα του χάμου, όπου εστιάστηκε αυτό το μέρος της ανάλυσης.

6α ήδελα να προσδέσω μια τελευταία παρατήρηση χΓ αυτή την κατηχορία 

παντρεμένων χυναικών. Το υλικό έδειξε ότι η δυναμική των ανταλλαχών τείνει 

στη δημιουρχία ενός νέου σχήματος συμβίωσης, που εκφράξει τη δεμελιώδη αλλαχή 

που έχει επέλδει στο παραδοσιακό μοντέλο. Γιατί αυτό που χαρακτηρίζει τους
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χάμους αυτούς, είναι π τεράστια διαφορά από το παλιό σχήμα, κα9ώς και η ^ 

υιο3ε'τηση νέων συμπεριφορών απέναντι στις προκλήσεις μιάς αντίξοης 

πραγματικότητας. Ενώ δεν μπορούμε να μιλήσουμε χια ένα αποκρυσταλλωμένο 

σχήμα "σύχχρονου" χάμου, εηισηυαίνεται ωστόσο η επανάληψη ορισμένων 

χαρακτηριστικών, σε όλες τις περιπτώσεις, ί ΐς στοιχεία του μοντέλου 9α 

αναγνωρίζαμε την κατάρχηση του φυλετικού καταμερισμού της ερχασίας, την 

ανεξαρτησία κινήσεων, κα3ώς και την παραδοχή του εηαχχελματικού και 

κοινωνικού προβληματισμού και των δύο συζύχων συχχρόνως. Διαφαίνεται, εντέλει, 

η ένταξη των στοιχείων αυτών σε μια δυναμική και συνολική θεώρηση, που απαιτεί 

την ουσιαστική συναισθηματική επένδυση και τη συνεχώς ανανεούμενη δέσμευση 

και των δύο προσώπων στη σχέση12.

4.2. “Το μεγάλο 1θχτ" i  το τίρ,ιρα της ρ-οναξιάς

Ας εηανέλ3ουμε όμως στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέες φεμινίστριες, της 

τρίτης κατηχορίας, που συνειδητά απορρίπτουν το 9εσμό του χάμου. βς προς το 

εηάχχελμα διαπιστώνει κανείς την επανάληψη του χνωστού μας πια σχήματος, της 

μη χραμμικής δηλαδή εξέλιξης, ίσως στην περίπτωση τους πιο οξυμένο από την

12 Τις σύχχρονες αυτές τάσεις αλλά και τις δυσκολίες παραδοχής της νέας 
τάξης πραχμάτων από τους άνδρες παρουσιάζουν τα κλασικά στην ξένη 
βιβλώχραφία έρχα των : Rh. Rapoport, R. Rapoport, (1971), (1976). Πιο πρόσφατα 
η R. Hert (1966) επικεντρώνει την ανάλυσή της στις κοινωνικό-οικονομικές 
μεταλλαχές και τις επιπτώσεις τους στην ιδεολοχία των νέων ζευχαριών. Βλ και 
J.Z. Giele (1978) που θεωρεί τη μεταλλαχή των κοινωνικών ρόλων των φύλων ως 
το νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
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υπαρξιακή αναζήχηση, χωρίς ένα χώρο ανακωχής που αντιπροσωπεύει ο χάμος. Οι 

χυναίκες αυχής χης καχηχορίας, διαχηρώνχας όλα χα. μέχωπα ανοιχχά, 

δυσχεραίνουν σπυανχικά χο έρχο χους. Γιαχί αναμ&ίβολα ο χάμος εξακολουθεί να 

αποχελεί χώρο ασφάλειας, όπως είδαμε από χις εμπειρίες· χων χυνοικών που 

"ενέδωσαν". ιταυχή χους χπν πράξη εκείνες μπόρεσαν, αφενός, να επιδοτούν 

σχεχικά απρόσκοπχα σχα "αηαχορευμένα" έρχα χους, αφεχέρου να εσχιάσουν χις 

προσπά3ειές χους σχην ουσιασχική αλλαχά χου περιεχομένου uuxou χου θεσμού.

Είναι ενδιαφέρον πως η υπαρξιακή οναζήχησπ χου αχόμου-χυναίκα που όρυ, όσο 

αυχό είναι όυναχό, έξω από χα όρια, χου Φυλεχικού ρόλου, χαρακχ παίζεται από άχχος 

χο οποίο διαπερνά όλους χου χομείς χης όρασχηριόχηχάς χου. Το άχχος αυχό, τίμημα 

χου ηροχωρήματος, είναι εξανχλπχικό, εφόσον αυξάνει χις ήδη υηάρχουσες 

δυσκολίες, κοινές χια όλες χις Φεμινίστριες. Ταυχόχρονα όμως αποχελεί κινηχάρια 

δύναμη χια χη δημιουρχία νέων σχημάχων, λιχόχερο καχαηιεσχικών χια χτι χυναίκα.

Ένας τομέας όπου οι νέες χυναίκες, που δεν παντρεύτηκαν, συνανχούν μεχόλες 

δυσκολίες είναι ο χομέας χων ερωχικών σχέσεων. Ξεκινώνχας από χην αρχή χπς 

απόρριψης χου χάμου, επενδύουν σχις αξίες χης ελεύθερης επιλοχής και χπς 

ποιόχηχας μιας ουσιασχικής σχέσης. Το πρόβλημα εδώ είναι όχι οι άνδρες, ακόμη 

και εκείνοι που ανήκουν σχους πιο προοδευχικούς πολιχικά χώρους, επιμένουν να 

διαχπρούν συνχηρηχικόχερες, ως προς χις χυναίκες, θέσεις όσον αφορά χις σχέσεις 

χων δύο φύλων, ηράχμα που αναχκάζει σε νέες αντιπαραθέσεις.

Σχις ηεριπχώσεις εκείνες που υπάρχει διάρκεια σε μια σχέση, ηαράχηρούμε χάσεις 

εηισχροφής σε παραδοσιακόχερες μορφές και συμβιβασμούς, που τι χυναίκα είναι 

αναχκασμένη να κάνει προκειμένου να διατηρηθεί ο δεσμός. Σχην ηερίηχωση αυχή, 

η χυναίκα βαίνει χην όποια υηοχαχή σαν ιδεολοχική ανχίφαστι, χεχονός που 

επιβαρύνει χόσο χην ίδια, όσο και χη σχέση. Παρά χην επιβάρυνση όμως, Φαίνεχαι



πως η υποχώρηση σε θέσεις· ηου υπόσχονται Λιτότερες συγκρούσεις- επιτρέπει στις 

άλλες απαγορευμένες δραστηριότητες να αποκτούν μεγαλύτερο δυναμικό. Ο,Τι 

μαίνεται αντίφαση, αποτελεί και πάλι συμβιβαστική λύση, ένα είδος ανταλλαχής 

που επιτρέπει, τη 5>ορσ αυτή, στη χυναίκα να ημραμείνει έξω αηό το σχήυα του 

χάμου.

Ας παρακολουθήσουμε τον προβληματισμό τους.

Οτι οι χιιναικες μπορούν να μείνουν και μονές τους είναι σαφές δειχμα 

δύναμης, αλλά ίσως είναι και μια κούραση, μια απογοήτευση. 6εωρώ ότι είναι 

πάρα πολύ κακά. Αυτό που προσπαθώ με τον εαυτό μου είναι ότι δεν θέλω να 

σκοτώσω την επιθυμία μου να υπάρχω με έναν άντρα. Να φθάνουμε στο σημείο να 

σκοτώσουμε την επιθυμία μας. Και δεν είμαι σίχοιιρη ότι αν σκοτώσεις ένα
Μ

κομμάτι σου, μια επιθυμία σου, ξεχειλίζει η ζωή απο τα υπόλοιπα ...

Η αντίφαση ιδεολοχίας και της συχκεκριμένης ερωτικής σχέσης, χωρίς να 

ξεηερνιέται, βιώνεται σαν αναχκαίο κακό.

II
Είναι ο κλασικός έλληνας άντρας, ο οποίος δημιουρχεί προβλήματα στη σχέση 

του παρ' όλο που έχει όλη την εξυπνάδα και τη χνώση. Και έχει ασχοληθεί με το 

θέμα. Έχει το θάρρος και το θράσος κιόλας να παραδέχεται ότι είόσον είναι 

κεκτημένα του δικαιώματα χιατί να τα χ ά σ ε ι; Ξέρει ότι όπως έκανε ανέκαθεν στο 

σπίτι του, θα πατήσει μια Φωνή και το θηλυκό δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε · 

όλο αυτό το κακό που χίνεται. Γιατί χίνεται κακό όταν χαλάς τη ζαχαρένια του. 

Βέβαια υπάρχει μια βελτίωση, αλλά βχαίνει κατά καιρούς και με αναστατώνει. Το 

ευτύχημα είναι ότι είναι καλής πάστας άνθρωπος και άμα τον πάρεις με το καλό 

βελτιώνεται. Αρκεί να ο ν  αισθανθεί όχι τον ανταγωνίζεσαι.



Όταν η ισορροπία εξασφαλίζεται, τότε υπάρχουν περιθώρια χια τις ζωτικές 

εηαχχελυατικές και «εμινιστικές δραστηριότητες.

Οι ώρες μας δεν συμπίπτουν απολύτως και έτσι έχω την αυτονομία μου, τη 

δουλειά μου, την άνεση να δω δικούς μου «ίλους ... Είναι μια σχέση που δεν ιιας 

α«ήνει να βαλτώσουμε. Ενας συνεχής διάλοχος με το μαχαίρι στο κόκκαλο ...

9εωρώ βέβαια ακόμα άδικο ότι δεν μπορώ να είμαι αυθόρμητη σαν άτομο, όπως έχει 

αυτός το δικαίωμα σαν άντρας, χιατί δεν πρέπει εχώ να τον ηροκαλέσω και να τον 

στενοχωρήσω. Έχω όμως τη δουλειά μου που με ενδιαφέρει πολύ, τις «ίλες μου, 

όσο πιο καλά είμαι εχώ μ'αυτά που κάνω ανεξάρτητα, άλλο τόσο είμαστε καλά
Μ

μ α ζ ί...

2ύμ«ωνα με τη δική μου αξιολόχηση, η ψυχική επιβάρυνση προέρχεται τόσο από τη 

μη συνει6ητοποίηση αυτού του ελιχμού των ανταλλαγών όσο και από τη σχετικά 

παραδοσιακή μορ«ή της σχέσης. Ότι πρόκειται χια ανταλλαχη επιβεβαιώνεται και 

από τις καλύτερες επιδόσεις στον επαχχελματικό και πολιτικό τομέα.

Στην καλύτερη περίπτωση, η μόνιμότερη σχέση παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά ενός 

"επιτυχημένου" χάμου, έτσι όπως αυτός επαναπροσδιορίζεται μέσα από την πρακτική 

των παντρεμένων νέων «εμινιστριών: προσπάθειες σεβασμού της αυτονομίας, της 

ελευθερίας κίνησης και των προτεραιοτήτων του καθενός, έξω από τα σχήματα του 

«υλετικού καταμερισμού της ερχασίας.

Οι εκβράσεις που χρησιμοποιούν οι χυναίκες, "το μαχαίρι στο κόκκαλο", "ισορροπία 

τρόμου", αναδεικνύουν το πρόβλημα σε όλη του την έκταση. Δείχνουν τόσο τη 

δυσκολία των σχέσεων μς*το άλλο «ύλο, επαυξημένη από την πολιτική διάσταση,



όσο και ιούς ενδόμυχους φόβους μιας τιμωρίας, που η πραχματικότητα Φαίνεται να 

δικαιώνει, ΰι Φεμινίστριες δρουν κάτω από τη συνεχή απειλή κυρώσεων που 3α τους 

επιβλη3ούν κά3ε Φορά που 3α υπερβούν ένα όριο. Γνωρίζουν καλά ότι τα όρια είναι 

μεν διαπραγματεύσιμα, δεν επιτρέπεται όμως π κατάρχησή τους.

Ελάχιστα έχουν αλλάξει στο 3έμα. αυτό οι κοινωνικές συν3ήκες στα τριάντα χρόνια 

που χωρίζουν την εμπειρία της μεγαλύτερης χυναίκας, που επέλεξε το χάρο 

συν3λίβοντας τις δυνατότητες της, και της νέας φεμινίστριας, που διστάζει να 

προχωρήσει σε μεταπτυχιακά που 3α την αηομακρύνουν από την Ελλάδα. Οι 

απαντήσεις των αχαπημένων τους συχκλίνουν αποκαλυπτικά :

I I  , ,  ,  ,
Τελείωσα Χημεία. Ή3ελα να συνεχίσω αλλα χνωρισα τον Κύριο μου ... Μου είπε 

μια πολύ απλή κουβέντα "βέβαια ελεύδερος άνδρωπος είσαι, άμα πας να σπουδάσεις,
Μ

δεν σημαίνει ότι εχώ 3α σε περιμένω ..."

Κανείς δεν σε εμποδίζει να φύχεις, μόνο που 9έτεις εαυτήν εκτός
II

κόμματος.

Κάποτε, ωστόσο, ούτε το σχήμα "διατήρηση της σχέσης με ανταλλαχή στα άλλα 

επίπεδα" φαίνεται εφικτό. Όταν η διεκδίκηση της προσωπικής ανάπτυξης δεν 

υποχωρεί μπροστά στις πιέσεις, η σχέση διαλύεται.

Εχώ είχα ανάχκη να προχωρήσω ... Αν έμενα μαζί του, 9α παντρευόμασταν, 8α 

κάναμε οικοχένεια, δα... δα... δα... Δηλαδή δεν βλέπω πως δα μπορούσαμε να πάμε 

χια παράδειχμα στο Παρίσι μαζί ή να κάνουμε άλλα πράχματα μαζί. Αυτός ήδελε 

και 5 παιδιά. Εχώ δεν ήδελα κανένα. Από ένα σημείο και ύστερα δεν πήχαινε η 

σχέση. Ήδελα να κάνω πράματα. Δικά μου. Μόνη μου. Ταξίδια, σπουδές, μ' έναν



γκόμενο και με μια σχέση τέτοιου επιπέδου δεν τα κάνεις. Υπηρετείς τη σχέση. 

Και φαντάζομαι τό'νιωθα και ενστικτωδώς ότι χιο μένα είναι ηαχίδα αυτή η
II

ιστορία... χωρίσαμε...

Οι «όροι επαληθεύονται:

Οι σχέσεις πια είναι δύσκολες ... Όσο περνάει ο καιρός χίνονται και
··

χειρότερες. Επειδή το παραμύθι δεν στήνεται πια τοσο εύκολα.

Ένας από τους κύριους λόχους που κάνουν το παραμύθι να μη στήνεται πια τόσο 

εύκολα είναι και ο οόβος των ανδρών απέναντι στα νέα σχήματα. Όπως 

διασαίνεται από πολλές μαρτυρίες, οι νέοι άνδρες σήμερα, στην ηλειοψηοία τους, 

υιοθετούν βέβαια το σχήμα των ελεύθερων σχέσεων, δίνοντάς του όμως, συχνά, 

διαφορετικό περιεχόμενο. Αξιολογώντας λανθασμένα την ελεύθερη εηιλοχή ερωτικού 

συντρόφου ως ελευθεριότητα, ξαφνιάζουν και αποθαρρύνουν τις  χυναίκες, κάνοντας 

τες μερικές $ορές ακόμη και να παραιτηθούν από την αναζήτηση μιας σχέσης.

Οι νέες χυναίκες της έρευνας επιμένουν στην εκδοχή μιας ουσιαστικής 

ανθρώπινης επαφής ως προϋπόθεση χια κάθε είδους σχέση, μέσα κι έξω από το 

χάμο. Οταν δεν την βρίσκουν προτιμούν τη μοναξιά, περιορίζοντας δραματικά αυτό 

τον τομέα της ζωή τους40.

40 Το πρόβλημα αυτό, ιδιαίτερα οξύ χια τις νέες κυρίως χυναίκες, συνοψίζεται 
πολύ καλά με τον όρο "feminization of loneliness", που θα μπορούσε εδώ να 
αποδοθεί ως "εκθήλυνση της μοναξιάς" βλ. D. Rosenfelt, J. Stacey (1987) σ. 348. 
Από την άποψη αυτή, δεν είναι τυχαία η ανάπτυξη των χυναικείων δικτύων 
αλληλεχχυης. Το θέμα είναι βέβαια τεράστιο κα*ί 9α άξιζε να αποτελέσει 
αντικείμενο μιας ιδιαίτερες μελέτης.



θα ήταν ωστόσο λάθος το ασύμβατο των προσδοκιών στον ερωτικό τομέα να 

θεωρηθεί ως το αποκλειστικό αίτιο χια τη συρρίκνωση της ερωτικής ζωής ηοδ 

διαφάνηκε από την ανάλυση του υλικού.

Χωρίς να υποστηρίζω ότι οι νέες Φεμινίστριες δεν ερωτεύονται με πάθος και δεν 

απογοητεύονται βαθιά, από την έρευνα φάνηκε ότι ο ερωτικός τομέας έχει αρχίσει 

να συρρικνώνεται, χια να δώσει χώρο σε άλλες δηυιουρχικές δραστηριότητες. Αυτό 

χίνεται φανερό και αηό την κατανομή των θεμάτων στο υλικό των όιηχήσεων.

Στις νέες φεμινίστριες όιαχράφεται, καθαρότερα αηό οηοιαόήηοτε άλλη κατηχορία, 

η αναζήτηση της νέας ταυτότητας, η συνάρθρωσή της με ένα. ευρύτερο φάσμα 

δυνατοτήτων και ταυτόχρονα η ριζική αμφισβήτηση των φυλετικών ορίων, 

θα έλεχε κανείς ότι η αναζήτηση της προσωπικής έκφρασης όπως και η πολιτική 

πρακτική περιορίζουν την έκταση των ερωτικών προβληματισμών. Αυτό, σ ένα, άλλο 

επίπεδο, σημαίνει ότι καταρχείται το στερεότυπο της ερωτικής σχέσης ως κέντρο 

βάρους στην όλη οικονομία της ζωής. Η έρευνα έδειξε ότι οι δυο ακραίες θέσεις 

επάνω στο συνεχές αυτής της προόδου ορίζονται, από τη μια μεριά, από την 

παραδοσιακή μορφή των βιωμάτων των μεχάλων χυναικών, την πρώτη εκείνη 

περίοδο της ζωής τους, και άηό την άλλη από τις ποικίλες εμπειρίες των νέων 

φεμινιστριών, όπου καινούριες προτεραιότητες προκαλούν σημαντικές 

ανακατατάξεις.



Συμπέρασμα

Μέσα από τις "α^π^ησεις ζωής" ενός ορισμένου αρι9μου αστών χυναικών, στις 

σελίδες που ηροηχή9ηκαν προσπάθησα να δείξω πως τα γυναικεία αυτό ατομικά 

πεπρωμένα υ^αίνονται πάνω σ’ένα κοινό στημόνι φυλετικών επιταγών και 

απαγορεύσεων.

Οι επιταγές αυτές, που συνιστούν το γυναικείο μοντέλο, παρά τις όποιες 

προσαρμοστικές μεταρρυθμίσεις, δεν έχουν μεταβλη9εί ουσιαστικά στη 

μεταπολεμική Ελλάδα.

Οι χυναίκες της έρευνας μεχάλωσαν με πρωταρχική εηιταχή το φυλετικό 

προορισμό. Οι παραδοσιακές αξίες χια τη 9ηλυκότητα, τη μητρότητα και τη 

χυναικεία ταυτότητα όρισαν, ως δομικά στοιχεία, την κοινωνικοποίησή τους.

Με-κυρίαρχο το διπολικό μοντέλο της δυνατής και συχχρόνως κοινωνικά 

υποταχμένης μητέρας, δίπλα σ'έναν πατέρα ί-ορέα και κάποτε 9ύμα του κοινωνικού 

του status, μπήκαν οι βάσεις της "χυναικείας” $ύσης.

Ως κορίτσια ανατρά^ηκαν με απαχορεύσεις και περιορισμούς που τους 

εγχάραξαν από πολύ νωρίς τις επιταχές του ρόλου τους, ενώ τα "προνόμια” που 

τους παραχωρή9ηκαν, στους δύο κύριους χώρους της κοινωνικοποίησης, την 

οικοχένεια και το σχολείο, λειτούρχησαν και αυτά προς την κατεύ9υνση της 

αποδυνάμωσης.

Η οικοχενειακή στρατηχική εστιάστηκε κατά προτεραιότητα στον έλεχχο της 

σεξουαλικότητας και ο έλεχχος αυτός κατέληξε, τις περισσότερες ψορές, στην 

αναστολή των δημιουρχικών τους δυνατοτήτων. Μέσα σε αυστηρά ελεχχόμενα 

όρια, η εναντίωση πήρε μορφές μιας στείρας εξέχερσης, που πάντως δεν πέρασε 

στο χώρο της Επι9υμίας.

Ιτον τομέα της εκπαίδευσης, τα πράχματα ήταν πιο σόν9ετα : χώρος ανοιχτός, 

αρχικά, μεταλλάσσεται σε α\φρικό, δηλαδή σε απαχορευμένο, στις ανώτατες
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βαθμίδες ίου, αυτές δηλαδή που επιτρέπουν επαχχελματικές προοπτικές. Η 

μετολλαχή ωστόσο αυτή ποτέ δεν δηλώθηκε ενώ η κοινωνική αμφιθυμία είχε ή&τι 

δημιουργήσει κάποιες ρωγμές, που οι χυναίκες 3α μετατρέψουν οε διεξόδους.

Για χις χυναίκες, ο χώρος χπς Επιθυμίας 3α ηαραμείνει ο χώρος χης 

Αηαχόρευσης.

Από την ανάλυση χου υλικού φάνηκε καθαρά πως κινήσεις σε χώρους που 

ορίζονται άκαμπχα ως απαχορευμένοι, όπως ο χώρος ιου ερωτισμού, κατέληχαν 

νομοτελειακά σε ψυχικά αδιέξοδα. Αντίθετα, η μερική έστω και νόθα 

επιχρεπχικόιητα άλλων χώρων, χης εκπαίδευσης στη συχκεκριμένη περίπτωση. 

προσε'Φερε τουλάχιστον τη δυνατότητα ελιχμών.

Ηέσα σ ένα τέτοιο πλαίσιο, σεξουαλικότητα, εηαχχελματικές φιλοδοξίες όπως 

και φεμινιστική συνειδητοποίηση,εκδοχές της Αηαχορευμένης Επιθυμίας, 3α 

οριστούν συμβολικά ως αντίποδες του χάμου και της μητρότητας.

Παράλληλα, μέσα από την ίδια απαχορευμένη Φεμινιστική συνειδητοηοίηση, οι 

χυναίκες 3α κατορθώσουν να διαβρώσουν την παραδοσιακή στεχανότητα των 

χώρων. Το σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι οι αντίπαλοι αυτοί χώροι. 

Επιτρεπτού και Απαχοοευμένου, επικοινωνούν υπόχεια μεταξύ τους, και μάλιστα 

κατά τρόπο αντισταθμιστικό.

Ανάμεσα στο Επιτρεπτό και στο Αηαχορευμένο αποκαλύπτεται μια στρατηχική 

ανταλλαχών : υπερβολικό προχώρησα στο αηαχορευμένο έδαφος αναχκάζει τις 

χυναίκες σε κάποιες αντισταθμιστικές κινήσεις, προκειμένου να διατηρηθεί η 

ψυχική τους ισορροπία. Υποχωρήσεις Φαινομενικά ανεξήχητες δεν αποτελούν παρά 

ελιχμούς που θέλουν να κατευνάσουν φόβους που χέννησαν οι Υπερβάσεις.

Πρόκειται χια Φαινόμενα, κατα την ερμηνεία μου, πολύ συχνά ασυνείδητα, τα 

οποία ωστόσο εξηχούν τόσο τα "μετατοπισμένα'’ αισθήματα ενοχής και τις συναφείς 

ψυχοσωματικές τους εκδηλώσεις όσο και τις δαιδαλώδεις χυναικείες διαδρομές, 

στον ιδιωτικό και το δημόσιο χώρο.
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Η έρευνα έδειξε καθαρά ότι η προσπάθεια διεύρυνσης των φυλετικών ορίων και 

πολίτικης αμφισβήτησης ιη ς πατριαρχικής τάξης ηραχμάτων συνοδεύτηκε ηολό* 

συχνό από έντονες αναστολές, συμπτώματα ενόοψυχικών συγκρούσεων.

Σε ρία τελική, ωστόσο, αποτίμηση μαίνεται ότι αυτή η εξαιρετικά σύνθετη και 

πολυδιάστατη διαδικασία μπορεί να παρακάμπτει την καθήλωση των επενδύσεων 

και να αηοόεσυεύει ψυχική ενέρχεια.

Οι χυναίκες ωστόσο, παρά την εηίχνωση ότι πρόκειται χια διαδικασίες ολλαχής 

οι οποίες απαιτούν πολύ χρόνο, υποτιμούν την προσωπική τους διαδρομή αρνητικά.

Αυτή η αίσθηση του ανεκπλήρωτου επιτείνεται και από την παραπλανητική 

εικόνα του πεδίου των δυνατοτήτων, το οποίο η σύχχοονη ελληνική κοινωνία 

εμφανίζει ωευδώς ως σημαντικά ευρύτερο.

Η ίδια αίσθηση αντανακλάται και στο συλλοχικό επίπεδο, ως προς τις 

Φεμινιστικές διεκδικήσεις, όπου σε μια μονοσήμαντη θεώρηση οι ρυδμοί κοίνονται 

αηοδαοουντικοί, χωρίς να συνυηολοχίζεται η εχχενής συνδετότητα των διαδικασιών 

και η δύναμη των μηχανισμών κοινωνικού ελέχχου.

Είναι Φανερό ότι οι χυναίκες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα ανδροκρατικά 

κριτήρια.

Ακόμη, ίσως δεν έχει χίνει συνείδηση ότι όι παράμετροι που αναφέρονται σε 

ψυχοκοινωνίκες διαδικασίες απαιτούν, οπωσδήποτε., περισσότερες από μία χενιές 

χια την ορδή αποτίμησή τους.

Πιστεύω ότι μέσα από μια πιο προσεκτική ανάχνωση, οι ζωές των χυναικών 

χιίρω μας αποκαλύπτουν τη βαθύτερη λοχική τους και μαζί το δυναμισμό των 

διαδρομών τους.

Ο σημερινός απολοχισμός μαρτυρεί την υπέρβαση των ορίων.

Με πολύ αρχούς ρυθμούς, μέσα από προσωπικές αναστολές, υπαναχωρήσεις και 

αμφιταλαντεύσεις, και παρά την αρνητική χια τα Φεμινιστικά αιτήματα συχκυρία.


