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αιτίες καί επιδράσεις 
τής πολωτικής σχέσης 

των φύλων

του
Δημοσθένη Σαβράμη

Καθηγητοΰ Κοινωνιολογίας 
τής Θρησκείας 

Πανεπ. Κολωνίας καί Βόννης

’Επιμέλεια: ’Αφροδίτη Τεπέρογλου

οί προκαταλήψεις σχετικά μέ τίς γυναίκες

Μιά άπό τίς βασικές αιτίες του έξευτελισμού καί 
τής «άπανθρωποποίησης» τοΰ άνθρώπου είναι ή «πό
λωση των δύο φύλων», μιά καί αύτή μεταξύ τών άλ
λων συμφέρει έναν κόσμο πού κυριαρχείται άπό άν- 
δρες καί πού μπορεί νά ύπάρχει μόνο γιατί έκμεταλ- 
λεύεται, δυσφημίζει, καταπιέζει καί περιφρονεΐ συστη
ματικά τίς γυναίκες.

Αύτή ή πόλωση, πού γίνεται φανερή τόσο στή θεω
ρία όσο καί στήν πράξη, μπορεί νά συγκεκριμενοποιη
θεί κατά τόν καλύτερο τρόπο μέ τή βοήθεια τών πα
ρακάτω άντιθέσεων: ’Άνδρας = εύφυής, γυναίκα = ά- 
νόητη, άνδρας = προοδευτικός, γυναίκα = συντηρητι
κή, άνδρας = λογικός, γυναίκα = παράλογη, ό άνδρας 
έχει τό αίσθημα τής δικαιοσύνης, γυναίκα = έγωκεν- 
τρική, άνδρας = πραγματιστής, γυναίκα = ύποκειμενι- 
κή, ό άνδρας έχει έπίγνωση τοΰ έαυτοΰ του, ή γυναί
κα είναι κενόδοξη.

”Αν έξετάσουμε άπό πιό κοντά αύτές καθώς καί άλ
λες αντιθέσεις μεταξύ τοΰ άνδρα καί τής γυναίκας, ό
πως π.χ. ίσχυρό-άσθενές φύλο, ένεργητικό-παθητικό, 
παρορμητικό-συνετό, άνώτερο-κατώτερο, ένεργητικό 
σεξουαλικά-παθητικό σεξουαλικά, δημιουργικό - παρα
γωγικό, πνεΰμα-ψυχή, ώριμότητα-παιδισμός κτλ., γίνε
ται φανερό ότι πρόκειται γιά προκαταλήψεις, ή άλλως 
διατυπωμένο γιά έσφαλμένους χαρακτηρισμούς, οί ό
ποιοι άξιολογοΰν γενικεύοντας, πού έμφανίζονται νά 
έχουν σχέση μέ κάποια όμάδα άνθρώπων καί στούς ό
ποιους έξακολουθοΰμε νά έπιμένουμε πεισματικά, ένώ 
οί χαρακτηρισμοί αύτοί είναι δυνατόν νά άποκαλυ- 
φθοΰν σάν λανθασμένες άπόψεις.

’Αναζητώντας τίς πηγές αύτών τών προκαταλή
ψεων άνακαλύπτει κανείς ένα πλήθος άπό καλοδουλε- 
μένους μύθους, πού, πλασμένοι άπό τούς άνδρες, έξυ- 
πηρετοΰν πρώτα τήν έξιδανίκευση τοΰ άνδρα καί τή 
δικαιολόγηση τής άπαίτησής του γιά άσκηση έξου- 
σίας σ’ όλους τούς τομείς τής ζωής.

’Ιδιαίτερα έπικίνδυνες είναι οί προκαταλήψεις γιά 
τίς γυναίκες όταν έμφανίζονται σάν έπιστημονικά τεκ
μηριωμένες ιδέες, πού δίνουν τήν έντύπωση τής άντι- 
κειμενικότητας.

Κλασικό σχετικό παράδειγμα μάς παρέχει ό P.J. 
Möbius, ό όποιος αντιπροσωπεύει τόν κλασικό τύπο 
τοΰ μισογύνη πού κάτω άπό τό προσωπείο τής έπι- 
στημοσύνης φροντίζει νά διαδοθοΰν οί έχθρικές γιά 
τίς γυναίκες προκαταλήψεις τοΰ κόσμου τών άνδρών. 
Ή βασική του θέση πού τήν έκθέτει στό βιβλίο του 
Περί τής φυσιολογικής βραδύνοιας τοΰ θηλυκού γέ
νους, υποστηρίζει ότι τό θήλυ άποτελεΐ ένα ένδιάμε- 
σο κατασκεύασμα μεταξύ ένός παιδιού καί ένός άν
δρα. Τό θήλυ πρέπει νά είναι ύγιές καί ήλίθιο «διότι ή 
ύπερβολική δραστηριότητα τοΰ νοΰ τό κάνει όχι μόνο 
αφύσικο άλλά καί άρρωστο».

Πιό εκλεπτυσμένες, καί γι’ αυτό πιό έπικίνδυνες, εί
ναι οί απόψεις όνομαστών άντιπροσώπων τών έπιστη-
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μών, δπως π.χ. τοΰ Max Scheler πού προσπάθησε σο
βαρά νά αποδείξει δτι έπειδή ή λέξη «άνθρωπος» 
προέρχεται άπό τή λέξη «άνδρας», ή γυναίκα δέν έχει 
δικαίωμα νά έξελιχθεΐ σέ προικισμένο άνθρωπο.

Στό βιβλίο του Περί τής καταπτώσεως των άξιων 
διαβάζει κανείς μεταξύ άλλων καί τά έξης: «Οί μορ
φωμένες κυρίες—δταν βρίσκονται μεταξύ τους—φρον
τίζουν νά πουν γιά όποιαδήποτε γυναίκα: "Αχ ναι, εί
ναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Άρνοΰνται τό φύλο 
τους καί άναγνωρίζουν τό άπλό άνθρώπινο δν». ’Αλ
λά λησμονούν δτι δχι μόνον ή λέξη «άνθρωπος» 
προέρχεται άπό τό αρσενικό... καί ή ’Ιδέα τού «άνθρώ- 
που», πού πρέπει νά περιλαμβάνει καί τό άρσενικό καί 
τό θηλυκό, είναι μόνο μιά «άρσενική» ιδέα.

Έάν διαβάσει κανείς δλα δσα σκέφτηκαν κι έγρα
ψαν οί όνομαστοί έκπρόσωποι τοΰ «κοσμικού» (π.χ. 
Πλάτων, Σωκράτης, Schopenhauer, Nietzsche) καί τοΰ 
ιερατικού (sakralen) (π.χ. ό ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, 
ό 'Ιερώνυμος, ό Θωμάς Άκυϊνάτος, ό Μαρτίνος Λού
θηρος κ.ά.) άνδρικοΰ κόσμου περί τοΰ θηλυκού γέ
νους, διαπιστώνει δτι ούτε μιά φορά αύτοί οί άνδρες 
πού κατά κοινή όμολογία θεωρούνται οί μεγάλοι έκ- 
πρόσωποι τοΰ πνευματικού κόσμου «έχουν άνοσία» 
κατά τών έχθρικών γιά τίς γυναίκες προκαταλήψεων.

Είναι τρομακτικό συγχρόνως τό γεγονός δτι οί έπι- 
στήμονες, ακόμη καί σήμερα, καλλιεργούν τίς Ιδιες 
προκαταλήψεις γιά τίς γυναίκες, πράγμα πού συναν
τάει κανείς σέ δλες τίς ύπόλοιπες άνδρικές όμάδες.

Με τήV εύκαιρία μιας έμπειρ'κής έρευνας γιά τά 
προβλήματα τού Πανεπιστημίου, πού χρωστούμε 
στόν Hans Anger, μαθαίνουμε δτι τό Ιδιο τό Πανεπι
στήμιο, πού, σάν «έργαστήρι» τών έπιστημών, θά έ
πρεπε νά είναι έλεύθερο άπό προκαταλήψεις, στελεχώ
νεται άπό άνδρες, οί όποιοι, άκριβώς σάν έπιστήμο- 
νες, ένώ θά έπρεπε νά έχουν άντικειμενική καί κριτική 
σκέψη, έν τούτοις πρέπει νά χαρακτηρισθοΰν σάν έπι- 
κίνδυνοι πολλαπλασιαστές τών προκατασκευασμένων 
γυναικείων στερεοτύπων τής κοινωνίας. Ή μελέτη 
τοΰ Anger άποτελεΐ μιά άντιπροσωπευτική έρευνα με
ταξύ καθηγητών καί ύφηγητών τών δυτικοευρωπαϊ
κών πανεπιστημίων, οί όποιοι σέ μιά συνέντευξη έξέ- 
φρασαν μεταξύ άλλων τίς γνώμες καί τίς τοποθετή
σεις τους καί στά θέματα: Πανεπιστήμιο καί γυναίκα, 
ή γυναίκα σάν φοιτήτρια καί σάν ύφηγήτρια.

’Αποτέλεσμα: Οί περισσότεροι Γερμανοί καθηγητές 
καί ύφηγητές άρνοΰνται τίς γυναικείες σπουδές καί 
τίς γυναίκες σάν συναδέλφους. Δικαιολογία: στή γυ
ναίκα λείπουν έκ φύσεως οί έξης ιδιότητες: ικανότητα 
τοΰ σκέπτεσθαι, κριτικός νοΰς, ευφυΐα, δημιουργικές 
καί παραγωγικές ικανότητες, φαντασία, πρωτοβουλία, 
έμπιστοσύνη στόν έαυτό της, άνεξαρτησία, δύναμη 
πειθούς, βάρος προσωπικότητας κτλ.

Οί προκαταλήψεις έναντίον τών γυναικών πού δη- 
μιουργοΰνται άπό τούς άνδρες γενικά, καί ειδικά άπό 
τούς έπιστήμονες, διαδίδονται'συστηματικά καί άπό 
τά σχολικά βιβλία, πού στή δημόσια συνείδηση ύπο-

βάλλουν εικόνες γυναικείων ρόλων πού έχουν άπό 
καιρό ξεπεραστεΐ άπό τήν κοινωνική πραγματικότητα.

Στόν Arnold Gromminger χρωστούμε τό γεγονός 
δτι έχουμε στή διάθεσή μας μιά βασική έρευνα πού ά- 
πέδειξε δτι τά γερμανικά άναγνωστικά άνήκουν στούς 
σπουδαιότερους φορείς καί ύποστηρικτές τών γυναι
κείων στερεοτύπων. Γιά τή διδακτορική του διατριβή 
μελέτησε ό Gromminger καί τά 52 άναγνωστικά πού 
έγκρίθηκαν άπό τά ύπουργεΐα παιδείας τών χωρών 
τής Δυτικής Γερμανίας καί τοΰ Δυτικού Βερολίνου, 
γιά τό χειμερινό έξάμηνο τοΰ 1964-1965. Ύστερα άπό 
2,5 χρόνια έπανήλεγξε τά εύρήματά του καί τό άποτέ- 
λεσμα ήταν δτι μπορούσε μεταξύ άλλων νά βεβαιώσει 
δτι ή εικόνα τής γυναίκας σάν μητέρας, δπως άποδί- 
δεται άπό τά άναγνωστικά, είναι ή είκόνα μιας ύπηρέ- 
τριας, δηλαδή μιας ύποβιβασμένης γυναίκας δσον ά- 
φορά τίς δραστηριότητές της μέσα στήν οικογένεια. 
’Αντίθετα, ή είκόνα τοΰ πατέρα είναι τόσο έξιδανικευ- 
μένη, ώστε ένα καί μοναδικό συμπέρασμα προκύπτει: 
«δλα έξαρτώνται άπό τόν πατέρα». Περαιτέρω έμπειρι- 
κές άναλύσεις σχολικών βιβλίων είχαν παρόμοιο άπο- 
τέλεσμα, δτι δηλαδή τά σχολικά βιβλία σχεδόν σ’ ό
λους τούς τομείς τών μαθημάτων παρουσιάζουν τή 
θέση τής γυναίκας στήν οικογένεια καί τήν κοινωνία 
χωρίς άντικειμενικότητα καί χωρίς ρεαλισμό.

ή προέλευση τού μύθου τού δυνατού άνδρα

Οί άντιθέσεις μεταξύ τού άνδρα καί τής γυναίκας 
πού έχουν «έφευρεθεΐ» άπό τούς άνδρες καί οί όποιες 
ένεργοποίησαν τήν πόλωση τών φύλων μπορούν νά 
χαρακτηρισθοΰν καθαρά σάν προκαταλήψεις, διότι αύ- 
τές οί άντιθέσεις είναι άποδεδειγμένα έσφαλμένες άπό- 
ψεις πού έξυπηρετοΰν τή γενική άξιολόγηση τών γυ
ναικών. Μέ τίς μελέτες τους σ’ αύτό τό πεδίο οί άν- 
θρωπολόγοι καί οί έθνολόγοι άπέδειξαν δτι ό όποβι- 
βασμός τής γυναίκας στή σύγχρονη θεμελιωθεΐσα άπό 
τούς άνδρες κοινωνία καθώς καί ή έξάρτησή της άπό 
τόν άνδρα δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν «ύπόσταση 
τής γυναίκας» ή άλλιώς διατυπωμένο μέ τή «γυναικεία 
ιδιότυπο φύση». Δέν ύπάρχουν ούτε βιολογικοί ούτε 
ψυχικοί λόγοι, πού νά μπορούν νά δικαιολογούν τίς 
άπαιτήσεις κυριαρχίας τοΰ άνδρα στή γυναίκα. Δέν ύ
πάρχουν κοινωνικοί ρόλοι ξεχωριστά γιά τή γυναίκα 
καί τόν άνδρα οί όποιοι σάν «φυσικοί» νά μπορούν γι’ 
αύτό νά ίσχύσουν αιώνια καί άμετάβλητα.

’Έτσι, γιά τήν Margaret Mead, δπως ή Ιδια όμολο- 
γεΐ, ήταν μιά μεγάλη έκπληξη τό γεγονός δτι κατά τίς 
έρευνές της έπρεπε νά διαπιστώσει δτι οί όνομαζόμε- 
νοι πρωτόγονοι λαοί δέν γνωρίζουν τίποτα περί δια
φοράς ιδιοσυγκρασίας μεταξύ γυναικών καί άνδρών· 
ή Mead μέ τή λέξη «Ιδιοσυγκρασία» έννοεΐ έγγενή ά- 
νεξάρτητη Ιδιοσυστασία.

Αύτοί οί λαοί πιστεύουν δτι οί άνδρες έχουν διαφο
ρετική ικανότητα άπό τίς γυναίκες ή διαφορετική 
ευαισθησία στή μαγεία καί τίς ύπερφυσικές έπιρροές.

317



'Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, β’ καί γ’ τετράμηνο 1980

«’Αλλά ή άποψη ότι όρισμένες Ιδιότητες χαρακτήρος, 
όπως έπιθυμία έξουσιάσεως, άνδρεία, έπιθετικότητα, ι
κανότητα προσαρμογής, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
μέ τό ένα φύλο, τούς λείπει τελείως».

Στά ’ίδια συμπεράσματα κατέληξε καί ό Bronislaw 
Malinowski, ό όποιος έξ αίτιας των πλουσίων έμπει- 
ριών του μέ πρωτόγονους άνθρώπους καί κοινωνίες, 
μεταξύ άλλων, διαπιστώνει δτι στά πρώτα στάδια τής 
ανθρώπινης οικογένειας ό πατέρας «ήταν πολύ περισ
σότερο προστάτης καί θεράπων παρά άνθρωπος τής έ- 
ξουσίας». Τελευταίες έρευνες έπιβεβαιώνουν αύτή τήν 
άποψη. Ή Irene Schumacher π.χ. χρησιμοποίησε στήν 
έργασία της Υποδομή τής κοινωνίας καί ρόλος 
τής γυναίκας πού δημοσιεύτηκε τό 1972 (έπί τή βά-0 
σει παραδειγμάτων άπό τούς Ίρακινούς) τό ύλικό 
σχετικά μέ τίς ίρακινές κοινωνίες γιά νά καταδείξει τό 
διαχωρισμό μεταξύ όργανώσεως καί κοινωνικού ρό
λου τής συζύγου.

Συγχρόνως, τά εύρήματά της είναι άπολύτως κα
τάλληλα γιά νά άφήσουν νά άποδειχθοΰν ώς άμφίβο- 
λες οί απόψεις πού άποσκοποΰν στό νά καταδείξουν 
δτι ή θέση καί ό ρόλος τής γυναίκας είναι συνολικά 
οίονεί έκ φυσικών νόμων προκαθορισμένα.

'Η διαφορετική άξιολόγηση τών φύλων καί ή πό
λωση στήν όποια όδηγεΐ αύτή ή άξιολόγηση έξαρτά- 
ται άπό τήν κοινωνική, μορφωτική καί οικονομική κα
τάσταση. ’Από τίς σημαντικότερες καί πιό άποφασι- 
στικές αίτιες τής πόλωσης τών φύλων θεωρείται ό 
παμπάλαιος φόβος πού αισθάνονται οί άνδρες ήδη ά
πό τούς πρωτόγονους λαούς γιά τό άλλο φύλο.

Έάν έξετάσουμε αύτόν τό φόβο άπό πιό κοντά καί 
έμβαθύνουμε, μπορούμε αμέσως νά βεβαιώσουμε δτι 
κατ’ άρχάς έξαρτάται άπό μαγικοθρησκευτικές δοξα
σίες. Δέν έχει τήν παραμικρή σχέση μέ τή σεξουαλι
κότητα καί τίς σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ τών δύο 
φύλων. Βασικά, τά στοιχεία πού προκαλοΰν άγχος 
στόν πρωτόγονο καί τόν ώθοΰν νά συνδέει τή γυναί
κα μέ τόν κόσμο τών θεών καί τών δαιμόνων είναι τά 
άποτελέσματα τών σχέσεων μεταξύ τών δύο φύλων, 
δηλαδή ή έγκυμοσύνη καί ό τοκετός καθώς καί ή έμ- 
μηνος ροή. Γι’ αύτό, ή έμμηνος ροή, ή έγκυμοσύνη 
καί ό τοκετός άποτελοΰν τήν κύρια αίτια τής δημιουρ
γίας άρχών καί κοινωνικών μορφών πού άποκλείουν 
τή γυναίκα, σάν φορέα θετικής ή άρνητικής δύναμης, 
άπό τόν κόσμο τών άνδρών.

Τό ταμπού τών έμμήνων τού λαού τών Dogon τής 
’Ανατολικής ’Αφρικής, π.χ., είναι τόσο έντονο, ώστε 
ό,τιδήποτε άγγίζει μιά γυναίκα σ’αύτή τήν κατάσταση 
θεωρείται πώς φέρνει δυστυχία. Συνεπώς, πρέπει νά 
κατοικεί δχι μόνο σέ μιά άπομακρυσμένη καλύβα, άλ
λα δέν πρέπει ούτε νά έμφανισθεΐ στό χωριό. Έάν 
παρ’ δλα αυτά συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει νά γίνει μιά 
ειδική καθαρτήριος τελετή. Καί οί Wogeo τής Νοτ. 
Αύστραλίας πιστεύουν δτι κάθε έπαφή μέ μιά γυναίκα 
σέ έμμηνο κατάσταση προκαλεϊ στόν άνδρα άνίατες 
άρρώστιες.

Κοντά στό φόβο τού φύλου, σάν περαιτέρω άποφα- 
σιστικές αίτιες τής διαφορετικής άξιολόγησης τών φύ
λων μπορούν νά θεωρηθούν τά συμπλέγματα κατωτε- 
ρότητος τών άνδρών πού δημιουργήθηκαν άπό τό γε
γονός δτι στήν πρώτη κοινωνία ή γυναίκα έπαιζε έναν 
ήγετικό ρόλο πού μεταξύ άλλων μπορεί νά έρμηνευθεΐ 
καί άπό τό δτι ό άνδρας στήν άρχή είχε περισσότερες 
ύποχρεώσεις παρά δικαιώματα. Είναι βέβαιο πάντως 
δτι στήν πρώτη κοινωνία μόνον ή μοναδική διαφορά 
ύπήρχε, ή όποια προέκυπτε άπό τόν καταμερισμό τής 
έργασίας τών φύλων. Είναι άλήθεια δμως δτι αύτός ό 
καταμερισμός ευνοούσε τήν ύπεροχή τής γυναίκας, ά- 
φοΰ τό γεγονός π.χ. δτι ή γυναίκα φρόντιζε γιά τό 
νοικοκυριό ένώ ό άνδρας φρόντιζε γιά τήν έξασφάλι- 
ση τής τροφής ύπονοοΰσε τήν έξουσία τής γυναίκας 
στό σπίτι. Άφότου ό άνδρας κατελήφθη άπό τό φόβο 
γιά τό άλλο φύλο καί είδε τόν έξουσιαστικό ρόλο τής 
γυναίκας στήν κοινωνία σάν έπιβαρυντικό, όλοκλη- 
ρώνεται ή μετάβαση σέ έναν κόσμο άνδρών μέ δικούς 
του νόμους καί μυστικά, ό όποιος έχει σκοπό νά δη
μιουργήσει στις γυναίκες τήν εντύπωση δτι οί «δου
λειές» τών άνδρών άποτελοΰν κάτι τό άποκλειστικό 
πού πρέπει νά ισχύει σάν ταμπού γιά τίς γυναίκες. Ή 
άποκλειστικότητά τους δικαιολογεί αύτόν τόν κόσμο 
τών άνδρών μέ τρεις μύθους: τό μύθο τής άδύναμης 
γυναίκας, τό μύθο τού δυνατού άνδρα καί τό μύθο 
τού κακού καί έπικίνδυνου θηλυκού.

ό υποβιβασμός τής γυναίκας

Ό πρώτος μύθος βοηθεΐ τούς άνδρες νά μετατρέ
πουν τά συμπλέγματά τους κατωτερότητος σέ συμ
πλέγματα άνωτερότητος. Ό δεύτερος μύθος, σέ συν
δυασμό μέ τόν πρώτο, έχει σκοπό νά δικαιολογήσει 
τή σκληρότητα τού άνδρικοΰ κόσμου καί τήν έξιδανί- 
κευση τής έπιθετικότητας γενικά καί τού πολέμου ει
δικότερα, καθώς έπίσης δλο τό σύνολο τών άναγ- 
καίων σαδομαζωχιστικών σχέσεων έξαρτήσεως μεταξύ 
τών άνθρώπων. Ό τρίτος τέλος σφυρηλατεί άπό τό 
φόβο τού φύλου τών άνδρών μιά άρετή.

’Επειδή ή γυναίκα ένσαρκώνει τό κακό στοιχείο, 
πρέπει ό άνδρας νά προφυλαχθεΐ άπό αύτήν, ώστε νά 
μπορέσει νά παραμείνει έκεΐνο τό όποιο ό ίδιος θεωρεί 
δτι είναι, δηλαδή τό άπολύτως καλό. Μέ μιά διαφορε
τική έκφραση ό άνδρας «καμουφλάρει» τό φόβο του 
μέ τίς έξής σκέψεις: «Δέν φοβάμαι τή γυναίκα, άλλά 
είναι μοχθηρή, έπιδιώκει τό κακό, είναι Ικανή γιά κάθε 
έγκλημα, ένα αίμοβόρο ζώο, ένας vampir, μιά μάγισ
σα, άχόρταγη στίς έπιθυμίες της. Είναι τό ζοφερό καί 
τό έπικίνδυνο προσωποποιημένα».

Ό Hoffmann R. Hays, στό βιβλίο του Ό μύθος τής 
γυναίκας, τό έπικίνδυνο φύλο, συγκέντρωσε πλούσιο έ- 
θνολογικό, ψυχολογικό, ιστορικό καί φιλολογικό ύλι
κό πού τεκμηριώνει πλήρως τήν άποψη δτι — δπως 
γράφει ό Helege Pross στόν πρόλογο τού βιβλίου αύ-
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του — πάντα πρόκειται γιά άμυντική στρατηγική των 
άνδρών, πού έπινοήθηκε γιά νά προφυλάξει τούς ί
διους, άσχέτως έάν κατ’ αύτό τόν τρόπο άνεβαίνουν 
οί γυναίκες στην έξέδρα τής αίωνίας παρθενίας ή κα
ταδικάζονται συγκαταλεγόμενες στή χορεία των πορ
νών. «Προφανώς, ό δυνατός δέν ένοιωθε αρκετά δυνα
τός γιά νά άντιμετωπίση τό άδύναμο χωρίς ιδιαίτερες 
προφυλάξεις». Μέ άλλα λόγια, ό Hays μάς παρέχει 
τήν απόδειξη δτι ό δυνατός άνδρας ύποβιβάζει τήν α
δύναμη γυναίκα, διότι στήν πραγματικότητα ό δυνα
τός είναι άδύναμος καί αισθάνεται φόβο μπροστά στό 
άποφευκτέο άδύναμο φύλο.

Ή καταβαράθρωση τής γυναίκας, πού είναι στενά 
συνδεδεμένη μέ τούς άρχέγονους φόβους τού άνδρι- 
κοΰ κόσμου, καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα άπό τούς άν- 
δρες πού χαρακτηρίζονται σάν έξαπατημένοι, διότι 
δέν ήξεραν παρά μόνο λίγα ή τίποτα νά κάνουν στή 
ζωή τους. Δέν είναι τυχαίο τό γεγονός δτι δύο μεγά
λοι απαισιόδοξοι, ό πατέρας του δυτικού πεσσιμισμοϋ, 
ό A. Schopenhauer, καί ό Ο. Weininger, κατέβαλαν 
πολύ κόπο γιά νά ταυτίσουν τά «θηλυκά» γενικά μέ τό 
«κακό φύλο». Έτσι, ένα δοκίμιο τού Schopenhauer 
πού άναφέρεται στά «θηλυκά» περιλαμβάνει όλες τίς 
προκαταλήψεις έναντίον τών γυναικών, τίς όποιες ό 
κόσμος τών άνδρών έδημιούργησε, καί μάλιστα κατά 
τέτοιο τρόπο παρουσιασμένες, ώστε νά διακρίνονται 
άμέσως τά σεξουαλικά αισθήματα κατωτερότητος, ό 
άρρωστημένος πεσσιμισμός τού Schopenhauer σέ αί- 
τιώδη συνάφεια μέ τό μισογυνισμό του.

Κατά τόν ίδιο τρόπο σκεφτόταν γιά τά «θηλυκά» 
καί ό Otto Weininger, ό όποιος έδωσε τέρμα στή ζωή 
του στήν ήλικία τών 23 χρόνων. Έγραψε ένα άπό τά 
χειρότερα καί έξευτελιστικότερα γιά τή γυναίκα βι
βλίο, τού όποιου ή σημασία γιά τήν έξάπλωση τών 
προκαταλήψεων έναντι τών γυναικών καταδεικνύεται 
τόσο άπό τό περιεχόμενό του δσο καί άπό τό πραγμα
τικό γεγονός δτι αύτό τό όγκώδες βιβλίο τών 600 σε
λίδων Φύλο καί Χαρακτήρας, καθ’ δλη τή διάρκεια 
τής εικοσαετίας, έμφανιζόταν τουλάχιστον κάθε χρόνο 
καί σέ νέα έκδοση. Ό Weininger ύποστήριξε τήν ύπό- 
θεση δτι τό άξίωμα «Μ» (άνδρισμός) ύποδήλωνε πνεύ
μα καί θέληση, ένώ τό άξίωμα «W» (θηλυκότητα) μιά 
αμβλεία έξάρτηση άπό τή φύση. Αύτό τό βιβλίο πού 
έχει τόν ύπότιτλο «Μιά βασική έρευνα» δέν είναι τί
ποτε άλλο άπό τή βασική όμολογία ένός άνδρα, ό ό
ποιος, μέσω τών frustrations καί τής όριστικής ύπο- 
χώρησής του πρό τής ζωής, άποκαλύπτει, μέ τίς ύπο- 
θέσεις του γύρω άπό τό άξίωμα «Μ», τήν αύτοεξαπά- 
τησή του.

ή εξίσωση τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
μέ τά ανδρικά δικαιώματα

Συνοψίζοντας, μπορούμε νά συμπεράνουμε άπό 
δσα έκθέσαμε έως τώρα δτι οί άνδρικές άδυναμίες, τά

συμπλέγματα κατωτερότητος τών άνδρών καί ό φόβος 
τού φύλου, δηλαδή ό φόβος τους πρό τών γυναικών, 
προκάλεσαν τήν πόλωση τών φύλων, ή όποια περαι
τέρω έδραιώθηκε μέ τήν κατάρρευση τού μητριαρχι
κού δικαίου, τή διαμόρφωση τής πατριαρχικής οικογέ
νειας καί τήν τροποποίηση τού καταμερισμού τής έρ- 
γασίας, τήν όποια ύπαγορεύουν αύτά τά φαινόμενα.

Αύτή ή έξέλιξη έδωσε τελικά στούς άνδρες τήν εύ- 
καιρία νά έξανδραποδίσουν (versklaven ) τή γυναίκα 
καί νά τή μεταβάλουν σέ άντικείμενο ευχαρίστησης 
καί εργαλείο άνατροφής τών παιδιών. Έτσι, έξαφανίζε- 
ται ή άρχική ισότητα τών δύο φύλων, καί ή διαφορε
τική άξιολόγησή τους γίνεται δεκτή σάν φυσιολογική, 
άφοΰ άπορρέει ούσιαστικά άπό τήν ιδιαίτερη φύση 
τής γυναίκας. Οί άνδρες «κατασκεύασαν» έναν καθαρά 
άνδρικό κόσμο, πού ή οικονομική καί κοινωνική του 
δομή τούς δίνει τή δυνατότητα νά έξουσιάζουν τίς γυ
ναίκες. Ή άπόρριψη τής γυναίκας συνοδεύεται ταυτο- 
χρόνως καί άπό τόν ύποβιβασμό τού γυναικείου φύ
λου, τό όποιο, στά πλαίσια ένός κόσμου πού είναι κα
θαρά άνδρικός, άνήκει στά άντικείμενα πού χρησιμο
ποιεί ό άνδρας γιά νά ικανοποιεί τίς άνάγκες του.

Ό πραγματοποιούμενος δμως άπό τόν κόσμο τών 
άνδρών ύποβιβασμός τής γυναίκας πλήττει πάλι τόν 
άνδρα, πράγμα πού ούσιαστικά περικλείει τόν ύποβι- 
βασμό τού άνθρώπου. Μέ άλλα λόγια, ό ύποβιβασμός 
τού άνθρώπου άρχίζει μέ τόν ύποβιβασμό τής γυναί
κας. Αύτή ή θέση έπιβεβαιώνεται κατά τόν καλύτερο 
τρόπο στή σημερινή κοινωνία μέ τόν ξεπεσμό τής γυ
ναίκας σέ «κράχτη» τής διαφήμισης.

Οί διαφημίσεις μέ τή γυμνή ή ήμίγυμνη γυναίκα 
πού καπνίζει μιά όρισμένη μάρκα τσιγάρων, πού πίνει 
ένα ορισμένο είδος ποτού ή πού είναι ξαπλωμένη στό 
ψυγείο ένός αυτοκινήτου, έκμεταλλεύονται τίς ύπαρ- 
κτές σεξουαλικές άνάγκες τού άνδρικοΰ κόσμου, καθότι 
συγχρόνως υποβοηθούν στήν «άπανθρωποποίηση», 
δηλαδή στήν άποκτηνοποίηση αύτών τών άναγκών. 
Ό σκοπός όμως τής ύπάρξεως αυτού τού τύπου τής 
γυναίκας είναι ή άνακούφιση άπό τόν τρόμο τής κα
τανάλωσης, δηλαδή ή ύποβολή τών άνδρών στίς πιέ
σεις αύτοΰ τού τρόμου. Ό άνδρας πού βλέπει αύτή τή 
γυναίκα έπιτρέπεται νά έπιθυμήσει τή γυναίκα μόνο 
σέ συνδυασμό μέ μιά όρισμένη μάρκα τσιγάρων ή πο
τών ή αύτοκινήτων. 'Υπό τήν έννοια μάλιστα δτι ένας 
άνδρας, πού μπορεί νά προσφέρει στόν έαυτό του όρι- 
σμένα βιομηχανικά προϊόντα, μπορεί, μέ βάση αύτή 
τήν έπιτυχία, νά άποκτήσει δλες τίς γυναίκες, οί ό
ποιες, δπως ύποδηλοΰν οί προκαταλήψεις τής κοινω
νίας μας, είναι τόσο «έπικίνδυνες» καί «κακές», προκύ
πτει δτι τότε μόνο μπορεί νά τίς άποκτήσει, έάν πλη
ρώσει τό σχετικό άντίτιμο. Άν καί ή «χριστιανική Δύ
ση» έζησε καί ζεΐ πολλά κινήματα χειραφέτησης, καί 
μεταξύ αύτών τό γυναικείο κίνημα, δλα αύτά άνήκουν 
στήν καθημερινότητα, πράγμα πού συνδέεται στενά μέ 
τό γεγονός δτι οί άνδρες άντιλαμβάνονται σάν άνθρώ-
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πίνα δικαιώματα τά δικαιώματα τοΰ άνδρα. Γι’ αύτό έ- 
πεκράτησε στή «χριστιανική Δύση» ένας δευτερεύων 
πατριαρχισμός πού διαφέρει από τόν άρχαϊκό πα- 
τριαρχισμό κατά τό δτι ό πρώτος — δπως παρατηρεί 
σωστά ό Rene Koenig — δέν άποτελεΐ, σάν ιδεολογία 
τού δεύτερου, ένα συγκεκριμένο σύστημα διαμόρφω
σης τής οικογένειας, άλλά ένα ιδιαίτερα περιπεπλεγμέ
νο πολιτιστικό σύστημα πιέσεων πού προϋποθέτει δτι 
ό κυριαρχικός ρόλος τοΰ άνδρα στήν κοινωνία καί ή 
ύποταγή τής γυναίκας στήν έξουσία του είναι λει
τουργίες φυσιολογικές.

Επίσης οί άνδρες, πού χρησιμοποίησαν τήν έπιρ- 
ροή τους στό θέμα των άνθρωπίνων δικαιωμάτων καί 
θέλησαν νά χειραφετήσουν τούς όμοφύλους τους, 
ταύτισαν τά ανθρώπινα δικαιώματα μέ τά δικαιώματα 
τοΰ άνδρα καί έννοοΰσαν σάν χειραφέτηση τοΰ άν- 
θρώπου μόνο τή χειραφέτηση τοΰ άνδρα.

Σάν ιδεώδη ύποστηρικτή των άνθρωπίνων δικαιω
μάτων, ύπό τήν έννοια των άνδρικών δικαιωμάτων, θά 
θεωρήσουμε έδώ τόν πατέρα τοΰ άτομικισμοΰ, Jean 
Jacques Rousseau.

Τίς αντιλήψεις του γιά τή γυναίκα καί τό ρόλο της 
στήν κοινωνία τίς βρίσκουμε στό 5° βιβλίο τοΰ 
διαπαιδαγωγικοΰ μυθιστορήματος Emile καί δέν μάς 
αφήνουν καμιά άμφιβολία δτι, σύμφωνα μέ τόν J.J. 
Rousseau, τό θηλυκό φύλο, πού ένσαρκώνεται στό 
πρόσωπο τής Sophie, είναι προορισμένο γιά νά άρέσει 
στόν άνδρα καί νά τόν ύπηρετεϊ. Διότι: «ή Sophie πρέ
πει νά είναι γυναίκα, δπως άκριβώς ό Emile είναι άν- 
δρας, δηλαδή πρέπει νά τής άνήκουν δσα άναλογοΰν 
στή σύσταση τοΰ είδους καί τοΰ φύλου της γιά νά 
μπορέσει νά ‘πληρώσει’ τή θέση της στήν ψυχική καί 
πνευματική τάξη».

Όταν δμως οί άνδρες, δπως ό JJ. Rousseau, διακη
ρύσσουν καί άντιλαμβάνονται τά άνθρώπινα δικαιώ
ματα μόνον σάν άνδρικά δικαιώματα, δέν είναι άπο- 
ρίας άξιον δτι άνδρες σάν τόν F. Nietzsche, ό όποιος 
έκτιμά τή δύναμη τοΰ ισχυρότερου καί άντιπαραθέτει 
στή χριστιανική ήθική «μιά ήθική κυρίων», αισθάνον
ται γιά τό «άδύνατο φύλο» μόνο περιφρόνηση πού κο- 
ρυφώνεται στή φράση: «Πηγαίνεις στίς γυναίκες; Μήν 
ξεχάσεις τό μαστίγιο». Τό πώς έμφανίζεται ή «καθαρή 
ήθική κυρίων» τό έδειξαν σέ τελική άνάλυση οί Γερ
μανοί κατά τήν κυριαρχία τοΰ έθνικοσοσιαλισμοΰ 
πού, μεταξύ άλλων, ήταν ένα άνευ έτέρου άνδρικό κί
νημα.

ή μεταφυσική νομιμοποίηση 
τού έξανδραποδισμού τής γυναίκας

Τόσο ή έξίσωση τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων μέ 
τά δικαιώματα τών άνδρών, δσο καί ή πόλωση τών 
φύλων έπεκράτησαν τελείως άκριβώς γι’ αύτόν τό λό
γο, δτι νομιμοποιήθηκαν μεταφυσικά άπό τίς μεγάλες 
θρησκείες.

Βεβαίως, οί πατριαρχικές άρχές τών συγχρόνων 
παγκοσμίων θρησκειών δέν άνταποκρίνονται στό 
πνεύμα τους, διότι άποτελοΰν χρονικά ύποχρεωτικές 
μορφές τών έποχών κατά τίς όποιες θεμελιώθηκαν. 
Αύτό δμως δέν άλλάζει τίποτα στό γεγονός δτι αύτές 
οί θρησκείες είναι καθαρά άνδρικές θρησκείες καί στό 
δτι πολύ συχνά πολεμήθηκε στό όνομα τής θρησκείας 
ή χειραφέτηση τής γυναίκας, διότι μιά άρση τής πό
λωσης τών φύλων θά σήμαινε άπαλλοτρίωση τής θρη
σκείας.

Αύτό τό φαινόμενο συναντάται ιδιαίτερα στίς άρα- 
βικές χώρες, δπου οί Μουσουλμάνοι ρυθμίζουν τή 
συμπεριφορά τους πρός τίς γυναίκες, άκόμη καί σήμε
ρα, μέ βάση τίς διαταγές τοΰ Κορανίου, δπου μεταξύ 
άλλων άναφέρεται: «Οί άνδρες πρέπει νά προτιμώνται 
τών γυναικών, διότι κι ό ’Αλλάχ έπροίκισε τούς μέν 
πρό τών δέ μέ προτερήματα» (Sure 43). Πιό σαφές εί
ναι τό ιερό βιβλίο τών Μουσουλμάνων, στό σημείο 
πού ενθαρρύνει τούς άνδρες: «Οί γυναίκες είναι ό ά- 
γρός σας, πηγαίνετε στόν άγρό σας, δπως καί δποτε 
θέλετε» (Sure 2,224).

Ή ιερατική ύπηρεσία τής γυναίκας, πού άπό πολύ 
παλιές έποχές άποτελοΰσε ένα σημαντικό στοιχείο 
στή ζωή πολλών θρησκειών, δέν βρήκε θέση στίς με
γάλες θρησκείες. Αύτό έξηγεΐται άπό τήν άποψη δτι ή 
γυναίκα είναι ένα δν μέ ιδιαίτερες ύπερφυσικές ιδιότη
τες, πράγμα πού προσέφερε δύο δυνατότητες, είτε τήν 
έξιδανίκευση καί θεοποίηση τής γυναίκας, είτε τήν κα
ταβαράθρωσή της. Καί τά δύο μπορούν νά βεβαιω
θούν σάν πραγματικότητα στήν ίστορία τής άνθρωπό- 
τητας καί τών θρησκειών.

Όσο περισσότερο δμως ό κόσμος τών άνδρών άπο- 
μονωνόταν άπό τόν κόσμο τών γυναικών λόγω τοΰ 
φόβου του γιά τό άλλο φύλο καί δσο περισσότερο οί 
άνδρες μεγάλωναν τίς άπαιτήσεις τους γιά άπόλυτη 
κυριαρχία σ’ δλον τόν κόσμο, τόσο γρηγορότερα άρ
χισαν νά έξαφανίζονται οί θεές καί Ιέρειες καί νά άπο- 
μακρύνεται ή γυναίκα άπό τήν περιοχή τοΰ ίεροΰ καί 
άπό τό ναό. Παρ’ δλα αύτά, ένώ στίς περισσότερες μή 
χριστιανικές θρησκείες μόνον ό φόβος μπορεί νά δια- 
ταράξει τίς σχέσεις τών δύο φύλων, στή λεγάμενη 
χριστιανική Δύση έμφανίζονται κοντά στό φόβο καί 
συναισθήματα ένοχής καί ή έννοια τής άμαρτίας πού 
έπιδεινώνουν περισσότερο τή διαταραγμένη σχέση με
ταξύ γυναίκας καί άνδρα. Ένώ, λοιπόν, στούς πολιτι
σμούς καί τίς κοινωνικές μορφές πού δέν γνωρίζουν 
τό χριστιανισμό, μόνον ό φόβος διαχωρίζει τόν άνδρα 
άπό τή γυναίκα, στή χριστιανική Δύση διαχωρίζονται 
τά φύλα τόσο άπό τό φόβο δσο καί άπό τόν ύποβιβα- 
σμό τής γυναίκας σάν φορέα τής άμαρτίας· έδώ έντο- 
πίζεται γι’ αύτόν άκριβώς τό λόγο καί τό βασικότερο 
σημείο τής πολώσεως τών φύλων. Ένώ ό άνδρας έμ- 
φανίζεται νά έκπροσωπεΐ τό πνευματικό καί καλό, ή 
γυναίκα ένσαρκώνει τό κακό στοιχείο. ’Ανατολή καί 
Δύση διαφέρουν ώς πρός αύτό τό σημείο λίγο. Οί πα
τέρες τής έκκλησίας τής άνατολικής καί δυτικής κα-

320



αίτιες καί επιδράσεις τής πολωτικής σχέσης των φύλων

τευθύνσεως είναι έπ’ αυτού σύμφωνοι, δτι ή γυναίκα 
είναι έπικίνδυνη.

Στήν προκειμένη περίπτωση όμως θά ήταν ό Χρι
στιανισμός, άν τό βλέπαμε ίδεαλιστικά, ϊσως ή μονα
δική θρησκεία, ή όποια θά μπορούσε νά άρει τήν πό
λωση των φύλιον όριστικά. Έάν οί φορείς καί δη
μιουργοί τού θεσμοποιημένου Χριστιανισμού έπαιρ
ναν στά σοβαρά τή διδασκαλία τού ’Ιησού Χριστού, 
θά είχε έξαφανισθεΐ, πρό καιρού τουλάχιστον, άπό τό 
ονομαζόμενο χριστιανικό τμήμα τού κόσμου, ή κυ
ριαρχία των άνδρών καί ό ύποβιβασμός τού άνθρώ- 
που πού συνδέεται μ’ αυτή, διότι ή σωτηρία πού ύπό- 
σχεται ό ’Ιησούς προϋποθέτει τή συμφιλίωση. Τή 
συμφιλίαιση τού άνθρώπου μέ τό Θεό, μέ τόν έαυτό 
του, μέ τή φύση του καί μέ τό κοινωνικό καί ειδικό 
περιβάλλον του.

Αύτό περιλαμβάνει τήν άρση κάθε είδους σκέψης ή 
πράξης πού προκύπτει άπό τή διάσταση φίλος-έχθρός, 
καθώς καί τήν ύπερκέραση όλων των άντιθέσεων, πε- 
ριλαμβανομένων καί των άντιθέσεων πού προκύπτουν 
άπό τήν πόλωση των φύλων. Μιά κοινωνία πού άξίζει 
νά χαρακτηρισθεΐ χριστιανική, μπορεί νά είναι μόνο 
μιά κοινωνία άδελφών.

Ή διαπίστωσή μας δτι οί πατριαρχικές άρχές των 
συγχρόνων κοσμικών θρησκειών δέν άνταποκρίνονται 
στό πνεύμα τους, διότι άποτελοΰν χρονικά άναγκαστι- 
κές μορφές τής έποχής προελεύσεώς τους, ίσχύει καί 
γιά τό Χριστιανισμό.

Ή απαίτηση τού ’Ιησού γιά έξίσωση, καθώς έπίσης 
καί τό προσωπικό του παράδειγμα, τό παράδειγμα έ- 
νός άνδρός, ό όποιος σκεπτόταν καί έπραττε έλεύθε- 
ρος άπό τό φόβο τού φύλου, εξανεμίστηκε στή σύγ
κριση μέ τό έχθρικό γιά τίς γυναίκες περιβάλλον του. 
Ό ’Απόστολος Παύλος παλεύει μεταξύ τής διδασκα
λίας τού Χριστού καί τών απαιτήσεων τού καιρού 
του. ’Έτσι δέχεται δτι δέν ύπάρχει πλέον άνδρας καί 
γυναίκα, διότι δλοι οί άνθρωποι είναι «είς έν ’Ιησού 
Χριστώ» (πρός Γαλάτας 3,28). Σάν προϊόν δμως τού 
πνεύματος τής έποχής του άσπάζεται παρ’ δλα αύτά 
συγχρόνως τόν «πατριαρχισμό», μιά καί άναγνωρίζει 
τόν άνδρα σάν τόν κύριο τού θηλυκού (πρός Κοριν- 
θίους Α',11,3), διότι ό άνδρας είναι ή εικόνα καί ό- 
μοίωση τού Θεού, ή γυναίκα δμως είναι «ή όμοίωση 
τού άνδρα» (πρός Κορινθίους Α',11,7).

’Έτσι, άρχίζει μέ τόν Παύλο ή μεταφυσική νομιμο
ποίηση του υποβιβασμού τής γυναίκας, διότι παρέσχε 
τή θεολογική κάλυψη γιά τόν ύποβιβασμό τής γυναί
κας ύπό τόν άνδρα στήν έκκλησία καί στό κοινωνικό 
σύστημα πού διαμορφώθηκε καί έλέγχθηκε άργότερα 
άπό τίς έκκλησίες, καί τού όποιου ή έλέφ θεού τάξη 
ήταν μιά πυραμιδοειδής πατριαρχική τάξη. Υψηλότε
ρα έπιτρέπεται νά βρίσκονται μόνον άνδρες, ένώ οί 
γυναίκες άνήκουν στά θύματα αυτής τής τάξης. Ή 
θεολογία καί ή έκκλησία, όχι μόνον οίκειοποιήθηκαν 
τήν κατασκευασμένη άπό τόν Παύλο ύποβιβαστική 
γιά τίς γυναίκες παράδοση τού καιρού του, άλλά οι

κοδόμησαν πάνω σ’ αύτήν μιά χριστιανική διδασκα
λία, ή όποια, έμφορούμενη άπό μισογυνισμό, όλοκλή- 
ρωσε τήν καταβαράθρωση τής γυναίκας.

Τό άπό τούς Γερμανούς Δομινικανούς Jacob Spren
ger καί Heinrich Justitoris συγγραφέν φρικτό βιβλίο 
τής παγκόσμιας λογοτεχνίας Τό σφυρί τών μαγίσσων, 
πού κυκλοφόρησε στήν Κολωνία τό έτος 1486, παρέ
χει τίς καλύτερες άποδείξεις γι’ αύτήν τήν όλοκλήρω- 
ση. ’Ακόμη καί ή μεταρρύθμιση πολύ λίγα μπόρεσε ν’ 
άλλάξει ώς πρός τή μισογυνική άποψη τής χριστιανι
κής Δύσης, διότι ό ίδιος ό μεταρρυθμιστής Μαρτίνος 
Λούθηρος πίστευε δτι τό «θηλυκό» είναι ένα «άδύναμο 
δοχείο καί έργαλεΐο»(! !).

ή δύναμη τού λεγομένου ασθενούς φύλου

Δέν ύπάρχει τίποτε άλλο στόν κόσμο πού νά μπο
ρεί νά προκαλέσει τόσο πολλή άνασφάλεια στόν άν
δρα δσο ή γυναίκα. Βέβαια ό άνδρας, στήν προσπά- 
θειά του νά άλλάξει πρός τό συμφέρον του τίς σχέσεις 
έξαρτήσεως τών φύλων, κατάφερε νά «κατασκευάσει» 
έναν κόσμο άνδρών, στόν όποιο οί άνδρες άνατράφη- 
καν μέ τήν πεποίθηση δτι άποτελοΰν κάτι τό ιδιαίτε
ρο, δηλαδή τό καλύτερο τμήμα τής άνθρωπότητας. Οί 
ίδιοι οί άνδρες δμως ζοΰν κάθε φορά τό γεγονός δτι 
είναι τελείως έξαρτημένοι άπό τό ασθενές φύλο. Δί
καια χαρακτηρίζει ό Herb Goldberg τή γυναίκα σάν 
τήν πηγή τής ένέργειας τού άνδρα. Ήδη άπό τή γέν
νηση, ό άνδρας είναι έξαρτημένος άπό τή γυναίκα, 
σάν έμβρυο είναι έξαρτημένος άπό τόν πλακούντα, 
μετά τή γέννηση είναι έξαρτημένος άπό τό στήθος καί 
γιά δλη του τήν παιδική ήλικία παραμένει έξαρτημέ
νος άπό τή μητέρα του σάν τό άρχικό πρόσωπο τού 
περιβάλλοντος του. Είναι έκείνη πού τόν κρατά, τόν 
ζυγίζει, τόν καθαρίζει, τόν ντύνει, πού φροντίζει νά 
νοιώθει ευτυχισμένος. Τού βάζει φραγμούς, τόν ένδυ- 
ναμώνει μέ έπαίνους καί τόν «παιδεύει μέ τήν τιμω
ρία».

Δέν είναι σύμπτωση δτι άκριβώς οί άνδρες, πού 
διέδωσαν τό μισογυνισμό καί πού προσπάθησαν νά 
πείσουV τούς έαυτούς τους δτι ή γυναίκα πράγματι πι
στεύει στό «αιώνιο άρσενικό», ήταν ιδιαίτερα έξαρτη- 
μένοι άπό τό άλλο φύλο.

Σάν ένδιαφέρον παράδειγμα έχουμε έδώ νά παρου
σιάσουμε τόν Fr. Nietzsche καί τή ζωή του. Ό Nietz
sche, πού ό πατέρας του πέθανε στά 36 του χρόνια, 
περιβαλλόταν στό σπίτι του σχεδόν άποκλειστικά άπό 
γυναίκες πού ήθελαν νά τόν κάμουν έναν καλό, έπιμε- 
λή καί θεοφοβούμενο νεαρό, πράγμα πού ήταν άλλω
στε στά πρώτα του χρόνια. Ζοΰσε μέσα στίς μικροα
στικές συνήθειες ένός σπιτιού ίερέως, πού άποτελειτο 
έκτος άπό τή μητέρα του καί τίς άδελφές του, άπό ένα 
μίγμα άπό θείες, καφέ, σοκολάτα, πολλά γλυκά καί ά
νεση. Είναι σίγουρο δτι ό Nietzsche, ό όποιος, μέ τίς 
έκφράσεις του έναντίον τών γυναικών, θέλει νά έκδη-
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λώσει τό μίσος καί τήν περιφρόνησή του γιά τό άλλο 
φύλο, δέν μπόρεσε νά έλευθερωθεΐ ποτέ άπό τήν έπιρ- 
ροή των γυναικών. Αύτό ισχύει κατ’ άρχήν στή σχέ
ση του μέ τή μητέρα του, πού έβλεπε τό γυιό της σάν 
τό κέντρο καί τήν ύπερηφάνεια τής ζωής της. ’Αλλά 
κι απέναντι σέ άλλες γυναίκες αισθάνεται ό Nietzsche 
ύποδεέστερος καί όμολογεΐ τήν έξάρτησή του άπό αύ- 
τές. ’Έτσι π.χ. σ’ ένα γράμμα του στήν Κυρία Luise 
Ott γράφει: «Σκοτείνιασε γύρω μου όταν φύγατε άπό 
τό Bayreuth, ήταν σάν κάποιος νά μου πήρε τό φως». 
’Εάν τέλος σκεφθεΐ κανείς τήν σχεδόν παιδική τρυφε
ρότητα τού Nietzsche, πού άναπτύσσεται κατά τή 
σύντομη φιλία του μέ τή δεσποινίδα Lou von Salome, 
είναι άδύνατο νά άναγνωρίσει σ’ αύτόν τόν άνδρα τό 
συντάκτη τής φράσης: «Πηγαίνεις στίς γυναίκες; Μή 
ξεχάσεις τό μαστίγιο».

Ή έξάρτηση τού άνδρα άπό τή γυναίκα φαίνεται 
τέλος πολύ καθαρά στά πλαίσια μιας βιομηχανικής 
κοινωνίας, ή όποια, έπειδή είναι μιά «κοινωνία άπόδο- 
σης», αποκαλύπτει συνεχώς τά δρια άπόδοσης του άν
δρα, ώστε οί άνδρες νά θεωρούν τούς έαυτούς τους ύ- 
ποχρεωμένους νά δέχονται τήν έπαγγελματία γυναίκα 
σάν άναγκαιότητα. Έτσι, στή Γερμανία άπασχολεΐται 
τό 46% τών γυναικών, πού είναι σέ ήλικία άπασχολή- 
σεως.

Παρά τό γεγονός δμως δτι ή έπαγγελματίας γυναί
κα έχει γίνει άπαραίτητη γιά τήν ύπαρξη κάθε βιομη
χανικής κοινωνίας, βλάπτει δλο καί περισσότερο στό 
επάγγελμα καί στόν κόσμο τής εργασίας λόγω τής πο- 
λώσεως τών φύλων. Σαφή παραδείγματα άποτελοΰν: 
ή κατά μέσο δρο χαμηλότερη άμοιβή, ό πάντοτε χα
μηλός αριθμός τών γυναικείων προϊσταμένων δυνά
μεων, ή συγκέντρωση τών γυναικών σέ συγκριτικά λί
γα έπαγγέλματα καί οικονομικούς τομείς καί ό ύψηλό- 
τερος βαθμός άνεργίας, πού παρατηρείται στήν έποχή 
μας.

γυναικοποίηση ή άνδροποίηση τής κοινωνίας;

Παρ’ δλο πού οί άπαισιόδοξοι τού πολιτισμού μας, 
κάθε κατευθύνσεως, προσπαθούν νά παρουσιάσουν 
τήν έποχή καί τήν κοινωνία μας σάν κακές καί πα- 
ρηκμασμένες, είναι γεγονός δτι καί ή σημερινή έποχή 
καί κοινωνία είναι τουλάχιστον τόσο καλές καί (ή) τό
σο κακές δσο καί οί όνομαζόμενες παλιές καλές έπο- 
χές.

’Εκείνο πού διακρίνει τήν έποχή μας άπό τούς πα
λιούς καλούς καιρούς είναι μιά γεμάτη έλπίδα άπομυ- 
θοποίηση τών άξιών, πού τή χρωστούμε στήν έκ νέου 
ανακάλυψη τών μεγαλοφυών χριστιανικών άξιών. Στή 
θέση τών άξιών, δπως βασιλέας χρόνος, διαταγή ύπα- 
κοή, ύπηρετεΐν, τιμάν, τιμωρεΐν, κτλ., πού έκριναν τήν 
πυραμιδοειδή πατριαρχική τάξη τού μεσαίωνα, έπι- 
κρατοΰν, άργά αλλά σταθερά, νέες άξιες, δπως ισότητα, 
αδελφότητα, έλευθερία, δικαιοσύνη, κτλ., πού δυσχε

ραίνουν τήν κυριαρχία τού άνθρώπου πάνω στόν άν
θρωπο καί, μαζί μ’ αύτήν, τήν κυριαρχία τού άνδρα 
πάνω στή γυναίκα.

Αύτές οί νέες άξιες είναι, μεταξύ άλλων, ή αίτια καί 
ή ένέργεια τού πραγματικού γεγονότος, δτι άκριβώς 
«σ’ αύτήν τήν έποχή» ύπάρχουν άνδρες πού άσκοΰν 
αύτοκριτική, πού δέν θεωρούν πλέον τούς έαυτούς 
τους σάν τό μέτρο τών πραγμάτων. Διαβλέπουν τό 
μύθο τού δυνατού άνδρα πού προορισμό έχει νά είναι 
ένας αιώνιος πατέρας, προστάτης, ύπεράνθρωπος καί 
κυρίαρχος, καί άρνοΰνται νά ύφίστανται τίς πιέσεις 
πού προέρχονται άπ’ αύτόν τό μύθο. Κυρίως, αύτοί οί 
άνδρες άπορρίπτουν τούς προκαθορισμένους στερεό
τυπους ορισμούς τών ρόλων, ώστε, μέ τήν πεποίθηση 
δτι τό βιολογικό φύλο είναι ένα πεπρωμένο, θέλουν 
κυρίως νά είναι άνθρωποι καί δχι άνδρες. Οί προσπά
θειες αύτών τών άνδρών νά είναι κυρίως άνθρωποι έρ- 
μηνεύονται, παρ’ δλα αύτά, άπό τούς φορείς καί ύπο- 
στηρικτές τού πατριαρχισμοΰ σάν σημείο τού γεγονό
τος δτι στή σύγχρονη κοινωνία ζοΰμε μιά σύγχιση 
στό παιχνίδι τών ρόλων τών φύλων. ΓΓ αύτό οί ύπο- 
στηρικτές τού πατριαρχισμοΰ δέν ντρέπονται νά χα
ρακτηρίσουν τή σημερινή κοινωνία σάν θηλυπρεπή 
κοινωνία. Σχετικά μ’ αύτό θά είχαμε νά πούμε: 
Πρώτον: Ό χαρακτηρισμός τής κοινωνίας μας σάν 
θηλυπρεπούς κοινωνίας πρέπει νά θεωρηθεί σάν τό 
σύνολο δλων τών προκαταλήψεων πού «κατασκεύα
σαν» οί άνδρες γιά τίς γυναίκες.
Δεύτερον: Πίσω άπ’ αύτόν τό χαρακτηρισμό κρύβεται 
ό φόβος καί ή ανασφάλεια τού άνδρα μπροστά σέ μιά 
σύγχιση στό παιχνίδι τών ρόλων τών φύλων, πού 
μπορεί νά αποφευχθεί καί πού καθημερινά θέτει σέ 
άμφισβήτηση τή συνεχώς έγκωμιαζόμενη άνδροπρέ- 
πειά του. Μέ άλλα λόγια, πίσω άπό τό χαρακτηρισμό 
αύτόν κρύβεται ή σκέψη τών άνδρών δτι έάν παρ’ 
δλα αύτά οί κόρες τής Εΰας έμεναν στό σπίτι, ό 
Άδάμ θά ήταν άκόμη σήμερα ένας άνδρας.
Τρίτον: Ό χαρακτηρισμός τής σημερινής κοινωνίας 
σάν θηλυπρεπούς έχει ώς προϋπόθεση μιά λανθασμέ
νη έρμηνεία τής χειραφέτησης τής γυναίκας. Χειραφέ
τηση σημαίνει άπελευθέρωση άπό μιά κατάσταση έ- 
ξαρτήσεως, περιορισμού καί πίεσης. ΓΓ αύτό, χειραφέ
τηση καί έξίσωση τής γυναίκας μέ τόν άνδρα δέν ση
μαίνει δτι οί γυναίκες πρέπει νά γίνουν καί νά ζοΰν 
σάν τούς άνδρες. Τό δτι οί γυναίκες π.χ. πρέπει νά 
μπορούν καί έπιτρέπεται νά παίζουν ποδόσφαιρο, δ
πως οί άνδρες, τό δτι οί γυναίκες μπορούν νά έπιδί- 
δονται σέ αεροπειρατείες, δπως οί άνδρες, ή τό δτι οί 
γυναίκες μπορούν καί πρέπει νά σκοτώνουν, δπως οί 
άνδρες, κτλ., δέν είναι αποδείξεις τής άπελευθερώσεως 
τής γυναίκας άπό δλες τίς πιέσεις. Είναι ένδείξεις δτι 
ή γυναίκα ύποβάλλεται σέ νέες πιέσεις καί δτι είναι 
τελείως προσαρμοσμένη στόν κόσμο τών άνδρών καί 
τήν «άσχήμια» του.

Χειραφέτηση καί ισότητα τής γυναίκας σημαίνει δτι 
ή γυναίκα έχει έπί τέλους στήν κοινωνία τίς ίδιες εύ-
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καίριες γιά τήν άβίαστη έξέλιξη τής προσωπικότητάς 
της, όπως οί άνδρες. Αύτό όμως προϋποθέτει τή χει
ραφέτηση του άνδρα ή άλλιώς τήν άπελευθέρωσή του 
από τίς πιέσεις πού προκύπτουν άπό τήν πόλωση των 
φύλων καί τίς έπενέργειές της. Μέ άλλα λόγια, ή χει
ραφέτηση τής γυναίκας προϋποθέτει μιά συνεχή χει
ραφέτηση του άνδρα, πού είναι δυνατή μόνο στά 
πλαίσια μιας άπανδροποιημένης κοινωνίας.
Τέταρτον: Ύπ’ αύτό τό πρίσμα, ό χαρακτηρισμός τής 
σύγχρονης κοινωνίας σάν θηλυπρεπούς κοινωνίας ση
μαίνει, κατά τρόπο άρνητικό, κάτι θετικό· συγκεκριμέ
να, μιά διαδικασία «άποαρσενικοποίησης» πού είναι ι
σοδύναμη μέ μιά διαδικασία έξανθρωπισμοΰ. Αύτό 
συμβαίνει διότι τό ύπάρχον κοινωνιολογικό, έθνολογι- 
κό, άνθρωπολογικό καί ιστορικό ύλικό, πού άποσαφη- 
νίζει τίς αιτίες καί τίς δυνάμεις τής πόλωσης των φύ
λων, μάς έπιτρέπει νά άποδείξουμε άκόμη μιά σπου
δαία θέση, ότι δηλαδή δσο περισσότερο άπομακρύνει 
καί απομονώνει μιά κοινωνία τίς γυναίκες άπό τούς 
τομείς ζωής της, τόσο περισσότερο έξελίσσεται σέ ά- 
μιγή άνδρική κοινωνία, τόσο περισσότερο κυριαρχεί
ται αύτή ή κοινωνία άπό σκληρότητα, καταστροφή 
καί άπανθρωπιά.

Όποιος, τέλος, παίρνει στά σοβαρά τό χριστιανικό 
σύστημα άξιων, καί πιστεύει δτι αύτό τό σύστημα έ- 
ξυπηρετεί τόν έξανθρωπισμό τού άνθρώπου, πρέπει νά 
αναγνωρίσει δτι αύτό τό σύστημα άποτελεΐται άπό ά
ξιες, δπως άγάπη, χαρά, είρήνη, ύπομονή, φιλία καί 
κάθε είδους καλωσύνη, δικαιοσύνη, άλήθεια καί έλευ- 
θερία.

Αύτές οί άξιες δμως έλάχιστα μπορούν νά σταθούν 
στά πλαίσια μιας άμιγοϋς άνδρικής κοινωνίας, πού τό 
σύστημα των άξιων της ύπηρετεΐ τούς άνδρες, μέ ά- 
ποτέλεσμα σημαντικά στοιχεία τού χριστιανικού συ
στήματος άξιων νά άποδυναμώνονται σάν «γυναικείες 
ιδιότητες». Τό χριστιανικό σύστημα άξιων είναι δυνα
τόν νά λειτουργήσει μόνο στά πλαίσια μιας άδελφικής 
κοινωνίας, ή όποια προϋποθέτει, πάνω άπ’ δλα, τό ξε
πέρασμα τοϋ νευρωτικού φόβου του άνδρα έμπρός 
στό άπάνθρωπο, ιδιαίτερα δμως έμπρός στά αισθήμα
τα, καί ή όποια θά μπορούσε νά θέσει ύπό άμφισβήτη- 
ση τήν εικόνα του άνθρωπισμοΰ.

Συμπερασματικά, θά μπορούσαμε νά πούμε δτι τό 
χριστιανικό σύστημα άξιων μπορεί νά εύοδωθεΐ μόνο 
σέ μιά κοινωνική μορφή, πού τά μέλη της είναι έτοιμα 
νά παραδεχθούν τό γεγονός δτι οί διαφορετικές θετι
κές καί άρνητικές ιδιότητες ένός φύλου είναι τουλάχι
στον τόσο διαχωρισμένες δσο καί τά φύλα, καί δτι γι’ 
αύτόν τό λόγο δέν ύπάρχει ούτε ό άδύναμος άνδρας 
ούτε ή άδύναμη γυναίκα, άλλά ό άδύναμος (καθότι ά- 
νάξιος καί άπάνθρωπος) άνθρωπος.

Ή άθεράπευτη κατάσταση τοΰ άδϋναμου άνθρώ
που, πού προκύπτει άπό τή διμερή έλλειψη άξιοποίη- 
σης των φύλων, μπορεί νά άρθεΐ μόνο μέ τίς κοινές 
προσπάθειες των άνδρών καί γυναικών, πού είναι έ
τοιμοι, σάν ισότιμοι σύντροφοι, νά άγωνισθοΰν γιά 
μιά νέα άνθρωπινότερη κοινωνία, ή όποια θεωρεί τόν 
άνθρωπο, άπαλλαγμένο άπό τήν ηλικία, τή φυλή καί 
τό φύλο, σάν τήν πιό μεγάλη άξια πού μπορεί ποτέ νά 
ύπάρξει.
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