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Σωτήρης Δημητρίου 

Καταγωγή και διαπραγμάτευση 

της ασυμμετρίας των φύλων 



ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Ο Σωτήρης Δημητρίου, με σπουδε'ς στον τεχνολογικό κλάδο, στράφηκε 

παράλληλα στη μελε'τη της γενικής ανθρωπολογίας και στα 1964 δημοσίευσε 

το βιβλίο Προϊστορικοί πολιτισμοί και εξέλιξη. Έγραψε άρθρα και οργάνωσε 

ημερίδες και σεμινάρια σχετικά με την ανθρωπολογία, τον κινηματογράφο 

και τη σημειωτική. Κυριότερα ε'ργα του είναι: α) η σε^άΛεξικό Όρων, που 

αναφε'ρεται στη Σημειολογία, Επικοινωνία, Γλωσσολογία, Σημαντική και Θε

ωρία των Συστημάτων, β) η σειράΕξέλιξη τον ανθρώπου, που αναφέρεται 

στην Ανθρωπογένεση, στα Πρώτα Βήματα, στην Παλαιολιθική, στις Αρχές 

της Κοινωνικής Οργάνωσης και στη Γλώσσα - Σώμα. 
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1. Ζητήματα μεθόδου. Η πολιτική διάσταση f ί 

τ ^ ια να φανεί το πόσο η κοινωνία μας είναι ανδροκρατούμενη στην 
JL πράξη και ανδροκρατική στη σκέψη, θα χρειαζόταν να περιγρά
φουν όλες οι λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Γιατί, όπως γράφει ο 
Bourdieu (1996:30), η ανδροκρατία έχει εγγραφεί στο σώμα και εκδη
λώνεται τόσο στο συνειδητό όσο και στο ασυνείδητο, τόσο στη ζωή όσο 
και στην τέχνη -η λογοτεχνία και το θέατρο είναι διαποτισμένα από αυ
τήν. Εντούτοις, η ανισότητα των φύλων δεν υπήρχε από πάντα ούτε είναι 
καθηλωμένη σε ένα αμετακίνητο «εκεί», αλλά συνεχώς μετασχηματίζε
ται και είναι αυτό ακριβώς που μας ενδιαφέρει. Επειδή ο όρος «ανισό
τητα» ενδέχεται να κρύβει τον ενεργό ρόλο της γυναίκας στη διαμόρφω
ση της ταυτότητας της και στη διαλεκτική της ιστορίας, χρησιμοποιείται 
αντ' αυτού ο όρος «ασυμμετρία». Ξεκινώντας από το θεωρητικό πλαίσιο 
του προβλήματος, θα σταθώ σε τρία σημεία που είναι χρήσιμο να διευ
κρινιστούν. 

Το πρώτο αφορά τη θεωρία της κοινωνικής κατασκευής. Ως αναλυτι
κό εργαλείο, η εφαρμογή της στο φύλο, που είναι διαδεδομένη σήμερα, 
έχει μεγάλη χρησιμότητα. Γιατί με το να εξετάζει το φύλο με αυτό το πρί
σμα, δηλαδή με το να υποστηρίζει ότι αποτελεί μια κατηγορία που πα
ράγεται και προσδιορίζεται από την κοινωνία, αναιρεί την απόλυτη 
εξάρτηση του από τη φύση και από το «βιολογικό πεπρωμένο». Όταν 
όμως προβάλλει την κατασκευή ως γενική αρχή που αγνοεί οποιαδήπο
τε άλλη εξάρτηση, τότε ανάγει στην αφηρημένη ικανότητα της κοινω
νίας να διαχειρίζεται αυθαίρετα τους όρους σχηματισμού του φύλου, συ
μπορεύεται με το ντυρκεϊμικό μοντέλο και οδηγεί σε αντιιστορική ερμη
νεία. Αγνοεί τις συγκρούσεις καθώς και το ρόλο του ίδιου του φύλου ως 
ιστορικού υποκειμένου. Περιορίζει τη διερεύνηση της ταυτότητας στο 
συμβολικό επίπεδο, αποκρύπτοντας ότι στην πρακτική της ζωής αυτή 
υφίσταται πολλές αναιρέσεις: όπως συμβαίνει με την αρρενολοχεία 
(Chernela, 1991:64) και την ομοφυλοφιλία. Αγνοεί ότι η ταυτότητα -του 
φύλου, της εθνότητας κ.ά- είναι ρευστή και διαπραγματεύσιμη και ότι 
ως κατασκευή δε διαφορίζεται μόνο ανάμεσα στις κουλτούρες αλλά και 
μέσα στην ίδια την κουλτούρα, αν όχι και στο ίδιο το άτομο. Σύμφωνα με 
την εθνογραφική έρευνα, «η "ανδρικότητα" είναι λιγότερο κατασκευή 
και περισσότερο παραγωγή, άρα, πάντα σε ένταση και διαπραγμάτευ
ση» (Hodgson, 1999:144). Ο κίνδυνος που απορρέει για την ανθρωπολο
γία από τη μονόπλευρη χρήση της θεωρίας της κατασκευής είναι να πε
ριοριστεί στην περιγραφή. Γιατί, όπως υποστηρίζει ο Marcus (1994:51), 
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αν ο Αλλος αποτελεί κατασκευή της αποικιοκρατίας και αν η παγκο
σμιοποίηση τον ενσωματώνει σε νέα κατασκευή όπου η διάκριση 
εμείς/Άλλος χάνεται, τότε η κατανόηση του Άλλου δεν προσφέρει στην 
κριτική της κουλτούρας μας. Με το επιχείρημα αυτό κινδυνεύει να εκμη
δενιστεί ο βασικός ρόλος της ανθρωπολογίας. 

Δεν πρέπει να αποσιωπούμε ότι η έρευνα της ταυτότητας του Άλ
λου συνεπάγεται την ανάλυση του πώς και για ποιον οικοδομούμε τις 
κατηγορίες μας. Συνεπώς, έχει πρωτεύουσα σημασία να μελετήσου
με το πώς και από ποιον γίνονται οι κοινωνικές κατασκευές. Τα ερω
τήματα που προβάλλουν και που αφορούν την κοινωνική δυναμική 
είναι: εάν η ταυτότητα υπόκειται σε μεταβολές και διαπραγματεύ
σεις, όπως βεβαιώνει η σύγχρονη ανθρωπολογία, τότε σε ποιο πεδίο 
διαμορφώνεται, ποια είναι η συμμετοχή του ενεργού υποκειμένου, 
πώς αυτό τη βιώνει, πώς αντιστέκεται σε εκείνη που του επιβάλλεται 
και τέλος πώς και πόσο συναινεί; 

Με τα ερωτήματα αυτά περνάμε στο δεύτερο σημείο, στις σχέσεις 
δύναμης. Αποτελούν επίσης χρήσιμο αναλυτικό εργαλείο για τη δυνα
μική της κοινωνικής πραγματικότητας, με το οποίο, αντίθετα από τη 
θεωρία της κατασκευής, εισάγεται η ιστορική διάσταση. Από το πρί
σμα των σχέσεων δύναμης τα δύο φύλα εμφανίζονται να βρίσκονται σε 
συνεχή διαπραγμάτευση, με τη μορφή του ανταγωνισμού ή και των 
ανταλλαγών (Strathern, 1990:338). Συχνά όμως γίνεται σύγχυση των 
σχέσεων δύναμης με τις σχέσεις εξουσίας και αυτό οδηγεί σε σοβαρές 
παρανοήσεις. Οι σχέσεις δύναμης, σε διαλεκτική με την κοινωνικότη
τα, διαποτίζουν κάθε κοινωνική πρακτική. Αντίθετα, οι σχέσεις εξου
σίας συνεπάγονται την ανισότητα και τις προϋποθέτουν. Οι τελευταίες 
περικλείουν επίσης δύναμη, η οποία όμως είναι θεσμοθετημένη γι' αυ
τόν που την κατέχει και καλυμμένη με συναίνεση από εκείνον που τη 
στερείται. Το αν η γυναίκα διεκδικεί ορισμένες δικαιοδοσίες δε ση
μαίνει ότι ασκεί εξουσία. Το αν «η γυναίκα κυβερνά το σπιτικό», κατά 
την ανδροκεντρική γλώσσα, δεν είναι ταυτόσημο με το «η γυναίκα κυ
βερνά την κοινωνία». 

Η ανθρωπολογία του σώματος ενισχύει και διευκρινίζει την προ
βληματική των φύλων. Αφού η δύναμη της εξουσίας έχει άμεση σχέση 
με το σώμα, η υποτέλεια της γυναίκας γίνεται έκδηλη από τον έλεγχο 
όχι μόνο του σώματος της (Scott & Morgan, 1966:10) αλλά και των 
αναπαραστάσεων του: βία, σεξισμός, διαφήμιση, πορνογραφία, κορ
σές, δίαιτα κ.ά. Επειδή δεν ευσταθεί η υπόθεση για την ύπαρξη στα
δίου μητριαρχίας, δηλαδή περιόδου όπου την εξουσία την ασκούσε η 
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γυναίκα, είναι φανερό ότι η δύναμη του δεύτερου φύλου εκδηλώνεται 

κυρίως με τη μορφή της αντίστασης. Ανάμεσα στους διάφορους τρό

πους με τους οποίους η γυναίκα εκδηλώνει την καθημερινή της αντί

σταση είναι η υστερία και η δαιμονοληψία (Lewis, 1967:626* Moore, 

E., 1993:537- Salgado, 1997:220)). Τα θρησκευτικά κινήματα πνευμα-

τοληψίας, που εξαπλώνονται στον Τρίτο Κόσμο και συνιστούν αιρέ

σεις αντίστασης στην κοινωνική καταπίεση, στρατολογούν τα μέλη 

τους βασικά από τις γυναίκες. 

Τρίτο σημείο είναι η μονομέρεια πολλών θεωρητικών προσεγγίσε

ων, εξαιτίας κυρίως ιδεολογικο-πολιτικών αντιθέσεων. Η συμβολική 

ανθρωπολογία δίνει έμφαση στα συμβολικά συστήματα που κωδικο

ποιούν τα δύο φύλα ως δεδομένη ασυμμετρία, χωρίς εντούτοις να την 

εξηγούν. Αντίστροφα, η υλιστική θεωρία ανάγει την ασυμμετρία στο 

επίπεδο της παραγωγής, παραβλέποντας τους άλλους παράγοντες. 

Και οι δύο υποτιμούν το γεγονός ότι τα κοινωνικά φαινόμενα είναι 

«ολικά» και ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση στα διάφορα επίπεδα της κοι

νωνικής ζωής, οπότε δίνουν παραμορφωμένη εικόνα της κουλτούρας. 

Επιπλέον, λησμονούν ότι το ποιο επίπεδο γίνεται κάθε φορά «προσ-

διορίζον» εξαρτάται από τις κοινωνικο-ιστορικές συνθήκες και από τη 

στάθμη ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ασυμμετρία των φύλων θα εξετα

στεί επικεντρώνοντας στο κοινωνικο-πολιτικό πεδίο και κάτω από το 

πρίσμα των σχέσεων δύναμης που τροφοδοτούν στο πεδίο αυτό την 

κοινωνική κίνηση. Το ουσιαστικό στην υπόθεση που θα εκτεθεί είναι 

ότι προσανατολίζει την ερμηνεία βασικά στις αντιθέσεις των κοινω

νικών σχέσεων, έξω από τη βιολογία, την ψυχολογία και την τεχνολο

γία που αγνοούν τις αντενέργειες και το κοινωνικό συμπεριέχον. 

Προέχουν δύο θέματα μεθόδου. Το πρώτο αφορά την οπτική για το 

χαρακτήρα των κοινωνικών φαινομένων. Δηλαδή το να τα βλέπουμε ως 

διαδικασίες και όχι ως ουσίες. Αντί για σταθερές κατηγορίες: κλαν, φυ

λή, συγγένεια κτλ., είναι προτιμότερο να τα εξετάζουμε στη δυναμική 

τους, γιατί περικλείουν ανθρώπινες αντενέργειες, αποκλίσεις και βρί

σκονται σε συνεχή μετασχηματισμό. Η «ανισότητα» των φύλων δεν εί

ναι φυσικό δεδομένο ή οικουμενικότητα, όπως πίστευαν πολλοί, ούτε 

υπακούει σε κάποια απόλυτη διχοτομία του τύπου οικιακό/ δημόσιο, 

φύση/ κουλτούρα κτλ. -έχει διαπιστωθεί αντιστροφή των ρόλων οικια

κό/ δημόσιο σε αγρότες της Ευρώπης (Pina-Cabral, 1984:76,83). Είναι 

ιστορική διαδικασία μιας βασικής κοινωνικής σχέσης. Κάτω από ειδι

κές συνθήκες εντάχτηκε σε δομές εξουσίας, αλλά εκτυλίσσεται με συ-
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νεχείς αλλαγές, εξαιτίας των σχέσεων ανταγωνισμού που περικλείει. 
Ας σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την οπτική αυτή, η σύγχρονη ανθρωπο
λογία αντικατέστησε τα συστήματα συγγένειας και την έννοια του οι
κιακού (domestic) με την εξέταση της οικιακής ομάδας (household), η 
οποία επιτρέπει τη σύνδεση με τη γυναικεία εργασία, την πρακτική και 
την ιστορία (Hendon, 1996:46' Souvatzi, 2000:1-7). 

Η θέση της γυναίκας αντικρίζεται με διάφορα κριτήρια. Μερικοί 
περιορίζουν την ανάλυση στο συμβολικό επίπεδο (Dubisch, 1993:273), 
άλλοι στο ψυχολογικό (Chodorow, 1983:66), στο οικονομικό κτλ. Ακο
λουθώντας την οπτική της διαδικασίας θα εξεταστεί στο πεδίο της δύ
ναμης, δηλαδή στο επίπεδο της κοινωνικής δραστηριότητας στο οποίο 
περικλείονται ολοποιημένα: α) η αρχή της κοινωνικότητας, β) η παρα
γωγική διαδικασία και γ) η ανάγκη της κοινωνικής αναγνώρισης ως 
επανάδραση στην προηγούμενη -ας σημειωθεί ότι κατά την παραγωγι
κή διαδικασία το υποκείμενο ενεργεί στον αντικειμενικό κόσμο, φυσι
κό και κοινωνικό, εκπροσωπώντας τις αρχές μιας κοινωνικής τάξης ή 
ομάδας (γνώσεις, δεσμεύσεις, μέσα κ.ά.) και όχι στενά ατομικά. Η εξέ
ταση μέσα από τις σχέσεις δύναμης έχει το πλεονέκτημα να φωτίζει τις 
διαδικασίες λειτουργίας και οργάνωσης του ίδιου του κοινωνικού σώ
ματος. Γιατί το σώμα αυτό αποτελείται από αντιθετικές σχέσεις αλλη
λεξάρτησης, σχέσεις συνεργασίας και ανταγωνισμού των ενεργών υπο
κειμένων, που διεξάγονται με τη διαχείριση των υλικών και των συμβό
λων, διαμορφώνοντας τις σχέσεις προς τη φύση και το θεσμικό πλαίσιο. 

Από τέτοιες πολιτικές σχέσεις δύναμης, μέσω του καταμερισμού, συ
νίσταται και η οργάνωση των φύλων, που γι' αυτό: 1) διαπλέκεται με την 
ταξική οργάνωση, δεδομένου ότι τα νόθα και οι πόρνες παρουσιάζουν 
αύξηση στους ακτήμονες (Pina-Cabral, 1984:75), αλλά την υπερκαλύπτει 
ιστορικά, 2) υπεισέρχεται σε όλα τα κοινωνικά φαινόμενα, καθώς επί
σης και στην κοινωνική αναπαραγωγή, πέρα από τη βιολογική. Η δια
πλοκή των σχέσεων μεταξύ δύναμης και status μπορεί να διερευνηθεί 
στις διαπροσωπικές σχέσεις των ζευγαριών (Kemper, 1972:180), στους 
αστεϊσμούς (Dimitriou-Kotsoni, 1995:40) κ.ά. Συνήθως η γυναίκα μάχε
ται με τη γλώσσα και ο άντρας με τη φυσική βία (Busby, 1999:238). Από 
το γεγονός ότι η σχέση των φύλων διαπλέκεται με τη ράτσα και την κοι
νωνική τάξη, γίνεται από πολλούς φανερό (Moore, Η., 1993:194* Aleoff, 
1994:115) ότι, για να κατανοηθεί η σχέση αυτή, πρέπει να αποσπαστεί 
από τα ανδροκρατικά κριτήρια με τα οποία τη βλέπουμε και να εξετα
στεί κάτω από το πρίσμα της πολιτικής βάσης, του Λόγου (discours), της 
καταπίεσης και των συσχετισμών δύναμης. Με την οπτική αυτή θα διε-
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ρευνηθείτο επίμαχο θέμα της μετεξέλιξης των σχέσεων δύναμης σε 

εξουσία του άντρα, δηλαδή το θέμα της καταγωγής, καθώς και οι προο

πτικές έκβασης αυτής της σχέσης. 

Το δεύτερο θέμα μεθόδου αφορά τη μελέτη του παρελθόντος. Είναι 

γνωστό ότι, σε κάποιο βαθμό, ανακατασκευάζουμε το παρελθόν σύμ

φωνα με τα κριτήρια μας και τις επιδιώξεις μας. Αλλά κατά τον ίδιο 

τρόπο ανακατασκευάζουμε και τις ξένες κουλτούρες που μελετάμε. Το 

βασικό πρόβλημα της κριτικής ανθρωπολογίας είναι το πώς θα προσεγ-

γίσουμε τον Άλλον ξεπερνώντας τα στενά κριτήρια της κουλτούρας 

μας, ή μάλλον πώς θα αντικρίσουμε τις κατηγορίες μας ως αντικείμενο, 

μέσα από τη σύγκριση τους με τις κατηγορίες του Άλλου. Επομένως, η 

έρευνα της προϊστοριολογίας είναι το ίδιο νόμιμη με της εθνολογίας. Η 

πρώτη εξετάζει σε άλλους χρόνους εκείνο που η δεύτερη εξετάζει σε 

άλλους τόπους, ενώ έχει επιπλέον και το πλεονέκτημα να κινείται στη 

διάσταση της ιστορίας. Από την άποψη αυτή, γίνεται δυνατόν η μελέτη 

του παρελθόντος να φωτίσει το παρόν και το μέλλον. Η προϊστορική 

αρχαιολογία αναπτύσσει τις νεότερες μεθόδους της για την έρευνα της 

σχέσης των φύλων -ανάλυση του χώρου κ.ά-, σε αντιδιαστολή με την 

αναλογική μέθοδο της εθνοαρχαιολογίας, η οποία προβάλλει την ανι

σότητα στο παρελθόν εξυπηρετώντας την ανδροκρατική αντίληψη 

(Gifford-Gonzalez, 1998:118). 

2. Η καταγωγή και προϊστορία της ασυμμετρίας των φύλων 

Βασική αδυναμία των θεωριών για την καταγωγή της ασσυμετρίας 

είναι η έλλειψη επαρκούς υλικού και η εξάρτηση από τις κατηγορίες 

της κουλτούρας μας. Οι κυριότερες την αποδίδουν στο μύθο του ισχυ

ρού άντρα-κυνηγού ή στον έλεγχο που ασκεί ο άντρας στη βιολογική 

αναπαραγωγή, εξηγώντας με αυτό την έμφαση που δίνεται στην ετε-

ροφυλοφιλία (Stolcke, 1993:35). Με την ερμηνεία αυτή όμως οδηγούν 

στην ιδέα ότι η ανισότητα υπήρχε από πάντα, έξω από την ιστορία. 

Ποια δεδομένα διαθέτουμε για την προϊστορία; Σε όλη την παλαιο

λιθική (2.900 χιλιετ.) η προϊστορική αρχαιολογία, αν και ανδροκρατική, 

δεν έχει καμιά ένδειξη κοινωνικής ανισότητας (ταφές, στολισμό κ.ά.). 

Υπάρχουν παραστάσεις, κυρίως ειδώλια, με γυναικείες μορφές που 

μπορεί να αποδόθηκαν λανθασμένα σε θηλυκές θεότητες, αλλά με κα

νέναν τρόπο δεν τεκμηριώνουν υποτέλεια της γυναίκας. Το ίδιο ακρι

βώς, δηλαδή την απουσία ασυμμετρίας των φύλων, βεβαιώνει η εθνο-
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λογία για το στάδιο των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών (Gardner, 1995:96· 
Sandbunkt, 1995:116). Θεωρείται βέβαιο ότι η αγγειοπλαστική και η 
γεωργία αποτέλεσαν επιτεύξεις της γυναίκας, πράγμα που δείχνει ότι 
δεν υπήρχε διαχωρισμός σε ιδιωτικό τομέα (σπίτι) και σε δημόσιο (πα
ραγωγή). 

Μετά την αναίρεση της ερμηνείας με βάση το οιδιπόδειο σύμπλεγ
μα (Kurtz, 1991:97), καθώς και της θεωρίας περί αρχέγονου σταδίου 
μητριαρχίαςτων Bachofen, McLennan κ.ά., γύρω στα 1930 επικράτησε 
για τις αρχαϊκές κοινωνίες το μοντέλο της πατρογραμμικής ορδής, του 
Radcliffe-Brown. Το μοντέλο αυτό υιοθετήθηκε από τους Αμερικανούς 

'ανθρωπολόγους (Kroeber, Service, Steward) και κυριάρχησε 3 δεκαε
τίες. Οι συστηματικές μελέτες που διεξήχθησαν μετά το 1960 στους 
Βουσμάνους από τους Marshall, Lee κ.ά., στην Αυστραλία από τη Σχο
λή του Σίντνεϊ, στον Καναδά και αλλού οδήγησε σε σειρά συνεδρίων: 
1966,1978,1980,1983,1988 (Ingold et al, 1995:1-3), όπου διαψεύστηκε 
το μοντέλο της πατρογραμμικής ορδής. Οι έρευνες έδειξαν ότι η «αρ
χαϊκή» ομάδα ήταν πλαστική και μεταβλητή, με ισοτιμία των δύο φύ
λων, κινητότητα των μελών από τη μία ομάδα στην άλλη, άτυπες γαμή
λιες και συγγενικές σχέσεις και σχετική επικράτηση της μητροτοπικό-
τητας και της κυκλοφορίας των αντρών, αντί της κυκλοφορίας των γυ
ναικών που υποστήριζε ο Lévi-Strauss. 

Με βάση τις μαρτυρίες που διαθέτουμε σήμερα από την εθνογρα
φία και την αρχαιολογία στην έρευνα για τη θέση της γυναίκας, μπο
ρεί να στηριχτεί η εξής σύνθεση, που έχει αναπτυχθεί πιο διεξοδικά 
αλλού (Δημητρίου, 1996:274, 334). 

Στο περιβάλλον της σαβάνας, όπου εξαπλώνονται πριν 6.000.000 
χρόνια οι ανθρωπίδες πρόγονοι μας, διαδραματίζεται η εξελικτική 
αλυσίδα: ενδιάμεσος τύπος ->Α. ramidus -* Α. afarensis. Μέσα από 
αυτήν κατακτούνται η όρθια στάση και η χρήση εργαλείου. Προκύ
πτουν νέες πηγές τροφής που διακρίνονται σε: 1) σποραδικές μεγάλης 
πυκνότητας (αγέλες θηλαστικών) και 2) διάσπαρτες χαμηλής πυκνότη
τας (καρποί, ριζώματα κ.ά.). Και οι δύο κατηγορίες απαιτούν εργαλείο 
για το σκότωμα, το γδάρσιμο, το ξερίζωμα. Το εργαλείο αποτελεί υλι
κή έκφραση της κοινωνικής εργασίας. Εάν οι ανθρωπίδες επιβίωσαν, 
το οφείλουν στον καταμερισμό εργασίας, με τον οποίο αντιμετώπισαν 
τη διασπορά των πηγών και γενικότερα την ανθρώπινη συνθήκη ύπαρ
ξης. Έτσι, εισάγεται η πρώτη αντίθεση, που συνιστά ταυτόχρονα και 
την αρχή της κοινωνικής οργάνωσης. Ορισμένοι ασχολούνται με το κυ
νήγι και άλλοι με τις φυτικές τροφές. Οι δύο πλευρές φέρνουν τη συ-
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γκομιδή στον καταυλισμό και τη διανέμουν μεταξύ τους και με τα παι
διά, θεμελιώνοντας τη διαλεκτική αρχή της διαφορικότητας/ διανομής 
που προσδιορίζει την κοινωνική συνεργασία και τον καταμερισμό. 

Ο καταμερισμός δεν είναι βιολογικός εξοπλισμός, αφού τα ζώα δεν 
τον διαθέτουν και τρώνε το καθένα μόνο του. Επειδή ο άνθρωπος επεμ
βαίνει στις νομοτέλειες της φύσης και εγκαθίσταται, χωρίς τα απαραίτη
τα βιολογικά εφόδια, σε ένα περιβάλλον όπου οι πηγές διατροφής είναι 
μεταβλητές και διάσπαρτες, τα μέσα που κατακτά για να επιβιώσει σ' 
αυτό είναι υπερβιολογικά: το εργαλείο και ο καταμερισμός. Καταμερι
σμός σημαίνει το διαφορισμό της ομάδας σε συμπληρωματικές εργασίες 
για την πιο αποτελεσματική άντληση των πηγών τροφής. Κανείς δεν 
μπορεί να επιβιώσει στη σαβάνα μόνος του. Ο εξοστρακισμός από την 
ομάδα ήταν η βαρύτερη τιμωρία, γιατί ισοδυναμούσε με θάνατο. Αποτε
λώντας το βασικό μηχανισμό για τη βελτίωση της ζωής, ο καταμερισμός 
εργασίας παγιώνεται στο βαθμό που εξελίσσονται η τεχνολογία και οι 
μέθοδοι κυνηγιού. Πάντως, έστω και αν διαμορφώθηκε πάνω σε βιολο
γικές διαφορές, το γεγονός ότι η γυναίκα δεν πάει πάντα στο μακρινό 
κυνήγι εξαιτίας της τεκνοποιίας, δεν είναι αυτός επαρκής λόγος για να 
θεμελιώσει ανισότητα στα δύο φύλα. Δεν υπάρχει λογική δικαιολογία 
για την κυριαρχία του άντρα από το γεγονός ότι ήταν κυνηγός: 1) Δεν 
εξηγείται από τη φυσική ρώμη του, αφού κυνηγός υπήρξε επίσης και η 
γυναίκα και αφού οι νέγροι, που διακρίνονται για τη ρώμη τους, είναι 
υποτελείς. 2) Δεν εξηγείται από την επινοητικότητα του κυνηγού, αφσυ 
οι μεγάλες επινοήσεις της πλεκτικής, της γεωργίας, της κεραμικής και 
της υφαντικής οφείλονται στη γυναίκα. 3) Δεν εξηγείται από την τροφή 
που έφερνε ο κυνηγός, αφού το 60 - 80% της διατροφής προερχόταν 
από τη γυναίκα (Moore, 1977:86). Οι εργασίες των δύο φύλων παραμέ
νουν συμπληρωματικές και εναλλακτικές, καθώς και ο καταμερισμός-
διανομή μεταξύ τους, γιατί είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί καθημερινή 
διατροφή μόνο από το κυνήγι (Hawkes et al., 1997:556). Το αποφασιστι
κό κριτήριο και ο μοχλός της ασυμμετρίας ήταν η δημιουργία πλεονά
σματος, πέρα από τον καταμερισμό, και στη συνέχεια η αλλαγή του τρό
που παραγωγής. 

Εκτός από τη διανομή που συναντιέται σε όλους τους τροφοσυλλέ-
κτες ως βασική αρχή, αναπτύχθηκαν επίσης και άλλα δίκτυα αμοι
βαίας ανταλλαγής μεταξύ των ομάδων, καθώς και άλλες μορφές κατα
μερισμού, π.χ. κατά την ηλικία. Το κυριότερο δίκτυο, που αποτελεί με
γάλο σταθμό στην καλύτερη εκμετάλλευση του περιβάλλοντος, το ονο
μάζω γεωγραφικό καταμερισμό, γιατί διεξάγεται με ανταλλαγή των 
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τοπικών προϊόντων που αντλεί η κάθε ομάδα. Κάθε ομάδα προσφέρει 

στις γειτονικές ό,τι πλεονάζει στην περιοχή της μια ορισμένη εποχή, 

για να της επιστραφεί από εκείνες το αντίστοιχο πλεόνασμα τους στις 

άλλες εποχές. Αυτή η σχέση αμοιβαιότητας στερεώνεται με αντίστοιχη 

ανάπτυξη της κοινωνικής οργάνωσης, της εξωγαμίας και του ταμπού 

αιμομιξίας. Τα δίκτυα διανομής και αμοιβαίας ανταλλαγής λειτουρ

γούν ανταγωνιστικά και συμπληρωματικά. Είναι το υπόβαθρο της δια

λεκτικής των κοινωνικών σχέσεων και συμβολοποιούνται. Το μεγάλο 

αυτό βήμα συντελέστηκε από τον Homo sapiens γύρω στα -100 χιλιετ. 

και επιτρέπει τη γεωγραφική εξάπλωση σε δυσμενή περιβάλλοντα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανταλλαγή διεξάγεται συνήθως από τον 

άντρα, γιατί αφορά κυρίως ζωική τροφή. Επειδή το κρέας δε διατηρεί

ται περισσότερο από 48 ώρες, όταν οι κυνηγοί σκοτώσουν ένα ή δύο 

μεγάλα ζώα μοιράζουν το περίσσευμα με άλλες ομάδες, οι οποίες θα 

το ανταποδώσουν όταν πετύχουν κι αυτές μεγάλο κυνήγι. 

Στους προϊστορικούς τροφοσυλλέκτες της Αφρικής δε διαπιστώνε

ται διάκριση του χώρου κατά τα φύλα, άρα ο καταμερισμός έχει πλα

στική μορφή. Δεν εντοπίζονται διαφορετικές θέσεις απασχόλησης ούτε 

μέσα στην καλύβα ούτε στον καταυλισμό (Kent, 1998b:59). Η γυναίκα 

χρησιμοποιούσε λίθινα εργαλεία, όπως δείχνουν τα ίχνη φυτικών ου

σιών, και συμμετείχε στο κυνήγι των μεγάλων ζώων (Wadley, 1998:76). 

Στη μεσολιθική της Δ. Ασίας (τη νατουφιανή, -10.300 έως -7800) επί

σης δεν εντοπίζεται σταθερός καταμερισμός των φύλων (Bar-Yosef & 

Belfer-Cohen, 1998:280). Εντούτοις, η γυναίκα είναι περισσότερο απα

σχολημένη γιατί, εκτός από τη συλλογή, καταγίνεται επίσης με την κα

τασκευή των εργαλείων της, των πανεριών, των παγίδων και των θη-

λειών, των γουδιών, όπως και με τη λειοτρίβηση της τροφής, των χρω

μάτων και των βοτάνων (Casey, 1998:90* Parkington, 1998:271). Εάν ο 

καταμερισμός δεν είναι άμεσα ορατός, αυτό εξηγείται από το γεγονός 

ότι η κοινωνία δεν οργανώνεται μόνο κατά τα φύλα, αλλά και κατά τα 

δίκτυα διανομής/ανταλλαγής και καταγωγής/εξωγαμίας. Προκύπτει 

επίσης ότι καταμερισμός ήταν πλαστικός και ότι η απολυτοποίησή του 

από τη δυτική σκέψη εξυπηρετεί τη βιολογική ερμηνεία της διάκρισης 

των φύλων. 

Το τρίτο μεγάλο βήμα συντελείται χάρη σε νέα τεχνολογική πρόοδο 

στις εγκαταστάσεις: δίχτυα, φράχτες κυνηγιού, υδροφράκτες, κανάλια, 

παγίδες. Το ατομικό κυνήγι με το κοντάρι αντικαθίσταται βαθμιαία 

από το συλλογικό, ο ανθρώπινος σκελετός γίνεται γι' αυτό λιγότερο βα

ρύς και, το κυριότερο, η συγκομιδή ζωικής τροφής γίνεται άφθονη. Το 
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μεγάλο πλεόνασμα επιτρέπει στους άντρες να μετατραπούν σε διαχει

ριστές του προϊόντος και να ασχοληθούν με τις διαπραγματεύσεις των 

ανταλλαγών προς τις άλλες ομάδες. Επειδή το κυνήγι είναι σποραδικό 

ή περιοδικό, οι άντρες μπορούν στα ενδιάμεσα να διαχειρίζονται και 

ζητήματα της ομάδας, δεδομένου ότι η γυναίκα συλλέκτρια εργάζεται 

σε καθημερινή βάση για την τροφοδοσία της με φυτική τροφή και, όπως 

είδαμε, έχει πολλές άλλες απασχολήσεις. Ο μακρόχρονος ανταγωνι

σμός των συστημάτων διανομής και ανταλλαγής καταλήγει με την επι

κράτηση του δεύτερου. 

Η διανομή περιορίζεται στη δικαιοδοσία της γυναίκας, ενώ η ανταλ

λαγή ρυθμίζει όλες τις άλλες σχέσεις και ο άντρας που τη διαχειρίζεται 

γίνεται επόπτης των γαμήλιων σχέσεων και της γυναικείας εργασίας. Η 

διάκριση σε διαχειριστικές και σε παραγωγικές εργασίες παρήγαγε την 

κοινωνική διάκριση του άντρα. Ο παραγωγικός κύκλος γίνεται: εγκατα

στάσεις -> περίσσευμα -* έλεγχος στην προσπέλαση στις πηγές -* επι

κράτηση της ανταπόδοσης πάνω στη διανομή -> ανταλλαγές με τελε

τουργίες -» γόητρο αντί της γενναιοδωρίας -> έλεγχος των γυναικών με 

πολυγυνία ή γεροντοκρατία —> επέκταση του κοινωνικού δικτύου διαμέ

σου της συγγένειας -> ανταγωνιστικές σχέσεις -» αύξηση του περισσεύ

ματος. 

Το συμπέρασμα είναι ότι η διαμόρφωση της διάκρισης και, κατ' επέ

κταση, της ασυμμετρίας των φύλων αποτελεί γενικό φαινόμενο της κοι

νωνικής εξέλιξης, που προσδιορίζεται από το συνδυασμό των όρων: κα

ταμερισμός της εργασίας, αύξηση του περισσεύματος, ανταγωνισμός 

των κοινωνικών σχέσεων -παραγωγής, δικτύων, διαχείρισης. Ασφαλώς 

δεν πρόκειται για άκαμπτο νόμο, γι' αυτό αναφέρονται πολλές εξαιρέ

σεις: στρατιωτίνες, γυναικείες εταιρίες και τελετές (Apter, 1998:70). 

Όμως, οι ιστορικοί λόγοι συνέκλιναν προς την πλευρά της ασυμμετρίας. 

Σε συνέχεια της τεχνολογικής εξέλιξης, και μέχρι σήμερα, η κοινωνική 

διαφοροποίηση, ο μετασχηματισμός των προϊόντων ανταλλαγής σε 

εμπορεύματα, η εισαγωγή της ιδιοκτησίας και η συνεχής αύξηση του κα

ταμερισμού ενίσχυσαν την ανισότητα, ενώ η συνακόλουθη κοινωνική 

ανάπτυξη (παιδεία, κλήρος, τέχνη, κράτος) διεύρυνε τα πεδία διαχείρι

σης του άντρα. Στους λόγους αυτούς πρέπει να προστεθεί και η αποικιο

κρατία, που διεθνοποίησε το φαινόμενο σε όσες κοινωνίες αποτελού

σαν εξαίρεση. 

Στους σύγχρονους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες έχουν εντοπιστεί τα 

δύο στάδια ανάπτυξης. Το πρώτο στάδιο, το ονομαζόμενο της «άμεσης 

απόδοσης», όπου επικρατεί η αρχή της διανομής, υπήρχε στους Σαν 
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(Βουσμάνους), Μπούτι, Χάτζα, Παλιγιάν. Λείπουν η αποθήκευση και 
το περίσσευμα, οι τελετουργίες, το τυπικό γάμου, οι περιορισμοί αγω
γής των παιδιών και το στίγμα της απιστίας. Το δεύτερο στάδιο, της 
«μακροπρόθεσμης απόδοσης», όπου επικρατεί η αρχή της ανταπόδο
σης, υπήρχε στους Αυστραλούς, Νέα Γουινέα, Αϊνού, Εσκιμώους και 
γενικά στους κυνηγούς θηλαστικών κητών (Lourandos, 1995:59* Pals-
son, 1995:190). Σ' αυτούς εμφανίζονται τάξεις γάμου και κλειστές συγ
γένειες, αντρική υπεροχή και γεροντοκρατία, καταμερισμός κατά ηλι
κία και διαβατήριες τελετουργίες, σκληρή ποινή της απιστίας και της 
αιμομιξίας και πολυγυνία -τα γνωρίσματα δεν είναι καθολικά ούτε 
ενιαία. Στη συνέχεια διαμορφώνεται ο καταμερισμός του χώρου μέσα 
στην καλύβα (δεξιά/αριστερά, μπροστά/πίσω) και στον καταυλισμό 
(στάνη στο κέντρο/ σπιτικά στην περιφέρεια, π.χ. στο Διμήνι). Η μετά
βαση στο δεύτερο στάδιο ερευνήθηκε στους Μπαζάρουατης Μπετσου-
αναλάντ (Kent, 1995:531). 

t t 3. Η ανάπτυξη της ασυμμετρίας 

Περνώντας στις σύνθετες κοινωνίες παρατηρούμε την ανάδυση και 

ανάπτυξη της ανδρικής κυριαρχίας, που οδηγεί βαθμιαία στην οριοθέ

τηση των δύο φύλων με άκαμπτους κοινωνικούς περιορισμούς. Εντού

τοις, η ανισότητα δεν αποκρυσταλλώνεται σε τετελεσμένες καταστά

σεις ή ουσίες. Αυτό παρουσιάζεται μόνο στις ιδεολογίες. Στην ιστορική 

πραγματικότητα η ασυμμετρία των φύλων συνιστά μια συνεχή διαδικα

σία ανταγωνισμού δύναμης, μια σύγκρουση ηγεμονίας και αντίστασης, 

κατά τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει και στις άλλες μορφές κοινωνικής 

ανισότητας. Η διαπάλη αυτή διαπερνά τα δύο βασικά επίπεδα: α) της 

ομοφυλοφιλίας, όπου το άτομο αμφισβητεί την ένταξη στο ένα από τα 

φύλα που αναγνωρίζει η κοινωνία, δεδομένου ότι το καθένα από τα 

δύο φύλα δεν είναι πανομοιότυπο σε όλες τις κοινωνίες (Mead, 1962), 

β) της ετεροφυλίας, όπου αμφισβητείται η κυριαρχία του ενός, από τα 

ενταγμένα φύλα, πάνω στο άλλο. 

Αναφορικά με το πρώτο επίπεδο, γίνεται φανερό ότι η διάκριση των 

δύο φύλων αποτελεί κοινωνικό προσδιορισμό, αφού η ομοφυλοφιλία 

μπορεί να παραβιάζει τη βιολογική υποδομή πάνω στην οποία αυτή οι

κοδομείται. Το άτομο διεκδικεί το δικαίωμα να διαλέξει αυτό το ίδιο σε 

ποιο φύλο θα ενταχτεί, άσχετα από την κατασκευή του σώματος του. Η 

ομοφυλοφιλία περικλείει σχέσεις δύναμης και status, περισσότερο η αν-

52 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 



1 

δρική (Yannakopoulos, 1996:62), αλλά υπαγορεύεται επίσης και από οι

κονομικούς και κοινωνικούς λόγους, ιδίως η γυναικεία (O'Leary, 

1983:69). Γενικά, συναρτάται με διαφορετικούς παράγοντες σε κάθε 

κοινωνία, αλλά με παρούσες πάντοτε τις σχέσεις δύναμης. Σε 40 προα-

ποικιακές κοινωνίες της Αφρικής, στην Νταχομέη, Νιγηρία, Ν. Αφρική 

κ.α., έχει εντοπιστεί μια μορφή γάμου μεταξύ γυναικών, που φανερώνει 

τη δύναμη της γυναίκας να μπορεί να αυξάνει την οικονομική θέση της 

εκμεταλλευόμενη την εργασία της ή των συζύγων γυναικών της (Greene, 

1998:395-411). Στη δική μας κοινωνία συνιστά συνήθως μορφή αντίστα

σης στις καταπιεστικές υποχρεώσεις που επιβάλλει το φύλο και ταυτό

χρονα έναν τρόπο διαπραγμάτευσης του δικαιώματος της επιλογής 

(Weeks, 1994:110* Lancaster, 1996:209), δεδομένου ότι σε άλλες κοινω

νίες υπάρχει μεγαλύτερη ανοχή για το δικαίωμα αυτό (Westermarck, 

1931:529* Goulet, 1996:683). Ιδιαίτερα στο λεσβιασμό, παρά την πολυ-

' πλοκότητάτου, η πολιτική αντίσταση αποτελεί ίσως τη βασικότερη συνι

στώσα του (Mansfield & McGinn, 1996:55* Waterhouse, 1996:109). Ο 

αποκλεισμός και η απόκρυψη της ομοφυλοφιλίας, που στην Ευρώπη το 

19ο αι. αποδιδόταν σε βιολογική βλάβη, αντανακλά τη δυσκαμψία των 

κοινωνικών κανόνων. 

Ανάλογη δυσκαμψία παρουσιάζει η κοινωνική ένταξη της ετεροφυ-

λίας, κυρίως σε συνθήκες ανισότητας. Τα δύο φύλα θεωρούνται παγιω

μένα και «φυσικά», «ακόμα κι από τις πιο ευαίσθητες από τις διαθέσι

μες ιστορικές προσεγγίσεις...» (Αβδελά & Ψαρρά, 1997:20). Οι επιστή

μες, που είναι ανδροκρατικές, αντικρίζουν τις γυναίκες ως παθητικές. 

Ακόμα και ο φεμινισμός, στο αρχικό του στάδιο, τις προσέγγιζε ως 

άβουλα θύματα της ανδρικής καταπίεσης (ib. 23). Στην ιστορική πραγ

ματικότητα όμως συναρθρώνονται στη δυναμική της κοινωνικής κίνη

σης, σε ανταγωνισμούς και ρήξεις. Οι σχέσεις τους αφορούν όλο το κοι

νωνικό σύστημα, στους βασικούς τομείς: α) της παραγωγής, β) της κοι

νωνικοπολιτικής οργάνωσης και γ) της κοινωνικής αναπαραγωγής. Με

τατρέπονται σε πολιτικές σχέσεις, σε τόπο διαπραγμάτευσης της δύνα

μης, γι' αυτό είναι μεταβλητές. Σε κάθε επάγγελμα περικλείεται αντα

γωνιστική εξάρτηση των φύλων. Η γυναίκα διαπραγματεύεται με πολ

λές στρατηγικές και, σε οριακές περιπτώσεις, αφαιρεί την εξουσία από 

τον άντρα, όπως συμβαίνει π.χ. στους φτωχούς ψαράδες της Βραζιλίας, 

όπου η γυναίκα φέρνει πλούσιο φίλο στο σπίτι, όταν ο άντρας δε φέρνει 

χρήματα (Robben, 1989:582), και στους Νούπε της Νιγηρίας, όπου οι γυ

ναίκες ασκούν το εμπόριο, έχουν πλούτο και δύναμη και μαζί μ' αυτά 

και το δικαίωμα εξωσυζυγικών σχέσεων (Borofsky, 1994:80). 
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Αποκαλύπτοντας ότι οι σχέσεις των φύλων είναι σχέσεις δυναμικές 

και πολιτικές, αποκαλύπτουμε ταυτόχρονα ότι η γυναίκα είναι ιστορι

κό υποκείμενο. Η ανάδυση της από την ιστορική σιωπή είχε σαν απο

τέλεσμα την αναμόρφωση της ιστορικής επιστήμης και τη διασταύρω

ση της με την ανθρωπολογία και την κοινωνιολογία, από την άποψη 

της μεθόδου. Παράλληλα, από την άποψη του περιεχομένου, πλουτίζει 

την ιστορική θεώρηση, ρίχνοντας φως σε νέες όψεις των κοινωνικών 

αντιθέσεων που μέχρι τώρα ήταν αφανείς. 

Έκφραση των μεταβλητών σχέσεων των δύο φύλων είναι η πολυ

μορφία του καταμερισμού, ακόμα και η αντιφατικότητα. Η μουσική θε

ωρείται πανανθρώπινο γνώρισμα, αλλά στον πολιτισμό μας οι συνθέτες 

και οι μαέστροι είναι μόνο άντρες. Στην αρχαία Ελλάδα αναφέρονται οι 

αυλήτριες, ενώ υπάρχουν κοινωνίες όπου καμιά γυναίκα δεν παίζει πο

τέ κανένα μουσικό όργανο (Toffin, 1998:118). Πριν την αποικιοκρατία, 

στην Γκάνα ο άντρας είχε την υφαντική και το βαμβάκι και η γυναίκα εί

χε το γνέσιμο, το λουλάκι, την κεραμική και το εμπόριο των εργαλείων 

(Stahl & Cruz, 1988:210,233). Η γυναίκα κάνει το ψάρεμα στους Φουε-

γκίδες και σέ περιοχές της Νέα Γουινέα (Mauss, 1967:60), κάνει το κυ

νήγι μεγάλων ζώων στους Άγκτα, Τσιπεγουέιαν και στους Τίγουι της 

Αυστραλίας (Kent, 1998a:13), ενώ συνεργάζεται για το κυνήγι με τον 

άντρα στους Μπούτι. Αντίστοιχα και ο άντρας συμμετέχει συχνά στη 

συλλογή φυτικής τροφής και μικρών ζώων. Αυτός κατέχει την αποκλει

στικότητα για τη ζωγραφική στους Μπαλί, για την ξυλογλυπτική στους 

Σαμόα, για τη μαγειρική στη Χαβάη και γενικά στην Πολυνησία (Red-

field, 1960:348), για την κεραμική στους Ρουάντα και Μπανιόρο και για 

το ψήσιμο του κρέατος σε πολλές κοινωνίες -του πασχαλινού αρνιού σε 

μας. Στη γυναίκα ανήκει η ευθύνη και το προνόμιο για το στήσιμο της 

καλύβας στους Βουσμάνους, για την κατασκευή της ψάθας στη Χαβάη, 

για το εμπόριο στις Άνδεις, Κ. Αμερική, Αφρική, Μεσοποταμία, Αντίλες 

και για τη γαλακτοκομική στους Μασάι. Στη Ν. Αφρική (Gluckman, 

1974:452) και στην Ελλάδα τα κορίτσια συμμετείχαν στη βοσκή του κο

παδιού. Ο άντρας υφαίνει στους Ντογκόν (Leiris, 1998:11) και στους 

Ζούνι, φροντίζει το παιδί στους Ναμπικουάρα και κάνει αρρενολοχία 

στη Ν. Αμερική (Lévi-Strauss, 1960:274). 

Αλλά υπάρχει μεταβλητότητα και στο χρόνο. Η κεραμική πέρασε 

στα χέρια του άντρα, όταν ανακαλύφθηκε ο κεραμικός τροχός, στα 

-3000 (Spier, 1960:235). Είναι γνωστό ότι το 18ο αι. ο άντρας απέσπασε 

πολλές βασικές εργασίες που ανήκαν στη γυναίκα, την κεραμική, την 

αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική κ.ά. Τελικά, η γυναίκα περιορίζεται στην 
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αναπαραγωγή παιδιών για μελλοντική επένδυση. Τα αγόρια γίνονται 
κληρονόμοι, που θα φροντίσουν τους γονείς όταν γεράσουν, και οι θυ
γατέρες γίνονται συμβολικό κεφάλαιο, δηλαδή φορείς τιμής και παρθε
νίας για τις σχέσεις πελατείας. 

Ας εξετάσουμε την εξέλιξη των σχέσεων αυτών. Στη μετάβαση από 
το στάδιο των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών στην κηποκαλλιέργεια πρω
τοστατεί η γυναίκα και αυτό αντανακλάται στους μύθους της κοσμογο
νίας (Sanday, 1973:1698* Hassan 1998:276). Στη μεσολιθική της Σαχά
ρας (-10 έως -7Χτ) έλειπαν τα μεγάλα ζώα, γι' αυτό η γυναίκα έπαιζε 
μεγάλο ρόλο στην παραγωγή, όπως φαίνεται από τις βραχογραφίες. 
Κατά την πορεία ανάπτυξης των τρόπων παραγωγής αλλάζει η οργά
νωση των φύλων, καθώς και η οργάνωση της συγγένειας, όχι μονο-
γραμμικά αλλά σε συσχέτιση με την όλη κοινωνική συγκρότηση. Ταυ
τόχρονα, η ασυμμετρία των φύλων συμπλέκεται με την ταξική διάρ
θρωση, π.χ. μπορεί μια γυναίκα να διαχειρίζεται την εργασία άλλων 
γυναικών ή ακόμα και αντρών. Αυτό συντελείται βαθμιαία. Μέχρι το 
1600 υπήρχε συμμετρία των φύλων στην Μπετσουάνα. Ομοίως στους 
Ναβάγιο, Ιροκέζους κ.ά. Στους μεταβατικούς Μπασάρουα ο άντρας 
κάνει την κεραμική, την υφαντική και το 20 - 40% της συλλογής. Η δι-
χοτομία του ιδιωτικού/δημόσιου είναι ακόμα ανύπαρκτη. 

Είναι φανερό ότι στο αρχικό στάδιο της αποψιλωτικής καλλιέρ
γειας και μικτής παραγωγής η γυναίκα διεκδικεί μεγαλύτερο κοινωνι
κό ρόλο. Στη συνέχεια, η συσσώρευση πλούτου, κατά την ανάπτυξη 
του γεωργικού τρόπου παραγωγής και τη δημιουργία του δεύτερου 
μεγάλου καταμερισμού σε κτηνοτροφικές και γεωργικές κοινωνίες, 
προσφέρει πλεονεκτική θέση στον άντρα, ο οποίος τον διαχειρίζεται. 
Η ασυμμετρία των φύλων είναι η πρώτη μορφή ανισότητας της κοινω
νίας, με βάση τον καταμερισμό. 

Ο υποβιβασμός της γυναίκας επιταχύνεται στις κτηνοτροφικές κοι
νωνίες (Barich, 1998:107). Η κτηνοτροφία ευνοεί τη συσσώρευση πλεο
νάσματος διαχειρίσιμου για ανταλλαγές στα χέρια του άντρα, ενώ η γυ
ναικεία εργασία δαπανάται για την επιβίωση της ομάδας. Ο πλούτος και 
η δύναμη προσδιορίζονται από τα βόδια. Επειδή ο πλούτος αυτός είναι 
ευάλωτος από την ξηρασία και τις ασθένειες (Goldschmidt, 1974:299), 
οι κτηνοτρόφοι στηρίζονται στα δάνεια και στις συμμαχίες, χρησιμο
ποιώντας ως συμβολικό κεφάλαιο ή ομόλογο (έδνον) τη γυναίκα. Στις 
κτηνοτροφικές κοινωνίες η γυναίκα έχει περιορισμένη θέση στην παρα
γωγή. Τα μέσα παραγωγής (κοπάδι) γίνονται ιδιοκτησία του άντρα, 
οπότε αυτή χάνει την αξία της οος υλικό κεφάλαιο -η εργασία της δεν εί-
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ναι μέσο παραγωγής- και γίνεται συμβολικό κεφάλαιο. Η παρθενία της 

εντάσσεται στον κώδικα τιμής και χρησιμοποιείται για τη σύναψη πολι

τικών σχέσεων πελατείας, δηλαδή την προσφέρουν ως νύφη σε ισχυρό

τερη ομάδα ή φυλή με αντάλλαγμα τη συμμαχία και την προστασία (Μέ

ση Ανατολή και Μεσόγειος). Παρ' όλα αυτά, ο ρόλος της γυναίκας στην 

κοινωνική ζωή είναι κρίσιμος (Pearl, 1997:319). Ο κώδικας τιμής που 

ρυθμίζει την υποτέλεια της γυναίκας σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί 

απλή ρητορική, κρύβει τις παραβάσεις του και το δεσμό αμοιβαιότητας 

των δύο φυλών (Herzfeld, 1983:162* Paine, 1989:667). 

Στις αγροτικές κοινωνίες ο άντρας περνά βαθμιαία κάτω από τον 

έλεγχο του: 1) την παραγωγική εργασία της γυναίκας και τα προϊόντα 

της, 2) την αναπαραγωγική λειτουργία της, δηλαδή τα παιδιά, με τη γε-

ροντοκρατία και τις μυστικές εταιρίες, 3) τα δίκτυα οικονομικών και 

πολιτικών ανταλλαγών, στα οποία εντάσσει και την ίδια ως αντικείμε

νο κυκλοφορίας. Στην ανθρωπολογία κερδίζει έδαφος η άποψη ότι οι 

ομάδες καταγωγής (lineages) οργανώνονται ως δομές ιεραρχίας και 

ότι οι μορφές συγγένειας προσδιορίζονται από τις σχέσεις δύναμης 

και τις συμμαχίες, όπου πρωταγωνιστής είναι ο άντρας. Έ ν α πλήθος 

συμβολισμών και ταμπού (εμμήνων, μιαρότητας) εξυπηρετεί τη νομι

μοποίηση της ανδρικής εξουσίας. Σε πολλές περιπτώσεις η γυναίκα 

δουλεύει τη γη ως δουλοπάροικος και ως παλλακίδα (Α. Αφρική). Συ

χνά την αποκτούν με επιδρομή, όπου σκοτώνουν τον άντρα και την αρ

πάζουν ως εργάτρια. Η θέση της ποικίλλει ανάλογα με τις μορφές εκ

μετάλλευσης που διαμορφώνει η κάθε κοινωνία. 

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί η ισχυρή παρέμβαση της 

αποικιοκρατίας, η οποία γενίκευσε την ανισότητα και στις κοινωνίες 

όπου αυτή δεν υπήρχε. Η δράση της αποικιοκρατίας ασκήθηκε με πολ

λούς τρόπους: με την πίεση των Ιεραποστολών, με την εισαγωγή του 

εμπορίου, με το νόμισμα το οποίο δίνει δύναμη στους άντρες, γιατί μό

νο αυτοί καλούνται για μισθωτή εργασία, τέλος με τη νομοθεσία που 

υποβαθμίζει τη γυναίκα στον τομέα του διαζυγίου, της κληρονόμησης 

κ.ά. (Leacock, 1978:272* Lewis, 1998:293* Minnegal & Dwyer, 1999:74). 

Εντούτοις, κάτω από την ασυμμετρία διαδραματίζεται συνεχής 

ανταγωνισμός των δύο φύλων. Εκδηλώνεται με τη μορφή των σχέσεων 

δύναμης, οι οποίες διακυμαίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες. 

Στην Α. Αφρική διαπιστώνεται διακύμανση της θέσης της γυναίκας, η 

οποία αναβαθμίζεται στις περιόδους επέκτασης της γεωργίας, στα 

-1000 και +1000, ενώ μειώνεται όταν εμφανίζεται η σιδηρουργία και 

μαζί με αυτήν η φυλαρχία στα -500 (Schmidt, 1998:160). Στην αρχέγονη 
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κτηνοτροφία βρέθηκαν τάφοι γυναικών στους αντρικούς χώρους, στο 
σταύλο, και αυτό δείχνει ότι συμμετείχε στον αντρικό ρόλο. Παράλληλα, 
κατέχει την κεραμική -βεβαιώνεται από το γεγονός ότι ζωγραφίζει στα 
αγγεία τα ίδια μοτίβα με τα οποία και διακοσμείται (Hall, 1998:252)— 
και τη χειρίζεται ως διαπραγματευτική δύναμη προς τους κτηνοτρό
φους. Με τη διακόσμηση των αγγείων πληροφορεί για τους κοινωνικούς 
ρόλους προβάλλοντας το δικό της (Segobye, 1998:232* Nelson, 1998:294). 
Και σήμερα ακόμα στους κτηνοτρόφους Μασάι, Λούο κ.ά. η γυναίκα 
διεξάγει το διαφυλετικό εμπόριο και ελέγχει τη διανομή των αγαθών 
(Gifford-Gonzalez, 1998:120). 

Ανάλογα παρατηρούνται και στους γεωργούς. Υπάρχουν περιπτώ
σεις όπου η γυναίκα-αγρότισσα ελέγχει τη γη και μετέχει στην κοινωνι
κή ρύθμιση -Ιροκέζοι και άλλοι Ινδιάνοι-, που συγκροτεί μυστικές 
εταιρίες και στρατό -Νταχομέη, Αιθιοπία, Ν. Αμερική- ή που κατέχει 
το εμπόριο των προϊόντων της -στους Γιορούμπα Νιγηρίας. Στο Καμε
ρούν, Σιέρα Λεόνε και άλλες χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής οι γυ
ναίκες ξεσηκώνονται και επιβάλλουν εξοστρακισμό στον άντρα που θα 
τις προσβάλει (Ardener, 1973:428), συμμετέχουν σε συντεχνίες, εται
ρίες και εξεγέρσεις και μονομαχούν για την κατάκτηση του άντρα (Ja
mes, 1978:140). Το γεγονός ότι η ανάπτυξη της γυναικείας αντίστασης 
στις περιοχές αυτές συνοδεύεται με αναβίωση του μητρογραμμικού γέ
νους (ib. 158) εφεσιβάλλειτην ανδροκρατική άποψη ότι στις μητρο-
γραμμικές κοινωνίες «ο έλεγχος βρίσκεται στα χέρια των αντρών...» 
(Lévi-Strauss, 1969:116* Fox, 1984:113). Ας σημειωθεί ότι το μητρο-
γραμμικό γένος στη Δ. Σουμάτρα, όπου η γυναίκα ελέγχει τη γη, την ερ
γασία και τους τίτλους, ανθίσταται στην εισαγωγή της μισθωτής εργα
σίας (Blackhood, 1997:278). 

Στις μεγάλες γεωργικές κοινωνίες η θέση της γυναίκας υποβιβάζε
ται περισσότερο. Η εισαγωγή του αλετριού και των ζώων στην Ευρα-
σία αύξησε την αποδοτικότητα της γης και την έκανε «περιουσία». Ο 
άντρας που κατείχε τα ζώα έγινε ιδιοκτήτης της γης και εκτόπισε τη γυ
ναίκα από την καλλιέργεια σε δευτερεύοντες τομείς της παραγωγής 
(υφαντική, κουβάλημα ξύλων και νερού). Στο σημείο αυτό διαφέρουν 
η Ευρασία, που προηγείται στη συσσώρευση πλούτου, από την Αφρι
κή, Αμερική, Ωκεανία, όπου επικρατούν η κηποκαλλιέργεια, η κυκλι
κή και η αποψιλωτική καλλιέργεια. Εκτοπισμένη από την παραγωγή 
και την κατοχή της γης, μετατρέπεται επίσης σε συμβολικό κεφάλαιο 
και χρησιμοποιείται στο πεδίο των πολιτικών ανταλλαγών αλλά με το 
θεσμό της προίκας, που είναι αντίστροφος από το έδνον. Προσφέρεται 
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ως σύζυγος στην ανώτερη ιεραρχικά τάξη, στην αριστοκρατία, μαζί με 

προίκα -είναι ο θεσμός της υπεργαμίας που, εκτός από την Ευρασία, 

υπήρχε επίσης στους Τνκα και στην Ωκεανία (Rubin, 1975:208). Με 

αυτό τον τρόπο εκμετάλλευσης γίνεται συνεχής ροή του πλούτου από 

τη μεσαία τάξη στην ανώτερη, με αντάλλαγμα την πελατειακή κάλυψη 

της πρώτης και την πρόσβαση της στην ανώτερη κοινωνία. Και στις δύο 

περιπτώσεις το φύλο εισάγεται στην πολιτική οικονομία. 

4. Η ανισότητα των φύλων στις αναπτυγμένες κοινωνίες 

Ο δεσμός της «περιουσίας»-προίκας συνδέεται, όχι τυχαία, με το 

δεσμό του έρωτα. Επειδή δεν υπάρχει ανώτερη τάξη για να παντρέ

ψει τις κόρες της, η αριστοκρατία της Ευρώπης τις στέλνει στα μονα

στήρια, όπως στέλνει τους δευτερότοκους γιους στο στρατό. Οι πρι

γκίπισσες αποτελούν το συμβολικό κεφάλαιο για τη διατήρηση του 

εμπορίου και των συμμαχιών ανάμεσα στους θρόνους. Παράλληλα, 

επικρατεί η τάση σύνδεσης της ατομικής ιδιοκτησίας της γης με τη μο

νογαμία, γιατί μ' αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η διατήρηση της ιδιο

κτησίας της γης, άρα και η διατήρηση των σχέσεων παραγωγής που 

αυτή εκφράζει. 

Στην Υποσαχάρια Αφρική η αναπαραγωγή υπόκειται στον κοινω

νικό έλεγχο και το σεξ υποβαθμίζεται (Heald, 1995:497). Σε άλλες 

όμως περιοχές, όπου υπάρχει έντονη ασυμμετρία των φύλων και η βιο

λογική αναπαραγωγή περνά από τον κοινωνικό στον έλεγχο του συζύ

γου, δηλαδή στις κοινωνίες όπου η γυναίκα περιορίζεται σε παραγωγό 

γιων-κληρονόμων -και αυτό συνοδεύεται συχνά με θυγατροκτονία-το 

σεξ ξεχωρίζει ως κάτι ιδιαίτερο, που την επιβαρύνει αρνητικά. Δεν εί

ναι απλώς εκμεταλλεύσιμη στο πεδίο της παραγωγής ως εργάτρια, αλ

λά και στο πεδίο της αναπαραγωγής με τη μητρότητα. Γίνεται σύμβολο 

και μηχανισμός της κοινωνικής δύναμης του άντρα (Gilmore, 1987:4). 

Αυτό που ξεφεύγει από τον έλεγχο που υφίσταται η αναπαραγωγική 

λειτουργία της γυναίκας, δηλαδή ό,τι αφορά το δικαίωμα της να διαθέ

σει το σώμα της, ξεχωρίζεται ως παράβαση, εντάσσεται στην ηδονή 

και ονομάζεται σεξ. Η γυναίκα υποχρεώνεται να ελέγχει την παρθε

νία της και να αποκρύπτει τον ερωτισμό μέσα στο σπίτι. Ενσωματώνει 

ένα σύστημα συμπεριφορών, ηθικών κωδίκων και πίστεων που εκφρά

ζουν το γόητρο του άντρα. Ελέγχοντας τη σεξουαλικότητα της, η σύζυ

γος συντηρεί τη συνοχή και την ταυτότητα δύναμης του σπιτικού. Στα 
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μεσαία και ανώτερα στρώματα περιορίζεται στο σπίτι -νοικοκυριό, 
κέντημα (συμβολική εργασία)-, ενώ ο άντρας μένει κυρίαρχος στην 
πολιτική και ιδεολογική διαχείριση. Ταυτόχρονα, την επιφορτίζει με 
την αποκλειστική ευθύνη της ανατροφής των παιδιών και της συζυγι
κής πίστης, την κάνει σύμβολο της κοινωνικής θέσης. 

Ο προσανατολισμός της γυναίκας στη βιολογική αναπαραγωγή και 
στη φροντίδα των παιδιών, που αποδόθηκε στο φυσικό καταμερισμό 
(μητρικό ένστικτο, φίλτρο), σχετίζεται με τις σχέσεις ιδιοκτησίας και 
την πατριαρχία (Goody, 1976:43* Kelly, 1997:138). Μια άλλη ένδειξη 
της πατριαρχίας είναι ότι το ταμπού της αιμομιξίας μεταξύ μητέρας και 
γιου είναι ισχυρότερο, επειδή κλονίζει την πατρική κυριαρχία (Vernier, 
1996:198), ενώ το ταμπού μεταξύ πατέρα και κόρης παραβιάζεται συ
χνά ως ακραία εκδήλωση της κυριαρχίας αυτής. Κατέχοντας δεσπόζου
σα θέση, το ανδρικό φύλο νομιμοποιεί την εξουσία του με τη διαχείριση 
της ιδεολογίας και κάνει να πιστεύουμε ότι η υπεροχή του οφείλεται 
στη φύση των πραγμάτων και ότι η πατριαρχία υπήρχε από πάντα. Επο
μένως, επιβάλλεται η εξέταση της ιστορικής διαδρομής της (Bennett, 
1997:394). Εξάλλου, από τις έρευνες προκύπτει ότι η πατριαρχική οικο
γένεια της προβιομηχανικής Ελλάδας είναι σχετικά μύθος (Καυταντζό-
γλου, 1988:230). 

Στις συνθήκες των αναπτυγμένων κοινωνιών που περιγράφηκαν, η 
γυναίκα γίνεται το κλειδί για την τήρηση της οικογενειακής γαλήνης. 
Γαλήνη στο σπίτι και αρμονία στο ζευγάρι σημαίνει εκμηδένιση της δύ
ναμης της συζύγου. Αν υπάρξει διατάραξη, η ευθύνη αποδίδεται σε ψυ
χολογικά προβλήματα της γυναίκας. Θεωρείται γλωσσού, υστερική 
κτλ., επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το γεγονός ότι η ψυχολογία 
χρησιμεύει για την καταγραφή και τον ιατρικό έλεγχο όσων δεν τηρούν 
τις κοινωνικές νόρμες, με στόχο την περιθωριοποίηση τους. Με τον 
τρόπο αυτό η σύζυγος χρησιμοποιείται για την τήρηση των κανόνων της 
κοινωνικής ευταξίας που επιβάλλει ο άντρας και μεταφράζεται σε δια
βατήριο που θα ευνοήσει την είσοδο του στην αρένα διαπραγμάτευσης 
της πολιτικής δύναμης και των ανταγωνισμών. Άρα, ο συμβολισμός των 
ορίων του μέσα/έξω είναι παράγωγο του συμβολισμού δύναμης και όχι 
πρωτογενής. 

Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι και στις συνθήκες αυτές η δια
πραγματευτική δύναμη του δεύτερου φύλου είναι παρούσα. Η γυναίκα 
διεκδικεί συνεχώς την παρέμβαση της στη δημόσια ζωή και στη διαμόρ
φωση των κοινωνικών δομών, π.χ. συντηρεί τα δίκτυα επικοινωνίας της 
γειτονιάς (Hirschon, 1983:114), της συγγένειας κ.ά. Ταυτόχρονα όμως 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 59 



διεκδικεί και τον έλεγχο ενός άλλου κόσμου, της σφαίρας του άρρητου. 
Επειδή έχει εκτοπιστεί από τον κόσμο του ορθολογικού, δηλαδή από τη 
λογική της κοινωνικής οργάνωσης όπου επικρατεί ο άντρας, στρέφεται 
στον κόσμο του ανορθολογικού και του υπερβατικού, σε εκείνον που 
τον συγκροτούν η θρησκεία, τα όνειρα, οι βασκανίες, τα μάγια και το 
ξεμάτιασμα, η διαμεσολάβηση με το υπερβατικό, η φροντίδα των νε
κρών, οι διαβατήριες τελετουργίες και ιδιαίτερα οι τελετουργίες μετά
βασης στον «άλλο κόσμο» (Σερεμετάκη, 1994:277). Ενώ την αποκλεί
ουν στο γυναικωνίτη, μακριά από τα ιερά αντικείμενα και από την ιε
ρουργία, είναι αυτή που γεμίζει το εκκλησίασμα και συντηρεί τα νεκρο
ταφεία (Rushton, 1983:67* Dubisch, 1991:41). Όμως το υπερβατικό συ
νιστά επίσης και τον κόσμο που χρησιμεύει για τους χειρισμούς της κοι
νωνικής αναπαραγωγής: μύθοι, θρησκεία, παράδοση. Με τον τρόπο 
αυτό διαμορφώνεται ένας νέος καταμερισμός με τον άντρα αλλά στο 
πεδίο της κοινωνικής αναπαραγωγής και με ανταγωνιστικό χαρακτή
ρα, όπως είναι π.χ. ο ανταγωνιστικός καταμερισμός μεταξύ Μικρής και 
Μεγάλης παράδοσης. Η γυναίκα αναλαμβάνει: 1) το μεγάλωμα των 
παιδιών, 2) την τήρηση της παράδοσης με την οποία εκτελεί την κοινω
νικοποίηση για τα παιδιά και 3) τον κοινωνικό έλεγχο του κουτσομπο
λιού για τους μεγάλους. Εξαιτίας αυτού αποδίδουν στη «φύση» της την 
έλξη για τη συγκίνηση, την πρόληψη, τη μαγεία και την προσκόλληση 
της στην παράδοση. Εντούτοις, η παράδοση συντηρείται από την κυ
ρίαρχη τάξη του συστήματος και ανάμεσα στους σκοπούς που επιτελεί 
είναι και το να διατηρεί την υποτέλεια της γυναίκας (Nagengast, 1997: 
359), π.χ. με την αγνότητα, το σάτι, την κλειτοριδεκτομή κ.ά. Επομένως, 
η θέση της γίνεται αμφίσημη, αφού με το να είναι θεματοφύλακας και 
κανάλι της παράδοσης-αγωγής, μετατρέπεται σε όχημα της συντήρησης 
και μεταβιβάζει στους απογόνους τις αξίες και την ηθική που εκφρά
ζουν την ανδρική κυριαρχία. 

Αμφίσημη παρουσιάζεται και η δύναμη του ελέγχου της στα παι

διά, γιατί η ασπίδα του «μητρικού φίλτρου» γίνεται ταυτόχρονα και μέ

σο της υποτέλειας της, όπως απεικονίζεται στη Φόνισσα του Παπαδια

μάντη -είναι γνωστή η σύνδεση της φροντίδας των παιδιών με τις σχέ

σεις ιδιοκτησίας, όπου ο κληρονόμος έχει μεγαλύτερη αξία από τη σύ

ζυγο. Ανατρέφοντας τα παιδιά εφαρμόζει μια νέα στρατηγική, τον 

έλεγχο της σ' αυτά, βασικά μέχρι την εφηβεία, και το συναισθηματικό 

δέσιμο με το γιο. Αυτό δίνει απάντηση στο γνωστό ερώτημα: γιατί ανα

παράγει έναν άλλο φαλλοκράτη, που θα καταπιέσει μια άλλη νοικοκυ

ρά; Προφανώς γιατί, μην έχοντας άλλη δυνατότητα, προτιμά να βρί-
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σκεται σε εξάρτηση και συμμαχία με κάποιον, επίσης άντρα και αντα

γωνιστή του πατέρα, που θα της προσφέρει ισχυρή διαπραγματευτική 

δύναμη και ταυτόχρονα θα εξυψώσει την ίδια σαν Παναγία. Η εξάρτη

ση αυτή μεταφράστηκε με το χαρακτηριστικό για την ευρωπαϊκή κοι

νωνία οιδιπόδειο σύμπλεγμα. Η ύπαρξη της βιώνεται μέσα από τις 

αντιθέσεις: εξουσία στο σπίτι και τα παιδιά από τη μια, καταδίκη στην 

κοινωνική μοναξιά με ψυχολογικές συνέπειες από την άλλη. Οι δύο 

εξουσίες της, η μια στο υπερβατικό και η άλλη στα παιδιά, συχνά συ

μπλέκονται και αυτό εξηγεί τη συμβολική αμφισημία της ως Παναγία 

και ως σατανική Εύα (Du Boulay, 1986:162,1991:77* Zinovieff, 1991: 

217). Συμβολίζει στις εικονικές παραστάσεις τα αστικά ιδεώδη (Δικαι

οσύνη, Ελευθερία, Γαλλία, Ελλάδα) αλλά και τον κίνδυνο (Τύχη, Μοί

ρα), ενώ τα σύμβολα του πολέμου, του αθλητισμού κτλ. απεικονίζονται 

με άντρα. 

Δεν είναι δύσκολο να συνδέσουμε την αμφισημία της θέσης της γυ

ναίκας με την αδιάλειπτη αντίσταση της και τη σύγκρουση που αυτή συ

νεπάγεται. Η αφοσίωση της στο θρησκευτικό λειτούργημα είναι χωρίς 

αμφιβολία ένας αποτελεσματικός τρόπος εισόδου στο δημόσιο χώρο 

από την άλλη πόρτα. Την ίδια αμφισημία, ουσιαστικό γνώρισμα της κοι

νωνικής ζωής, έχουν οι Νεράιδες (Σκουτέρη-Διδασκάλου 1991:288). 

Ισως μια σχετική περίπτωση, που οδηγεί σε κατάταξη των φύλων δια

φορετική από τη δική μας, αποτελούν οι berdache (τρίτο φύλο) στους 

Ινδιάνους. 

Μετά την Αντιμεταρρύθμιση και στην πορεία ανάπτυξης της βιομη

χανικής κοινωνίας, η θέση της γυναίκας επιδεινώθηκε περισσότερο. 

Αρχικά, και παρά την ωραιοποίησή της από τους Τροβαδούρους, η Ιε

ρή Εξέταση εκμηδένισε με το κυνήγι των μαγισσών τη δύναμη που α

ντλούσε από το υπερβατικό και όσα προνόμια διατηρούσε από τη σχέ

ση της με τη γη. Η ίδια υποτάχτηκε στο μοντέλο της πιστής συζύγου και 

στην υποτέλεια της σεξουαλικότητας, που περιγράφηκαν παραπάνω. 

Το σύγχρονο κράτος θεσμοθέτησε την ασυμμετρία με τη νομοθεσία για 

την υγιεινή και την πορνεία (Luker, 1998:621). Κατά την περίοδο αυτή, 

οι σχέσεις των φύλων ρυθμίζονται στα αστικά κέντρα από τη διχοτομία 

ιδιωτικό/δημόσιο. Αυτό δε σημαίνει ότι έσβησαν οι ανταγωνισμοί δύ

ναμης. Διαδραματίζονταν σε όλα τα επίπεδα, ξεπερνώντας τη σφαίρα 

του ιδιωτικού. 

Εκτός από τις διεκδικήσεις της στο πεδίο του υπερβατικού και των 

παιδιών, η γυναίκα διεξάγει τον ανταγωνισμό της στην αρένα της δύνα

μης προς τον άντρα και στο υλικό πεδίο. Στην κατάκτηση του κύριου μέ-
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σου της δύναμης, του χρήματος. Από το τέλος του Μεσαίωνα, η ευρω
παϊκή κοινωνία την αποκλείει από την κληρονόμηση (1356 στη Γερμα
νία) και την οικονομική διαχείριση. Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζεται δαπα
νηρή και αλόγιστη. Γίνεται όμως κούκλα-βιτρίνα του συζύγου ή του ερα
στή, που την φορτώνει με κοσμήματα, ενώ η ίδια κυριεύεται από το πά
θος του λούσου και της σπατάλης για κάτι που δεν μπορεί με άλλο τρόπο 
να το διαπραγματευτεί. Το γεγονός ότι «φυσική τάξη» στο τέλος του Με
σαίωνα ήταν να στολίζεται αποκλειστικά ο άντρας (Konig, 1969:126) 
απαιτεί ιδιαίτερη ερμηνεία. Μόνο άπό τις περιθωριοποιημένες θέσεις 
της πόρνης και της κλέφτρας θα μπορέσει η γυναίκα να ζήσει τη δύναμη 
του χρήματος, μόνο στα 1881 θα αποκτήσει βιβλιάριο τράπεζας στη Γαλ
λία και μόνο μετά το 1950 θα διεκδικήσει ίση αμοιβή με τον άντρα και 
την, απαγορευμένη έως το 1967 (Hans, 1988:234), είσοδο στο Χρηματι
στήριο. 

Η γυναίκα διεκδίκησε συμμετοχή στην τέχνη, αρχικά ως εκτελέ-
στρια, και την κατέκτησε παρά τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς της 
«πριμαντόνας», της «θεατρίνας» κ.ά. Δεν κατάφερε όμως να εκπορθή
σει τη θέση του διευθυντή ορχήστρας. Συνείδηση της θέσης της άρχισε 
να αποκτά με την ανάβλυση του φεμινιστικού κινήματος μέσα από τις 
προτεσταντικές αιρέσεις του 17ου αι. Στη συνέχεια, κατέκτησε το δικαί
ωμα στην παιδεία και στην ψήφο με το κίνημα της σουφραζέτας που ξε
κίνησε το 1850 από τη μεσαία τάξη (Alexander, 1994:274) και μέσα από 
κύκλους πνευματισμού. Έως το 1850 οι άντρες εργάτες ανθίσταντο στη 
δημόσια εργασία της γυναίκας και στη συμμετοχή της στα συνδικάτα. 
Τελικά, ο καπιταλισμός αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τη γυναικεία 
εργασία στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες. Αποτέλεσμα ήταν τα φεμι
νιστικά κινήματα και οι σεξουαλικές επαναστάσεις των δεκαετιών 1920 
και 1960 (Martin, 1996:105). Στη γυναικεία δυναμική υπάγονται επίσης 
η αύξηση των διαζυγίων, το δικαίωμα της έκτρωσης κ.ά., καθώς και η 
δημιουργία πολλών νομικών κατακτήσεων. Πολλά μετερίζια της ανδρο
κρατίας κατέρρευσαν, από τον κορσέ μέχρι το παντελόνι και το κάπνι
σμα, ενώ σε αντιστάθμισμα υψώθηκαν άλλα, με αποκορύφωμα το ξεγύ
μνωμα του γυναικείου σώματος, θλιβερή επίτευξη του 20ού αιώνα. 

I t 5.Προοπτικές 

Εφόσον η ανθρωπολογία του φύλου στρέφεται στο πεδίο των σχέ

σεων δύναμης, δηλαδή στην πολιτική διάσταση, αντιμετωπίζει άμεσα 
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το ζήτημα του κοινωνικού μετασχηματισμού. Χωρίς καμιά πρόθεση να 
υποτιμηθεί η συμβολή της θεωρίας των κοινωνικών κατασκευών, είναι 
χρήσιμο να επισημανθεί ο κίνδυνος, που απορρέει από τη μονομέρεια 
της και που συνίσταται στην εκμηδένιση της ατομικής δραστηριότητας 
και των κοινωνικών αντιθέσεων κάτω από τον υπερκαθορισμό των κα
τασκευών και των δομών. Εκείνο που προσφέρει η πολιτική διάσταση 
είναι η διαλεκτική μεταξύ του δομημένου υποκειμένου και της δομού-
σας πρακτικής του. 

Είναι ουσιαστικό να τονιστεί ότι η παραπάνω ανάλυση περιορίστη
κε για λόγους θέματος στη διαλεκτική των σχέσεων δύναμης, παραλεί
ποντας την εξίσου σοβαρή διάσταση της διαλεκτικής μεταξύ του θε
σμοποιημένου ανταγωνισμού των φύλων και της υπαρξιακής συντρο
φικότητας (σχέσεις γέννησης, κοινά βιώματα, αμοιβαιότητα κ.ά.). Η 
συντροφικότητα (communitas) είναι πρωταρχικός όρος της κοινωνι-

, κής συνθήκης ύπαρξης, που ανανεώνεται συνεχώς με διάφορες μορ
φές (φιλία, έρωτας, αδελφότητα). Συντηρεί την κοινωνική συνοχή και 
συντηρείται από το πάθος. Διαπλέκεται με την ανισότητα και απωθεί
ται από την εξουσία, γι' αυτό αποτελεί σοβαρό παράγοντα της αμφιση
μίας. Επειδή κατά κανόνα αγνοείται, θα πρέπει να της δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή από την έρευνα, αλλά προς το παρόν θα την υπερβούμε. 

Επιστρέφοντας στη διάσταση των ανταγωνισμών και της δύναμης, 
θα ήταν χρήσιμη μια ανακεφαλαίωση για τη σημερινή θέση του προ
βλήματος; Παρά την αμφίρροπη έκβαση, δεν αμφισβητείται ότι στη 
σύγχρονη κοινωνία έχουν συντελεστεί σοβαρές αλλαγές και έχουν 
αποδιαρθρωθεί πολλές από τις προηγούμενες σχέσεις. Καταργήθηκε 
ο αποκλεισμός από το δημόσιο και ο έλεγχος της αγνότητας. Η γυναί
κα έχει παύσει να χρησιμοποιείται ως συμβολικό κεφάλαιο, εξαιτίας 
της κρίσης που περνά η παραδοσιακή οικογένεια. Επιπλέον, αναιρέ
θηκε η βιολογική βάση της ανισότητας, χάρη στη δυνατότητα που πρό
σφερε η επιστήμη στη γυναίκα να συλλαμβάνει και μετά την εμμηνό
παυση (Strathern, 1997:53). Από την άλλη πλευρά όμως της αφαιρείται 
βαθμιαία η ευθύνη για την κοινωνικοποίηση των παιδιών, την οποία 
αναλαμβάνουν τα MME, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα σωφρονιστή-
ρια κ.ά. Η ανιούσα εμπορευματοποίηση του εποικοδομήματος (τέχνη, 
θρησκεία, ψυχαγωγία) μεταφέρει τις συμβολικές διαδικασίες, που 
εκείνη διεκπεραίωνε, στις οικονομικές δραστηριότητες των μεγάλων 
επιχειρήσεων. 

Είναι δύσκολο να αποφανθούμε αν πρόκειται για πρόοδο ή οπισθο
δρόμηση. Για παράδειγμα, ο «υπαρκτός σοσιαλισμός» δεν κατήργησε 
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τη γυναικεία υποτέλεια και η αντικατάσταση του από το καθεστώς της 

ελεύθερης αγοράς την ξαναθέρμανε (Vesinova-Kalivopova, 1998:364). 

Έχει επισημανθεί ότι οι επιτυχίες της γυναικείας απελευθέρωσης δια

κινδυνεύουν πάντα να μετατραπούν σε όργανα περιθωριοποίησης και 

καταπίεσης (Sutton, 1986:37* Clark, 1996:23), να συκοφαντηθούν η χει

ραφέτηση ως πορνεία και ο προσανατολισμός στο υπερβατικό ως δεισι

δαιμονία, γιατί ο ανταγωνισμός δύναμης των δύο φύλων παραμένει αμ

φίρροπος. Η παραπάνω κατάσταση, που πρέπει να διερευνηθεί αναλυ

τικά, προκαλεί μεγάλες αντιφάσεις. Από τη μια πλευρά, ο επαμφοτερι-

σμός ανάμεσα στις κατακτήσεις και στις απώλειες της γυναίκας κάνει 

φανερή τη δυναμική του αδιάπτωτου ανταγωνισμού δύναμης. Από την 

άλλη πλευρά, το τελικό ισοζύγιο δεν παρουσιάζεται ενθαρρυντικό γι' 

αυτήν. Η παγκοσμιοποίηση, στην οποία αυτό οφείλεται, προβάλλει ως 

ύστατη κοινωνική αξία και πηγή δύναμης την οικονομική-χρηματιστική 

αξία, υποβαθμίζοντας όλες τις άλλες διακρίσεις. Παράλληλα, διευρύνει 

ραγδαία τον κοινωνικό αποκλεισμό και συντρίβει τον οικονομικό ρόλο 

του άντρα, τον κάνει άνεργο ή μετανάστη, ενεργοποιώντας έτσι τις πρω

τοβουλίες της γυναίκας στον αγώνα της επιβίωσης στην αγορά εργα

σίας, με συνακόλουθο την ενεργό συμμετοχή της στα κοινωνικά κινήμα

τα (Gledhill, 1994:199,203). Μια τέτοια έκβαση ρήξης περνά μέσα από 

κρίση αναβιώσεων, αλλά μεταθέτει σαφώς το επίπεδο των συγκρού

σεων δύναμης και αλλάζει τη θέση της γυναίκας σ' αυτές. Από την άλλη 

πλευρά, η απελευθέρωση από το σπίτι, το ζυγό της αγνότητας, το συμβο

λικό κεφάλαιο κ.ά., καθώς και οι κατακτήσεις της στο θεσμικό και νομι

κό επίπεδο, δίνουν περιθώρια για τη διεκδίκηση μιας διαφορετικής θέ

σης. Οι αντιφάσεις αυτές επιτρέπουν, στο πλαίσιο των ταξικών και άλ

λων ανταγωνισμών, τόσο την ενεργό συμμετοχή της στον πολιτικό στίβο, 

όσο και το αντίστροφο, τη δημόσια προβολή της ως εταίρα. Πρόκειται 

για μια μεγάλη ιστορική καμπή, που η έκβαση της θα κριθεί από τις 

στρατηγικές πολιτικής δύναμης που θα αναπτύξει το γυναικείο κίνημα. 

Στην εποχή μας η αποικιοκρατία δε χρειάζεται την ανθρωπολογία. 

Γι' αυτό προσπαθεί να την παροπλίσει στο σχετικισμό και στο στιλ, ως 

αδιάφορη ή περιγραφική γνώση, γιατί οι «άλλοι» έγιναν έθνη και εν

σωματώνονται στο Global System. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη θεωρη

τική στασιμότητα της ανθρωπολογίας του φύλου. Όμως, ο εξωτικός Άλ

λος έχει ιστορικά μεταναστεύσει. Δεν κρύβεται στα παραδείσια νησιά 

ή στις ορεινές στρούγκες. Είναι βαφτισμένος στο μπλουτζίν και στην 

TV, κυκλοφορεί πλάι μας και, όπως υποστηρίζουν οι απολογητές της 

παγκοσμιοποίησης, απολαμβάνει την παγκόσμια κουλτούρα. Τι σημαί-
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νει στο βάθος αυτό; Ότι με την παγκοσμιοποίηση αποδιαρθρώσαμε 

όλες τις άλλες κουλτούρες, επιβάλλοντας τη δική μας με τα μαζικά αγα

θά και την εμπορευματοποίηση των αξιών. Ότι καταναλώνουμε τα 

«εξωτικά» φαγητά του Άλλου, ως κυρίαρχοι τουρίστες. Ότι τον ξεριζώ

νουμε για να γνωρίσει και να απολαύσει τη διεθνή κουλτούρα της εκμε

τάλλευσης και της απαξίωσης. Ότι κυκλοφορεί πλάι μας αλλά ως περι

θωριακός και «διαθέσιμος», όπως και ο δικός μας Άλλος, η γυναίκα. Η 

ανθρωπολογία οφείλει να τον ξαναβρεί στην ιστορική μετανάστευση 

του, στα γκέτο των μεγαλουπόλεων και στο σύγχρονο εμπόριο «λευκής 

σαρκός». 
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