
AAßAZ.£3 c.yD, W6(<r. ?β-<3ψ 

» 
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στρατηγικές Ι 
εναντίον Ι 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Με ποια έννοια οι γυναίκες είναι ή μπορούν 
ή πρέπει να είναι υποκείμενα της πολιτικής; 
Και ποια προβλήματα τίθενται από την πολιτι
κή υποκειμενικότητα των γυναικών; Σ' αυτά τα 
ερωτήματα οφείλει κανείς να απαντάει διαφο
ρετικά ανάλογα με το αν αναφέρεται στην «.ο
ριζόντια» ή στην «κάθετη» διάσταση τι*,·; πολι
τικής. 

Ως "οριζόντια διάσταση της πολιτκής» εν
νοώ ουσιαστικά τη συμμετοχή* εννοώ εκείνη 
τη διάσταση, για την οποία, σήμερα, >̂ >ηοιμο-
ποιεπαι ο όρος «cittadinanza»1· (εννοώ) εκεί-. 
νον τον χαρακτήρα της συντροφικής ή συλλο
γικής ζωής. εκείνο το «δίκτυο των σχέσεων. 
"πρόσωπο με πρόσωπο*» που, κλασικά, είναι, 
στην πολιτική όχι μόνο ένα μέρος ή μια όψη 
της ζωής, αλλά η αυθεντικότητα ή η ίδια η 
ουσία της. Ως «κάθετη διάσταση της πολιτι
κής», εννοώ εκείνη τη διάσταση που παραπέ-. 
μπει «στην ιδεατής εξουσίας. της διακυβέρνη-: 

σης και. οε τελευταία ανάλυση, οε μια τάξη^ 
καθορισμένη πάνω. από την κοινωνία»*. 

Στο πλαίσιο, τώρα, της οριζόντιας διάστα-

• 
Μάέπι 

-



σης της πολιτικής, η πολιτική υποκειμενι
κότητα των γυναικών θα συνίσταται στην 
παρουσία τους στο χώρο «των ελεύθερων 
και ίσων», στο αν αναλαμβάνουν να κάνουν 
δημοσίως ορατές την ικανότητα και την 
υπευθυνότητα τους να παίρνουν αποφά
σεις για τις ίδιες, χωρίς πλέον να εκχωρούν 
εξουσισδοτήΘεις-σεάλλουςΓΑντίθετα, στο 
πλαίσιο της κάθετης διάστασης της πολιτι-
κής, θα πρόκειται για τις γυναίκες που απο
κτούν εξουσία και πολιτικές υπευθυνότη
τες, που αναλαμβάνουν δημόσιες λει
τουργίες αποφασιστικού και αντιπροσω
πευτικού χαρακτήρα, πάνω από και για άλ
λους (όχι κατ' ανάγκη μόνο γυναίκες), από 
τους οποίους έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετι
κά (να παίρνουν αποφάσεις και να τους α
ντιπροσωπεύουν). 

Με την πρώτη έννοια η πολιτική υποκει
μενικότητα αφορά (ή δεν αφορά) στις 
γυναίκες-ως-γυναίκες. και είναι, επομέ
νως, ολοφάνερο ότι η σχετική συζήτηση 
καλύπτει, απαραιτήτως, μια «προβληματι
κή του κοινωνικού φύλου (genere)»: θέμα 
που, όντως, έχει να κάνει ακριβώς με τη 
σχέση μεταξύ του να-είσαι-γυναίκα και του 
να είσαι-υποκείμενο-της πολιτικής. Με τη 
δεύτερη έννοια, αντιθέτως, θα μπορούσαν 
να δοθούν και παραδείγματα μεμονωμέ-
νων-ατόμων-γυναικών που ενώ αναδει
κνύονται σε σημαντικές θέσεις εξουσίες, 
αυτό το ίδιο το γεγονός της ανάδειξης 
τους δεν γίνεται άμεσα αντιληπτό ή δεν θε
ωρείται από τις ίδιες, ή από τις άλλες 
γυναίκες ή γενικότερα από την κοινωνία ως 
γεγονός από το οποίο οι γυναίκες-ως-
γυναίκες αποκομίζουν κάποιο όφελος με 
όρους πολιτικής εξουσίας'. Παρ' όλα αυτά 
μια προβληματική του κοινωνικού φύλου ε
μπλέκεται κατ' ανάγκην και στη συζήτηση 
πάνω σ' αυτή τη δεύτερη έννοια της πολιτι
κής υποκειμενικότητας, από τη στιγμή που 
το πρώτο και εμφανέστερο δεδομένο είναι 
ο ελάχιστος αριθμός των γυναικών που εί
ναι, μ' αυτήν την έννοια, υποκείμενα της 
πολιτικής, δηλ. των γυναικών που κατέ
χουν θέσεις πολιτικής εξουσίας* το γεγο

νός αυτό οδηγεί απευθείας στο ερώτημα: 
«Τι εμποδίζει την παρουσία των γυναικών 
στις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις;»4. 

Στις γραμμές αυτού του άρθρου θα κά
νω. εδώ κι εκεί. κάποιες αναφορές και στο 
θέμα της γυναίκας ως υποκειμένου της πο
λιτικής στην κάθετη διάσταση της* ωστόσο 
θα διαθέσω το χώρο προνομιακά στην— 
πραγμάτευση της «οριζόνπας» πολιτικής 
υποκειμενικότητας της γυναίκας, δίνοντας 
έμφαση πάνω απ' όλα & αυτό που, κατά τη 
γνώμη μου. συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 
θεωρητικό ενδιαφέρον για το θέμα 

1. ΤΟ ΝΕΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 
ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ» 

Το να είσαι υποκείμενο της πολιτικής με 
την οριζόντια έννοια, το να είσαι πολίτης ή 
πολττις, σημαίνει να δρας πολιτικά, επομέ
νως σημαίνει να είσαι πολιτικά ενεργό υπο
κείμενο ή δρων πρόσωπο. Το να είσαι πολι
τικό υποκείμενο με την οριζόντια έννοια 
σημαίνει να έχεις την απαίτηση να πα
ρουσιάζεσαι στη δημόσια σκηνή για να εκ
φράζεις άμεσα τους δικούς σου στόχους, 
τις δικές σου αξίες - και να είσαι σε θέση 
να το κάνεις* σημαίνει ότι θεωρείς απαραί
τητο να δρας - και να έχεις την ικανότητα -
για να διαπραγματεύεσαι, ισότιμα, με άλλα 
υποκείμενα, την προστασία των συμφερό
ντων σου και την πραγματοποίηση των α
ξιών σου. χωρίς να πρέπει να εξουσιοδο
τείς άλλους για την εκπροσώπηση σου. Ως 
εκ τούτου πολιτικό. υποκείμενο, με αυτή 
την έννοια, θα είναι ένα άτομο μόνον όταν 
και εφόσον είναι φορέας συμφερόντων (α-
ναγ/ωρισμένων ως) άμεσα εκφραστέων και 
άρα ιδιαίτερων. 

Αν ισχύει αυτό, η επιταγή ενός «νέου» 
πολιτικού υποκειμένου, από μία άποψη, 
σημαίνει, τη δημόσια αντιμετώπιση και τη 
δημόσια αναγνώριση αναγκών, συμφερό
ντων, σκοπών και νέων αξιών (χωρίς πλέον 
να αγνοούνται, να υποτιμώνται ή, απλώς -
και είναι η καλύτερη των υποθέσεων - να 
λαμβάνονται ευγενικά υπόψη, για λόγους 
δήθεν αλληλεγγύης από τους φορείς δια-
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φορετικών συμφερόντων και αξιών)* και 
προπάντων σημαίνει την εμφάνιση νέων 
τρόπων δράσης για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων. Πράγματι, αν η ρητή και ο
ρατή δράση για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων είναι αυτή που προσδιορίζει 
το πολπικό υποκείμενο, η καινοτομία του 
βρίσκεται στον τύπο των συμφερό 
ακόμη περισσότερο στον τύπο της δράσης 
που αναπτύσσεται. Έτσι, λοιπόν, το υπο
κείμενο θα είναι νέο όχι μόνο και όχι τόσο 
για τα νέα συμφέροντα του (γιατί με αυτή 
την έννοια το νέο υποκείμενο θα διαφέρει 
από το παλιό ή τα παλιά μόνο κατά το ότι 
θα είναι «το τελευταίο αφιχθέν»)* αλλά 
κυρίως για το σν θα κινηθεί με νέο τρόπο έ
τσι ώστε να μην είναι «το τελευταίο» πρό
σωπο που θα εμφανιστεί στη σκηνή, αλλά 
ένα «διαφορετικό» - αυτό μετράει περισ
σότερο - πρόσωπο. 

Θα μιλήσω για τις γυναίκες ως «νέα» 
δρώντα πρόσωπα της πολιτικής με αυτή τη 
δεύτερη και περισσότερο γόνιμη έννοια. 
δηλ. με την έννοια των «διαφορετικών» και 
όχι των «τελευταίων αφιχθέντων». Μ' αυτή 
την έννοια θα προσπαθήσω να υποστηρίξω 
ότι οι γυναίκες θα είναι νέα υποκείμενα -
δρώντα πρόσωπα της πολιτικής μόνον εκεί 
όπου η είσοδος τους στην πολιτική αλλάζει 
όχι απλώς τον αριθμό, τα ποσοτικά δεδο
μένα των προσώπων επί σκηνής, αλλά και 
τον τύπο, την ποιότητα τους: μ' άλλα λόγια 
τον τρόπο δράσης' μόνο εκεί όπου η είσο
δος τους δεν θα έχει ως μοναδική συνέ
πεια την παρουσία στην πολιτική σκηνή α
τόμων. που συμπτωματικά ή τυχαία, είναι 
γυναίκες-, αλλά θα έχει επιπτώσεις στον 
προσδιορισμό και στη διαμόρφωση της ί
διας της πολπτκής πράξης. 

2. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ 
ΩΣ ΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

Η είσοδος των γυναικών στην πολιτική 
σφαίρα σημαίνει την είσοδο τους στον δη
μόσιο χώρο, που αποτελεί τον παραδειγ
ματικό τόπο όπου όλοι καθίστανται ορα
τοί'. Η γυναίκα που δεν είναι πολιτικό υπο

κείμενο. είναι η γυναίκα με το τσαντόρ. Σή
μερα, πράγματι, όχι μόνο για λόγους 
συμπτωματικούς6, στις δικές μας δυτικές" 
κοινωνίες του φιλελεύθερου πολιτισμού. 
ως σύμβολο της απομόνωσης της γυναί
κας από τον δημόσιο χώρο, θεωρείται η· 
καλύπτρα του σώματος και του προσώπου 

ιυ-της αφήνει ελεύθεροτμόνο τα ptì77 

τια: δίνοντας της έτσι τη δυνατότητα να 
βλέπει, χωρίς όμως να εκτίθεται η ίδια και 
να γίνεται ορατή από τα τόσα διαφορετικά 
μάτια. Αντιστρόφως, η γυναίκα που ενώ ρί
χνει το βλέμμα της στους άλλους, συγχρό
νως προσφέρεται στα τόσα διαφορετικά. 
μάτια, η γυναίκα που συγκρατεί και ανταλ
λάσσει βλέμματα κάτω από άλλα βλέμμα
τα, είναι ένα άτομο-γυναίκα, εφοδιασμένο 
με μια ξεχωριστή ταυτότητα. Είναι ένα 
υποκείμενο συγκροτημένο αυτόνομα και 
ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις και τις 
προσδοκίες (ακριβώς: από το βλέμμα) ε
νός άλλου, δεν ορίζεται πια σε σχέση με 
αυτές, αλλά συμβάλλει στη δημιουργία α
μοιβαίων απαιτήσεων και προσδοκιών 
συμπεριφοράς, σε ένα επίπεδο απόλυτης 
ισοτιμίας, δηλαδή, ίσης υπόληψης και εκτί
μησης με πολλά άλλα υποκείμενα: υποκεί
μενα διαφορετικά από την ίδια και διαφο
ρετικά επίσης το ένα από το άλλο. Ο χώ
ρος όπου αυτά συμβαίνουν είναι ακριβώς ο 
χώρος από τον οποίο οι γυναίκες για ολό
κληρες εποχές ήταν αποκλεισμένες: η δη
μόσια σφαίρα ή σφαίρα της πολιτικής, εκεί 
όπου οι διαφορετικοί είναι ίσοι. 

Ας μη θεωρηθεί, ωστόσο, ότι για να είναι 
διαφορετικές και ίσες αρκεί να βγάλουν 
την καλύπτρα' το να αποκαλυφθεί-η γυναί
κα και να αφήσει να την κοιτάξουν είναι α
συζητητί αναγκαία συνθήκη αλλά όχι και ι
κανή για να γίνει υποκείμενο* μπορεί να πα
ραμείνει αντικείμενο - και να μετατραπεί α
πό απολαύσιμο ιδιωτικά αντικείμενο σε δη
μόσιο αντικείμενο: 1) εάν προσφέρεται στα 
βλέμματα των άλλων χωρίς ταυτόχρονα να 
ρίχνει επάνω στους άλλους το δικό της α
παιτητικό βλέμμα και 2) εάν έχοντας οι άλ
λοι όλοι το ίδιο βλέμμα, τις ίδιες προσδο-
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κίες. προσδιορίζεται και συμπεριφέρεται 
ουμφωνα με αυτές. Για να γίνει η γυναίκα. 
που έχει αφαιρέσει την καλύπτρα εππε-
λους «ένα υποκείμενο στη δημόσια σφαί
ρα» και όχι βέβαια να είναι «δημόσια γυναί
κα» - όπως η γδυτή γυναίκα των διαφημι
στικών αφισών που, για νέους και παλιούς 

--ολοκληρωτικούς, αποτελεί τη μοναδική ε-^ 
ναλλσκτική απάντηση στο φερετζέ - εξαρ-. 
τάται από μια διπλή συνθήκη: 

1) ότι αυτή. ναι! προσφέρεται στα βλέμ
ματα, προσφέροντας όμως ταυτόχρονα 
στο δικό της κριτικό βλέμμα τον κόσμο. 
συμπεριέχοντα τα άλλα βλέμματα και 2) ό
τι αυτά τα άλλα βλέμματα δεν είναι μόνο 
πολλά, αλλά και διαφορετικά, που ανήκουν 
με τη σειρά τους σε άτομα, εφοδιασμένα 
ως τέτοια με διακριτές ταυτότητες, οπότε 
δεν πρόκειται για το μοναδικό αδιαφορο
ποίητο βλέμμα του άνδρα - μάζα. 

Η είσοδος των γυναικών, λοιπόν, στη 
δημόσια σφαίρα σηματοδοτεί την αρχή 
της ορατότητας τους και γι' αυτό το τέλος 
της υποταγής, και επομένως της ανισότη
τας τους* αυτή η είσοδος καθίσταται δυνα
τή με την κατάργηση μιας απαγόρευσης: 
του αποκλεισμού των γυναικών από το χώ
ρο συνάντησης μεταξύ των ίσων-διαφορε-
τικών. 

3. Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΦΑΙΡΑ 
ί ϊΣ ΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ 

Μια ουσιαστική διαφορά, από μόνη της 
εξαιρετικά ισχυρή, μεταξύ γυναικών και 
ανδρών ως υποκειμένων ή δρώντων προ-
σώπωντης πολιτικής έγκειται στο ότι, σε α
ντιδιαστολή προς τους άνδρες, αποκλει
σμένες από την πολιτική επί μακρό χρόνο 
υπήρξαν οι γυναίκες-ως-γυναίκες. Κανείς 
βέβαια δεν μπορεί να πει «ορθά κοφτά» ότι 
κοι οι άνδρες, όλοι οι άνδρες υπήρξαν ανέ
καθεν υποκείμενα, δηλαδή δρώντα πρό
σωπα της πολιτικής (πράγματι, έχουν 
υπάρξει και άνδρες «αποκλεισμένοι»: είτε 
αυτοί ήταν δούλοι, είτε αστοί, είτε νέγροι. 
είτε μη-πολίτες). αλλά και κανείς, πολύ πε
ρισσότερο, δεν μπορεί να αρνηθεί ότι δεν 

υπήρξε ποτέ «ορθά κοφτά» για τους άν
δρες αποκλεισμός από τη συμμετοχή στην 
ενεργό πολιτική ζωή. Αντιστρόφως, αυτό 
μπορεί να ειπωθεί - επιβάλλεται να ειπωθεί 
- για τις γυναίκες: από τα δύο φύλα, λοι
πόν, οι γυναίκες είναι αυτές που κατάφε
ραν να φθάσουν στην πολιτική, μέσα από έ
ναν άλλο χώρο. 

Ας αναρωτηθούμε: ποιος είναι αυτός ο~ 
άλλος χώρος; πού ήταν, πού είναι οι γυναί
κες στις οποίες ήταν απαγορευμένο να εμ
φανιστούν εκεί ακριβώς όπου θα μπορού
σαν να αυτοπαρουσιαστούν και να γίνουν 
ορατές; 

Οι γυναίκες κάνουν την είσοδο τους 
στην πολιτική, στον δημόσιο χώρο όπου 
καθίστανται ορατές, αφού απελευθερω
θούν από το ιδιωτικό. Και να 'μαστέ, λοι
πόν, στο σημείο που, για να αναλύσουμε 
σοβαρά το θέμα μας, πρέπει να συζητή
σουμε την αντίθεση μεταξύ «δημόσιου»/«ι-
διωτικού»· πρόκειται για μια συζήτηση 
στην καρδιά του ζητήματος που, ως γνω
στόν, είναι ο προβληματισμός πάνω στη δι-
χοτομία (και την αυστηρή κρπική του δια
χωρισμού) μεταξύ «δημόσιου» και «ιδιωτι
κού» (ή μεταξύ προσωπικού και πολιτικού) 
που αποτελεί έναν τόπο (topos) της φεμνι-
στικής σκέψης, ή όπως λέει κάποια «το» 
θέμα του φεμινισμού'. 

Η είσοδος των γυναικών στη σφαίρα της 
πολιτικής σημαίνει, λοιπόν, την προσπέλα
ση τους στον δημόσιο χώρο, στην αγορά 
(agorà) Τώρα, το ιδιωτικό, σε αντίθεση με 
αυτό που προσδιορίζει η πολιτική διάστα
ση, τον δημόσια χώρο, είναι για τις γυναί
κες ο χώρος έλλειψης αυτονομίας. Το ιδιω
τικό, δηλαδή η ζωή των γυναικών που δεν 
έχουν πρόσβαση στην πολιτική, προσέλα
βε δύο έννοιες με τη μορφή θεωρητικών 
μοντέλων και πιο απλά: 

α) την έννοια (κλασικής προέλευσης) 
του ιδιωτικού-οικιακου χώρου της μη-ε-
λευθερίας απέναντι στους άλλους, δηλαδή 
της υποταγής σ' αυτούς και στην εξυπηρέ
τηση των αναγκών τους, και β) την έννοια 
(ρομαντικής προέλευσης) του ιδιωτικού -



προσωπικού, χώρου της μη-ελευθεριας α
πέναντι στον ίδιο τον εαυτό τους, δηλαδή 
της υποδούλωσης στη δυναμική των 
συναισθημάτων, των παθητικών, στοργι
κών και συγκινησιακών στοιχείων notrelvar 
ανεξέλεγκτα από τη λογική και που τα δια
τηρούν κατ' αποκλειστικότητα ή τα τοπο
θετούν σε θέση πάντα υπεροχής. 

Και με τις δύο έννοιες ο ιδιωτικός χώρος 
είναι αυτός που προσδιορίζεται από την 
έλλειψη, δηλαδή πρόκειται ακριβώς για το 
χώρο της στέρησης. Είδαμε ότι τόσο στον 
ιδιωτικό-οικιακό όσο και στον ιδιωτικό-
προσωπικό χώρο οι γυναίκες στερούνται 
την ελευθερία. Αλλά επιπλέον στο ιδιωτικό 
στερούνται και την ισότητα: με την πρώτη 
έννοια στερούνται την ιδιότητα της ισότη
τας, αφού δεν είναι υποκείμενα ίσης μετα-
χείρησης. ίσης εκτίμησης και σεβασμού, 
στοιχεία που απονέμονται σε, και απαιτού
νται από, άτομα ελεύθερα3, με τη δεύτερη 
έννοια στερούνται την αντίληψη (concezio
ne), το καθολικό χαρακτηριστικό της ορθο
λογικής συμπεριφοράς, της ισότητας με
ταξύ των ατόμων, γιατί προφανώς τα άτο
μα που έχουν την ειδική οππκή (μερικότη-
τα) των αισθημάτων - που αποδίδεται 
πρωτίστως στη «θηλύτητα» - δεν θεωρού
νται εξίσου ικανά'9. 

3.1. ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ - ΟΙΚΙΑΚΟ 
Καταρχάς είδαμε ότι η είσοδος των 

γυναικών στον δημόσιο χώρο σημαίνει την 
έξοδο τους από το σπίτι, από την οικιακή 
σφαίρα στην οποία για αιώνες αναπτύχθη
καν καθ' ολοκληρίαν η ζωή και οι σχέσεις 
τους. Οι γυναίκες δεν θεωρήθηκαν απολύ
τως υποκείμενα ή πρόσωπα της πολιτικής 
από τους πρώτους θεωρητικούς αυτής της 
διάστασης ή δραστηριότητας* δηλαδή, 
δεν συνυπολογίστηκαν από τους κλασι
κούς συγγραφείς μεταξύ των «πολιτικών 
ζώων», η φύση των οποίων είναι «ακριβώς 
να ζουν σε μια κοινωνία των πολλών»- αλ
λά ούτε και ποτέ θεωρήθηκε αναγκαίο να 
διατυπωθεί ρητά ο αποκλεισμός τους". Οι 
«πολλοί» της πολιτικής είναι, όπως είδαμε, 

οι ίσοι, αλλά στην ιδιωτική - οικιακή σφαίρα 
δεν υπάρχουν ίσοι* υπάρχουν μόνο προκα
θορισμένοι ρόλοι, των οποίων ο προσδιο
ρισμός και ο καταμερισμός μεταξύ των 

"διαφόρων υποκειμένων θεωρείται ως τα α·-
ποτέλεσμα της φυσικής πραγματικότητας! 
των αναγκών και όχι ως το δυνατό αποτέ-Ι 
λεσμα της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων , 
απόψεων και συμφερόντων. Η οικιακή 
σφαίρα είναι «ιδιωτική» (privata) στο βαθμό 
που είναι σφαίρα της στέρησης! 
(privazione), σηματοδοτημένη θεσμικά ή 
«φυσικά», από την κυριαρχία και επομένως ! 
από την ανισότητα, αλλά οπωσδήποτε εί-, 
ναι σφαίρα «κοινωνική» και όχι απλώς] 
«προσωπική», γιατί σ* αυτήν παγιώνονται! 
και αναπτύσσονται οι διαπροσωπικές σχέ-! 
σεις'; και σ' αυτή τη σφαίρα ο ρόλος των ; 
γυναικών είναι ρόλος υποταγής και, κάτι'! 
περισσότερο, υπηρετικός. Επομένως, otj 
γυναίκες, στο βαθμό που (μαζί με τους ανί-ί 
κανους και τους δούλους) σημαδεύονται,. ! 
λόγω φύσης, ακριβώς από αυτή τη συνθή
κη «να υποτάσσονται στις βασικές ανάγκες* 
της ζωής», συνθήκη που τους προσδιορίζει 
την «κατωτερότητα», δεν μπορούν να είναι-ί 
υποκείμενα της πολπικής, δεν μπορούν να! 
είναι «ίσες». Οι άνδρες είναι -ίσοι» οτηνπο-
λιτική κι αυτό γιατί είναι ελεύθερα άτομα, 
από τη στιγμή που δεν εξουσιάζονται από Ι 
τις ανάγκες και επομένως μπορούν να α
φήνουν το σπίτι. Στο σπίτι, στο πλέγμα των 
σχέσεωνπου δημιουργούνται από τη σφαί
ρα των αναγκών, αυτοί είνοι ο; κυρίαρχοι, 
καθόσον στην πραγματικότητα δεν βρί
σκονται στο εσωτερικό αυτής της σφαί
ρας. ούτε είναι δέσμιοι της. γι ' αυτό και 
μπορούν να αναπτύξουν τη δραστηριότη
τα τους και να ασκήσουν την επιρροή τους 
πολύ πέρα από αυτήν". 

Στη σφαίρα της πολιτικής, έξω από το 
σπίτι, έξω από τη φυσική σφαίρα των ανα
γκών, που σηματοδοτούνται από τις σχέ
σεις κυριαρχίας, όπου οι διαφορές γίνο
νται ανισότητες, βρίσκεται κανείς «πρόσω
πο με πρόσωπο» ανάμεσα σε άνδρες ελεύ
θερους και άρα ίσους: αυτό ακριβώς είναι 



το «οριζόντιο» χαρακτηριστικό της πολπι-
κής ως συνάντησης μεταξύ ίσων, ζωής εν 
κοινωνία (koinonia)'4. 

3.2. ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Κατά δεύτερο, είδαμε ór. η είσοδος των 

γυναικών στον πολιτικό χώρο σημαίνει την 
" έξοδο από τον εαυτό τους. από την ενδό

τερη (ìntima) σφαίρα στην οποία για αιώ-. 
νες έζησαν απομονωμένες. Με αυτήν την 
έννοια η «ιδιωτική» σφαίρα αντιτίθεται στη 
«δημόσια», όχι πλέον όπως, κλασικά, η 
σφαίρα των κοινωνικών σχέσεων κυριαρ-
χίας-υποταγής αντπίθεται στις κοινωνικές 
σχέσεις που αποβλέπουν στην ισότητα* 
αλλά, από τη μια μεριά, όπως η προσωπική 
και εσωτερική σφαίρα συγκρούεται με την 
κοινωνική σφαίρα των διυποκειμενικών 
(intersoggettive) σχέσεων και από την άλ
λη, όπως η σφαίρα των διαπροσωπικών 
σχέσεων στις οποίες εμπλέκονται τα 
συναισθήματα και τα αισθήματα - που νο
ούνται ως στοιχεία μη υποκείμενα στον ορ
θολογικό έλεγχο - συγκρούεται με τις 

, διυποκειμενικές σχέσεις που υπόκεινται 
στη λογική ή στα συμφέροντα. Πρόκειται 
για διαχωρισμούς που έχουν τις ρίζες τους 
στη ρομαντική θεώρηση. Με την πρώτη έν
νοια ο διαχωρισμός μεταξύ «δημόσιου» και 
«ιδιωτικού», είναι ο διαχωρισμός μεταξύ 
του κοινωνικού κομφορμισμού και της ατο
μικότητας* η ρομαντική «απομόνωση στο ι
διωτικό» σημαίνει ότι συγκεντρώνονται οι : 

ατομικές ενέργειες στην προσπάθεια να 
εκφραστεί και να αναπτυχθεί ο πιο αυθεντι
κός εαυτός μέσω, π.χ.. της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, η γνησιότητα της οποίας ε_-
ξασφαλίζεται με την απομάκρυνση από το 
«δημόσιο» που νοείται ως κοσμικότητα'-·. 
Με τη δεύτερη έννοια πρόκειται για τον 
διαχωρισμό μεταξύ κοινωνικών και προσω
πικών (intime) σχέσεων, οι οποίες πρέπει 
να απομακρυνθούν και να απαλλαγούν α
πό τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο εγγε
νής κομφορμισμός της κοινωνικότητας και 
neu, επομένως, επιβάλλει η δημόσια διά
σταση". 

Το «ιδιωτικό» τόσο στην κλασική θεώρη
ση όσο και στη ρομαντική - και με τις δύο 
έννοιες που είδαμε του «εσωτερικού» και 
του '«συναισθηματικού» - εξατομικεύει μια 
σφαίρα που θεωρείται πρωταρχικά γυναι
κείας αρμοδιότητας. Ακόμη, η γυναικεία 
φύση είναι ακριβώς αυτό που χρησιμοποι-
ήθηκε για να θεμελιωθεί ως τετελεσμένο 
γεγονός η ένταξη της γυναίκας στο ιδιωτι
κό και άρα η φυλάκιση της σ' αυτό* ορισμέ
νες φορές (χρησιμοποιήθηκε) και η 
πνευματική φύση της, οπότε και έπαψαν να 
την εξομοιώνουν με τους ανίκανους και 
τους δούλους, αλλά με τα παιδιά και τους 
ανόητους'7, και ορισμένες άλλες η φυσι-
κο-βιολογική της υπόσταση'0. 

Περνώντας από την κλασική στη ρομα
ντική έννοια, γι' αυτό που πρωτίστως μας 
ενδιαφέρει, η σχέση μεταξύ γυναικών και ι
διωτικής ζωής δεν αλλάζει ουσιαστικά και, 
κατά συνέπεια/παραμένει αδιαφοροποίη
τη και η σχέση μεταξύ γυναικών και πολιτι
κής, Πράγματι, τόσο τα συναισθήματα και 
τα αισθήματα, όσο και η δημιουργικότητα 
και η καλλπεχνική έμπνευση, έτσι όπως πε
ριγράφονται από τον ρομαντισμό, έχουν 
το εξής κοινό με τις ανάγκες: δεν έχουν τη 
δυνατότητα να τα εξουσιάσουν, αλλά ε
ξουσιάζονται οι ίδιες οπό αυτά. Και ιδιαίτε
ρα από την ειδική θέση «της μεροληπτικό-
τητας, του συγκινησιακού, του μη-καθολι-
κού» της γυναικείας φύσης πηγάζει η βα
θιά δυσπιστία απέναντι στις ικανότητες 
των γυναικών να αναλάβουν το ρόλο υπο
κειμένων του δημόσιου χώρου. Ως απαραί
τητα χαρακτηριστικά του πολιτικού υποκει
μένου θεωρούνται, πράγματι, ο ορθολογι
σμός και η καθολικότητα, έτσι «η ίδια η α
ναφορά στη μεροληπτικότητα, στο συγκι
νησιακό, στο μη-καθολικό της φύσης των 
γυναικών δικαιολογεί τον εγκλεισμό τους 
στο ιδιωτικό... Δεδομένου ότι η γυναίκα 
γνωρίζει μόνο τους δεσμούς της αγάπης 
και της φιλίας, θα είναι άτομο επικίνδυνο 
στο χώρο της πολιτικής, επειδή θα είναι 
διατεθειμένη, ίσως, να θυσιάσει για κάποιο 
προσωπικό δεσμό ή προσωπική (ιδιωτική) 
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προτίμηση το ευρύτερο δημόσιο συμφέ
ρον»'9. 

Για άλλη μια φορά, λοιπόν, αυτός που 
ζει στο ιδιωτικό, και εφόσον ζει γι' αυτό, 
δεν είναι ελεύθερος. Δεν είναι, μπορούμε 
να το πούμε ξεκάθαρα, ένας άνδρας ελεύ
θερος: δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια 
γυναίκα. Όπως ακριβώς με την κλασική έν-
νοιαΤετσι και μ' αυτή τη ρομαντική έννοιατρ 
ελευθερία ανήκει εξ ορισμού στον άνδρα. 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι, κατά 
τον κλασικό τρόπο θεώρησης, οι γυναίκες 
μπαίνουν στην πολιτική εξερχόμενες και ε
πομένως χειραφετούμενες από Τις οικια
κές σχέσεις, δηλαδή από το εσωτερικό της 
οικίας, από εκείνον τον ιδιωτικό χώρο όπου 
βρίσκονταν κάτω από την κυριαρχία των α
ναγκών το ίδιο αντιλαμβανόμαστε ότι, κα
τά τη ρομαντική έννοια, μπαίνουν στην πο
λιτική εξερχόμενες, και άρα χειραφετού-
μενες. από την προσωπική και ιδιαίτερη 
ζωή τους, δηλαδή, από το εσωτερικό του ί
διου του εαυτού τους, από εκείνον τον ι
διωτικό χώρο όπου βρίσκονταν ουσιαστικά 
κάτω από την κυριαρχία των συναισθημά
των και των παθών σε κάθε περίπτωση, ε
πομένως. θεωρείται ότι φθάνουν στην πο
λιτική από ένα χώρο όπου έχουν στερηθεί 
την ελευθερία που μόνον η λογική εγγυά
ται. Επομένως για τις γυναίκες αυτή η εί
σοδος στην πολιτική έχει την έννοια και τη 
λειτουργία μιας λύτρωσης, ή απελευθέρω
σης, από το ιδιωτικό. 

4. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ: 
ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; 

Σε τί συνίσταται, τέλος πάντων, αυτή η 
απελευθέρωση από το ιδιωτικό, που επι
τρέπει την κατάκτηση της ισότητας, ως ε
λευθερία και ως ορθολογισμό; Ήδη έ
χουμε δει ότι αυτή n απελευθέρωση για να 
μην είναι πλασματική προϋποθέτει μια 
«καινοτομία» της γυναίκας - πολιτικού υπο
κειμένου, που σημαίνει όχι μόνον μια και
νοφανή παρουσία στη δημόσια «σκηνή», 
αλλά και ένα διαφορετικό τρόπο «ερμηνεί
ας» πάνω σ* αυτήν, δηλαδή, ένα διαφορετι

κό τρόπο δράσης. 
Τότε, λοιπόν, κατά πρώτο λόγο, η πολιτι

κή δράση της γυναίκας πρέπει να έχει σκο- . 
πό το τέλος της υποταγής της στο ιδιωτι- ' 
κό' και επομένως, στη μεταφορά στην no- Ι 
λπτκή ορισμένων χαρακτηριστικών της · 
«θηλύτητας» (femminilità) που παραδοσια
κά θεωρούνται ως αποκλειστικά διαθέσιμα 
στην «ιδιωτική» διάσταση. ρ 

Έτσι, η μη πλασματική είσοδος τΐον 
γυναικών στην πολιτική θα εππρέψει μιαν 
αναδιάρθρωση του ιδιωτικού' θα είναι 
πραγματικά υποκείμενα της πολιτικής οι 
γυναίκες των οποίων το ιδιωτικό δεν θα α
ποτελεί πια το χώρο της στέρησης. Το έρ
γο, όμως, του επαναπροσδιορισμού της ι
διωτικής σφαίρας δεν θα είναι ανώδυνο για 
τα «παλιά» υποκείμενα της πολιτικής - για 
τους άνδρες - γιατί θα έχει επιπτώσεις και 
στον προσδιορισμό της δημόσιας σφαίρας 
και, κατά συνέπεια, στη θέση που οι άν
δρες κατέχουν και στις δύο σφαίρες. 
Πράγματι, το να θέσουν οι γυναίκες τέλος 
στο «ιδιωτικό- της υποταγής, σημαίνει ότι 
πρέπει να θέσουν τέλος στην ίδια την υπο
ταγή τους και όχι στην ίδια την ύπαρξη 
τους στο ιδιωτικό* δεν σημαίνει καθόλου ό
τι πρέπει να απαρνηθούν - ή να αποδε
χτούν την απόσπαση τους από-την «ιδιω
τική» διάσταση της ζωής. 

Εξάλλου αυτό θα ήταν δυνατόν μόνον ε
φόσον άλλα ΐττομα ή κατηγορίες ατόμων 
θα επωμίζονταν το κόστος: δεδομένου ότι 
η ικανοποίηση των αναγκών και η καλλιέρ
γεια των συναισθημάτων είναι δραστηριό
τητες που η κοινωνία τις έχει εμπιστευτεί 
και τις έχει οριοθετήσει στο γυναικείο ιδιω
τικό, δεν είναι δυνατόν ο περιορισμός τους 
να μην έχει αρνητικές συνέπειες. Έτσι, η 
γυναίκα που, ατομικά, θα πραγματοποιού
σε κάτι τέτοιο ή και απλώς θα το επιχει
ρούσε δεν θα μπορούσε σε καμιά περίπτω
ση να είναι ένα νέο υποκείμενο, αντιθέτως 
θα ήταν παλαιό, παλαιότατο υποκείμενο 
της πολιτικής: θα μιμούνταν τον άνδρα. 
του οποίου πάντα η πολιτική δράση συνί
στατο στο να οικοδομεί τη δική του ε-
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λευθερία πάνω στη σκλαβιά των άλλων 
(σκλαβιά ως προς τα συναισθήματα και τις 

"ανάγκες).-

Η ελευθερία του ανδρικού πολιτικού 
υποκειμένου έχει ουσιαστικά εννοηθεί, 
προπάντων, ως ελευθερία από υλικές υπο-

ι ^ χρεώσεις και συναισθηματικούς δεσμούς* 
μιαελευθερία πουλειτουργείστοεπίπεδο 
του να είναι (το υποκείμενο) πλήρως δια
θέσιμο για άλλες υποχρεώσεις και σχέ
σεις-του δημόσιου χώρου συγκεκριμένα 
-. οι οποίες και θεωρούνται γνήσιες και α
νιδιοτελείς, άφθαρτες από τον υλισμό των 
αναγκών ή τη μεροληπτικότητα των αισθη
μάτων, και μ' αυτή την έννοια μπορούν να 

«^ αποσκοπούν στο κοινό καλό. Τέτοιες υπο
χρεώσεις και δεσμεύσεις δεν αναλαμβά
νονται απέναντι σε άτομα για την ικανοποί
ηση των συγκεκριμένων αναγκών τους, 
αλλά απέναντι σε ιδέες και αφηρημένες 
αρχές, για την επίτευξη πνευματικών και 
πολιτικών στόχων, αναφορικά με την ερ
γασία, την πολιτική, τον πολιτισμό, την οι
κογένεια. Αστή η καθετότητα, η τάση προς 

' •• τα πάνω που είναι χαρακτηριστική της 
συμπεριφοράς που διέπει τη σύναψη 
αυτών των σχέσεων, έχει ως συνέπεια η 
εργασία να νοείται ουσιαστικά ως καριέ
ρα; η πολτπκή ως αγώνας για την κοινωνι
κή εξουσία, ο πολιτισμός ως κατάκτηση 
των μέσων για τον έλεγχο ταυ ίδιου του 
ανθρώπου και της φύσης, η οικογένεια ως 
πεδίο ρύθμισης του ιεραρχικού καταμερι-

^ σμούτων ρόλων. 
Αλλά, αν πάψουν οι γυναίκες να υπηρε

τούν τις ανάγκες της ιδιωτικής σφαίρας, 
αυτή η -απόλυτη ανδρική ελευθερία σε 
σχέση με τις υποχρεώσεις και τις υλικές 
και συναισθηματικές δεσμεύσεις, μπορεί 
Και πρέπει να περιορισθεί* τα αποτελέσμα
τα σίγουρα θα είναι εξαιρετικής σημασίας 
και μακροπρόθεσμο θετικά για το σύνολο 

• των συστατικών στοιχείων και των κανό
νων οργάνωσης της πολιτικής. Πράγματι 
οι κανόνες έχουν ρυθμιστεί κατά το πρό
τυπο αυτού του «ανδρικού» πολιτικού υπο
κειμένου. που είναι ταγμένο στην κατάκτη

ση της εξουσίας και διατεθειμένο να 
θυσιάζει τα πάντα γιο την πολιτική δρα
στηριότητα. χωρίς υλικές και συναισθημα
τικές ανησυχίες, ενός υποκειμένου που 
παίζει «τα πάντα στο δημόσιο γιατί δεν [έ
χει] πού αλλού να επιβεβαιωθεί»"* και ε
κείνο που προέκυψε, πριν απ' αυτό, ήταν 
αυττ^Γποσηκ^ΐ^δΤαθεσιμ^τητα, πολλές 
φορές περισσότερο ακόμη και από τις δε
ξιότητες. να ταυτίζονται με τις πολιτικές ι-
κανότητες2'. 

Δίπλα στο «νέο» υποκείμενο γυναίκα, 
ούτε και ο άνδρας θα μπορεί πλέον να πα
ραμένει υποκείμενο ίδιου τύπου. Εξάλλου. 
δεν θα του ζητείται πλέον να είναι έτσι, 
γιατί εάν και όταν η στάση της γυναίκας θα 
έχει να κάνει περισσότερο με την ικανο
ποίηση απαιτήσεων και την κατάκτηση 
συγκεκριμένων στόχων παρά με την προ
σήλωση στην κατάληψη συμβολικών θέσε
ων, η ίδια θα αποδεικνύεται παραγωγικό 
υποκείμενο (με πραγματικούς και όχι φα-
ντασιακοϋς χώρους) και στην πολιτική 
δραστηριότητα. 

Η γυναίκα ωστόσο, απελευθερωνόμενη 
στο «ιδιωτικό», θα διοχετεύει στην πολπική 
τις ιδιαίτερες ικανότητες της να προνοεί 
γιο τις ανάγκες και να συσφίγγει δεσμούς 
(ανάγκες συγκεκριμένες και δεσμούς προ
σωπικούς). Η διαφορετικότητα της ως πο
λιτικού υποκειμένου θα συνίσταται στο γε
γονός ότι αυτή - απελευθερωνάμενη από 
την υποταγή χωρίς να διεκδικεί την KUpiap-
χία, έχοντας αποκτήσει δημόσια την αμε
ρόληπτη χρήση της λογικής χωρίς να α-
παρνεπαι την επιλεκτικότητα των συναι
σθημάτων - θα είναι υποκείμενο, και επο
μένως ελεύθερη, και επομένως λογική, χω
ρίς να καταπνίγει ή να αποκρύβει τα συναι
σθήματα και τα πάθη. 

Αυτό θα γίνει στο βαθμό που θα εκθέτει 
με ειλικρίνεια δημοσίως τους δικούς της 
τρόπους συμπεριφοράς και τις δικές της 
«ιδιωτικές» στάσεις, που είναι ουσιαστικά 
αυτά για τα οποία φροντίζει (τις ίδιες και 
αλλότριες ανάγκες) και με τα οποία συνδέ
εται συναισθηματικά με ένταση και σε βά-
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θος, και (στο βαθμό) που θα τα καθιστά 
στο φως του ήλιου στοιχεία μιας σχέσης 
αλληλεπίδρασης με την ίδια την πολιτική 
δραστηριότητα. Και αυτό θα γίνει για έναν 
ακόμη λόγο: επειδή μια φορά ερχόμενα 
στο φως, αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι
κά της γυναικείας συμπεριφοράς δεν θα 

"Τ̂ ΓΓορσόντιλέον εύλογα να θεωρούνται πη
γή υποταγής. 

Με ποια επίφαση λογικής, πράγματι, θα 
επιμένουν να θεωρούν «κατώτερο», το 
πρόσωπο που θα έχει αναλάβει συνειδητά 
και διακηρυγμένα το βάρος ενός περιορι
σμού της ίδιας του της ανεξαρτησίας στην 
κοινών«·) σφαίρα λόγω (και προς χάρη) 
του γεγονότος ότι άλλοι για υλικές ή ! και 
ψυχικές ανάγκες τους εξαρτώνται από 
αυτήν'; 

Και με ποια επίφαση λογικής θα μπορεί 
να θεωρείται «κατώτερο» το πρόσωπο που 
δεν θα μπορεί να περάσει από το «κόσκινο» 
της λογικής τις επιλογές που υπαγορεύ
ουν η αγάπη ή η φιλία (πάθη τα οποία δεν 
κυριεύονται, αλλά σε κυριεύουν), που δεν 
διανοείται καν να υποκριθεί ότι στερείται 
συναισθημάτων και συγκινήσεων; και αρ
νούμενη να παρουσιάζεται στο κοινό σαν 
ξόανο, με τη μάσκα του καθαρού ορθολο
γισμού (ακριβώς εκείνη τη μάσκα που, ό
πως καλά γνωρίζουμε, επιτρέπει στη συνέ
χεια να λειτουργεί υπόγεια και ανεξέλε
γκτα το στοιχείο του δόλου στις προσωπι
κές σχέσεις), τί το αντίθετο θα μπορούσε 
να φέρει ως αποτέλεσμα από το να οδηγή
σει τον καθένα στο σημείο να ελέγξει, και 
εκουσίως να υποταγεί στον έλεγχο για κά
θε-ενδεχόμενη καταχρηστική επίδραση 
των συναισθημάτων του;" 

5. ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 

(ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ») 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Όλα όσα αναφέρθηκαν στην προηγού
μενη παράγραφο λίγο πολύ είναι ουτοπία. 
Δεν 9α πρέπει, για παράδειγμα, να θεωρεί
ται ότι η «επανάσταση» που προκαλείται 

Eçma 

στην πολπτκή από την επιτακτική ανάγκη ε- \ 
νός ενδεχόμενου πολιτικού υποκειμένου 1 
διαφορετικού τύπου παράγει μόνον οφέλη -
- χωρίς κανένα κόστος - για τα παλιά uno- J 
κείμενα. 

Η είσοδος των γυναικών στην πολιτική, j 
περιορίζει την "αυξητικότητα" της ανδρι- { 
κής προσωπικότητας^-οτιεριορισμός οφεί-^ 
λεται τόοο στη διεύρυνση της σφαίρας 
των συμφερόντων όσο και στη μείωση της ι 
έντασης του πολπικού ανταγωνισμού εκεί 
όπου το παλιό υποκείμενο «έπαιζε* εξ ολο- i 
κλήρου* 5εν απομένει παρά να υποχρεώ-1 
σει αυτή η «επανάσταση» τους άνδρες να 3 
πληρώσουν το τίμημα, τίμημα που δεν ση- | 
μαίνει άλλο, από το να αναλάβουν ένα βα- ] 
pu φορτίο εργασίας, να αναλάβουν τις ^ 
σχετικές ευθύνες σ'αυτό το «ιδιωτικό» που Ι 
υπήρξε χώρος αποκλειστικά γυναικείας · 
αρμοδιότητας. 

Αλλά, ακόμα πιο σημαντικό είναι το ότι 1 
αυτή η «επανάσταση» συγκριτικά με κάθε : 
άλλη διαδικασία απελευθέρωσης της 
όποιας κατηγορίας καταπιεσμένων, | 
συντρίβει ένα μονοπώλιο: καταρρίπτει την , 
εφησυχαστική πεποίθηση των παλιών κα-
ταπιεστώνότι υπάρχουν άτομα των οποίων ϊ 
η αναμφισβήτητη κατωτερότητα και εξάρ- ; 
τηση αποτελεί γι'αυτούς έναν σίγουρο πα
ράγοντα -αυτοεκτίμησης, ακόμα και για Ι 
(προπάντων) τις πιο αδύναμες προσωπικό- ] 
τητες. ( 

Ωστόσο, για να περιοριστεί η ζημιά από 
την απώλεια εξουσίας, η ανδρική πλευρά 
χαράσσει στρατηγικές άμυνας. Θεμελιώ- , 
δης στόχος της κάθε στρατηγικής απ' 
αυτές είναι να περιορίσει την ορατότητα, | 
την παρουσία των γυναικών στη δημόσια 
σκηνή σε κείνες μόνον τις πλευρές τους 
που δεν διατηρούν χαρακτηριστικά μιας ι
διαίτερης γυναικείας ταυτότητας· ως εκ 
τούτου η «καινοτομία» της γυναίκας-πολι-
τικού-υποκειμένου εξαντλείται στο να είναι 
οι. γυναίκες «οι τελευταίες αφιχθείσες», 
ξορκίζοντας την υπόθεση της εππακπκής 
ανάγκης ενός «διαφορετικού» πολιτικού 
υποκειμένου. 



Στη βάση θεωριττικών προτάσεων - που 
επαληθεύονται από τις εμπειρίες της προ
σωπικής μου ζωής ιδωμένες απ' τη σκοπιά 
μιας γυναίκας που με κόπο και κάποτε με 
πόνο (ουσιαστικά με πενιχρότατα χαρίσμα
τα) αναζητά μια αυτοπραγμάτωση τόσο 
στη «δημόσια» όσσ και στην «ιδιωτική» 
σφαίρα - θεωρώ ότι-μπορούμε να ξεχωρί
σουμε τρεις διακριτές στρατηγικές ανδρι
κής άμυνσς: θα τις αποκαλώ στο εξής: 
στρατηγική της σκοταδισπκής-συντηρητι-
κής άμυνσς. στρατηγική της αφομοιωτικής 
-δημοκρατικής άμυνας, στρατηγική της φι-
λελεύθερης-πατερνσλιστικής άμυνσς. 

5,1. Η ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ 

Η πρώτη στρατηγική, η πιο απροκά
λυπτη, συνίσταται στη ρητή άρνηση της 
δυνατότητας να είναι η παρουσία των 
γυναικών στην πολιτική πραγματική. Εδώ. 
αληθινά, δεν πρόκειται μόνον για μια προ
σπάθεια περιορισμού των ορατών 
πλευρών των τελευταίων αφιχθεισών σ' ε
κείνα τα χαρακτηριστικά της φυσιογνω
μίας τους στα οποία καμιά ιδιαίτερη γυναι
κεία ταυτότητα δεν αναγνωρίζεται* εδώ 
πρόκειται ακριβώς για την αναγωγή τους 
σε αόρατες σαν να μην υπάρχουν! Είναι έ
νας τρόπος άρνησης των γυναικών στη δη
μόσια σφαίρα που, αν.και δεν είναι πιο βα
ρύς στην ουσία του, είναι σίγουρα εξαιρε
τικά πιο ωμός στη μορφή του τόσο σε σχέ
ση με τη στρατηγική της αφομοίωσης όσο 
και σε σχέση με τον πατερναλισμό. Αυτή η 
στρατηγική επικυρώνει την άποψη ότι η ι
σότητα των γυναικών μπορεί να είναι μό
νον πλασματική, γιατί είναι γυναίκες και ε
πομένως διαφορετικές. Ας θυμηθούμε τον 
ορισμό που έχει διατυπώσει η Hannah 
Arendt: 

•Ό όρος "δημόσιο" σημαίνει τον χώρο ό
που κάθε· πράγμα μπορεί να είναι ορατό σε 
όλους και νσ ακούγεται απ' όλους και γι' 
αυτό προσδιορίζεται ως πραγματικό»1'. Ε. 
λοιπόν, εγώ ονομάζω αυτή τη στρατηγική 
«σκοταδιστική», ακριβώς γιατί στόχος της 

είναι να συσκοτίσει τη δημόσια γυναικεία 
εικόνα, να εξαϋλώσει τις γυναίκες έτσι ώ
στε να μην μπορεί νατιέσει πάνω τους το 
δημόσιο φως και η παρουσία τους να μην 
αναγνωρίζεται πλέον ως πραγματική. Αυτό 
που πρέπει, οπωσδήποτε, να αντιληφθού
με είναι ότι δεν χάνεται προφανώς το φως, ** 
αλλά-ότι οι γυναίκες στο φως-εχουντην ι
διότητα να παραμένουν αόρατες και ότι 
αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της διαφο
ρετικότητας τους* και η διαφορετικότητα 
των γυναικών είναι ανεξάλειπτη και, φυσι-
κά', είναι αιτία της ανισότητας. 

Αυτή η στρατηγική τείνει να πείσει ότι α
κόμη και στην περίπτωση που εμφανισθεί 
δημοσίως κάτι από τις γυναίκες, πρόκειται 
ακριβώς για επίφαση* πρόκειται για είδω
λα. όχι για σώματα, εφόσον «δεν μπορούν 
να ρίξουν σκιά σε κανέναν»* και μη έχοντας 
σώμα οι γυναίκες, δεν θα έχουν ούτε φω
νή: αν θα μιλήσουν, ή θα πρόκειται για άλ
λους - άνδρες - που μιλούν δια στόματος 
τους. ή δεν θα ακουσθεί τίποτα. 

Αξίζει τον κόπο να σημειωθεί, ειδικά, ότι 
αυτή η στρατηγική δεν είναι μόνο μια ανα
σχετική στρατηγική. Γιατί αν το εγχείρημα 
πετύχει, που σημαίνει ότι θα μπορέσει να 
καταστήσει, ας πούμε, εικονική και άνευ 
συγκεκριμένου περιεχομένου την ενεργη
τική παρουσία των γυναικών στην οριζό
ντια διάσταση της πολιτικής, θα μπορέσει 
να συνεπιφέρει πολλά περισσότερα από 
την απλή εξουδετέρωση αυτής της πα
ρουσίας* θα μπορέσει να επικυρώσει την 
υποταγή των γυναικών επαναφέροντας 
τες στον «υπηρετικό» φυσικό τους ρόλο. 
Επιπλέονδε, αυτή η εικονική Παρουσία 
κάλλιστα μπορεί να φανεί χρήσιμη, με μια 
«επιτήδεια» εκμετάλλευση της. στην κάθε
τη διάσταση της πολιτικής^* για παράδειγ
μα, γιατί να μην προσφέρει ψευδολύσεις, 
να μην προσφέρει ένα βόλεμα στις κατα
στάσεις ανταγωνισμού όταν αυτές τείνουν 
να γίνουν αδιέξοδες ή παραλυτικές; Το να 
καλύψει μια γυναίκα ένα ρόλο, που αν τον 
είχε ένας άνδρας θα συγκέντρωνε κύρος, 
μπορεί να εξυπηρετήσει κατά το ότι ανα-

Μάέιη 



βάλλει την αποφασιστική σύγκρουση μετα
ξύ των πραγματικών ανταγωνιστών-των 
ανδρών. 

5.2. Η ΑΦΟΜΟΙΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 

Η-δεύτερη.ανδρική αμυντική στρατηγι^ 
κή είναι αυτή που, στις κοινωνίες μας, ί
σως, λειτουργεί πιο συχνά. Δεν υπάρχει 
σήμερα, πιθανόν, γυναίκα που να μην έχει 
υποχρεώσεις και έξω από τους τοίχους 
του σπιτιού, και να μην έχει βρεθεί σε κά
ποιο πλαίσιο αντικειμενικών σχέσεων και ε
παφών όπου να μην έχει ακούσει κάποιον 
ειλικρινή δημοκράτη, ο οποίος επιθυμεί να 
επιβεβαιώσει την αφοσίωση του στις αξίες 
του '89, να εκφράζει το σεβασμό και την α
ντίληψη του με τις λέξεις: «Εμείς εδώ δεν 
σε θεωρούμε γυναίκα». Δεν υπάρχει σήμε
ρα, ίσως. γυναίκα που θέλησε να είναι ορα
τή στον δημόσιο χώρο και να μην έχει ει
σπράξει τη διαβεβαίωση από κάποιον γνή
σιο δημοκράτη, ότι δημόσια δεν σημειώνε
ται η διαφορά της. 

Μια ουσιαστική προϋπόθεση της στά
σης που εκφράζεται μ' αυτή τη στρατηγική 
είναι κοινή και στη σκοταδιστική στάση, και 
συνίσταται στη θεώρηση ότι η διαφορά και 
η ισότητα είναι ασυμβίβαστα. Η αφομοιωτι
κή στάση, όμως, διαφοροποιείται από τη 
σκοταδιστική από το γεγονός ότι κρατάει 
ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό την ισότητα, 
και όχι τη διαφορά. Τελικά, ενώ ο σκοταδι-
στής λέει στη γυναίκα: «Είσαι διαφορετική. 
επομένως δεν μπορείς να είσαι ίση», ο "α-
φομοιωτιοτής" της λέει; «Είσαϋση, επομέ
νως δεν μπορείς να είσαι διαφορετική». 

Το γεγονός ότι υπάρχει η ανάγκη να 
υπενθυμίζεται σε μια γυναίκα ότι στο βαθ
μό που θεωρείται υποκείμενο, δεν θεωρεί
ται γυναίκα, που σημαίνει ότι για να θεω
ρείται πρόσωπο πρέπεινα ξεχνιέται το φύ
λο της, μόνον ως γελοία παραδοξολογία 
θα μπορούσε να εκτιμηθεί. Από την άλλη, 
με δεδομένο ότι τα πρόσωπα είναι ή γυναί
κες ή άνδρες και κανείς ποτέ δεν ένιωσε 
την ανάγκη να καθησυχάσει έναν άνδρα 

λέγοντας του ότι δεν θεωρείται άνδρας α λ 
λά πρόσωπο - αυτός ο τρόπος καθησυχα— 
ομού της γυναίκας-υποκειμένου έχει το 
νόημα της υπενθύμισης ότι στην πράγματι. 
κότητα. εφόσον είναι γυναίκα είναι κατώτε
ρη, αλλά στη δημόσια σφαίρα, ευγενικά-
κανείς- δεν-της-τουπογραμμίζει _ J 

Παράλληλα, φυσικά, μαζί με τον παρα
πάνω καθησυχασμό, δεν παραλείπουν δη
μόσια να υπενθυμίζουν, και σχεδόν ρητά\-
στις γυναίκες ολόκληρη σειρά υποχρεώσε
ων και τα βάρη που συμβατικά θεωρείται ~ 
βάσει του φύλου και μόνο, ότι πρέπει να 
σηκώνουν ώστε να μπορούν να εμφανίζο
νται αξιοπρεπώς στον δημόσιο χώρο. Η κα
τάσταση που προκύπτει απ' όλα αυτά εκ
φράζεται πολύ αποδοτικά στο απόσπα
σμα: «Αυτό βάζει τις γυναίκες σε μια παρά
δοξη, σχιζοφρενική κατάσταση κατά την ο
ποία στην καθημερινή ζωή και στις κοινωνι
κές σχέσεις αποκτούν ταυτότητα πρωτί
στως στη βάση του φύλου τους, όπως ορί
ζουν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις 
του μέχρι τώρα λειτουργούντος συστήμα
τος του κοινωνικού φύλου* και στη βάση 
αυτής της ταυτότητας, που τους επιβάλλε
ται, γίνονται αντικείμενο αναρίθμητων πρα
κτικών καταπίεσης και αποκλεισμού* αντι
θέτως, στην πολιτική ζωή, αυτή η ταυτότη· 
τα αμφισβητείται πλασματικά και αντικαθί
σταται με το ιδεατό "ουδέτερο" του πολίτη, 
στο οποίο οι ίδιες δεν θα μπορέσουν ποτέ 
να ανταποκριθούν πλήρως, εφόσον ο πολί
της έχει προσδιοριστεί στη βάση ενός αν
δρικού προτύπου»·*. 

^Πράγματι, το πιο ανάγλυφο και κατάπιε« 
οτικό από τα στερεότυπα και τις προκατα
λήψεις, που προαναφέρθηκαν, είναι η μει
ονεκτική θέση που ορίζεται για τη γυναίκα 
στις διαπροσωπικές σχέσεις. Στη βάσιτ-: 
στερεοτύπων και προκαταλήψεων, που-
λεπουργούν έντονα στην κοινωνία, σε κα-_ 
μιά γυναίκα δεν επιτρέπεται να αναμετρη
θεί (πολύ περισσότερο να προηγηθεί) με 
(από) άνδρες* μια γυναίκα που δεν θέλει να 
δεχθεί αυτόν τον περιορισμό, θα πρέπει να 
συναινεί και να μπαίνει στις σχέσεις μόνο-
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με ένα μέρος του εαυτού της. αυτό που την 
κρατάει αδιαφοροποίητη από έναν άνδρα. 
Σε τελευταία ανάλυση μια γυναίκα που α
ναμετριέται με ένα άνδρα, δεν είναι αληθι
νή γυναίκα, δεν είναι γένους θηλυκού. 
Αυτός είναι ο λόγος, μεταξύ άλλων, για τον 
οποίο αντίθετα απ'συτό που συμβαίνει μ' έ-

-να άνδρα;-όσο μ>ο γυναίκσ"αναπτύσσεται» 
τόσο περισσότερο βλέπει να στενεύουν οι ' 
χώροι μέσα στους οποίους μπορεί στο 
φως του ήλιου να θεμελιώσει διαπροσωπι
κές σχέσεις αναγνωρισμένου κύρους και 
κοινωνικής αποδοχής· αντίθετα για έναν 
άνδρα οι χώροι διευρύνονται με την προ
σωπική του ανάπτυξη (με όρους ωριμότη- * 
τας. μόρφωσης, ευημερίας, επιτυχίας, δύ
ναμης) γιατί του προσφέρονται όλο και πε
ρισσότερες ευκαιρίες, για πεδία σχέσεων 
όλο και μεγαλύτερου κύρους χωρίς τίποτε 
να του αφαιρείται από αυτά που είχε προ
σεγγίσει στο προηγούμενο στάδιο της α
νάπτυξης του* σε μια γυναίκα η ανάπτυξη 
προσφέρει λιγότερο την ευκαιρία να βρει, 
και περισσότερο το βάρος να αναζητήσει 
νέους χώρους, γιατί οι παλιοί, κατειλημμέ
νοι κυρίως από άνδρες, ουσιαστικά είναι α
ποκλεισμένοι. 

Η ισχύς όλων αυτών, θέτει, προφανώς, 
ένα ισχυρό εμπόδιο στο δρόμο της ανά
πτυξης μιας γυναικείας πολιτικής υποκειμε
νικότητας. Στο σκοπό της ανάπτυξης του 
πολπικού υποκειμένου, το άτομο-γυναίκα 
θα έπρεπε στην πραγματικότητα να διαμε-
λισθεί σε γυναίκα στο ιδιωτικό και σε ουδέ
τερο υποκείμενο στο δημόσιο: ουδέτερο, 
όχι διαφορετικό πολιτικό υποκείμενο. «Κα-
λώςνα ορίσει, λοιπόν, η γυναίκα στο δήμο-' 
σιο - αυτό είναι που ο «αφομοιωτιοτής» θα 
ήθελε να της επισημάνει - αλλά, να ξέρει ό
τι με την είσοδο της. το δημόσιο θα μετα
τραπεί. γι' αυτήν σε ένα χώρο στέρησης: 
οτέρησηςτου φύλου της (θηλύτητας)». 

5.3. Η ΠΑΤΕΡΝΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

Η πατερναλιστική στρατηγική άμυνας 
είναι η λιγότερο ωμή και - ας το πούμε έτσι 

- η πιο ύπουλη από τις τρεις στρατηγικές. 
Για να γίνει πλήρως κατανοητή θα πρέπει 
να επιστρέψουμε στην έννοια της δϊχοτο^ 
μίας «δημόσιο/ιδιωτικό». Όπως είδαμε η 
πρώτη στρατηγική θέλει να καταστήσει μη 
πραγματική, δηλαδή απλώς φαινομενική 
τη σύνθετη δημόσια εικόνα των γυναικών, 
στηριζόμενη στην αντίληψη ότΓΟΓγυναίρ 
καθορίζονται μόνο από το ιδιωτικό - ως ι
σοδύναμο της στέρησης, της μη ορατότη
τας - και γι' αυτό το σέρνουν πίσω τους σ' 
όποια θέση κι αν βρεθούν. Η δεύτερη 
στρατηγική συνίσταται στο να διαχωρίζει. 
να αποσπά από τη δημόσια εικόνα της 
γυναίκας ό,τι είναι ειδικά γυναικείο, και ά
ρα εγκαταλείπεται στον ιδιωτικό χώρο, α
πό τον οποίο εντούτοις οι γυναίκες μπο
ρούν κάλλιστα να διαχωρίζονται καθιστά
μενες έτσι ουδέτερα υποκείμενα* η τρίτη 
στρατηγική - πολύ πιο σύνθετη - αρθρώ
νεται σε δύο επίπεδα: συνίσταται, κατά 
πρώτον, στον αναπροσδιορισμό της έννοι
ας του «ιδιωτικού» έτσι που δεν έχει να κά
νει με τη «γυναικεία ιδιαιτερότητα», καθοι
ονδήποτε τρόπο νοούμενης, και, κατά δεύ
τερο, στην επιβεβαίωση του ότι οι γυναί
κες, ως αναμφισβήτητα πολιτικά υποκείμε
να, δεν μπορούν παρά να τρέφουν απένα
ντι στο ιδιωτικό την ιδιαίτερη επιθυμία ό
λων των πολιτικών υποκειμένων: να το 
προστατεύουν, και όχι να χειραφετηθούν 
από αυτό-

Αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα θα θεωρεί
ται καθ' ολοκληρίαν πολιτικό υποκείμενο 
υπό τον όρο ότι έχει μάθει να συμμερίζεται 
τη ζηλότυπη προσκόλληση στο χαρακτηρι
στικό ιδιωτικό του τυπικού υποκειμένου 
(του αρσενικού). Ο πεισμένος φιλελεύθε
ρος όχι μόνο ζητά, όπως ο ειλικρινής δημο
κράτης, το ιδιωτικό των γυναικών να μην έ
χει καμιά σχέση με το δημόσιο, αλλά ζητά 
οι ίδιες οι γυναίκες να το διεκδικούν αυτό, 
από τη στιγμή που θεωρεί ότι η πραγματι
κή ελευθερία (του καθενός, και επομένως 
και των γυναικών) είναι όχι η χειραφέτηση 
από το ιδιωτικό, αλλά το απόρρητο γύρω 
από αυτό' επομένως οι γυναίκες θα είναι 

Μάέτη 



πολιτικά υποκείμενα όταν θα ζητούν και θα 
επιθυμούν αυτό το απόρρητο. 
._Η_.θέοη αυτή είναι προφανώς αλληλέγ

γυα με μια ερμηνεία της διχοτομίας «δημό-
οτο/ιδιωτικά» πολύ διαφορετική από αυτές 
που έχουμε δει μέχρι τώρα* μια ερμηνεία 
στη βάση της οποίας «η απελευθέρωση α
πό το ιδιωτικό» είναι μια διατύπωση που 
στερείται νοήματος: το ιδιωτικό, πάνω απ' 
όλα, προστατεύεται με το απόρρητο". 

Για τη φιλελεύθερη σκέψη το «ιδιωτικό» 
είναι συνώνυμο του προσωπικού και του 
κοινωνικού, ενώ το «δημόσιο» είναι συνώ
νυμο του πολιτικού: αλλά το «ιδιωτικό» εί
ναι το πεδ(ο των (οριζόντιων) σχέσεων α
νάμεσα σε ίσους, ενώ το «δημόσιο» είναι το 
πεδίο των (κάθετων) σχέσεων εξουσίας και 
κυριαρχίας36. Η πολιτική εξουσία έχει, ο
πωσδήποτε, έναν άλλο χαρακτήρα που τη 
διαφοροποιεί σαφώς από την εξουσία 
στην οποία ήταν υποταγμένες οι γυναίκες 
στο ιδιωτικό, όπως και όλοι όσοι θεωρού
νταν κατώτεροι, σύμφωνα με τις αντιλή
ψεις που μέχρι τώρα είδαμε, γιατί (η πολπι-
κή εξουσία) νοείται ως θεσμοθετημένη ε
ξουσία. επομένως «τεχνητή» και όχι «φυσι
κή». 

Κατά συνέπεια η εξουσία αυτή δεν βρί
σκεται σε αντίθεση με την ισότητα. Κάθε 
άλλο. Η ισότητα, η ελευθερία και η ορθο
λογικότητα αντιδιαστέλλουν τα υποκείμε
να της δημόσιας φιλελεύθερης σφαίρας 
και η εξουσία - εξουσία έννρμου εξανα
γκασμού - είναι μια δομή που δημιουργεί
ται από αυτά τα υποκείμενα ιός μέσο που 
αποσκοπεί στην πραγματοποίηση αξιών 
και την ικανοποίηση,ατομικών αναγκών,.οι.. 
οποίες και προσδιορίζουν αυτά τα ίδια τα 

90 υποκείμενα στην ιδιωτική σφαίρα. Σ' αυτή 
τη σφαίρα, όπου οι αξίες και οι ανάγκες ε-
πιλέγονιαι και κατά το δυνατόν ικανοποι
ούνται. σ' αυτήν που είναι η σφαίρα όχι 
του δικαίου αλλά TOU αγαθού ή της ευχαρί
στησης «το άτομο είναι ο κυρίαρχος». Σ" 
αυτή τη σφαίρα η εξουσία δεν πρέπει να 
παρεμβαίνει, πρέπει μόνο να απλώνει μια 
προστατευτική ζώνη γύρω της* γιατί οι ιε-

Εφν\η 

ραρχίες της εξουσίας που διαμορφώνουν, 
έξω απ'αυτήτη σφαίρα, όλες τις δημόσιες . 
σχέσεις δεν έχουν καμιά επιρροή και καμιά 
αξία στο εσωτερικό της. Στο ιδιωτικό ο κα
θένας αξίζει όσο κάθε άλλος, και είναι όλοι ~ 
ίσοι. 

Και πράγματι, η ισότητα, η ελευθερία . 
και ο ορθολογισμός, δηλαδή τα χαράκτη^ 
ριστικά που, στο πλαίσιο των γνωστών μας 
ερμηνειών της διχοτομίας «δημόσιο/ιδιωτι· ' 
κό», αντιδιαστέλλουν τη δημόσια σφαίρα . 
(ανδρική) από την ιδιωτική (γυναικεία), εδώ 
γίνονται χαρακτηριστικά τόσο της δημό- " 
σιας όσο και της ιδιωτικής σφαίρας: στη 
φιλελεύθερη αντίληψη είναι «ανδρικές« 
σφαίρες το πολιτικό όπως και το κοινωνικό, 
το δημόσιο όπως και το ιδιωτικό. Όντως, 
αν υιοθετήσουμε τις κατηγορίες «δημό- . 
στο» και «ιδιωτικό» με αυτήν ακριβώς τη φι- i 
λελεύθερη έννοια, θα ανακαλύψουμε ότι 1 
δεν υπάρχει κανένας χώρος μέσα στον ο- : 
ποίο μπορούν να αναγνωριστούν οι γυναί-
κες-ως-γυναίκες. Και η θέση σύμφωνα με . 
την οποία οι γυναίκες μπαίνουν στην πολι* . 
τική, μπαίνουν στο δημόσιο χώρο. προερ
χόμενες - ή μάλλον εξερχόμενες - από τον · 
ιδιωτικό, δεν έχει πια κανένα νόημα. 

Αν το άτομο κυριαρχούμενο από ανά* • 
γκες και δέσμιο των συναισθημάτων δεν 
μπορεί να είναι υποκείμενο της πολιτικής, . 
δεν θα μπορεί καν (ή πολύ λιγότερο Oct 
μπορεί) να είναι υποκείμενο σε μια σφαίρα j 
αυτόνομων επιλογών συμπεριφοράς και 
διαπροσωπικών σχέσεων. Όμως αν αυτό • 
σημαίνει «ιδιωτικό», αν το ιδιωτικό δεν ορί- ' 
ζεται πια με όρους «στέρησης», αλλά με ό- , 
ρους «αυτονομίας», δεν είναι καθόλου βέ-„ 
βαιο ότι βγαίνοντας από το ιδιωτικό θα 
κερδίσει το δημόσιο. Αντιθέτως μάλιστα* 
μόνο από τα μέσα του δημόσιου χώρου ; 
μπορεί να ξεπηδήσει η απαίτηση να βρεθεί 
κανείς με τον εαυτό του για να πάρει απο- , 
φάσεις για τον εαυτό του, αποφάσεις για ( 
το «τι να κάνει» σχετικά με το αγαθό ή την 1 
ευχαρίστηση, όχι με τη δικαιοσύνη. 

Εδώ αντιστρέφεται η σχέση ανάμεσα 
στο δημόσιο και στο ιδιωτικό. Η ιδιωτική . 



σφαίρα δομείται από το ήδη ελεύθερο και 
(σο υποκείμενο, ως αναγκαίο συμπλήρωμα 
της αυτοπραγμάτωσης του. Δεν είναι η 
φυσική σφαίρα των αναγκών, όπου το άτο
μο λόγω εξαναγκασμού είναι αδύναμο να, 
μπει στο χώρο του υποκειμένου* δεν είναι 
ούτε η ιδιαίτερη σφαίρα των συναισθημά
των που εμποδίζει την επίτευξη της λογι
κής και της καθόλικότητας*~είναι η σφαίρα 
που απελευθερωμένη από την εξουσία και 
από Τις επεμβάσεις της, είναι αναγκαία για 
να ολοκληρωθεί ως υποκείμενο το άτομο, 
που ήδη βρίσκεται στη διαδικασία απε
λευθέρωσης του ή ήδη έχει απελευθερω
θεί από τη σκλαβιά των αναγκών και των 
συναισθημάτων και ως εκ TOUTOU είναι πλέ
ον ίσο και λογικό. 

Λοιπόν, σ' αυτήν ακριβώς την έννοια του 
«ιδιωτικού» αναφέρεται κανείς όταν μιλάει 
για privacy*1' σ' αυτήν ακριβώς την έννοια 

• του ιδιωτικού αναφέρεται η κλασική φιλε
λεύθερη διεκδίκηση (με προφανείς τις ρο
μαντικές της ρίζες}-**1 του ..απόρρητου του 
ιδιωτικού», δηλαδή, της «προστασίας» της 
ιδιωτικής σφαίρας από τις διεισδύσεις των 
αδιάκριτων βλεμμάτων. Τα βλέμματα, και 
πάλι. Τα βλέμματα που - όπως θυμόμαστε 
- είναι απολύτως απαραίτητα για τη 

V συγκρότηση της δημόσιας σφαίρας, στην 
ιδιωτική αντιθέτως είναι ενοχλητικά. Αυτό 
ισχύει όμως μόνο για το «φιλελεύθερο ι
διωτικό»: στη φιλελεύθερη αντίληψη της 
διαφωτιστικής παράδοοης βρίσκουμε, 
πράγματι, την προσέγγιση της διχοτομίας 
«δημόσιο/απόρρητο» με τη διχοτομία «δη
μόσιο/ιδιωτικό»* στον διαφωτισμό το «δη
μόσιο·· σημαίνει το αντίθετο του «απόρρη
του». Το ιδιωτικό, σ' αυτήν την παράδοση, 
διατηρείται απόρρητο: υπάρχει προστα
σία, υπεράσπιση και μέριμνα* και η διεκδί
κηση του πρέποντος σεβασμού σ' αυτό το 
απόρρητο είναι μια τυπική εκδήλωση της 
δημόσιας δράσης του υποκειμένου της φι
λελεύθερης πολιτικής. 

Τίποτε από αυτά δεν ταιριάζει στις έν
νοιες δημόσιο (πολιτικό) και ιδιωτικό με 
την κλασική έννοια* τα βλέμματα πράγματι, 

δηλαδή το ενδιαφέρον των άλλων, είναι 
προφανώς οχληρά στη σφαίρα της αυτο
νομίας, αλλά, σίγουρα, δεν είναι στη σφαί
ρα της υποταγής ή της οτέρηση"ς.~Η"αλΤ|Τ~ 
θεια είναι ότι γι'αυτήν την ιδιωτική σφαίρα 
είναι εύλογο να σκεφτεί κανείς ότι τα βλέμ
ματα είναι ενοχλητικά μόνο για όποιον ε
ξουσιάζει και επομένως έχει συμφέρον να 
συνεχίσεΓατιρτορητΙ. όχι γι' αυτόν που ε
ξουσιάζεται, και επομένως υποφέρει. 

Εκτός και αν θεωρηθεί ότι όποιος βρί
σκεται σε κατάταοη μη-ελευθερίας στην ι
διωτική σφαίρα έχει συμφέρον να κρατή
σει το απόρρητα της' αυτή η οπτική όμως 
αλλάζει ριζικά την αιτιολόγηση του απόρ
ρητου, το οποίο έτσι παύει πλέον να αποτε
λεί συνθήκη ελευθερίας και στηρίζεται 
στην ντροπή. Μόνον όποιος θεωρεί την κα
τάσταση στην οποία βρίσκεται άδικη και α
νάρμοστη - αυτός που περισσότερο ή λι
γότερο είναι σε θέση να σκεφθεί κριτικά 
την έννοια, τις αιτίες, τις ενδεχόμενες 
ευθύνες του για την ίδια TOU την υποταγή 
-, θα μπορούσε να ήθελε να την κρύψει α
πό τους άλλους. Αλλά, βέβαια, αυτός ο ί
διος (ή αυτή η ίδια) δεν θα ήταν το ελεύθε
ρο και ίσο υποκείμενο, ούτε στην ιδιωτική 
ούτε και στη δημόσια σφαίρα της φιλελεύ
θερης παράδοσης· αντιθέτως, θα ήταν η α
δύνατη πλευρά των ιδιωτικών σχέσεων, η 
μη-ελεύθερη στο ιδιωτικό, δηλαδή στις 
προσωπικές και οικιακές σχέσεις, που, ε
ντούτοις - επειδή θα ήθελε, και θα είχε το 
δικαίωμα, να αναγνωρίζεται ως υποκείμενο 
και άρα άξια ίδιας αντιμετώπισης και ίσης 
εκτίμησης στη δημόσια σφαίρα - θα υπέ
φερε γιατί η αδυναμία της, αυτή δηλαδή η 
κατάσταση κατωτερότητας της στο ιδιωτι
κό (που προφανώς αποδίδεται σε δική της 
φυσική αδυναμία) θα γινόταν δημόσια". 

Να, λοιπόν, γιατί η φιλελεύθερη στάση, 
που επιβάλλει στις γυναίκες τη μυστικότη
τα (το απόρρητο) γύρω από το ιδιωτικό, εί
ναι μια στάση ικανή να δημιουργήσει μια ε
πιπλέον ανδρική στρατηγική απέναντι στην 
ολοκληρωμένη πολιτική υποκειμενικότητα 
των γυναικών (μια ιδεολογία, θα λέγαμε 
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στη μαρξική ορολογία): γιατί αποσιωπάται 
«η μικρή λεπτομέρεια» ότι το ιδιωτικό των 
γυναικών είναι ένα ιδιωτικό της υποταγής: 
και πρόκειται για μια αποσιώπηση όχι για 
μια άρνηση. Είναι δε μια πατερναλιστική 
στάση γιατί η αποσιώπηση χρησιμοποιεί
ται «για το καλό των γυναικών·., επειδή γι' 
αυτές - υποτίθεται - «δεν είναι καλό» να μι
λάει κανείς δημόσια για την έλλειψη ε
λευθερίας τους στο ιδιωτικό. Δεν αρνού-
νταΓστι στο ιδιωτικό" οπάρχεΓ-έλλειψη ε
λευθερίας γι'αυτές, καθώς κυριαρχούνται 
από τα συναισθήματα (ίδια) και / ή τις ανά
γκες (άλλων). Απλώς, το αποσιωπούν. 

LETIZIA GIANF0RMAGGI0 
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Milano, Bompiani. 1964, σελ. 43: ..Ο ορός 'δημόσιο" ση

μαίνει: 1)το χώρα όπου κάθε πράγμα μπορεί να είναι ο

ρατό σε όλους και να ακούγειαι από όλους και γι' αυτό 

προσδιορίζεται ως πραγματικό. 2) ιονίοιο ιον πάσμο. 

στο βαθμό που είναι κοινός σε όλους και διακρπός από 

το χώρο που ο καθένας ιδιωτικά καταλαμβάνει, στο 

βαθμό που τοποθετεί τους ανθρώπους οε σχέοεις κ™. 
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ψεις του ισλαμικού πολιτισμού για τη γυναίκα (όχι για 

ση των στάσεων και των πρακτικών που έχουν εκφρο- • 

στεί), αντιλήψεις με τις οποίες οι δικές μας κοινωνίες 

έρχονται σε όλο και mo στενή επαφή λόγω της ογκώ

δους μετανάστευσης γυναικών και ανδρών που προέρ

χονται απά αυτόν τον noAmouó και είναι φοροΐς ίου-. 

7. C. Patermen, Féministe Critiques ot Ino PuMc/Pnvafe 

Dichotomy, oro S.I. Bonn-G.F. Gaus. PutAc and POva» 

io Socia* Lj/θ. London and Cambrera. Groom Helm -

New York. St. Martins Press, 1963, σσ. 281-303. Το δο

κιμή αρχίζει με αυτές τις λέξεις: -The cfccholomy 

between the prrvate and the public is centra) to almost 

Iwo conluries o( lemmist writing and po l i ta ! snuggle; Η 

ir., ultimately, wtial ino feminist movomenl is about» 

8. H. Arendt. V/laacftva -, σελ. 24: -Η »οτητα. μακράντου 

να είναι συνδεδεμένη με τη δικαιοσύνη, όπως στη σύγ

χρονη εποχή, ήταν η πραγμαηκή ουσία της ελευθε

ρίας: το να είναι ελεύθεροι σήμαινε να είναι ελεύθεροι 

από την ανισότητα συνδεδεμένη με κάθε είδους 

κυριαρχία, και να κινούνται σε μια σφαίρα άπου δεν ε-

' τιρεπεούτε να κυβερνάς ούτε να ο ε κυβερνούν-. -

9. Μπορεί κανείς να δει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση 

αυτής της αντίληψης στο E.J. Porter, Women and Moral 

Identity, North Sidney, Allen and Unwin, 1991. 

10. ΣΰμφωναμετημετάφραοτιτουΑριστοτέλη,ηουέκανε 

ο Tommaso d'Aquino [·ό proprio che vivano in una 

società dimoiti-], Do tiogtnvne Pnncipium, Βιβλίο Ι.κεφ. 

Ι (θλ. G. Sarton. on. σελ. 192). 

11. A. Rossi-Doria. Rappresünlare un corpo IndividuaWàe 

«anima collettiva- nolle Ione per il suffraga, στο Ο. 

Bonacchi-A. Groppi (επιμ.). ff tbtomma dofla 

cftaoïnanza. σελ. 87-i03, 87-88: -Μια από ης βασικές 

σταθερές της ιστορίας της πολπτκής σκέψης εμφανίζε

ται στο γεγονός on ο αποκλεισμός των γυναικών από 

τη δημόαια σφαίρα δεν υπήρξε nerpj μια παράλειψη. 

αλλά αντιθέτως ένα συστατικό OTOÇTEIO των κατηγο

ριών -πολίτης- και -πολιτική-... Μ,π άλλη σταθερά 

ι συνίσταται στο γ-εγσνός on ο. αποκλειστικά ανδρικός 

χαρακτήρος αυτών των κατηγοριών αποκρύπτεται από 

τους ορισμούς του ατόμου και του πολίτη... φαινομενι

κά καθολικούς". 

12. Η ιδιόρρυθμη νευρικότητα. η ολοκληρωτική αποξέ 
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νυχτη της κλασικής θεώρησης από μια κοινωνική διά

σταση, ενδιάμεση μεταξύ της οικιακής και της πολιτι

κής διάστασης, υπογραμμίζεται από κοινού από τους 

θεωρητικούς της πολιτικής- Βλ- G. Sartori, ο.π. σελ. 191 

•' και Η. Arendt. Vita activa.... σεΚ. 24. 

13. H.Arendt. Wraacrrva... σελ 24.14. 

14. G. Sartoni, ο.π. σελ. 191- γράφει: -Αντιστρόφως ο μη 

πολιτικός άνθρωπος ήταν ένα ελλιπές ον, ένα ίδιον 

[idión] {n αρχική σημασία του δικού μας όρου "idiota"). 

ένα ον ανεπαρκές, του οποίου n ανεπάρκεια βρισκόταν 

ακριβώς στο ότι είχε χάσει ή δεν είχε αποκτήσει τη διά

σταση και την πληρότητα της συμβίωσης (simbiosi) με 

την ίδια του την "πόλη' (polis). Με λίγα λόγια: ένας άν

θρωπος ""μη-πολιτικός^ήταν πολύ απλά ένα κατώτερο 

ον, ήτανλιγστερο-από-ανθρωπος-, 

15. Ν. Possenblum, Another libetalism: Romanticism and 

the Reconstruction of Liberal Thought, Cambridge 

Mass, Harvard University Press 1987, sel. 59 (βλ. W. 

Kymlicka, Contemporary Political Philosophy. An 

Introduction, Oxford, Clarendon, 1990. σελ. 258). 

16. Ν. Rosenblum, Another Liberalism..., σελ. 67 (βλ. W. 

Kymliicka. Contemporary Political Philosophy..., σελ. 

258). 

17. Είναι υποχρεωτική n αναφορά στον πασίγνωστο Ρουσό, 

σύμφωνα με τον οποίο, n έρευνα των αφηρημένων και 

θεωρητικών αληθειών, των επιστημονικών αρχών και α

ξιωμάτων. και καθετί που τείνει σε ευρείες γενικεύσεις. 

ξεπερνάει τις αντιληπτικές ικανότητες της γυναίκας. 

18. Βλέπετηθέση σύμφωνα με την οποία «η ίδια η ταυτό

τητα της γυναίκας και n ζωή που κάνει δεν μπορούν πα

ρά να περιστρέφονται γύρω από "τον εσωτερικό χώρο" 

της, και από την επιθυμία της να τον γεμίσει». (Ε. 

Erikson, Inner and Outer Space: Reflections on 

Wqqmanhopd, οτο Daewdalus, fio 93, 1964, σσ. 582-

606, απ. στο S. Moller Okin, Women in Western Political 

Thought Princeton University Press, 1979, σελ. 239). 

19. E. Kennedy - S. Mendus, Women in Western Political 

Philosophy, Brighton, Wheatsheaf Books. 1978, σελ. 10 

(cit. στο W. Kymlicka. Contemporary Political 

Philosophy,,., απ. σελ. 254)* αυτή n διατύπωση βασίζε

ται στις θεωρίες των Adam Smith. Hegel, Kant, Mill, 

Rousseau, Nietzsche. Βλ. επίσης A.E. Galeotti, 

'Cittadinanza e differenza di genere.., σελ. 196: «Τα 

συμφέροντα *της πόλης φαίνονται να μην κινδυνεύουν 

τόσο από την αξιοπιστία των γυναικών ως ομάδας, ό

σο από τα συναισθήματα, τους οικογενειακούς και φι

λικούς δεσμούς, στοιχεία απέναντι στα οποία οι γυναί

κες έχουν κοινωνικά αναλάβει .μια ιδιαίτερη υπευθυνό

τητα". 

20. Ρ. Piva,// lavoro sessuato... σελ.61. 

21. p. Piva. Il lavoro sessuato., σελ. 127. Γ αυτό το απόσπα

σμα γίνεται αναφορά στην οργάνωση της εργασίας γε

νικότερα και όχι στην οργάνωση της πολιτικής δράσης* 

Τ 
ι 

προσωπικά νομίζω ότι αυτή n παρατήρηση έχει καίριο 

ενδιαφέρον για το θέμα μας, γιατί το να μπαίνει η εργα

σία πάνω απ' όλα, το να υπάρχει ένα ενδιαφέρον και 

μια προσήλωση που απαιτούν την απόλυτη διαθεσιμό

τητα, καθώς και n τάοη πραγμάτωσης εξ ολοκλήρου 

μέσα σ' αυτήν είναι στάσεις που (θεωρούνται άτι) χα-

ρακτηρίζουν περισσότερο το άτομο που ασκεί μια πο

λιτική δραστηριότητα, παρά αυτό που ασκεί οποιαδή

ποτε άλλη. 

Δεν χρειάζεται καν να ανακαλέσουμε εδώ τη Χεγκελια-

νή διαλεκτική του δούλου και του αφέντη. Για «την αντι

στροφή της ικανότητας των γυναικών σε εξάρτηση και 

της εξάρτησης των ανδρών oe ανεξαρτησία» μιλάει n 

Κιάρα Σαρατσένο: βλ, C. Saraceno, La dipendenza 

costruita e l'interdipendenza negata. Strvtture di genere 

della cittadinanza... oro G. Bonacchi-A. Groppi, Il 

dilemma della cittadinanza... cit..., σελ. 166-189. 

23. Πιστεύω ότι πάνω σ' αυτή τη γραμμή μπορεί να αρθρω

θεί μια απάντηση σης κριτικές που υποστηρίζουν ότι έ

νας πιο έντονος τονισμός, στην πολιτική, των χαρακτη

ριστικών γυναικείων συμπεριφορών - «ηθική της 

συμπαράστασης KÜI της φροντίδας» σε σχέση με την 

ανδρική «ηθική της δικαιοσύνης» (βλ. C. Gilligan, In a 

Different Voice: Psycological Theory and Women's 

Development, Cambridge Mass., Harvard Univ. Press. 

1982) - θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κοινωνία 

«ρυθμισμένη στη Βάση πελατειακών σχέσεων και γενι

κευμένου νεποπσμού». (Α.Ε. Galeotti, Cittadinanza e 

differenza di genere. Il problème della della doppia 
lealtà, σελ. 198). 

24. Βλ σημ. 5 

25. P. Piva, // lavoro sessuato, σελ. 157: «Συχνά οι γυναίκες-

στελέχη δηλώνουν ενοχλημένες από το γεγονός όη ό

ταν διορίζονται σε ανδροκρατούμενους οργανισμούς . 

συναντούν δυσκολίες να αποκτήσουν το κύρος της θέ

σης τους. Τόσος κόπος για να μπουν στη γραμματεία 

ενός κόμματος ή ενός συνδικάτου και μετά.... τώρα 

που βρίσκονται εκεί. τώρα που έχουν αποκτήσει τυπικά 

το ρόλο, έχουν την εντύπωση ότι μετράν λιγότερο* τα 

άλλα μέλη ΤΗς γραμματείας δεν κάθονται να τις ακού

σουν, τις ακούν επιφανειακά. Η γνώμη τ ο υ ς γλιστράει 

σαντο νερό πάνω στο μάρμαρο, δεν αφήνει ίχνη. Αυτές 

οι μαρτυρίες πάνε μαζί με τις άλλες, φαινομενικά αντί

θετες, που παρουσιάζουν την άλλη όψη της αρνητικής 

εξουσίας: γυναίκες που διευθύνουν στην πράξη με κύ

ρος δεν καταφέρνουν να αποκτήσουν τον τυπικό ρό

λο». 

26. Α.Ε. Galeotti, Cittadinanza e differenza dì genere. Il 
problema della doppia lealtà, σελ 194-5. 

27. Ανάμεσα στους τόσους που θα μπορούσαν να ανα

φερθούν, Βλ W. Kymlicka, Contemporary Political 

Philosophy... σελ. 247-262. S.U. Benn - G.F. Gaus, The 

Liberal Conception of the Public and the Private, SX 
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Bonn G.f. Gauss Public and Privalo in Social Lifo, σελ. 

31-65. 

28 Πάνω ο' αυτήν την ύποψη επικεντρώνεται η τυπική φε

μινιστική ανασκευή - οι αναφορές Οα μιίορουσαν να εί 

ναι αναρίθμητες - της φιλελεύθερης ερμηνείας της δι 

χστομίας «δημοσιΟίΛιωτικσ-· ανακαλεί την προσοχή 

στις εξουσίες που εχαυν έντονη παρουσία στην ιδιωτι

κή σφαίρα και που κάποτε είναι πολύ βαρύτερες απ' 

ό τ ι στη δημόσια, γιΐπί είναι cn/εξέλεγκτες. S. Molluf 

Okin. JosOce. Gonder and Ino Family. -Collins Basic 

Books 1986 σελ. 6 Jüsftce from Sphere to Spnore. 

Challenging iho Public iDomestic Dichotomy. C 

Paieman. Féministe Cnilques or the PtibliciPrmte 

Dichotomy, an. 

29 S. Scoglia. Privacy. Dinito filosofm stona. ErJiton Riuniti. 

1994 Δ$ν μπορούμε να παρακάμψουμε μια ρξωτερική 

•-ιδιαιτερότητα» αυτού του βιβλίου Στο εξώφυλλο, κά

τω ano τον τίτλο, υπάρχει η εικόνα μια γυμνής γυναί

κας (αν και με στραμμένη την πλάτη) καθισμένης πάνω 

σ' ένα σεντόνι προκαται για μια αναπαραγωγή του Le 

oaigrwr'se do Valpmçon του Ingres Είναι έλλειψη επιει· 

κιας να ερμηνεύσουμε αυτή την «κδσπκή επιλογή ως 

σιωπηρή επιβεβαίωση της θέσης του κειμένου όταν 

στο θεωρητικό πλαίσιο συγκρότηοης της εννοίας 

-pnvacy- η ιδέα της γυναίκας ως υποκειικνου α ' 

πουσιάζει; 

30. Ν Rnssnhium. Another Liberalism: Romanticism end ι 

the ReconsznjcUonoTLÓberal Thought. 

3 i »Ο σύγχρονος φεμινισμός είναι μια σημαντική πρόκλη

ση για τις «ηανερχομενςς δυναμικά πολπτχές θεωρίες, . 

σύμφωνα με τις οποίες η σφαίρα της οικογένειας και 

της προσίιιπικής ζωής πρέπει σαφώς να διαχωρίζονται 

από την υπόλοιπη κοινωνική και πολιτική ζωή, και το Ι 

κράτος μπορεί και πρέπει να απέχει από κάθε επρμβα. 

ση στην οικιακή σφαίρα, πράγμα που σημαίνει on α Ι 

πολιτικές θεωρίες νομίμοπ'&όΰνται να την (rfvuGOQ 

Το να θέτεις σε αμφισβήτηση τη διχοτομία δεν οτιμαί· Ι 

νει κατ' ανάγκην ότι αρνείσαι τη χρησιμότητα κάθε έν

νοιας pnvëcy ή την αξία της ίδιας της εννοίας privacy 

στη ζωή των ανθρώπων Τόσο η έννοα του pnvacy ό

σο και η ύπαρξη μιας σφαίρας προσωπικής ζωής. στην ; 

οποία η εξουσία του κράτους είναι πολύ περιοριοη^νη, • 

είναι ζηΓήυατα ουσιώδη. Μια τέτοια οφαίρα όμως. μπα- ; 

pei να είναι σωστή και εγγυημένη μόνο αν. στο εσωτε

ρικό της. τ α μέρη είναι ίσα- (S. Moller Okin. Justice. 

Gondor and me Family, οο 127-8) 


