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Θαρρώντας πως αυτή ήταν ένα δώρο 
άρχισαν νωρίς νωρίς να την καλλωπίζουν. 
Της γυάλισαν το χαµόγελο 
της χαµήλωσαν τα µάτια 
την έκαναν να ‘χει τ’ αυτιά της 
στο τηλέφωνο· 
της σγούρυναν τα µαλλιά 
και της ίσιωσαν τα δόντια. 
Της δίδαξαν να θάβει τις επιθυµίες της 
της γλύκαναν τη φωνή 
και την ανάγκασαν κόβοντάς της τα φτερά 
να λέει πάντα «ναι». 
«Αυτό το κουτί έχει το όνοµά µου επάνω», 
είπε ο άνδρας, «είναι για µένα». 
Κανείς δεν ξαφνιάστηκε. 
Όσο αυτοί αντάλλασαν φιλιά 
και κάναν τα στραβά µάτια, 
αυτός το πήρε σπίτι του. 
Το έβαλε ψηλά σ’ ένα τραπέζι 
απ’ όπου οι φίλοι του µπορούσαν να τo 
περιεργαστούν·  
«χόρεψε, χόρεψε πιο γρήγορα», της έλεγαν. 
Ο άντρας βυθίστηκε µέσα της 
και χάραξε τη στάµπα του 
ακόµα πιο βαθιά. 
Αργότερα, 
την έβαλε σ’ ένα χειρουργικό κρεβάτι, 
λέγοντας «σπρώξε, σπρώξε πιο δυνατά», 
λέγοντάς της 
«αυτό ακριβώς που ήθελα, 
µου έκανες έναν γιο». 

 

Carole Oles, Το δώρο 
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… στη θεωρία 
 

Errico Malatesta 
Περί Οργάνωσης1 

 
Η οργάνωση, που είναι τελικά απλώς η πρακτική της συνεργασίας και 

της αλληλεγγύης, είναι µία φυσική και αναγκαία συνθήκη της κοινωνικής 
ζωής. Είναι ένα αναπόφευκτο δεδοµένο που είναι επιβεβληµένο για τον 
καθένα και για την ανθρώπινη κοινωνία γενικά, όσο και για οποιαδήποτε 
οµάδα ανθρώπων που εργάζονται για έναν κοινό σκοπό. 

 Αφού η ανθρωπότητα ούτε επιθυµεί, ούτε και µπορεί, να ζήσει σε α-
ποµόνωση, είναι αναπόφευκτο εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε τα 
µέσα ούτε µία ικανοποιητικά αναπτυγµένη κοινωνική συνείδηση, που να 
τους επιτρέπει να συνεταιρίζονται ελεύθερα µε άλλους ανθρώπους µε πα-
ρόµοιες ιδέες και κοινά ενδιαφέροντα, να υποτάσσονται στην οργάνωση 
κάποιων άλλων, οι οποίοι γενικά συγκροτούν µία τάξη ή µία εξουσιαστική 
οµάδα µε σκοπό την εκµετάλλευση της εργασίας άλλων για προσωπικό 
όφελος. Και η µακροχρόνια καταπίεση των µαζών από µία µικρή προνο-
µιούχα οµάδα ήταν πάντα το αποτέλεσµα της ανικανότητας των καταπιε-
σµένων να συµφωνήσουν µεταξύ τους και να οργανωθούν µε σκοπό την 
παραγωγή, την καλύτερη ζωή και την πιθανή ανάγκη συγκρότησης µετώ-
που ενάντια σε όποιους µπορεί να επιθυµήσουν να τους εκµεταλλευτούν 
και να τους καταπιέσουν. Ο αναρχισµός γεννήθηκε για να θεραπεύσει αυ-
τήν την κατάσταση… (Il Risveglio, 15 Οκτ. 1927) 

Υπάρχουν δύο ρεύµατα µεταξύ αυτών που αυτοαποκαλούνται αναρχι-
κοί, µε ή χωρίς επιθετικούς προσδιορισµούς: υποστηρικτές και πολέµιοι 
της οργάνωσης. Αν δεν µπορούµε να πετύχουµε συµφωνία, τουλάχιστον 
ας προσπαθήσουµε να καταλάβουµε ο ένας τον άλλον. 

Και πρώτα απ’ όλα, ας κάνουµε τους διαχωρισµούς, αφού η ερώτηση 
είναι τριπλή: οργάνωση, γενικά, ως αρχή και συνθήκη της κοινωνικής ζωής 
σήµερα και σε µια µελλοντική κοινωνία· οργάνωση του αναρχικού κινή-
µατος· και οργάνωση των ανθρώπων, ειδικά των εργαζόµενων µαζών, 
προκειµένου ν’ αντισταθούν στην κυβέρνηση και τον καπιταλισµό… 

Λοιπόν, φαίνεται ότι η οργάνωση, δηλαδή η συνένωση για συγκεκριµέ-

                                                 
1 Η µετάφραση έγινε από το αγγλικό κείµενο: Malatesta: His Life & Ideas, Vernon 

Richards, Freedom Press, 1993. 
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νο σκοπό, µε τη δοµή και τα µέσα που απαιτούνται για την επίτευξή του, 
είναι µία αναγκαία πτυχή της κοινωνικής ζωής. Ένας άνθρωπος σ’ αποµό-
νωση δεν µπορεί να ζήσει ούτε τη ζωή του κτήνους, διότι είναι ανίκανος 
να κερδίσει ακόµη και το φαγητό του, εκτός από τις τροπικές περιοχές, 
ίσως, ή όπου ο πληθυσµός είναι εξαιρετικά διεσπαρµένος. Και είναι ανίκα-
νος, χωρίς εξαίρεση, να αναπτυχθεί πάνω από το επίπεδο των ζώων. Ανα-
γκασµένος, γι’ αυτό, να συνεργάζεται µε άλλους ανθρώπους ή, πιο σωστά, 
υποχρεωµένος να ενώνει τις δυνάµεις του µαζί τους ως συνέπεια της εξέλι-
ξης του είδους, πρέπει να υποτάσσεται στη θέληση των άλλων (να υποδου-
λώνεται) ή να υποτάσσει άλλους στη δική του θέληση (να έχει την εξουσία) 
ή να ζει µε τους άλλους σε καθεστώς αδελφικής συµφωνίας προς όφελος 
του γενικού καλού (να συνεταιρίζεται). Κανείς δεν µπορεί να ξεφύγει απ’ 
αυτήν την αναγκαιότητα· και οι πιο ακραίοι πολέµιοι της οργάνωσης όχι 
µόνο υπόκεινται στη γενική οργάνωση της κοινωνίας όπου ζουν, αλλά, 
επιπλέον, στις αυτόβουλες πράξεις που κάνουν στη ζωή τους και στην εξέ-
γερσή τους ενάντια στην οργάνωση δηµιουργούν ενώσεις µεταξύ τους, 
µοιράζονται τους σκοπούς τους, οργανώνονται µ’ εκείνους που συµφωνούν 
µαζί τους και χρησιµοποιούν τα µέσα που τους παρέχει η κοινωνία… 
(l'Agitazione, 4 Ιουν. 1897) 

Αποδεχόµενοι ως δυνατότητα την ύπαρξη µίας κοινότητας οργανωµέ-
νης χωρίς εξουσία, δηλαδή χωρίς καταναγκασµό – και οι αναρχικοί πρέ-
πει να αποδέχονται αυτή τη δυνατότητα, αλλιώς ο αναρχισµός δε θα είχε 
νόηµα – ας περάσουµε στη συζήτηση για την οργάνωση του αναρχικού 
κινήµατος. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση, επίσης, η οργάνωση φαίνεται χρήσιµη και α-
ναγκαία. Εφόσον το κίνηµα είναι ένα σύνολο – άτοµα µε κοινό σκοπό, τα 
οποία πασχίζουν για να τον πετύχουν – είναι φυσιολογικό ότι τα µέλη του 
πρέπει να συµφωνούν µεταξύ τους, να ενώνουν τις δυνάµεις τους, να µοι-
ράζονται τους σκοπούς τους και να κάνουν όλα εκείνα που θεωρούν ότι θα 
οδηγήσουν στην επίτευξη των σκοπών τους. Το να παραµείνουν αποµο-
νωµένα, κάθε άτοµο να ενεργεί ή να προσπαθεί να ενεργήσει από µόνο 
του χωρίς συντονισµό, χωρίς προετοιµασία, χωρίς να ενώνει τις πεπερα-
σµένες δυνάµεις του µε µία δυνατότερη οµάδα, σηµαίνει να καταδικάζουν 
τους εαυτούς τους σε αναποτελεσµατικότητα, να σπαταλούν τις προσπά-
θειές τους σε περιορισµένες, άσκοπες ενέργειες, να χάνουν την πίστη στο 
σκοπό τους πολύ σύντοµα και πιθανόν τελικά να καταντούν απόλυτα α-
δρανείς… 
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Ένας µαθηµατικός, ένας χηµικός, ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνιολό-
γος µπορούν να πουν ότι δεν έχουν πρόγραµµα ή ότι τους απασχολεί µό-
νο η κατάκτηση της αλήθειας. Αποζητούν τη γνώση, δε σκοπεύουν να κά-
νουν κάτι. Αλλά ο αναρχισµός και ο σοσιαλισµός δεν είναι επιστήµες· 
είναι προτάσεις, προβολές, που οι αναρχικοί και οι σοσιαλιστές προσπα-
θούν να πραγµατώσουν, και οι οποίες, γι’ αυτό, πρέπει να σχηµατοποιη-
θούν σε συγκεκριµένα προγράµµατα… 

Αν είναι αλήθεια ότι [η οργάνωση δηµιουργεί ηγέτες]· αν είναι αλήθεια 
ότι οι αναρχικοί είναι ανίκανοι να συνεργαστούν και να συµφωνήσουν, 
χωρίς να υποταχθούν σε καµία εξουσία, τότε δεν είναι ακόµη πολύ καλοί 
αναρχικοί. Και πριν να σκεφτούν πώς θα εγκαθιδρύσουν την αναρχία στον 
κόσµο, πρέπει να σκεφτούν πώς θα κάνουν τους εαυτούς τους ικανούς να 
ζουν αναρχικά. Η θεραπεία δε βρίσκεται στην κατάργηση της οργάνωσης, 
αλλά στην ανάπτυξη της συνείδησης του κάθε ατόµου… Σε µικρές αλλά 
και σε µεγάλες κοινωνίες, η καταγωγή και η νοµιµοποίηση της εξουσίας 
θεµελιώνεται όχι µόνο στην ωµή δύναµη, αναµφίβολα, αλλά και στην κοι-
νωνική αποδιοργάνωση. 

Όταν η κοινότητα έχει ανάγκες, και τα µέλη της δε γνωρίζουν πώς να 
οργανωθούν εθελοντικά για να τις καλύψουν, εµφανίζεται κάποιος, µία 
εξουσία, που ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες, χρησιµοποιώντας τις υπηρεσίες 
όλων και καθοδηγώντας αυτές όπως του αρέσει. Αν οι δρόµοι είναι ανα-
σφαλείς και οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι µέτρα να πάρουν, εµφανίζεται µία 
αστυνοµική δύναµη, που σ’ αντάλλαγµα των υπηρεσιών της περιµένει να 
υποστηριχτεί, να πληρωθεί και, τελικά, να επιβληθεί. Αν χρειάζεται ένα 
αγαθό, και η κοινότητα δεν ξέρει πώς να συνεννοηθεί µε τους απόµακρους 
παραγωγούς για να το προµηθευτεί, σ’ αντάλλαγµα αγαθών που παράγο-
νται τοπικά, εµφανίζεται ο έµπορος που θα κερδοσκοπήσει, ικανοποιώ-
ντας τις ανάγκες της µίας πλευράς να πουλήσει και της άλλης ν’ αγοράσει, 
επιβάλλοντας τις δικές του τιµές εξίσου στον παραγωγό και στον κατανα-
λωτή. Αυτό έχει συµβεί και σε µας. Όσο λιγότερο οργανωµένοι είµαστε, 
τόσο πιο επιρρεπείς είµαστε να µας εκµεταλλευτούν κάποιοι. Και αυτό 
είναι κατανοητό. 

Γι’ αυτό, η οργάνωση, αντί να δηµιουργεί την εξουσία, είναι η µόνη θε-
ραπεία γι’ αυτήν και το µόνο µέσο µε το οποίο ο καθένας από εµάς θα 
συνηθίσει να λαµβάνει ενεργά και συνειδητά µέρος στη συλλογική εργασία 
και θα πάψει να είναι παθητικό όργανο στα χέρια των ηγετών… 

Αλλά η οργάνωση θεωρείται ότι προϋποθέτει µία υποχρέωση συντονι-
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σµού των δραστηριοτήτων κάποιου µε τις ενέργειες άλλων· έτσι παραβιά-
ζει την ελευθερία και περιορίζει την πρωτοβουλία. Όπως βλέπουµε, όµως, 
αυτό που πραγµατικά αφαιρεί την ελευθερία και κάνει την πρωτοβουλία 
αδύνατη είναι η αποµόνωση που καθιστά κάποιον ανήµπορο. Ελευθερία 
δεν είναι κάποιο αφηρηµένο δικαίωµα αλλά η δυνατότητα του πράττειν· 
αυτό είναι αλήθεια και για µας και για την κοινωνία στο σύνολό της. Και 
µέσω της συνεργασίας µε τους συνανθρώπους µας βρίσκουµε τα µέσα για 
να ενεργήσουµε και να εκφράσουµε τη δύναµη της πρωτοβουλίας µας. 
(l'Agitazione, 11 Ιουν. 1897) 

Μία αναρχική οργάνωση πρέπει, κατά την άποψή µου, να αποδίδει α-
πόλυτη αυτονοµία και ανεξαρτησία και, γι’ αυτό, πλήρη υπευθυνότητα στα 
άτοµα και τις οµάδες· ν’ αποτελεί µία ελεύθερη συµφωνία µεταξύ αυτών 
που το θεωρούν χρήσιµο να συνεργάζονται για κοινούς σκοπούς· να εµπε-
ριέχει ένα ηθικό καθήκον εκπλήρωσης των προσδοκιών των ατόµων και 
να απορρίπτει ενέργειες αντίθετες προς το κοινώς αποδεκτό πρόγραµµα. 
Με τέτοιες βάσεις, µπορεί κάποιος στη συνέχεια να επεξεργαστεί πρακτι-
κά µοντέλα και κατάλληλα εργαλεία για να δώσει ζωή στην οργάνωση· σαν 
τις οµάδες, την οµοσπονδία των οµάδων, τις οµοσπονδίες των οµοσπον-
διών, τις συνελεύσεις, τα σώµατα αντιπροσώπων, τα συµβούλια, τις επι-
τροπές κλπ. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει ελεύθερα, µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
µην περιορίζεται η σκέψη και η πρωτοβουλία των µελών, αλλά να διευρύ-
νεται το εύρος των προσπαθειών, οι οποίες µεµονωµένες θα ήταν ανέφι-
κτες ή αναποτελεσµατικές. Έτσι, σε µία αναρχική οργάνωση τα σώµατα 
αντιπροσώπων, παρά τα µειονεκτήµατα που έχουν λόγω αντιπροσώπευ-
σης, είναι απαλλαγµένα από αυταρχισµό οποιασδήποτε µορφής, επειδή δε 
νοµοθετούν και δεν επιβάλλουν τις προθέσεις τους στους άλλους. Έχουν 
το ρόλο να διατηρούν και ν’ αυξάνουν τις προσωπικές επαφές µεταξύ των 
πιο ενεργών συντρόφων, να συνοψίζουν και να ενθαρρύνουν τις προγραµ-
µατικές επεξεργασίες σχετικά µε τους τρόπους και τα µέσα δράσης· να 
ενηµερώνουν όλους για την κατάσταση των διάφορων τοµέων και για το 
είδος της δράσης που είναι αναγκαία· να ανακεφαλαιώνουν τα διάφορα 
ρεύµατα των επίκαιρων αναρχικών απόψεων και να επεξεργάζονται κάποι-
ου είδους στατιστικές. Και οι αποφάσεις τους δεν είναι δεσµευτικές αλλά 
εισηγητικές, συµβουλές και απόψεις που υποβάλλονται σ’ όλους τους ενδι-
αφερόµενους και δε γίνονται δεσµευτικές και εκτελεστικές παρά µόνο γι’ 
αυτούς που τις αποδέχονται και για όσο καιρό  τις αποδέχονται. Τα δια-
χειριστικά όργανα που διορίζουν – επιτροπές κ.ά. – δεν έχουν εκτελεστική 
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εξουσία και δεν παίρνουν πρωτοβουλίες εκτός από κείνες ειδικά που έχουν 
υποβληθεί και έχουν εγκριθεί, και δεν έχουν την εξουσία να επιβάλλουν τις 
απόψεις τους, τις οποίες φυσικά µπορούν να έχουν και να τις προπαγανδί-
ζουν ως οµάδες συντρόφων, αλλά δεν µπορούν να τις προβάλλουν ως επί-
σηµες απόψεις της οργάνωσης. ∆ηµοσιοποιούν τις αποφάσεις των σωµά-
των αντιπροσώπευσης και τις απόψεις ή προτάσεις που τους γίνονται από 
άτοµα ή οµάδες και ενεργούν για λογαριασµό εκείνων που θέλουν να τα 
χρησιµοποιούν, προάγοντας τις σχέσεις µεταξύ των οµάδων και τη συνερ-
γασία µεταξύ αυτών που συµφωνούν για διάφορες πρωτοβουλίες. Καθένας 
είναι ελεύθερος να αντιπροσωπεύεται από όποιον θέλει άµεσα ή να κάνει 
χρήση άλλων επιτροπών που θεσπίστηκαν από συγκεκριµένες οµάδες. 

Σε µία αναρχική οργάνωση τα µέλη µπορούν να εκφράζουν κάθε άπο-
ψη και να χρησιµοποιούν κάθε τακτική η οποία δεν έρχεται σ’ αντίθεση 
µε τις αποδεκτές αρχές και δεν παρεµποδίζει τις ενέργειες των άλλων. Σε 
κάθε περίπτωση µία συγκεκριµένη οργάνωση διαρκεί όσο καιρό οι λόγοι 
της ένωσης υπερισχύουν από τους λόγους της διάλυσης: αλλιώς καταργεί-
ται και κάνει χώρο για άλλες, πιο οµογενείς οµάδες. 

Σίγουρα η ζωή και η διάρκεια µίας οργάνωσης είναι αναγκαία συνθήκη 
για την επιτυχία στο µακρύ αγώνα που έπεται, και ταυτόχρονα είναι φυσι-
κό κάθε θεσµός να στοχεύει ενστικτωδώς στην αιώνια µονιµότητα. Αλλά η 
διάρκεια µίας ελευθεριακής οργάνωσης πρέπει να είναι αποτέλεσµα της 
πνευµατικής σχέσης των µελών της και της προσαρµοστικότητας της δο-
µής της στις συνθήκες που µεταβάλλονται διαρκώς. Όταν δεν εξυπηρετεί 
πια κανένα χρήσιµο σκοπό, είναι καλύτερα να πεθαίνει. (Il Risveglio, 15 
Οκτ. 1927) 

Θα είµασταν σίγουρα ευτυχισµένοι, αν µπορούσαµε όλοι µαζί να τα 
βρούµε και να ενώσουµε όλες τις δυνάµεις του αναρχισµού σε ένα ισχυρό 
κίνηµα· αλλά δεν πιστεύουµε στην εδραίωση οργανώσεων που έχουν κτι-
στεί µε παραχωρήσεις και υποθέσεις και στις οποίες δεν υπάρχει πραγµα-
τική συµφωνία και σύµπνοια µεταξύ των µελών. 

Καλύτερα διαιρεµένοι, παρά ενωµένοι µε λάθος τρόπο. Αλλά θα ευχό-
µασταν κάθε άτοµο να ενώνει τις δυνάµεις του µε τους φίλους του και να 
µη χάνονται ή να αποµονώνονται δυνάµεις. (l'Agitazione, 11 Ιουν. 1897) 

Αποµένει να µιλήσουµε για την οργάνωση των εργαζόµενων µαζών ε-
νάντια στην κυβέρνηση και τους εργοδότες… 

Οι εργαζόµενοι δε θα καταφέρουν ποτέ να χειραφετηθούν, όσο δε δη-
µιουργούν ενώσεις µε την ηθική, οικονοµική και φυσική δύναµη που απαι-
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τείται για να νικηθεί η οργανωµένη δύναµη των καταπιεστών. 
Έχουν υπάρξει αναρχικοί και υπάρχουν ακόµη µερικοί που, ενώ ανα-

γνωρίζουν την ανάγκη της άµεσης οργάνωσης για προπαγάνδα και δράση, 
εχθρεύονται όλες τις οργανώσεις που δεν αποσκοπούν στον αναρχισµό ή 
δεν ακολουθούν τις αναρχικές µεθόδους αγώνα… Αυτοί οι σύντροφοι 
θεωρούν ότι όλες οι οργανωµένες δυνάµεις που έχουν αντικειµενικό σκο-
πό κατώτερο από τη ριζοσπαστική επανάσταση, είναι δυνάµεις που δε 
συνεισφέρουν στον επαναστατικό σκοπό. Αντίθετα, εµείς πιστεύουµε, και 
η εµπειρία έχει σίγουρα επαληθεύσει την άποψή µας, ότι η στάση τους 
καταδικάζει το αναρχικό κίνηµα σε µία κατάσταση αιώνιας στειρότητας. 
Για να κάνουµε προπαγάνδα πρέπει να βρισκόµαστε µέσα στην κοινωνία· 
και οι εργαζόµενοι θα βρουν τους συντρόφους τους µέσα στις ενώσεις των 
εργαζοµένων, ειδικά εκείνους που είναι πιο έτοιµοι να καταλάβουν και ν’ 
αποδεχτούν τις ιδέες µας. Αλλά ακόµη κι αν είναι δυνατό να κάνουµε όση 
προπαγάνδα επιθυµούµε εκτός των ενώσεων, αυτή δε θα έχει σηµαντική 
επίδραση στις εργαζόµενες µάζες. Εκτός από ένα µικρό αριθµό ατόµων 
µορφωµένων και ικανών για αφαιρετικές σκέψεις και θεωρητικούς ενθου-
σιασµούς, ο εργαζόµενος δεν µπορεί να φτάσει στον αναρχισµό µ’ ένα 
µόνο βήµα. Για να γίνει πεπεισµένος αναρχικός, και όχι µόνο κατ’ όνοµα, 
πρέπει να ξεκινήσει να αισθάνεται την αλληλεγγύη που τον ενώνει µε τους 
συντρόφους του, να µάθει να συνεργάζεται µε άλλους για την υπεράσπιση 
του κοινού συµφέροντος και, αγωνιζόµενος ενάντια στ’ αφεντικά και την 
κυβέρνηση που τα υποστηρίζει, να συνειδητοποιήσει ότι αυτά είναι άχρη-
στα παράσιτα και ότι οι εργαζόµενοι µπορούν να διαχειριστούν την τοπι-
κή οικονοµία µόνοι τους. Και όταν ο εργαζόµενος το κατανοήσει αυτό, 
είναι αναρχικός, ακόµη κι αν δεν αποκαλεί έτσι τον εαυτό του. 

Ακόµη παραπάνω, η ενθάρρυνση των κάθε είδους λαϊκών οργανώσεων 
είναι λογικό επακόλουθο των βασικών µας αρχών και, γι’ αυτό, πρέπει να 
είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του προγράµµατός µας. Ένα εξουσιαστικό 
κόµµα, που στοχεύει στην κατάκτηση της εξουσίας για να επιβάλλει τις 
ιδέες του, έχει συµφέρον ο λαός να παραµείνει µία άµορφη µάζα, ανίκανη 
να ενεργήσει για το συµφέρον της και, εποµένως, τέτοια που να υποτάσσε-
ται εύκολα. Κατά συνέπεια, δεν επιθυµεί οργανώσεις πέρα και πάνω από 
εκείνες που χρειάζεται για να κατακτήσει την εξουσία: Εκλογικές οργανώ-
σεις, αν ελπίζει να το πετύχει αυτό µε νόµιµα µέσα· στρατιωτική οργάνω-
ση, αν βασίζεται στη βίαιη δράση. 

Αλλά εµείς οι αναρχικοί δε θέλουµε να χειραφετήσουµε το λαό· θέ-
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λουµε οι άνθρωποι να χειραφετηθούν µόνοι τους. ∆εν πιστεύουµε στη 
σωτηρία εκ των άνωθεν, που επιβάλλεται µε τη βία· θέλουµε ο νέος τρό-
πος ζωής να αναδυθεί µέσα από την κοινωνία και να αντιστοιχεί στην κα-
τάσταση ανάπτυξης που βρίσκεται αυτή· να εξελίσσεται µαζί µ’ αυτήν. Για 
µας έχει σηµασία όλα τα συµφέροντα και οι απόψεις να βρουν την έκφρα-
σή τους σε µία συνειδητή οργάνωση και να επηρεάζουν τη συλλογική ζωή 
ανάλογα µε την αξία τους. 

Έχουµε αναλάβει τον αγώνα ενάντια στην υφιστάµενη κοινωνική οργά-
νωση και προσπαθούµε να ξεπεράσουµε τα εµπόδια για τη δηµιουργία 
µίας νέας κοινωνίας, στην οποία η ελευθερία και το ευ ζην θα εξασφαλίζο-
νται για όλους. Για να πετύχουµε αυτόν το σκοπό οργανωνόµαστε και 
προσπαθούµε να γίνουµε όσο γίνεται περισσότεροι και πιο δυνατοί. Αλλά 
αν υπήρχαν µόνο οι δικές µας αναρχικές οργανώσεις· αν οι εργαζόµενοι 
παρέµεναν αποµονωµένοι, όπως τόσες ενώσεις που δε νοιάζονται η µία 
για την άλλη πέρα από τις τυπικές σχέσεις· αν εµείς εκτός από οργανωµέ-
νοι αναρχικοί σε µία οµοσπονδία, δεν ήµασταν οργανωµένοι ως εργαζό-
µενοι µαζί µε άλλους εργαζόµενους, δε θα πετυχαίναµε τίποτα ή το πολύ 
να καταφέρναµε να επιβληθούµε οι ίδιοι… και τότε δε θα ήταν ο θρίαµ-
βος του αναρχισµού αλλά ο δικός µας θρίαµβος. Θα µπορούσαµε, βέβαι-
α, να αποκαλούµε τους εαυτούς µας αναρχικούς, αλλά στην πραγµατικό-
τητα θα είµασταν απλοί εξουσιαστές, και τόσο άχρηστοι για το κοινό κα-
λό όσο είναι όλοι οι εξουσιαστές. (l'Agitazione, 18 Ιουν. 1897) 

 
 

Πλειοψηφίες & Μειοψηφίες 
∆εν αναγνωρίζουµε το δικαίωµα της πλειοψηφίας να επιβάλλει το νόµο 

στη µειοψηφία, ακόµη κι αν η βούληση της πλειοψηφίας θα µπορούσε σε 
θέµατα πολύπλοκα να αποτυπωθεί ξεκάθαρα. Το γεγονός ότι κάποιος έχει 
την πλειοψηφία µε το µέρος του δε σηµαίνει µε κανένα τρόπο ότι έχει και 
δίκιο. Πράγµατι, η ανθρωπότητα προόδευσε πάντα µε τις πρωτοβουλίες 
και τις προσπάθειες των ατόµων και των µειοψηφιών, ενώ η πλειοψηφία, 
από την ίδια τη φύση της, είναι αργή, συντηρητική, υποτακτική σε ανώτε-
ρες δυνάµεις και καθιερωµένα προνόµια. 

Αλλά, αν από τη µία µεριά δεν αναγνωρίζουµε το δικαίωµα των πλειο-
ψηφιών να εξουσιάζουν τις µειοψηφίες, είµαστε ακόµη πιο αντίθετοι µε την 
υποταγή της πλειοψηφίας σε µία µειοψηφία. Θα ήταν παράλογο να υπο-
στηρίζουµε ότι κάποιος έχει δίκιο, επειδή ανήκει σε µία µειοψηφία. Αν σ’ 
όλους τους καιρούς υπήρξαν εξελιγµένες και πεφωτισµένες µειοψηφίες, 
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υπήρξαν επίσης και µειοψηφίες που ήταν οπισθοδροµικές και αντιδραστι-
κές. Αν υπάρχουν άνθρωποι που είναι χαρισµατικοί, µπροστά από τον 
καιρό τους, υπάρχουν επίσης και ψυχοπαθείς και, ακόµη περισσότερο, 
άτοµα απαθή, που επιτρέπουν στους εαυτούς τους να παρασέρνονται ασυ-
ναίσθητα από το ρεύµα των γεγονότων. 

Σε κάθε περίπτωση δεν τίθεται ζήτηµα σωστού ή λάθους· είναι ζήτηµα 
ελευθερίας, ελευθερίας για όλους, ελευθερίας για κάθε άτοµο η οποία να 
µην παραβιάζει την ισότιµη ελευθερία των άλλων. Κανείς δεν µπορεί να 
κρίνει µε βεβαιότητα ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει λάθος, ποιος είναι πιο 
κοντά στην αλήθεια και ποιος είναι ο δρόµος που θα ωφελήσει περισσότε-
ρο τον καθένα και όλους. Οι εµπειρίες σε καθεστώς ελευθερίας είναι το 
µόνο µέσο που οδηγεί στην αλήθεια και στις καλύτερες λύσεις· και δεν 
υπάρχει ελευθερία, αν δεν είναι κάποιος ελεύθερος να κάνει λάθος. 

Κατά την άποψή µας, λοιπόν, είναι αναγκαίο η πλειοψηφία και η µειο-
ψηφία να καταφέρουν να ζήσουν µαζί ειρηνικά και εποικοδοµητικά µε 
αµοιβαίες συµφωνίες και συµβιβασµούς, αναγνωρίζοντας ευφυώς τις πρα-
κτικές αναγκαιότητες της κοινοτικής ζωής και τη χρησιµότητα των παρα-
χωρήσεων που γίνονται απαραίτητες από τις συνθήκες.  

Όπως η λογική και η εµπειρία τούς λέει ότι παρά τις αλχηµείες των ε-
κλογών και των κοινοβουλίων η κατάληξη πάντα είναι οι νόµοι που ισχύ-
ουν να µην αντιπροσωπεύουν τη βούληση της πλειοψηφίας, έτσι και οι 
αναρχικοί δεν αναγνωρίζουν ότι η πλειοψηφία, ως τέτοια, ακόµη και αν 
ήταν δυνατό να αποσαφηνιστεί πέρα από κάθε αµφιβολία αυτό που θέλει, 
έχει το δικαίωµα µε τη χρήση της βίας να επιβάλλεται στις µειοψηφίες 
που αντιστέκονται. 

Εκτός απ’ αυτές τις σκέψεις, ισχύει πάντοτε στο καπιταλιστικό καθε-
στώς, όπου η κοινωνία είναι χωρισµένη σε πλούσιους και φτωχούς, σε ερ-
γοδότες και εργαζόµενους, των οποίων το επόµενο γεύµα εξαρτάται από 
την απόλυτη δύναµη του αφεντικού, ότι δεν µπορούν να γίνουν ελεύθερες 
εκλογές. 
 

           Μετάφραση 
∆ηµήτρης Κωνσταντίνου 
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… στη ζωή 
 

Γιώργος Μπουρλής 
Η αλύγιστη Lucy Parsons 

 
«Oh, Misery, I have drunk thy cup of sorrow to its dregs, but I am still a rebel!» 

Lucy Parsons 
 

Η Lucy Parsons, η «σκοτεινή» Lucy, µία από τις σηµαντικότερες φυσι-
ογνωµίες στο πεδίο της εργατικής πάλης και των κοινωνικών αγώνων, για 
περίπου επτά δεκαετίες στιγµάτισε µε τη ζωή και το έργο της και καθόρι-
σε τόσο το αναρχικό κίνηµα όσο και ευρύτερα τη ριζοσπαστική πολιτική 
σκέψη. Φλογερή και εµπνευσµένη οµιλητής, ακούραστη οργανώτρια α-
περγιών, εργατικών κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων κάθε µορφής, δυνα-
µική ακτιβίστρια ποικίλων διεκδικήσεων, η Parsons διαδραµάτισε ενεργό 
ρόλο σε σηµαντικά γεγονότα της εποχής της και αναδείχτηκε πρωτοπό-
ρος των εξελίξεων, αναλώνοντας τη ζωή της «αγωνιζόµενη για τα δικαιώ-
µατα των φτωχών, των ανέργων, των αστέγων, των γυναικών, των παιδιών, 
των µειονοτήτων». 

Όµως, παρά το αστείρευτο συγγραφικό και ακτιβιστικό της έργο, ταυ-
τόχρονα καταγράφεται ως µία από τις πιο αγνοηµένες προσωπικότητες 
της παγκόσµιας επαναστατικής σκέψης και της αδέσµευτης αριστεράς, 
αφού ο ρόλος της συστηµατικά αποσιωπήθηκε ή και εντέχνως αποκρύ-
φτηκε από τους ιστορικούς. Πολλοί µάλιστα, δυστυχώς, ακόµα και σήµε-
ρα συνηθίζουν να την αναφέρουν απλά ως τη χήρα του Albert Parsons, 
του µάρτυρα της Haymarket που εκτελέστηκε για τις ιδέες του το 1887, 
παρότι η δράση της είχε ξεκινήσει µία δεκαετία νωρίτερα και ήδη αποτε-
λούσε ηγετική µορφή στο συνδικαλιστικό κίνηµα της Αµερικής. 

Προσπαθώντας να ερµηνεύσει το γεγονός, ένας βιογράφος της αναφέ-
ρει ότι «η Parsons ήταν µαύρη, γυναίκα και εργάτρια, τρεις λόγοι για τους 
οποίους οι άνθρωποι αποκλείονται από την Ιστορία». Κι ενώ αυτή η οπτι-
κή ως ένα σηµείο εξηγεί ικανοποιητικά τον εξοστρακισµό της από τη 
συµβατική ιστοριογραφία, η περίπτωση της Lucy Parsons δεν καλύπτεται 
πλήρως, αφού υπήρξαν κι άλλες προσωπικότητες µε αυτά τα χαρακτηρι-
στικά, οι οποίες αναγνωρίστηκαν και καθιερώθηκαν (κυρίως κατά τα κινή-
µατα των δεκαετιών 1960 και 1970). Προσθέτοντας στους λόγους, ο 
Jacob McKean δίνει µια πειστικότερη εκδοχή: «το ότι ήταν αναρχική 
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σήµαινε ότι δεν έτυχε µεγάλης προσοχής από τους µελετητές, οι οποίοι 
προβάλλουν µεταρρυθµιστές αντί κραυγάζοντες εξεγερµένους. Οι ακαδη-
µαϊκοί, που εξετάζουν ριζοσπάστες γυναίκες αυτής της περιόδου, φαίνεται 
ότι προτιµούν την Emma Goldman, µία µεσαίας τάξης γυναίκα µε ξεκά-
θαρη τη λευκή της ταυτότητα, της οποία η ανάλυση καθρεπτίζει περισσό-
τερο αυτήν της νέας Αριστεράς».  
 

***** 
 

Τα πρώτα χρόνια και το θέµα των καταβολών της 
Λίγα πράγµατα γνωρίζουµε για τα πρώτα χρόνια της ζωής της. Η Lucy 

Gonzalez, όπως ήταν το όνοµά της, γεννιέται κατά την περίοδο του εµφυ-
λίου πολέµου, τον Μάρτιο του 1853, στο Waco του Τέξας και µεγαλώνει, 
όταν ορφανεύει σε ηλικία 3 ετών, µε συγγενείς της σ’ ένα τοπικό ράντσο. 
Αν και µερικοί ισχυρίζονται ότι προέρχεται από γονείς σκλάβους, λέγεται 
ότι η ίδια αναφέρει ως γονείς της τη µεξικάνα µιγάδα Marie del Gather 
και τον ινδιάνο Κρηκ John Waller. 

Το ζήτηµα των καταβολών της απασχολεί ακόµη και σήµερα τους βιο-
γράφους της και τους ερευνητές, οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν τους 
λόγους για τους οποίους η Lucy επιµένει µόνο στην αµερικανική και µεξι-
κάνικη καταγωγή της και αρνείται την αναµφισβήτητη αφροαµερικανική 
της προέλευση. Κάποιοι µελετητές, όπως η Ashbaugh και ο Davis, ισχυ-
ρίζονται ότι η επιλογή της είναι συνειδητή και αφορά την επιθυµία της να 
αποφύγει δύσκολες καταστάσεις, όπως για παράδειγµα τους νόµους περί 
ανάµειξης των φυλών. Επιπρόσθετα, εκείνη την περίοδο στο Τέξας δρα-
στηριοποιείται έντονα η Ku Klux Klan και ήδη η Lucy κι ο Albert έχουν 
γίνει µάρτυρες ωµής βίας ενάντια σε αφροαµερικανούς. Είναι, λοιπόν, 
αρχικά ο φόβος και η ανάγκη αποφυγής δυσάρεστων εκπλήξεων οι λόγοι 
που την κάνουν να αρνηθεί την αφροαµερικανική της ταυτότητα. 

Από την άλλη, φαίνεται πιθανό αυτή η απόφαση να αποτελεί παράλλη-
λα κίνηση τακτικής. Γράφει ο Richard Brent Turner: «Όταν οι µαύροι 
ηγέτες εστιάζουν στην εθνικότητα και οικοδοµούν νέα εθνικά ονόµατα για 
τις φυλές τους, ρίχνουν νερό και σβήνουν τη φωτιά του ρατσισµού, κάνο-
ντας τους εαυτούς τους και τους οπαδούς τους περισσότερο αποδεκτούς 
στον κυρίαρχο λευκό αµερικανό». Έτσι, παρά το ότι η µεξικάνικη και 
ινδιάνικη καταγωγή της δεν είναι και εντελώς ανεπηρέαστη από µισαλλο-
δοξία, η εξωτική τους όµως αναφορά µετριάζει τα αποτελέσµατα της ρα-
τσιστικής συµπεριφοράς. Θα µπορούσε, λοιπόν, η Lucy να κινηθεί, όπως 
κινήθηκε, και να επιτύχει ό,τι πέτυχε, αν η παραδοχή της αφροαµερικανι-
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κής της προέλευσης έθετε σε κίνδυνο τη ζωή της και αποτελούσε εµπόδιο 
στην πορεία της, δηµιουργώντας της εξαρχής προβλήµατα µη αποδοχής 
των ιδεών και των κηρυγµάτων της στον κόσµο των λευκών; 

 

Γνωριµία µε τον Albert Parsons και εγκατάσταση στο Chicago 
Σε ηλικία 17 ετών πια, κι ενώ ζει (ίσως και παντρεµένοι) µε τον πρώην 

σκλάβο Oliver Gathings, η Lucy γνωρίζει τον Albert Parsons. Ο Albert, 
έχοντας µετά τον πόλεµο αναπτύξει πλούσια πολιτική δράση, εργάζεται 
εκείνο το διάστηµα για διάφορα έντυπα των ∆ηµοκρατών και συµµετέχει 
σε εκστρατείες υποστήριξης των αδύναµων και των περιθωριοποιηµένων. 
Πιθανόν, σε ένα τέτοιο ταξίδι του είναι που γνωρίζει τη Lucy. Το ζευγάρι 
λέγεται ότι παντρεύεται γύρω στο 1871-1872 κοντά στο Όστιν του Τέξας, 
αν και είναι λίγες οι πιθανότητες να ευσταθεί κάτι τέτοιο, αφού ο νόµος 
τότε απαγορεύει τους διαφυλετικούς γάµους. Αυτός αποτελεί, άλλωστε, 
τον ένα λόγο, για τον οποίο το 1872 αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την 
περιοχή. Ο δεύτερος είναι το γεγονός ότι το ζευγάρι εµπλέκεται όλο και 
περισσότερο στους κοινωνικούς αγώνες, υποστηρίζοντας το δικαίωµα των 
µαύρων για ψήφο, πράγµα που φυσικά δεν αρέσει στην KKK· ο Albert 
πυροβολείται στο πόδι και απειλείται µε λυντσάρισµα. 

Αφήνοντας πίσω τον απειλητικό νότο, φτάνουν στο βιοµηχανικό Σικά-
γο το 1873 σε µία περίοδο που χαρακτηρίζεται ως εποχή της χειρότερης 
ύφεσης που γνώρισαν οι ΗΠΑ, γνωστή ως «Panic of 1873», η οποία έχει 
οδηγήσει εκατοµµύρια ανθρώπων στην ανεργία. Έχει προηγηθεί σειρά 
αντεργατικών µέτρων και η εφαρµογή από το 1864 νόµων που επιτρέπουν 
στους εργοδότες να εισάγουν και να απασχολούν µετανάστες εργάτες για 
τις επιχειρήσεις τους, γεγονός που επιφέρει συντριπτική πτώση των αµοι-
βών των εργατών. Παράλληλα, οι βιοµήχανοι απαιτούν ασταµάτητη πα-
ραγωγή προκειµένου να καλυφθεί η συνεχής ζήτηση για αγαθά. Ο εργα-
ζόµενος πληθυσµός, ο οποίος ήδη έχει διαποτιστεί από τη σοσιαλιστική 
και αναρχική ιδεολογία που από καιρό έχει εισαχθεί στις ΗΠΑ, αναλαµ-
βάνει δράση. Απρόθυµος να δουλεύει τις περισσότερες ώρες της ηµέρας 
του για τα κέρδη των βιοµηχάνων ξεκινά από το 1866 τον αγώνα για την 
καθιέρωση του 8ώρου. ∆υστυχώς, µετά την ήττα του κινήµατος και όλων 
αυτών των προσπαθειών, το Σικάγο πνίγεται στα προβλήµατα. 

Σε µία τέτοια περίοδο αστάθειας και αναταραχών, οι Parsons εγκαθί-
στανται σ’ ένα µικρό διαµέρισµα σε µια γειτονιά γερµανών µεταναστών 
στη βόρεια πλευρά της πόλης. Λόγω της προηγούµενής του εµπειρίας 
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στον τύπο του Τέξας, ο Albert γρήγορα βρίσκει δουλειά στους Times ως 
τυπογράφος και εντάσσεται στη συνδικαλιστική ένωση του κλάδου του, 
µίας από τις πιο ενεργές και σκληροπυρηνικές οργανώσεις στην πόλη. 

 

Έναρξη πολιτικοποίησης και ανάληψη δράσης 
Μέσα από τη δουλειά και τη δράση του στην ένωση των τυπογράφων, ο 

Albert σύντοµα γνωρίζει το πολιτικό σκηνικό και εµπλέκεται στα κοινωνι-
κά πράγµατα. Αρχικά, το 1876 εισχωρεί στο «Κοινωνικό ∆ηµοκρατικό 
Κόµµα (Social Democratic Party, SDP)» της βόρειας Αµερικής, το όρ-
γανο της 1ης ∆ιεθνούς στις ΗΠΑ, και όταν αυτό συρρικνώνεται (µετά τη 
διάλυση της ∆ιεθνούς το καλοκαίρι του 1876), ο Albert προσχωρεί στο 
«Εργατικό Κόµµα των ΗΠΑ (Workingmen’s Party of the United States, 
WPUSA)». Το αγγλόφωνο τµήµα του κόµµατος συχνά συνευρίσκεται στο 
σπίτι των Parsons και για πολύ καιρό οι Albert και Lucy βοηθούν στο 
σχεδιασµό της κοινωνικής δράσης στην πόλη.  

Η επόµενη χρονιά του 1877 αποτελεί έτος ορόσηµο για τις ΗΠΑ, α-
φού τότε πραγµατοποιείται η πρώτη γενική απεργία στη χώρα, η µεγάλη 
απεργία των σιδηροδροµικών, η οποία συγκλονίζει την πολιτική και οικο-
νοµική της ζωή. Η προσπάθεια του WPUSA να στηρίξει την απεργία και 
να της εµφυσήσει σοσιαλιστική προπαγάνδα έχει ως αποτέλεσµα τη δηµι-
ουργία ζυµώσεων στο εσωτερικό του, την αποστασιοποίηση κάποιων µε-
λών του, την προσχώρηση σε αυτό και άλλων κοινωνικών οµάδων και την 
πολιτική του τελικά διαίρεση, η οποία παίρνει µορφή τον ∆εκέµβριο του 
1877 µε τη δηµιουργία µιας νέας παράταξης, του «Σοσιαλιστικού Εργατι-
κού Κόµµατος (Socialistic Labor Party, SLP)». 

Μ’ αυτήν την οµάδα συνεχίζουν οι Parsons, οι οποίοι πλέον σταθερά 
προσχωρούν στους κύκλους των αναρχικών και επαναστατών εργατών του 
Σικάγο. Παράλληλα, το εκδοτικό όργανο του SLP, το «Τhe Socialist», η 
πρώτη αγγλόφωνη σοσιαλιστική εφηµερίδα της πόλης, της οποίας βοηθός 
έκδοσης είναι ο Albert, αποτελεί για τη Lucy ένα βήµα να εκφράσει τις 
θέσεις της για τον αγώνα της εργατικής τάξης και να περιγράψει την κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται οι εργάτες, οι άνεργοι, οι µαύροι, οι γυναί-
κες, οι βετεράνοι του εµφυλίου. Γράµµατά της προς την εφηµερίδα το 
1878-79 σκιαγραφούν την άποψή της ότι καπιταλισµός και κράτος είναι 
αδιαχώριστα δεµένοι: «Κάντε το λαό να συνειδητο�οιήσει ότι αυτοί οι ληστές 
κατέχουν �εριουσίες (�ροϊόν τεράστιας α�λήρωτης εργασίας) υ�ό την �ρόφαση 
των νόµων �ου αυτοί οι ίδιοι έχουν θεσ�ίσει και µε την ανοχή των υ�ολοί�ων �ου 
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στέκονται α�’ έξω και λιµοκτονούν…». 
Παρά τη συµµετοχή της προηγούµενα στο WPUSA, είναι η προσχώ-

ρησή της στο SLP τελικά αυτό που αποτελεί για τη Lucy την πρώτη ουσι-
αστικά εµπλοκή της µε το οργανωµένο πολιτικό κίνηµα και η απεργία του 
1877 το γεγονός που αλλάζει µια και καλή τον τρόπο σκέψης της. Αναφέ-
ρει η ίδια: «Ήταν κατά τη διάρκεια της µεγάλης α�εργίας των σιδηροδροµικών το 
1877 �ου για �ρώτη φορά ενδιαφέρθηκα για αυτό �ου είναι γνωστό ως ‘Εργατικό 
ζήτηµα’. Μέχρι τότε �ίστευα, ό�ως χιλιάδες σοβαροί και ειλικρινείς άνθρω�οι, ότι 
η συγκεντρωτική εξουσία �ου κυριαρχεί στην ανθρώ�ινη κοινωνία, γνωστή ως 
Κυβέρνηση, µ�ορούσε να α�οτελέσει ένα όργανο στα χέρια των κατα�ιεσµένων για 
ν’ ανακουφιστούν α�ό τα βάσανά τους… Κατάλαβα, όµως, �ως οι οργανωµένες 
κυβερνήσεις χρησιµο�οιούν τη συγκεντρωµένη δύναµή τους για να ε�ιβραδύνουν 
την �ρόοδο µε το να κατα�νίγουν τη φωνή αυτών �ου διαφωνούν και ότι µια τέ-
τοια ολοκληρωτική εξουσία ασκείται για το συµφέρον των λίγων σε βάρος των 
�ολλών. Κυβέρνηση, σε τελική ανάλυση, είναι η ξε�εσµένη εξουσία. Οι Κυβερνή-
σεις �οτέ δεν οδηγούν στην �ρόοδο, �άντα την ακολουθούν. Όταν η φυλάκιση, η 
�υρά ή η κρεµάλα δεν µ�ορούν άλλο να κατα�νίξουν τη φωνή της µειονότητας �ου 
διαµαρτύρεται, τότε η �ρόοδος κάνει ένα βήµα µ�ροστά, αλλά �οτέ µέχρι τότε». 

Όµως, η απεργία των σιδηροδρόµων αγγίζει τη Lucy και σε προσωπικό 
επίπεδο. Όταν αυτή γενικεύεται και φτάνει τον Ιούλιο στο Σικάγο, κάποιοι 
εργάτες εµπλέκονται σε σαµποτάζ και παράνοµες µορφές διαµαρτυρίας. 
Στις 26 του Ιούλη, ο στρατός µπαίνει στην πόλη για να κατευνάσει µε τη 
βοήθεια της αστυνοµίας και οργισµένων πολιτών τα πνεύµατα. Τις επόµε-
νες ηµέρες ακολουθούν σποραδικές µάχες, στις οποίες 35 εργάτες χάνουν 
τη ζωή τους και πάνω από 200 τραυµατίζονται σοβαρά, ενώ ο Τύπος της 
πόλης επιδοκιµάζει τη βίαιη καταστολή και ζητά ακόµα και «εξολόθρευ-
ση» των εργατών. Παρά το ότι ο Parsons και άλλοι ηγέτες από την αρχή 
των γεγονότων παρακινούν τους εργάτες να παραµείνουν ήρεµοι, κατηγο-
ρούνται ως υποκινητές και σύρονται να απολογηθούν για τα επεισόδια 
µπροστά στον αρχηγό της αστυνοµίας και µέλη της «Ένωσης Πολιτών». 
Ο Albert απολύεται από τη δουλειά του και η Lucy για να στηρίξει την 
οικογένειά της (η οποία θα µεγαλώσει µε τη γέννηση των δύο τους παι-
διών, του Albert Jr και της Lulu Eda) ανοίγει ένα κατάστηµα ρούχων. 

Τα επόµενα χρόνια, ο Albert αναλαµβάνει γραµµατέας της «Eight 
Hours League», ενώ από το 1879 η Lucy είναι µία από τις βασικές φωνές 
της «Ένωσης Εργαζοµένων Γυναικών (Working Women’s Union)» του 
τµήµατος του Σικάγο, µιας ένωσης που αγωνίζεται για τα δικαιώµατα της 
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γυναίκας και την ισονοµία γυναικών και ανδρών. Εκεί γνωρίζει και τη µε-
τέπειτα φίλη και συναγωνίστριά της Lizzie Holmes, µε την οποία παράλ-
ληλα συνδιοργανώνει οµιλίες και επαφές για τη «∆ιεθνή Ένωση Εργαζο-
µένων στην Ένδυση Γυναικών (International Ladies’ Garment Workers 
Union, ILGWU)». 
 

Από το SLP στην International Working People's Association 
Καθώς τα γεγονότα του 1877 αποτελούν παρελθόν, το SLP στην προ-

σπάθειά του να αυξήσει την επιρροή του κάνει άνοιγµα, υποστηρίζοντας 
πιο µετριοπαθείς υποψηφίους. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε διαµάχη και 
αργότερα σε διάσπαση, αφού τα ριζοσπαστικά στοιχεία της ένωσης επι-
κρίνουν ανοικτά την ηγεσία τους, κατηγορώντας την ότι η παράταξη ξέφυ-
γε από τις αρχές της ως φωνή της επαναστατικής εργατικής τάξης. Το 
πρόβληµα, σύµφωνα µε τη Lucy, είναι η µετάλλαξη της ένωσης και ο α-
ναµορφωτικός της πλέον χαρακτήρας στο να µετασχηµατιστούν και όχι 
να εκριζωθούν οι καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις. Έτσι, οι ριζοσπάστες, 
ανάµεσά τους φυσικά η Lucy και ο Albert, παίρνουν τον έλεγχο των εντύ-
πων της ένωσης και ιδρύουν το «Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Κόµµα 
(Revolutionary Socialistic Party, RSP)». Το αγγλόφωνο τµήµα του SLP 
ουσιαστικά εξαφανίζεται και η εφηµερίδα του, ο Σοσιαλιστής, διαλύεται. 

Τον Οκτώβριο του 1883, πραγµατοποιείται στο Πίτσµπουργκ το «Συ-
νέδριο των Σοσιαλιστών της Βορείου Αµερικής», ένα συνέδριο µε τη 
συµµετοχή εκπροσώπων ριζοσπαστικής σκέψης σχεδόν απ’ όλη τη χώρα. 
Το συνέδριο έχει ως αποτέλεσµα την προσχώρηση του RSP στη «∆ιεθνή 
Ένωση Εργαζοµένων (International Working People’s Association, 
IWPA)», µία αναρχική ένωση που κηρύττει την επαναστατική άµεση δρά-
ση προς µία κοινωνία συνεργασίας και αλληλεγγύης χωρίς κράτος και ε-
ξουσιαστικές σχέσεις. Η ένωση αυτή διέπεται από πολλά από τα χαρα-
κτηριστικά του ριζοσπαστισµού της Lucy, γι’ αυτό και οι Parsons µε χα-
ρά κι ελπίδα βλέπουν την προσχώρηση σ’ αυτήν. 

Ακολούθως, µία αντιπροσωπεία, αποτελούµενη από τους Victor Drury 
(της παρισινής Κοµµούνας), Johann Most, Albert Parsons, Joseph Reif-
graber και August Spies (ηγέτης του RSP και µελλοντικός µάρτυρας της 
Haymarket), σχεδιάζει το «Pittsburgh Manifesto» ως δήλωση των αρχών και 
του σκοπού της IWPA. Το κείµενο αυτό, πιθανόν η πρώτη δήλωση αναρ-
χικών στις ΗΠΑ, αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται το αναρχικό 
κίνηµα του Σικάγο και που για χρόνια ακολουθεί το αµερικανικό τµήµα 
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της IWPA. Κάτι ανάµεσα σε οργάνωση και δίκτυο, η IWPA δεν είναι 
ούτε κόµµα ούτε µία παραδοσιακή οργάνωση µελών. Παρά το ότι τις 
βασικές κολεκτίβες της αποτελούν έξι µικρές οµάδες οµοϊδεατών, οι ο-
ποίες επιβίωσαν της διάσπασης του SLP, ο όλο και αυξανόµενος αριθµός 
τους αντικατοπτρίζει τον µοναδικό οργανωτικό χαρακτήρα της. Οι οµά-
δες αυτές χαρακτηρίζονται από απόλυτη αυτονοµία και η µόνη αυστηρή 
σύνδεσή τους µε την IWPA είναι η υιοθέτηση του «Pittsburgh 
Manifesto». ∆εν έχουν ιεραρχική οργάνωση, δεν υπάρχει καµία µόνιµη 
ηγεσία ή διοικητικό προσωπικό και όλα τα µέλη είναι υπεύθυνα για τον 
τρόπο οργάνωσης και επιµερισµού της εργασίας της οµάδας τους. Ο συ-
ντονιστής µίας συνάντησης ορίζεται από τους παρευρισκοµένους και κάθε 
φορά είναι διαφορετικός, ενώ ο γραµµατέας και ο ταµίας εκλέγονται κάθε 
έξι µήνες και ανά πάσα στιγµή είναι ανακλητοί. Η οργάνωση απαιτεί τη 
συµµετοχή όλων και γι’ αυτό δεν είναι εύκολο σε κάποιο πρόσωπο ή σε 
κάποια κλίκα να ελέγξει και να ποδηγετήσει την οµάδα. 

Στις 4 Οκτωβρίου του 1884, το αµερικανικό τµήµα τής IWPA κυκλο-
φορεί το «The Alarm», το αγγλόφωνο εβδοµαδιαίο της περιοδικό µε τον 
Albert επιµελητή. Παρά την ύπαρξη αξιολογότατων αρθρογράφων σε 
αυτό (Dyer Lum, Al. Parsons, Lizzie Holmes) η Lucy αποδεικνύεται για 
άλλη µία φορά περισσότερο ριζοσπάστης ανάµεσα σε ριζοσπάστες τόσο 
στην επιλογή των θεµάτων της όσο και στον τρόπο γραφής της και θέτει 
από την αρχή τις γραµµές του αναρχικού κινήµατος στο Σικάγο. Γενικά, 
τα βιβλία και οι εκδόσεις που προσφέρει το Alarm περιλαµβάνουν ποικι-
λία αναρχικών εντύπων απ’ όλη τη χώρα, που το καθένα από αυτά αντι-
προσωπεύει διάφορες οµάδες και οπτικές περί αναρχίας, αποδεικνύοντας 
έτσι την πολυφωνία που επικρατεί στην IWPA και ειδικότερα στους αναρ-
χικούς του Σικάγο, το «Chicago Idea anarchism», ένα όραµα και ένα σχέδιο 
που η Lucy συνέχεια εµπλουτίζει και οδηγεί σε όλο και διαφορετικές κα-
τευθύνσεις µε κύριο χαρακτηριστικό τον πλουραλισµό.  

 

«A Word to Tramps» 
Σ’ αυτό το πρώτο τεύχος του Alarm περιλαµβάνεται ένα εισαγωγικό 

της µε τίτλο «A Word to Tramps», ένα ιστορικό κείµενο που καταγράφει 
την πίστη της για την αµετάβλητη φύση του καπιταλισµού και την ανάγκη 
για άµεση βίαιη δράση. Χαρακτηριζόµενο ως «ένα µήνυµα στους τριάντα 
�έντε χιλιάδες ανθρώ�ους �ου τώρα αλητεύουν στους δρόµους αυτής της µεγάλης 
�όλης», το άρθρο της αποτελεί µία απροκάλυπτη παραίνεση στους εργάτες 
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και τους άνεργους να εξεγερθούν ενάντια στους πλουτοκράτες και εισάγει 
την έννοια της «�ρο�αγάνδας δια της �ράξης», φιλοσοφίας που κηρύττει ότι 
µόνο η βίαιη δράση ή η απειλή αυτής µπορούν να φέρουν αποτέλεσµα. 

Η Lucy αναπτύσσει τη θεωρία της περί βίας επηρεασµένη τόσο από 
τον Most (γερµανό αναρχικό που ήρθε στις ΗΠΑ µετά από ένα χρόνο 
στη φυλακή, λόγω άρθρου του που καλούσε σε δολοφονία του Τσάρου) 
όσο κι απ’ τον Benjamin Tucker. Στη συνέχεια, όµως, κυρίως µετά την 
τραγικότητα των γεγονότων της Haymarket, και παρότι και αργότερα 
αυτή είναι που θα αποτελέσει το πιο αφοσιωµένο και δυναµικό ίσως στοι-
χείο των IWW, παύει να υποστηρίζει µε την ίδια θέρµη την αναγκαιότητα 
ανάληψης βίαιης δράσης και συνειδητοποιεί ότι το µεγαλείο της φιλοσο-
φίας, της ιδεολογίας και του οράµατός της δεν µπορεί να χτιστεί µε την 
ίδια βαναυσότητα και αναλγησία που το κατεστηµένο χρησιµοποιεί. 

Όµως, την περίοδο εκείνη, το µήνυµά της είναι επίµονο και ανένδοτο 
και φαίνεται ότι µαζί της συµφωνούν πολλοί. Η IWPA, ανοιχτή σε όλες 
τις µεθόδους που µπορούν να φέρουν αποτέλεσµα στη µάχη ενάντια στον 
καπιταλισµό, τυπώνει και διανέµει 100.000 αντίγραφα του άρθρου σ’ όλη 
τη χώρα. «∆εν έχετε δουλέψει σκληρά σ’ όλη σας τη ζωή», γράφει στο κείµενό 
της, «α�ό τότε �ου µεγαλώσατε αρκετά για να �αράγετε �λούτο; ∆εν έχετε µο-
χθήσει τόσο �ολύ και σκληρά κι ε�ί�ονα γι’ αυτό; Κι όλα αυτά τα χρόνια της αγγα-
ρείας, δεν ξέρετε ότι �αραγάγατε �λούτο αµέτρητων χιλιάδων δολαρίων, α�’ τον 
ο�οίο τί�οτε δεν �ήρατε ούτε τότε, ούτε τώρα και, αν δεν δράσετε, δεν �ρόκειται 
να �άρετε ούτε στο µέλλον; ∆εν βλέ�ετε ότι όλα αυτά τα χρόνια, �ου µοχθούσατε 
10 και 12 και 16 ώρες το 24ωρο στον ζυγό µιας µηχανής, ελάχιστα κερδίσατε α�’ 
το �ροϊόν της εργασίας σας και µόνο τα α�ολύτως αναγκαία της ζωής; Κι ότι, όταν 
ε�ιθυµούσατε να αγοράσετε κάτι �αρα�άνω για σας ή την οικογένειά σας, αυτό 
έ�ρε�ε να είναι της χειρότερης �οιότητας; Ή ότι, αν θέλατε να �άτε ο�ουδή�οτε, 
έ�ρε�ε να �εριµένετε µέχρι την Κυριακή; Τόσο λίγο αµειβόσασταν για τον ακατά-
�αυστο µόχθο σας �ου δεν τολµούσατε να σταµατήσετε ούτε για ένα λε�τό. ∆εν 
νιώθετε ότι �αρά το στρίµωγµα, την �ίεση, τη λιτότητα και την οικονοµία �οτέ δεν 
καταφέρατε να ξεφύγετε α�’ την ικανο�οίηση αυστηρά και µόνο ζωτικών σας ανα-
γκών; ∆εν βλέ�ετε ότι, τελικά, ό�οτε τ’ αφεντικό σας θεωρούσε σωστό να �ροκα-
λέσει τεχνητή έλλειψη αγαθών, �εριορίζοντας την �αραγωγή, σβήνοντας τις µηχα-
νές του εργοστασίου, σταµατώντας το σιδερένιο άλογο �ου σας έσερνε και κλειδώ-
νοντας την �όρτα, εσείς έ�ρε�ε να �άρετε τους δρόµους σαν αλήτες κουρελήδες 
µε το στοµάχι άδειο;». Και συνεχίζει: «Κι όµως, σας έλεγε ότι η υ�ερ�αραγωγή 
ήταν �ου τον ανάγκασε να κλείσει. Ποιος νοιάστηκε για τα �ικρά δάκρυα και τα 
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καρδιοχτύ�ια της γυναίκας �ου αγα�άτε και των αβοήθητων �αιδιών σας, όταν 
ξεκινούσατε �ερι�λανώµενοι ν’ αναζητήσετε δουλειά κά�ου αλλού; Σας ρωτώ, 
�οιος ενδιαφέρθηκε για τους �όνους και τις δυσκολίες �ου �εράσατε; Τώρα είσα-
στε σκέτοι αλήτες, καταραµένοι και καταδικασµένοι, ‘άχρηστοι αλήτες και �λάνη-
τες’, για τους ανθρώ�ους αυτής της τάξης �ου τόσα χρόνια λήστευε εσάς και τους 
δικούς σας. ∆εν µ�ορείτε να καταλάβετε ότι δεν υ�άρχει ‘καλό’ και ‘κακό’ αφε-
ντικό; ∆εν νιώθετε ότι θύµα και των δύο είστε εσείς και ότι α�οστολή τους α�λά 
είν’ η ληστεία; ∆εν βλέ�ετε ότι είναι το βιοµηχανικό σύστηµα �ου �ρέ�ει να αλλά-
ξει κι όχι το αφεντικό;». 

Φυσικά, οι αρχές αλλά και το ισχυρό κατεστηµένο της πόλης δίνουν τη 
δική τους µάχη και κάνουν προσπάθεια να τη σιγήσουν. Αναφέρει η Chica-
go Tribune: «Όταν ένας ζητιάνος ζητά ψωµί, βάλτε πάνω του στρυχνίνη ή 
αρσενικό και δε θα σας ενοχλήσει ξανά». Η Chicago Times προσθέτει στο 
ίδιο µοτίβο: «Χειροβοµβίδες πρέπει να πετάξουµε εναντίον αυτής της 
ένωσης, που ζητά µεγαλύτερους µισθούς και λιγότερες ώρες. Έτσι, και 
αυτοί θα πάρουν ένα καλό µάθηµα και οι υπόλοιποι απεργοί θα λάβουν 
προειδοποίηση για την τύχη που θα έχουν και οι ίδιοι». Η Lucy, όµως, 
δεν κάνει πίσω: «Στείλτε τα αιτήµατά σας και αφήστε τους να τα διαβάσουν µε το 
�ορφυρό φως της καταστροφής… Να είστε σίγουροι ότι έχετε µιλήσει σ’ αυτούς 
τους ληστές στη µόνη γλώσσα �ου µ�ορούν να καταλάβουν… Κι αν ο καθένας 
α�ό εσάς, τους �εινασµένους αλήτες, �ου διαβάζετε αυτές τις γραµµές, χρησιµο-
�οιήσει εκείνες τις µεθόδους αγώνα �ου η ε�ιστήµη έκανε διαθέσιµες στους φτω-
χούς, θα γίνετε ισχυροί τόσο σ’ αυτήν τη χώρα όσο και ο�ουδή�οτε αλλού. Μάθετε 
τη χρήση των εκρηκτικών!». 

 

Φτώχεια, ρατσισµός κι επανάσταση… 
Το ίδιο έτος εντάσσεται στην αναρχική οµάδα «The Knights of 

Labor», ενώ τον Απρίλιο του 1885, µαζί µε τη Lizzie Holmes οδηγεί πο-
ρεία αναρχικών προς το Κέντρο Εµπορίου του Σικάγο και την ηµέρα των 
Ευχαριστιών οργανώνει την πορεία των φτωχών προς την Prairie Avenue, 
χτυπώντας τα κουδούνια στα σπίτια των πλουσίων. Παράλληλα, αυτήν την 
εποχή η Lucy ηγείται και άλλων σηµαντικών διαδηλώσεων της εργατικής 
τάξης. Αργότερα, αναφέρει σχετικά: «Οι εκδηλώσεις δυσαρέσκειας �ου γίνο-
νται τώρα εµφανείς α�ό κάθε �λευρά δείχνουν ότι η κοινωνία διέ�εται α�ό λανθα-
σµένες αρχές και ότι κάτι �ρέ�ει σύντοµα να γίνει, αλλιώς η τάξη των µισθωτών 
θα βυθιστεί σε µία σκλαβιά χειρότερη α�’ αυτήν του δουλο�άροικου κατά τη φεου-
δαρχία. Λέω στη µισθωτή τάξη: σκεφτείτε καθαρά κι ενεργήστε γρήγορα, αλλιώς 
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θα χαθείτε. Α�εργείστε όχι για κά�οια σεντς �ερισσότερα την ώρα, αφού το κό-
στος ζωής θ’ ανέβει ακόµα γρηγορότερα, αλλά α�εργείστε για όλα, µην ικανο�οιεί-
στε µε τί�οτε λιγότερο». 

Με µία σειρά άρθρα στο Alarm αναφέρεται στις αιτίες της φτώχειας και 
της ταξικής καταπίεσης, θεωρώντας ότι η επανάσταση της εργατικής τάξης 
θα τερµατίσει όχι µόνο τη φτώχεια αλλά και τις ρατσιστικές και σεξιστικές 
διακρίσεις. Στο κείµενο «Our Civilization: Is It Worth Saving?» η Parsons 
σηµειώνει ότι ο καπιταλισµός, το κράτος και η θρησκεία αποτελούν τα 
µαξιλάρια του δυτικού πολιτισµού και είναι µάταιη η προσπάθεια να κα-
ταργηθούν αυτά χωρίς να ξαναφτιαχτεί ολοκληρωτικά το σύστηµα, που 
αυτά τα ίδια δηµιούργησαν. Γι’ αυτήν, η δηµιουργία αναρχικών κοινωνι-
κών σχέσεων για τη διαµόρφωση ενός κόσµου τελείως διαφορετικού και 
καλύτερου απαιτεί την καταστροφή των βασικών θεσµών του δυτικού πο-
λιτισµού. 

Η Lucy προκαλεί και στη συνέχεια αίσθηση εστιάζοντας στο ζήτηµα 
των φυλετικών διακρίσεων, αφού µέχρι τότε ο ρατσισµός δεν αποτελούσε 
κυρίαρχο θέµα στη σκέψη των αναρχικών, παρά το ότι και το «Pittsburgh 
Manifesto» και η IWPA παίρνουν θέση φυσικά εναντίον του. Τον Απρίλιο 
του 1886, µε αφορµή το πρόσφατο λιντσάρισµα 13 αφροαµερικανών στο 
Μισισιπί, στο άρθρο της µε τίτλο «The Negro: Let Him Leave Politics to the 
Politician and Prayers to the Preacher» τονίζει ότι ο ρατσισµός θα εξαφανιστεί, 
όταν η επανάσταση καταστρέψει την καπιταλιστική κοινωνία. Γράφει: «Ό-
σο γι’ αυτές τις το�ικές, τακτικές, καταραµένες σφαγές, στις ο�οίες είστε συνεχώς 
εκτεθειµένοι, �ρέ�ει να εκδικηθείτε µε τον δικό σας τρό�ο… Αυτή θα είναι η 
αρχή του σεβασµού!... ∆εν είστε εντελώς α�ροστάτευτοι. Γιατί τον δαυλό του 
εµ�ρηστή, �ου δείχνει στους δολοφόνους και τους τυράννους το ύστατο όριο της 
ασυδοσίας τους, δεν µ�ορούν να σας τον αφαιρέσουν […] Αλλά �αρόλα αυτά 
στέκεστε εµβρόντητοι… α�ό τη φρικιαστική σφαγή των φτωχών και ανυ�εράσ�ι-
στων µισθωτών-σκλάβων στο Carrolton του Μισισι�ή; Α�ροστάτευτοι, �ένητες, 
α�ειλούµενοι α�ό θανάσιµους εχθρούς· θύµατα όχι µόνο της κακής τους τύχης 
αλλά και της βαθιάς, τυφλής, άκαµ�της �ροκατάληψης, αυτοί οι συνάνθρω�οί µας 
δολοφονούνται χωρίς έλεος… Υ�άρχουν ακόµη κά�οιοι τόσο ηλίθιοι �ου να �ι-
στεύουν ότι αυτά τα εγκλήµατα έγιναν, γίνονται και θα γίνονται κατά συρροή εις 
βάρος των νέγρων, ε�ειδή είναι µαύροι; Όχι, φυσικά. Γίνονται ε�ειδή είναι φτω-
χοί, ε�ειδή είναι εξαρτηµένοι. Ε�ειδή ως τάξη είναι ακόµα �ιο φτωχοί α�ό τα 
αδέρφια τους, τους λευκούς µισθωτούς-σκλάβους του Βορρά». 
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Τα γεγονότα του 1886 
Ένα µήνα µετά, το Μάιο του 1886, η χώρα βρίσκεται σ’ αναβρασµό. 

Χιλιάδες εργαζοµένων αντιδρούν στις συνθήκες εργασίας τους, ζητώντας 
καθιέρωση του 8ώρου µε σύνθηµα «είτε εργάζεστε µε το κοµµάτι είτε µε 
τη µέρα, µειώνοντας τις ώρες, αυξάνεται ο µισθός σας». Η 1η Μαΐου επι-
λέγεται ως ηµεροµηνία έναρξης των κινητοποιήσεων. Μόνο στο Σικάγο 
απεργούν 40.000 εργάτες και τους ακολουθούν 350.000 εργάτες σε 1.200 
εργοστάσια σ’ όλη τη χώρα. Η Lucy µε τη Holmes οργανώνουν την α-
περγία των εργαζοµένων στην ένδυση γυναικών και µαζί µε τον Albert 
οδηγούν ένα πλήθος 80.000 εργατών σε ειρηνικές διαµαρτυρίες στη λεω-
φόρο του Michigan. 

Τρεις µέρες αργότερα, στις 3 του Μάη, τα πράγµατα παίρνουν εντελώς 
διαφορετική τροπή, η οποία σηµαδεύει µια για πάντα το χαρακτήρα της 
κοινωνικής πάλης. Κατά την απεργία στο εργοστάσιο McCormick Har-
vest στο Σικάγο, η αστυνοµία ανοίγει πυρ εναντίον του πλήθους, σκοτώ-
νοντας 4 από τους εργάτες και τραυµατίζοντας πολλούς περισσότερους. 
Από τα συνδικάτα και τα σωµατεία των εργαζόµενων άµεσα οργανώνεται 
συγκέντρωση διαµαρτυρίας στην πλατεία Haymarket, η οποία παρά την 
ξεχειλίζουσα οργή της διατηρεί τον ειρηνικό της χαρακτήρα, µέχρι την 
ώρα που κάποιος υποτίθεται από το συγκεντρωµένο πλήθος πετάει µία 
βόµβα, η οποία σκοτώνει έναν αστυνοµικό και 7 πολίτες και τραυµατίζει 
άλλα 67 άτοµα. Αµέσως, η αστυνοµία αρχίζει να πυροβολεί, σκοτώνοντας 
και τραυµατίζοντας µεγάλο αριθµό παρευρισκοµένων. Η αντίδραση έχει 
βρει την αφορµή που επιζητά και µια από τις χειρότερες περιόδους κατα-
πάτησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ξεκινά για τις ΗΠΑ· σχεδόν κάθε 
σοσιαλιστής ή αναρχικός της πόλης συλλαµβάνεται και ανακρίνεται. Πολ-
λά έντυπα και εφηµερίδες ριζοσπαστικής σκέψης φιµώνονται, ενώ σπίτια ή 
χώροι στους οποίους συγκεντρώνονταν οι υποστηρικτές της κίνησης του 
8ώρου κλείνουν χωρίς εξηγήσεις ή κατηγορίες. 

Οκτώ άνθρωποι, οι Oscar Neebe, Adolph Fisher, August Spies, Louis 
Lingg, Michael Schwab, Samuel Fielden, Carl Engel και ο Albert Par-
sons, κατηγορούνται για τις ταραχές, µολονότι κάποιοι από αυτούς δεν 
βρίσκονται καν στην πλατεία Haymarket κατά τη διάρκεια των γεγονότων. 
Αρχικά, ο Albert κρύβεται στο Γουισκόνσιν, µέχρι την ηµεροµηνία της 
πρώτης δίκης, οπότε και παραδίνεται για να δικαστεί µε τους συντρόφους 
του, ενώ η Lucy πολλάκις συλλαµβάνεται προκειµένου να αποκαλύψει την 
κρυψώνα του άνδρα της. Τον Οκτώβριο του 1887, µετά από παρωδίες 
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δίκης, κατά τις οποίες ακόµα και το «A word to tramps» της Lucy χρησι-
µοποιείται για να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία της συνωµοσίας, οι οκτώ 
κατηγορούµενοι βρίσκονται ένοχοι και καταδικάζονται σε θάνατο διά 
απαγχονισµού. Λίγο αργότερα, ο ένας από αυτούς, ο Louis Lingg, αυτο-
κτονεί µέσα στη φυλακή, ενώ η ποινή για τους Fielden and Schwab τρέ-
πεται σε ισόβια και για τον Neebe σε 15ετή κάθειρξη. 

Μετά την καταδίκη, µία µεγάλη προσπάθεια υπεράσπισης από αναρχι-
κούς και ακτιβιστές ξεκινά σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Μπροστάρης, φυσικά, η 
Lucy: ταξιδεύει σ’ όλη τη χώρα διανέµοντας το κείµενό της «Was It a Fair 
Trial?», συλλέγει πόρους και δίνει οµιλίες, µε τις οποίες διαδίδει τις επα-
ναστατικές θέσεις της ίδιας και του άνδρα της και παρέχει πληροφορίες 
για τη δίκη. Παρότι η αστυνοµία εµποδίζει συνεχώς την προσπάθειά της 
(στο Columbus του Οχάιο συλλαµβάνεται), η Lucy µέχρι τον Φεβρουά-
ριο του 1887 έχει κατορθώσει να δώσει 43 οµιλίες σε 17 πολιτείες. 

Παρά την ένταση της υπερασπιστικής του γραµµής, ο Albert εξετάζο-
ντας τα δεδοµένα αποφασίζει να πεθάνει σαν µάρτυρας για τις ιδέες του 
παρά να εκλιπαρήσει για έλεος, όπως κάποιοι από τους συγκατηγορούµε-
νούς του πράττουν. Χαρακτηριστική η δήλωση της Lucy προς τους εκ-
προσώπους του Τύπου: «Αν είναι αλήθεια, ξέρω �ως βρέθηκε [η βόµβα] εκεί. 
Την έβαλαν αξιωµατούχοι των φυλακών, �ου θα έκαναν τα �άντα για να αναχαιτί-
σουν το κύµα της κοινής γνώµης �ου τώρα υ�οστηρίζει τη µείωση των �οινών των 
αναρχικών. Γιατί δεν έκαναν καλύτερη δουλειά, ώστε να είναι η συνοµωσία ολο-
κληρωµένη; Έ�ρε�ε να βάλουν µία βόµβα στο κελί του Lingg, ένα φυτίλι στου 
Fischer, δυναµίτη στου Parsons και τα καψούλια στου Engel. Αυτό θα ήταν µια 
καλή δουλειά και θα ολοκλήρωνε τη συνοµωσία». 

Τελικά, στις 11 Νοεµβρίου του 1887, ο Albert και οι τρεις σύντροφοί 
του εκτελούνται. Η Lucy φέρνει τα παιδιά της να δουν τον µελλοθάνατο 
πατέρα τους, όµως, ακόµα και τώρα, η αστυνοµία έχει άλλη άποψη: τους 
συλλαµβάνει, τους γδύνει και τους αφήνει σ’ ένα κελί µέχρι να τελειώσει η 
εκτέλεση. Γράφει η ίδια: «Εκείνο το µελαγχολικό �ρωινό της 11ης Νοεµβρίου 
1887, �ήγα τα δύο µικρά �αιδιά µου στη φυλακή για να α�οχαιρετήσουν τον αγα-
�ηµένο µου σύζυγο. Βρήκα τη φυλακή �εριφραγµένη µε συρµατόσχοινα. Αστυνο-
µικοί µε �ιστόλια �εριφρουρούσαν τον χώρο. Τους ζήτησα να µας ε�ιτρέψουν να 
ε�ισκεφτούµε τον άνθρω�ό µας, �ριν τον δολοφονήσουν. ∆εν εί�αν τί�οτα. Τότε 
τους εί�α: ‘Αφήστε τα �αιδιά ν’ α�οχαιρετήσουν τον �ατέρα τους· αφήστε τα να 
δεχτούν την ευχή του. ∆εν µ�ορούν να κάνουν κακό’. Σε λίγα λε�τά ήρθε ένα 
�ερι�ολικό, µας �ήρε και µας �ήγε σε ένα αστυνοµικό τµήµα, ό�ου µείναµε κλει-
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δωµένοι µέχρι να λάβει χώρα η α�οτρό�αιη �ράξη. Ω, δυστυχία, ή�ια το �οτήρι 
της οδύνης µέχρι τα κατακάθια, αλλά ακόµα �αραµένω ε�αναστάτρια». 

Μετά την εκτέλεση του συζύγου της, η Lucy ζει στη φτώχεια µε ένα 
εβδοµαδιαίο επίδοµα οκτώ δολαρίων (το οποίο αυξάνεται µε δύο δολά-
ρια για το κάθε απ’ τα παιδιά της) από την «Pioneer Aid and Support 
Association», µία οργάνωση µε σκοπό την ενίσχυση των οικογενειών των 
µαρτύρων της Haymarket και όλων αυτών που υποφέρουν λόγω της ε-
µπλοκής τους σε κοινωνικούς αγώνες. Παράλληλα, συνεχίζει να εργάζεται 
στο ραφείο, αν και όλο και περισσότερο την κερδίζουν οι πολιτικές της 
δραστηριότητες, συνεχίζοντας τον αγώνα για δικαίωση των συντρόφων της 
και υπεράσπιση των δικαιωµάτων των εργατών και της ελευθερίας. ∆εν 
αποτελεί άλλωστε υπερβολή το γεγονός ότι η αναγνώριση της πρωτοµα-
γιάς ως ηµέρα µνήµης κατά πολύ οφείλεται σε δικές της προσπάθειες. 
Γράφει η ίδια αργότερα, τον ∆εκέµβρη του 1911, στο «The Agitator»: «Η 
συγκέντρωση στη Haymarket αναφέρεται στην ιστορία ως ‘η εξέγερση των αναρ-
χικών της Haymarket’. Καµία άλλη εξέγερση δεν συνέβη εκεί, εκτός α�ό τη βία 
της αστυνοµίας… Η µεγάλη α�εργία του Μαΐου του 1886 ήταν ένα ιστορικό 
γεγονός µεγάλης αξίας, ε�ειδή ήταν για �ρώτη φορά �ου οι εργάτες α�ό µόνοι 
τους �ροσ�άθησαν ενωµένοι µε συντονισµένη δράση να µειώσουν τη διάρκεια της 
εργάσιµης ηµέρας… Αυτή η α�εργία ήταν η �ρώτη �ρος την κατεύθυνση της 
άµεσης δράσης σε µεγάλη κλίµακα». 
 

Επέκταση του αγώνα. ∆ηµιουργία των IWW 
Σταθερή κι ανυποχώρητη στη συνδικαλιστική της θέση, η Lucy πιστεύ-

ει σε µία εθελοντική ένωση εργατών, η οποία θα ενισχύσει τις κοινές σχέ-
σεις. Για το λόγο αυτό συνεχίζει να ασκεί κριτική στις τάσεις ρεφορµισµού 
που για άλλη µία φορά εισχωρούν στο κίνηµα, καθώς πιστεύει ότι δεν 
µπορεί µ’ αυτόν τον τρόπο να αφανισθεί ο ταξικός διαχωρισµός. Με την 
εµφάνιση νέων δεδοµένων στις εργασιακές σχέσεις (έκρηξη τεχνολογίας, 
αυτοµατοποίηση της εργασίας), η Lucy βλέπει τη σηµασία που θα έχει 
µία διεθνής οπτική για το εργατικό κίνηµα. 

Τον Οκτώβριο του 1888, έχοντας ήδη αποκτήσει τη φήµη του πολύ 
δυνατού ρήτορα και ακτιβιστή της κοινωνικής επανάστασης και µε ισχυ-
ροποιηµένη την φωνή της από την προσωπική της τραγωδία, πηγαίνει στο 
Λονδίνο προσκεκληµένη για σειρά οµιλιών πάνω στον Αναρχισµό και το 
εργατικό κίνηµα. Με την επιστροφή της και βλέποντας την ελευθερία που 
µπορεί κανείς να συναντήσει σε ευρωπαϊκά κράτη σε σχέση µε τις ΗΠΑ, 
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εντείνει την προσπάθειά της για την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου 
στη χώρα της. Στις περιοδείες της και πάλι συναντά την αντίδραση των 
αρχών, που σχεδόν σε κάθε πόλη προσπαθούν να µαταιώσουν τις οµιλίες 
της. Όµως, παρά τις κατ’ επανάληψη ενοχλήσεις και συλλήψεις επιµένει να 
διανέµει τα φυλλάδιά της και προχωρά σε δηµόσιες οµιλίες σ’ όλη τη χώ-
ρα πάντα µε την πολύτιµη βοήθεια τοπικών ακτιβιστών. 

Κι ενώ συνεχίζει να δίνει µε αµείωτη ένταση και αρκετή επιτυχία τους 
αγώνες της σε όλα τα πεδία, η προσωπική της ζωή εξακολουθεί να εξελίσ-
σεται αρνητικά: δύο χρόνια µετά το θάνατο του άντρα της, πεθαίνει η κό-
ρη τους Lulu Eda σε ηλικία 8 ετών, ενώ λίγο αργότερα πεθαίνει από φυ-
µατίωση σε ψυχιατρείο κι ο γιος τους, Albert Parsons Jr. 

Παρά την τραγωδία της, το 1891 µαζί µε τη L. Holmes ξεκινούν το 
βραχύβιο µηνιαίο έντυπο «Freedom: A Revolutionary Anarchist-Communist 
Monthly», διακηρύττοντας ότι οι µεγάλοι εργατικοί αγώνες που ήδη πραγ-
µατοποιούνταν (και θα συνεχίζονταν και τις ερχόµενες δεκαετίες του 1890 
και 1900) αποτελούν ένδειξη για τον ερχοµό της επανάστασης. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, η Lucy για άλλη µία φορά παίζει τον οικείο 
σε αυτήν ρόλο, δίνοντας πολλές οµιλίες, φέρνοντας σε επαφή άτοµα και 
οµάδες και οργανώνοντας το εργατικό κίνηµα, πράξεις που φυσικά της 
κοστίζουν αλλεπάλληλες συλλήψεις. Παράλληλα, για λίγο καιρό σχετίζεται 
µε τον νεαρό αναρχικό Martin Lacher, ο οποίος την βοηθά να εκδώσει 
την αυτοβιογραφία του Albert. 

Τα χρόνια που ακολουθούν, το εργατικό κίνηµα του Σικάγο ανταπο-
κρινόµενο στην αυξανόµενη εργατική αναταραχή, που έχει επεκταθεί σ’ 
όλη τη χώρα, κινητοποιείται οργανώνοντας ένα εργατικό συνέδριο τον 
Ιούνιο του 1905, αφού προηγούµενα ο Big Bill Haywood έχει φέρει σε 
επαφή αναρχικούς, σοσιαλιστές και εκπροσώπους εργατικών ενώσεων. 
Αυτό το συνέδριο αποτελεί την ιδρυτική πράξη της αναρχοσυνδικαλιστι-
κής εργατικής ένωσης «Βιοµηχανικοί Εργάτες του Κόσµου (Industrial 
Workers of the World, IWW)». Για τη Lucy Parsons, µία από τις πρώτες 
γυναίκες που εντάσσονται στη νέα οργάνωση, οι IWW αντικατοπτρίζουν 
πλήρως τις πολιτικές της πεποιθήσεις. Εστιασµένη πάντοτε στην ανάγκη 
καλής οργάνωσης σε αντίθεση προς τους αµερικανούς αναρχικούς των 
αρχών του 20ου αιώνα, που έχουν πια αποµακρυνθεί από την οργανωτική 
λογική τής νεκρής πια IWPA, η Lucy πιστεύει ότι η επανάσταση θα έρθει 
µέσα από ένα καλά οργανωµένο εργατικό κίνηµα που θα καταλάβει µέσω 
γενικής απεργίας και άµεσης δράσης τα µέσα παραγωγής. Γράφει το 
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1907: «Το αναρχικό ζήτηµα (ζήτηµα, γιατί τα τελευταία χρόνια κίνηµα δεν υ�ήρ-
ξε) στερείται ενός διαδικαστικού σχεδίου ή οργάνωσης. Οι οµάδες �ου υ�άρχουν 
α�αρτίζονται κυρίως α�ό νέους, ά�ειρους ανθρώ�ους �ου ο καθένας έχει τη δική 
του αντίληψη για τους αληθινούς στόχους του αναρχισµού. Προσω�ικά, �άντοτε 
υ�οστήριζα την ιδέα µιας συγκροτηµένης οργάνωσης �αράλληλα µε την �ροϋ�όθε-
ση της υ�ευθυνότητας των µελών, ό�ως τις µηνιαίες συνδροµές ή τη συγκέντρωση 
χρηµάτων για σκο�ούς �ρο�αγάνδας. Για τις α�όψεις µου αυτές µε έχουν α�οκα-
λέσει αναρχική ‘�αλιάς σχολής’ και άλλα τέτοια». 

Σε οµιλία της στο ιδρυτικό συνέδριο των IWW το 1905 καταγράφονται 
κάποιες από τις θέσεις της: «Τι εννοούµε όταν λέµε ‘ε�αναστατικό σοσιαλισµό’; 
Εννοούµε ότι η γη �ρέ�ει να ανήκει στους ακτήµονες, τα εργαλεία στους εργάτες 
και τα �ροϊόντα στους �αραγωγούς… Πιστεύω ότι, αν κάθε άντρας και κάθε γυ-
ναίκα �ου εργάζεται ή µοχθεί στα ορυχεία, τους µύλους, τα εργαστήρια, τα χωρά-
φια και τα εργοστάσια της α�έραντης Αµερικής µας α�οφάσιζε να κατακτήσει 
αυτά �ου δικαιωµατικά τού ανήκουν και να µην αφήσει κανένα αργόσχολο να ζει 
α�ό τον µόχθο του, τότε δεν θα υ�άρξει στρατός τόσο δυνατός για να σας σταµα-
τήσει, γιατί εσείς οι ίδιοι στρατός είστε… Η ά�οψή µου για την α�εργία του µέλ-
λοντος δεν είναι να κάνουµε α�εργία και να �εριµένουµε να �εινάσουµε, αλλά να 
α�εργούµε και να µένουµε στους χώρους ό�ου δουλεύουµε, να κάνουµε κατάληψη 
στα µέσα �αραγωγής… Ας �νίξουµε τέτοιες διαφορές, ό�ως εθνικότητα, θρη-
σκεία, �ολιτική, και ας κοιτάξουµε το άστρο της βιοµηχανικής δηµοκρατίας της 
εργασίας �ου ανατέλλει, γνωρίζοντας ότι έχουµε αφήσει �ίσω τα �αλιά και �ροχω-
ρούµε �ρος το µέλλον. ∆εν υ�άρχει καµία εξουσία στη γη �ου να µ�ορεί να στα-
µατήσει άντρες και γυναίκες �ου είναι α�οφασισµένοι �αρά τους κινδύνους να 
ζήσουν ελεύθερα… Ακόµα και τώρα ελ�ίζω να ζήσω για να δω το �ρώτο ξηµέ-
ρωµα της νέας ε�οχής, τότε �ου ο κα�ιταλισµός θα είναι �αρελθόν και η νέα βιο-
µηχανική δηµοκρατία, η κοινο�ολιτεία της εργασίας, θα εγκαθιδρυθεί». 

Συνειδητοποιώντας το πόσο σηµαντική για ένα κίνηµα αποτελεί η δυ-
νατότητα έκδοσης και η έντυπη προπαγάνδα, προσθέτει ως επιµελήτρια 
του αναρχικού εντύπου «The Liberator», το οποίο χρησιµοποιήθηκε κατά 
πολύ σαν µέσο επικοινωνίας και προπαγάνδας των IWW: «∆εν υ�άρχει 
άλλος τρό�ος να χτιστεί ένα κίνηµα, να ανα�τυχθεί και να �αραµείνει ισχυρό �αρά 
µόνο µέσα α�ό την ύ�αρξη εντύ�ου, τουλάχιστον εβδοµαδιαίου, αν δεν µ�ορεί 
καθηµερινό […] Το ‘The Liberator’ είναι το µόνο αγγλόφωνο αναρχικό έντυ�ο 
�ρο�αγάνδας στην Αµερική· για τον λόγο αυτό, οι σύντροφοι κι οι φιλικά �ροσκεί-
µενοι α�’ όλα τα µέρη της χώρας θα έ�ρε�ε να νιώθουν ως καθήκον να υ�οστηρί-
ξουν αυτό το έντυ�ο, να γράψουν σε αυτό, να συνεισφέρουν οικονοµικά και να 
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κάνουν την ε�ιτυχία του �ροσω�ικό τους µέληµα». Ταυτόχρονα, την περίοδο 
αυτή, η Lucy γράφει µία ιστορία του εργατικού κινήµατος, αναφέροντας 
σχετικά: «Οι αναρχικοί γνωρίζουν ότι µια µεγάλη �ερίοδος εκ�αίδευσης �ρέ�ει 
να �ροηγηθεί ο�οιασδή�οτε θεµελιώδους αλλαγής στην κοινωνία, ως εκ τούτου 
δεν �ιστεύουν στα �αρακαλετά για ψήφο και τις �ολιτικές εκστρατείες, αλλά στην 
ανά�τυξη της ελεύθερης σκέψης». 

Παράλληλα, µέσα από τους IWW και το Liberator βρίσκει έδαφος ν’ 
αναπτύξει τις θέσεις της για την ανισότητα των δύο φύλων και όντας πολυ-
γραφότατη συνεισφέρει σηµαντικά στους αγώνες των γυναικών. Στο ίδιο 
συνέδριο το 1905 προσθέτει: «Ό�οτε �ρέ�ει να µειωθούν οι µισθοί, η κα�ιτα-
λιστική τάξη χρησιµο�οιεί τις γυναίκες για να τους µειώσει, και, αν είναι κάτι �ου 
εσείς οι άντρες �ρέ�ει να κάνετε στο µέλλον, είναι να οργανώσετε τις γυναίκες». 
Στα περιοδικά µε τα οποία συνεργάζεται κάνει αφιερώµατα σε διάσηµες 
γυναίκες και καταπιάνεται µ’ ένα σωρό ζητήµατα, όπως ο γάµος, το διαζύ-
γιο ή ο έλεγχος των γεννήσεων και το δικαίωµα της γυναίκας να αποφασί-
ζει µόνη της για όλα αυτά. 

Το 1909, στα πλαίσια της προπαγάνδας των IWW υπέρ του εργατικού 
κινήµατος, η Lucy βρίσκεται στον Καναδά για σειρά οµιλιών, δραστηριό-
τητα που θα ασκήσει και στις επόµενες δεκαετίες, ενώ ήδη από το 1907-
1908 αναλαµβάνει ηγετική θέση στον αγώνα απέναντι στην πείνα και την 
ανεργία, κηρύττοντας «… ώµο µε ώµο, α�ό κοινού, θα έ�ρε�ε να ξεσηκωθείτε 
και να �άρετε ό,τι σας ανήκει». Το 1914, στο Σαν Φρανσίσκο δηµιουργεί 
µέσω των IWW µία επιτροπή ανέργων, πιέζοντας την κυβέρνηση να χα-
ράξει κοινωνική πολιτική. Αρνούµενες οι αρχές της πόλης να αναγνωρί-
σουν την επιτροπή, πραγµατοποιείται µεγάλη πορεία ανέργων µε επικεφα-
λής άνεργες γυναίκες, η οποία ωθεί την «Αµερικανική Οµοσπονδία Εργα-
σίας» και το «Σοσιαλιστικό Κόµµα» να ενεργοποιηθούν και η πίεση να 
γενικευτεί. Παρόµοιες δράσεις πραγµατοποιούνται και τον Ιανουάριο του 
1915, όταν η Lucy οργανώνει µε επιτυχία στο Σικάγο διαδηλώσεις ενάντια 
στη φτώχεια και την πείνα, γεγονός που οδηγεί στη σύλληψή της. Λίγο 
αργότερα, οι προσπάθειες έχουν αποτέλεσµα, καθώς η κυβέρνηση υπό την 
πίεση των γεγονότων ανακοινώνει την έναρξη σχετικού προγράµµατος. 
 

Συνεργασία µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα 
Γύρω στο 1925, η Lucy αρχίζει να συνεργάζεται µε το νεοϊδρυθέν 

Κοµµουνιστικό Κόµµα και το 1927 συνδέεται µε τη «National Commit-
tee of the International Labor Defense», µία κοµµουνιστική οργάνωση 
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που εργάζεται για τα δικαιώµατα των διωκοµένων ακτιβιστών και των αδί-
κως κατηγορουµένων αφροαµερικανών. 

Ποιοι είναι οι λόγοι, όµως, που ωθούν, τη Lucy να σχετιστεί µε κοµ-
µουνιστικές οµάδες και οργανώσεις; Είναι γνωστό ότι το αναρχικό κίνηµα 
µετά τη Haymarket έχει συρρικνωθεί και δεν µπόρεσε ξανά να αποκτήσει 
τη µαζικότητά του µέχρι την ίδρυση των IWW, που τελικά στραγγαλίζο-
νται κι αυτοί από την κρατική παρέµβαση, ενώ πολλά από τα µέλη τους 
φυλακίζονται ή εκδιώκονται. Η Lucy δεν βλέπει κανένα µέλλον στο κίνη-
µα και η απογοήτευσή της για την πορεία του γίνεται εµφανής στα γραπτά 
της. Σε κάποιο απ’ αυτά, το 1934, γράφει σ’ έναν νέο αναρχικό: «Στο 
γράµµα σου µιλάς για ένα ‘κίνηµα’. Πού είναι αυτό; Αυτό το λες κίνηµα; Η Α-
ναρχία είναι τελειωµένο θέµα στην αµερικανική ζωή σήµερα». Κι αλλού προσθέ-
τει: «Ο Αναρχισµός στην τωρινή γενιά δεν έχει αναδείξει καµία συγκροτηµένη 
οργάνωση, µόνο κά�οιες λίγες οµάδες �ου αγωνίζονται χλιαρά διασκορ�ισµένες σ’ 
αυτήν την αχανή χώρα, �ου συσκέ�τονται �ότε �ότε, συζητάνε και µετά �άνε σ�ί-
τια τους». 

Μέσα, λοιπόν, από τη συνεργασία της µε το Κ.Κ. και µέσω της προο-
πτικής διαµόρφωσης ταξικής συνείδησης, η Lucy βλέπει µία προσπάθεια 
προς την επανάσταση, προσπάθεια που εκείνον τον καιρό παντελώς απου-
σιάζει από τους συντροφικούς της κύκλους. Η ίδια, άλλωστε, αποκαλύπτει 
τους λόγους: «Συνεργάστηκα µε το International Labour Defense, ε�ειδή ήθελα 
να κάνω κάτι για να βοηθήσω τα θύµατα του κα�ιταλισµού �ου αντιµετώ�ιζαν 
�ρόβληµα, κι όχι α�λά να µιλάω, να µιλάω, να µιλάω…» και αφιερώνεται στην 
υπεράσπιση των αδυνάτων, των φτωχών αλλά και διαφόρων ακτιβιστών και 
αναρχικών, τους οποίους το κατεστηµένο κυνηγά. Οι δίκες των Scotts-
boro Eight1, των Sacco και Vanzetti αλλά και οι υποθέσεις των Tom 
Mooney, Angelo Hearndon και Warren Billings φανερώνουν τη συνεχή 
της προσπάθεια να ξεσκεπάσει το φασισµό του δικαστικού συστήµατος. 

Η εµπλοκή της αυτή και η συνεργασία της µε µέλη αµερικανικών κοµ-
µουνιστικών οµάδων κάνουν κάποιους να ισχυρίζονται ότι το 1939 η 
Lucy, θορυβηµένη από την επέλαση εκείνη την εποχή και του φασισµού, 
προσχωρεί τελικά στο Κ.Κ., εικασία που τελικά πειστικά έχει καταρριφθεί 
από πολλούς ερευνητές. Η επιλογή της άλλωστε να δουλέψει µαζί µε κοµ-

                                                 
1 The Scottsboro Trial. Την άνοιξη του 1931, οκτώ νεαροί αφροαµερικανοί κατηγο-

ρήθηκαν για το βιασµό δύο λευκών γυναικών και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Η εκ-
στρατεία υποστήριξής τους αποτέλεσε σηµείο αναφοράς στον αγώνα για τα πολιτικά 
δικαιώµατα και πηγή έµπνευσης για µελλοντικούς ακτιβιστές. 
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µουνιστές δίχως να προδώσει τις πολιτικές της θέσεις εξηγείται επαρκώς 
µε τα όσα η ίδια δηλώνει στην οµιλία της κατά τους εορτασµούς της πρω-
τοµαγιάς του 1930, και ενώ ήδη συνεργάζεται µε την ILD. Σ’ αυτήν, δη-
λώνει την υποστήριξή της στα µέλη του Κ.Κ. που βρίσκονται έγκλειστοι 
στις φυλακές και ευθαρσώς διακηρύσσει: «Και βέβαια είµαι αναρχική. Και δεν 
αισθάνοµαι ότι �ρέ�ει να α�ολογηθώ γι’ αυτό σε κανέναν, αφού o Αναρχισµός 
είναι αυτός �ου στη µήτρα του κουβαλά τον σ�όρο της Ελευθερίας».  
 

Τελευταίοι αγώνες και θάνατος             
Αν και τα χρόνια περνούν, η Lucy δεν εγκαταλείπει ποτέ την προσπά-

θειά της να διαδώσει τον αναρχισµό και την ιδέα της εργατικής πάλης. Σε 
µια απ’ τις λίγες φορές που της επιτρέπεται να µιλήσει, στο Metropolitan 
Hall µπροστά σε πλήθος χιλιάδων ανέργων λέει: «Έφτασε για µένα η ε�οχή 
του τρύγου. ∆εν κρύβω το γεγονός ότι µαζί µε άλλους ειλικρινείς αναρχικούς θα 
εκµεταλλευτούµε την κατάστασή σας για να σας διδάξουµε τις αρχές αυτού �ου 
θεωρούµε αληθινό. Είστε οι µόνοι �ου �αράγετε· γιατί να µην µ�ορείτε να κατα-
ναλώσετε; Αν σας καταφέρουµε να ξεσηκωθείτε και να δράσετε α�εγνωσµένα, 
τότε θα σώσετε τον εαυτό σας. Το σηµερινό κοινωνικό σύστηµα είναι σά�ιο α�’ την 
κορφή µέχρι τα νύχια. Αυτό �ρέ�ει να το καταλάβετε και να συνειδητο�οιήσετε 
ότι ήρθε ο καιρός να το καταστρέψετε». 

Ακόµα και τα τελευταία χρόνια της ζωής της, όταν έχει ήδη αρχίσει να 
χάνει το φως της, η Lucy είναι ενεργή στον αγώνα ενάντια στην καταπίεση 
και τον φασισµό. Γράφει ο Steve Fraser γι’ αυτήν: «… κυρτωµένη απ’ τα 
γεράµατα και σχεδόν τυφλή, τόσο φτωχή, όπως ακριβώς τη µέρα που είχε 
φτάσει στο Σικάγο µισό αιώνα νωρίτερα, διοργάνωσε το Νοέµβριο του 
1937 µία συγκέντρωση για τα 50 χρόνια της εκτέλεσης των µαρτύρων της 
Haymarket». Τον Φεβρουάριο του 1941 και σε ηλικία 88 ετών δίνει την 
τελευταία µεγάλη της διάλεξη, όταν και µιλά στο International Harvester. 

Από το «Principles of Anarchism» µεταφέρουµε: «Κατά τη γνώµη µου, ο 
αγώνας για ελευθερία είναι τόσο µακρύς και τα λίγα βήµατα �ου κάναµε κατακτή-
θηκαν µε �ολύ µεγάλη θυσία α�ό τους λαούς του 20ου αιώνα για να συναινέσουµε 
να εκχωρήσουµε σε ο�οιοδή�οτε �ολιτικό κόµµα τη διαχείριση των κοινωνικών και 
οικονοµικών µας υ�οθέσεων. Όσοι είναι εξοικειωµένοι µε την ιστορία γνωρίζουν 
καλά ότι ο άνθρω�ος, όταν α�οκτήσει εξουσία, θα την καταχραστεί· γι’ αυτό, λοι-
�όν, και για άλλους λόγους, εγώ, µετά α�ό �ροσεκτική σ�ουδή κι όχι �αρορµητικά, 
α�ό ένας ειλικρινής, σοβαρός, �ολιτικός σοσιαλιστής �έρασα στην α-�ολιτική φάση 
του Σοσιαλισµού, τον Αναρχισµό, ε�ειδή �ιστεύω ότι µ�ορώ στη φιλοσοφία του να 
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βρω τις κατάλληλες συνθήκες για την �ληρέστερη ανά�τυξη των µεµονωµένων 
κοινωνικών µονάδων, η ο�οία δεν µ�ορεί �οτέ να �ραγµατωθεί κάτω α�ό κυβερ-
νητικούς �εριορισµούς. Η φιλοσοφία του αναρχισµού �ερικλείεται στη λέξη ‘Ε-
λευθερία’· και είναι τόσο �εριεκτική, ώστε να �εριλάβει µέσα της όλα αυτά �ου 
συµβάλλουν στην �ρόοδο. Ο Αναρχισµός δεν θέτει κανένα α�ολύτως εµ�όδιο και 
καµία �ροϋ�όθεση στην ανθρώ�ινη �ρόοδο ή τη σκέψη και τί�οτα δεν θεωρείται 
τόσο αληθινό ή τόσο σίγουρο, �ου να µην µ�ορούν οι µελλοντικές ανακαλύψεις να 
το καταρρίψουν· ε�οµένως, ο Αναρχισµός έχει µόνο µία αλλά αλάθητη και αµετά-
βλητη αρχή, την ‘Ελευθερία’. Ελευθερία ν’ ανακαλυφθεί ο�οιαδή�οτε αλήθεια, 
ελευθερία να ανα�τυχθεί, να ζήσει φυσικά και �λήρως». 

Τελικά, µετά από µια ζωή γεµάτη ένταση και πάθος, στις 7 Μαρτίου 
του 1942, η Lucy Parsons ακούραστη µα προπάντων αλύγιστη φεύγει από 
τη ζωή, όταν ξεσπά φωτιά στο σπίτι όπου διαµένει. Την επόµενη µέρα 
πεθαίνει µαζί της και ο αγαπηµένος της από το 1910 George Markstall, ο 
οποίος πέφτει στη φωτιά και προσπαθεί να τη σώσει. Κατά µία έννοια, ο 
αγώνας της για την ελευθερία συνεχίζεται και µετά το θάνατό της, αφού το 
κατεστηµένο προσπαθεί για µια ακόµα φορά να τη σιωπήσει: η βιβλιοθή-
κη της, η οποία εκτός από το προσωπικό της υλικό, γράµµατα και έγγρα-
φα περιλαµβάνει 1.500 τίτλους βιβλίων, κατάσχεται από το FBI. Σύµφωνα 
µε την Ashbaugh, η Lucy θάβεται στο Σικάγο, κοντά στο µνηµείο του 
Haymarket, στο νεκροταφείο του Waldheim. 
 

***** 
 

Επιλογικά, τα λόγια που η ίδια, το Νοέµβριο του 1912, έχει απευθύνει 
στους νεκρούς της Haymarket, δικαιωµατικά επιστρέφουν σ’ αυτήν: «Μό-
λις τώρα αρχίσατε να ζείτε στις καρδιές όλων αυτών �ου αγα�ούν την ελευθερία. 
Γιατί τώρα, χρόνια αφότου φύγατε, χιλιάδες α�ό αυτούς �ου τότε ήταν αγέννητοι 
δείχνουν ενδιαφέρον να µάθουν για τις ζωές και το ηρωικό σας µαρτύριο, και όσο 
�ερνούν τα χρόνια τόσο �ιο έντονα θα λάµψουν τα ονόµατά σας και τόσο �ερισσό-
τερο θα σας εκτιµήσουν. Όλοι αυτοί, �ου τόσο άθλια σας δολοφόνησαν, κάτω α�ό 
το σχήµα του νόµου -του νόµου του λυντσαρίσµατος- σε ένα δικαστήριο υ�οτιθέµε-
νης δικαιοσύνης, ξεχάστηκαν. Ανα�αυτείτε, σύντροφοι, ανα�αυτείτε. Όλα τα αύ-
ριο δικά σας είναι!». 

Τελικά, η Lucy Parsons… η θρασύς έγχρωµη αγγλόφωνη που εισχώ-
ρησε στα επαναστατικά κινήµατα, τα οποία µέχρι τότε κατακλύζονταν 
από άντρες γερµανούς µετανάστες· το δραστήριο µέλος πολλών οµάδων 
και συλλογικοτήτων και ιδρυτικό µέλος της IWPA και των IWW· η ε-
µπνευσµένη ρήτορας και διαµορφωτής πολιτικής σκέψης, που κυνηγήθηκε 
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όσο λίγοι, αλλά κράτησε ζωντανό το παράδειγµα δράσης και αγωνιστικό-
τητας· η συγγραφέας ρηξικέλευθων άρθρων, που πρόσφεραν φρέσκιες ιδέ-
ες για θέµατα, όπως η φτώχεια και ο ρατσισµός, αλλά και ριζοσπαστική 
οπτική σχετικά µε την οργάνωση του κινήµατος και την άµεση δράση· η 
εκδότης εφηµερίδων και εντύπων επαναστατικής σκέψης και µόνιµη συ-
νεργάτης σε διάφορα έντυπα και περιοδικά· η οργανώτρια απεργιών και 
µαζικών διεκδικήσεων και πρωτοπόρος στην ιδέα της καθιστικής απεργί-
ας· η αστείρευτη υπερασπιστής των αδυνάτων αλλά και αναρχικών και 
εργατών ακτιβιστών· η ατρόµητη καταγέλλουσα της καταπίεσης των α-
φροαµερικανών και υποκινήτρια σε αυτοάµυνα απέναντι στη ρατσιστική 
βία, εβδοµήντα χρόνια πριν το κηρύξουν αυτό οι Μαύροι Πάνθηρες· η 
εµπράκτως µαχητική φεµινίστρια, πριν καν υπάρξει αυτή η λέξη· η γυναί-
κα που τίποτε λιγότερο από την επανάσταση δεν θεωρούσε ικανό ν’ αλλά-
ξει το καπιταλιστικό σύστηµα και ανάγκασε την αστυνοµία του Σικάγο να 
τη θεωρεί «πιο επικίνδυνη από χίλιους ταραχοποιούς»… δεν είναι απλά η 
χήρα του Albert Parsons. Είναι η Lucy Parsons! 
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… στην πράξη 
 

∆ηµήτρης Κωνσταντίνου 
Χωρίς πίστη, χωρίς νόµο, χωρίς βασιλιά1 

 
Το ταξίδι αυτό αφιερώνεται στην κοινωνία των Ζα�ατίστας, 

�ου µετά α�ό 14 χρόνια ανθεί και ανθίσταται.  
 

∆υστυχώς, η συντηρητικότητα είναι βαθιά ριζωµένη στις ψυχές των αν-
θρώπων. Πέρα από µια έµφυτη ανάγκη για σιγουριά και ασφάλεια, το µε-
γαλύτερο ποσοστό της καλλιεργείται ως µαθηµένη συµπεριφορά από ένα 
ολόκληρο σύστηµα, που διαιωνίζεται εις βάρος των πολλών. Κι όταν κά-
ποιοι τολµούν να διανοηθούν το διαφορετικό, µια κοινωνία βασισµένη σε 
τελείως διαφορετικές αρχές (ή µια κοινωνία που θα κάνει πράξη αυτά που 
µέχρι τώρα διακηρύσσονται υποκριτικά και µένουν κενά λόγια), η αντί-
δραση της συντηρητικής ψυχής είναι απόλυτα προβλέψιµη. Η δική της 
ανεπάρκεια γεννά σκοτεινή ζηλοφθονία για κείνους που οραµατίζονται µια 
διαφορετική κοινωνία και αγωνίζονται να την κατακτήσουν. Η µαθηµένη 
δειλία χρωµατίζει όλη τη συµπεριφορά της. Σκύβει το κεφάλι και εξοργί-
ζεται µε κείνους που δεν κάνουν το ίδιο. 

Στο επίπεδο των επιχειρηµάτων, όµως, όσοι εναντιώνονται στο και-
νούργιο είναι φτωχοί και καταφεύγουν µόνιµα στον κυνισµό· στην ανιστό-
ρητη υπόθεση ότι τα πράγµατα δεν αλλάζουν· ήταν, είναι και θα είναι πά-
ντα έτσι. Σαν αντίλαλος ακούγεται η στερεότυπη απάντηση σε κάθε ριζο-
σπαστική πρόταση: «… αυτά είναι θεωρίες, δε γίνονται στην πράξη». Μ’ 
αυτόν τον τρόπο θάβονται οι τύψεις για την αναισθησία απέναντι στις κα-
θηµερινές τραγωδίες µιας κοινωνίας, έτσι δικαιολογείται η απραξία και η 
λούφα στην ασφάλεια µιας ετοιµοπαράδοτης αλλά τόσο προβληµατικής 
πραγµατικότητας. 

Αν, όµως, «ό,τι υπάρχει, είναι κι εφικτό», όπως διακήρυττε ο κουάκερος 
οικονοµολόγος Κ. Μπόουλντινγκ, τότε αξίζει να διδαχθούµε από την ι-
στορία του ανθρώπινου είδους. Πάµπολλοι ανθρωπολόγοι αναδεικνύουν 
κοινωνίες που µας δείχνουν ότι µια ριζοσπαστικά διαφορετική ζωή σε ο-
ρισµένους τοµείς υπήρξε στο παρελθόν και ότι αυτό που ζούµε σήµερα 
δεν είναι αιώνιο αλλά µόνο µια εφήµερη ανθρώπινη κατασκευή.  

                                                 
1 Η εισαγωγή του κειµένου πρωτοδηµοσιεύτηκε στη µηνιαία εφηµερίδα «ΒΑΒΥ-

ΛΩΝΙΑ», ένθετο «Ζ», το Φλεβάρη του 2009. 
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Ορισµένα βασικά συστατικά αυτού που αποκαλούµε αναρχική ουτοπία 
ήταν βιωµένη πραγµατικότητα για αναρίθµητες κοινωνίες επί χιλιάδες έτη, 
προτού κυριαρχήσει µε φωτιά και τσεκούρι ο «πολιτισµός» της ∆ύσης. Η 
ηλικία του homo sapiens αγγίζει τα 200.000 χρόνια2, ενώ µόλις πριν από 
15.000 χρόνια αναδύθηκε η γεωργία και η κτηνοτροφία, που κατέληξαν 
στον καπιταλισµό τα τελευταία 300 χρόνια. Βεβαίως, ελάχιστες αρχαϊκές 
κοινωνίες επιβιώνουν σήµερα εξαιτίας της µαζικής τους εξόντωσης, αλλά 
άφησαν πίσω τους πληθώρα στοιχείων και το γεγονός της µακροβιότητάς 
τους σηµαίνει πολλά.  

Αρκεί να απεγκλωβιστούµε από την ελληνοκεντρικότητα της ∆υτικής 
παράδοσης, για να µπορέσουµε να δούµε τον πλούτο που έχουν να µας 
διδάξουν αµέτρητες άλλες, λογοκριµένες κοινωνικές οργανώσεις. Οι Ε-
βραίοι ως περιούσιος λαός, η άρια φυλή του Χίτλερ και η απόλυτη µονα-
δικότητα της αρχαιοελληνικής δηµοκρατίας είναι το ίδιο σωβινιστικό πα-
ραµύθι. Κι αν ο Κ. Καστοριάδης θεωρούσε καταχρηστικό τον όρο «δη-
µοκρατία» για τα συµβούλια των Ιροκέζων, λόγω µη αυτοθέσµισης, αν-
θρωπολόγοι σαν τον Γκρέµπερ3 µας θυµίζουν ότι η οργάνωση των Ιροκέ-
ζων ήταν βασισµένη σε συνθήκη, κοινή συµφωνία, υποκείµενη σε συνεχή 
επαναδιαπραγµάτευση. Παρόµοια, ο ανθρωπολόγος Κλαστρ4 διαπιστώνει 
για τους Ινδιάνους της Αµερικής ότι βλέπουν την ύπαρξη εξουσίας ως την 
ίδια την επανεµφάνιση της φύσης, ως απειλή για τον πολιτισµό τους. ∆εν 
αγνοούν την έννοια της εξουσίας, αλλά αυτοθεσµίζονται,  έτσι ώστε να µην 
της επιτρέψουν να εµφανισθεί.  

Από την άλλη, σε συµφωνία µε τον Καστοριάδη, ο Μ. Μπούκτσιν υπο-
βαθµίζει τη δηµοκρατικότητα των µη ∆υτικών κοινωνιών τονίζοντας ότι 
βασίζονται στη συγγένεια, παραβλέποντας έτσι αντίθετα παραδείγµατα 
πολλών κοινοτήτων όπως στη Μαγαδασκάρη ή στο Μπαλί, και αρνούµε-
νος να δει τη δηµοκρατική πραγµατικότητα αυτών των κοινωνιών, πολύ 
πιο ουσιαστική από τις αντίστοιχες ∆υτικές, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή 
µη του θεσµού της συγγένειας. Οι περισσότεροι ακαδηµαϊκοί, όµως, ε-
στιάζουν στο γεγονός ότι η τεράστια πλειοψηφία των αρχαϊκών κοινωνιών 
δε µεταχειρίζεται τη διαδικασία της ψήφου5. Πράγµατι, κοινωνίες αυτές 

                                                 
2 http://anthro.palomar.edu/homo2/mod_homo_4.htm.  14/11/2008. 
3 D. Graeber, Α�οσ�άσµατα µιας Αναρχικής Ανθρω�ολογίας, Στάσει Εκπίπτοντες, 

2007, σ. 95. 
4 Pierre Clastres, Η Κοινωνία Ενάντια στο Κράτος, Αλεξάνδρεια, 1992, σ. 52. 
5 Ibid Graeber, σ. 96.  
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επιµένουν στην προσωπική επαφή και στη συναινετική διαδικασία, γεγονός 
µάλλον αξιέπαινο και όχι κατακριτέο.  

Οι πρώτοι περιηγητές στη Βραζιλία και πολλοί εθνογράφοι υπογράµ-
µιζαν πως η σηµαντικότερη ιδιότητα του Ινδιάνου φύλαρχου ήταν ότι δεν 
είχε στα χέρια του σχεδόν καµία εξουσία, ήταν στην υπηρεσία της κοινω-
νίας. Το αξιοµνηµόνευτο της πολιτικής οργάνωσης της πλειοψηφίας των 
ινδιάνικων κοινωνιών ήταν η έλλειψη κοινωνικής διαστρωµάτωσης και ε-
ξουσίας. Οι Όνα και οι Γιαγκάν της Γης του Πυρός δεν είχαν καν το θε-
σµό της φυλαρχίας, ενώ στη γλώσσα των Τζιβάρο δεν υπήρχε λέξη για τον 
«αρχηγό»6.  

Σύµφωνα µε την κοινωνιολόγο-ψυχολόγο Τσ. Γκλέντινινγκ7, η αµεσο-
δηµοκρατική διαδικασία εφαρµόζεται πραγµατικά στις θηρευτικές-
τροφοσυλλεκτικές κοινωνίες, στους ανθρώπους της φύσης, καταρρίπτοντας 
την προκατάληψή µας που τους θεωρεί «πρωτόγονους». Αντίθετα µ’ αυτά 
που πιστεύουµε για τους αρχηγούς της φυλής και τους µάγους αυτών των 
κοινοτήτων, πολύ σπάνια αυτοί είναι καταπιεστικοί, αυταρχικοί εξουσια-
στές. Λόγω της διαπροσωπικής επαφής, καθώς και των ελεύθερων συµ-
βουλίων, κάθε µέλος έχει τη δυνατότητα να µιλήσει, να κάνει προτάσεις, 
να συµµετάσχει στην καθοδήγηση της κοινότητας. Η ιεραρχία δεν είναι 
καθόλου αναπτυγµένη, αποκρυσταλλωµένη, ούτε και τους χρειάζεται· ό-
πως «σε µία πτήση σµήνους πουλιών, που κάνει ελιγµούς στον αέρα, κα-
νείς δεν είναι αρχηγός και κανείς δεν είναι ακόλουθος· απλά όλα πετούν 
µαζί»8.  

Επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω, ο Τζ. Μάντερ µας υπενθυµίζει ότι οι 
ευρωπαίοι άποικοι, όταν αποβιβάστηκαν στις ακτές της Β. Αµερικής, κου-
βαλούσαν µαζί τους µία έντονη ανάγκη για δηµοκρατία. Επειδή, όµως, 
πέρασαν όλη τη ζωή τους στις µοναρχίες της Ευρώπης, δε γνώριζαν ούτε 
πώς να τη θεσµοθετήσουν, ούτε πώς να τη λειτουργήσουν. Ευτυχώς γι’ 
αυτούς συνάντησαν τους ιθαγενείς και διαπραγµατεύτηκαν µαζί τους σύµ-
φωνα µε τον «ινδιάνικο τρόπο»: σε δηµοκρατικά συµβούλια βασισµένα 
στη συναίνεση9. Τελικά, οι πατέρες των ΗΠΑ δηµιούργησαν ένα σύνταγ-

                                                 
6 Ibid, Clastres, σ. 34, 35. 
7 Chellis Glendinning, My Name is Chellis & I'm in Recovery from Western Civilization, 

Shambhala Publications, 1994.  
8 Dolores LaChapelle, Earth Wisdom, L.A. Guild of Tudor Press 1978, 81. Από 

Glendinning, 1994. 
9 Jerry Mander, In the Absence of the Sacred, Sierra Club Books 1991, 230-35. Επίσης, 

Robert Venables, American Indian Influences on the American Founding Fathers, από το 
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µα, σχετικό µε τις αρχές του διαφωτισµού και του κουακερισµού, αλλά 
βασισµένο ουσιαστικά στις µεθόδους που είχαν γνωρίσει από τους αυτό-
χθονες.  

Κι όµως, οι ∆υτικοί του 16ου αιώνα περιέγραφαν µε βδελυγµία τις ιν-
διάνικες κοινωνίες:  ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ, ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΙ-
ΛΙΑ10. Στα πωρωµένα τους µυαλά τότε (όπως και στα δικά µας σήµερα) η 
πίστη αφορούσε µόνο το δικό τους υπερβατικό, άυλο Θεό. Νόµος ήταν 
µόνο οι κανόνες που κατασκεύαζαν οι άρχοντες για να επιβάλλουν δια 
πυρός τα συµφέροντά τους. Ενώ η ∆υτική-χριστιανική φιλοσοφία τούς 
είχε κάνει πλύση εγκεφάλου ότι η ζωή είναι αδύνατη χωρίς την ύπαρξη 
κάποιου βασιλιά-απόλυτου εξουσιαστή.  

Η συντηρητική σκέψη, προκειµένου να µην κλονιστούν τα σαθρά της 
θεµέλια, θα σπεύσει να χλευάσει πλήθος µη ∆υτικές κοινωνίες ως πρωτό-
γονες. Θα επιδείξει το ρατσισµό της, επειδή έχει εκπαιδευτεί να κοιτάζει 
τα πράγµατα αποικιοκρατικά και µε βάση την ιδεοληψία του εξελικτι-
σµού, της αναγκαστικής, µονόδροµης προόδου της ανθρώπινης κοινωνίας. 
Υποτίθεται ότι ο περίφηµος ∆υτικός πολιτισµός, η κοινωνία που ονοµά-
ζουµε καπιταλιστική,  επειδή επιβλήθηκε, είναι και το αποκορύφωµα των 
οργανωτικών προσπαθειών του ανθρώπου.  

Κι όµως, διακεκριµένοι επιστήµονες, όπως ο ιστορικός Ε. Χόµπσµπα-
ουµ ή ο κοινωνιολόγος Α. Γκίντενς, υποστηρίζουν το αντίθετο. Κάποιες 
κοινωνίες του παρελθόντος υπήρξαν πολύ καλύτερες σ’ ορισµένους τοµείς 
από τις σύγχρονες καπιταλιστικές, απέρριπταν τον πόλεµο και την εξουσί-
α, έδιναν έµφαση στη συνεργασία και όχι στον ανταγωνισµό11. Ακόµη και 
στον τοµέα της οικονοµίας, οι κοινωνίες αυτές είναι συκοφαντηµένες. 
Σύµφωνα µε τον Κλαστρ, ονοµάστηκαν κοινωνίες της επιβίωσης, επειδή 
αρνούνταν να παράγουν άχρηστο πλεόνασµα. Αλλά αυτό που αρνήθηκαν 
αυτές οι κοινωνίες ήταν η υπερβολή· οι άνθρωποι µόνο δια της βίας εργά-
ζονται πέραν των αναγκών τους. Σωστότερα εκφράστηκε γι’ αυτές ο αν-
θρωπολόγος Μ. Σάλινς: πρώτες κοινωνίες του ελεύθερου χρόνου, πρώτες 
κοινωνίες της αφθονίας12.  

Τελικά αληθεύει ότι ο µόνος τοµέας στον οποίο η ανθρωπότητα ση-

                                                                                                        

Exiled in the Land of the Free, Clear Light Publishers 1992, 73-124. Από Glendinning, 
1994.   

10 Ibid, Clastres, σ. 215. 
11 A. Giddens, Κοινωνιολογία, Gutenberg, 2002, 104. 
12 Marshall Sahlins, Stone Age Economics, Aldine Transaction, 1972. 
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µειώνει διαρκώς πρόοδο είναι η εντατικοποίηση της εκµετάλλευσης της 
φύσης· κάτι που µπορεί να έχει τραγική κατάληξη για τον πλανήτη ολό-
κληρο13.  

Και αν η συντηρητική σκέψη προσπαθεί απεγνωσµένα να διασώσει ότι 
απέµεινε από το ιδεολογικό της καταφύγιο, επιµένοντας ότι είναι αδύνατο 
να γυρίσουµε το χρόνο πίσω, τότε διατυµπανίζω ότι ο στόχος δεν είναι να 
µεταλλαχτούµε σε κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες, αλλά το εξής αυτονόητο: να συνειδη-
το�οιήσουµε ότι το διαφορετικό είναι εφικτό, να γνωρίσουµε τα θετικά στοιχεία 
τόσων άλλων κοινωνιών, που µέχρι τώρα περιφρονούσαµε, και να τα εν-
σωµατώσουµε ανάλογα χωρίς προκατάληψη. 

Αναπόφευκτα, κατά την εξερεύνηση αυτών των πολιτισµών γεννιέται το 
θεµελιώδες ζήτηµα του µεγέθους. Είναι προφανές ότι ο δικός µας πολιτι-
σµός, χάρη στον αστισµό που επιβλήθηκε από τον καπιταλισµό, χαρα-
κτηρίζεται από τεράστιες συγκεντρώσεις πληθυσµού. Σύµφωνα, όµως, µε 
τον πολιτικό φιλόσοφο Λέοπολντ Κερ «όταν κάτι είναι λάθος, τότε είναι 
πολύ µεγάλο», ενώ ο νεολουδίτης Κιρκπάτρικ Σέιλ αναφέρει ειρωνικά ότι 
«αν το ποντίκι έπρεπε να είναι τόσο µεγάλο όσο ο ελέφαντας, θα γινόταν 
ελέφαντας. ∆ηλαδή θα είχε τέτοια χαρακτηριστικά, όπως τα τεράστια, 
κοντόχοντρα πόδια, που θα του επέτρεπαν να στηρίξει το υπερβολικό 
βάρος».  

Ο ανθρωπολόγος Τζ. Μπέρντσελ14 ορίζει ως ιδανικό µέγεθος µιας κοι-
νότητας Αβοριγίνων στην Αυστραλία τους 500 ανθρώπους· αριθµός που 
φαντάζει απλησίαστος για τα δικά µας δεδοµένα. Η σύγχρονη υπερβολική 
συγκέντρωση πληθυσµού και η επακόλουθη µαζικοποίηση αποτελεί δυσε-
πίλυτο ζήτηµα, αλλά πρέπει να λυθεί, και αυτό που απαιτείται πρώτα απ’ 
όλα είναι η ανθρώπινη βούληση. Η α�οκέντρωση των κοινωνιών, δηλαδή η 
δηµιουργία αυτοδιαχειριζόµενων πυρήνων σε κάθε πτυχή και υποτοµέα 
της ανθρώπινης κοινωνικής ζωής, καθώς και ο τεµαχισµός των αστικών µα-
ζών, η επιστροφή στο σχήµα των κωµοπόλεων, ίσως αναστρέψουν την 
καταστροφική µας πορεία.   

Ο σύγχρονος τρόπος οργάνωσης δεν είναι µονόδροµος, παρά την α-
ντίθετη διακήρυξη της Θάτσερ και των απανταχού θατσεριστών ότι «δεν 
υπάρχει εναλλακτικός δρόµος». Αµέτρητοι πολιτισµοί διαφορετικοί από 
το ∆υτικό δεν υστερούν σε τίποτα. Εµφανίζουν αρνητικά στοιχεία, αλλά 
και πολλά θετικά τα οποία αξίζει να εξερευνήσουµε για το δικό µας καλό, 

                                                 
13 E. Hobsbawm, Για την Ιστορία, Θεµέλιο, 1998. 
14 Ibid Glendinning. 
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όχι µε τα κοντόφθαλµα κριτήρια του δικού µας βιωµένου πολιτισµού αλ-
λά µε τα επιθυµητά κριτήρια µιας ιδανικής κοινωνικής οργάνωσης: αυτο-
νοµία (µε την πλήρη έννοια που της δίνει ο Καστοριάδης), δικαιοσύνη, 
αλληλεγγύη, βιωσιµότητα, ανθρώπινη ολοκλήρωση.  

 

***** 

«Ευτυχισµένη �ερίοδος, ευτυχισµένα τα χρόνια, στα ο�οία 
οι αρχαίοι έδωσαν το όνοµα “χρυσά”, όχι ε�ειδή εκείνα τα 
αίσια χρόνια το χρυσάφι, �ου τόσο �οθείται στη δική µας 
ε�οχή του σιδήρου, κερδιζόταν χωρίς κό�ο, αλλά ε�ειδή 
εκείνοι �ου ζούσαν τότε δεν ήξεραν τις δύο λέξεις: “δικό 
µου” και “δικό σου”! Εκείνους τους ευλογηµένους αιώνες 
όλα τα �ράγµατα ήταν κοινά· το καθηµερινό φαγητό κερ-
διζόταν χωρίς δουλειά, αρκούσε κά�οιος να α�λώσει το 
χέρι του για να το συλλέξει α�ό τις εύρωστες γλυκοβελα-
νιδιές �ου έστεκαν αγέρωχες, �ροσκαλώντας τον µε τους 
ώριµους, γλυκούς καρ�ούς τους. Τα �εντακάθαρα ρέµατα 
και τα κελαριστά ρυάκια �ρόσφεραν τα εύγεστα, κρυστάλ-
λινα νερά τους µε αριστοκρατική αφθονία. Οι �ολυάσχο-
λες και νοήµονες µέλισσες έφτιαχναν τις δηµοκρατίες τους 
στις σχισµές των βράχων και στις κουφάλες των δέντρων, 
χαρίζοντας χωρίς όρους το �ροϊόν της �ρόσχαρης εργασί-
ας τους σε κάθε χέρι. Τα ε�ιβλητικά φελλόδεντρα χάριζαν 
µε αβρότητα την �λούσια, ελαφριά φλούδα τους, για να 
φτιαχτούν �άνω σε δοκάρια στέγες στέρεες, �ου �ροστά-
τευαν α�ό τη βιαιότητα των ουρανών. Τότε, ε�ικρατούσε 
�αντού ειρήνη, �αντού συντροφικότητα, �αντού αρµονία. 
Καθώς ακόµη τότε, το στοµωµένο υνί α�ό το αγκυλωτό 
άροτρο δεν είχε τολµήσει να ξεσκίσει και να δια�εράσει τα 
µαλθακά σ�λάχνα της �ρώτης µας µητέρας, �ου χωρίς 
καταναγκασµό �ροσέφερε α�ό κάθε ίντσα του α�έραντου 
χωµάτινου κόρφου της όλα όσα χρειάζονταν για την ε�ι-
βίωση και την α�όλαυσή τους τα �αιδιά της… Οι σκέψεις 
αγά�ης της καρδιάς ντυµένες α�λά και φυσικά, ό�ως τις 
συνέλαβε η καρδιά, δεν α�οζητούσαν την ε�ίδειξη µε ψεύ-
τικες, �οµ�ώδεις µωρολογίες. Η α�άτη, ο δόλος ή ο φθό-
νος δεν είχαν µ�ερδευτεί ακόµη τότε µε την αλήθεια και 
την αξιο�ρέ�εια. Η δικαιοσύνη έστεκε γερά στα �όδια 
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της, α�ερίσ�αστη και α�ρόσβλητη α�ό τις �ροσ�άθειες της 
εύνοιας και του συµφέροντος, �ου τώρα τόσο �ολύ την 
κατα�ονούν, τη βλά�τουν και τη διαστρέφουν. Ο δεσ�οτι-
κός νόµος, ακόµη, δεν είχε ε�ικρατήσει στο µυαλό του δι-
καστή, γιατί τότε δεν υ�ήρχε καµία αιτία κά�οιος να δικά-
σει· ούτε υ�ήρχε και κανείς να δικαστεί…» 

∆ον Κιχώτης από τη Μάντσα 
 

Γοητευµένοι από το ντελίριο του ∆ον Κιχώτη, θα προσπαθήσουµε να 
ψηλαφήσουµε τα «χρυσά» χρόνια, τον «παράδεισο» που απωλέσαµε. Θα 
κάνουµε ένα ταξίδι στην υφήλιο, προκειµένου να προσεγγίσουµε το διαφο-
ρετικό, να γνωρίσουµε ανθρώπους και πολιτισµούς που ανέπτυξαν και δια-
τήρησαν επί αιώνες ορισµένους αξιοζήλευτους θεσµούς σε τοµείς όπως η 
οικονοµία, η πολιτική, οι σχέσεις των ανθρώπων µεταξύ τους αλλά και µε 
τη φύση. Εκεί ακριβώς όπου ο δικός µας (και προσφάτως παγκοσµιοποι-
ηµένος) πολιτισµός επιδεικνύει καταστροφική ανωριµότητα. 

 
!ΚΟΥΝΓΚ 
Οι !Κουνγκ Σαν, που µελέτησε ο καθηγητής ανθρωπολογίας του Το-

ρόντο Ρίτσαρντ Λη15, θεωρούνται από τους παλιότερους ανθρώπους στη 
Γη («γενετικώς Αδάµ» σύµφωνα µε τον Σπένσερ Ουέλς). Ήταν κυνηγοί-
τροφοσυλλέκτες και κατοικούσαν στην έρηµο Καλαχάρι. Σήµερα ο πα-
ραδοσιακός τρόπος ζωής τους, 20.000 ετών, έχει καταστραφεί από την 
επέµβαση ∆υτικών αλλά και Αφρικανών, που έχουν υιοθετήσει το ∆υτικό 
τρόπο ζωής16. Μετά από επισταµένες µελέτες του λαού αυτού, ο Ρ. Λη 
αναφέρει ότι τα χαρακτηριστικά της ζωής αυτών των κοινοτήτων δίνουν 
τεράστια έµφαση στην ισότητα των κοινωνικών σχέσεων. Το ζήτηµα δεν 
είναι απλώς η απουσία αρχηγών ή άλλων εξουσιαστικών θεσµών αλλά η 
κατηγορηµατική επιµονή στην ουσιώδη ισότητα όλων των ανθρώπων και 
η άρνηση να υποκύψουν στην εξουσία άλλων, όπως εκφράζεται από τη 
φράση ενός µέλους της φυλής: «Φυσικά έχουµε αρχηγούς… καθένας α�ό µας 
είναι αρχηγός του εαυτού του». 

Στην κουλτούρα των !Κουνγκ, όπως και άλλων κυνηγών τροφοσυλλε-

                                                 
15 Όλα τα στοιχεία για το λαό των !Κουνγκ προέρχονται από τη µελέτη του Richard 

B. Lee, Politics, Sexual and Non-Sexual in an Egalitarian Society, Social Science Infor-
mation 17: 871-895, 1978. 

16 http://abbott-infotech.co.za/tribes%20in%20the%20kalahari.html. 15/11/08 
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κτών, κυριαρχούν δύο χαρακτηριστικά που συνοδεύουν την αντίληψη περί 
ισότητας. Οι δύο χειρότερες κατηγορίες που µπορεί να εκτοξεύσει ένας 
!Κουνγκ σ’ έναν άλλον είναι η τσιγκουνιά και η αλαζονεία. Τσιγγουνιά 
θεωρείται να αποθησαυρίζει κάποιος αγαθά µε µυστικότητα και να τα 
«φυλάει σαν ύαινα». Αυτή διορθώνεται, σύµφωνα µε την αντίληψη των 
!Κουνγκ, αναγκάζοντας τον τσιγκούνη να προσφέρει αγαθά χωρίς φειδώ, 
µέχρι να «πονέσει» για να εξαγνιστεί. Προκειµένου να υπακούσουν όλοι 
στον κανόνα αυτόν, οι !Κουνγκ βρίζονται µεταξύ τους συνεχώς να είναι 
γενναιόδωροι και να µη συσσωρεύουν αγαθά µόνο για τον εαυτούλη τους.  

Η ουσία της ζωής τους είναι το µοίρασµα· µία πρακτική που συναντιέ-
ται πολύ περισσότερο στην τροφοσυλλεκτική ζωή από κάθε άλλο τρόπο 
παραγωγής. Για να κατανοήσουµε το χαρακτήρα αυτού του µοιράσµατος, 
χρειάζεται να φανταστούµε το µοίρασµα που βιώνουµε σ’ ένα τυπικό γεύ-
µα µιας ∆υτικής οικογένειας και να το επεκτείνουµε σε 15 µε 30 άτοµα, 
όπως γίνεται σε έναν καταυλισµό των !Κουνγκ. 

Η σηµασία του µοιράσµατος και της προσφοράς είναι τεράστια στην 
κοινότητά τους. Αλλά το έγκληµα της αλαζονείας είναι ακόµη µεγαλύτε-
ρο. Για τους !Κουνγκ, µπορεί ο τσιγκούνης να είναι αντικοινωνικός και 
δυσάρεστος, αλλά ο αλαζόνας είναι επικίνδυνος, γιατί «η αλαζονεία του 
µπορεί να τον κάνει να σκοτώσει κάποιον». Αλαζόνας µπορεί να είναι ο 
κυνηγός που σκότωσε σπουδαίο θήραµα ή µια γυναίκα που διαλαλά το  
περίφηµο δώρο που έκανε σε κάποιον. Οι µηχανισµοί της καθηµερινής 
συµπεριφοράς ενάντια στην αλαζονεία λειτουργούν έτσι, ώστε να υποβαθ-
µίζουν τις προσπάθειες κάποιου µέσω αποδοκιµασίας, είτε πρόκειται για 
τα θηράµατα που σκότωσε κάποιος κυνηγός είτε για τα δώρα που έκανε 
κάποιος άλλος. Λέξεις «ευχαριστώ» και «παρακαλώ» δεν υπάρχουν στο 
λεξιλόγιό τους· αντί αυτών βρίσκουµε καυστικό χιούµορ, ειρωνικά κο-
µπλιµέντα, ταπεινωτικές κουβέντες και κατάρες για µηδαµινή δόξα. 

Πάντως, η αρχή µιας γενικευµένης αµοιβαιότητας εντός του καταυλι-
σµού, η προσφορά χωρίς αναµονή ανταπόδοσης είναι σχεδόν παγκόσµιο 
χαρακτηριστικό των θηρευτικών-τροφοσυλλεκτικών κοινοτήτων. Στην 
περίπτωση των !Κουνγκ το φαγητό µοιράζεται όπως σε µία οικογένεια, 
ενώ τα πιο ανθεκτικά στο χρόνο αγαθά ανταλλάσσονται µε βάση την αρχή 
της ισορροπηµένης αµοιβαιότητας, δηλαδή οι συναλλαγές εξισορροπού-
νται µακροπρόθεσµα. Παροµοίως, οι σχέσεις κοινωνικής ισότητας βασί-
ζονται σε µία παρόµοια αρχή πολιτικής αµοιβαιότητας. Το ποσοστό των 
εντολών που δίνει κάποιος εξισορροπείται από το ποσοστό αυτών που 
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δέχεται. Η ιεραρχία είναι αρνητική αµοιβαιότητα στο επίπεδο συναλλα-
γών. Όταν κάποιος δέχεται εντολές από έναν άλλο, χωρίς να δίνει, είναι 
σαν να προσφέρει αγαθά χωρίς ποτέ να παίρνει. Το µοίρασµα των αγαθών 
και της εξουσίας �ηγαίνουν χέρι-χέρι. Για το λόγο αυτόν και εξαιτίας της κα-
θολικότητας αυτού του φαινοµένου στις κοινωνίες αυτού του είδους, επι-
βεβαιώνεται η θεωρία των Μαρξ και Ένγκελς για την ύπαρξη του πρωτό-
γονου κοµµουνισµού προ της ανάδυσης του κράτους και την ταξική διαί-
ρεση. 

Φυσικά, παρά τα παραπάνω, θα ήταν λάθος να εξιδανικεύσουµε τις κοι-
νότητες αυτές αφού, όπως σε κάθε κοινωνία, τα µέλη τους είναι αναγκα-
σµένα να αγωνίζονται ενάντια στις εσωτερικές τους αντιφάσεις και, επιπλέ-
ον, οι απαιτήσεις µίας τόσο συλλογικής ύπαρξης γεννούν ορισµένα προ-
κλητικά προβλήµατα, όπως η ισορροπία µεταξύ µοιράσµατος και εγωι-
στικών, αλαζονικών ή αντικοινωνικών ενορµήσεων, που πρέπει να λύνονται 
κατά τη φάση της κοινωνικοποίησης των ατόµων. Το γεγονός, όµως, της 
επιτυχίας των !Κουνγκ στη συλλογική ζωή παρά (ή εξαιτίας!) της υλικής 
απλότητας του πολιτισµού τους είναι εξαίσια διαφωτιστικό. Ένας συλλογι-
κός τρόπος ζωής, βασισµένος στο µοίρασµα, όχι απλώς είναι εφικτός, 
αλλά ήταν κυριολεκτικά µια πραγµατικότητα σε πάρα πολλά µέρη του 
κόσµου και για πολύ µεγάλες χρονικές περιόδους. 

 

ΝΑΜΑ 
Ένα βασικό χαρακτηριστικό των κοινωνιών αυτού του είδους είναι η 

πλήρης συµµετοχή των µελών τους στις δραστηριότητες και στη ζωή της 
κοινότητας. Παραµένοντας στην κοιτίδα του ανθρώπινου είδους, την Α-
φρική, συναντούµε τους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες και κτηνοτρόφους Νά-
µα. Αυτοί κατοικούν στο νότιο τµήµα της Ναµίµπια, συγγενεύουν µε τους 
αφρικανούς Μπούσµεν και θεωρούν τη γη παραδοσιακή, κοινοτική ιδιο-
κτησία. Σύµφωνα µε τον ανθρωπολόγο Στ. Ντάιαµοντ, ο µέσος Νάµα 
είναι «δεινός κυνηγός και παρατηρητής της φύσης, κατασκευαστής εργα-
λείων και όπλων, βοσκός που γνωρίζει τις συνήθειες και τις ανάγκες των 
ζώων, βασικός συντελεστής σε µία ποικιλία τελετών της φυλής και πολύ 
καλά ενηµερωµένος για όλους τους θρύλους, τα παραµύθια και τις παροι-
µίες του λαού του… Ο µέσος �ρωτόγονος… είναι �ιο ολοκληρωµένος, κυριο-
λεκτικά, α�ό τους �ερισσότερους �ολιτισµένους. Συµµετέχει περισσότερο και 
πιο άµεσα στις δραστηριότητες που του δίνει τη δυνατότητα ο πολιτισµός 
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του, όχι ως καταναλωτής ή διεκπεραιωτής, αλλά ως ένα ενεργό, ολοκλη-
ρωµένο πρόσωπο»17. 

 

ΠΙΑΡΟΑ 
Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού Ωκεανού, συναντούµε το λαό των Πι-

αρόα. Αυτοί κατοικούν εδώ και χιλιάδες χρόνια στα τροπικά δάση του 
ποταµού Ορινόκο, στη σηµερινή Βενεζουέλα και Κολοµβία. Υπήρξαν 
κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες µε ελάχιστη κηπευτική καλλιέργεια. Από το 
1970 και µετά, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας τους ώθησε σε καταυλι-
σµούς πιο κοντά στα αστικά κέντρα και µετά την επαφή µε το ∆υτικό πο-
λιτισµό η κουλτούρα τους  αλλοιώθηκε. 

Σύµφωνα µε την ανθρωπολόγο Τζ. Όβερινγκ, η ιδιοκτησία γης στο λαό 
των Πιαρόα δε νοείται ούτε για την κοινότητα ούτε για τα άτοµα. Κανέ-
νας αρχηγός ή καµία οµάδα δεν µπορεί να επιβάλλει την εργασία στους 
άλλους ή να απαιτήσει τα προϊόντα της. Τα αγαθά της ζούγκλας µοιράζο-
νται εξίσου στα µέλη της κοινότητας, ενώ τα αγαθά της κηπευτικής ή οι 
χειροτεχνίες ανήκουν σ’ αυτούς που τα παρήγαγαν. Οι Πιαρόα πιστεύουν 
ότι το ιδανικό γεύµα αποτελείται από κρέας και ταπιόκα, προϊόντα του 
κυνηγιού του άνδρα και του κήπου της γυναίκας. Το ιδανικά χαρακτηρι-
στικά τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες είναι η νηφαλιότητα 
και ο αυτοέλεγχος. Συγκεκριµένα, οι γυναίκες έχουν κάθε εξουσία πάνω 
στο σώµα τους και στη γονιµότητά τους. 
Είναι αλλεργικοί στην αντίληψη του ε�ιβαλλόµενου «κοινωνικού κανόνα» και 

στην ιεραρχία. Παρότι κανόνες υπάρχουν, είναι στη διακριτική ευχέρεια 
των ατόµων να επιλέξουν αν θα τους ακολουθήσουν ή όχι. Στις καθηµερι-
νές συζητήσεις εκφράζουν µεταξύ τους το δικαίωµα της ατοµικής επιλογής 
και της ελευθερίας από κάθε εξουσία. Ακόµη και η θέληση της κοινότητας 
ή  των Θεών τους δεν υπερβαίνει την ατοµική βούληση. 

Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, η ικανότητα του ατόµου να είναι κοινωνικό, 
θεωρείται ως η ανώτερη ανθρώ�ινη αξία. Σύµφωνα µε τους Πιαρόα, οι άν-
θρωποι είναι το µοναδικό είδος που µπορεί να δηµιουργήσει κοινωνία. 
Μόνον αυτοί µπορούν να αποκτήσουν νηφάλιες και ηθικές (µη ανταγωνι-
στικές) σχέσεις συνεργασίας που οδηγούν στη δηµιουργία µιας ηθικής 
κοινότητας. Η ε�ίτευξη κοινωνίας αποτελεί τον υπέρτατο στόχο της κοινό-
τητας Πιαρόα και θεωρούν ότι ο ανταγωνισµός οδηγεί στον κανιβαλισµό. 

                                                 
17 Stanley Diamond, In Search of the Primitive,Transaction Books 1974, 143. Από 

Glendinning, 1994.  
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Αντίθετα µε την πολιτική σκέψη που θεωρεί καταπιεστικούς τους κοινωνι-
κούς δεσµούς, αυτοί θεωρούν το κοινωνικό ως µέσο αποτροπής των ανήθι-
κων σχέσεων εξουσίας. Με λίγα λόγια, οι Πιαρόα σµιλεύουν τα αισθήµατά 
τους και καλλιεργούν τις �ολιτισµικές ικανότητες �ου α�αιτούνται, για να �ετύχουν 
τον υ�έρτατο στόχο της κοινωνικής υ�ευθυνότητας. Ως αποτέλεσµα, «η γη των 
Πιαρόα είναι απόλυτα καθαρή από κάθε µορφή φυσικής βίας, και τα παι-
διά, οι έφηβοι και οι ενήλικες σχεδόν ποτέ δεν εκφράζουν την οργή τους 
µε βίαιο τρόπο»18. 

 

ΤΡΙΣΤΑΝ ΝΤΑ ΚΟΥΝΙΑ 
Καταµεσής του Ατλαντικού Ωκεανού, στη µέση της διαδροµής από Ν. 

Αφρική προς Ν. Αµερική, υπάρχει ένα σύµπλεγµα αποµονωµένων νησιών. 
Όταν ανακαλύφτηκαν από τον πορτογάλο εξερευνητή Τριστάο ντα Κού-
νια το 1506 δεν ήταν κατοικηµένα από άνθρωπο και παρέµειναν έτσι για 
περίπου 300 χρόνια. Η σηµερινή κοινότητα βρίσκεται εκεί από το 19ο 
αιώνα και είναι δυτικής καταγωγής. Ιδρύθηκε το 1817 από ένα Σκωτσέζο, 
τον Ουίλιαµ Γκλας. Το 1970 ο πληθυσµός ήταν 170 άνθρωποι που ζού-
σαν όλοι στο κεντρικό νησί Τριστάν ντα Κούνια. 

Ο ιδρυτής της κοινότητας, που διατηρούσε άτυπες εξουσίες ως ιδρυτής, 
πέθανε το 1853, και δεν τον διαδέχτηκε κανενός είδους καθορισµένη 
µορφή αρχηγίας ή κρατικού µηχανισµού. Αντίθετα, κάθε σκέψη για συγκρό-
τηση κυβερνητικού µηχανισµού έβρισκε την ισχυρή αντίθεση των κατοίκων19. Το 
1903 ένας παρατηρητής σηµείωνε: «∆εν υπάρχει κανενός είδους κυβέρνη-
ση, και οι άνθρωποι αντιµετώπιζαν καχύποπτα κάθε άτοµο που φαινόταν 
να έχει µεγαλύτερη επιρροή από τους υπόλοιπους». Ένας άλλος παρατη-
ρητής ανέφερε: «∆εν υ�άρχει αληθινός αρχηγός ή αναγνωρισµένη εξουσία α�ό 
την κοινότητα – καθένας �ράττει αυτό �ου θεωρεί σωστό. Ακόµη και ο Σουέιν, 
παρότι ως γεροντότερος άνδρας και εξαιρετικός χαρακτήρας φαίνεται ότι 
απολαµβάνει το σεβασµό των συνανθρώπων του, δεν µπορεί να εξουσιάσει 

                                                 
18 Όλα τα στοιχεία για το λαό των Πιαρόα προέρχονται από τις µελέτες της Joanna 

Overing, (1) Styles of Manhood: An Amazonian Contrast in Tranquillity and Vi-
olence(1989) στο In Societies at Peace: Anthropological Perspectives, Signe Howell-Roy 
Willis, Routledge, 79-99.  (2) Images of Cannibalism, Death and Domination in a 'Non-
Violent' Society (1986), στο In The Anthropology of Violence, ed. David Riches, 
Blackwell, 86-101. 

19 Όλα τα στοιχεία για το νησί Τριστάν προέρχονται από τη µελέτη των Munch, Pe-
ter A. and Charles E. Marske. Atomism and Social Integration, Journal of Anthropological 
Research, 1981,37: 158-171. 
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κανέναν. Όπως και ο πιο ευφυής και δραστήριος άνδρας του νησιού, ο 
Ρεπέτο, ο οποίος δεν κυβερνάει κανέναν εκτός από το σπίτι του και τα 
παιδιά του». Παρόµοιες συνθήκες αναφέρθηκαν το 1938.  

Σύµφωνα µε τους κοινωνιολόγους Μαντς και Μάρσκε, στην περίπτωση 
αυτή έχουµε ένα παράδειγµα κοινωνικού ατοµισµού. «Μία ατοµικιστική κοι-
νότητα, όπου η επιλεκτική συνεργασία βασισµένη σε ατοµικές συµπράξεις 
διαπερνά όλες τις δραστηριότητες της κοινότητας, δηµιουργώντας ένα 
συνεχόµενο δίκτυο αλληλοκαλυπτόµενων διαπροσωπικών υποχρεώσεων 
που δένουν την κοινότητα και δηµιουργούν αυτό που λέµε “ατοµικιστική 
κοινωνική ενοποίηση”». 

Ειδικότερα, οι κάτοικοι του Τριστάν έχουν κερδίσει δίκαια τον τίτλο 
των πολύ ειρηνόφιλων ανθρώπων. Ο κώδικάς τους προάγει, µε τίµηµα το 
πρεστίζ του καθενός, την ευγένεια, την ευαισθησία και το σεβασµό προς 
τους άλλους. Όπως το έθεσε ένας απ’ αυτούς: «Το χειρότερο πράγµα που 
µπορείς να κάνεις στο Τριστάν είναι να είσαι αγενής». 

Η ατοµικιστική κοινωνική δοµή δεν εµποδίζει, φυσικά, τις εθελοντικές 
συνεργασίες µεταξύ των ατόµων. Αυτές βασίζονται σε πλατιές σχέσεις συγ-
γένειας και εµφανίζονται ακόµη κι εκεί όπου πρακτικοί λόγοι δεν το απαι-
τούν. Η γενική τάση των νησιωτών είναι να µετατρέπουν κάθε εργασία σε 
ένα πανηγύρι συνεργασίας. Ένας σηµαντικός θεσµός συνεργασίας είναι η 
οµαδική ιδιοκτησία. Ζώα, δέντρα, καλύβες, βάρκες κ.ά., ανήκουν ταυτό-
χρονα σε πολλά άτοµα που διεκπεραιώνουν οµαδικά τις ανάλογες εργασί-
ες, εφαρµόζοντας την αρχή της αλληλοβοήθειας, ατοµικά επιλεγµένη. 
Πάντως, ένα άτοµο µπορεί να συµµετέχει ταυτόχρονα σε πολλές οµάδες, 
οι οποίες είτε διατηρούνται για αρκετές γενιές είτε όχι. 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των µορφών συνεργασίας και αλ-
ληλοβοήθειας είναι ότι επιλέγονται ατοµικά και βασίζονται στην ανταπό-
δοση. Συµβολίζουν και επιβεβαιώνουν ατοµικούς δεσµούς και διαπροσω-
πικές σχέσεις µε διαρκείς, αµοιβαίες υποχρεώσεις. Πάντως, αυτοί οι ατο-
µικοί δεσµοί δε δηµιουργούν περιχαρακωµένες κλίκες. Αντίθετα, διαχέο-
νται τόσο πολύ, ώστε σπάνια η ίδια οµάδα συνεργασίας επιτελεί πάνω από 
µία εργασία. Ένας άνθρωπος στο Τριστάν συνήθως καλλιεργεί πατάτες µε 
µία συντροφιά, κουβαλάει καυσόξυλα µε άλλη, ψαρεύει µε τρίτη οµάδα τη 
µια µέρα και µε διαφορετική την επόµενη. Με τον τρόπο αυτόν δηµιουρ-
γείται ένα συνεχές δίκτυο ατοµικά επιλεγµένων, όµως, αλληλοκαλυπτόµε-
νων και αλληλοσυνδεόµενων σχέσεων, που τελικά καλύπτουν ολόκληρη 
την κοινότητα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, µία πράξη ή ένας άσχηµος 
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λόγος εις βάρος κάποιου µπορεί να επεκταθεί και να έχει επιπτώσεις σ’ 
ολόκληρη την κοινότητα µέσα από το δίκτυο των συνεργασιών, και να 
γυρίσει εις βάρος του δράστη. Αυτό το δίκτυο είναι, ουσιαστικά, εκείνο 
που µετατρέπει το χαλαρά οργανωµένο σύνολο των ανεξάρτητων νοικο-
κυριών σε µία κοινότητα, όπου το άτοµο ανήκει χωρίς να θυσιάσει την ατο-
µικότητά του, διατηρώντας µία προσωπική ταυτότητα που εκφράζεται και 
επιβεβαιώνεται µέσα από το σχήµα των ατοµικά επιλεγµένων αµοιβαίων 
συνεργασιών. 

 

ΕΣΚΙΜΩΟΙ 
Ολοκληρώνουµε αυτό το σύντοµο ταξίδι µας στις κοινωνίες της γης, 

διαβάζοντας τα λόγια που έγραψε το 1908 ο εξερευνητής Βίλιαλµ Στέ-
φανσον, µετά από 13 µήνες συµβίωσης µε µία οικογένεια Εσκιµώων: 

 «Απονέµοντας απόλυτη ισότητα στα δύο φύλα και πλήρη ελευθερία 
χωρισµού, µία µόνιµη ένωση αταίριαστων ανθρώπων είναι σχεδόν αδια-
νόητη. Αλλά αν ένα ζευγάρι ταιριάξει αρκετά, ώστε να µείνει παντρεµένο 
για ένα ή δύο χρόνια, το διαζύγιο γίνεται εξαιρετικά απίθανο, και είναι 
πολύ πιο σπάνιο από τη δική µας κοινωνία… Σ’ ένα σπίτι Εσκιµώων ποτέ 
δεν άκουσα άσχηµη κουβέντα µεταξύ του άντρα και της γυναίκας, ποτέ 
δεν είδα να τιµωρείται ένα παιδί ή να αντιµετωπίζεται ένας γέρος άνθρω-
πος χωρίς σεβασµό… Αυτά τα γοητευτικά χαρακτηριστικά των Εσκιµώ-
ων οφείλονται σε µεγάλο ποσοστό στο γαλήνιο χαρακτήρα τους  και στη 
γενική ικανότητα που επιδεικνύουν στις κοινοτικές σχέσεις. Αλλά µου φαί-
νεται λογικό ότι συµβάλλει σ’ αυτά και η αξιοσηµείωτη κοινωνική τους 
οργάνωση. ∆ιότι ζουν ήδη σε κοινωνικές συνθήκες σαν αυτές για τις ο�οίες, στις 
δικές µας κοινωνίες, αγωνίζονται οι �ιο αξιόλογοι άνθρω�οι· σε συνθήκες τέτοιες 
�ου οι ιδεαλιστές µας ακόµη ονειρεύονται»20. 
 

***** 

Στο σύνολο των κοινωνιών αυτών είναι χαρακτηριστικό ότι λείπει συ-
νειδητά η εργασιοµανία και οι επιπτώσεις της. Ο δηµοσιογράφος Κεντ 
ΜακΝτούγκαλ έγραψε για το θέµα µία σειρά άρθρων. «Το 1609, όταν ο 
Χένρι Χάντσον ανακάλυψε τους ινδιάνους Αλγκοκούιν, έγραψε: “Ζουν 
από το πλεόνασµα της φύσης. Ζούσαν τόσο όµορφα και παρόλα αυτά 
εργάζονταν τόσο λίγο, που ο βιοµηχανοποιηµένος Ολλανδός τους θεώ-
ρησε τεµπέληδες πρωτόγονους και τους επέβαλλε τον φεουδαλισµό στη 

                                                 
20 Edward Carpenter, Civilization Its Cause and Cure and Other Essays, George Allen 

& Unwin Ltd 1914, 81. 
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θέση της πρότερης ευτυχισµένης ζωής τους»21. Σύµφωνα µε τους ερευνη-
τές Φρ. Μακάρθι και Μ. Μακάρθουρ, η µέση εργάσιµη µέρα στις κοινό-
τητες των Αβοριγίνων στην περιοχή του ∆. Άρνεµ στην Αυστραλία, συ-
µπεριλαµβάνοντας κάθε οικονοµική δραστηριότητα όπως το κυνήγι και 
την επιδιόρθωση των εργαλείων, είναι τρεις ώρες και σαράντα πέντε λεπτά. 
Ενώ, σύµφωνα µε τον ανθρωπολόγο Ρ. Λη, ο µέσος άνθρωπος Μπούσµαν 
της Αφρικής εργάζεται δύο ώρες και εννέα λεπτά κάθε µέρα και ψυχαγω-
γείται όλο το υπόλοιπο διάστηµα, και αυτός ο ρυθµός εργασίας και ανα-
ψυχής διατηρείται σ’ όλο το διάστηµα του έτους22. 

Για τους λόγους αυτούς, στον τοµέα της ευτυχίας και της βιωσιµότη-
τας, οι κοινωνίες αυτές, βασισµένες σε αρχές ηλικίας 150.000 ετών, έχουν 
να µας µάθουν πολλά. Σ’ αντίθεση µε τις σύγχρονες αυτοκαταστροφικές 
τακτικές, σέβονται τη φύση και δεν της επιβάλλουν εξοντωτικούς ρυθµούς 
παραγωγής αντίθετους µε το δικό της ρυθµό. Σύµφωνα µε την κοινωνιο-
λόγο-ψυχολόγο Τσ. Γκλέντινινγκ23, η οικολογική βιωσιµότητα αποτέλεσε 
την αιτία ύπαρξης ζωής στον πλανήτη, και «η οικολογική ζωή είναι αδιαχώρι-
στη α�ό την �λήρη συµµετοχή στην κοινωνική ζωή, τη δηµοκρατική λήψη των 
α�οφάσεων, τον αυτοσεβασµό ανδρών και γυναικών, καθώς και τη χαλαρή �ρο-
σέγγιση της καθηµερινής ζωής των ανθρώ�ων». Ενώ ο ανθρωπολόγος Μ. Σά-
λινς αναφέρει ότι ο στόχος της βιωσιµότητας επιτυγχάνεται στις κοινωνίες 
αυτές µέσα από ένα σύνολο βασικών αρχών: «η εργατική δύναµη και τα 
τεχνολογικά µέσα δε χρησιµοποιούνται στο έπακρο, οι φυσικοί πόροι 
παραµένουν ανεκµετάλλευτοι σε µεγάλο βαθµό… η παραγωγή είναι περι-
ορισµένη σε σχέση µε τις υπάρχουσες δυνατότητες. Η εργάσιµη µέρα 
είναι µικρή. Οι µέρες αργίας ξεπερνούν τις εργάσιµες. Ο χορός, το ψάρε-
µα, τα παιχνίδια, ο ύπνος και οι γιορτές καταναλώνουν τον περισσότερο 
χρόνο της κοινωνίας»24.   

Κι όµως, οι κοινωνίες µε αυτές τις αρχές εξαφανίστηκαν, ύστερα από 
χιλιάδες χρόνια, µετά την επέµβαση εξωγενούς παράγοντα. Γνώρισαν την 
εξόντωση µε αµέτρητες γενοκτονίες ή εκφυλίστηκαν δια της βίας από τις 
ορδές των ∆υτικών βαρβάρων. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του διάση-
µου εξερευνητή της αρκτικής Αµούδσεν: 

                                                 
21 A. Kent MacDougall, Americans: Life in the Fast Lane/The Harried Society, Los An-

geles Times, 17-19 Απριλίου 1983.  
22 Chellis Glendinning, ibid.  
23 Ibid.   
24 Marshall Sahlins, Stone Age Economics, Aldine Transaction, 1972. 
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«Κατά το ταξίδι µου µε το Γκόγια ήρθαµε σε επαφή µε δέκα διαφορε-
τικές φυλές Εσκιµώων… και πρέπει να δηλώσω την πεποίθησή µου ότι οι 
Εσκιµώοι που ζούνε περισσότερο αποµονωµένοι από τον πολιτισµό, είναι 
οι πιο ευτυχισµένοι, οι πιο υγιείς, οι πιο έντιµοι και ευχαριστηµένοι. Γι’ 
αυτό είναι καθήκον των πολιτισµένων εθνών που έρχονται σ’ επαφή µε 
τους Εσκιµώους να τους προστατεύσουν από δηλητηριώδεις επιρροές. Με 
νόµους και κανονισµούς να τους προφυλάξουν από τους κινδύνους και τις 
απειλές του αποκαλούµενου πολιτισµού. Αν δε γίνει αυτό, αναπόφευκτα 
θα καταστραφούν… Για τους φίλους µας τους Νεχίλι-Εσκιµώους, εύχο-
µαι βαθύτατα ο Πολιτισµός να µην τους αγγίξει �οτέ»25.  

Η ευχή του Αµούδσεν δεν έπιασε. Η ∆ύση παγκοσµιοποιήθηκε, αλλά 
οι αντιστάσεις των ανθρώπων δεν κάµφθηκαν. Οι ιθαγενείς του πλανήτη 
συνεχίζουν να αγωνίζονται ενάντια στην αποικιοκαπιταλιστική βία για τα 
δικαιώµατα όλων µας και, όσο παραµένουν λιγότερο αλλοτριωµένοι από 
τον καπιταλισµό, αποτελούν µία από τις τελευταίες µας ελπίδες και µας 
εµψυχώνουν. Το χρονικό της εξέγερσής τους είναι πλούσιο. Εκτός από 
τους πολύχρονους αγώνες τους στη Βόρεια Αµερική26 – που διεξάγονται 
ενάντια στην υπερδύναµη – ιδιαίτερη σηµασία έχουν τα πολύχρωµα κινή-
µατα εξέγερσης των αυτόχθονων στη Λατινική Αµερική.  

Σύµφωνα µε τον αγωνιστή Ούγκο Μπλάνκο27: «Ο ιθαγενής, κολεκτιβι-
στικός τρόπος σκέψης (στη Νότια Αµερική) είναι τόσο δυνατός που άντε-
ξε επί 500 χρόνια την εισβολή και τη δικτατορία του ατοµικισµού... Από 
την αρχή, ο λαός µας (Περού) αντιστάθηκε στους εισβολείς. Πολυάριθµες 
εξεγέρσεις πραγµατοποιήθηκαν, αρχής γενοµένης από την επανάσταση 
του Τούπακ Αµάρου του 2ου, που διαδόθηκε µέχρι τη Βολιβία και κράτη-
σε ακόµη και µετά το φρικτό βασανισµό και θάνατό του. Αργότερα έλαβε 
χώρα η αποκαλούµενη “Επανάσταση για την Ανεξαρτησία”». Ενώ τη δε-
καετία του 1960 οι αυτόχθονες χωρικοί αγωνίστηκαν ενάντια στη δουλο-
παροικία για µία αγροτική µεταρρύθµιση, την οποία πέτυχαν εν µέρει, «οι 
σύγχρονοι αγώνες τους πραγµατοποιούνται ενάντια στην καταστροφή της 
Μητέρας Γης· ενάντια στις λεηλασίες των γιγάντιων εταιριών, κυρίως αυ-
τών που κάνουν εξόρυξη µετάλλων αλλά και πετρελαίου-φυσικού αερίου. 

                                                 
25 Carpenter, 1914, 82. 
26 Για λεπτοµερή καταγραφή των ινδιάνικων κινηµάτων βλέπε στο Pierre Beaucage, 

Το Κόκκινο Μονοπάτι, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2001. 
27 Εφηµερίδα ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ, φύλλο 52, ένθετο «Ζ», Αθήνα-Φεβρουάριος 2009. 

http://zvavilonia.blogspot.com 
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Παλιότερα οι κυβερνήσεις υπηρετούσαν τους φεουδάρχες· σήµερα υπηρε-
τούν τις πολυεθνικές». 

Ηγετική µορφή µίας από τις πολυάριθµες εξεγέρσεις στη Νότια Αµε-
ρική ήταν ο ιθαγενής Εµιλιάνο Ζαπάτα, που άφησε ανεξίτηλα ίχνη στην 
ιστορία των λαϊκών κινηµάτων, απαιτώντας «γη και ελευθερία». Εµπνευ-
σµένο απ’ αυτόν, το Ζαπατίστικο κίνηµα στην Τσιάπας του Μεξικού αγω-
νίζεται από το 1994 για τα δικαιώµατα των αυτόχθονων, ξαναζωντανεύει  
τις πολιτικές πρακτικές τους και εφαρµόζει στην πράξη τις αρχές της αυ-
τοδιαχείρισης, µε τα συµβούλια καλής διακυβέρνησης και τους αυτόνο-
µους δήµους, ενάντια στη βάρβαρη καταστολή του µεξικανικού κράτους. 
Η κοινωνία που κτίζεται σ’ εκείνη τη γωνιά του κόσµου, παρά τις ελλείψεις 
της, βασισµένη στην ινδιάνικη κουλτούρα, τη δικαιοσύνη και την αυτονο-
µία, αποτελεί ένα πείραµα παγκόσµιου βεληνεκούς. Για το λόγο αυτόν, 
όµως, αξίζει ν’ αναλυθεί «…στην �ράξη» µιας επόµενης νυκτεγερσίας. 
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Fredy Perlman 
Ενάντια στην Ιστορία, ενάντια στον Λεβιάθαν1 

 
… Η κατάσταση της φύσης είναι µία κοινότητα ελευθεριών. 
Αυτές ήταν οι συνθήκες των πρώτων ανθρώπινων κοινοτήτων, και τέ-

τοιες παρέµειναν για χιλιάδες γενιές. 
Οι σύγχρονοι ανθρωπολόγοι, που κουβαλάνε τα γκούλαγκ στα µυαλά 

τους, ορίζουν ανεπαρκώς αυτές τις ανθρώπινες κοινότητες µόνο από τις 
ενέργειες που µοιάζουν µε εργασία, και δίνουν το όνοµα Τροφοσυλλέκτες 
σε ανθρώπους που µαζεύουν και µερικές φορές αποθηκεύουν τις αγαπηµέ-
νες τους τροφές. Ένας ταµίας τράπεζας θα αποκαλούσε αυτές τις κοινότη-
τες Τράπεζες Αποταµιεύσεων! 

Οι ζεκς2 µιας φυτείας καφέ στη Γουατεµάλα είναι τροφοσυλλέκτες, και 
ο ανθρωπολόγος είναι µία Τράπεζα Αποταµιεύσεων. Οι ελεύθεροι πρόγο-
νοι αυτών είχαν πιο σηµαντικά πράγµατα να κάνουν. 

Ο λαός των !Κουνγκ, ως εκ θαύµατος, επιβίωσε µέχρι σήµερα, παρά τη 
γενικευµένη εξολόθρευση. Ο Ρ. Λίκεϊ τους παρατήρησε µέσα στη δική 
τους περιοχή, τα οργιώδη αφρικανικά δάση. ∆εν καλλιεργούσαν τίποτα 
άλλο εκτός από τους εαυτούς τους. Έκαναν τους εαυτούς τους, αυτό που 
επιθυµούσαν. ∆εν καθορίζονταν από τίποτε άλλο εκτός από την ίδια την 
ύπαρξή τους – ούτε από ξυπνητήρια και ρολόγια, ούτε από χρέη, ούτε 
από διαταγές ανωτέρων. Έκαναν πανηγύρια και γιόρταζαν και έπαιζαν όλη 
την ώρα, εκτός από τον ύπνο τους. Μοιράζονταν τα πάντα µε την κοινό-
τητά τους: τροφή, εµπειρίες, οράµατα, τραγούδια. Σπουδαία προσωπική 
ευχαρίστηση, βαθιά εσωτερική ευτυχία, αποκόµιζαν από το µοίρασµα. 

(Στο σηµερινό κόσµο, οι λύκοι βιώνουν ακόµη την ευτυχία που γεννιέ-
ται από το µοίρασµα. Ίσως γι’ αυτό οι κυβερνήσεις πληρώνουν αµοιβή 
στους δολοφόνους των λύκων). 

Ο Σ. Ντάιαµοντ µελέτησε άλλα ελεύθερα ανθρώπινα πλάσµατα που 
έχουν επιβιώσει στην εποχή µας, επίσης στην Αφρική. Είδε ότι δεν εργά-
ζονταν, αλλά δεν µπορούσε να το εκφράσει στα αγγλικά. Αντί αυτού, είπε 
ότι δεν έκαναν διαχωρισµό µεταξύ εργασίας και παιχνιδιού. Εννοούσε, 
άραγε, ο Ντάιαµοντ ότι η δραστηριότητα των ελεύθερων ανθρώπων µπο-

                                                 
1 Από την εισαγωγή του βιβλίου του Fredy Perlman, Against His-story, Against Levia-
than! Ολόκληρη η εισαγωγή δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Πανο�τικόν, τεύχος 1. 

2 Οι τρόφιµοι σοβιετικού στρατοπέδου εργασίας. 
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ρεί να ειδωθεί ως εργασία τη µια στιγµή και ως παιχνίδι την άλλη, ανάλο-
γα πώς αισθάνεται ο ανθρωπολόγος; Εννοεί ότι δε γνώριζαν αν η δραστη-
ριότητά τους ήταν εργασία ή παιχνίδι; Εννοεί ότι εµείς, εσείς κι εγώ, οι 
θωρακισµένοι σύγχρονοι του Ντάιαµοντ, δεν µπορούµε να διακρίνουµε 
την εργασία τους από το παιχνίδι; 

Αν οι !Κουνγκ επισκέπτονταν τα γραφεία µας και τα εργοστάσια, θα 
θεωρούσαν ότι παίζουµε. Για ποιον άλλο λόγο να βρισκόµασταν εκεί; 

Νοµίζω ότι ο Ντάιαµοντ ήθελε να πει κάτι πιο προφανές. Ένας µηχα-
νικός του χρόνου και της κίνησης, παρακολουθώντας µια αρκούδα κοντά 
σ’ ένα θάµνο βατόµουρων, δε θα ήξερε πότε να πατήσει το χρονόµετρό 
του. Η εργασία για την αρκούδα ξεκινά, όταν περπατάει προς τα βατό-
µουρα, όταν τα αρπάζει ή όταν ανοίγει τα σαγόνια; Αν ο µηχανικός έχει 
λίγο µυαλό θα έλεγε ότι η αρκούδα δεν κάνει καµιά διάκριση µεταξύ ερ-
γασίας και παιχνιδιού. Αν ο µηχανικός έχει φαντασία, θα έλεγε ότι η αρ-
κούδα βιώνει ευχαρίστηση από τη στιγµή που τα βατόµουρα γίνονται βα-
θιά κόκκινα, και ότι καµία από τις ενέργειες της αρκούδας δεν είναι εργα-
σία. 

Ο Λίκεϊ και άλλοι υποστηρίζουν ότι οι πρόγονοι των ανθρώπινων πλα-
σµάτων, οι πρώτες γιαγιάδες µας, ξεκίνησαν από τα οργιώδη αφρικανικά 
δάση, κάπου κοντά στην περιοχή των !Κουνγκ. Η συντηρητική πλειοψη-
φία, βαθιά ικανοποιηµένη από την πλούσια γενναιοδωρία της φύσης, ευτυ-
χείς µε τα επιτεύγµατά τους, σε αρµονία µε τον εαυτό τους και τον κόσµο, 
δεν είχαν λόγο να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Έµειναν. 

Μία ανήσυχη µειοψηφία προτίµησε την περιπλάνηση. Ίσως ακολούθη-
σαν τα όνειρά τους. Ίσως η αγαπηµένη τους λίµνη να στέρεψε. Ίσως τα 
αγαπηµένα τους ζώα να έφυγαν. Οι άνθρωποι αυτοί αγαπούσαν τα ζώα· τα 
θεωρούσαν ξαδέλφια τους… 

Κάποιες από τις γυναίκες έµαθαν από τα πουλιά και τους ανέµους να 
σκορπίζουν σπόρους. Κάποιοι από τους άνδρες έµαθαν από τους λύκους 
και τους αετούς να κυνηγούν. 

Αλλά κανείς τους δε δούλεψε ποτέ. Και όλοι το γνωρίζουν. Οι πάνο-
πλοι χριστιανοί, που αργότερα «ανακάλυψαν» αυτές τις κοινότητες, ήξεραν 
ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν εργάζονταν, και αυτή η γνώση τούς ερέθιζε, 
τους εξόργιζε, έκανε τα κουφάρια να κρυφοκοιτούν. Οι χριστιανοί µίλησαν 
για γυναίκες που χόρευαν «φρικιαστικούς χορούς», αντί να περιορίζονται 
στο νοικοκυριό· είπαν ότι οι κυνηγοί έκαναν «µαγικά τελετουργικά» πριν 
τραβήξουν τη χορδή του τόξου. 
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Αυτοί οι χριστιανοί, πρώιµοι µηχανικοί του χρόνου και της κίνησης, 
δεν µπορούσαν να καταλάβουν πότε τελείωνε το παιχνίδι και άρχιζε η 
εργασία. Για τόσο καιρό εξοικειωµένοι µε τις αγγαρείες των ζεκς, οι χρι-
στιανοί ήταν αηδιασµένοι από τους φαντασµαγορικούς και σατανικούς 
πρωτόγονους, που υποκρίνονταν ότι η Κατάρα της Εργασίας δεν είχε 
πέσει πάνω τους. Οι χριστιανοί έβαλαν γρήγορα τέλος στα «µαγικά» και 
τους χορούς, και φρόντισαν ώστε να µην µείνει κανείς που να µην µπορεί 
να ξεχωρίσει την εργασία από το παιχνίδι. 

Οι πρόγονοί µας – θα δανειστώ τον όρο του Τέρνερ και θα τους απο-
καλέσω «δαιµονισµένους» – είχαν πιο σηµαντικά πράγµατα να κάνουν από 
το να αγωνίζονται να επιβιώσουν. Αγαπούσαν τη φύση, και η φύση αντα-
πέδιδε την αγάπη τους. Όπου βρίσκονταν έβρισκαν αφθονία, όπως δείχνει 
ο Μάρσαλ Σάλινς στο βιβλίο του Stone Age Economics. Ο Πιερ Κλαστρ, 
στο βιβλίο του Η Κοινωνία Ενάντια στο Κράτος, επιµένει ότι ο αγώνας για 
επιβίωση δεν επιβεβαιώνεται για τους ∆αιµονισµένους, αλλά επιβεβαιώνε-
ται για τους µη ∆αιµονισµένους στα κολαστήρια, στις παρυφές του πολιτι-
σµού της αναπτυσσόµενης εκβιοµηχάνισης. Ο Λέσλι Ουάιτ, µετά από τη 
µελέτη των στοιχείων για µακρινούς τόπους και χρόνους, και τη σπουδή 
«του Πρωτόγονου πολιτισµού στο σύνολό του», συµπεραίνει ότι «υπάρχει 
αρκετή τροφή για µια πλούσια ζωή, κάτι σπάνιο για τους “πολιτισµέ-
νους”». ∆ε θα χρησιµοποιούσα τη λέξη Πρωτόγονος αναφερόµενος σε 
ανθρώπους που διάγουν µία πλούσια ζωή. Θα χρησιµοποιούσα τη λέξη 
Πρωτόγονος για να αναφερθώ σε µένα και στους σύγχρονους µε µένα 
ανθρώπους, που ζούµε µία ολοένα και πιο φτωχή ζωή. 

 
       Μετάφραση 

∆ηµήτρης Κωνσταντίνου 
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… στην Τέχνη 
 

Diane di Prima1 
Ποιήµατα 

 
 

Επαναστατικό γράµµα #19 
 

…στον αγώνα των φτωχών. 
 

Αν αυτό που θέλεις είν’ απλά 
δουλειές για όλους, 
είσαι ακόµα ο εχθρός 
µιας και δεν έχεις αντιληφθεί 
τι στ’ αλήθεια µπορεί να σηµαίνει αυτό. 
 

Αν αυτό που ζητάς είν’ ένα σπίτι 
και βιοµηχανία 
(η General Electric 
στην περιοχή εκτοπισµού των ινδιάνων Navajo) 
ένα αυτοκίνητο για τον καθένα και γκαράζ, 
ψυγείο και τηλεόραση, 
και φιδίσιους, ακόµα πιο συστηµατικούς αυτοκινητοδρόµους, 
είσαι ακόµα ο εχθρός· εσύ  
για κάποια χρόνια µιας ουτοπίας επιστηµονικής φαντασίας 
επέλεξες να θυσιάσεις τον πλανήτη. 
 

Αν αυτό που θέλεις είναι, 
ή µπορεί να είναι, σχολεία 
όπου τα παιδιά µας ωθούνται στην οµοιοµορφία 
και διδάσκονται πως είναι καλύτερο να είσαι «Αµερικανός» 
παρά Μαύρος, Ινδιάνος, Ιάπωνας ή Πορτορικανός, 
όπου ο Dick και η Jane2 αποτελούν για όλους το όνειρο, 
(αλήθεια, µοιάζεις µε τον πατέρα του Dick; 
δεν νοµίζεις πως κρυφά το παιδί σου θα ‘θελε να του µοιάζεις;), 

                                                 
1 Αµερικανίδα ποιήτρια και συγγραφέας, η πιο σηµαντική του κινήµατος των Beats, 

κοινωνικού και λογοτεχνικού κινήµατος των δεκαετιών 1950 και 1960. 
2 Οι µικροί Dick και Jane ήταν οι βασικοί χαρακτήρες του αναγνωστικού που αποτέ-

λεσε εγχειρίδιο γραφής και ανάγνωσης στις ΗΠΑ από το 1930 µέχρι το 1970. 
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αν αυτό που ψάχνεις 
είναι κλινικές µε γιατρούς3 
να σε ταΐζουν χάπια αδυνατίσµατος, 
κι εταιρείες4 που πλουτίζουν 
κάνοντας ενέσεις µε ψεύτικες υποσχέσεις στα παιδιά σου, 
 

αν θέλεις 
δωρεάν ψυχιατρική βοήθεια για όλους, 
ώστε οι τρελογιατροί-µαστροποί αυτής της εξαθλίωσης 
να την κάνουν ν’ ανθήσει… για µας, 
 

αν επιθυµείς, 
αν ακόµα επιθυµείς, ένα κοµµάτι, 
ένα µικρό κοµµάτι γης στα πλούσια προάστια, πράσινο γρασίδι 
και ξάπλες κάτω από την επίπεδη µεγάλη έγχρωµη τηλεόραση, 
που µ’ ακτινοβολία 
σκοτώνει τα εγκεφαλικά σου κύτταρα,  
κι όπου διαφηµίσεις µε στόχο το συναίσθηµα 
κάνουν πλύση εγκεφάλου στα παιδιά σου 
και ήδη έχουν στοιχειώσει τα όνειρά σου, 
 

αν θες πτυχία πανεπιστηµίου, 
που τίποτε περισσότερο δεν αποτελούν από µια κοροϊδία 
και µιαρούς βόθρους από ψέµατα, 
έτσι ώστε κι εσύ επίσης να πας µπροστά 
και κάποια στιγµή 
σε κάποια άλλη πράσινη πανεπιστηµιούπολη 
να φτάσεις να λες τα δικά σου ψέµατα στους άλλους. 
 

Αν αυτά είναι που ζητάς, 
ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΑΚΟΜΑ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ. 
Πουλάς φτηνά τον εαυτό σου, 
θυµίσου 
ότι µπορείς να έχεις ό,τι ζητήσεις. 
Ζήτα, λοιπόν, τα πάντα. 

                                                 
3 Αναφορά στον αµερικανικό ιατρικό οργανισµό (American Medical Association). 
4 Αναφέρει την «Merck & Co», εταιρία κολοσσό των ΗΠΑ, ειδικευµένη σε διατρο-

φικά υποκατάστατα και συµπληρώµατα διαίτης. 
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Επαναστατικό γράµµα #34 
Έ, φίλε, έλα να κάνουµε επανάσταση, 
ας δώσουµε στον καθένα µια απίθανη έγχρωµη τηλεόραση, 
ένα ψυγείο και δωρεάν αντιβιοτικά· 
ας φτιάξουµε διαµερίσµατα µε χωριστά δωµάτια για κάθε παιδί, 
φουσκωτούς πλαστικούς καναπέδες και χάπια βιταµινών 
που έρχονται µε το ταχυδροµείο για να καλύψουν τις καθηµερινές µας 
ανάγκες, 
και τζάµπα γκάζι, ηλεκτρικό, τηλέφωνο 
και καθόλου νοίκι, 
γιατί όχι; 
 

Ας κάνουµε επανάσταση, φίλε 
έλα να κλείσουµε το ρεύµα και ν’ ανάψουµε τ’ αστέρια για το βράδυ· 
να ξαναβάλουµε το µέταλλο πίσω στη γη ή τουλάχιστον 
να µην το βγάζουµε άλλο, 
Έλα να φτιάξουµε πολλές κιθάρες και φλάουτα, 
και να διδάξουµε στα πιτσιρίκια πώς να γιατρεύονται µε βότανα. 
Ας µάθουµε να ζούµε µαζί ο ένας µε τον άλλον σε µικρότερο χώρο 
κι ας φτιάξουµε καλύβες κι αντίσκηνα παντού. 
ΑΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, 
ας µετατρέψουµε τ’ αυτοκίνητα σε γλάστρες µε λουλούδια ή σε γλυπτά 
ή κι ακόµα ας ζήσουµε µέσα στα πιο µεγάλα απ’ αυτά. 
Γιατί όχι; 

 
 

Επαναστατικό γράµµα #49 
Λευτεριά στον Julian Beck 
λευτεριά στον Timothy Leary 
στα επτά εκατοµµύρια που πεθαίνουν από πείνα στο Πακιστάν 
λευτεριά σ’ όλους τους πολιτικούς κρατούµενους. 
Λευτεριά στην Angela Davis και τους Soledad brothers 
λευτεριά στον Martin Sobel 
λευτεριά στον Sacco και τον Vanzetti 
λευτεριά στον Μεγάλο Ταύρο του Hayward 
τον Καθιστό Ταύρο και τον Τρελό Άλογο 
λευτεριά σ’ όλους τους πολιτικούς κρατούµενους. 
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Λευτεριά στον Billy the Kid και τον Jesse James 
λευτεριά σ’ όλους τους πολιτικούς κρατούµενους. 
Λευτεριά στον Nathan Hale, στη Ζαν ντ’ Αρκ 
λευτεριά στους Galileo, Bruno και Eckhart 
λευτεριά στον Ιησού Χριστό, λευτεριά στον Σωκράτη 
λευτεριά σ’ όλους τους πολιτικούς κρατούµενους 
λευτεριά σ’ όλους τους πολιτικούς κρατούµενους. 
Όλοι οι φυλακισµένοι είναι πολιτικοί κρατούµενοι 
κάθε πότης µαριχουάνας είναι πολιτικός κρατούµενος 
κάθε ληστής και κάθε πλαστογράφος ένας πολιτικός κρατούµενος 
κάθε οργισµένο παιδί που σπάει µια βιτρίνα πολιτικός κρατούµενος 
κάθε πόρνη, κάθε µαστροπός, δολοφόνος ένας πολιτικός κρατούµενος. 
κάθε παιδεραστής, βαποράκι, µεθυσµένος οδηγός, διαρρήκτης, 
λαθροκυνηγός, απεργός, απεργοσπάστης, βιαστής, οι πολικές αρκούδες 
στο ζωολογικό κήπο του San Francisco πολιτικοί κρατούµενοι 
οι αρχαίες σοφές χελώνες στο ενυδρείο του Detroit πολιτικοί κρατούµενοι 
και τα φλαµίνγκος που πεθαίνουν στο τουριστικό πάρκο του Phoenix 
κι οι βίδρες στο µουσείο του Tuscon Desert πολιτικοί κρατούµενοι 
τα ελάφια στο Wyoming που γδέρνονται στ’ αγκαθωτά συρµατοπλέγµατα 
πολιτικοί κρατούµενοι 
οι δηλητηριασµένοι κυνόµυς στα λιβάδια του New Mexico, απώλειες 
πολέµου 
κι ο µαζικός τάφος αετών του Wyoming στο πεδίο της µάχης. 
Κάθε τύπος στο σχολείο είναι πολιτικός κρατούµενος 
κάθε δικηγόρος στο στενό του γραφείο πολιτικός κρατούµενος 
κάθε νοικοκυρά πολιτικός κρατούµενος 
κάθε δάσκαλος που ψεύδεται ελεεινά είναι πολιτικός κρατούµενος 
κάθε εκτοπισµένος ινδιάνος και κάθε µαύρος πολιτικοί κρατούµενοι 
κάθε αδελφή που κρύβεται στα µπαρ και κάθε πρεζόνι που τρυπιέται στις 
τουαλέτες είναι πολιτικοί κρατούµενοι 
κάθε γυναίκα πολιτικός κρατούµενος 
κάθε γυναίκα είναι πολιτικός κρατούµενος. 
Κι εσύ πολιτικός κρατούµενος φυλακισµένος σε σφιγµένο σώµα 
και κλειδωµένος σε µυαλό δύσκαµπτο 
είσαι πολιτικός κρατούµενος αιχµάλωτος των γονιών σου 
ένας πολιτικός κρατούµενος σκλάβος του παρελθόντος σου. 
Σπάσε τα δεσµά 
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κι απελευθερώσου! 
Είµαι κι εγώ ένας πολιτικός κρατούµενος 
δέσµιος της συνήθειας της οργής 
δέσµιος της συνήθειας της απληστίας 
σκλάβος της συνήθειας του φόβου, 
είµαι πολιτικός κρατούµενος δούλος θαµπών αισθήσεων 
αιχµάλωτος νωθρής σάρκας. 
Λευτέρωσε κι εµένα, λευτέρωσέ µε 
βοήθησε να λευτερωθώ, λευτερώσου κι εσύ 
βοήθησε να λευτερωθώ, λευτερώσου 
βοήθησέ µε. 
Λευτεριά στον Barry Goldwater 
βοήθησέ µε να λευτερωθώ 
λευτεριά στον κυβερνήτη Wallace 
λευτεριά στον πρόεδρο Nixon 
λευτεριά και στον J Edgar Hoover. 
Λευτέρωσε κι αυτούς, λευτέρωσε τον εαυτό σου 
Λευτέρωσέ τους, λευτερώσου κι εσύ 
λευτερώσου. 
Λευτέρωσέ τους, λευτερώσου κι εσύ 
βοήθησε κι εµένα να λευτερωθώ, 
λευτέρωσέ µας. 
ΧΟΡΕΨΕ 
 
 

Επαναστατικό γράµµα #9 
Το να υποστηρίζεις 
την ανατροπή των κυβερνήσεων αποτελεί έγκληµα, 
το να τις ανατρέπεις, όµως, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. 
Μερικές φορές ονοµάζεται επανάσταση, 
µα µη γελιέσαι, 
η κυβέρνηση δεν είναι ο στόχος, 
είναι µόνο ένας καλός τρόπος ν’ αρχίσει κανείς: 
1. Σκότωσε την κεφαλή της Dow Chemical5 
2. Κατάστρεψε το εργοστάσιο 

                                                 
5 Η µεγαλύτερη βιοµηχανία χηµικών και πλαστικών των ΗΠΑ. 
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3. ΚΑΝ’ ΤΟ ΑΣΥΜΦΟΡΟ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ 
ΝΑ ΤΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΟΥΝ ΞΑΝΑ. 
Για παράδειγµα, διέλυσε την έννοια του χρήµατος, όπως το ξέρουµε, 
απαλλάξου από τόκους, 
αποταµίευση, κληρονοµιές 
(κουπόνια µε ηµεροµηνία λήξης που έρχονται ταχυδροµικά στον καθένα 
και σε 30 ηµέρες ακυρώνονται ακόµα αποτελούν καλή ιδέα). 
Ή να ξεκινήσουµε χωρίς λεφτά κι αν τα χρειαστούµε 
να τα φτιάξουµε στην πορεία 
ή ακόµα µπορούµε να τα περάσουµε στον πολύγραφο 
κι ο καθένας να τυπώνει όσα θέλει 
και να δούµε τι θα συµβεί. 
 

Να εφαρµόσουµε µορατόριουµ στα χρέη, 
το πρώτο κογκρέσο6 το έκανε σ’ όλες τις οφειλές 
δηµόσιες και ιδιωτικές. 
 

Κανείς να µην έχει στην κατοχή του γη που κάποιος άλλος τη χρειάζεται, 
κι ούτε να κατέχει περισσότερη 
απ’ όση µπορεί να δουλέψει ο ίδιος ή η οικογένειά του. 
Να µην δουλεύει κανένας για κάποιον άλλον 
παρά µόνο από αγάπη, 
κι ό,τι κερδίζεις πάνω από τις ανάγκες σου, 
αυτό ας δίνεται στη φυλή, 
µια κοινοπολιτεία. 
 

Έτοιµες απαντήσεις κανείς µας δεν έχει, 
αυτά τα πράγµατα θέλουν σκέψη. 
Η µέρα κείνη πάντως θα ‘ρθει, που θα πρέπει να ξέρουµε τις απαντήσεις. 
 
 

            Απόδοση 
    Γιώργος Μπουρλής 

                                                 
6 Continental Congress· Σώµα αντιπροσώπων που αποτέλεσε την πρώτη αµερικανι-

κή κυβέρνηση. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

προκατάληψη 
 

 
 
 

 
 
«Η γνώση αρχίζει µε τη συνειδητοποίηση 

του απατηλού χαρακτήρα των κοινά αποδε-
κτών αντιλήψεων, µε την έννοια ότι η εικόνα 
που έχουµε για τη φυσική πραγµατικότητα 
δεν αντιστοιχεί σ’ αυτό που “πραγµατικά υ-
πάρχει” και, κυρίως, µε την έννοια ότι οι 
περισσότεροι άνθρωποι είναι µισοκοιµισµέ-
νοι µεταξύ ονείρου και ξύπνιου και δεν έ-
χουν επίγνωση ότι τα περισσότερα, απ’ όσα 
θεωρούν ως αληθή και αυτονόητα, δεν είναι 
παρά ψευδαισθήσεις που παράγει η δύναµη 
υποβολής της κοινωνίας στην οποία ζουν. 

Η γνώση, λοιπόν, αρχίζει µε τη διάλυση 
των ψευδαισθήσεων, µε την αφύ�νιση». 

Έριχ Φροµ 



 

  

 
 

 

 
Κείµενα για το σεξισµό 

 

              
 René Magritte, Le viol (The rape), 1934 
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Voltairine de Cleyre 
Η γυναικεία σκλαβιά 

 

Νύχτα στο κελί της φυλακής! Μία καρέκλα, ένα κρεβάτι, ένας µικρός 
νιπτήρας, τέσσερις κενοί τοίχοι τροµακτικοί στο ηµίφως, ένα στενό παρά-
θυρο χωµένο µέσα στις πέτρες, µία καγκελόφρακτη πόρτα! Πίσω από τα 
φρικτά σιδερένια της κάγκελα, µέσα στους τέσσερις απαίσιους τοίχους, 
ένας άνδρας! Γέρος, γκριζοµάλλης και ρυτιδιασµένος, σακάτης και βασα-
νισµένος. Στέκεται εκεί στην απέραντη µοναξιά του, αποµονωµένος από 
τον έξω κόσµο. Περπατάει µπρος πίσω, µέσα στον περιορισµένο χώρο 
του, µακριά απ’ όλα αυτά που αγαπάει! Εκεί κάθε νύχτα, για τα επόµενα 
πέντε χρόνια, θα περπατάει µόνος του, ενώ τα µαλλιά του θα ασπρίζουν 
και τα τελευταία χρόνια του χειµώνα της ζωής του θα έρχονται και θα 
φεύγουν, και το σώµα του θα γερνά και θα σαπίζει. Κάθε βράδυ, για τα 
επόµενα πέντε χρόνια, θα στέκει µόνος του, αυτός ο δούλος, και θα υπο-
βάλλεται από το κράτος σε µαρτύριο χωρίς κανενός είδους απαλλαγή – 
που ακόµη και οι γαιοκτήµονες του Νότου πρόσφεραν στους νέγρους 
τους – θα περνάει κάθε βράδυ εκεί, φυλακισµένος στους τέσσερις τοίχους. 
Κάθε βράδυ, για τα επόµενα πέντε χρόνια, µία πονεµένη γυναίκα θα περι-
µένει στο κρεβάτι της, θα περιµένει να περάσουν αυτές οι τρεις χιλιάδες 
µέρες, για να επιστρέψει αυτός ο γλυκός άνθρωπος, ο υποµονετικός, που 
δεν την απογοήτευσε τόσα χρόνια τώρα. Κάθε βράδυ, για τα επόµενα 
πέντε χρόνια, αυτό το περήφανο πνεύµα θα επαναστατεί, αυτή η καρδιά 
που αγαπάει θα µατώνει, αυτό το διαλυµένο σπίτι θα βεβηλώνεται. Ενώ 
µιλάω τώρα, την ώρα που εσείς µ’ ακούτε, εκεί µέσα στο κελί αυτού του 
καταραµένου σωφρονιστηρίου, του οποίου οι πέτρες πότισαν από τις οδύ-
νες τόσων θυµάτων πραγµατικά δολοφονηµένων (όπως ακριβώς και  έξω 
από τις φυλακές) από την αργή σήψη που διαβρώνει την ύπαρξη πόντο-
πόντο, την ώρα αυτή που σας µιλάω, εκεί βρίσκεται ο Μόουζες Χάρµαν1! 

                                                 
1 Moses Harman (1830–1910). Αµερικανός δάσκαλος και εκδότης που έγινε γνω-

στός για την υποστήριξη των δικαιωµάτων της γυναίκας. Εξέδιδε το αναρχικό περιο-
δικό Lucifer the Lightbearer. Στις 30 Απριλίου 1890 καταδικάστηκε σύµφωνα µε το 
νόµο Κόµστοκ (σηµ.2) σε πέντε χρόνια φυλάκιση, αλλά κατόπιν έφεσης αποφυλακί-
στηκε µετά από λίγους µήνες. Λίγο µετά το θάνατο του Χάρµαν, ο σπουδαίος άγγλος 
φιλόσοφος George Bernard Shaw έγραψε στην κόρη του Χάρµαν, Λίλιαν: «…µου 
φαίνεται σα θαύµα που ο πατέρας σου κατάφερε να ζήσει για εβδοµήντα εννιά χρόνια 
σε µία χώρα τόσο επικίνδυνη, όσο οι ΗΠΑ, για ανθρώπους που έχουν τόσο προοδευ-
τικές απόψεις και το θάρρος να τις λένε».  
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Γιατί; Γιατί, ενώ οι δολοφόνοι περπατούν ελεύθεροι στους δρόµους, 
και τα πρόστυχα σπίτια έχουν γίνει τόσα πολλά στην πόλη, ώστε λόγω 
ανταγωνισµού η αµοιβή της πορνείας έπεσε στα επίπεδα πείνας των εργα-
τριών που φτιάχνουν πουκάµισα; Γιατί, την ώρα που οι ληστές στρογγυ-
λοκάθονται στα έδρανα της κυβέρνησης και της γερουσίας, και το παινε-
µένο «προπύργιο των ελευθεριών µας», το δικαίωµα ψήφου, έχει µετατρα-
πεί σε ζάρι, µε το οποίο παίζουν οι µεγάλοι τζογαδόροι τις ελευθερίες 
µας; Γιατί, την ώρα που οι χειρότεροι ακόλαστοι κατέχουν τις υψηλότερες 
θέσεις και τρώνε το φαγητό των ηλίθιων που τους υποστηρίζουν, ο Μόου-
ζες Χάρµαν είναι στη φυλακή; Αν είναι τόσο σ�ουδαίος εγκληµατίας, γιατί 
δε βρίσκεται µαζί µε τους υπόλοιπους γόνους του εγκλήµατος σε δείπνο 
στο Delmonico ή σε ταξίδι αναψυχής στην Ευρώπη; Αν είναι τόσο κακός 
άνθρωπος, τι δουλειά έχει, αν είναι δυνατόν, στο σωφρονιστήριο; 

Α, όχι. ∆εν είναι επειδή έκανε κάτι κακό, αλλά επειδή αυτός, ένας α-
γνός, ένθερµος ερευνητής, που ψάχνει διαρκώς για τις αιτίες της µιζέριας 
των ανθρώπων που αγαπάει, µε αυτή την πλατιά αγάπη που µόνο µία αγνή 
ψυχή µπορεί να δείξει, αναζήτησε τη ρίζα του κακού. Και αναζητώντας 
βρήκε ότι ο προθάλαµος της ζωής είναι µία φυλακή· το πιο τίµιο και αγνό 
κοµµάτι του ναού της ανθρώπινης ύπαρξης, αν πραγµατικά ένα κοµµάτι 
µπορεί να είναι πιο τίµιο και αγνό από τα άλλα, ο βωµός, στον οποίο 
πρέπει να αφιερώνεται η πιο πιστή αγάπη, βρέθηκε συληµένος, µιασµένος, 
ποδοπατηµένος. Ανακάλυψε µικρά βρέφη, αβοήθητα, µουγκά, µικρά πλα-
σµατάκια, γεννηµένα από πάθος, να είναι καταραµένα ως ακάθαρτες ηθι-
κές φύσεις, καταραµένα πριν τη γέννησή τους µε το στίγµα της ανηθικότη-
τας, καταδικασµένα να µοχθούν και να υποφέρουν, να µισούν τον εαυτό 
τους, τις µητέρες τους που τα έφεραν στον κόσµο, να µισούν την κοινωνία 
και αυτή να τα µισεί σ’ ανταπόδοση· µία κατάρα για την ανθρώπινη φυλή 
και για τα ίδια, που θα στραγγίξουν το ποτήρι του εγκλήµατος µέχρι τε-
λευταία σταγόνα. Και είπε αυτός ο φυλακισµένος µε τη ριγωτή φόρµα: 
«Αφήστε τις µητέρες των ανθρώ�ων ελεύθερες! Αφήστε τα µικρά �αιδιά να είναι 
αγα�ηµένα, ως γόνοι του αµοιβαίου �όθου της ανα�αραγωγής. Σ�άστε τις χειρο-
�έδες α�ό τους αλυσοδεµένους σκλάβους, ώστε να µην υ�άρξουν άλλοι σκλάβοι, 
ούτε άλλοι τύραννοι». 

Αντίκρυσε, αυτός ο χυδαίος τόλµησε να αντικρύσει µε καθαρά µάτια, 
αυτό το άρρωστο πράγµα που ονοµάζετε ηθικότητα, σφραγισµένο µε τη 
σφραγίδα του γάµου, και είδε σ’ αυτό την αποθέωση της ανηθικότητας, 
της αισχρότητας και της αδικίας. Είδε κάθε παντρεµένη γυναίκα ως αυτό 
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που είναι, µία σκλάβα, που παίρνει το όνοµα του κυρίου της, που τρώει το 
ψωµί του, δέχεται τις εντολές του και υπηρετεί τα πάθη του· που περνά τη 
δοκιµασία της εγκυµοσύνης και τις ωδίνες του τοκετού ανάλογα µε τη 
θέληση του κυρίου της, που δεν ελέγχει καµία ιδιοκτησία, ούτε καν το ίδιο 
της το σώµα, χωρίς τη δική του συναίνεση, και από τα χέρια της µπορούν 
να αποσπαστούν βίαια τα παιδιά που φέρνει στον κόσµο ανάλογα µε τις 
ορέξεις του ή να εξαφανιστούν πριν τη γέννησή τους. Λέγεται ότι η αγγλι-
κή γλώσσα έχει την πιο γλυκιά λέξη από κάθε άλλη γλώσσα – home. Αλλά 
ο Μόουζες Χάρµαν κοίταξε πίσω από τη λέξη και είδε το γεγονός – µία 
φυλακή πιο απαίσια απ’ αυτή που βρίσκεται τώρα ο ίδιος, µε διαδρόµους 
που απλώνονται σ’ όλη την υφήλιο και τόσα κελιά, που κανείς δεν µπορεί 
να τα µετρήσει. 

Ναι, άρχοντές µας! Η γη είναι µια φυλακή, το γαµήλιο κρεβάτι ένα κε-
λί, οι γυναίκες είναι οι τρόφιµοι κι εσείς οι δεσµοφύλακες!  

Ανακάλυψε, αυτός ο διαφθορέας, πως σ’ αυτά τα κελιά διαπράττονται 
τέτοιες φρικαλεότητες που κάνουν κρύο ιδρώτα να τρέχει στο µέτωπο και 
να σφίγγονται τα δόντια και οι γροθιές, και τα χείλη να ασπρίζουν από 
τρόµο και µίσος. Και ανακάλυψε επίσης ότι από τα κελιά αυτά καµιά δεν 
ξεφεύγει, ότι κανένας σκλάβος δεν τολµά να τσιρίξει, ότι όλα αυτά τα ε-
γκλήµατα γίνονται ήσυχα, στο σκοτεινό καταφύγιο του σπιτιού και καθα-
γιάζονται από τη θεία ευλογία ενός φύλλου χαρτιού· στη σιωπή και τη σκιά 
του πιστοποιητικού γάµου η πορνεία και ο βιασµός διαπράττονται ελεύ-
θερα και κατά περίπτωση. 

Ναι, γιατί είναι πορνεία, όταν η γυναίκα υποτάσσεται σεξουαλικά στον 
άντρα, χωρίς πόθο εκ µέρους της, προκειµένου να τον «διατηρήσει πιστό», 
«να τον κρατήσει σπίτι», σύµφωνα µε τα λεγόµενά της. (Ε, λοιπόν, αν ένας 
άντρας δε µε αγαπάει και δε σέβεται τον εαυτό του αρκετά, ώστε να είναι 
«πιστός» χωρίς να µε εκπορνεύει, ευχαρίστως να φύγει. ∆εν έχει αρετή 
µέσα του να διατηρήσει.) Και είναι βιασµός, όταν ένας άντρας επιβάλλεται 
µε τη βία σεξουαλικά πάνω στη γυναίκα του, ανεξάρτητα από το αν έχει 
πιστοποιητικό γάµου ή όχι. Και αυτή είναι η πιο αισχρή τυραννία, όταν 
ένας άντρας υποχρεώνει τη γυναίκα, που λέει ότι αγαπάει, να υποφέρει το 
βάρος της ανατροφής ενός παιδιού που αυτή δεν επιθυµεί, και στο οποίο, 
συνήθως, το ζευγάρι δεν µπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα της ζωής. 
Είναι η χειρότερη απ’ όλες τις ανθρώπινες καταπιέσεις, είναι σαν του θεού! 
∆εν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη γη µε τον άντρα τύραννο. Πρέπει να 
ανατρέξουµε στους ουρανούς για να βρούµε δαίµονα ο οποίος να φέρνει 
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µε τη βία παιδιά στον κόσµο, απλώς για να πεθάνουν της πείνας και να 
γίνουν καταραµένα αποβράσµατα! Και µόνο µέσα από το νόµο του γά-
µου µια τέτοια τυραννία γίνεται εφικτή. Ο άντρας που εξαπατά µια γυναί-
κα εκτός γάµου (και, προσοχή, τέτοιος άντρας θα εξαπατήσει και εντός 
γάµου) µπορεί να αρνηθεί το ίδιο του το παιδί, αν είναι αρκετά κακός. ∆εν 
µπορεί να το αποσπάσει από τα χέρια της, δεν µπορεί να το πειράξει! Το 
κορίτσι που έπεσε θύµα, χάρη στην αγνή και ευγενική ηθικότητά σας, 
µπορεί να πεθάνει στο δρόµο από την πείνα, όµως, δεν µπορεί να της 
επιβάλλει τη µισητή παρουσία του. Αλλά τη σύζυγό του, κύριοι, τη σύζυγό 
του, τη γυναίκα που σέβεται τόσο, ώστε να την αφήνει να χάνει την ατοµι-
κότητά της µέσα στη δική του, να χάνει την ταυτότητά της και να γίνεται 
κτήµα του, τη σύζυγό του όχι µόνο µπορεί να την υποχρεώσει να κάνει 
ανεπιθύµητα παιδιά, να τη βιάσει για την ευχαρίστησή του και να την έχει 
σαν ένα φτηνό και βολικό έπιπλο, αλλά αν δεν πάρει διαζύγιο (και δεν 
µπορεί να το κάνει για τέτοιους λόγους), µπορεί να την ακολουθεί όπου 
πάει, να µπαίνει στο σπίτι της, να τρώει το φαγητό της, να τη φυλακίσει ή 
να τη σκοτώσει µε το δικαίωµα της σεξουαλικής του εξουσίας! Και δεν 
µπορεί αυτή να κάνει τίποτα γι’ αυτό, εκτός κι αν είναι αρκετά απρόσε-
κτος, ώστε να την κακοποιήσει µε λιγότερο ωµό αλλά παράνοµο τρόπο. 
Γνωρίζω µια περίπτωση στην πόλη σας, όπου ο σύζυγος µίας γυναίκας την 
ακολουθούσε για δέκα χρόνια. Νοµίζω ότι τελικά είχε την καλοσύνη να 
πεθάνει: χειροκροτήστε τον για το µοναδικό τίµιο πράγµα που έκανε πο-
τέ. 

Ω, δεν είναι εξαιρετική όλη αυτή η συζήτηση για τη διατήρηση της η-
θικής από το νόµο του γάµου! Ω, τι απροσεξία να προσπαθείς να διατη-
ρήσεις κάτι που δεν έχεις! Ω, υψηλή αγνότητα που φοβάται τόσο πολύ ότι 
τα παιδιά δε θα γνωρίζουν ποιος είναι ο πατέρας τους, επειδή, πράγµατι, 
θα πρέπει να βασιστούν στο λόγο της µητέρας τους αντί για το πληρωµέ-
νο πιστοποιητικό κάποιου παπά της εκκλησίας ή του νόµου! Αναρωτιέµαι 
αν τα παιδιά θα γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, γνωρίζοντας τι έκανε ο πατέ-
ρας τους. Θα ήµουν καλύτερα, πολύ καλύτερα, αν δεν ήξερα ποιος ήταν ο 
πατέρας µου, παρά να ήξερα ότι ήταν τύραννος της µάνας µου. Θα ήµουν 
καλύτερα, πολύ καλύτερα, αν ήµουν παράνοµο παιδί σύµφωνα µε τους 
νόµους των ανθρώπων, παρά να ήµουν παράνοµη µε βάση τους αµετά-
βλητους νόµους της Φύσης. ∆ιότι τι σηµαίνει να είσαι νόµιµο παιδί, γεν-
νηµένο «σύµφωνα µε το νόµο»; Σηµαίνει, εννιά στις δέκα περιπτώσεις, να 
είσαι το παιδί ενός άντρα που αναγνωρίζει την πατρότητα, απλά επειδή 
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είναι αναγκασµένος να το κάνει, και του οποίου η αίσθηση της αρετής 
συµπυκνώνεται στην αντίληψη ότι το καθήκον της γυναίκας είναι «να κρα-
τά τον άντρα στο σπίτι». Σηµαίνει να είσαι το παιδί µίας γυναίκας που 
νοιάζεται περισσότερο για τα καλά λόγια της κάθε κυράτσας, παρά για την 
απλή τιµή του λόγου του εραστή της. Μιας γυναίκας που θεωρεί ότι η 
πορνεία είναι αγνότητα και καθήκον, όταν της επιβάλλεται από τον άντρα 
της. Σηµαίνει να έχεις την Τυραννία ως πρόγονο και τη δουλεία ως λίκνο 
σου. Σηµαίνει να διατρέχεις τον κίνδυνο να ήσουν ανεπιθύµητο παιδί, νο-
µικά απροστάτευτο, ηθικά διεφθαρµένο πριν καν γεννηθείς, πιθανώς µε 
δολοφονικά ένστικτα, κληροδοτηµένο µε υπερβολική ή καθόλου σεξουα-
λικότητα, που και τα δυο είναι αρρωστηµένες καταστάσεις. Σηµαίνει να 
έχεις την αξία ενός χαρτιού, ενός παλιόχαρτου σχισµένου από το περιτύ-
λιγµα του «Κοινωνικού Συµβολαίου», που θεωρείται σηµαντικότερο από 
την υγεία, την οµορφιά, το ταλέντο και την καλοσύνη· διότι ποτέ δε δυ-
σκολεύτηκα να διακρίνω ότι τα παράνοµα παιδιά είναι σχεδόν πάντοτε πιο 
όµορφα και έξυπνα από τα άλλα, ακόµη και όταν προέρχονται από συ-
ντηρητικές γυναίκες. Και πόσο ανυπέρβλητα αηδιαστικό είναι να τις βλέ-
πεις να κοιτούν, αυτές τις συντηρητικές, πάνω από τα δικά τους ασήµαντα, 
αρρωστηµένα παιδιά που φέρουν τα σηµάδια της δικής τους δουλοπρέ-
πειας, κάποια υγιή, όµορφα, «φυσιολογικά» παιδιά και να λένε: «Τι κρίµα, 
η µητέρα τους δεν ήταν ενάρετη!» Καµία λέξη για την αρετή του �ατέρα 
των δικών τους παιδιών, µέχρι εκεί φτάνει το µυαλό τους! Αρετή! Αρρώ-
στια, βλακεία, έγκληµα! Πόσο �ρόστυχο πράγµα είναι η «αρετή»! 

Τι σηµαίνει να είσαι παράνοµο παιδί; Σηµαίνει να σε περιφρονούν ή να 
σε οικτίρουν αυτοί των οποίων η µοχθηρία ή ο οίκτος δεν αξίζουν αντα-
πόδοση. Σηµαίνει να είσαι, πιθανόν, το παιδί κάποιου άντρα τόσο ποτα-
πού, ώστε να εξαπατήσει µία γυναίκα της οποίας το σπουδαίο έγκληµα 
ήταν ότι πίστεψε στον άντρα που αγαπούσε. Σηµαίνει να είσαι απαλλαγµέ-
νος από την προγενετήσια κατάρα µιας µητέρας δούλας, να έρθεις στον 
κόσµο χωρίς την άδεια του νόµου των τυράννων, που νοµίζουν ότι µπο-
ρούν να τα βάλουν µε τη φύση και να ορίζουν τους όρους που πρέπει να 
πληρούν τα αγέννητα παιδιά προκειµένου να αποκτήσουν το προνόµιο της 
ύπαρξης! Αυτό είναι νόµιµο και παράνοµο παιδί! ∆ιαλέξτε.  

Ο άντρας που περπατά πάνω κάτω στο κελί της φυλακής του Λάνσινγκ 
απόψε, αυτός ο µοχθηρός άντρας είπε: «Οι µητέρες των ανθρώπων, µε τα 
ξηρά τους χείλια και τις καρδιές τους γεµάτες αγωνία, σηκώνουν τα βουβά 
τους µάτια προς εµένα. Αποζητούν µια φωνή! Τα αγέννητα στην ανηµπο-
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ριά τους, εκλιπαρούν από τις φυλακές τους, εκλιπαρούν για µια φωνή! Οι 
εγκληµατίες, µε τον αόρατο αφορισµό που τους καταδίκασε, που τους 
έσπρωξε στην κολασµένη δίνη του εγκλήµατος, ψάχνουν, περιµένουν για 
µια φωνή! Εγώ θα είµαι η φωνή τους. Θα ξεσκεπάσω τις φρικαλεότητες του 
γαµήλιου κρεβατιού. Θα διαδώσω πώς γεννιούνται οι εγκληµατίες. Θα 
βγάλω µια κραυγή που θα ακουστεί παντού, και ας γίνει ότι θέλει!» Με το 
γράµµα του ∆ρ. Μάρκλαντ, έκανε γνωστό παντού ότι µία νέα µητέρα, 
κατακρεουργηµένη από ανίκανο χειρουργό κατά τη γέννηση του παιδιού 
της, αφού ανάρρωσε ύστερα από επιτυχηµένη εγχείρηση, µαχαιρώθηκε 
χωρίς τύψεις, απάνθρωπα και ωµά, όχι µε µαχαίρι αλλά µε το γεννητικό 
όργανο του συζύγου της, µέχρι θανάτου. Και αυτός δεν τιµωρήθηκε! 

Κι επειδή είπε τα σύκα σύκα, επειδή ονόµασε το όργανο αυτό µε το 
όνοµά του, όπως το γράφει το λεξικό και κάθε ιατρικό περιοδικό στη χώ-
ρα, για το λόγο αυτόν ο Μόουζες Χάρµαν στενάζει µέσα στο κελί του 
απόψε. Έδωσε ένα χειροπιαστό παράδειγµα των συνεπειών της γυναικείας 
σκλαβιάς, και γι’ αυτό φυλακίστηκε. Τώρα πρέπει εµείς να συνεχίσουµε 
τον αγώνα από εκεί που σταµάτησε αυτός λόγω της βίαιης δίωξής του, να 
διαδώσουµε την είδηση αυτού του εγκλήµατος της κοινωνίας εις βάρος 
ενός ανθρώπου και να αποκαλύψουµε τι κρύβεται πίσω απ’ αυτό. Ν’ ανα-
ζητήσουµε µέσα σ’ αυτό το χαώδες σύστηµα του νόµιµου εγκλήµατος τις 
αιτίες και τις συνέπειές του για το ανθρώπινο είδος. Η αιτία! Ας αναρωτη-
θεί η Γυναίκα: «Γιατί είµαι δούλα του άντρα; Γιατί λέγεται ότι το µυαλό 
µου δεν είναι ισάξιο του δικού του; Γιατί η εργασία µου δεν πληρώνεται 
εξίσου µε τη δική του; Γιατί πρέπει το σώµα µου να ελέγχεται από το σύ-
ζυγό µου; Γιατί να απολαµβάνει την προσφορά µου στο νοικοκυριό και να 
µου δίνει για ανταπόδοση ότι νοµίζει αρκετό; Γιατί να παίρνει τα παιδιά 
µου από µένα;» Ας αναρωτηθεί η κάθε γυναίκα. 

Υπάρχουν δύο λόγοι, και αυτοί συµπυκνώνονται σε µία και µοναδική 
αρχή: την αυταρχική, υπέρτατη εξουσία, θεοκρατικής προέλευσης, µε τα 
δύο όργανά της, την Εκκλησία, δηλαδή τους παπάδες, και το κράτος, δη-
λαδή τους νοµοθέτες.  

Από τη γέννησή της η Εκκλησία, έχοντας για µητέρα την Άγνοια και 
πατέρα το Φόβο, δίδαξε την κατωτερότητα της γυναίκας. Με τη µία µορ-
φή ή την άλλη, µέσα από τους διάφορους µύθους και τα σύµβολα, καλλι-
εργεί την ισχυρή, υπόγεια τάση της πίστης στην εξουσία του άντρα, πείθο-
ντας τη γυναίκα για την υποτελή κατάστασή της ως τιµωρία της, για τη 
φυσική της ευτέλεια, τη ροπή της προς την αµαρτία. Και από τις µέρες 
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του Αδάµ µέχρι σήµερα, η χριστιανική εκκλησία, µε την οποία ζούµε 
εµείς, έχει κάνει τη Γυναίκα αποδιοποµπαίο τράγο και δικαιολογία για 
όλες τις σατανικές πράξεις του άντρα. Τόσο πολύ έχει διαποτίσει αυτή η 
αντίληψη την κοινωνία, ώστε αρκετοί απ’ αυτούς που απορρίπτουν την 
Εκκλησία παραµένουν διαποτισµένοι απ΄ αυτό το αποβλακωτικό ναρκω-
τικό της αληθινής ηθικότητας. Τόσο µεθυσµένη από το κρασί της αυταρ-
χικότητας είναι η ανδρική ύπαρξη, ώστε ακόµη και αυτοί που προχωρούν 
παραπέρα, και απορρίπτουν το κράτος, παραµένουν προσκολληµένοι στο 
θεό, όπως και η Κοινωνία, και στην παλιά θεολογική αντίληψη ότι αυτοί 
πρέπει να είναι «οι κεφαλές της οικογένειας», σύµφωνα µε την υπέροχη 
αναλογία ότι «ο Άντρας είναι το κεφάλι της Γυναίκας, όπως ο Χριστός 
είναι η κεφαλή της Εκκλησίας». Πριν από µια βδοµάδα, ένας αναρχικός 
(;) µου είπε: «Είµαι αφεντικό στο δικό µου σπίτι», ένας «αναρχοκοµµουνι-
στής», παρακαλώ, που δεν πιστεύει στο «δικό µου σπίτι». Περίπου ένα 
χρόνο πριν, ένας γνωστός φιλελεύθερος οµιλητής είπε µπροστά µου ότι η 
αδελφή του, που είχε υπέροχη φωνή και συµµετείχε σε ένα µουσικό συ-
γκρότηµα, έπρεπε να «µείνει σπίτι µε τα παιδιά της· εκεί ανήκει». Η παλιά 
αντίληψη της Εκκλησίας! Αυτός ο άνθρωπος ήταν σοσιαλιστής, και στη 
συνέχεια αναρχικός. Κι όµως, η καλύτερη θέση στην οποία έβαζε τη γυ-
ναίκα ήταν αυτή του δούλου του άντρα και των παιδιών, στο πλαίσιο της 
παρωδίας που λέγεται «σπίτι». Πόσο υποκριτές, εσείς οι επαναστάτες! Να’ 
στε υποµονετικές, πειθήνιες, υποτελείς! Μπαλώστε τις κάλτσες µας και τα 
πουκάµισά µας, πλύντε τα πιάτα µας, φτιάξτε το φαγητό µας, περιµέντε 
µας στο σπίτι και �ροσέξτε τα �αιδιά! Οι υπέροχες φωνές σας δεν είναι για 
να ευχαριστούν το κοινό ούτε τον εαυτό σας, το πολυµήχανο µυαλό σας 
δεν πρέπει να δουλεύει, η εκλεπτυσµένη αίσθηση της τέχνης που έχετε δεν 
πρέπει να καλλιεργείται, οι επιχειρηµατικές σας ικανότητες δεν πρέπει να 
αναπτύσσονται· αφού κάνατε το λάθος να γεννηθείτε µ’ αυτά τα ψευτοχα-
ρίσµατα, πρέπει να υποφέρετε! Είστε γυναίκες, άρα νοικοκυρές, υπηρέτρι-
ες, σερβιτόρες και γκουβερνάντες!  

Στο Μέικον, τον έκτο αιώνα, σύµφωνα µε τον Αύγουστο Μπέµπελ, οι 
Πατέρες της Εκκλησίας συναντήθηκαν και συζήτησαν το εξής θέµα: «Έχει 
η γυναίκα ψυχή;» Σίγουροι ότι δεν πρόκειται να ζηµιωθούν οι αρχές τους, 
επιτρέποντας στις γυναίκες να κατέχουν κάτι που δεν υπάρχει, µε µία µι-
κρή πλειοψηφία έβγαλαν την ιστορική απόφαση υπέρ µας. Λοιπόν, άγιοι 
Πατέρες, ήταν καλό σχέδιο εκ µέρους σας να προσφέρετε την αξιοθρήνη-
τη σωτηρία ή καταδίκη (οι πιθανότητες υπέρ της τελευταίας) ως δόλωµα 
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για το αγκίστρι της επίγειας υποδούλωσης. ∆εν ήταν άσχηµο φιλοδώρηµα 
για εκείνες τις µέρες της πίστης και της άγνοιας. Αλλά, ευτυχώς, δέκα τέσ-
σερις αιώνες το έκαναν να µπαγιατέψει. Εσείς, τύραννοι ριζοσπάστες (;) 
δεν έχετε κανένα παράδεισο να προσφέρετε, καµία ευχάριστη χίµαιρα µε 
τη µορφή πιστοποιητικών ηθικής, έχετε µόνο το σεβασµό, τις καλές θέ-
σεις και τα χαµόγελα του δουλοκτήτη! Αυτά σε αντάλλαγµα για τις αλυσίδες 
µας! Ευχαριστούµε! 

Το ζήτηµα της ψυχής είναι παλιό – τώρα απαιτούµε τα σώµατά µας πί-
σω. Έχουµε κουραστεί από τις υποσχέσεις, ο θεός είναι κουφός, και η 
εκκλησία του είναι ο χειρότερός µας εχθρός. Εναντίον της αναλαµβάνου-
µε το καθήκον να αποτελέσουµε την ηθική (ή ανήθικη) δύναµη που αφή-
νει πίσω της και την τυραννία του Κράτους. Το Κράτος έχει µοιράσει τα 
καρβέλια και τα ψάρια µε την Εκκλησία. Οι δικαστές, σαν τους παπάδες, 
πληρώνονται για κάθε γάµο. Τα δύο δεσµά της εξουσίας συνεργάζονται 
στο εµπόριο παραχώρησης δικαιωµάτων αναπαραγωγής στους γονείς, και 
το Κράτος διαλαλά, όπως έκανε η Εκκλησία και παλιά και τώρα: «Κοι-
τάξτε πώς προστατεύουµε τις γυναίκες!» Αλλά, το Κράτος έκανε ακόµη 
περισσότερα. Μου έχουν πει πολύ συχνά, γυναίκες µε αξιοπρεπή αφεντικά, 
που δεν είχαν ιδέα για τις φρικαλεότητες που διαπράττονταν εις βάρος 
των άτυχων αδελφών τους, «µα, γιατί δε φεύγουν οι γυναίκες;» 

Γιατί δεν µπορείς να τρέξεις, όταν τα πόδια σου είναι αλυσοδεµένα; 
Γιατί δεν µπορείς να κλάψεις, όταν είσαι φιµωµένη; Γιατί δεν µπορείς να 
σηκώσεις τα χέρια σου ψηλά, όταν είσαι δεµένη πισθάγκωνα; Γιατί δεν 
µπορείς να ξοδέψεις χιλιάδες δολάρια, όταν δεν έχεις ούτε ένα σεντ στην 
τσέπη σου; Γιατί δεν πηγαίνεις στην παραλία ή στα βουνά, ανόητη, και 
ψήνεσαι στην κάψα της πόλης; Αν υπάρχει κάτι απ’ αυτό το καταραµένο 
περίβληµα της υποκριτικής κοινωνίας, που µε κάνει να εξοργίζοµαι περισ-
σότερο, είναι η απερίγραπτη βλακεία η οποία µε την πραγµατικά φλεγµα-
τική, ακατανόητη απάθεια λέει: «Γιατί οι γυναίκες δε φεύγουν!» Μπορείτε 
να µου πείτε πού να πάνε και τι να κάνουν, αφού το Κράτος, οι νοµοθέτες, 
έδωσαν στον εαυτό τους, στους πολιτικούς, τον έσχατο και απόλυτο έλεγ-
χο της δυνατότητας επιβίωσης; Αφού, λόγω αυτού του µονοπωλίου, η α-
γορά εργασίας είναι ήδη τόσο κορεσµένη, ώστε εργάτες και εργάτριες 
σφάζονται µεταξύ τους για το ακριβό προνόµιο να υπηρετήσουν τα αφε-
ντικά; Αφού τα κορίτσια µεταφέρονται σωρηδόν µε πλοία από τη Βοστό-
νη προς το Βορρά και το Νότο, στοιβαγµένα σαν ζώα, για να επανδρώ-
σουν τα καταγώγια στη Ν. Ορλεάνη ή στους εργατικούς καταυλισµούς 
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φρίκης στη δική µου Πολιτεία, το Μίτσιγκαν; Όταν οι σεµνότυφες και 
καθωσπρέπει κυρίες βλέπουν και ακούνε αυτά τα πράγµατα καθηµερινά, 
και παρόλα αυτά διαµαρτύρονται «µα, γιατί οι γυναίκες δε φεύγουν;», τότε 
απλά είναι ξεδιάντροπες και µιλάνε τη γλώσσα της περιφρόνησης. 

Όταν ψηφίστηκε στην Αµερική ο νόµος για τους φυγάδες σκλάβους, 
που υποχρέωνε τους ανθρώπους να τσακώνουν τα αδέλφια τους σαν τα 
σκυλιά, ο Καναδάς, ο αριστοκρατικός, αντιδηµοκρατικός Καναδάς, ά-
πλωνε τα χέρια να βοηθήσει τους φυγάδες που έφταναν στα σύνορα. Αλλά 
δεν υπάρχει καταφύγιο πάνω στη γη για το σκλαβωµένο φύλο. Ακριβώς 
εδώ που ζούµε, εδώ πρέπει να σκάψουµε τα χαρακώµατά µας και να νική-
σουµε ή να πεθάνουµε. 

Αυτή είναι η τυραννία του Κράτους. Αρνείται και στη γυναίκα και στον 
άντρα το δικαίωµα να δουλέψουν για να ζήσουν, και το απονέµει ως προ-
νόµιο στους λίγους ευνοηµένους, που πρέπει να πληρώσουν και φόρο 90% 
για τη χάρη που τους γίνεται. Αυτά τα δύο πράγµατα, η εξουσία της Εκ-
κλησίας στα µυαλά µας και η εξουσία του Κράτους στα κορµιά µας, είναι 
οι αιτίες της γυναικείας σκλαβιάς. 

Το πρώτο έχει εισαγάγει στον κόσµο µας το κατασκευασµένο έγκληµα 
της χυδαιότητας: θέσπισε έναν τέτοιο παράταιρο κώδικα ηθικής, ώστε και 
µόνο η αναφορά των γεννητικών οργάνων αποτελεί την πιο ωµή προσβο-
λή. Αυτό µου θυµίζει το δρόµο που έχετε στην πόλη σας και τον ονοµά-
ζετε «Callowhill». Παλιά λεγόταν «Gallows’ Hill» (ο λόφος µε τις αγχόνες, 
στµ), επειδή οδηγούσε σ’ ένα λόφο, που τώρα λέγεται «Cherry Hill», ο 
οποίος ήταν το τελευταίο µέρος της γης, όπου πατούσαν το πόδι τους 
τόσα πολλά θύµατα δολοφονηµένα από το Νόµο. Αλλά επειδή το άκου-
σµα της λέξης ήταν τόσο τραχύ, το µαλάκωσαν· ωστόσο οι φόνοι συνεχί-
ζονταν, και η µαύρη σκιά των αγχονών ακόµη πέφτει πάνω στην Πόλη της 
Αδελφικής Αγάπης (Φιλαδέλφεια, στµ). Η χυδαιότητα έχει κάνει το ίδιο. 
Τοποθέτησε την αρετή µέσα στο καβούκι µιας ιδέας, και ονόµασε «καλό» 
και σεβαστό έθιµο ό,τι συµφωνεί µε την ετυµηγορία του Νόµου, και «κα-
κό» ό,τι δεν περικλείεται στο καβούκι αυτό. Υποβάθµισε την αξιοπρέπεια 
του ανθρώπινου σώµατος πολύ χαµηλότερα από κάθε άλλο ζώο. Ποιος 
θεωρεί ότι ένας σκύλος είναι ανήθικος ή χυδαίος, επειδή το σώµα του δεν 
είναι ασφυκτικά καλυµµένο µε ενοχλητικά ρούχα; Τι θα σκεφτόσασταν για 
την αθλιότητα ενός ανθρώπου, ο οποίος θα έντυνε µε ενοχλητικό πουκά-
µισο το άλογό του και θα το υποχρέωνε να περπατήσει ή να τρέξει µε ένα 
τέτοιο πράγµα, εµποδίζοντας τα πόδια του; Γιατί η «Φιλοζωική Εταιρία» 



VOLTAIRINE DE CLEYRE 
____________________________________________________________ 

76  

θα τον έπιανε, θα του έπαιρνε το ζώο και θα τον έστελνε σε ψυχιατρικό 
άσυλο για θεραπεία του άρρωστου µυαλού του; Κι όµως, κύριοι, θέλετε οι 
γυναίκες σας, τα πλάσµατα που λέτε ότι σέβεστε και αγαπάτε, να φοράνε 
τις πιο µακριές φούστες και τις πιο κλειστές στο λαιµό µπλούζες, προκει-
µένου να κρύβουν το χυδαίο ανθρώ�ινο σώµα. ∆εν υπάρχει οργάνωση αντί-
στοιχη µε τη «Φιλοζωική» για να προστατέψει τις γυναίκες. Και σεις οι 
ίδιοι, αν και σε καλύτερη θέση, κοιτάξτε τι ρούχα φοράτε µε αυτόν το 
ζεστό καιρό! Πώς βασανίζετε τα κορµιά σας µε το µαλλί που κλέβετε από 
τα πρόβατα! Πώς τιµωρείτε τον εαυτό σας, ντυµένοι µε παλτά και γιλέκα 
µέσα σε µία συνωστισµένη αίθουσα, επειδή ο καθωσπρεπισµός σοκάρεται 
από τη «χυδαιότητα» των κοντοµάνικων ή του γυµνού χεριού! 

Κοιτάξτε πώς έχει φθαρεί το ιδανικό της οµορφιάς απ’ αυτή την αντί-
ληψη περί χυδαιότητας. Απαλλαγείτε από την προκατάληψη για µια φορά. 
∆είτε πώς η µέση µιας γυναίκας που είναι θύµα της µόδας είναι περιτριγυ-
ρισµένη από το φράκτη που λέγεται κορσές και οι ώµοι µε τους γοφούς 
της έχουν γίνει οστεώδεις από την πίεση που δέχονται. Τα πόδια της είναι 
τόσο στενότερα από τα φυσιολογικά, το κορµί της αλυσοδεµένο από τη 
φούστα-φυλακή, τα µαλλιά της δεµένα τόσο σφικτά που κάνουν το κεφάλι 
της να πονάει, και αυτό περιτυλιγµένο από ένα αντικείµενο χωρίς οµορφιά 
ή λογική που λέγεται καπέλο. ∆είτε την και µετά φανταστείτε αυτό το 
πράγµα σε άγαλµα! Ωραίο άγαλµα µε κορσέ και σίδερα κάτω από τη 
φούστα!... Ο πρόστυχος κώδικας ηθικής σκοτώνει ακόµη και τα µικρά 
παιδιά µε τα ρούχα. Η ανθρώπινη φυλή δολοφονείται, απαίσια, «στο όνο-
µα του Ρούχου». 

Και στο όνοµα της Αγνότητας, τι ψέµατα έχουµε ακούσει! Πόσο κάλ-
πικη ηθική έχει καλλιεργηθεί. Λόγω του φόβου της, δεν τολµάτε να πείτε 
στα ίδια σας τα παιδιά την αλήθεια για τη γέννησή τους. Η πιο ιερή απ’ 
όλες τις λειτουργίες, η δηµιουργία ενός ανθρώπινου πλάσµατος, γίνεται 
αφορµή για τα πιο άθλια ψέµατα. Όταν σας κάνουν την πιο απλή και ξε-
κάθαρη ερώτηση, που έχουν δικαίωµα να κάνουν, εσείς λέτε: «Μην κάνεις 
τέτοιες ερωτήσεις», ή ξεφεύγετε µε κάποια ψεύτικη ιστορία, ή του εξηγείτε 
το ακατανόητο µε κάτι εξίσου ακατανόητο, το Θεό! Τους λέτε: «Ο Θεός 
σας έφτιαξε». Και ξέρετε ότι λέτε ψέµατα. Γνωρίζετε, ή πρέπει να γνωρίζε-
τε, ότι η απορία δε θα λυθεί και ότι αυτό που θα µπορούσατε να εξηγήσε-
τε ξεκάθαρα, ταπεινά και µε αγνό τρόπο (αν διαθέτετε λίγη αγνότητα), θα 
το µάθει το παιδί µέσα από πολλές τυφλές ψηλαφίσεις, ενώ γύρω από το 
θέµα θα έχει πέσει η σκιά του λάθους, εξαιτίας της άρνησής σας και αυτής 
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της κυρίαρχης κοινωνικής αντίληψης. Αν δεν το αντιλαµβάνεστε αυτό, 
τότε είστε τυφλοί απέναντι στα γεγονότα και κουφοί απέναντι στα βιώµατα 
της ζωής.  

Αναλογιστείτε τα διπλά µέτρα και σταθµά που καλλιεργεί η σκλαβιά 
του φύλου µας. Γυναίκες που θεωρούν τον εαυτό τους πολύ αγνό και ηθι-
κό, χλευάζουν τις πόρνες, αλλά υποτάσσονται στο σπίτι τους στους άντρες 
που είναι οι θύτες αυτού του εγκλήµατος. Οι άντρες, στα καλύτερά τους, 
θα συµπονέσουν την πόρνη, ενώ αυτοί οι ίδιοι είναι το χειρότερο είδος 
πόρνων. Λυπηθείτε τον εαυτό σας, κύριοι, το χρειάζεστε! 

Πόσες φορές έχετε δει άντρα ή γυναίκα να πυροβολούνται λόγω ζήλει-
ας! Ο κώδικας ηθικής έχει αποφασίσει ότι είναι σωστό, «δείχνει πνεύµα», 
«είναι δικαιολογηµένο» να δολοφονήσετε έναν άνθρωπο, επειδή έκανε 
ακριβώς αυτό που κάνατε και σεις – αγάπησε την ίδια γυναίκα ή τον ίδιο 
άντρα! Ηθική! Τιµή! Αρετή! Περνώντας από την ηθική στην ιατρική, δείτε 
τα στατιστικά οποιουδήποτε άσυλου ψυχασθενών, και θα ανακαλύψετε ότι, 
ανεξάρτητα κοινωνικής τάξης, οι ανύπαντρες γυναίκες αποτελούν την πλει-
οψηφία. Για να διατηρήσετε τα απάνθρωπα, κτηνώδη, πρόστυχα πρότυπα 
αγνότητας, οδηγείτε τις κόρες σας στην παράνοια, ενώ οι γυναίκες σας 
δολοφονούνται σε µεγάλα ποσοστά. Αυτός είναι ο γάµος. Μην µείνετε στα 
λόγια µου· πηγαίνετε να δείτε τα αρχεία οποιουδήποτε άσυλου ή νεκρο-
ταφείου. 

Κοιτάξτε πώς µεγαλώνουν τα παιδιά σας. Μαθηµένα από τα πρώτα 
τους χρόνια να χαλιναγωγούν τη φυσική τους αγάπη, περιορισµένα σε 
κάθε στιγµή! Τα καταραµένα σας ψέµατα κηλιδώνουν ακόµη και το φιλί 
ενός παιδιού. Τα µικρά κορίτσια δεν πρέπει να είναι αγοροκόριτσα, ξυπό-
λυτα, να σκαρφαλώνουν στα δέντρα, να κολυµπούν, δεν πρέπει να κάνουν 
τίποτα απ’ αυτά που επιθυµούν, επειδή ο καθωσπρεπισµός τα θεωρεί «α-
νάρµοστα». Τα µικρά αγόρια χλευάζονται ως θηλυπρεπή, αν θελήσουν να 
παίξουν µε υφάσµατα ή µε κούκλες. Και όταν µεγαλώσουν: «Α! Οι άντρες 
δε νοιάζονται για το σπίτι και τα παιδιά, όσο οι γυναίκες!» Πώς να νοια-
στούν, αφού η επισταµένη προσπάθεια σ’ όλη σας τη ζωή συνέτριψε αυτό 
το κοµµάτι της φύσης τους. «Οι γυναίκες δεν µπορούν να τα βγάλουν πέ-
ρα όπως οι άντρες». Εκπαιδεύστε οποιοδήποτε ζώο ή φυτό, όπως εκπαι-
δεύετε τα κορίτσια σας, και θα δείτε τα ίδια αποτελέσµατα. Μπορείτε τώ-
ρα να µου πείτε για ποιο λόγο να υπάρχουν περιορισµοί φύλου στα αθλη-
τικά σπορ; Για ποιο λόγο να µη χρησιµοποιεί όπως θέλει τα µέλη του 
σώµατός του, οποιοδήποτε παιδί;  
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Αυτά είναι τα αποτελέσµατα του κώδικα ηθικής που έχετε και του νό-
µου περί γάµου. Αυτά είναι τα αποτελέσµατά σας, κοιτάξτε τα! Τα µισά 
παιδιά σας πεθαίνουν πριν γίνουν πέντε χρονών, τα κορίτσια σας τρελαίνο-
νται, οι παντρεµένες γυναίκες σας είναι ζωντανά πτώµατα και οι άντρες 
σας οι ίδιοι παραδέχονται πολύ συχνά ότι ο κώδικας αγνότητας �ροκαλεί την 
�ορνεία. Αυτή είναι η συνέπεια του θεού σας, του Γάµου, µπροστά στον 
οποίο η φυσική έλξη ξευτελίζεται και αυτοαναιρείται. Καµαρώστε τον!  

Τώρα η θεραπεία. Αυτή βρίσκεται σε µία λέξη, τη µόνη λέξη που έφερε 
ποτέ δικαιοσύνη – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! Μόνο αιώνες ελευθερίας θα πετύχουν 
την αποικοδόµηση και εξασθένηση αυτών των µολυσµατικών ιδεών. Η 
ελευθερία ήταν αυτή που σταµάτησε τα ποτάµια αίµατος των θρησκευτι-
κών καταδιώξεων! ∆ε θεραπεύεται η σκλαβιά µε κανένα άλλο υποκατά-
στατο. Μην λέτε «έτσι πρέπει να ερωτεύεται το ανθρώπινο είδος». Αφήστε 
το είδος ελεύθερο. 

∆ε θα υπάρξουν αποτρόπαια εγκλήµατα; Σίγουρα. Είναι ανόητος ό-
ποιος λέει το αντίθετο. Αλλά δεν µπορείτε να τα σταµατήσετε διαπράττο-
ντας το µεγαλύτερο έγκληµα όλων και βάζοντας εµπόδιο στους τροχούς 
της προόδου. Ποτέ δε θα πορευτείτε σωστά, αν δεν ξεκινήσετε σωστά. 

Όσο για το τελικό αποτέλεσµα, δεν έχει καµιά σηµασία. Εγώ έχω το 
όραµά µου, και είναι πολύ ξεκάθαρο και ιερό για µένα. Αλλά το δικό σας, 
εξίσου ιερό, µπορεί να είναι διαφορετικό, και ίσως να κάνουµε και οι δύο 
λάθος. Αλλά είµαι σίγουρη ότι µετά την επικράτηση της ελευθερίας, θα 
επιβιώσει εκείνο το είδος σεξουαλικής σχέσης που θα προσαρµοστεί κα-
λύτερα στο χώρο και στο χρόνο, εξελίσσοντας το ανθρώπινο είδος. Είτε 
είναι η µονογαµία, η ποικιλία, είτε η ελεύθερη πολυγαµία, δεν έχει καµιά 
σηµασία. Αυτό είναι υπόθεση του µέλλοντος, την οποία εµείς δεν τολµάµε 
να προκαθορίσουµε. 

Για την ελευθερία µίλησε ο Μόουζες Χάρµαν, και γι’ αυτό στιγµατί-
στηκε ως εγκληµατίας. Γι’ αυτό βρίσκεται στο κελί του απόψε. ∆ε γνωρί-
ζουµε αν είναι δυνατό να µειωθεί η ποινή του. Μπορούµε, όµως, να προ-
σπαθήσουµε. Αυτοί που επιθυµούν να µας βοηθήσουν, ας υπογράψουν 
αυτή την απλή έκκληση για χάρη που απευθύνεται στον Μπένζαµιν Χάρι-
σον. Σ’ αυτούς που θέλουν να ενηµερωθούν καλύτερα, πριν υπογράψουν, 
τους λέω: Η συνείδησή σας είναι σεβαστή, ελάτε σε µένα µετά τη συνά-
ντηση και θα σας δείξω ακριβώς τα λόγια της επιστολής. Σ’ αυτούς τους 
ακραίους αναρχικούς, που η αξιοπρέπειά τους δεν τους επιτρέπει να υπο-
χωρήσουν και να ζητήσουν χάρη για ένα παράπτωµα που δε διαπράχθηκε, 
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από µία εξουσία που δεν αναγνωρίζουν, τους λέω: ο Μόουζες Χάρµαν έχει 
τσακιστεί από τη βίαιη δύναµη του Νόµου, και παρόλο που δε θα ζητού-
σα ποτέ κάποιον να υποχωρήσει για τον εαυτό του, µπορώ να το ζητήσω, 
και το κάνω µε ευκολία, να το κάνει γι’ αυτόν που αγωνίζεται ενάντια στη 
σκλαβιά. Η αξιοπρέπειά σας είναι εγκληµατική. Κάθε ώρα πίσω από τα 
κάγκελα σφραγίζει τη συνεργασία σας µε τον Κόµστοκ2. Κανείς δεν απε-
χθάνεται τις προσφυγές περισσότερο από µένα, και κανείς δε δυσπιστεί 
περισσότερο απέναντί τους. Αλλά για τον ήρωά µου είµαι διατεθειµένη να 
αγωνιστώ µε κάθε µέσο που δεν προσβάλλει το δίκαιο κάποιου άλλου, 
ακόµη κι αν δεν έχω µεγάλες προσδοκίες. 

Αν, πέρα απ’ αυτά, υπάρχουν σήµερα εδώ κάποιοι που έχουν επιβληθεί 
σεξουαλικά σε γυναίκα, κάποιοι που εκπορνεύτηκαν στο όνοµα της αρε-
τής, κάποιοι που έχουν φέρει στον κόσµο µολυσµένα, ανήθικα ή ανεπιθύ-
µητα παιδιά, χωρίς να έχουν τα µέσα για να τα συντηρήσουν, και παρόλα 
αυτά θα φύγουν από δω µέσα λέγοντας: «Ο Μόουζες Χάρµαν είναι βρώ-
µικος άνθρωπος, δίκαια τιµωρηµένος», τότε σ’ αυτούς λέω, και ελπίζω τα 
λόγια µου να ηχούν δυνατά στ’ αφτιά τους µέχρι να ΠΕΘΑΝΟΥΝ: Συ-
νεχίστε, λοιπόν!  Οδηγήστε το πρόβατο στη σφαγή! Συντρίψτε αυτόν το 
γέρο, άρρωστο, ανάπηρο άνδρα! Στο όνοµα της Αρετής, της Αγνότητας 
και της Ηθικής, κάντε το! Στο όνοµα του Θεού, της οικογενειακής εστίας 
και του Παραδείσου, κάντε το! Στο όνοµα του Ναζωραίου, που δίδαξε το 
χρυσό κανόνα, κάντε το! Στο όνοµα της ∆ικαιοσύνης και της Τιµής, κάντε 
το! Στο όνοµα της Ανδρείας και της Μεγαλοψυχίας, συµπαραταχθείτε µε 
τον εγκληµατία της κυβέρνησης, το δολοφόνο του κοινοβουλίου, τον 
πρόστυχο των οίκων ανοχής, µε το σύνολο της ωµής δύναµης της αστυ-
νοµίας, µε τα δικαστήρια και τη φυλακή, για να κυνηγήσετε ένα φτωχό 
γέρο άνθρωπο που στέκει µονάχος του απέναντι στο δικό σας νόµιµο έ-
γκληµα! Κάντε το. Και αν ο Μόουζες Χάρµαν πεθάνει µέσα στην κόλαση 
της φυλακής σας, ευχαριστηθείτε �ου τον δολοφονήσατε! Σκοτώστε τον! Και 
θα επισπεύσετε τη µέρα που το µέλλον θα σας θάψει µε τις κατάρες του 
δέκα χιλιάδες οργιές βαθιά. Σκοτώστε τον! Και οι ρίγες της φόρµας που 
φορά θα σας µαστιγώσουν! Σκοτώστε τον! Και οι τρελοί θα σας µισήσουν 
µε την άγρια µατιά τους, τα αγέννητα βρέφη θα σας καταραστούν και οι 
τάφοι που γεµίσατε στο όνοµα του Γάµου θα γίνουν τροφή για τη γενιά 

                                                 
2 Anthony Comstock (1844-1915). Μεταρρυθµιστής, ηθικολόγος ενάντια στην τέ-

χνη και τη λογοτεχνία. Με τη βοήθεια της οργάνωσης Χ.Α.Ν. προώθησε τον οµώνυ-
µο νόµο λογοκρισίας. 
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που θα σας διαποµπεύσει, όταν η ανάµνηση της αγριότητάς σας θα γίνει 
ένα ανώνυµο φάντασµα που θα µαλώνει µε τις σκιές του Τορκουεµάδα3, 
του Καλβίνου και του Ιεχωβά στο µακρινό ορίζοντα του κόσµου! 

Θα χαµογελάσετε, όταν τον δείτε νεκρό; Θα πείτε, «ξεφορτωθήκαµε 
αυτόν τον πρόστυχο»; Ηλίθιοι! Το πτώµα θα σας περιγελά κάτω από τα 
παγωµένα του βλέφαρα! Τα ακίνητα χείλη θα σας χλευάζουν και τα επι-
βλητικά χέρια, διπλωµένα στο στήθος, χωρίς σφυγµό, µέσα στην ακινησία 
τους θα γράψουν το έσχατο κατηγορητήριο, το οποίο ούτε ο χρόνος ούτε 
εσείς θα µπορέσετε να εξαφανίσετε. Σκοτώστε τον! Και θα τον δοξάσετε, 
ενώ εσείς θα ντροπιαστείτε! Ο Μόουζες Χάρµαν στέκει πολύ ψηλότερα 
από σας, πλέον, και νεκρός ο Μόουζες Χάρµαν θα συνεχίσει να ζει αιώνια, 
αθάνατος στη µνήµη των ανθρώπων που θυσιάστηκε για να ελευθερώσει! 
Σκοτώστε τον! 
 

          Μετάφραση 
∆ηµήτρης Κωνσταντίνου 

 

                                                 
3 Tomas de Torquemada (1420-1498). Απάνθρωπος, ισπανός ιεροεξεταστής. 
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Deirdre Hogan 
Φεµινισµός, τάξη και αναρχισµός1 

 
Σχέση ταξικής κοινωνίας και καπιταλισµού 

Καθοριστικό γνώρισµα της καπιταλιστικής κοινωνίας είναι ότι γενικά 
αυτή διαιρείται σε δύο κύριες τάξεις: την καπιταλιστική (αστική τάξη), την 
οποία αποτελούν µεγαλοϊδιοκτήτες επιχειρήσεων, και την εργατική τάξη 
(το προλεταριάτο), που τη συγκροτούν πάνω κάτω όλοι οι υπόλοιποι, η 
µεγάλη πλειοψηφία των µισθωτών. Φυσικά, στον ορισµό αυτόν της ταξι-
κής κοινωνίας υφίστανται πολλές ενδιάµεσες περιοχές. Ακόµα και η ίδια η 
εργατική τάξη δεν αποτελείται από µία οµοιογενή οµάδα· περιλαµβάνει, 
για παράδειγµα, ανειδίκευτους εργάτες από τη µια αλλά ταυτόχρονα και 
το µεγαλύτερο µέρος αυτού που συνήθως ονοµάζεται «µεσαία τάξη». Γι’ 
αυτό και µπορεί εποµένως να υπάρξουν µεγάλες πραγµατικά διαφορές 
στο εισόδηµα και τις συνθήκες για τα διαφορετικά τµήµατα της διευρυµέ-
νης αυτής τάξης. 

Ο όρος «µεσαία τάξη» είναι προβληµατικός αφού, παρότι χρησιµοποι-
είται συχνά, σπάνια γίνεται σαφές σε ποιους ακριβώς αναφέρεται. Συνή-
θως, αναφέρεται σε εργαζόµενους, όπως ελεύθερους επαγγελµατίες, µι-
κροεπιχειρηµατίες και κατώτερα ή µεσαία στελέχη. Όµως, τα µεσαία αυ-
τά στρώµατα δεν αποτελούν πραγµατικά ανεξάρτητη τάξη, µε την έννοια 
ότι δεν είναι αµέτοχα της όλης διαδικασίας εκµετάλλευσης και συσσώρευ-
σης κεφαλαίου, τον καπιταλισµό, και γενικά βρίσκονται στις παρυφές κά-
ποιας από τις δύο κύριες τάξεις, της καπιταλιστικής ή της εργατικής2. 

Το καίριο σηµείο, όταν κανείς εξετάζει µία κοινωνία αποτελούµενη από 
δύο θεµελιώδεις τάξεις, είναι η κατανόηση του ότι η οικονοµική σχέση 
ανάµεσά τους, των µεγαλοϊδιοκτητών δηλ. από τη µια και των ανθρώπων 
που εργάζονται γι’ αυτούς από την άλλη, βασίζεται στην εκµετάλλευση 
και, εποµένως, αυτές οι δύο τάξεις έχουν µεταξύ τους διαµετρικώς αντίθε-
τα υλικά συµφέροντα.  

Από τη φύση τους καπιταλισµός κι επιχειρήσεις οδηγούνται από το 
κέρδος. Ο µόχθος ενός εργαζόµενου κατά τη διάρκεια της εργασίας του 
παράγει πλούτο. Ένα µέρος αυτού του πλούτου επιστρέφει σ’ αυτόν ως 

                                                 
1 Κείµενο που δηµοσιεύτηκε στην ιρλανδική αναρχοφεµινιστική εφηµερίδα «Rag» 

στα τέλη του 2007. Η παρούσα µετάφραση βασίστηκε σε προηγούµενη προσπάθεια 
από το «ούτε θεός-ούτε αφέντης» του Φλεβάρη 2008. 

2 Ορισµός της µεσαίας τάξης από τον Wayne Price στο «Why the working class?». 
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µισθός και το υπόλοιπο κρατείται από το αφεντικό του και προστίθεται 
στα κέρδη του/της (αν οι εργαζόµενοι δεν ήταν επωφελείς, δεν θα είχαν 
προσληφθεί). Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης εκµεταλ-
λεύεται τον εργαζόµενο και συσσωρεύει κεφάλαιο. Και είναι προς όφελός 
του να µεγιστοποιεί τα κέρδη του και να κρατά τους µισθούς σε χαµηλά 
επίπεδα· αλλά είναι και προς όφελος του εργαζόµενου να αυξάνει τον µι-
σθό του και να βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας του. Η σύγκρουση αυτή 
των συµφερόντων και η εκµετάλλευση µιας τάξης ανθρώπων από κάποια 
άλλη µειοψηφούσα τάξη είναι σύµφυτη µε την καπιταλιστική κοινωνία. 
Απώτερος στόχος των αναρχικών είναι να καταργήσουν το καπιταλιστικό 
ταξικό σύστηµα και να δηµιουργήσουν µία αταξική κοινωνία. 

 
Σχέση σεξισµού και καπιταλισµού 

Ο σεξισµός είναι µία πηγή αδικίας, η οποία διαφέρει µε ποικίλους τρό-
πους από τον τύπο ταξικής εκµετάλλευσης που αναφέρθηκε παραπάνω. Οι 
περισσότερες γυναίκες ζουν και συνεργάζονται µε άνδρες τουλάχιστον για 
κάποιο διάστηµα της ζωής τους και σχετίζονται µε άνδρες, όπως είναι ο 
πατέρας τους, ο γιος, ο αδελφός, ο εραστής, ο συνεργάτης, ο σύζυγος, ο 
φίλος. Γυναίκες και άνδρες δεν έχουν εγγενώς αντιτιθέµενα συµφέροντα· 
δεν θέλουµε να καταργήσουµε τα δύο φύλα αλλά µόνο την ιεραρχία εξου-
σίας που υφίσταται ανάµεσά τους και να δηµιουργήσουµε µια κοινωνία, 
στην οποία γυναίκες και άνδρες µπορούν να ζουν µαζί, ελεύθερα και ισό-
τιµα.  

Η καπιταλιστική κοινωνία στηρίζεται στην ταξική εκµετάλλευση· και 
αντιθέτως, δεν εξαρτάται από τον σεξισµό, γι’ αυτό και θεωρητικά θα 
µπορούσε να συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό σε µια παρεµφερή µεταχείριση 
γυναικών και ανδρών. Αυτό αποδεικνύεται, αν εξετάσουµε τι έχει καταφέ-
ρει ο αγώνας για τη γυναικεία απελευθέρωση σε διάφορες κοινωνίες του 
κόσµου κατά τη διάρκεια των τελευταίων, για παράδειγµα, 100 χρόνων, 
όταν και προέκυψαν ριζοσπαστικές βελτιώσεις της θέσης των γυναικών 
καθώς και των βαθύτερων αντιλήψεων σχετικά µε το ποιοι ρόλοι καθορί-
ζονται από τη φύση και είναι κατάλληλοι γι’ αυτές. Ο καπιταλισµός στο 
µεταξύ προσαρµόστηκε στον διαρκώς µεταβαλλόµενο ρόλο και θέση των 
γυναικών στην κοινωνία. 

Γι’ αυτό, και το τέλος του σεξισµού δεν θα οδηγήσει απαραίτητα και 
στο τέλος του καπιταλισµού. Οµοίως, ο σεξισµός µπορεί να υφίσταται, 
ακόµη κι όταν καταρρεύσουν καπιταλισµός και ταξική κοινωνία. Ο σεξι-



ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ 
____________________________________________________________ 

83 

σµός αποτελεί πιθανότατα την πιο πρώιµη µορφή καταπίεσης που υπήρξε 
ποτέ και δεν προηγείται χρονικά µόνο του καπιταλισµού· υπάρχουν στοι-
χεία ότι προηγείται χρονικά ακόµα και των πρώτων τύπων ταξικής κοινω-
νίας3. Καθώς οι κοινωνίες ανέπτυξαν την ακριβή φύση της γυναικείας κα-
ταπίεσης, η ιδιαίτερη µορφή που αυτή λαµβάνει δεν µένει σταθερή. Στο 
σύστηµα του καπιταλισµού, η καταπίεση αυτή έχει τον δικό της ιδιαίτερο 
χαρακτήρα, καθώς ο καπιταλισµός εκµεταλλεύτηκε την ιστορικά σε βάρος 
των γυναικών διαχρονική καταπίεση για να επωφεληθεί περισσότερο.  

Όµως, πόσο ρεαλιστικό είναι το τέλος της γυναικείας καταπίεσης στον 
καπιταλισµό; Οι γυναίκες στη σηµερινή κοινωνία καταπιέζονται ως φύλο 
µε πολλούς τρόπους (οικονοµικά, ιδεολογικά, σωµατικά), αλλά ενδεχοµέ-
νως, συνεχίζοντας τον φεµινιστικό αγώνα, θα οδηγηθούµε σε περαιτέρω 
βελτίωση της κατάστασης. Εντούτοις, αν και µπορούµε να σκεφτούµε 
αρκετές πλευρές του σεξισµού που µε τον αγώνα βαθµιαία έχουν τρωθεί, 
υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά του καπιταλισµού που καθιστούν την 
πλήρη οικονοµική εξίσωση γυναικών και ανδρών µέσα σ’ αυτόν σχεδόν 
απίθανη. Κι αυτό, επειδή ο καπιταλισµός βασίζεται στην ανάγκη µεγιστο-
ποίησης των κερδών, και µέσα σ’ ένα τέτοιο σύστηµα οι γυναίκες βρίσκο-
νται σε φυσική µειονεκτική θέση.  

Στην καπιταλιστική κοινωνία, η ικανότητα τεκνοποίησης πλέον αποτε-
λεί βάρος. Ο βιολογικός ρόλος των γυναικών τις αναγκάζει (εάν έχουν 
παιδιά) να απέχουν κάποιο χρόνο από την εργασία τους και σε τελική 
ανάλυση τις καθιστά υπεύθυνες για τα παιδιά που γεννούν. Κατά συνέπεια, 
η άδεια µητρότητας, το επίδοµα µονογονεϊκής οικογένειας, η γονική ά-
δεια, η άδεια ασθένειας τέκνων, η παροχή δωρεάν βρεφικών σταθµών και 
υπηρεσιών παιδικής µέριµνας κλπ πάντα θα αποτελούν ιδιαίτερα ζητήµα-
τα για τις γυναίκες. Για το λόγο αυτό, οι γυναίκες είναι περισσότερο τρω-
τές οικονοµικά στον καπιταλισµό απ’ ό,τι οι άνδρες: επιθέσεις σε κατα-
κτήσεις, όπως οι υπηρεσίες παιδικής µέριµνας ή το επίδοµα µονογονεϊκής 
οικογένειας, για παράδειγµα, θα επηρεάζουν πάντα δυσανάλογα τις γυναί-
κες σε σχέση µε τους άνδρες. Κι όµως, δίχως πλήρη οικονοµική εξίσωση 
είναι δύσκολο να φανεί ένα τέλος στις άνισες σχέσεις εξουσίας µεταξύ γυ-
ναικών και ανδρών και τη σχετιζόµενη µε αυτές ιδεολογία του σεξισµού. 
Γι’ αυτό, παρότι µπορούµε να πούµε ότι ο καπιταλισµός θα µπορούσε να 
προωθήσει την ισότητα γυναικών και ανδρών, η πραγµατικότητα είναι ότι 

                                                 
3 Σχετικά άρθρα στο «Toward an Anthropology of Women» σε επιµέλεια Rayna Reiter. 
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στον καπιταλισµό πλήρης πραγµάτωση αυτής της εξίσωσης είναι αδύνατον 
να επιτευχθεί, αφού πολύ απλά υπάρχουν οικονοµικά ζητήµατα συνδεδε-
µένα µε τη βιολογία της γυναίκας, που καθιστούν την κερδοσκοπική καπι-
ταλιστική κοινωνία από τη φύση της αρνητικά διατεθειµένη απέναντι στις 
γυναίκες.  

 
Ο αγώνας για χειραφέτηση των γυναικών στα κινήµατα εργατικής 
τάξης 

Από τα καλύτερα παραδείγµατα σχετικά µε το πώς ο αγώνας για αλλα-
γή µπορεί να επιφέρει πραγµατικές και διαρκείς µεταβολές στην κοινωνία 
αποτελούν οι µεγάλες βελτιώσεις στη θέση, τα δικαιώµατα και την ποιότη-
τα ζωής των γυναικών, που ο αγώνας για τη γυναικεία απελευθέρωση έχει 
επιτύχει σε πολλές χώρες σ’ ολόκληρο τον κόσµο. Χωρίς αυτόν τον αγώνα 
(τον οποίο θα αποκαλώ φεµινισµό, αν και δεν αυτοπροσδιορίζονται ως 
φεµινιστές όλοι αυτοί που παλεύουν ενάντια στην υποτέλεια των γυναικών), 
σαφώς και οι γυναίκες δεν θα είχαν κερδίσει όλα όσα κατέκτησαν. 

Ο αγώνας για τη γυναικεία χειραφέτηση ιστορικά ήταν εµφανής τόσο 
στο αναρχικό όσο και τα άλλα σοσιαλιστικά κινήµατα. Σα σύνολο, όµως, 
αυτά τα κινήµατα έτειναν σε µία κάπως ασαφή σύνδεσή τους µε την απε-
λευθέρωση των γυναικών και τον ευρύτερο φεµινιστικό αγώνα.  

Παρότι ήταν πάντα κεντρική στον αναρχισµό η έµφαση στην κατάργη-
ση όλων των µορφών ιεραρχιών εξουσίας, ο αναρχισµός έχει τις ρίζες του 
στην ταξική πάλη, στον αγώνα για την ανατροπή του καπιταλισµού, µε 
σαφή στόχο τη δηµιουργία µιας αταξικής κοινωνίας. Επειδή η καταπίεση 
σε βάρος των γυναικών δεν είναι τόσο στενά δεµένη µε τον καπιταλισµό 
όσο ο ταξικός αγώνας, το ζήτηµα της γυναικείας χειραφέτησης έχει ιστο-
ρικά ειδωθεί, και σε µεγάλο βαθµό συνεχίζει ακόµα να εκλαµβάνεται, ως 
δευτερεύων στόχος στη δηµιουργία µιας αταξικής κοινωνίας, ούτε τόσο 
σηµαντικός ούτε τόσο θεµελιώδης όσο η ταξική πάλη. 

Αλλά σε ποιους φαντάζει ασήµαντος ο φεµινισµός; Για τις περισσότε-
ρες γυναίκες στα σοσιαλιστικά κινήµατα η προϋπόθεση ενός εκ βάθρων 
µετασχηµατισµού στις σχέσεις εξουσίας µεταξύ γυναικών και ανδρών ως 
µέρος του σοσιαλισµού ήταν ασφαλώς ζωτικής σηµασίας. Ωστόσο, η τάση 
πάντα ήταν να δραστηριοποιούνται περισσότερο οι άνδρες στους σοσιαλι-
στικούς κύκλους και αυτοί ήταν που διαδραµάτιζαν κυρίαρχο ρόλο. Τα 
αιτήµατα των γυναικών βρίσκονταν στο περιθώριο αφενός εξαιτίας της 
πρωταρχικότητας της τάξης και αφετέρου επειδή, ενώ τα θέµατα που επη-
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ρέαζαν τους εργαζόµενους άντρες άγγιζαν µε παρόµοιο τρόπο και τις ερ-
γαζόµενες γυναίκες, δεν ίσχυε το ίδιο και για τα ειδικά ζητήµατα που σχε-
τίζονταν µε την καταπίεση των γυναικών ως φύλο. Η κοινωνική και οικο-
νοµική εξίσωση των γυναικών συχνά εκλαµβανόταν ως σύγκρουση µε τις 
ανέσεις και τα υλικά συµφέροντα των ανδρών. Η ισότητα των γυναικών 
απαιτούσε ριζικές αλλαγές στον καταµερισµό της εργασίας τόσο στο σπίτι 
όσο και στη δουλειά, καθώς και αλλαγές στο όλο κοινωνικό σύστηµα της 
αντρικής εξουσίας. Και για να επιτευχθεί ισότητα θα ‘πρεπε ακόµα να 
πραγµατωθεί µία επαναξιολόγηση του αυτοπροσδιορισµού της γυναίκας, 
εκεί όπου η «αντρική ταυτότητα» δεν θα µπορεί πλέον να βασίζεται στο 
ότι αυτός θεωρείται πιο ισχυρός ή ικανός από τη γυναίκα. 

Οι γυναίκες είχαν την τάση να συνδέουν την προσωπική µε την πολιτι-
κή χειραφέτηση, ελπίζοντας ότι ο σοσιαλισµός µε τον εκδηµοκρατισµό 
όλων των πτυχών των ανθρώπινων σχέσεων θα δηµιουργούσε νέους τύπους 
γυναικών και ανδρών. Όµως, το βρήκαν πολύ δύσκολο να πείσουν, για 
παράδειγµα, τους συντρόφους τους ότι ο άνισος καταµερισµός της εργα-
σίας µέσα στο σπίτι αποτελούσε σηµαντικό πολιτικό ζήτηµα. Η Hannah 
Mitchell, δραστήρια σοσιαλίστρια και φεµινίστρια στην Αγγλία στις αρχές 
του 20ου αιώνα, αναφέρει σχετικά µε τη διπλή βάρδια που είχε ταυτόχρο-
να µέσα κι έξω από το σπίτι: «Ακόµα και την κυριακάτικη σχόλη µου ξό-
δευα, αφού σύντοµα είδα ότι πολύ απ’ τη σοσιαλιστική συζήτηση για την 
ελευθερία ήταν µόνο λόγια και ότι όλοι αυτοί οι νεαροί σοσιαλιστές περί-
µεναν τα κυριακάτικα γεύµατα και το απογευµατινό τσάι µε τα σπιτικά 
γλυκίσµατα, το παστωµένο κρέας και τις πίττες, ακριβώς όπως και οι αντι-
δραστικές συντρόφισσές τους»4. 

Παρόµοια παράπονα διατύπωναν αναρχικές γυναίκες στην Ισπανία κα-
τά την κοινωνική επανάσταση του ‘36, βλέποντας ότι η εξίσωση γυναικών 
και ανδρών δεν επετεύχθη στις στενές προσωπικές σχέσεις. Η Ackelsberg 
σηµειώνει στο βιβλίο της «Free Women of Spain» ότι, αν και η ισότητα 
για γυναίκες και άνδρες είχε επίσηµα υιοθετηθεί από το ισπανικό αναρχι-
κό κίνηµα από το 1872 ακόµη, «στην πραγµατικότητα, οι πληροφοριοδό-
τες µου κλαιγόντουσαν ότι, ανεξάρτητα από το πόσο µαχητικοί ακόµη και 
οι πιο αφοσιωµένοι αναρχικοί ήταν στους δρόµους, είχαν την απαίτηση να 
είναι οι «αφέντες» στα σπίτια τους· µια καταγγελία που επαναλαµβανόταν 
σε πολλές εφηµερίδες και περιοδικά του κινήµατος αυτήν την περίοδο».  

                                                 
4 Sheila Rowbotham, «Women in Movement», σελ. 135. 
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Ο σεξισµός εκδηλωνόταν ακόµα και στη δηµόσια σφαίρα, όπου, για 
παράδειγµα, οι γυναίκες αγωνίστριες έβλεπαν µερικές φορές ότι οι άντρες 
σύντροφοί τους δεν τις αντιµετώπιζαν σοβαρά και µε σεβασµό. Οι γυναί-
κες στον αγώνα τους για ισότητα αντιµετώπιζαν προβλήµατα ακόµα και 
µέσα στο συνδικαλιστικό κίνηµα τον 19ο και 20ο αιώνα, όταν και η µισθο-
λογική ανισότητα ανδρών και γυναικών αποτελούσε ένα πολύ στενάχωρο 
ζήτηµα. Οι άνδρες στα συνδικάτα υποστήριζαν ότι οι γυναίκες µείωναν 
τους µισθούς των οργανωµένων εργατών και µερικοί πίστευαν ότι η λύση 
ήταν να αποκλειστούν εντελώς οι γυναίκες από κάποια επαγγέλµατα και να 
αυξηθεί ο µισθός των αντρών, ώστε να µπορούν αυτοί να συντηρούν τις 
οικογένειές τους. Στα µέσα του 19ου αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία ένας 
ράφτης συνόψισε το αποτέλεσµα που είχε η γυναικεία εργασία: «Όταν 
πρωτοξεκίνησα να εργάζοµαι σ’ αυτόν τον κλάδο [κατασκευή γιλέκων], 
µόνο λίγες γυναίκες εργάζονταν εκεί. Τους είχαν δώσει και µερικά άσπρα 
γιλέκα, επειδή πίστευαν ότι οι γυναίκες θα τα καθάριζαν καλύτερα απ’ ό,τι 
οι άνδρες… Αλλά µετά την επικράτηση ενός εξαντλητικού και επαχθούς 
συστήµατος, τ’ αφεντικά και οι εκµεταλλευτές έψαχναν παντού για γυναι-
κεία χέρια, αφού θα έκαναν τη δουλειά κάτω από το κανονικό κόστος. 
Έτσι, η σύζυγος πλέον ανταγωνίζεται τον άνδρα της και η θυγατέρα τη 
σύζυγο… Αν ο άνδρας δεν µειώσει την τιµή της εργασίας του σ’ αυτήν της 
γυναίκας, πρέπει να παραµείνει άνεργος;»5. 

Η πολιτική αποκλεισµού της γυναίκας, που ακολούθησαν ορισµένα 
συνδικάτα, συχνά υπαγορεύτηκε περισσότερο από τον ανταγωνισµό που 
ταλάνιζε τους µισθούς παρά από τη σεξιστική ιδεολογία, αν και έπαιξε 
κάποιο ρόλο κι αυτή. Στη βιοµηχανία καπνού, για παράδειγµα, στις αρχές 
του 20ου αιώνα στην Tampa των ΗΠΑ, µια αναρχοσυνδικαλιστική ένωση, 
η «La Resistencia», που βασικά αποτελούνταν από κουβανούς µετανάστες, 
θέλησε να οργανώσει όλους τους εργαζόµενους της πόλης. Πάνω από το 
ένα τέταρτο των µελών της ήταν γυναίκες καπνεργάτριες. Αυτή η συνδικα-
λιστική ένωση κατηγορήθηκε ως εχθρική προς τον άνδρα και αντιαµερι-
κανική ταυτόχρονα από ένα άλλο συνδικάτο, το «Cigar Makers’ Industrial 
Union», το οποίο ακολούθησε τακτικές αποκλεισµού των γυναικών και 
«πολύ απρόθυµα οργάνωσε τις εργαζόµενες γυναίκες σε ξεχωριστό και 
δευτερεύων τµήµα του συνδικάτου»6. 
 

                                                 
5 Johanna Brenner, «Women and the Politics of Class», σελ. 24. 
6 Johanna Brenner, ό.π., σελ. 93. 
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Ο φεµινισµός καθοδηγητική δύναµη της γυναικείας απελευθέρωσης 
Γενικά είναι αποδεδειγµένο ότι ο αγώνας της γυναικείας χειραφέτησης 

δεν έχει τύχει πάντα υποστήριξης και ότι ιστορικά οι γυναίκες έχουν αντι-
µετωπίσει τον σεξισµό ακόµα και µέσα σε οργανώσεις ταξικού αγώνα. Τα 
αναµφισβήτητα κέρδη που προέκυψαν στο ζήτηµα της γυναικείας απελευ-
θέρωσης προήλθαν χάρη στις γυναίκες και τους άνδρες εκείνους που είτε 
µέσα στις οργανώσεις ταξικής πάλης είτε έξω από αυτές πάλεψαν τον σεξι-
σµό και αγωνίστηκαν για βελτιώσεις στη θέση που κατείχαν οι γυναίκες. 
Και είναι το φεµινιστικό κίνηµα σε όλο του το φάσµα (µεσαίας τάξης, 
εργατικής τάξης, σοσιαλιστικό, αναρχικό…) που ηγήθηκε της πορείας 
προς τη γυναικεία απελευθέρωση κι όχι τα κινήµατα που εστίασαν στον 
ταξικό αγώνα. Τονίζω αυτό το σηµείο, καθώς, αν και το αναρχικό κίνηµα 
σήµερα συνολικά υποστηρίζει το τέλος της καταπίεσης των γυναικών, πα-
ραµένει ακόµα µια δυσπιστία απέναντι στον φεµινισµό, και οι αναρχικοί 
και άλλοι σοσιαλιστές µερικές φορές αποστασιοποιούνται απ’ αυτόν, επει-
δή αυτός στερείται συχνά ταξικής ανάλυσης. Όµως, αυτόν τον φεµινισµό 
είναι που πρέπει να ευχαριστήσουµε για τα σηµαντικά οφέλη που οι γυναί-
κες αποκόµισαν. 

 
Πόσο σχετικό είναι το ταξικό ζήτηµα, όταν το θέµα αφορά το σεξι-
σµό; 

Ποιες είναι οι συνήθεις προσεγγίσεις του φεµινισµού από τους αναρχι-
κούς της ταξικής πάλης σήµερα; Στο έπακρο της αντίδρασης ενάντια στον 
φεµινισµό βρίσκεται η υπεραπλουστευτική θεώρηση που ανάγει τα πάντα 
στην τάξη: σηµασία έχει µόνο η τάξη. Αυτή η δογµατική οπτική τείνει να 
αντιµετωπίζει το φεµινισµό ως διχαστικό (µήπως τελικά δεν είναι ο σεξι-
σµός πιο διχαστικός απ’ τον φεµινισµό;) και αποπροσανατολιστικό του 
ενδιαφέροντος από την ταξική πάλη και ισχυρίζεται ότι όποιας µορφής 
σεξισµός υφίσταται θα εξαφανιστεί αυτόµατα µε το τέλος της καπιταλιστι-
κής και ταξικής κοινωνίας. 

Ωστόσο, πιο κοινή αναρχική προσέγγιση του φεµινισµού αποτελεί η 
παραδοχή ότι ο σεξισµός υπάρχει, ότι δεν πρόκειται να εξασθενίσει αυτό-
µατα µε το τέλος του καπιταλισµού και ότι πρέπει να πολεµηθεί εδώ και 
τώρα. Παρόλα αυτά, όπως προηγουµένως αναφέρθηκε, οι αναρχικοί συ-
χνά καταβάλλουν προσπάθεια να αποστασιοποιηθούν απ’ το κύριο ρεύµα 
του φεµινισµού, εξαιτίας της έλλειψης ταξικής ανάλυσης από πλευράς του. 
Αντ’ αυτού, τονίζεται ότι το πρόβληµα του σεξισµού διαφοροποιείται βά-
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σει της τάξης και γι’ αυτό η καταπίεση σε βάρος των γυναικών αποτελεί 
ταξικό ζήτηµα. Είναι, βέβαια, αλήθεια ότι ο πλούτος µετριάζει µέχρι ένα 
βαθµό την επίδραση του σεξισµού: είναι λιγότερο δύσκολο, για παράδειγ-
µα, να κάνετε µια έκτρωση, εάν δεν έχετε και να ανησυχείτε για τα χρήµα-
τα που απαιτούνται για το ταξίδι στο εξωτερικό· και ζητήµατα του ποιος 
κάνει τις δουλειές του σπιτιού και ποιος φροντίζει τα παιδιά φαντάζουν 
λιγότερο σηµαντικά, αν µπορείτε να πληρώνετε κάποιον να σας βοηθά. 
Επίσης, ανάλογα µε το κοινωνικο-οικονοµικό σας υπόβαθρο, θα έχετε και 
διαφορετικές προτεραιότητες. 

Εντούτοις, υπογραµµίζοντας συνεχώς ότι το ζήτηµα του σεξισµού δια-
φοροποιείται ανάλογα µε την τάξη, οι αναρχικοί ίσως φαίνεται να συγκα-
λύπτουν ή να αγνοούν κάτι που, επίσης, είναι αλήθεια: ότι το ταξικό πρό-
βληµα διαφοροποιείται βάσει του φύλου. Το πρόβληµα, το άδικο του 
σεξισµού, έγκειται στο ότι οι άνισες σχέσεις µεταξύ γυναικών και ανδρών 
επικρατούν και ανάµεσα στην εργατική τάξη και φυσικά στο σύνολο της 
κοινωνίας. Σε κάθε τάξη οι γυναίκες πάντα βρίσκονται σε µειονεκτική θέ-
ση σε σχέση µε τους άνδρες.  

Σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, ο σεξισµός έχει επιπτώσεις στις 
γυναίκες όλων των τάξεων· κι όµως, η φεµινιστική ανάλυση που δεν δίνει 
έµφαση στην τάξη συχνά γίνεται στόχος κριτικής. Αλλά σχετίζεται η τάξη 
µε όλες τις πτυχές του σεξισµού; Πώς σχετίζεται, για παράδειγµα, µε τη 
σεξουαλική βία; Εντέλει, η τάξη δεν είναι πάντα το πιο σηµαντικό σηµείο 
κάθε περίπτωσης. Μερικές φορές υπάρχει µια εµµονή να προσκολληθεί 
ταξική ανάλυση σε κάθε φεµινιστική θέση, σαν να είναι αυτό που χρειάζε-
ται για να προσδοθεί αξιοπιστία στο φεµινισµό και να επικυρωθεί ο φεµι-
νισµός ως ένας άξιος αγώνας για τους αναρχικούς της ταξικής πάλης. Αλ-
λά µήπως αυτή η στάση χάνει την ουσία, η οποία σίγουρα είναι το ότι εί-
µαστε ενάντια στο σεξισµό, όποιο προσωπείο κι αν έχει και σε οποιονδή-
ποτε αυτός επιδρά; 

Αν κάποιος ξυλοκοπείται µέχρι θανάτου σε µια ρατσιστική επίθεση, εί-
ναι ανάγκη να γνωρίζουµε την τάξη του, πριν εκφράσουµε το θυµό µας; Ή 
δεν µας ενδιαφέρει ο ρατσισµός σε περίπτωση που το θύµα είναι ένα ευ-
κατάστατο µέλος της άρχουσας τάξης; Παρόµοια, εάν κάποιος υφίσταται 
διακρίσεις στο χώρο της εργασίας του σχετικά µε τη φυλή, το φύλο ή τις 
σεξουαλικές του προτιµήσεις, είτε αυτός είναι καθαριστής είτε πανεπιστη-
µιακός, δεν είναι λάθος αυτό και στις δύο περιπτώσεις και µάλιστα για 
τους ίδιους λόγους; Ξεκάθαρα, η γυναικεία απελευθέρωση αποτελεί από 
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µόνη της ένα θέµα για το οποίο αξίζει κάποιος να αγωνιστεί, όπως, γενι-
κότερα, αξίζει να καταπολεµηθεί η καταπίεση και η αδικία, ανεξάρτητα 
από την τάξη του καταπιεσµένου. 

 
Γυναίκες και άνδρες όλου του κόσµου ενωθείτε ενάντια στο σεξι-
σµό; 

Με δεδοµένο ότι ένα πράγµα που έχουν µέχρι ένα βαθµό κοινό οι γυ-
ναίκες ανεξαρτήτου τάξης και κουλτούρας είναι η καταπίεσή τους, µπο-
ρούµε ως φύλο να ζητήσουµε από τις γυναίκες (και τους άνδρες) του κό-
σµου να ενωθούν ενάντια στο σεξισµό; Ή υφίστανται αντιτιθέµενα ταξικά 
συµφέροντα που θα καθιστούσαν άκαρπη µια τέτοια στρατηγική;  

Συγκρούσεις συµφερόντων σίγουρα µπορούν να προκύψουν µεταξύ των 
γυναικών της εργατικής τάξης και των πλουσίων γυναικών της µεσαίας ή 
της άρχουσας τάξης. Για παράδειγµα, σε µια φεµινιστική διάσκεψη στη 
Γαλλία το 1900, οι σύνεδροι διαφώνησαν πάνω στο θέµα του βασικού 
µισθού για τις οικιακές βοηθούς, αφού αυτό θα έβλαπτε την τσέπη αυτών 
που µπορούσαν οικονοµικά να απασχολήσουν οικιακές βοηθούς. Σήµερα, 
οι φωνές για επίδοµα πατρότητας ή δωρεάν παιδική µέριµνα θα αντιµετω-
πίσουν την αντίδραση των εργοδοτών, που δεν θέλουν να βλέπουν να πε-
ρικόπτονται τα κέρδη τους. Ο φεµινισµός δεν είναι πάντα κατάλληλος για 
βραχυπρόθεσµα οφέλη. Οι αγώνες για οικονοµική εξίσωση στην καπιτα-
λιστική κοινωνία µε τους άνδρες απαραίτητα θα ενσωµατωθούν στον ήδη 
εξελισσόµενο και συνεχή αγώνα για παραχωρήσεις· ουσιαστικά στον ταξι-
κό αγώνα.  

Κατά συνέπεια, τα συγκρουόµενα ταξικά συµφέροντα µπορούν µερικές 
φορές να θέσουν εµπόδια στη φεµινιστική ενότητα σε πρακτικό επίπεδο. 
Είναι, ωστόσο, για τους αναρχικούς πολύ πιο σηµαντικό να τονίζουν τους 
δεσµούς τους µε το ευρύτερο φεµινιστικό κίνηµα από το να δίνουν έµφα-
ση στις διαφορές. Εξάλλου, η άρχουσα τάξη αποτελεί µειοψηφία και η 
µεγάλη πλειοψηφία των γυναικών στην κοινωνία έχει κοινό συµφέρον να 
εξισωθεί οικονοµικά µε τους άνδρες. Επιπρόσθετα, πολλά φεµινιστικά 
ζητήµατα δεν επηρεάζονται από τέτοιες ταξικής βάσης συγκρούσεις συµ-
φερόντων, αλλά ενδιαφέρουν όλες τις γυναίκες σε ποικίλα επίπεδα. Όταν 
το θέµα, για παράδειγµα, αφορά τα δικαιώµατα αναπαραγωγής, οι αναρ-
χικοί στην Ιρλανδία συνδεθήκαµε και ακόµα εµπλεκόµαστε σε οµάδες 
υπέρ των εκτρώσεων πλάι µε καπιταλιστικά κόµµατα χωρίς να συµβιβά-
ζουµε την πολιτική µας, επειδή αυτή είναι η καλύτερη τακτική, καθώς 
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πρόκειται για την πάλη κατά του σεξισµού, ο οποίος αρνείται τον έλεγχο 
των γυναικών στο ίδιο τους το σώµα. Τέλος, αξίζει επίσης να σηµειωθεί 
ότι συχνά η απόρριψη του «φεµινισµού της µεσαίας τάξης» προέρχεται 
από τους ίδιους αναρχικούς/σοσιαλιστές που ενστερνίζονται τον µαρξι-
στικό ορισµό της τάξης (ο οποίος αναφέρθηκε στην αρχή αυτού του άρ-
θρου), κάτι που θα τοποθετούσε τους περισσότερους ανθρώπους της µε-
σαίας τάξης αυστηρά στην κοινωνική θέση της ευρύτερης εργατικής τάξης. 

 

Μεταρρυθµίσεις κι όχι ρεφορµισµό  
Απέναντι στον φεµινισµό υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης: µπορού-

µε να αποστασιοποιηθούµε από τις υπόλοιπες φεµινίστριες, εστιάζοντας 
στο να κριτικάρουµε τον ρεφορµιστικό φεµινισµό ή να στηρίξουµε πλή-
ρως τον αγώνα για φεµινιστικές µεταρρυθµίσεις, ενώ οι υπόλοιποι παρα-
καλούν για περισσότερα! Αυτό είναι σηµαντικό ειδικά, εάν θέλουµε να 
καταστήσουµε τον αναρχισµό πιο ελκυστικό στις γυναίκες (πρόσφατη δη-
µοσκόπηση των Irish Times έδειξε ότι ο φεµινισµός αποτελεί σηµαντικό 
ζήτηµα για πάνω από το 50% των γυναικών στην Ιρλανδία). Στο αναρχι-
κό-κοµµουνιστικό όραµα για τη µελλοντική κοινωνία µε κατευθυντήρια 
αρχή το στον καθένα σύµφωνα µε τις ανάγκες του, α�ό τον καθένα σύµφωνα µε 
τις δυνατότητές του, δεν υφίσταται καµία καθιερωµένη προκατάληψη ενά-
ντια στις γυναίκες, όπως υπάρχει στον καπιταλισµό· και σχετικά µε τα ο-
φέλη σε γυναίκες και άνδρες επίσης, ο αναρχισµός έχει πολλά να προσφέ-
ρει ειδικότερα στις γυναίκες εκφραζόµενος σε σεξουαλική, οικονοµική και 
προσωπική ελευθερία, κάτι που είναι βαθύτερο και παρέχει περισσότερα 
από την οποιαδήποτε επισφαλή ισότητα που µπορεί να επιτευχθεί στον 
καπιταλισµό. 

 
         Μετάφραση 
   Γιώργος Μπουρλής 
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«Το ∆εύτερο Φύλο 25 χρόνια µετά» 
Συνέντευξη µε τη Simone de Beauvoir1 

 
 

Gerassi: Έχουν περάσει περίπου εικοσιπέντε χρόνια από τότε που «Το 
∆εύτερο Φύλο» δηµοσιεύτηκε. Πολλοί, ειδικά στην Αµερική, το θεωρούν 
την αρχή του σύγχρονου φεµινιστικού κινήµατος. Θα ήθελες… 
Beauvoir: ∆εν έχω αυτήν την αίσθηση. Το σύγχρονο φεµινιστικό κί-

νηµα, το οποίο βασικά ξεκίνησε περίπου πριν πέντε ή έξι χρόνια, στην 
πραγµατικότητα δεν γνώριζε το βιβλίο. Αργότερα και καθώς το κίνηµα 
µεγάλωνε, κάποιοι από τους ηγέτες του δανείστηκαν απ’ το βιβλίο κάποιες 
από τις θεωρητικές τους βάσεις. Όµως, σε καµία περίπτωση δεν ήταν αυτό 
που αποτέλεσε την αφετηρία του φεµινιστικού κινήµατος. Οι περισσότε-
ρες από τις γυναίκες που ενεργοποιήθηκαν µέσα στο κίνηµα ήταν πολύ 
νέες το 1949-50, που κυκλοφόρησε το βιβλίο, για να επηρεαστούν από 
αυτό. Αυτό που, φυσικά, µε χαροποιεί είναι ότι το ανακάλυψαν αργότερα. 
Βεβαίως, κάποιες από τις µεγαλύτερες σε ηλικία, όπως η Betty Friedan 
για παράδειγµα, η οποία µου αφιέρωσε το «Γυναικείο Μυστικό», είχαν 
διαβάσει το βιβλίο µου και ίσως µε κάποιο τρόπο επηρεάστηκαν απ’ αυτό. 
Κάποιες άλλες, όµως, καθόλου. Η Kate Millet, για παράδειγµα, δεν µε 
αναφέρει ούτε µια φορά στο έργο της. Μπορεί αυτές να έγιναν φεµινίστρι-
ες για λόγους που εξηγώ στο «δεύτερο φύλο», λόγους τους οποίους, όµως, 
διαπίστωσαν µέσα από τις εµπειρίες της ζωής τους και όχι µέσα από το 
βιβλίο µου.  
Gerassi: Έχεις πει ότι ακόµα και η προσωπική σου φεµινιστική συνεί-

δηση ωρίµασε µέσα από την εµπειρία σου να γράψεις το «δεύτερο φύλο». 
Πώς και µε ποιον τρόπο αντιλαµβάνεσαι την ανάπτυξη του κινήµατος 
µετά την έκδοση του βιβλίου σου σε σχέση µε τη δική σου πορεία;  
Beauvoir: Γράφοντάς το, για πρώτη φορά συνειδητοποίησα πως κι εγώ 

η ίδια ζούσα µια ψεύτικη ζωή ή καλύτερα ότι επωφελούµουν -χωρίς καν να 
το καταλαβαίνω- από µια κοινωνία προσανατολισµένη στους άνδρες. Από 
πολύ νωρίς στη ζωή µου είχα αποδεχτεί τις ανδρικές ηθικές αξίες και ζού-
σα σύµφωνα µε αυτές. Βέβαια, ήµουν αρκετά επιτυχηµένη, γεγονός που 
ενδυνάµωνε µέσα µου την πεποίθηση ότι άνδρας και γυναίκα θα µπορού-
σαν να είναι ίσοι, εφόσον η γυναίκα επιθυµούσε µία τέτοια ισότητα. Με 

                                                 
1 Συνέντευξη που δόθηκε στον John Gerassi και δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Society 

το 1976. 
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άλλα λόγια, ήµουν διανοούµενη. Είχα την τύχη να προέρχοµαι από ένα 
τµήµα της κοινωνίας, την µπουρζουαζία, η οποία µπορούσε όχι µόνο να 
µε στείλει στα καλύτερα σχολεία, αλλά και να µου επιτρέπει να παίζω τε-
µπέλικα µε τις ιδέες. Εξαιτίας αυτού κατάφερα να µπω στον κόσµο των 
ανδρών χωρίς µεγάλη δυσκολία. Έδειξα ότι µπορούσα να συζητήσω για 
φιλοσοφία, τέχνη, λογοτεχνία και άλλα σε «ανδρικό επίπεδο», και οτιδή-
ποτε είχε σχέση µε την γυναικεία µου φύση το κρατούσα για τον εαυτό 
µου. Η επιτυχία µ’ έκανε να συνεχίσω. Μπορούσα να ζήσω άνετα, όπως 
οποιοσδήποτε άνδρας διανοούµενος, και µε αντιµετώπιζαν τόσο σοβαρά 
όσο και τους άνδρες οµότιµούς µου. Όντας αυτή που ήµουν, ανακάλυψα 
ότι µπορούσα να ταξιδεύω µόνη µου αν το ήθελα, να κάθοµαι σε café και 
να γράφω, και να µε σέβονται τόσο όσο οποιονδήποτε άνδρα συγγραφέα 
και πάει λέγοντας. Κάθε στάδιο τόνωνε την αίσθηση ανεξαρτησίας και 
ισότητας. Έγινε, εποµένως, πολύ εύκολο για µένα να ξεχάσω ότι µια 
γραµµατέας δεν θα µπορούσε µε κανέναν τρόπο να απολαύσει παρόµοια 
προνόµια. ∆εν µπορούσε να καθίσει σ’ ένα café και να διαβάσει ένα βιβλίο 
χωρίς να την παρενοχλήσουν. Σπάνια την καλούσαν σε πάρτι για το «µυα-
λό» της. ∆εν της έδιναν πίστωση, ούτε µπορούσε να αποκτήσει δική της 
περιουσία. Εγώ µπορούσα. Και το πιο σηµαντικό ήταν ότι είχα την τάση 
να περιφρονώ εκείνες τις γυναίκες που ένοιωθαν ανίκανες, οικονοµικά και 
πνευµατικά, να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους από τους άνδρες. Στην 
πραγµατικότητα, χωρίς καν να το λέω στον εαυτό µου, σκεφτόµουν «αφού 
εγώ µπορώ, τότε µπορούν κι αυτές». Κατά την έρευνα και τη συγγραφή 
του «δεύτερου φύλου» έφτασα να διαπιστώσω ότι τα προνόµια που απο-
λάµβανα ήταν αποτέλεσµα της παραίτησής µου, τουλάχιστον σε κάποια 
κρίσιµα θέµατα, από τη γυναικεία µου φύση. Αν το θέσουµε µε ταξικούς 
οικονοµικούς όρους, θα γίνει πιο κατανοητό: είχα καταντήσει ένας ταξικός 
δωσίλογος, µία συνεργάτιδα του εχθρού. Ε, λοιπόν, κάτι ανάλογο στη 
µάχη των φύλων. Μέσα από το «δεύτερο φύλο» συνειδητοποίησα τον αγώ-
να που απαιτούνταν. Κατάλαβα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γυναι-
κών απλά δεν είχε τις επιλογές που είχα εγώ, ότι η ζωή τους στην πραγµα-
τικότητα ήταν καθορισµένη και ότι αντιµετωπίζονταν σαν ένα δεύτερο 
φύλο από µια ανδροκρατούµενη κοινωνία, η δοµή της οποίας θα κατέρ-
ρεε ολοκληρωτικά, µόνο αν αυτός ο προσανατολισµός καταστρεφόταν 
πραγµατικά. Παντού, όµως, οι οικονοµικά και πολιτικά εξαρτηµένοι άν-
θρωποι είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να εξεγερθούν. Πρώτα απ’ 
όλα, πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση αυτής της εξάρτησης. Μετά, πρέπει 
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να πιστέψουν στις δυνάµεις τους, ώστε να προσπαθήσουν να αλλάξουν την 
κατάσταση. Από την άλλη, αυτοί που έχουν κάποιο όφελος από τη «συ-
νεργασία» τους πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη φύση της προδοσίας που 
επιτελούν. Και τελικά, αυτές που έχουν να χάσουν τα περισσότερα υιοθε-
τώντας µια αντίθετη στάση, γυναίκες σαν και µένα, δηλαδή, που έχουν ένα 
εξασφαλισµένο εισόδηµα ή µια επιτυχηµένη καριέρα, πρέπει να είναι 
πρόθυµες να διακινδυνεύσουν την ασφάλειά τους, πράγµα µερικώς γελοίο, 
προκειµένου να εξασφαλίσουν αυτοσεβασµό. Θα πρέπει να καταλάβουν 
ότι από τις «αδερφές» τους, αυτές που υπόκεινται σε περισσότερη εκµε-
τάλλευση, αυτές θα είναι οι τελευταίες που θα τις ακολουθήσουν. Η γυναί-
κα ενός εργάτη, για παράδειγµα, είναι η τελευταία που θα µπορούσε να 
συµµετέχει στο κίνηµα. Γιατί γνωρίζει ότι τον άντρα της τον εκµεταλλεύο-
νται πιο πολύ από ό,τι τις περισσότερες φεµινίστριες ηγέτιδες και ότι αυ-
τός εξαρτάται από τον ρόλο της ως νοικοκυρά-µητέρα για να επιβιώσει κι 
ο ίδιος. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, οι γυναίκες δεν κινητο-
ποιήθηκαν. Υπήρξαν, όµως, και κάποια καλά και πολύ έξυπνα µικρά κινή-
µατα που µάχονταν για πολιτικές εξελίξεις, για συµµετοχή των γυναικών 
στην πολιτική και την κυβέρνηση. Εγώ δεν µπορούσα να σχετιστώ µε τέ-
τοιου είδους οµάδες. Μετά, ήρθε το 1968 και όλα άλλαξαν. Γνωρίζω, βέ-
βαια, ότι κάποια σηµαντικά γεγονότα συνέβησαν και πριν από αυτό. Για 
παράδειγµα, το βιβλίο της Betty Friedan εκδόθηκε πριν το ’68. Στην 
πραγµατικότητα, οι αµερικανίδες ήταν ήδη για τα καλά µέσα στο κίνηµα. 
Αυτές, περισσότερο από οποιεσδήποτε άλλες γυναίκες και για προφανείς 
λόγους, ήταν ενήµερες για τις αντιφάσεις ανάµεσα στη νέα τεχνολογία και 
τη δύναµη της συντήρησης, που κρατούσε τις γυναίκες στην κουζίνα. Με 
την εξάπλωση της τεχνολογίας -και καθώς η τεχνολογία είναι δύναµη στο 
µυαλό και όχι στα µπράτσα- η λογική των ανδρών ότι οι γυναίκες είναι το 
αδύναµο φύλο και γι’ αυτό θα πρέπει να παίζουν δευτερεύοντα ρόλο δεν 
µπορούσε πια να σταθεί λογικά. Κι αφού οι τεχνολογικές καινοτοµίες ή-
ταν τόσο διαδεδοµένες στην Αµερική, οι αµερικανίδες δεν θα µπορούσαν 
να αποφύγουν τις αντιπαραθέσεις. Έτσι, ήταν φυσιολογικό το να λάβει το 
φεµινιστικό κίνηµα τη µεγαλύτερη ώθησή του µέσα στην καρδιά του καπι-
ταλισµού, ακόµη κι αν αυτή η ώθηση ήταν αυστηρά οικονοµικού χαρα-
κτήρα, αφορούσε δηλαδή το αίτηµα για ίση αµοιβή για ίδια εργασία. Αλ-
λά η γνήσια φεµινιστική συνείδηση ήταν µέσα στο ίδιο το αντιιµπεριαλι-
στικό κίνηµα που αναπτύχθηκε. Είτε στην Αµερική, στο κίνηµα κατά του 
πολέµου στο Βιετνάµ, είτε στα επακόλουθα της εξέγερσης του 1968 στη 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗ SIMON DE BEAUVOIR 
____________________________________________________________ 

94  

Γαλλία και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες οι γυναίκες άρχισαν να νοιώθουν 
τη δύναµή τους. Έχοντας καταλάβει ότι ο καπιταλισµός οδηγεί απαραίτη-
τα στην κυριαρχία επί των φτωχών ανθρώπων παγκοσµίως, πλήθη γυναι-
κών άρχισαν να συµµετέχουν στην ταξική πάλη, ακόµα κι αν δεν αποδέ-
χονταν τον όρο «πάλη των τάξεων». Είχαν γίνει ακτιβίστριες. Συµµετείχαν 
σε συγκεντρώσεις, σε διαµαρτυρίες, σε εκστρατείες, σε ανεξάρτητες οµά-
δες, στη µαχόµενη αριστερά. Αγωνίστηκαν, όσο και οι άνδρες, για ένα 
µέλλον χωρίς εκµετάλλευση και αποξένωση. Αλλά τι συνέβη; Στις οµάδες 
και τις οργανώσεις που συµµετείχαν ανακάλυψαν ότι, όπως ακριβώς και 
στην κοινωνία που ήθελαν να ανατρέψουν, έτσι κι εκεί αποτελούσαν το 
δεύτερο φύλο. Εδώ στη Γαλλία, αλλά τολµώ να πω το ίδιο και για την 
Αµερική, ανακάλυψαν ότι οι ηγέτες ήταν πάντα άνδρες. Οι γυναίκες ήταν 
οι δακτυλογράφοι και έφτιαχναν καφέδες σ’ αυτές τις ψευτοεπεναστατικές 
οµάδες. Καλά, ας µην τις αποκαλέσω «ψευτοεπαναστατικές». Πολλοί από 
τους άνδρες που ήταν τα «βαριά όπλα» του κινήµατος ήταν αυθεντικοί 
επαναστάτες, επειδή, όµως, ήταν εκπαιδευµένοι, αναθρεµµένοι και καλου-
πωµένοι σε µια ανδροκρατούµενη κοινωνία, µετέφεραν εκείνη την τάση 
τους και στο κίνηµα. Είναι κατανοητό ότι αυτοί οι άνδρες δεν θα εγκατέ-
λειπαν οικιοθελώς αυτόν τον προσανατολισµό, όπως ακριβώς και η αστική 
τάξη δεν θα εγκατέλειπε την εξουσία της. Όπως είναι, λοιπόν, στο χέρι των 
φτωχών να πάρουν την εξουσία από τους πλούσιους, έτσι και είναι στο 
χέρι των γυναικών ν’ αφαιρέσουν τη δύναµη από τους άνδρες. Φυσικά, 
αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να εξουσιάζουν αυτές τους άνδρες, σηµαίνει 
να εγκαθιδρύσουν ισότητα. Όπως ο σοσιαλισµός, ο αληθινός σοσιαλισµός, 
καθιερώνει την οικονοµική ισότητα µεταξύ των ανθρώπων, έτσι και το 
φεµινιστικό κίνηµα έµαθε ότι έπρεπε να εξισώσει τα δύο φύλα, αφαιρώντας 
δύναµη από την άρχουσα τάξη του κινήµατος, τους άνδρες. Για να το 
θέσω και διαφορετικά, όντας µέσα στην ταξική πάλη οι γυναίκες, κατάλα-
βαν ότι η ταξική πάλη δεν εξάλειφε την πάλη των φύλων. Ήταν σ’ εκείνο 
το σηµείο, που κι εγώ η ίδια κατανόησα, αυτό που µόλις ανέφερα. Μέχρι 
τότε ήµουν πεπεισµένη ότι η ισότητα των φύλων µπορεί να επιτευχθεί, 
µόνο όταν ο καπιταλισµός καταστραφεί και εποµένως –κι αυτό το «επο-
µένως» είναι η απάτη- θα έπρεπε πρώτα να αγωνιστούµε ταξικά. Είναι γε-
γονός ότι η ισότητα των φύλων είναι αδύνατη στον καπιταλισµό. Αν όλες 
οι γυναίκες εργάζονταν όσο οι άνδρες, τι θα συνέβαινε τότε σ’ αυτούς τους 
θεσµούς από τους οποίους εξαρτάται ο καπιταλισµός, όπως η εκκλησία, ο 
γάµος, ο στρατός, τι θα συνέβαινε µε τα εκατοµµύρια εργοστάσια, εργα-
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στήρια και καταστήµατα, που βασίζονται στη δουλειά µε το κοµµάτι, στη 
µερική απασχόληση και στο φτηνό εργατικό δυναµικό; Όµως, µία σοσια-
λιστική επανάσταση δεν επιφέρει απαραίτητα και ισότητα µεταξύ των φύ-
λων. Κοίταξε µόνο τη Ρωσία ή την Τσεχοσλοβακία, όπου (ακόµη κι αν 
θέλουµε να τις αποκαλούµε «σοσιαλιστικές», πράγµα που εγώ αρνούµαι) 
υπάρχει µια βαθιά σύγχυση µεταξύ της απελευθέρωσης των προλετάριων 
και της απελευθέρωσης των γυναικών. Με κάποιον τρόπο το προλεταριά-
το πάντα καταλήγει να αποτελείται από άνδρες. Οι πατριαρχικές αξίες 
έχουν παραµείνει άθικτες εκεί, όπως κι εδώ. Κι αυτό, η αίσθηση των γυ-
ναικών ότι η ταξική πάλη δεν εµπεριέχει και την πάλη των φύλων, είναι το 
καινούργιο. Όµως, οι περισσότερες γυναίκες, που συµµετέχουν στον αγώ-
να, τώρα το γνωρίζουν αυτό. Αυτό είναι το µεγαλύτερο επίτευγµα του φε-
µινιστικού κινήµατος, το οποίο και θ’ αλλάξει την ιστορία στα χρόνια που 
έρχονται. 

 Gerassi: Μια τέτοια, όµως, αίσθηση περιορίζεται στις γυναίκες που 
ανήκουν στην αριστερά, στις γυναίκες που αφοσιώθηκαν στην αλλαγή της 
δοµής ολόκληρης της κοινωνίας. 
Beauvoir: Φυσικά, µιας και οι υπόλοιπες είναι συντηρητικές, µε την 

έννοια ότι θέλουν να συντηρούν αυτό που υπήρχε ή αυτό που υπάρχει. Οι 
γυναίκες της δεξιάς δεν θέλουν επανάσταση. Είναι µητέρες, σύζυγοι αφιε-
ρωµένες στους άνδρες τους. Ή, κι αν υποκινούν κάτι, θέλουν µεγαλύτερο 
κοµµάτι από την πίτα. Θέλουν να κερδίζουν περισσότερα, να εκλέγουν 
περισσότερες γυναίκες στο κοινοβούλιο, να δουν µια γυναίκα να γίνεται 
πρόεδρος. Βασικά πιστεύουν στην ανισότητα, αλλά επιθυµούν να είναι 
αυτές που βρίσκονται από πάνω. Άνετα θα ταίριαζαν µέσα στο σύστηµα, 
όπως αυτό είναι ή όπως θα ήταν αν άλλαζε λιγάκι, έτσι ώστε να µπορεί να 
φιλοξενήσει αυτές τους τις απαιτήσεις. Ο καπιταλισµός σίγουρα µπορεί να 
επιτρέψει στις γυναίκες να µπουν στον στρατό και στην αστυνοµία. Και 
είναι αρκετά έξυπνος, ώστε ν’ αφήσει περισσότερες γυναίκες να µπουν 
στην κυβέρνηση. Ο ψευδοσοσιαλισµός σίγουρα µπορεί να επιτρέψει µια 
γυναίκα να γίνει γενική γραµµατέας του κόµµατος. Αυτά είναι απλώς µε-
ταρρυθµίσεις, όπως η κοινωνική ασφάλιση ή οι δωρεάν διακοπές. Άλλαξε 
αυτή η θεσµοθέτηση των δωρεάν διακοπών την ανισότητα του καπιταλι-
σµού;  Το δικαίωµα των γυναικών να δουλεύουν σε εργοστάσια µε µισθό 
ίσο µε των ανδρών άλλαξε την τάση των ανδρών στην κοινωνία της Τσεχί-
ας; Εξάλλου, για να αλλάξει ολόκληρο το σύστηµα αξιών κάθε κοινωνίας, 
πρέπει να αφανιστεί η έννοια της µητρότητας: αυτό είναι επαναστατικό. 
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Μια φεµινίστρια, είτε αποκαλεί τον εαυτό της αριστερίστρια είτε όχι, 
είναι αριστερίστρια εξ ορισµού. Παλεύει για ολική ισότητα, για το δικαί-
ωµα να είναι τόσο σηµαντική και τόσο σχετική όσο ο κάθε άνδρας. Επο-
µένως, στην επανάστασή της για την ισότητα των φύλων είναι ενσωµατω-
µένο το αίτηµα για ταξική ισότητα. Σε µια κοινωνία, που το αρσενικό 
µπορεί να γίνει η µητέρα, που –για να πάµε τη συζήτηση στις αξίες, ώστε 
να γίνει σαφές– η αποκαλούµενη «γυναικεία διαίσθηση» είναι τόσο σηµα-
ντική όσο η «γνώση του αρσενικού» (για να χρησιµοποιήσω τη σηµερινή 
ανόητη γλώσσα), που το να είσαι ευγενικός ή τρυφερός είναι καλύτερο από 
το να είσαι σκληρός και ζόρικος, µ’ άλλα λόγια σε µια κοινωνία που τα 
βιώµατα ενός ατόµου είναι ισοδύναµα µε οποιουδήποτε άλλου, έχει αυ-
τοµάτως επιτευχθεί ισότητα, πράγµα που σηµαίνει οικονοµική και πολιτι-
κή εξίσωση και πολλά άλλα. Συνεπώς, η πάλη των φύλων περικλείει την 
ταξική πάλη, και δεν είναι ο ταξικός αγώνας που εµπεριέχει την πάλη των 
φύλων. Οι φεµινίστριες, εποµένως, είναι αυθεντικές αριστερίστριες. Στην 
πραγµατικότητα, βρίσκονται στα αριστερά αυτού που σήµερα παραδοσι-
ακά αποκαλούµε πολιτική αριστερά. 
Gerassi: Αλλά στο µεταξύ, πιστώνοντας τον αγώνα των φύλων µόνο 

στην αριστερά –αφού, όπως έχεις πει, η πάλη των φύλων είναι, τουλάχι-
στον προσωρινά, άσχετη µε άλλους πολιτικούς χώρους– δεν αποδυναµώ-
νουν την αριστερά οι φεµινίστριες, αντιπαρατιθέµενες ταυτόχρονα µε αυ-
τούς που εκµεταλλεύονται γυναίκες και φτωχούς;  
Beauvoir: Όχι, και σε βάθος χρόνου µόνο να ενισχύσει µπορεί αυτό 

την αριστερά. Και γι’ αυτόν το λόγο, επειδή αντιµετωπιστήκαµε ως αρι-
στεριστές, ως αντίπαλοι δηλαδή της εκµετάλλευσης, οι άνδρες αριστερι-
στές αναγκάστηκαν να αρχίσουν να βάζουν νερό στο κρασί τους. Όλο και 
περισσότερες οµάδες νοιώθουν υποχρεωµένες να ελέγχουν τους macho 
άνδρες αρχηγούς τους. Αυτό είναι πρόοδος. Εδώ στη Libération, την 
εφηµερίδα µας, η ανδροκρατούµενη πλειοψηφία υποχρεώθηκε να επιτρέ-
ψει µια γυναίκα να γίνει διευθύντρια της εφηµερίδας. Αυτό είναι πρόοδος. 
Οι άνδρες αριστεριστές άρχισαν να προσέχουν την γλώσσα τους, να…  
Gerassi: Είναι, όµως, αυτό αληθινό; Εγώ, για παράδειγµα, έµαθα να 

µην χρησιµοποιώ ποτέ τη λέξη «γκόµενα», να δίνω προσοχή σε µια γυναί-
κα στη συζήτηση, να πλένω τα πιάτα, να καθαρίζω το σπίτι, να κάνω τα 
ψώνια. Είµαι, όµως, λιγότερο σεξιστής στις σκέψεις µου; Έχω απορρίψει 
τις αξίες των ανδρών;   
Beauvoir: Μέσα σου, εννοείς; Μα, ποιος νοιάζεται για το αν είσαι α-
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ναίσθητος; Σκέψου λίγο. Γνωρίζεις ένα νότιο ρατσιστή. Ξέρεις ότι είναι 
ρατσιστής, γιατί τον γνωρίζεις όλη του τη ζωή. Τώρα, όµως, δεν λέει ποτέ 
«αράπης». Ακούει τα παράπονα των µαύρων ανδρών και προσπαθεί να 
κάνει ό,τι καλύτερο στη συναναστροφή µαζί τους. Αλλάζει τις απόψεις του 
για να αποστοµώσει άλλους ρατσιστές. Επιµένει ότι στα παιδιά των µαύ-
ρων πρέπει να παρέχεται µια καλύτερη, πάνω από τον µέσο όρο, εκπαί-
δευση, έτσι ώστε να αντισταθµίσουν τα χρόνια τής µη εκπαίδευσης. ∆ίνει 
συστάσεις για αιτήσεις δανείων των µαύρων. Υποστηρίζει τους µαύρους 
υποψήφιους της περιοχής του και µε χρήµατα και µε την ψήφο του. Πι-
στεύεις ότι λογαριάζει κανένας από τους µαύρους, αν αυτός είναι τόσο 
ρατσιστής στην ψυχή του όσο ήταν παλιά; Μεγάλο µέρος της υπάρχουσας 
εκµετάλλευσης αποτελεί συνήθεια. Αν µπορείς να ελέγξεις τις συνήθειές 
σου, κάν’ το έτσι, ώστε να φαίνεται «φυσιολογικό» να έχεις τις αντίθετες 
συνήθειες, αυτό είναι ένα µεγάλο βήµα. Όταν πλένεις τα πιάτα, καθαρίζεις 
το σπίτι και έχεις τη νοοτροπία ότι δεν είσαι λιγότερο άνδρας κάνοντας 
αυτά, τότε βοηθάς στη δηµιουργία νέων συνηθειών. Αν δύο γενιές αισθαν-
θούν ότι πρέπει να παρουσιάζονται ως µη ρατσιστές, τότε η τρίτη γενιά θα 
µεγαλώσει πραγµατικά σαν µη ρατσιστές. Γι’ αυτό, παρίστανε ότι είσαι µη 
σεξιστής και συνέχιζε να το κάνεις. Σκέψου το σαν ένα παιχνίδι. Στις προ-
σωπικές σου σκέψεις συνέχισε να σκέφτεσαι ότι είσαι ανώτερος των γυναι-
κών. Όσο, όµως, το παίζεις πειστικά –και συνεχίζεις να πλένεις τα πιάτα, 
να κάνεις τα ψώνια, να καθαρίζεις το σπίτι, να φροντίζεις τα παιδιά– δηµι-
ουργείς προηγούµενο, ειδικά για άνδρες σαν κι εσένα που έχουν µια ξεκά-
θαρα «αρρενωπή» στάση. Το πρόβληµα είναι ότι δεν το πιστεύω. ∆εν πι-
στεύω ότι πραγµατικά συνεχίζεις να κάνεις αυτά που λες. Άλλο πράγµα 
είναι να πλένεις τα πιάτα και άλλο να αλλάζεις πάνες κάθε µέρα. 
Gerassi: ∆εν έχω παιδιά… 
Beauvoir: ∆εν έχεις; Γιατί όχι; Επειδή επέλεξες να µην έχεις. Πιστεύ-

εις ότι οι µητέρες, που γνωρίζεις, επέλεξαν να έχουν παιδιά; Ή µήπως τις 
εκφόβισαν για να κάνουν; Ή, πιο έξυπνα, µήπως ανατράφηκαν µε το σκε-
πτικό ότι είναι φυσικό και φυσιολογικό και γυναικείο να έχεις παιδιά, οπό-
τε και το επέλεξαν; Ποιος όµως έκανε αυτήν την επιλογή αναπόφευκτη; 
Αυτές είναι οι αξίες που πρέπει να αλλάξουν. 
Gerassi: Εντάξει. Γι’ αυτό και καταλαβαίνω ότι πολλές φεµινίστριες ε-

πιµένουν να είναι διασπαστικές. Σχετικά, όµως, µε την επανάσταση, τη 
δική τους αλλά και τη δική µου, µπορούµε να νικήσουµε, αν χωριστούµε 
σε τελείως ξεχωριστές οµάδες; Μπορεί το φεµινιστικό κίνηµα να πετύχει 
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τους στόχους του, εξαιρώντας τους άνδρες από τον αγώνα; Όµως, το κύ-
ριο τµήµα του γυναικείου κινήµατος σήµερα, εδώ στη Γαλλία τουλάχι-
στον και αυτό ισχύει αρκετά και στην Αµερική, είναι αυτονοµιστικό.   
Beauvoir: Περίµενε ένα λεπτό. Πρέπει να εξετάσουµε για ποιους λό-

γους είναι αυτονοµιστές. ∆εν µπορώ να µιλήσω για την Αµερική, αλλά 
εδώ στην Γαλλία υπάρχουν πολλές οµάδες, οµάδες αφύπνισης2, οι οποίες 
αποκλείουν τους άνδρες, γιατί βρίσκουν πολύ σηµαντικό το να ανακαλύ-
ψουν ξανά την ταυτότητά τους ως γυναίκες και να καταλάβουν τους εαυ-
τούς τους ως γυναίκες. Αυτό µπορούν να το κάνουν, µόνο µιλώντας µετα-
ξύ τους, λέγοντας η µία στην άλλη πράγµατα που δεν θα τολµούσαν να 
πουν µπροστά σε συζύγους, εραστές, αδερφούς ή οποιαδήποτε άλλη αν-
δρική εξουσία. Η ανάγκη τους να µιλήσουν µε την ένταση και την τιµιότη-
τα που απαιτείται µπορεί να εκπληρωθεί µόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο. Και 
κατάφεραν να επικοινωνήσουν µε τέτοια βαθύτητα, την οποία δεν έβλεπα 
πιθανή ούτε καν φανταζόµουν, όταν ήµουν εικοσιπέντε ετών. Ακόµη και 
όταν βρισκόµουν ανάµεσα στις πιο στενές µου φίλες, τα πραγµατικά γυ-
ναικεία προβλήµατα δεν συζητιόνταν ποτέ. Έτσι τώρα, για πρώτη φορά, 
εξαιτίας αυτών των γκρουπ αφύπνισης και της σθεναρής επιθυµίας ν’ αντι-
µετωπιστούν πραγµατικά τα γυναικεία προβλήµατα µέσα σε αυτά τα 
γκρουπ, αναπτύχθηκαν πραγµατικές φιλίες µεταξύ των γυναικών. Αυτό που 
θέλω να πω είναι ότι στο παρελθόν, όταν ήµουν νέα, µέχρι και πολύ πρό-
σφατα, οι γυναίκες είχαν την τάση να µην γίνονται πραγµατικές φίλες µε 
άλλες γυναίκες. Έβλεπαν η µία την άλλη σαν αντίζηλο, ακόµη και σαν 
εχθρό ή το λιγότερο σαν ανταγωνιστή. Σήµερα, και κυρίως ως αποτέλε-
σµα αυτών των γκρουπ, οι γυναίκες είναι ικανές όχι µόνο να γίνουν αληθι-
νές φίλες, αλλά έχουν µάθει να είναι εγκάρδιες, ανοιχτές και αξιαγάπητες 
µεταξύ τους: µετατρέπουν την αδερφική σχέση και την οργάνωση σε πρά-
ξη, χωρίς αυτή η σχέση να βασίζεται σε λεσβιακή σεξουαλικότητα. Φυσι-
κά, υπάρχουν πολλές µάχες, ακόµη και καθαρά φεµινιστικές µε κοινωνικό 
αντίκτυπο, στις οποίες οι γυναίκες περιµένουν απ’ τους άνδρες να συµµε-
τέχουν και πολλοί το έχουν κάνει. Σκέφτοµαι, για παράδειγµα, τον αγώνα 
για τη νοµιµοποίηση της έκτρωσης. Όταν οργανώσαµε την πρώτη µαζική 
διαδήλωση γι’ αυτό το θέµα, πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια, θυµάµαι 

                                                 
2 Οµάδες πολιτικοποίησης, στο πλαίσιο των οποίων οι γυναίκες συζητούσαν για τη 

ζωή και τα προβλήµατά τους χωρίς την παρουσία ανδρών. Η δράση αυτή εντασσόταν 
στην προσπάθεια αφύπνισης της κοινωνικής συνείδησης (consciousness raising), είδος 
πολιτικού ακτιβισµού που άνθισε στις ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του 1960. 
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καλά ότι παρόντες ήταν πολλοί άνδρες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν ήταν 
σεξιστές: για να ξεριζωθεί αυτό που έχει ριζώσει στον τρόπο συµπεριφο-
ράς και το σύστηµα αξιών κάποιου από τα πρώτα παιδικά του χρόνια, 
χρειάζεται χρόνια ή και δεκαετίες. Αλλά αυτοί οι άνδρες είχαν τουλάχι-
στον συναίσθηση του σεξισµού µέσα στην κοινωνία και κράτησαν µια πο-
λιτική στάση εναντίον του. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι άνδρες ήταν καλοδε-
χούµενοι, και µάλιστα παροτρύνονταν να συµµετάσχουν.  
Gerassi: Υπάρχουν όµως αρκετές οµάδες, τουλάχιστον εδώ στη Γαλ-

λία, οι οποίες µε περηφάνια διακηρύσσουν ότι είναι αυτονοµιστές και ορί-
ζουν τον αγώνα τους ως αυστηρά λεσβιακό. 
Beauvoir: Ας είµαστε ακριβείς. Μέσα στο MLF3 υπάρχουν πολλές 

οµάδες, οι οποίες όντως αυτοαποκαλούνται λεσβιακές. Πολλές από αυτές 
τις γυναίκες χάρη στο MLF και τις οµάδες αφύπνισης λένε τώρα ανοιχτά 
ότι είναι λεσβίες, κι αυτό είναι υπέροχο. Αυτό δεν γινόταν καθόλου έτσι. 
Υπάρχουν άλλες που έγιναν λεσβίες µέσα από ένα είδος πολιτικής δέ-
σµευσης: δηλαδή, αισθάνονται ότι το να είσαι λεσβία είναι ένα είδος πολι-
τικής πράξης, κάτι αντίστοιχο µε τη «µαύρη δύναµη» που µάχεται στον 
φυλετικό αγώνα. Και πραγµατικά, αυτές οι γυναίκες τείνουν να είναι πε-
ρισσότερο δογµατικές αναφορικά µε τον αποκλεισµό των ανδρών από τον 
αγώνα τους. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι αγνοούν την πληθώρα των αγώ-
νων που διεξάγονται παντού κατά της καταπίεσης. Όταν, για παράδειγµα, 
ο Pierre Overney, ο νεαρός µαοϊστής οργανωτής, δολοφονήθηκε εν ψυ-
χρώ από έναν φύλακα της βιοµηχανίας Renault, καθώς δεν πρόλαβε να 
φύγει κατά τη διάρκεια µιας διαδήλωσης, όλη η αριστερά οργάνωσε µια 
συγκέντρωση διαµαρτυρίας σε όλο το Παρίσι, και όλες αυτές οι αποκα-
λούµενες ριζοσπαστικές λεσβίες αυτονοµίστριες συµµετείχαν στη διαδή-
λωση και µετέφεραν λουλούδια στον τάφο του. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει 
ότι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον άνδρα Overney, αλλά το ότι 
τάχθηκαν στη διαµαρτυρία κατά του κράτους που εκµεταλλεύεται και 
κακοµεταχειρίζεται ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες. 
Gerassi: Μία απ’ τις επιπτώσεις της γυναικείας απελευθέρωσης, σύµ-

φωνα µε µια πρόσφατη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στις αµερικάνικες 
πανεπιστηµιούπολεις, είναι ότι η ανδρική ανικανότητα έχει αυξηθεί τρο-
µακτικά, ειδικά ανάµεσα σ’ αυτούς τους νεαρούς που προσπαθούν να α-
ντιµετωπίσουν τον σεξισµό τους…  

                                                 
3 Mouvement de libération des femmes (Κίνηµα για την ελευθερία των γυναικών), 

σηµαντική φεµινιστική ένωση στη Γαλλία. 
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Beauvoir: Είναι δικό τους λάθος. Προσπαθούν να παίξουν ρόλους… 
Gerassi: Για την ακρίβεια, οφείλεται στο ότι τώρα συνειδητοποίησαν 

ότι έπαιζαν ρόλους, ότι τους ήταν εύκολο να είναι το «αρσενικό» και να 
κάνουν τους άλλους να πιστεύουν ότι ήταν εγωιστές, αρρενωποί τύποι, 
όταν στην πραγµατικότητα τώρα αναγνωρίζουν ότι συχνά ένοιωθαν ότι 
έπρεπε να κάνουν έρωτα ή έπρεπε να κάνουν την προσπάθεια να γοητεύ-
σουν τη γυναίκα, επειδή αυτό ήταν που αναµενόταν να κάνουν, ενώ τώ-
ρα… 
Beauvoir: Έχοντας συνειδητοποιήσει τον ρόλο που έπαιζαν, ο οποίος 

εντέλει τους ικανοποιούσε κιόλας –και από τις δύο απόψεις, και εύκολος 
ήταν, δηλαδή, και τους ικανοποιούσε σεξουαλικά– κι ενώ τώρα πρέπει να 
πασχίσουν για να ικανοποιήσουν τη γυναίκα, δεν µπορούν να ικανοποιη-
θούν οι ίδιοι. Πολύ κρίµα! Το εννοώ αυτό. Αν ένιωθαν πραγµατική αγάπη 
για τη γυναίκα µε την οποία ήταν µαζί, αν ήταν τίµιοι µε τους εαυτούς 
τους και µε τις συντρόφους τους, τότε αυτοµάτως θα σκέφτονταν την ικα-
νοποίηση και των δυο. Τώρα ανησυχούν µην τους θεωρήσουν σεξιστές, αν 
δεν ικανοποιήσουν τη γυναίκα, κι έτσι δεν µπορούν να αποδώσουν. Εξα-
κολουθεί να είναι µια επίδοση, έτσι δεν είναι; Τέτοιοι άνδρες είναι σεξουα-
λικά ανίκανοι εξαιτίας της αντίφασης που βιώνουν. Είναι κρίµα το ότι αυτή 
η οµάδα ανδρών, οι οποίοι τουλάχιστον συναισθάνονται το σεξισµό τους, 
υποφέρει περισσότερο από το γυναικείο κίνηµα, ενώ η µεγάλη πλειοψηφία 
των ανδρών επωφελούνται απ’ αυτό, κάνοντας ανυπόφορη τη ζωή των γυ-
ναικών… 
Gerassi: Επωφελούνται; 
Beauvoir: Λίγο πριν συζητούσαµε για το πώς το MLF έχει βοηθήσει 

τις γυναίκες ν’ αποκτήσουν αδελφική σχέση κι αγάπη η µία για την άλλη. 
Αυτό πιθανόν να δηµιούργησε την εντύπωση ότι θεωρώ πως οι γυναίκες 
τώρα βρίσκονται σε καλύτερη οικονοµική κατάσταση. ∆εν είναι έτσι. Ο 
αγώνας µόλις αρχίζει και στις πρώτες του φάσεις κάνει τη ζωή περισσότε-
ρο δύσκολη. Εξαιτίας της δηµοσιότητας, η λέξη «απελευθέρωση» βρίσκε-
ται στην άκρη της γλώσσας κάθε άνδρα είτε γνωρίζει για την καταπίεση 
των γυναικών είτε όχι. Η γενική νοοτροπία των ανδρών τώρα είναι: «λοι-
πόν, αφού είσαι απελευθερωµένη, ας πάµε στο κρεβάτι». Με άλλα λόγια, 
οι άνδρες είναι τώρα πιο επιθετικοί, πρόστυχοι, βίαιοι. Στα νιάτα µου 
µπορούσαµε να κάνουµε βόλτα στο Montparnasse ή να καθόµαστε στα 
café χωρίς να µας παρενοχλούν. Βέβαια, εισπράτταµε χαµόγελα, νεύµατα 
και µατιές. Τώρα, όµως, είναι αδύνατον για µια γυναίκα να καθίσει σ’ ένα 
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café µόνη διαβάζοντας ένα βιβλίο. Κι αν κάποια προτιµά σταθερά να κά-
θεται µόνη της, ενώ τα αρσενικά την πλευρίζουν, ο χαρακτηρισµός που τη 
συνοδεύει είναι «σκρόφα» ή «πόρνη». Υπάρχει περισσότερη ατιµία τώρα. 
Γενικότερα, η ανδρική επιθετικότητα και εχθρότητα έχει γίνει τόσο συνη-
θισµένη, ώστε καµία γυναίκα να µην αισθάνεται άνετα σ’ αυτήν την πόλη 
και από ό,τι ακούω και σε καµιά πόλη στην Αµερική. Εκτός, βέβαια, αν 
µένουν στο σπίτι. Αυτό είναι που βρίσκεται πίσω από την επιθετικότητα 
των ανδρών: η απειλή, που στα µάτια των ανδρών αντιπροσωπεύει η απε-
λευθέρωση των γυναικών, έχει φανερώσει την ανασφάλειά τους, οπότε η 
οργή τους έχει σαν αποτέλεσµα να συµπεριφέρονται λες και µόνο η γυναί-
κα που µένει στο σπίτι είναι καθαρή, ενώ όλες οι άλλες είναι εύκολοι στό-
χοι. Όταν οι γυναίκες δείχνουν ότι δεν είναι τόσο εύκολοι στόχοι, οι άν-
δρες το παίρνουν προσωπικά. Ο µόνος τους στόχος είναι να «ρίξουν» τη 
γυναίκα. 
Gerassi: Τι απέγινε, όµως, ο µύθος που κάθε Γάλλος υποστήριζε, και 

βέβαια δεν ήταν αλήθεια, ότι το να κάνεις έρωτα είναι τέχνη και αυτός 
ήταν ο µεγαλύτερος καλλιτέχνης από όλους;  
Beauvoir: Εκτός από µερικά πλούσια παρασιτικά στρώµατα της κοι-

νωνίας, ο µύθος είναι νεκρός. Ο Γάλλοι τώρα συµπεριφέρονται όπως οι 
Αµερικάνοι ή οι Ιταλοί: θέλουνε µόνο να «σκοράρουν», όπως συνηθίζουµε 
να λέµε. Εκτός από πολύ λίγους άνδρες που προσπαθούν να τα βγάλουν 
πέρα µε το σεξισµό τους, οι άλλοι έχουν την αντίληψη ότι όσο περισσότε-
ρο ελεύθερη ισχυρίζεται ότι είναι µια γυναίκα, δηλαδή όσο περισσότερο 
προσπαθεί να αγωνιστεί ουσιαστικά και σε σχέση µε την καριέρα της, τό-
σο πιο εύκολα θα την ρίξουν στο κρεβάτι.  
Gerassi: Η κουβέντα σχετικά µε τη γυναίκα που γίνεται ανεξάρτητη µε 

µπερδεύει λίγο. Στην κοινωνία µου η ελευθερία επιτυγχάνεται µε το χρή-
µα και τη δύναµη. Έχουν οι γυναίκες σήµερα περισσότερη δύναµη µετά 
από µια δεκαετία γυναικείου κινήµατος;  
Beauvoir: Με την έννοια που το θέτεις, όχι. ∆ιανοούµενες γυναίκες, 

νεαρές γυναίκες που είναι πρόθυµες να ρισκάρουν την περιθωριοποίηση, 
κόρες πλουσίων, όταν προτίθενται και είναι ικανές να ξεφορτωθούν το σύ-
στηµα αξιών των γονιών τους, αυτές ναι, είναι ελεύθερες. Εξαιτίας της 
µόρφωσής τους, του τρόπου ζωής ή των οικονοµικών τους πόρων, αυτές 
οι γυναίκες µπορούν να αποτραβηχτούν από τη σκληρή και ανταγωνιστική 
κοινωνία, να ζήσουν σε κοινότητες ή στο περιθώριο, ν’ αναπτύξουν σχέσεις 
µε άλλες παρόµοιες γυναίκες και µε άνδρες ευαισθητοποιηµένους µε το 
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πρόβληµά τους και να νοιώσουν ελεύθερες. Μ’ άλλα λόγια, ως άτοµα, οι 
γυναίκες, που µε οποιονδήποτε τρόπο έχουν τα µέσα, µπορούν να αι-
σθανθούν ελεύθερες. Αλλά ως τάξη, οι γυναίκες σίγουρα δεν είναι ελεύθε-
ρες, ακριβώς για τον λόγο που ανέφερες, επειδή δεν έχουν οικονοµική 
ανεξαρτησία. Υπάρχουν όλων των ειδών τα στατιστικά σήµερα, που απο-
δεικνύουν ότι ο αριθµός των γυναικών δικηγόρων, πολιτικών, στελεχών 
της διαφήµισης, και άλλων, αυξάνει. Αλλά τέτοιες στατιστικές είναι παρα-
πλανητικές. Ο αριθµός των ισχυρών γυναικών δικηγόρων και στελεχών 
δεν αυξάνει. Πόσες γυναίκες δικηγόροι µπορούν να σηκώσουν το τηλέφω-
νο και να καλέσουν έναν δικαστή ή έναν κυβερνητικό αξιωµατούχο για να 
κανονίσουν κάτι ή να ζητήσουν κάποια χάρη; Αυτές οι γυναίκες πρέπει 
πάντα να λειτουργούν µέσα από αναγνωρισµένους ισότιµους άνδρες. Γυ-
ναίκες γιατροί; Πόσες είναι χειρούργοι ή νοσοκοµειακοί γιατροί; Γυναίκες 
στην κυβέρνηση; Ναι, κάποιες για δείγµα. Στη Γαλλία έχουµε δύο. Η µία, 
η Simone Veil, που πραγµατικά δουλεύει σκληρά, είναι στο Υπουργείο 
Υγείας. Η άλλη, η Françoise Giroud, η οποία είναι η υπεύθυνη υπουργός 
για τις γυναίκες και αποτελεί λαµπρό παράδειγµα, θέλησε να εξευµενίσει 
τις ανάγκες των γυναικών της αστικής τάξης για ενσωµάτωση στο σύστη-
µα. Πόσες, όµως, γυναίκες ελέγχουν τα χρήµατα που µαζεύει η Γερουσία; 
Πόσες γυναίκες χαράσουν την πολιτική µιας εφηµερίδας; Πόσες είναι δι-
καστές; Πόσες είναι πρόεδροι τραπεζών, ικανές να χρηµατοδοτούν επι-
χειρήσεις; Μόνο επειδή υπάρχουν πολλές γυναίκες σε θέσεις στα µεσαία 
επίπεδα, ως δηµοσιογράφοι ας πούµε, δεν σηµαίνει ότι έχουν και δύναµη. 
Ακόµη κι αυτές οι γυναίκες θα πρέπει να παίξουν τον ρόλο των ανδρών 
για να πετύχουν. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι οι γυναίκες δεν έχουν 
κάνει πρόοδο στον αγώνα τους. Αλλά η πρόοδος είναι αποτέλεσµα µαζι-
κής δράσης. Κοίταξε τον νέο νόµο για τις εκτρώσεις που προτάθηκε από 
τη Simone Veil. Παρά το γεγονός ότι οι εκτρώσεις δεν θα καλύπτονται 
από το εθνικό πρόγραµµα υγείας, οπότε και θα αφορούν περισσότερο 
τους πλούσιους παρά τους φτωχούς, µε αυτόν τον νόµο έγινε ένα βήµα 
µπροστά. Παρά τη σοβαρότητα µε την οποία πάλεψε η Simone Veil για 
έναν τέτοιο νόµο, ο λόγος που την έκανε να τον υποβάλλει είναι οι χιλιά-
δες γυναίκες που ξεσηκώθηκαν σε όλη την Γαλλία για έναν τέτοιο νόµο, οι 
χιλιάδες γυναίκες που δηµόσια υποστήριξαν ότι είχαν κάνει έκτρωση (και 
πίεσαν εποµένως την κυβέρνηση είτε να τις διώξει ποινικά είτε ν’ αλλάξει 
τον νόµο), οι εκατοντάδες γιατροί και µαίες που ρίσκαραν να διωχθούν 
ποινικά, επειδή παραδέχτηκαν ότι συµµετείχαν σε εκτρώσεις, ορισµένοι 
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που πάλεψαν το θέµα αυτό στα δικαστήρια και άλλοι. Αυτό που θέλω να 
πω είναι ότι σε µαζικές δράσεις οι γυναίκες µπορούν να αποκτήσουν δύ-
ναµη. Όσο περισσότερες γυναίκες συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για µα-
ζικές κινήσεις, τόσο µεγαλύτερη πρόοδος θα επιτευχθεί. Και για να επι-
στρέψουµε στις γυναίκες που έχουν τη δυνατότητα ν’ αναζητήσουν την 
ατοµική απελευθέρωση, όσο περισσότερο κατορθώσουν να επηρεάσουν 
τις φίλες τους ή άλλες γυναίκες, τόσο περισσότερο θα εξαπλωθεί αυτή η 
συνείδηση, η οποία µε τη σειρά της, όταν το σύστηµα θα την καταστείλει, 
θα πυροδοτήσει µαζικές δράσεις. Φυσικά, όσο περισσότερο εξαπλώνεται 
αυτή η συνείδηση, τόσο περισσότερο επιθετικοί και βίαιοι γίνονται οι άν-
δρες. Αλλά τότε, όσο περισσότερο επιθετικοί γίνονται οι άνδρες, τόσο 
περισσότερο οι γυναίκες θα χρειαστούν και άλλες γυναίκες για να τους 
αντιµετωπίσουν, τόσο περισσότερο δηλαδή θα ξεκαθαρίζει η ανάγκη για 
µαζική δράση. Οι περισσότεροι εργάτες του καπιταλιστικού κόσµου σή-
µερα γνωρίζουν για την πάλη των τάξεων είτε αποκαλούνται µαρξιστές είτε 
όχι, και µάλιστα ακόµα κι αν δεν άκουσαν ποτέ τους για τον Μαρξ. Κι 
έτσι πρέπει να γίνει και όσον αφορά την πάλη των φύλων. Και θα γίνει. 
Gerassi: Την περασµένη χρονιά µου είπες ότι σκεφτόσουν να γράψεις 

ακόµη ένα βιβλίο για τις γυναίκες, κάτι σαν µια συνέχεια του «δεύτερου 
φύλου». Θα το κάνεις; 
Beauvoir: Όχι. Κατ’ αρχάς, µια τέτοια δουλειά θα έπρεπε να αποτελεί 

συλλογική προσπάθεια. Και επίσης θα έπρεπε να στηρίζεται στην πράξη κι 
όχι στη θεωρία. Το «δεύτερο φύλο» ακολούθησε την αντίθετη πορεία. 
Τώρα πλέον δεν έχει ισχύ. Μόνο µέσα από την πράξη µπορεί κάποιος να 
καταλάβει πώς σχετίζονται άµεσα ταξική πάλη και πάλη των φύλων ή του-
λάχιστον να δει πώς αυτές είναι διαρθρωµένες. Αυτό είναι που πρέπει να 
συµβεί µε τους αγώνες σήµερα: πρέπει να αντλούµε τη θεωρία µας από 
την πράξη και όχι το αντίθετο. Αυτό που χρειάζεται πραγµατικά είναι 
ολόκληρες οµάδες γυναικών από διάφορες χώρες να συγκεντρώσουν τις 
εµπειρίες που έχουν βιώσει, κι απ’ αυτές τις εµπειρίες να βγάζουµε συµπε-
ράσµατα για το πλαίσιο που αντιµετωπίζουν παντού οι γυναίκες. Και επι-
πλέον, τέτοιου είδους πληροφορίες πρέπει να συγκεντρώνονται απ’ όλες 
τις κοινωνικές τάξεις και αυτό είναι διπλά δύσκολο. Έτσι κι αλλιώς, οι γυ-
ναίκες που σήµερα προωθούν τον αγώνα για την απελευθέρωση είναι κυ-
ρίως διανοούµενες της αστικής τάξης: στη µεγάλη πλειοψηφία, οι γυναίκες 
των εργατών, ακόµη και οι ίδιες οι εργάτριες, παραµένουν προσκολληµέ-
νες στο µεσοαστικό σύστηµα αξιών της κοινωνίας. ∆οκίµασε, για παρά-
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δειγµα, να µιλήσεις στις εργάτριες για τα δικαιώµατα των εκδιδοµένων 
γυναικών και για τον σεβασµό που τις οφείλουµε. Η ιδέα αυτή σοκάρει τις 
περισσότερες. Το να αφυπνίσουµε τη συνείδηση των εργατριών είναι µια 
πολύ αργή διαδικασία και απαιτείται µεγάλη διακριτικότητα. Γνωρίζω ότι 
υπάρχουν εξτρεµίστριες του MLF που προσπαθούν να κάνουν τις γυναίκες 
των εργατών να επαναστατήσουν κατά των συζύγων τους που τις καταπιέ-
ζουν. Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Μια γυναίκα ενός εργάτη, τουλάχι-
στον εδώ στη Γαλλία, θ’ απαντούσε αµέσως «εχθρός µου δεν είναι ο σύζυ-
γός µου αλλά τ’ αφεντικό µου», ακόµη κι αν είχε µετά από µια ολόκληρη 
µέρα δουλειάς σε κάποιο εργοστάσιο να του πλύνει τις κάλτσες και να του 
φτιάξει τη σούπα του. Είναι παρόµοιο µε αυτό που συνέβη στην Αµερική, 
όπου οι νέγρες αρνούνταν ν’ ακούσουν τις γυναίκες του απελευθερωτικού 
κινήµατος, επειδή ήταν λευκές. Αυτές οι νέγρες εξακολουθούσαν να υπο-
στηρίζουν τους νέγρους συζύγους τους παρά το ότι τις εκµεταλλεύονταν, 
απλά και µόνο επειδή αυτοί που προσπαθούσαν να τις κάνουν να το συνει-
δητοποιήσουν ήταν λευκοί. Όµως, σταδιακά, µια αστή φεµινίστρια µπορεί 
να πείσει τη γυναίκα κάποιου εργάτη, όπως υπάρχουν στην Αµερική σή-
µερα κάποιες νέγρες -σε διαβεβαιώνω πολύ λίγες- που λένε, «όχι, δεν θα 
υποκύψουµε στην καταπίεση των ανδρών µας µε το πρόσχηµα ότι είναι 
µαύροι και ότι πρέπει να παλέψουµε µαζί εναντίον των λευκών. ∆εν είναι 
αυτός λόγος να µας καταπιέζουν οι άντρες µας, µόνο και µόνο επειδή 
είναι οι δικοί µας µαύροι άνδρες». 

Ωστόσο, σε κάποιες συγκεκριµένες συνθήκες η ταξική πάλη µπορεί και 
πράγµατι ενθαρρύνει και προάγει την πάλη των φύλων. Τα τελευταία χρό-
νια, για παράδειγµα, έγιναν αρκετές απεργίες εδώ στη Γαλλία σε εργοστά-
σια, όπου σχεδόν όλοι οι εργάτες ήταν γυναίκες. Θυµάµαι την απεργία 
στην υφαντουργία της Troyes στον βορρά ή στη Nouvelles Galeries στο 
Thionville ή τη φηµισµένη απεργία στο Lip. Σε κάθε περίπτωση, οι εργά-
τριες απέκτησαν όχι µόνο νέα συνείδηση αλλά επίσης µια καινούρια και 
δυνατότερη πίστη στις δυνάµεις τους, µία πίστη που, όµως, δυσαρέστησε 
το ανδρικό σύστηµα που αντιµετώπιζαν µέσα στο σπίτι τους. Στο Lip, για 
παράδειγµα, οι γυναίκες κατέλαβαν το εργοστάσιο κι αρνούνταν να το 
εγκαταλείψουν παρά τις απειλές της αστυνοµίας για βίαιη επέµβαση. Αρ-
χικά, οι σύζυγοι των εργατριών ήταν περήφανοι για της µαχητικές συζύ-
γους τους. Τις πήγαιναν φαγητό, τις βοήθησαν να φτιάξουν πλακάτ κλπ. 

Όταν, όµως, οι γυναίκες αποφάσισαν να απαιτήσουν απόλυτη ισότητα 
µε τους λίγους άνδρες που επίσης εργάζονταν στο Lip και απεργούσαν 
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µαζί τους, τότε εµφανίστηκαν τα προβλήµατα. Οι απεργοί αποφάσισαν να 
οργανώσουν βάρδιες για να φρουρούν το εργοστάσιο από την εισβολή της 
αστυνοµίας. Αυτό σήµαινε νυχτερινή βάρδια. Ξαφνικά, οι σύζυγοι των 
γυναικών, που απεργούσαν, δυσαρεστήθηκαν. «Μπορείτε να απεργείτε και 
να διαδηλώνετε όσο θέλετε», είπαν, «αλλά µόνο την ηµέρα και όχι τη νύ-
χτα. Τι, βραδινή σκοπιά;  Ε, όχι! Να κοιµάστε όλοι µαζί σε κοινά δωµά-
τια µε βάρδιες; Όχι». Φυσικά οι εργάτριες αντέδρασαν. Είχαν παλέψει για 
την ισότητα και δεν ήταν διατεθειµένες να εγκαταλείψουν τώρα. Έτσι, ενε-
πλάκησαν σ’ έναν διπλό αγώνα: στην ταξική πάλη ενάντια στ’ αφεντικά 
τους στο Lip, στην αστυνοµία και την κυβέρνηση από τη µία, και από την 
άλλη στη µάχη των φύλων εναντίον των ίδιων τους των συζύγων. Οι οργα-
νωτές του σωµατείου στο Lip ανέφεραν ότι οι γυναίκες ήταν τελείως µετα-
µορφωµένες µετά την απεργία κι έλεγαν «ένα πράγµα που βγήκε από όλο 
αυτό είναι ότι ποτέ ξανά δεν θ’ αφήσω τον άνδρα µου να µου κάνει το 
αφεντικό στο σπίτι. Τώρα είµαι ενάντια σε όλα τ’ αφεντικά». 

 

*** 

Gerassi: Είσαι αισιόδοξη; Πιστεύεις ότι οι αλλαγές για τις οποίες πά-
λεψες θα πραγµατοποιηθούν; 
Beauvoir: ∆εν ξέρω. Όπως και να’ χει, όχι όσο ζω. Ίσως σε τέσσερις  

γενιές. ∆εν ξέρω για την επανάσταση. Αλλά οι αλλαγές για τις οποίες µά-
χονται οι γυναίκες θα γίνουν πράξη και, είµαι σίγουρη, ότι στο τέλος οι 
γυναίκες θα νικήσουν. 

 
 

   Μετάφραση 
           Μιλτιάδης Ζώτος 
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Workers Solidarity Movement 
Για την ελευθερία των γυναικών1 

 
1. Αναγνωρίζουµε ότι οι γυναίκες ως φύλο είναι ιδιαζόντως καταπιεσµέ-

νες και ότι  υφίστανται αυτή την καταπίεση και λόγω της ταξικής τους θέ-
σης. Αυτό το ονοµάζουµε σεξισµό. Ως αναρχικοί είµαστε αντίθετοι στο 
σεξισµό οπουδήποτε κι αν υφίσταται στη θεωρία και στην πράξη. 

2.1. Τα ερωτήµατα εάν οι γυναίκες ανέκαθεν υπήρξαν καταπιεσµένες µε 
κάποιο τρόπο ή όχι και πώς αυτή η καταδυνάστευση του θηλυκού γένους 
πρωτοξεκίνησε, παραµένουν αναπάντητα και εποµένως αδύνατο να πιστο-
ποιηθούν. Είναι γενικά αποδεκτό ότι στις νοµαδικές κοινωνίες η θέση των 
γυναικών ήταν συγκριτικά καλύτερη, όµως µε την ανάπτυξη των κοινωνι-
κών τάξεων η θέση των γυναικών στην κοινωνία χειροτέρεψε. Ωστόσο, δεν 
είναι απαραίτητο να αποδείξουµε ότι σε κάποιες παρελθούσες ιστορικές 
περιόδους οι γυναίκες απολάµβαναν την ίδια θέση µε τους άντρες, ώστε να 
πιστεύουµε ότι στο µέλλον θα µπορούσαν να ζήσουν ως ισότιµες.   

2.2. Η φύση της γυναικείας καταπίεσης άλλαζε, όσο µεταβάλλονταν οι 
κοινωνίες. Για παράδειγµα, η καταδυνάστευση που µπορεί να βίωναν οι 
γυναίκες σε κάποιες προταξικές  κοινωνίες έλαβε θεµελιωδώς νέο χαρα-
κτήρα µε την ανάπτυξη της ταξικής  κοινωνίας. Όπως ακριβώς, δηλαδή, 
άλλαξε χαρακτήρα η καταπίεση των γυναικών στις φεουδαρχικές κοινωνίες 
µε την ανάπτυξη του καπιταλισµού.  Σε όσες κοινωνίες υπήρξε καταπίεση, 
αυτή πάντα είχε υλική βάση.  

2.3. Απορρίπτουµε την αντίληψη ότι οι γυναίκες είναι, έτσι κι αλλιώς, 
υποδεέστερες των αντρών ή ότι είναι βιολογικά προδιατεθειµένες γι’ αυτό, 
ώστε να αποδεχτούµε  αυτούς τους  συγκεκριµένους  ρόλους των γυναικών 
στην κοινωνία. Παροµοίως, πιστεύουµε ότι ούτε οι άντρες από τη φύση 
τους είναι σεξιστές. Ο σεξισµός, ο ρατσισµός  κ.λπ.  δεν αποτελούν γενε-
τικά χαρακτηριστικά, αλλά διαµορφώνονται µε βάση την κοινωνική µας 
ύπαρξη, την ανατροφή και την εκπαίδευσή µας.   

 

Τάξη, φύλο και καπιταλισµός 
3.1. Υπάρχουν θεµελιώδεις διαφορές µεταξύ της ταξικής εκµετάλλευ-

σης και της καταπίεσης των γυναικών ως φύλο. Ο καπιταλισµός, για να 

                                                 
1 Η συλλογικά συµφωνηµένη θέση του WSM για την ελευθερία των γυναικών, αναθε-

ωρηµένη το Μάη του 2008. Το Workers Solidarity Movement ιδρύθηκε το 1984 στο 
∆ουβλίνο, ικανοποιώντας την ανάγκη για µία εθνική αναρχική οργάνωση.  
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επιβιώσει, βασίζεται στην εκµετάλλευση και την καταδυνάστευση της µιας 
τάξης από µιαν άλλη. Ως αναρχικοί σκοπεύουµε να  καταργήσουµε την 
ταξική κοινωνία και να εξαλείψουµε όλες τις τάξεις. Από την άλλη πλευρά, 
η σεξιστική καταπίεση δεν βασίζεται σε µια έµφυτη ανταγωνιστική σχέση 
µεταξύ των αντρών και των γυναικών. Μαχόµαστε για µια κοινωνία όπου 
γυναίκες και άντρες θα µπορούν να ζούνε ελεύθερα και ισότιµα µαζί.  

3.2. Ο σεξισµός βιώνεται διαφορετικά από κάθε τάξη. Οι πλούσιες γυ-
ναίκες ανέκαθεν χρησιµοποιούσαν τα πλούτη τους για να απαλύνουν την 
καταπίεσή τους. Έτσι, για παράδειγµα, ο αγώνας για Ελεύθερες και ∆ω-
ρεάν Αµβλώσεις δεν θα κερδίσει την ίδια υποστήριξη από µια γυναίκα που 
θα µπορούσε πάντα να αντέξει οικονοµικά,  ούτως ή άλλως, µία άµβλωση, 
και από µία γυναίκα της εργατικής τάξης. Αντίθετα, αυτές που υφίστανται 
το βάρος της γυναικείας καταπίεσης είναι οι εργαζόµενες γυναίκες. 

3.3. Όσο ο καπιταλισµός εξαρτάται από την ταξική εκµετάλλευση, 
µπορεί σε µεγάλο βαθµό να περιλάβει παρόµοια µεταχείριση αντρών και 
γυναικών µέσα σ’ ένα καπιταλιστικό πλαίσιο εργασίας. Για παράδειγµα, 
παρά τον προσωρινό χαρακτήρα κάποιων κατακτήσεων που οι γυναίκες 
πέτυχαν τα τελευταία 100 χρόνια, υπάρχει γενική πρόοδος σε πολλές χώ-
ρες. Η κατάσταση των γυναικών στις περισσότερες κοινωνίες του πρώτου 
κόσµου και οι αντιλήψεις των ανθρώπων για τους ρόλους των γυναικών 
που είναι φυσικοί και σωστοί έχουν αλλάξει ριζικά.  

3.4. Εντούτοις, η σεξιστική καταπίεση ποτέ δε θα εξαφανιστεί εντελώς 
στην καπιταλιστική κοινωνία. Κι αυτό διότι οι γυναίκες, λόγω της δυνατό-
τητας τους να κυοφορούν παιδιά, θα είναι πάντα πιο ευάλωτες από τους 
άνδρες, µέσα σε κοινωνίες που βασίζονται στην ανάγκη της µεγιστοποίη-
σης του κέρδους.  

Υπό συνθήκες καπιταλισµού, το γεγονός πως οι γυναίκες εγκυµονούν 
παιδιά τις καθιστά αυτοµάτως υπεύθυνες για κάθε παιδί που φέρουν. Κατά 
συνέπεια, η πληρωµένη άδεια µητρότητας, η άδεια για τη φροντίδα των 
άρρωστων παιδιών, τα δωρεάν κέντρα φροντίδας παιδιών και, εν ολίγοις, 
οτιδήποτε θα µπορούσε να είναι απαραίτητο  για να εξασφαλίσει την γυ-
ναικεία ισότητα στον καπιταλισµό, πάντα θα συνδέεται ιδιαίτερα µε το 
γυναικείο φύλο. Εξαιτίας των παραπάνω, οι γυναίκες είναι γενικά αντιοικο-
νοµικές, όσον αφορά την πρόσληψη για εργασία, σε σχέση µε τους άν-
δρες, και πιο ευάλωτες σε επιθέσεις που προσβάλλουν κάποια δικαιώµατα 
όπως τα κέντρα φροντίδας παιδιών κ.ά.      
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Οι γυναίκες δεν θα είναι ποτέ ελεύθερες, αν δεν αποκτήσουν πλήρη έ-
λεγχο στο ίδιο το σώµα τους. Μέχρι στιγµής, σε συνθήκες καπιταλισµού 
το δικαίωµα άµβλωσης δεν είναι εξασφαλισµένο. Ακόµα κι αν κατακτη-
θούν τέτοια οφέλη, µπορεί και πάλι να αφαιρεθούν (όπως για παράδειγµα 
η κατοχύρωση και η ακόλουθη κατάργηση των δικαιωµάτων άµβλωσης 
στις ΗΠΑ). Έτσι η καταδυνάστευση των γυναικών στον καπιταλισµό έχει 
οικονοµική και σεξιστική βάση, οι οποίες αλληλοσυνδέονται.  

Αυτές είναι οι πρωταρχικές  αιτίες της γυναικείας καταπίεσης, από τις 
οποίες πηγάζουν άλλες µορφές καταπίεσης, όπως για παράδειγµα η ιδεο-
λογική. 

3.5. Η γυναικεία καταπίεση ενδιαφέρει άµεσα τον καπιταλισµό και το 
Κράτος. Όταν οι γυναίκες εργάζονται έξω από το σπίτι, πληρώνονται λι-
γότερο και απολαµβάνουν λιγότερα οφέλη σε σχέση µε τους άνδρες, πα-
ρέχοντας έτσι µια φτηνή οµάδα εργασίας. Όταν οι γυναίκες εργάζονται 
στο σπίτι (είτε µε πλήρες, είτε µε µειωµένο ωράριο) δεν πληρώνονται κα-
θόλου και, στην πραγµατικότητα, η δουλειά τους δεν υπολογίζεται ως ερ-
γασία. Αυτό οδηγεί στην υποτίµηση της εργασίας που προσφέρουν οι γυ-
ναίκες στην κοινωνία. 

Η οικογένεια είναι η οικονοµικότερη µονάδα αναπαραγωγής και συ-
ντήρησης του εργατικού δυναµικού. (Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι οι «οι-
κογενειακές αξίες» έχουν πιο πολύ να κάνουν µε το κέρδος παρά µε την 
ηθική). Η απλήρωτη εργασία των γυναικών στο σπίτι εφοδιάζει τα αφεντι-
κά µε την επόµενη γενιά εργαζοµένων χωρίς πρόσθετα έξοδα, αφού οι 
γυναίκες µαγειρεύουν, καθαρίζουν και ανατρέφουν τα παιδιά τους δωρεάν. 
Φροντίζουν, επίσης, τους αρρώστους και τους ηλικιωµένους µε τον ίδιο 
τρόπο. Οι περισσότερες γυναίκες της εργατικής τάξης σήµερα στην Ιρ-
λανδία κάνουν τα οικιακά και ταυτόχρονα εργάζονται κι έξω από το σπίτι. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δουλεύουν «διπλή βάρδια» µε µεγάλο προσωπικό 
κόστος.  

Ο καπιταλισµός ευδοκιµεί λόγω της ιεραρχικής δοµής και των διαιρέ-
σεων της εργατικής τάξης. Η καταπίεση των γυναικών και οι σεξιστικές 
αντιλήψεις που προσπαθούν να τη «δικαιολογήσουν» διαιρούν την εργατι-
κή τάξη. Με την προώθηση του διχασµού µεταξύ ανδρών και γυναικών, τα 
αφεντικά και οι κυβερνήτες αποδυναµώνουν τις εργατικές οργανώσεις και 
την αντίστασή τους. Αυτό αυξάνει τη δύναµη της άρχουσας τάξης. 

 

[…] 
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Όψεις της γυναικείας καταπίεσης 
Ενδοοικογενειακή βία 

6.1. Είναι πολύ πιο πιθανό για τις γυναίκες να πέσουν θύµατα ενδοοικο-
γενειακής βίας απ’ ό,τι οι άνδρες. Και παρότι υπάρχουν πράγµατι περι-
πτώσεις θυµατοποίησης ανδρών, η βία εντός της οικογένειας αποτελεί 
πλευρά της γυναικείας καταπίεσης, αφού στο µεγαλύτερο ποσοστό της 
αφορά αυτήν. 

6.2. Το υψηλό ποσοστό ενδοοικογενειακής βίας ενάντια στις γυναίκες 
οφείλεται στις ιεραρχικές δοµές µιας κοινωνίας που προσκυνά την εξουσία 
και στην άνιση σχέση εξουσίας µεταξύ άνδρα και γυναίκας. Οι άνδρες, 
που µεταχειρίζονται βία απέναντι στη γυναίκα, το κάνουν επειδή σ’ αυτή 
την κοινωνία βρίσκονται σε θέση ισχύος και πιστεύουν ότι έχουν το δικαί-
ωµα να επιβάλλουν την εξουσία τους πάνω της. Επιθυµούν να διατηρή-
σουν αυτή την κατάσταση και να ασκούν εξουσία στις γυναίκες µε τις ο-
ποίες εµπλέκονται. Αυτοί οι άνδρες χρησιµοποιούν τη σωµατική βία ή την 
απειλή αυτής για να εγκαθιδρύσουν και στη συνέχεια να προστατεύσουν 
εξουσία που ασκούν πάνω στη σύντροφό τους. Την εξαναγκάζουν, τη φο-
βερίζουν και την τροµοκρατούν για να υποταχθεί.  

6.3. Στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας 
οι βίαιοι άνδρες δεν αλλάζουν συµπεριφορά, οπότε πρέπει να καταβάλ-
λουµε προσπάθειες για να αποκτήσουν οι γυναίκες τη δυνατότητα να ε-
γκαταλείπουν τους βίαιους συντρόφους. Οι προσπάθειες αυτές θα στοχεύ-
ουν: στην αύξηση της χρηµατοδότησης για άσυλα και σταθµούς βοήθειας 
για τα θύµατα της βίας, στην αύξηση του µονογονεϊκού επιδόµατος, στα 
δωρεάν βρεφοκοµεία για τα παιδιά, στην αύξηση των αποδοχών για τις 
γυναίκες, στη συνειδητή διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών για να είναι πιο 
ανεξάρτητα, ώστε να µπορούν να εγκαταλείπουν µια βίαιη σχέση και να 
µην ανέχονται οποιαδήποτε µορφή καταπίεσης από τους συντρόφους 
τους.  

Πορνεία 
7.1. Η πορνεία, αν και δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη γυναίκα, α-

ποτελεί µορφή γυναικείας εκµετάλλευσης. 
Το χρήµα είναι ο βασικός παράγοντας που σπρώχνει τη γυναίκα σ’ αυ-

τό το επάγγελµα, γι’ αυτό και πρόκειται για ταξικό ζήτηµα. 
Η πορνεία είναι χαρακτηριστικό µιας ιεραρχικά οργανωµένης και σεξι-

στικής κοινωνίας. 
Η πορνεία δε θα εξαλειφθεί, παρά µόνο όταν εκλείψει ο καπιταλισµός. 
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«Με τη νοµοθετική �ράξη �οινικού δικαίου του 1993 (για �αρα�τώµα-
τα σεξουαλικής φύσης) �οινικο�οιήθηκε η αναζήτηση �ελατών α�ό τις 
�όρνες στο δρόµο, καθώς και η αντίστοιχη αναζήτηση �ορνών α�ό τους 
�ελάτες. Τους �ρώτους 17 µήνες εφαρµογής της, 116 γυναίκες διώχθη-
καν και µόνο 12 άνδρες. 
Οι �όρνες είναι δυνατόν (και µερικές συµβαίνει) να κατηγορηθούν για 
αναζήτηση �ελατών στο δρόµο, όταν καταγγείλουν ε�ιθέσεις. 
Μια έρευνα �ου �ραγµατο�οιήθηκε το 1996 κατέληξε ότι µία στις �έ-
ντε �όρνες είχε δεχθεί ε�ίθεση α�ό �ελάτες της και ότι το 11% είχε βια-
στεί. 
Ε�ειδή οι οίκοι ανοχής κρίθηκαν �αράνοµοι, �ολλές γυναίκες αναγκά-
στηκαν να εργάζονται στους δρόµους. 
Λοιµώξεις του ανα�νευστικού, γρί�η και άλλες ασθένειες είναι κοινές, 
αφού οι γυναίκες εργάζονται τα βράδια έξω για ώρες». 

7.2. Η ποινικοποίηση της αναζήτησης πελατών στο δρόµο εµποδίζει 
τις γυναίκες να καταγγέλλουν τις επιθέσεις που δέχονται. Τις κάνει πιο 
ευάλωτες. Οδηγεί σε περαιτέρω παρενοχλήσεις από τους αστυνοµικούς. 

Στιγµατίζει ως ανήθικες και εγκληµατοποιεί ήδη περιθωριοποιηµένους 
ανθρώπους. 

Υποστηρίζουµε το δικαίωµα της γυναίκας να επιλέγει αυτό το επάγγελ-
µα και να εργάζεται άνετα και µε ασφάλεια. 

Απορρίπτουµε κάθε κρίση εναντίον αυτών των γυναικών που προέρχε-
ται από την εκκλησία, το κράτος ή άλλους ηθικολόγους. 

Ζητάµε 
α) την αποποινικοποίηση της αναζήτησης πελατών στο δρόµο 
β) Ζώνες «ανεκτικότητας», όπου οι πόρνες θα µπορούν να εργά-

ζονται προστατευµένες και χωρίς αστυνοµική παρενόχληση 
γ) οίκους ανοχής (το ιδανικό αυτοδιαχειριζόµενους, αν και απί-

θανο) που να µην παρενοχλούνται από αστυνοµικούς ή όποια άλ-
λη νοµοθεσία. 

Ειδικές µορφές γυναικείας καταπίεσης 
8. Απορρίπτουµε την ιδέα ότι συγκεκριµένοι τύποι γυναικείας καταπίε-

σης (π.χ. ακρωτηριασµός γενετικών οργάνων) είναι αποδεκτοί επειδή απο-
τελούν κοµµάτι της κουλτούρας µιας κοινωνικής οµάδας. Παρότι υιοθε-
τούµε το δικαίωµα διαφορετικών εθνοτικών οµάδων και πολιτισµών να 
διατηρούν τις παραδόσεις και τις συνήθειές τους, είµαστε ενάντια σε ο-
ποιαδήποτε καταπιεστική πρακτική. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι παραδό-
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σεις αλλάζουν µε το χρόνο, γι’ αυτό και τίποτε δεν είναι παγιωµένο. Γυ-
ναίκες διαφορετικής κουλτούρας έχουν το δικαίωµα να αγωνίζονται για 
απελευθέρωση µέσα στα πλαίσια αυτής της κουλτούρας και να αγωνίζονται 
για τη δηµιουργία νέων παραδόσεων ισότητας. 

 

Γενικές προοπτικές 
9. Θεωρούµε τον αγώνα ενάντια στη γυναικεία καταπίεση ζωτικό κοµ-

µάτι του ταξικού αγώνα και απαραίτητη συνθήκη για µία επιτυχηµένη ε-
πανάσταση. Οι δικές µας προτεραιότητες σ’ αυτό το ζήτηµα αφορούν 
εκείνα τα θέµατα που επηρεάζουν άµεσα τα εκατοµµύρια των γυναικών 
της εργατικής τάξης. 

 

Κατευθυντήριες γραµµές για την καθηµερινότητα 
10.1. ∆ιεκδικούµε ίσες αµοιβές για την εκτέλεση ίδιας εργασίας, αυξη-

µένο µισθό για τη µερική απασχόληση, αποδοχή των γυναικών σε δου-
λειές που παραδοσιακά δεν είχαν πρόσβαση, ευέλικτο ωράριο, προστασία 
της γυναικείας εργασίας, δωρεάν 24ωρη παιδική περίθαλψη χρηµατοδο-
τούµενη από τους εργοδότες και το κράτος, επίδοµα µητρότητας και πα-
τρότητας, γονική άδεια και εγγυηµένη επαναπρόσληψη. 

10.2. Αντιτιθέµεθα σ’ όλες τις µορφές βίας ενάντια στη γυναίκα και υ-
περασπιζόµαστε το δικαίωµά της να αµύνεται απέναντι σε επιθετικούς 
άνδρες.   

10.3. Είµαστε υπέρ των ανδρών που µοιράζονται δίκαια τις δουλειές 
του σπιτιού και τη φροντίδα των παιδιών. 

10.4. Πιστεύουµε στο δικαίωµα των γυναικών να ελέγχουν τη δυνατό-
τητα τεκνοποίησης. Οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν 
αν θα αποκτήσουν παιδιά ή όχι, πόσα και πότε. Έτσι, υποστηρίζουµε το 
δικαίωµα στην αντισύλληψη και στη δωρεάν, ασφαλή και ελεύθερη άµ-
βλωση. 

10.5. Οι γυναίκες θα πρέπει ελεύθερα να εγκαταλείπουν µια σχέση που 
δεν βρίσκουν πια ικανοποιητική. 

10.6. Οι σεξιστικές συµπεριφορές και απόψεις ανάµεσα σε συντρόφους 
πρέπει να εξαλειφθούν, όντας καταπιεστικές και ασύµβατες µε τις αρχές 
του αναρχισµού. 

 
             Μετάφραση 

Ντίνος Κόκκινος
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Kate Austin 
Γυναίκα 

 

Είναι η γυναίκα καταδικασµένη α�ό το νόµο της φύσης να είναι κατώτερη 
�νευµατικά α�ό τον άντρα; ∆εν είναι παράξενο για τη γυναίκα που τρέφει 
θαυµασµό στις αρετές του φύλου της ν’ απαντά σ’ αυτήν την ερώτηση µ’ 
ένα εµφατικό «όχι»! Κι όµως, είναι θλιβερό η στάση της κοινωνίας µ’ ό-
λους τους νόµους και τους κοινωνικούς κανονισµούς της και παράλληλα οι 
διατριβές πολλών µορφωµένων ανθρώπων, όλα µε έµφαση να απαντούν 
καταφατικά στην ερώτηση. Εδώ και αιώνες, και τους θεολόγους ακόµα 
απασχολούσε το ερώτηµα αν στερούνταν η γυναίκα ψυχής ή εγκεφάλου, 
και κάποιοι απ’ αυτούς ισχυρίζονταν ότι δεν µπορούσαν να βρουν κανένα 
ίχνος που να φανερώνει ότι υπάρχει γυναικεία ψυχή! Ίσως να είχαν µεγα-
λύτερη επιτυχία, αν έψαχναν για µυαλό! Χωρίς αµφιβολία έχετε όλοι δια-
βάσει κείµενα της Helen Gardner1, µιας από τις πιο έξυπνες γυναίκες στις 
ΗΠΑ, η οποία είχε τιµηθεί για το καλύτερο κείµενο από το Παγκόσµιο 
Συνέδριο Γυναικών στο Σικάγο κατά τη διάρκεια της ∆ιεθνούς Έκθεσης. 
Σε µια διάλεξή της, που είχα διαβάσει πριν από δέκα χρόνια περίπου, 
αναφέρθηκε σ’ έναν πολύ σοφό άνδρα (του οποίου το όνοµα έχω ξεχάσει), 
ειδικό στη µελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αυτός ο κύριος είχε ανακα-
λύψει ότι η γυναίκα δεν θα µπορούσε να ελπίζει στην πνευµατική της εξί-
σωση, γιατί ο εγκέφαλός της στερείται σε ποσότητα µιας συγκεκριµένης 
ουσίας που κυριαρχεί στον εγκέφαλο του άνδρα· κι απ’ αυτό συµπέρανε 
ότι η γυναίκα ήταν καταδικασµένη από τη φύση να κατέχει κατώτερη θέ-
ση. Εκείνος ο µεγάλος, λοιπόν, καθηγητής πέθανε και τον διαδέχτηκε 
κάποιος άλλος ειδικός στους εγκεφάλους, ο οποίος κι αυτός ανακάλυψε 
κάτι περισσότερο, ότι η πολύτιµη εκείνη ουσία, που ο προκάτοχός του 
είχε θεωρήσει τεράστιας σηµασίας για τον άνδρα στη σφαίρα της ευφυΐας, 
βρισκόταν επίσης σε αφθονία σε εγκεφάλους πολύ µικρών παιδιών και 
καθυστερηµένων ανθρώπων! Τότε η Helen Gardner επισήµανε έξυπνα µ’ 
όλη τη χαρακτηριστική αναίδεια του φύλου της ότι από τη δική της πλευ-
ρά προτιµούσε την ποιότητα από την ποσότητα· αλλά, αν ο άνδρας επιθυ-
µούσε µία ποσότητα εκείνης της ανεκτίµητης ουσίας που τη συναντά κα-
νείς και στον εγκέφαλο ενός νοητικά καθυστερηµένου, η ίδια δεν είχε κα-
νένα πρόβληµα. 

                                                 
1 Helen Gardner (1878-1946). Αµερικανίδα ιστορικός τέχνης. 
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Ο µεγάλος επιστήµονας ∆αρβίνος ήταν έκδηλα άδικος µε τις γυναίκες. 
Θα παραθέσω µερικά αποσπάσµατα από το «Η καταγωγή του ανθρώ-
που», που αναφέρονται στις νοητικές διαφορές των δύο φύλων: «Η βασική 
διάκριση όσον αφορά τις πνευµατικές δυνάµεις των δύο φύλων φαίνεται 
στο ότι ο άνδρας υπερέχει αισθητά από τη γυναίκα σ’ οτιδήποτε αναλαµ-
βάνει, είτε απαιτείται βαθιά σκέψη, λογική ή φαντασία είτε απλώς τη χρή-
ση της λογικής και των χεριών». Επίσης, «αν δηµιουργούνταν δύο κατά-
λογοι µε τους πιο διαπρεπείς άνδρες και γυναίκες σ’ όλες τις τέχνες και τις 
επιστήµες, ο κατάλογος δεν θ’ άντεχε καµία σύγκριση και, αφού οι άντρες 
αποδεικνύονται αναµφισβήτητα ανώτεροι από τις γυναίκες σε πολλά θέµα-
τα, τότε η µέση διανοητική ικανότητα του άντρα πρέπει να ξεπερνά αυτήν 
της γυναίκας». Και ο ∆αρβίνος συνεχίζει λέγοντας ότι «ευτυχώς ο πατέρας 
µεταβιβάζει πνευµατικό χάρισµα και στα δύο φύλα, αλλιώς ο άνδρας θα 
ήταν τόσο ανώτερος πνευµατικά από τη γυναίκα, όπως είναι το αρσενικό 
παγώνι σε φτέρωµα σε σχέση µε το θηλυκό». Πόσο σεµνός είναι ο άν-
δρας, όταν ζυγίζει τις ικανότητές του! Συµπληρώνοντας, αναφέρει κάτι 
που σχετίζεται αρκετά µε τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία: «Ο άνδρας, 
όντας πιο ισχυρός στο σώµα και το µυαλό από τη γυναίκα, την κρατά ά-
θλια αιχµάλωτη σε µια βάναυση κατάσταση, πολύ περισσότερο από οποι-
οδήποτε άλλο αρσενικό ζώο στη φύση». Και εκεί ακριβώς είναι το κλειδί 
όλου του µυστηρίου· η λέξη «δουλεία» τα εξηγεί όλα, και προκαλεί έκπλη-
ξη το ότι ένας άνδρας σαν τον ∆αρβίνο δεν έπιασε το νόηµα. Αλλά αυτό 
απλά είναι ένα ακόµη παράδειγµα του ότι κανένας άνθρωπος δεν µπορεί 
να είναι σε όλα αλάθητος όσο σοφός και µεγάλος κι αν είναι στις τέχνες 
και τις επιστήµες. Η σπουδαία Lucretia Mott2 είπε «αφήστε µας να θεω-
ρούµε την αλήθεια ως αυθεντία και όχι την αυθεντία αλήθεια», και αυτή 
είναι µια µικρή συµβουλή που η ανθρωπότητα χρειάζεται να βάλει στην 
καρδιά της. Ο ∆αρβίνος έκανε το λάθος να πάρει την αυθεντία για αλή-
θεια, όταν για παράδειγµα η αυθεντία παραδέχεται, µιλώντας για τη δια-
φορετική εγκεφαλική ανάπτυξη των δυο φύλων, ότι «γι’ αυτό το θέµα 
χρειάζονταν περισσότερες παρατηρήσεις». Πρέπει όλοι να παραδεχτούµε 
ότι ανάµεσα στα ονόµατα µεγάλων συγγραφέων, καλλιτεχνών και εφευρε-
τών της παγκόσµιας ιστορίας, ο άνδρας ηγείται όσον αφορά τους αριθ-
µούς, αλλά ποιοτικά δεν είναι λίγες οι γυναίκες που είναι ισότιµες µε τον 

                                                 
2 Lucretia Coffin Mott (1793-1880). Αµερικανίδα πρωτοστάτης κατά της δουλείας, 

συνδιοργανώτρια του πρώτου συνεδρίου υπέρ των δικαιωµάτων της γυναίκας και από 
τις σπουδαιότερες µορφές στον αγώνα της για ψήφο. 
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άνδρα. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι η συγγραφέας Mary Ann Evans, 
γνωστή ως George Eliot3, αλλά και η Harriet Martineaou4, για την οποία 
ο Wendell Phillips5 δήλωσε ότι ο εγκέφαλός της άξιζε όσο σαράντα χι-
λιάδων ανδρών. Αλλά τι θα µπορούσε ή µπορεί να περιµένει κανείς από 
µια τάξη που υπήρξε αυτό που ο ∆αρβίνος αποκαλεί «άθλια σκλαβιά»! Μ’ 
αυτόν τον τρόπο, δεν επέτρεψαν στη γυναίκα να απολαύσει κανένα από τα 
ωφελήµατα της εκπαίδευσης πριν από τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό είχαν 
διδαχθεί από κούνια, ότι ο µοναδικός σκοπός της γυναικείας ύπαρξης, 
όπως γραφικά το τοποθετεί ο Dr. E. Brooks, ήταν «να δοξάζει τον άνδρα 
και να τον υπηρετεί για πάντα». Η γυναίκα όπως κι ο άνδρας, ακόµα και 
σήµερα, είναι τα θύµατα νόµων και εθίµων που έχουν την αρχή τους αιώ-
νες πριν στη ζωώδη δύναµη ανάµεσα στους πρωτόγονους προγόνους µας 
που έζησαν σε σπηλιές και πολέµησαν µεταξύ τους για την κατοχή ενός 
κόκαλου ή µιας γυναίκας· ο άνδρας πιο δυνατός όχι πνευµατικά αλλά σω-
µατικά υποδούλωσε τη γυναίκα και µε µια επίδειξη µυϊκής δύναµης άσκη-
σε εξουσία δια ροπάλου πάνω σε ασθενέστερους άνδρες και τους υποδού-
λωσε κι αυτούς. Ο «νόµος του ισχυρού» ήρθε και στερέωσε την επιρροή 
του στην ανθρώπινη φυλή και στοιχειώνει την ανθρωπότητα µέχρι και σή-
µερα. 

Ο άνδρας µε πρόφαση τη µητρότητα απέκτησε µεγαλύτερη κυριαρχία 
έναντι της γυναίκας απ’ αυτήν που είχε πάνω στα φιλαράκια του. Η µητρό-
τητα αποτέλεσε ένα βασικό παράγοντα για να κρατηθεί η γυναίκα σε κα-
τάσταση δουλοπρέπειας: µια γυναίκα θ’ αντέξει οτιδήποτε για χάρη των 
παιδιών της· το µητρικό ένστικτο να µένει µε τα παιδιά, να τα προστατεύει 
από τον κίνδυνο, να βάζει τον εαυτό της σε δεύτερη µοίρα, ακόµη κι αν η 
ζωή η ίδια είναι ένας σπουδαίος νόµος της φύσης στον οποίο καµία γυναί-
κα δεν µπορεί ν’ αντισταθεί. Στο σκοτεινό εκείνο παρελθόν, η γυναίκα δεν 
είχε τη δυνατότητα να µιλήσει, αφού ήταν κτήµα του ισχυρότερου και 
πάντοτε ένα υποζύγιο. Αλλά σιγά σιγά, τα αρσενικά του ανθρώπινου εί-
δους σταδιακά επέκτειναν την κυριαρχία τους µε πολλούς τρόπους και 
ποτέ δεν φάνηκαν πρόθυµοι να εγκαταλείψουν κανένα από τα προνόµιά 

                                                 
3 Mary Ann Evans (1819-1880). Αγγλίδα πρωτοπόρος συγγραφέας, γνωστότερη µε 

το ανδρικό ψευδώνυµο George Eliot. 
4 Harriet Martineau (1802-1876). Αγγλίδα φιλόσοφος και συγγραφέας. Υπέρµαχος 

της κατάργησης της δουλείας και φεµινίστρια, από τις σηµαντικότερες φιγούρες της 
εποχής της. 

5 Wendell Phillips (1811-1884). Αµερικανός δικηγόρος και συγγραφέας, πολέµιος 
της δουλείας και συνήγορος των ερυθρόδερµων στον αγώνα τους για ελευθερία. 
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τους· η κυβέρνηση θεµελιώθηκε διά της βίας και κατέκτησε όλη τη γη, µε 
τους πανούργους, τους απάνθρωπους, τους εγωιστές πάντα πρωτοστάτες, 
διανοούµενοι καθώς ήταν κάποιοι απ’ αυτούς· αλλά µπορεί να χαρακτηρι-
στεί ευφυές κάτι που δεν τρέφει καµία συµπάθεια για το ανθρώπινο είδος, 
ένα τέρας από το οποίο δεν µπορείς να περιµένεις ούτε δικαιοσύνη ούτε 
οίκτο; Η γυναίκα ήταν ένας παράγοντας σιωπηρός, κι αν όχι, ήταν καταδι-
κασµένη σε βασανιστήρια, διαπόµπευση ή θάνατο. 

Όταν ανακαλύφθηκε και άρχισε να χρησιµοποιείται η τέχνη της τυπο-
γραφίας, η γνώση εξαπλώθηκε. Ακόµη κι ο γιος ενός δουλοπάροικου µα-
θαίνει να διαβάζει τη νύχτα, και µερικές φορές κι η κόρη του. Το πνεύµα 
της ελευθερίας αναπτύχθηκε και οι άνδρες άρχισαν να συµπεριφέρονται 
στις γυναίκες µε περισσότερη λεπτότητα και να διαλαλούν ότι είναι καθή-
κον ενός άνδρα να τις προστατεύει (πράγµα που δεν θα έκαναν, αν πραγ-
µατικά θεωρούσαν τη γυναίκα πνευµατικά ίση µ’ αυτούς). Την αποκάλε-
σαν «εύθραυστο και µοναχικό λουλούδι», «άγγελο της ζωής» κτλ. Ανάµεσα 
στις γυναίκες υπήρξαν κάποιες που σήκωσαν κεφάλι και απαίτησαν δικαιο-
σύνη αντί της προστασίας, διακηρύττοντας ότι δεν γλύκαινε καθόλου τη 
ζωή κανενός το να του φέρονται σαν έναν πρώτης τάξεως ηλίθιο και µετά 
να του αποδίδουν θεϊκά ονόµατα απευθυνόµενα στον πληγωµένο του αυ-
τοσεβασµό. Αλλά εκείνες κατηγορήθηκαν ως ανδροπρεπείς και άσεµνες 
και εξοστρακίστηκαν. Μ’ αυτόν τον τρόπο, όµως, απλά καταστέλλεις µια 
εξέγερση που ποτέ δεν µπορείς ολοκληρωτικά να καταπνίξεις. Γι’ αυτό και 
σήµερα, παρόµοιες επαναστάτριες µε τόλµη προβάλλουν µε λόγια και 
πράξεις ότι είναι ίσες µε τον άνδρα και ότι δεν υπάρχουν φύλα όσον αφο-
ρά τις ικανότητες του εγκεφάλου. Σ’ αυτό το σηµείο δεν είναι άτοπο να 
αναφερθούµε σ’ ένα άρθρο της Mary Krout6 από τη Chicago InterOcean, 
µιας από τις πιο αξιόλογες αµερικανικές εφηµερίδες, στο οποίο παραθέτει 
στοιχεία από το περίφηµο πανεπιστήµιο του Λονδίνου, όπου η γυναίκα 
βρίσκεται σε απόλυτη ισότητα µε τους άνδρες: εκεί, όπου οι εξετάσεις 
είναι οι πιο διεξοδικές και δύσκολες από οποιοδήποτε πανεπιστήµιο της 
Ευρώπης, οι γυναίκες πρώτευσαν σε σχέση µε τους άνδρες και αναλογικά 
έλαβαν υψηλότερες βαθµολογίες. Και το ίδιο λέγεται για τις σχολές των 
Ηνωµένων Πολιτειών. Το µεγάλο πρόβληµα µε το φύλο µου αποτέλεσε η 
δουλεία και η έλλειψη ευκαιριών. ∆ιαπιστώνει κανείς πόσο ο άνθρωπος 
παρεµποδίστηκε στο δρόµο προς τη νόηση από προλήψεις και απ’ τους 

                                                 
6 Mary H. Krout (1851-1927). Συγγραφέας, δηµοσιογράφος, από τις εξέχουσες φε-

µινίστριες του καιρού της. 
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κανόνες των συντρόφων του! Η γυναίκα βρέθηκε σε ακόµα πιο δυσάρεστη 
θέση, καθώς υπήρξε ο σκλάβος ενός σκλάβου. Το πεδίο δράσης της έχει 
προαποφασιστεί και από την κούνια ως τον τάφο της υπόκειται σε έλεγχο 
από την κοινωνία. Και παρόλο που η γυναίκα σήµερα σε µερικές χώρες 
απολαµβάνει περισσότερη ελευθερία, δεν πρόκειται για το ίδιο µέτρο ε-
λευθερίας που χαίρεται ο άντρας. Ήταν µόλις µερικούς µήνες νωρίτερα 
που δόθηκε στη γυναίκα το δικαίωµα ν’ ασκήσει την ιατρική στην Αυστρί-
α· και για να αποκτήσει αυτό το δικαίωµα έπρεπε να απευθυνθεί προσωπι-
κά στον Αυτοκράτορα, αφού όλοι του οι παρατρεχάµενοι το είχαν αρνη-
θεί σε κείνη την προικισµένη γυναίκα, παρότι είχε διαπρέψει σ’ όλες τις 
εξετάσεις. Αναλογιστείτε πόσο µισαλλόδοξο και άδικο είναι να ισχυρίζεται 
κανείς ότι η γυναίκα είναι νοητικά κατώτερη του άνδρα, ενώ είναι γεγονός 
ότι για αιώνες ο άνδρας έχει σφετεριστεί όλα τα προνόµια για τον εαυτό 
του! Γιατί χρειάστηκε στις ΗΠΑ να φτάσει το 1849 και να κάνει η Marga-
ret Miller από την Βοστόνη έκκληση για παροχή ανώτερης εκπαίδευσης 
στις γυναίκες και µε τα κοµψά της λόγια να συντελέσει στο ν’ ανοίξουν οι 
πόρτες κάποιων σχολών για το φύλο µου; Στην Κίνα παίρνουν τα τρυφερά 
κοριτσάκια των 5 και 6 χρόνων και δένουν τα πόδια τους για να τα παρα-
µορφώσουν και να σταµατήσουν την ανάπτυξή τους, καθώς η αβοήθητη 
και εξαρτηµένη γυναίκα θεωρείται πιο ελκυστική. Αλλού δένουν και σφίγ-
γουν τα κεφάλια των γυναικών αρχίζοντας επίσης σε πολύ τρυφερή ηλικία, 
γιατί υποθέτω µια τρυφερή εξαρτηµένη γυναίκα θεωρείται και εκεί πιο 
ελκυστική. Γι’ αυτό την άλλη µέρα, ένας επίσης έξυπνος άνθρωπος µου 
είπε ότι η γυναίκα είναι σαν να είσαι «… δίπλα σ’ έναν άγγελο, ότι είναι 
φτιαγµένες για να τις φροντίζουν και ότι θα τις εξαχρείωνε να προσφύγουν 
σε εκλογές και να ψηφίσουν» και ότι ακόµα «οι άνδρες ποτέ δεν συµπα-
θούσαν τις ανεξάρτητες γυναίκες». Πάντα παρατηρούσα ότι ο άνδρας που 
µιλά µ’ αυτόν τον τρόπο δεν νιώθει ποτέ ενοχληµένος, όταν ο άγγελος 
πελεκάει το ξύλο, αρµέγει την αγελάδα και ανάβει φωτιά τα κρύα πρωινά. 
∆εν τον φοβίζει αυτός ο τύπος ανεξαρτησίας, µα µόνο εκείνο το είδος που 
θα µπορούσε να αµφισβητήσει την εξουσία του να ορίζει τη ζωή αυτού 
του αγγέλου. ∆εν είναι αλλόκοτο το ότι οι γυναίκες µπορούν να κάνουν το 
σκληρότερο είδος χειρωνακτικής εργασίας, από το να µαζεύουν βαµβάκι, 
να κάνουν µπουγάδα ή να δουλεύουν στα ανθρακωρυχεία, και να µην α-
κούγεται καµία διαµαρτυρία, αλλά, µόλις συζητείται να µπορεί να σπου-
δάσει ιατρική, να εξασκήσει τα νοµικά, να µιλήσει ή να γράψει για τα δι-
καιώµατά της, συνταράσσεται όλος ο ανδρικός πληθυσµός (µε λίγες ευγε-
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νείς εξαιρέσεις) κι οι άβουλες και αδύναµες γυναίκες επίσης. Σεβάσµια 
απολιθώµατα έχουν γράψει βαριές και πληκτικές εργασίες πάνω στο θέµα. 
Το καταφύγιο βρίσκεται σε κίνδυνο: η γυναίκα χάνει τα χαρακτηριστικά 
του φύλου της, γίνεται άξεστη και αρρενωπή και, αν συνεχίσει έτσι, ο κό-
σµος θα πάει κατά διαόλου. Κάποτε η γυναίκα ούτε ποδήλατο δεν µπο-
ρούσε να καβαλήσει µε άνεση, αφού υπήρχε µεγάλη γελοιοποίηση και 
αποδοκιµασία σε βάρος της! Οι ιεροκήρυκες µε φλύαρα κηρύγµατα κα-
ταδίκαζαν το γεγονός και οι γιατροί ακόµα έκαναν λόγο για τις αρνητικές 
επιπτώσεις του ποδηλάτου. Αλλά η γυναίκα επέµεινε και κέρδισε. Γιατί 
είχε µάθει πολύ καιρό πριν ότι, αν είναι να κερδίσει οποιαδήποτε χαρά 
από τη ζωή, πρέπει να έχει εµπιστοσύνη στη δική της κρίση και να µην 
καθοδηγείται ολοκληρωτικά από αυθεντίες. Αλλά ας γυρίσουµε στην πε-
ρίπτωση της Κίνας.  

Κανείς δεν θα ήταν τόσο ανόητος, ώστε να ισχυριστεί ότι τα πόδια της 
κινέζας γυναίκας ήταν από τη φύση τους παραµορφωµένα ή υποδεέστερα. 
Γνωρίζουµε ότι κατά τη γέννησή του τα πόδια του µωρού κοριτσιού ήταν 
ίσια και όµορφα, όπως αυτά των αδερφών της, αλλά µια σκληρή και επί-
κτητη συνήθεια ανέστειλε την ανάπτυξή τους. Παροµοίως, είναι ακριβώς 
το ίδιο ανόητο να ισχυριστεί κανείς ότι η γυναίκα είναι διανοητικά κατώ-
τερη του άνδρα, όταν είναι ολοφάνερο ότι ο εγκέφαλός της στην πλειοψη-
φία των περιπτώσεων υφίσταται την ίδια αντιµετώπιση µε τα πόδια των 
κινέζων κοριτσιών. Η κοινή αίσθηση και η παρατήρηση βεβαιώνουν το 
γεγονός της όµοιας εγκεφαλικής ανάπτυξης γυναίκας και άνδρα, όταν τους 
δίνεται η ίδια ευκαιρία. Ακόµα κι ο ∆αρβίνος επιµένει σε µια στάση που 
επιβεβαιώνει αυτό το γεγονός, αναφέροντας ότι η γυναίκα θα πρέπει ενερ-
γά να µετέχει στη µάχη για ύπαρξη, αν ελπίζει κάποτε να εξισωθεί µε τον 
άνδρα ή να βρεθεί στο προσκήνιο. 

Σήµερα, βλέπουµε τα στενόµυαλα αποτελέσµατα αυτής της παράδο-
σης. Οι γιοι σε µια οικογένεια διδάσκονται και παροτρύνονται ν’ αναπτύ-
ξουν τα δικά τους επιχειρηµατικά σχέδια, να µάθουν ένα επάγγελµα, να 
γίνουν ανεξάρτητοι, να αναµιχθούν ελεύθερα στον κόσµο των επιχειρήσε-
ων. Οι κόρες µιας οικογένειας κρατούνται κάτω από την εξουσία των γο-
νιών, «µέχρι να περάσουν στην εξουσία του συζύγου». Τους διδάσκεται να 
‘χουν το νου τους και να ποντάρουν για µια καλή ψαριά, που σηµαίνει ένα 
σύζυγο ικανό να τους στηρίζει. Και δεν θεωρείται καλό δείγµα για µια 
γυναίκα που έχει ενηλικιωθεί να µένει χωρίς κάποιου είδους προστάτη. Αν 
η γυναίκα κάνει κάποιες νεανικές τρέλες, η κατώτερη ανάπτυξη του εγκε-
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φάλου της λειτουργεί ως ελαφρυντικό στο παράπτωµά της και υφίσταται 
πλήρη τιµωρία για την αµαρτία της, ενώ ο άνδρας µε τα ανώτερα πνευµα-
τικά του χαρίσµατα λαµβάνει όλη την συµπόνια και γενικά του φέρονται 
σαν να παρασύρθηκε στον κακό δρόµο. 

Αλλά βλέπω αχτίδα φωτός όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώµατα της γυ-
ναίκας και σηµαντικά ανακουφίστηκα διαβάζοντας ότι επιτράπηκε στις 
γυναίκες στο Μισισιπί να ψηφίσουν! Πόσο περήφανη ένοιωσα που οι α-
δερφές µου στον Μισισιπί µπορούσαν να αποφασίζουν!!! Με κατάπληξη 
είδα τα δικαιώµατά τους να διευρύνονται και να µπορούν να ψηφίσουν για 
διευθυντή σχολείου ή ακόµα και για υπαλλήλους κοµητείας. Τι να ελπίσεις 
περισσότερο! Γι’ αυτό δεν ήταν που είπε ο δηµοσιογράφος ότι «η γυναίκα 
ασκήθηκε στα δικαιώµατα τόσο σεµνά και έξυπνα, ώστε µε το χρόνο τα 
δικαιώµατα αυτά θα εξαπλώνονταν»; Βέβαια, κανένας δεν ξαφνιάζεται µε 
το ότι η γυναίκα ενεργεί µετρηµένα. Αλλά, όταν προσθέτει τη λέξη ευφυΐα 
στις πράξεις της, ο κόσµος στέκεται µε ανοικτό το στόµα. Από πολύ και-
ρό µας έχουν διδάξει ότι δεν µπορούν να υφίστανται και τα δυο στη γυ-
ναίκα και ότι, αν αυτή ενεργεί µε εξυπνάδα, χάνει τη σεµνότητά της. Πρέ-
πει να παρατήσει δηλαδή την πνευµατική δράση, για να αποκτήσει ξανά 
την ταπεινοφροσύνη που τη χαρακτήριζε. Αλλά νοµίζω ότι πλέον δικαι-
ούµαι να λέω ότι έφτασε ο καιρός το φύλο µου να πάψει να µονοπωλεί τη 
σεµνότητα και οι άνδρες να µονοπωλούν όλη την πνευµατικότητα. Είναι 
ώρα να κάνουµε µια δίκαιη µοιρασιά και είµαι απόλυτα σίγουρη ότι λίγη 
σεµνότητα δεν θα έβλαπτε τον άνδρα. Όσο για την ευφυΐα, το φύλο µου 
έχει ήδη πειραµατιστεί µ’ αυτό το συστατικό και το βρήκε, όπως ακριβώς 
βρήκε και της µητέρας Εύας τον απαγορευµένο καρπό: πολύ καλό! 

 
 Μετάφραση 

              Χαρά Καϊκτσή  
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Paul Lafargue 
«Ντροπή σας, προλετάριοι!»1 

 
Και αν τα βάσανα της καταναγκαστικής εργασίας και το 

µαρτύριο της πείνας που έπεσαν πάνω στο προλεταριάτο είναι 
πιο πολλά κι απ’ τις ακρίδες της Βίβλου, δικό του είναι το 
φταίξιµο. Την ίδια αυτή την εργασία, που απαίτησαν οι εργάτες 
τον Ιούνιο του 1848 µε τα όπλα στα χέρια, την επέβαλλαν και 
στις οικογένειές τους· παρέδωσαν οικιοθελώς στους βαρόνους 
της βιοµηχανίας τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Με τα ίδια 
τους τα χέρια διέλυσαν τις οικογενειακές τους εστίες. Με τα ί-
δια τους τα χέρια στράγγιξαν το γάλα απ’  τα βυζιά των συζύ-
γων τους. ∆ύστυχες γυναίκες, σέρνοντας και θηλάζοντας τα 
βρέφη τους, υποχρεώθηκαν να πάνε στα ορυχεία και τα εργο-
στάσια, να κοψοµεσιάζονται και να εξαντλούν το σφρίγος τους. 
Με τα ίδια τους τα χέρια κατέστρεψαν τη ζωή και την ικµάδα 
των παιδιών τους. 

Ντροπή σας, προλετάριοι! Πού ‘ναι  οι κυράδες στις γειτο-
νιές, αυτές που περιγράφονται στους µύθους και τα τραγούδια 
µας, οι αθυρόστοµες και τολµηρές, οι ερωµένες του Βάκχου; 
Πού ‘ναι τα αφράτα κορίτσια, τ’ αεικίνητα, που µαγείρευαν δι-
αρκώς και τραγουδούσαν, που σκορπούσαν τη ζωή και τις χα-
ρές της όλη την ώρα, που ανώδυνα γεννούσαν υγιή και ρωµα-
λέα παιδιά;… Σήµερα κατάντησαν εργάτριες, µαραµένα χλω-
µά λουλούδια, αρρωστηµένες, µε χαλασµένα στοµάχια κι ανή-
µπορα µέλη… ∆ε γνωρίζουν την ηδονή του σφριγηλού πά-
θους, ούτε µπορούν πρόσχαρα να µιλήσουνε γι’ αυτό! 

 
         Μετάφραση 

∆ηµήτρης Κωνσταντίνου 
 

  

                                                 
1 Απόσπασµα από το «∆ικαίωµα στην τεµπελιά». 
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Jo Freeman 
Σεξισµός1 

 
Ο σεξισµός, όσον αφορά τις γυναίκες, περιγράφει την ιδιαιτερότητα της 

γυναικείας καταπίεσης. Βασισµένος στην παραδοσιακή αντίληψη της δια-
φοράς µεταξύ των δύο φύλων, ο σεξισµός ενσαρκώνει δύο βασικές αντιλή-
ψεις.  

Η πρώτη είναι ότι οι άντρες είναι περισσότερο σηµαντικοί από τις γυ-
ναίκες. Όχι ανώτεροι –είµαστε πλέον αρκετά εκλεπτυσµένοι, ώστε να µην 
χρησιµοποιούµε τέτοιους υποτιµητικούς όρους– αλλά πιο σηµαντικοί, πιο 
σπουδαίοι, πιο πολύτιµοι, πιο πολύ άξιοι λόγου. Η αντίληψη αυτή νοµι-
µοποιεί την ευρύτατα διαδεδοµένη άποψη πως ο άντρας, «αυτός που φέρ-
νει τα λεφτά στο σπίτι», πρέπει να έχει εργασία και καλή εξέλιξη, να πλη-
ρώνεται καλύτερα, να µορφώνεται και γενικά να απολαµβάνει περισσότερα 
προνόµια σε σχέση µε τη γυναίκα. Στην αντίληψη αυτή οφείλεται και η 
αίσθηση που έχουν όλοι οι άντρες πως εάν οι γυναίκες εισέλθουν σε κά-
ποιο επάγγελµα θα το υποβαθµίσουν, και τότε αυτοί θα πρέπει να φύγουν 
ή να υποβαθµιστούν και οι ίδιοι. Αντίστοιχα, δηµιουργεί στις γυναίκες την 
αίσθηση ότι για να αυξηθεί το κύρος του επαγγέλµατός τους απαιτείται η 
πρόσληψη αντρών, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να τους προσφέρουν τις 
καλύτερες θέσεις εργασίας, ώστε να τους προσελκύσουν. Ακόµα, σ’ αυτή 
την αντίληψη οφείλεται και η καθιερωµένη κοινωνική πεποίθηση πως ο 
σύζυγος πρέπει να κερδίζει περισσότερα από τη σύζυγο, αλλιώς µειώνεται 
πολύ το προσωπικό του γόητρο στην κοινωνία, και πως η σύζυγος οφείλει 
να προσαρµόζει τα ενδιαφέροντα της µε βάση τον άντρα της, αλλιώς στη-
λιτεύεται κοινωνικά. Από την ίδια αντίληψη προέρχεται και η πρακτική 
της ηθικής ανταµοιβής των αντρών για την υπηρεσία τους στις ένοπλες 
δυνάµεις και της τιµωρίας των γυναικών, επειδή κάνουν παιδιά. Συνοψίζο-
ντας, ο �ρώτος βασικός άξονας της σεξιστικής σκέψης είναι �ως οι άντρες κάνουν 
τη σηµαντική δουλειά στον κόσµο και ότι η δουλειά �ου κάνουν οι άντρες είναι 
αυτή �ου έχει σηµασία. 

Η δεύτερη βασική αντίληψη είναι πως οι γυναίκες υπάρχουν µόνο για 
να ευχαριστούν και να βοηθούν τους άντρες. Αυτό διδάσκονται από τη 
µικρή τους ηλικία, όταν τις λένε πως ο ρόλος τους είναι συµπληρωµατικός 

                                                 
1 Απόσπασµα από το κείµενο Τhe women's liberation movement: its origins, structures and 
ideas, Department of Political Science, University of Chicago, 1971. 
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σ’ αυτόν του άντρα, πως πρέπει να εκπληρώνουν τις φυσικές «θηλυκές» 
τους λειτουργίες, πως είναι «διαφορετικές» από τους άντρες και δεν πρέπει 
να τους ανταγωνίζονται. Από την αντίληψη αυτή προκύπτει ότι οι γυναίκες 
είναι, και πρέπει να είναι, εξαρτηµένες από τους άντρες για τα πάντα και 
κυρίως για την ταυτότητά τους, τον κοινωνικό τους προσδιορισµό. Αυτή η 
αντίληψη ορίζει τους λίγους ρόλους για τους οποίους µία γυναίκα µπορεί 
να ανταµειφθεί κοινωνικά – σύζυγος, µητέρα και ερωµένη – οι οποίοι στο 
σύνολό τους γεννήθηκαν για να προσφέρουν ευχαρίστηση και βοήθεια 
στον άντρα, και οδηγεί απευθείας στη «θεµελιώδη» θεωρία που εγκωµιάζει 
και εξυψώνει τη γυναίκα που µένει σπίτι σαν καλή βοηθός του άντρα. 

Η αντίληψη αυτή είναι που στιγµατίζει τις γυναίκες εκείνες που δεν πα-
ντρεύονται ή που δεν αφιερώνουν όλες τους τις δυνάµεις στη φροντίδα του 
άντρα και των παιδιών τους. Εδώ και αιώνες, το βασικό κριτήριο για τη 
συµµετοχή µίας γυναίκας στην κοινωνία είναι η ένωση µε έναν άντρα και, 
κατά συνέπεια, όποιες δεν αναζητούν την ταυτότητα τους διαµέσου ενός 
άντρα αποτελούν απειλή για τις κοινωνικές αξίες. Αποτέλεσµα της στάσης 
αυτής ήταν να στιγµατιστούν οι ακτιβίστριες του κινήµατος της γυναικείας 
απελευθέρωσης ως εχθροί των αντρών, επειδή προσπαθούσαν να ξεσκεπά-
σουν τη φύση του σεξισµού. Αποτελεί παγιωµένη άποψη των ανθρώπων 
ότι οι γυναίκες που δεν αφοσιώνονται στη φροντίδα ενός άντρα λειτουρ-
γούν έτσι είτε λόγω µίσους είτε επειδή δεν µπορούν να βρουν έναν. Ο δεύ-
τερος βασικός άξονας της σεξιστικής σκέψης είναι ότι η ταυτότητα της γυναίκας 
καθορίζεται µέσα α�ό τις σχέσεις της µε το άλλο φύλο και η κοινωνική της αξία 
�ροσδιορίζεται α�ό την αξία του άντρα της. 

Ο σεξισµός στην κοινωνία µας είναι τόσο διάχυτος και παγιωµένος, 
που δεν µπορούµε να συλλάβουµε όλες τις άδικες πλευρές του. Αν κά-
ποιος δεν έχει αναπτύξει ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στα έργα τού σεξι-
σµού, υιοθετώντας ενσυνείδητα αντίθετες απόψεις, όλες οι υπόγειες λει-
τουργίες του θεωρούνται «κανονικές» και δικαιολογούνται χωρίς αµφισβη-
τήσεις. Οι άνθρωποι καλούνται να «επιλέξουν» µία στάση για κάτι που, 
στην πραγµατικότητα, δεν έχουν επεξεργαστεί ποτέ. Ένα πολύ καλό πα-
ράδειγµα είναι αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια και µετά τον Β΄Π.Π. Η 
ξαφνική λαίλαπα του πολέµου άλλαξε ριζικά όλο το οικοδόµηµα της οι-
κονοµίας και των κοινωνικών σχέσεων. Οι άντρες επιστρατεύτηκαν στο 
στρατό και οι γυναίκες στην εργατική δύναµη. Επιτακτικά, πλέον, οι ανά-
γκες των γυναικών ικανοποιούνταν σαν να ήταν οι ανάγκες των αγοριών 
στο µέτωπο. Μέσα στο χρόνο ρεκόρ των δύο εβδοµάδων υπερψηφίστηκε 
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στο Κογκρέσο η οµοσπονδιακή χρηµατοδότηση βρεφονηπιακών σταθ-
µών. ∆ηµιουργήθηκαν ειδικά, υπερεντατικά, εκπαιδευτικά προγράµµατα 
για τις νέες γυναίκες εργαζόµενες, µε τα οποία ανέπτυξαν ικανότητες που 
δεν είχαν καν διανοηθεί. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, οι γυναίκες ανέλαβαν 
θέσεις εξουσίας και ευθύνης, στις οποίες δεν είχαν πρόσβαση πριν ένα 
χρόνο. 

Αλλά ποια ήταν η εξέλιξη µετά το τέλος του πολέµου; Τόσο οι άντρες 
όσο και οι γυναίκες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα της πατρίδας τους και 
εκτέλεσαν το καθήκον τους µε επιτυχία. Εντούτοις, οι άντρες ανταµείφθη-
καν για τις προσπάθειες τους, ενώ οι γυναίκες τιµωρήθηκαν γι’ αυτές. Οι 
βετεράνοι στρατιώτες που επέστρεφαν από το µέτωπο είχαν το νόµο G.I. 
Bill2 να φροντίζει γι’ αυτούς καθώς και άλλα ευεργετήµατα, πήραν πίσω τις 
δουλείες τους και τους δόθηκε ένα δυσανάλογα µεγάλο µερίδιο από τις 
καινούργιες θέσεις εργασίας που δηµιούργησε η οικονοµία του πολέµου. 
Από την άλλη µεριά, οι γυναίκες είδαν να σταµατούν τα προγράµµατα 
επιµόρφωσης και να κλείνουν οι βρεφονηπιακοί σταθµοί. Απολύθηκαν ή 
υποβιβάστηκαν µαζικά και, πολύ συχνά, ήταν εξαιρετικά δύσκολο γι’ αυ-
τές να εισέλθουν στα πανεπιστήµια, που είχαν πληµµυρίσει από τις υπο-
τροφίες που έδινε η κυβέρνηση στους βετεράνους. Είναι παράξενο που 
έλαβαν το µήνυµα, που πίστεψαν ότι η θέση τους ήταν στο σπίτι; Πού 
αλλού µπορούσαν να πάνε;  

Είναι προφανές ότι µία από τις κυριότερες επιδιώξεις του κινήµατος 
της γυναικείας απελευθέρωσης είναι η εξάλειψη του σεξισµού και όλων των 
κοινωνικών εκφάνσεων και πρακτικών του, όπως αυτές που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Ωστόσο, δεν είναι αρκετό να καταστρέψεις ένα σύστηµα αξιών 
και να µείνει έτσι ένα δεοντολογικό κενό. Πρέπει να αντικατασταθεί από 
κάτι άλλο. Η έναρξη ενός κινήµατος επιτυγχάνεται διακηρύσσοντας την 
αντίθεση του στο υπάρχον κατεστηµένο. Για να πετύχει όµως, τελικά, 
πρέπει να έχει να προτείνει µια εναλλακτική λύση. 

∆εν µπορώ να προφασιστώ ότι έχω κατασταλάξει ποιες είναι οι δυνατές 
εναλλακτικές λύσεις, όπως προτείνονται από τους πολυάριθµους συµµετέ-
χοντες στο κίνηµα της γυναικείας απελευθέρωσης. Πιστεύω, ωστόσο, πως 
από την πληθώρα των ιδεών και οραµάτων που οι φεµινίστριες έχουν σκε-

                                                 
2 Νόµος G.I. Bill (επισήµως Servicemen’s Readjustment Act του 1944). Εξασφάλιζε 

πανεπιστηµιακή και επαγγελµατική εκπαίδευση στους βετεράνους του Β΄ Π.Π. και 
παρείχε µία σειρά προνοµίων, όπως για παράδειγµα εγγυήσεις για στεγαστικά δάνεια, 
µε στόχο την ταχεία κοινωνική και οικονοµική τους αποκατάσταση. 
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φτεί, συζητήσει και γράψει σχετικά, αναδύονται δύο βασικές αντιλήψεις 
που είναι ο πυρήνας του προβληµατισµού τους. Τις ονοµάζω: Ηθική της 
Ισότητας (Egalitarian Ethic) και Ηθική της Απελευθέρωσης (Liberation 
Ethic). Αυτές δεν είναι ανεξάρτητες η µία από την άλλη, αλλά συνδέονται 
µεταξύ τους, οδηγώντας σ’ αυτό που περιγράφεται απλώς ως φεµινιστικός 
ουµανισµός. 

Η Ηθική της Ισότητας σηµαίνει αυτό ακριβώς που λέει και το όνοµα της. 
Τα δύο φύλα είναι ίσα, εποµένως δεν υπάρχουν ρόλοι που να προκύπτουν 
απ’ αυτά. Η ιστορία µάς έχει αποδείξει ότι εδώ και αρκετό καιρό η θε-
σµοθετηµένη διαίρεση σε δύο γένη, που µοιραία δηµιουργεί αδικίες και 
στερεότυπα ρόλων, είναι πλέον αναχρονιστική. Οι έντονα διαφοροποιηµέ-
νοι ρόλοι των δύο φύλων δηµιουργήθηκαν από τον καταµερισµό της ερ-
γασίας στην αρχαιότητα, όµως οι βάσεις του καταµερισµού αυτού διαλύ-
θηκαν από τη σύγχρονη τεχνολογία. Η αιτιολόγηση των διαφορετικών 
ρόλων βασιζόταν στη φυσική υποταγή της γυναίκας στον αναπαραγωγικό 
κύκλο του ανθρώπου. Η σύγχρονη φαρµακολογία, όµως, έχει ήδη καταρ-
ρίψει τους ισχυρισµούς αυτούς. Οι αφύσικα περιορισµένες ελευθερίες της 
προσωπικότητας και ο κοινωνικός ρόλος µε τον οποίο επιφορτίζουµε το 
άτοµο από τη γέννηση του, πρέπει να διευρυνθούν, έτσι ώστε όλοι οι άν-
θρωποι να µπορούν να εξελιχθούν ως ανεξάρτητα, µοναδικά άτοµα. Αυτό 
σηµαίνει πως πρέπει να ενοποιηθούν οι τρόποι ζωής και οι κοινωνικές λει-
τουργίες του άντρα και της γυναίκας ωσότου, στον ιδανικό βαθµό, να µην 
µπορεί κανείς να πει οτιδήποτε για τον κοινωνικό ρόλο ενός ανθρώπου 
γνωρίζοντας µόνο το φύλο του. Η αυξηµένη αυτή οµοιότητα των δύο ο-
µάδων σηµαίνει, επίσης, και πολλαπλές επιλογές για τα άτοµα και µεγαλύ-
τερη ποικιλοµορφία για το ανθρώπινο είδος. ∆εν θα υπάρχει πλέον αντρι-
κή και γυναικεία εργασία. Η ανθρωπότητα δεν θα υποφέρει άλλο πια από 
σχιζοφρενείς προσωπικότητες που προσπαθούν απεγνωσµένα να συµβιβά-
σουν την «αρσενική» και «θηλυκή» πλευρά τους. Ο γάµος δεν θα αποτελεί 
στο εξής ένα θεσµό, όπου δύο ηµιτελείς άνθρωποι ενώνονται προσπαθώ-
ντας να δηµιουργήσουν µία ολότητα. 

Η Ηθική της Α�ελευθέρωσης λέει πως αυτό από µόνο του δεν είναι αρ-
κετό. ∆εν είναι µόνο τα όρια των ρόλων που χρήζουν αλλαγής αλλά και 
αυτό καθαυτό το περιεχόµενο τους. Η Ηθική της Απελευθέρωσης κρίνει 
τους υφιστάµενους τρόπους ζωής που βιώνουν οι γυναίκες αλλά και οι ά-
ντρες, και καταλήγει πως είναι και οι δύο οικτροί και καθόλου αναγκαίοι. 
Οι κοινωνικοί θεσµοί που καταπιέζουν τις γυναίκες, επειδή απλώς και µό-
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νο είναι γυναίκες, καταπιέζουν εξίσου και τον άνθρωπο ως ύπαρξη, και 
πρέπει να τροποποιηθούν έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µία πιο ανθρώπινη 
κοινωνία για όλους. Καθώς ένα πολύ µεγάλο µέρος της κοινωνίας µας 
βασίζεται στο πλαίσιο και στις αµοιβαίες λειτουργίες των στερεότυπων 
που απορρέουν από τους ρόλους των δύο φύλων, η κατάργηση αυτού του 
πλαισίου θα δώσει στον κάθε άνθρωπο την ευκαιρία για µία πιο βιώσιµη 
ζωή.  

Είναι σηµαντικό να τονίσω, πως οι δύο αυτές Ηθικές πρέπει να λει-
τουργήσουν µαζί. Εάν δοθεί έµφαση στην πρώτη εις βάρος της δεύτερης, 
τότε θα έχουµε ένα κίνηµα δικαιωµάτων των γυναικών και όχι απελευθέ-
ρωσης των γυναικών. Η επιδίωξη της ισότητας µόνο, µε δεδοµένες τις 
σηµερινές αντρικές προκαταλήψεις για τις κοινωνικές αξίες, οδηγεί στην 
υπόθεση πως οι γυναίκες θέλουν να γίνουν σαν τους άντρες ή πως οι ά-
ντρες είναι άξιοι µίµησης. Κάνει τις γυναίκες να απαιτούν τη συµµετοχή 
τους στην κοινωνία όπως την ξέρουµε, το δικό τους κοµµάτι από την πίτα, 
χωρίς να αναρωτιούνται κατά πόσο αξίζει να συµµετάσχουν στην κοινωνία 
αυτή. Κάποιοι ενστερνίζονται τη συγκεκριµένη άποψη, όµως οι περισσό-
τερες φεµινίστριες τη βρίσκουν σήµερα ανεπαρκή. Οι γυναίκες, οι οποίες 
εναρµονίζονται περισσότερο µε την αντίληψη του ενός ρόλου, πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν ότι ο ρόλος αυτός είναι εφικτός, όπως βλέπουµε σή-
µερα, µόνο επειδή υπάρχει ο ρόλος του θηλυκού φύλου. Με άλλα λόγια, 
µόνο µε την υποδούλωση της γυναίκας. Γι’ αυτό, οι γυναίκες δεν µπορούν 
να γίνουν ίσες µε τους άντρες, χωρίς να καταστραφούν οι δύο αυτοί αλλη-
λένδετοι, παρασιτικοί ρόλοι. Αυτές που δεν συνειδητοποιούν ότι η ενο-
ποίηση των ρόλων και η ισότητα των δύο φύλων θα οδηγήσει αναπόφευ-
κτα σε βασικές δοµικές αλλαγές, δεν θα καταφέρουν να εκµεταλλευτούν 
και την ευκαιρία να καθορίσουν την κατεύθυνση που θα πάρουν οι αλλαγές 
αυτές. 

Από την άλλη µεριά, είναι πολύ επικίνδυνο να πέσει κάποιος στην παγί-
δα της αναζήτησης της απελευθέρωσης χωρίς να αναζητά την ισότητα. 
Αυτό είναι το λάθος στο οποίο πέφτουν πολλοί από τους αριστερούς ρι-
ζοσπάστες. Βρίσκουν αξιοθρήνητη την κατάσταση της ανθρωπότητας γε-
νικά και θεωρούν πως όλοι πρέπει να αφιερώσουν τις προσπάθειες τους 
στην Επανάσταση της Χιλιετίας, πιστεύοντας πως η απελευθέρωση της 
γυναίκας θα ακολουθήσει φυσιολογικά την απελευθέρωση του ανθρώπου.  

Οι γυναίκες, ωστόσο, έχουν πολύ δρόµο µπροστά τους για να θεωρη-
θούν ως άνθρωποι, ακόµα και µεταξύ των ριζοσπαστών, και είναι λάθος να 
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υποθέτουµε πως τα συµφέροντά τους ταυτίζονται µε των αντρών. Αν βά-
λουν τις ανησυχίες τους σε δεύτερη µοίρα και πάλι, η υπόσχεση της απε-
λευθέρωσης θα γίνει ένα φτηνό ψέµα. Μέχρι τώρα, κανείς πολιτικός ή κοι-
νωνικός θεωρητικός δεν έχει δηµιουργήσει, ή έστω καν φανταστεί, µία 
επαναστατική κοινωνία στην οποία η γυναίκα να είναι ίση µε τον άντρα, 
και οι ανάγκες της να λαµβάνονται δεόντως υπόψη. Κανένας άντρας φιλό-
σοφος µέχρι τώρα δεν αµφισβήτησε διεξοδικά το οικοδόµηµα των ρόλων 
των δύο φύλων, και όλα τα προτεινόµενα κοινωνικά συστήµατα προϋποθέ-
τουν, έστω και σε κάποιο βαθµό, την ύπαρξη των ρόλων αυτών.  

Αυτή η υπερβολική έµφαση στην Ηθική της Απελευθέρωσης έχει οδη-
γήσει πολύ συχνά σε έναν τύπο Ριζοσπαστικού Παράδοξου· µία κατάστα-
ση, στην οποία βρέθηκαν πολλές φορές οι πολιτικά δραστήριοι από τις 
αρχές του κινήµατος. Γι’ αυτούς ήταν ιδιαίτερα απωθητική η επιδίωξη 
«ρεφορµιστικών» µεταρρυθµίσεων που µπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς 
να τροποποιηθεί η βασική δοµή του συστήµατος, επειδή ισχυροποιούσαν 
το σύστηµα. Ωστόσο, η συνεχής αναζήτηση για µία ικανοποιητικά ριζο-
σπαστική δράση ή ανάδειξη ζητήµατος κατέληξε στο µηδέν, και ανακά-
λυψαν ότι ήταν ανίκανοι να πράξουν οτιδήποτε, φοβούµενοι ότι αυτό 
µπορεί να είναι αντεπαναστατικό. Όµως, οι αδρανείς επαναστάτες είναι 
περισσότερο ακίνδυνοι από τους ενεργούς «ρεφορµιστές».  

Η µονοµερής επιδίωξη της Απελευθέρωσης έχει όµως το τίµηµα της, 
ακόµα και µεταξύ αυτών που παραµένουν αδρανείς. Μερικές  γυναίκες 
ριζοσπάστριες έχουν τροµάξει τόσο πολύ από την κατάσταση των περισ-
σοτέρων αντρών, που η πιθανότητα να γίνουν, έστω και µερικώς, σαν αυ-
τούς  τις έχει κάνει να προσκολλώνται στην ασφάλεια του ρόλου που ήδη 
γνωρίζουν, περιµένοντας εφησυχασµένες την Επανάσταση να τους απε-
λευθερώσει όλους. Παρόµοια θέση παίρνουν και εκείνοι οι άντρες, που 
φοβούνται ότι ο στόχος του κινήµατος της γυναικείας απελευθέρωσης 
είναι η αντιστροφή των ρόλων. Τόσο οι µεν όσο και οι δε έχουν αποτύχει 
να συνειδητοποιήσουν πως η κατάργηση των ρόλων των δύο φύλων πρέπει 
να ενσωµατώνεται σε όλες τις προσπάθειες ριζοσπαστικής ανασυγκρότη-
σης της κοινωνίας, και κατά συνέπεια αποτυγχάνουν να δουν τις πιθανές 
επιπτώσεις µιας τέτοιας ενσωµάτωσης. Ο στόχος τους µπορεί να είναι 
αυτός της απελευθέρωσης, οι γυναίκες όµως δεν περιλαµβάνονται µέσα σ’ 
αυτήν. 

∆ιαχωρισµένες µεταξύ τους, η Ηθική της Ισότητας και η Ηθική της 
Απελευθέρωσης, είναι ανίσχυρες· ενωµένες, όµως, µπορούν να αποτελέ-
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σουν µία πολύ ισχυρή δύναµη. ∆ιαχωρισµένες απευθύνονται σε περιορι-
σµένο κύκλο συµφερόντων· ενωµένες σ’ όλη την ανθρωπότητα. ∆ιαχωρι-
σµένες δεν είναι τίποτε άλλο από επιδερµικές λύσεις· ενωµένες αναδεικνύ-
ουν ότι για όσο καιρό ο σεξισµός θα καταπιέζει τις γυναίκες, οι δυνατότη-
τες των αντρών περιορίζονται επίσης. ∆ιαχωρισµένες, δεν θα εφαρµοστεί 
καµιά από τις δύο, καθώς παραµένουν κοντόφθαλµες· ενωµένες, συνθέ-
τουν ένα όραµα αντάξιο της αφοσίωσής µας. ∆ιαχωρισµένες, αυτές οι δύο 
Ηθικές, δεν οδηγούν στην απελευθέρωση της γυναίκας· ενωµένες οδηγούν 
και στην απελευθέρωση του άντρα.  

 
    Μετάφραση 
Γιώργος ∆ράκος 
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Aileen O’Carroll 
Η καταπίεση των γυναικών1 

 
Περίπου πριν από 14.000 χρόνια ιδρύθηκαν οι πρώτες αγροτικές κοι-

νότητες, και µαζί µε αυτές ο ανθρώπινος πολιτισµός. Η ανθρωπότητα έχει 
ηλικία 600 γενεών. 

Θεωρούµαστε τα πιο επιτυχηµένα και αποδοτικά είδη, επειδή σ’ αντί-
θεση µε τα ζώα έχουµε καταφέρει να τροποποιήσουµε το περιβάλλον µας 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες µας. Για τους προγό-
νους µας η φύση ήταν µια ισχυρή και τροµακτική δύναµη, ο φορέας λοι-
µών, καταποντισµών και ξηρασίας. Τώρα, πλέον, η φύση ελέγχεται σε τέ-
τοιο βαθµό που δεν θεωρείται πια δαιµονικό πνεύµα ούτε όργανο της ορ-
γής του θεού. Το τελευταίο πράγµα που ανησυχεί τώρα πια το σύγχρονο 
άνθρωπο είναι η φύση, γιατί εκείνη κινδυνεύει σήµερα περισσότερο. Επό-
µενο είναι λοιπόν, µαζί µε την ικανότητά µας να ελέγχουµε τον κόσµο 
γύρω µας και την εξέλιξή µας από πρωτόγονους αγρότες σε στελέχη πο-
λυεθνικών, να αλλάζει όχι µόνο ο τρόπος που αντιµετωπίζουµε το φυσικό 
µας περιβάλλον, αλλά και ο τρόπος που χειριζόµαστε τις σχέσεις µας µε 
τους συνανθρώπους µας και ιδιαίτερα µε το αντίθετο φύλο. 

Παρ’ όλα αυτά, εκείνο που έχει µείνει αναλλοίωτο στο πέρασµα του 
χρόνου σ’ όλες τις κοινωνίες είναι ότι ο µισός πληθυσµός του είδους µας 
(οι γυναίκες) µειονεκτεί σε σχέση µε τον άλλο µισό (τους άντρες). Γιατί 
συµβαίνει αυτό; Η απάντηση πρέπει να εξηγεί δύο πράγµατα. Πρώτον, 
γιατί οι γυναίκες ακόµα θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας, παρά 
την ψήφιση τόσων νόµων για ίσα δικαιώµατα, και δεύτερον πρέπει να κα-
ταδεικνύει τους µηχανισµούς και τις τακτικές που πρέπει να υιοθετηθούν 
για την απελευθέρωση των γυναικών. Εάν ξέρουµε ποιο είναι το πρόβλη-
µα, µπορούµε να βρούµε µια λύση.  

 
ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Οι πρόγονοί µας ήταν κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες που ζούσαν σε νοµαδι-
κές κοινωνίες και τρέφονταν άµεσα, από το χέρι στο στόµα. Η ανακάλυψη 
της γεωργίας προκάλεσε τεράστιες αλλαγές στις κοινωνικές δοµές και την 
οργάνωση. Η γεωργία ήταν το σηµείο έναρξης του πολιτισµού. Και αυτό 
γιατί µια αγροτική κοινότητα έχει µεγάλες διαφορές από µια οµάδα κυνη-

                                                 
1 ∆ηµοσιεύτηκε στην ιρλανδική εφηµερίδα Workers Solidarity, No 36 (1992). 
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γών-τροφοσυλλεκτών. Οι γεωργικές κοινότητες παραµένουν στον ίδιο 
χώρο. Η γεωργία µπορεί να συντηρήσει µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων 
απ’ ό,τι οι προηγούµενες οµάδες, γι’ αυτό οι κοινότητες µεγαλώνουν. Η 
καλλιέργεια οδηγεί στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Η απόκτηση νέων 
ικανοτήτων οδηγεί σε µεγαλύτερο καταµερισµό εργασίας. Τα άτοµα εξει-
δικεύονται σε συγκεκριµένες εργασίες, όπως στην κατασκευή εργαλείων, 
στη βυρσοδεψία ή στην άµυνα. 

Παρ’ όλα  αυτά, η ειδοποιός διαφορά είναι ότι η καλλιεργήσιµη γη γί-
νεται ένας πλουτοπαραγωγικός πόρος. Η γη παρέχει πλεόνασµα, δηλαδή 
περισσότερη τροφή από όση χρειάζεται για την καθηµερινή επιβίωση. 
Επιπλέον, ακόµα πιο σηµαντικό γεγονός είναι το ότι η γη θα αποτελεί 
πλουτοπαραγωγικό πόρο και στο µέλλον, για τις επόµενες γενιές. Τίποτα 
από τα παραπάνω δεν ισχύει για τα κοπάδια των άγριων ζώων που κυνη-
γούσαν οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες. Αναπτύχθηκε η έννοια της ιδιοκτησί-
ας. 

Άρα, ο πολιτισµός ξεκίνησε, όταν ο άνθρωπος άρχισε  να αποκτά 
πλούτο µε τη µορφή της γης, της τροφής και των ζώων. Εάν ένας πλούσι-
ος άνθρωπος θέλει να διασφαλίσει ότι µόνο οι απόγονοι του θα κληρονο-
µήσουν την περιουσία του, τότε πρέπει να διασφαλίσει το γεγονός ότι το 
ταίρι του θα ζευγαρώνει µόνο µ’ αυτόν. Άρα θα πρέπει να βρίσκεται σε 
τέτοια θέση, ώστε να µπορεί να ελέγχει τη γυναίκα του, και χρειάζεται να 
προβάλλει αυτόν τον έλεγχο ως φυσική διαδικασία. Η κοινωνία, λοιπόν, 
για να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη ανέπτυξε µέσω της θρησκείας µία 
ολόκληρη θεωρία για να δικαιολογήσει την κατώτερη θέση της γυναίκας.  

 
ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ ΑΡΧΟΝΤΕΣ 

Οι άρχοντες ήταν ανέκαθεν ικανοί στο να εκλογικεύουν άδικες πρακτι-
κές. Πάρτε για παράδειγµα την ιδέα της «θεϊκής καταγωγής των βασιλέ-
ων». Για αιώνες, το κράτος και η πολιτεία διακήρυττε ότι οι βασιλείς ήταν 
ορισµένοι απ΄ το θεό. Αυτό το στάτους κβο ήταν απόλυτα φυσιολογικό 
και οποιαδήποτε αντίρρηση αποτελούσε σατανική πράξη και καταδικαζό-
ταν αιώνια στην κόλαση. Στις µέρες µας, όµως, οι βασιλείς δεν έχουν ι-
διαίτερη εξουσία, και γι’ αυτό το λόγο ελάχιστοι σπεύδουν να χαρακτηρί-
σουν τον Κάρολο και την Νταϊάνα ως άρχοντες ορισµένους από το Θεό. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, ήταν απαραίτητο να θεωρηθούν οι γυναίκες κα-
τώτερες των ανδρών, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν τα κληρονοµικά δικαιώ-
µατα. Με βάση αυτό το «αξίωµα» αναπτύχθηκε ένας ολόκληρος µύθος 



Η ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
____________________________________________________________ 

129 

που θεωρεί τις γυναίκες ανθρώπους δεύτερης κατηγορίας. Ο ταξικός δια-
χωρισµός της κοινωνίας και η καταπίεση των γυναικών είναι αποτελέσµα-
τα της συσσώρευσης πλεονάσµατος και της επιθυµίας µιας µειονότητας να 
το ελέγχει. 

Έτσι έχουµε στοιχειοθετήσει το κίνητρο και το κεντρικό γεγονός· αλλά 
ποια είναι η σχέση  της θέσης της γυναίκας στην πρώιµη ιστορία µε τη 
θέση της σήµερα; Καθώς ο καπιταλισµός εξελίχθηκε, βασίστηκε πάνω στο 
ήδη υπάρχον οικογενειακό µοντέλο, προσαρµόζοντας το έτσι ώστε να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Η διασφάλιση των κληρονοµικών δικαιωµά-
των δεν είναι τόσο απαραίτητη σήµερα, παρά ταύτα η οικογένεια παρέχει 
άλλες υπηρεσίες τις οποίες απαιτεί ο καπιταλισµός. Αρχικά, όταν ξεκίνησε 
η βιοµηχανική επανάσταση, όλος ο πληθυσµός, άντρες, γυναίκες και παι-
διά, κλήθηκε στα εργοστάσια. 

 
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

Γρήγορα, όµως, τα αφεντικά συνειδητοποίησαν ότι αυτός δεν ήταν ο 
πιο οικονοµικός τρόπος λειτουργίας του συστήµατος. Το εργατικό δυνα-
µικό ήταν αδύναµο, και τα παιδιά που θ’ αποτελούσαν την επόµενη γενιά 
εργατών πέθαιναν στα τριβεία και τα ορυχεία. Η λύση επρόκειτο να βρε-
θεί µέσα στην οικογένεια. 

Πριν από την άνοδο του καπιταλισµού, η κοινωνία βασιζόταν σε ένα 
σύστηµα δούλων, δουλοπάροικων, βασιλιάδων και αφεντάδων. Το πρό-
βληµα µε τους δούλους ή τους δουλοπάροικους ήταν ότι ο ιδιοκτήτης 
έπρεπε να παράσχει τροφή, περίθαλψη και φροντίδα στους γέρους ανθρώ-
πους, δηλαδή θα έπρεπε να συντηρεί το δούλο µε κάποιο κόστος, ακόµα 
και όταν δεν θα είναι παραγωγικός. Ένας πολύ πιο ανέξοδος τρόπος να 
διατηρήσει το εργατικό δυναµικό είναι µέσω του πυρήνα της οικογένειας. 
Σ’ αυτήν την περίπτωση φορτώνεται στην οικογένεια η παροχή τροφής, 
στέγης, υγειονοµικής περίθαλψης, φροντίδας των ηλικιωµένων και των 
παιδιών (τα οποία θα τροφοδοτήσουν την επόµενη γενιά εργατών). Μέσα 
στην οικογένεια, η γυναίκα είναι αυτή που εκπληρώνει τα καθήκοντα της 
φροντίδας των παιδιών, της νοικοκυράς, της νοσοκόµας και της µαγείρισ-
σας. 

Υπάρχουν δύο άµεσες συνέπειες για τις γυναίκες που µένουν στο σπίτι  
και φροντίζουν την οικογένεια. Πρώτον δεν είναι οικονοµικά ανεξάρτητες, 
δεν κερδίζουν χρήµατα και εξαρτώνται από το εισόδηµα των συντρόφων 
τους. Επειδή κανείς δεν πληρώνεται για τη φροντίδα της οικογένειας, η 
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εργασία αυτή βρίσκεται στο χαµηλότερο σκαλί των επαγγελµάτων. Και 
επειδή οι γυναίκες είναι οικονοµικά εξαρτηµένες από τους συζύγους τους, 
συµµετέχουν ελάχιστα (ιδιαίτερα στο παρελθόν) στη λήψη των αποφάσεων 
που αφορούν την οικογένεια.  
 
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 

Στην πορεία, αυτό είχε ως αποτέλεσµα να αποκλειστούν οι γυναίκες 
από τα κέντρα λήψης και των κοινωνικών αποφάσεων. Η θέση της γυναί-
κας ήταν στο σπίτι. Μια δεύτερη συνέπεια της θέσης των γυναικών στην 
οικογένεια είναι ότι συχνά αποµονώνονται µεταξύ τους και από την κοινω-
νία γενικότερα. Σ’ αντίθεση µε ένα µισθωτό εργαζόµενο, έχουν ελάχιστες 
ευκαιρίες να συναντηθούν καθηµερινά µ’ ανθρώπους που βρίσκονται στην 
ίδια κατάσταση, να µοιραστούν τις εµπειρίες τους και να κάνουν κάτι γι’ 
αυτήν. Μεµονωµένα έχουν πολύ µικρή δύναµη για να αλλάξουν τις συνθή-
κες της ζωής τους. 

Σήµερα η οικογένεια είναι για τις γυναίκες η ίδια παγίδα που ήταν και 
στην αρχή της βιοµηχανικής επανάστασης. Πληρώνονται κατά µέσο όρο 
περίπου τα δύο τρίτα των απολαβών των ανδρών, άρα είναι περισσότερο 
λογικό να αναλάβουν αυτές τη φροντίδα των παιδιών. Γι’ αυτό το λόγο, 
και όχι εξαιτίας του σεξισµού, οι περισσότεροι εργαζόµενοι µερικής απα-
σχόλησης είναι γυναίκες, οι οποίες παλεύουν συγχρόνως σε δύο δουλειές. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα προηγούµενα, γιατί οι γυναίκες είναι οι 
πλέον κακοπληρωµένες στην κοινωνία; Είναι απαραίτητο για τον καπιτα-
λισµό να εκµεταλλεύεται σ’ αυτόν το βαθµό τις εργαζόµενες γυναίκες; 
Μερικές φορές ναι και µερικές φορές όχι. Η µόνη σηµαντική διαφορά 
ανάµεσα σε έναν άνδρα και σε µια γυναίκα εργαζόµενη είναι ότι για τη 
γυναίκα υπάρχει η προοπτική να µείνει έγκυος, να ζητήσει άδεια µητρότη-
τας και διάφορες διευκολύνσεις. Μ’ άλλα λόγια κοστίζουν περισσότερο 
απ’ ότι οι άνδρες. Έτσι, όταν σε συνεντεύξεις εργασίας οι γυναίκες ερωτώ-
νται (παράνοµα!) αν σκοπεύουν να παντρευτούν, αυτή η διάκριση έχει µια 
υλική βάση. Ο εργοδότης δεν ενδιαφέρεται για το καλό της κοινωνίας 
γενικά, αλλά για την πρόσληψη όσο το δυνατόν πιο φθηνού και αξιόπιστου 
εργατικού δυναµικού. 
 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 

Ιστορικά οι γυναίκες έχουν ενθαρρυνθεί και έχουν διευκολυνθεί να ερ-
γαστούν, όποτε αυτό βόλευε τον καπιταλισµό. Αυτό συνέβη είτε όταν υ-
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πήρχε έλλειψη αντρικού εργατικού δυναµικού, όπως στους δύο παγκόσµι-
ους πολέµους, είτε κατά τη διάρκεια της επέκτασης της βιοµηχανίας στην 
αυγή της βιοµηχανικής επανάστασης ή στη δεκαετία του 1960. Σε δύσκο-
λες εποχές, όµως, σε περιόδους ύφεσης, οι γυναίκες ενθαρρύνονται να γυ-
ρίσουν πίσω στην οικογένεια. 

Το συµπέρασµα των περισσότερων σοσιαλιστών είναι ότι η απελευθέ-
ρωση των γυναικών µπορεί µόνιµα να κατακτηθεί µόνο µε την πτώση του 
καπιταλισµού. Αυτό δε σηµαίνει, βέβαια, ότι τώρα δεν πρέπει να γίνονται 
αγώνες για µεταρρυθµίσεις, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάποια 
από τα οφέλη µπορεί να είναι βραχυπρόθεσµα. 

Αυτό το συµπέρασµα δεν είναι αποδεκτό απ’ όλους όσους ενδιαφέρο-
νται για την απελευθέρωση των γυναικών και σίγουρα απορρίπτεται από 
µεγάλη µερίδα του φεµινιστικού κινήµατος. Ένα καλό παράδειγµα της 
εναλλακτικής ανάλυσης φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασµα από τη Βρε-
τανική Έρευνα για τις Κοινωνικές Συµπεριφορές (µια έρευνα που διεξάγε-
ται συστηµατικά από µία ανεξάρτητη αρχή). 
 
ΠΟΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

Αυτή ανακάλυψε ότι η φροντίδα των παιδιών είναι ένας από τους παρά-
γοντες που αποµακρύνουν τις γυναίκες από την αγορά εργασίας. Το συ-
µπέρασµα της έρευνας ήταν το εξής: «Εξαιτίας της αµετάβλητης συµπερι-
φοράς των ανδρών, των ωρών εργασίας τους εκτός σπιτιού ή της µη συνει-
σφοράς τους µέσα στην οικογένεια, φαίνεται απίθανο η παροχή µεγαλύτε-
ρης βοήθειας στη φροντίδα των παιδιών, από ανθρώπους εκτός οικογένει-
ας, να µεταβάλλει σηµαντικά τις συνθήκες εντός της οικογένειας. Χωρίς 
αυτές τις αλλαγές είναι λογικό ότι πολλές χρήσιµες µορφές εργατικής ευε-
λιξίας, που θα µπορούσαν να προσφερθούν στις γυναίκες, όπως η ανταλ-
λαγή θέσεων εργασίας και άλλες µορφές ηµιαπασχόλησης, είναι πιθανόν 
να ενισχύουν, παρά να καταργούν, τις τεράστιες εργασιακές σεξιστικές 
διακρίσεις, µε µακροπρόθεσµη ζηµιά για τις γυναίκες». 

Οι συγγραφείς της έρευνας επισηµαίνουν ότι, όσο η φροντίδα των παι-
διών παραµένει ευθύνη µόνο των γυναικών, εκείνες θα παραµένουν παγι-
δευµένες µέσα στην οικογένεια. Τονίζουν, επίσης, ότι οι παραχωρήσεις 
προς τις γυναίκες στον εργασιακό τοµέα έχουν ως αποτέλεσµα να εγκλω-
βίζονται σε πιο κακοπληρωµένες δουλειές. Αυτό συµβαίνει ήδη µε τους 
εργαζόµενους µερικής απασχόλησης, που πληρώνονται ωριαία λιγότερο 
από τους εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης. Επισηµαίνουν ότι οι ά-
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ντρες πρέπει να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως πατέρες. Το σηµείο που 
υπογραµµίζουν είναι  η αλλαγή στη στάση των αντρών. 

Παρ’ όλα αυτά, εκείνο που δεν αναφέρεται είναι ότι, όσο και ν’ αλλάξει 
η συµπεριφορά τους, οι άντρες είναι εξίσου ανίσχυροι µε τις γυναίκες, ως 
άτοµα απέναντι στις εργασιακές συνθήκες. Παρ’ όλες τις καλές προθέσεις 
δεν µπορούν να αλλάξουν τη σχέση εργοδότη-εργαζόµενου, δεν µπορούν 
να προσαρµόσουν το εργασιακό τους ωράριο στην καθηµερινή φροντίδα 
των παιδιών, όπως ακριβώς και οι γυναίκες. Ένα πιο ουσιαστικό συµπέρα-
σµα θα ήταν ότι η κοινωνία σήµερα, ο καπιταλισµός, δε θέλει να λύσει 
κανένα από τα προβλήµατα της φροντίδας των παιδιών, αλλά προτιµά να 
φορτώσει ολόκληρη την ευθύνη στα άτοµα, να διαχειριστούν αυτά το 
πρόβληµα όσο καλύτερα µπορούν. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ 

Γι’ αυτό το λόγο, το δικαίωµα των γυναικών να ελέγχουν τη γονιµότητά 
τους είναι το κλειδί για την απελευθέρωσή τους. ∆ηλαδή µιλάµε για το 
δικαίωµα στην έκτρωση, στην ελεύθερη αντισύλληψη και στην εικοσιτε-
τράωρη βοήθεια στη φροντίδα των παιδιών. 

Οι γυναίκες θα εξακολουθούν να παραµένουν πολίτες δεύτερης κατη-
γορίας, όσο βρίσκονται σε µειονεκτικότερη θέση στην αγορά εργασίας. 
Αυτό συµβαίνει διότι  για τα αφεντικά οι γυναίκες είναι µια ασταθής εργα-
τική δύναµη, που πιθανό να πάρει άδεια κυήσεως, ή να καθυστερήσει στη 
δουλειά επειδή το παιδί είναι άρρωστο, ή να βολευτεί µε την ηµιαπασχό-
ληση. Επειδή οι άντρες παρουσιάζονται από την κοινωνία ως οι κουβαλη-
τές της οικογένειας, έχουν ελαφρώς πιο αξιόπιστες και σταθερές δουλειές. 

Είναι ένας φαύλος κύκλος λοιπόν. Επειδή οι άντρες είναι πιο καλοπλη-
ρωµένοι, είναι λογικό µέσα στην οικογένεια να αναλαµβάνουν το ρόλο του 
κουβαλητή, ενώ οι γυναίκες να αναλαµβάνουν το καθήκον της φροντίδας. 
Ο µόνος τρόπος να ξεφύγουµε απ’ αυτόν τον κύκλο είναι να αλλάξουµε το 
σύστηµα. Σε µια κοινωνία που είναι οργανωµένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει 
κέρδη για τους λίγους, οι γυναίκες είναι οι χαµένες της υπόθεσης.  Σε µια 
κοινωνία, όµως, οργανωµένη έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων, η 
γονιµότητα των γυναικών δε θα είναι πια περιοριστικός παράγοντας. 
 
ΠΙΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 

Οι γυναίκες, φυσικά, µπορούν να έχουν κάποια οφέλη και σήµερα. 
Στην Ιρλανδία, πλέον, δεν χρειάζεται να σταµατήσουν να εργάζονται µό-
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λις παντρευτούν (παρότι η έλλειψη βοήθειας στη φροντίδα των παιδιών 
µπορεί να το κάνει αδύνατο να συνεχίσουν την εργασία τους.) Οι αντιλή-
ψεις έχουν αλλάξει αρκετά τα τελευταία τριάντα χρόνια. Τώρα, πλέον, η 
θέση της γυναίκας είναι ένα µείζον θέµα. Ενώ παλαιότερα αυτό το θέµα 
απασχολούσε µόνο γυναικείες οργανώσεις και κάποιους σοσιαλιστές, τώρα 
πια προβληµατίζει κάθε έντυπο και τηλεοπτικό µέσο µαζικής ενηµέρωσης. 
Όµως, όλες αυτές οι νεοαποκτηθείσες ελευθερίες είναι άµεσα εξαρτηµένες 
από τις οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν. Έτσι, ενώ κατά τη διάρκεια 
της οικονοµικής άνθησης στη δεκαετία του 1960 οι αµερικανίδες γυναίκες 
κέρδισαν, έστω και µε προϋποθέσεις, το δικαίωµα στην έκτρωση, τώρα σε 
περιόδους ύφεσης όλα αυτά τα δικαιώµατα χάνονται µέρα µε τη µέρα. 

Όταν συνεκτιµούνται οι πραγµατικές συνθήκες, οι ίσες ευκαιρίες στη 
µόρφωση, στην εργασία και στην αµοιβή περιορίζονται, όπως και η 
24ώρη παροχή παιδικής φροντίδας, το δικαίωµα στην έκτρωση και στην 
ελεύθερη αντισύλληψη. Ενώ ένα µικρό ποσοστό γυναικών µπορεί να εξα-
γοράσει τον έλεγχο στη γονιµότητά του, για την πλειοψηφία αυτών η οι-
κογένεια και η φροντίδα των παιδιών παραµένει, όπως πάντα, το µεγαλύ-
τερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν. Σ’ αυτό το ζήτηµα ο καπιταλισµός 
δεν κάνει παραχωρήσεις, πρέπει να ηττηθεί. 

 
 

              Μετάφραση 
                  ∆ήµητρα Μακρυνόρη 
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Emma Goldman 
Η τραγωδία της γυναικείας χειραφέτησης 

 

Θ’ αρχίσω µε µια παραδοχή: ανεξάρτητα απ’ όλες τις πολιτικές και οι-
κονοµικές θεωρίες που ασχολούνται µε τις θεµελιώδεις διαφορές µεταξύ 
των διάφορων οµάδων µέσα στην ανθρώπινη φυλή, ανεξάρτητα από ταξι-
κές και φυλετικές διακρίσεις, ανεξάρτητα απ’ όλες τις τεχνητές διαχωρι-
στικές γραµµές µεταξύ των δικαιωµάτων γυναίκας και άνδρα, θεωρώ ότι 
υπάρχει ένα σηµείο όπου αυτές οι διαφοροποιήσεις µπορούν να συγκλί-
νουν και να διαµορφώσουν ένα τέλειο σύνολο.   

Με τα παραπάνω δεν σκοπεύω να προτείνω µια συνθήκη ειρήνης. Ο γε-
νικός κοινωνικός ανταγωνισµός, που στις µέρες µας κυριαρχεί σε ολόκλη-
ρη τη δηµόσια ζωή, έχει προκύψει µέσω αντιτιθέµενων και αντικρουόµε-
νων συµφερόντων και θα θρυµµατιστεί, όταν η αναδιοργάνωση της κοινω-
νικής µας ζωής, βασιζόµενη στις αρχές της οικονοµικής δικαιοσύνης, α-
ποτελέσει πραγµατικότητα.   

Η ειρήνη ή η αρµονία µεταξύ των φύλων και των ατόµων δεν εξαρτάται 
απαραίτητα από µια επιφανειακή εξίσωση των ανθρώπινων όντων· ούτε 
απαιτεί την εξάλειψη εξατοµικευµένων γνωρισµάτων και ιδιαιτεροτήτων. 
Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε σήµερα, και που στο άµεσο µέλλον 
πρέπει να επιλυθεί, είναι το πώς µπορεί κάποιος να είναι ο εαυτός του και 
ταυτόχρονα να είναι ένα µε τους άλλους, να συµµερίζεται αισθήµατα µε 
όλα τα ανθρώπινα όντα και ταυτόχρονα να διατηρεί ατόφιες τις ιδιότητες 
που τον χαρακτηρίζουν. Αυτή, νοµίζω, πως είναι η βάση πάνω στην οποία 
µπορούν να συναντηθούν χωρίς ανταγωνισµό και αντίθεση η µάζα και η 
µονάδα, το αληθινά δηµοκρατικό και το πραγµατικά ατοµικιστικό, ο άν-
δρας και η γυναίκα. Ίσως το σύνθηµα δεν θα πρέπει να είναι «συγχωρήστε 
ο ένας τον άλλον», αλλά «κατανοήστε ο ένας τον άλλον». Η συχνά αναφε-
ρόµενη φράση της Madame de Stael, «το να καταλαβαίνεις τα πάντα ση-
µαίνει να συγχωρείς τα πάντα», δεν µου φάνηκε ποτέ ιδιαίτερα ελκυστική, 
επειδή έχει την οσµή του εξοµολογητικού: το να συγχωρήσεις το συνάν-
θρωπό σου κουβαλά µία φαρισαϊκή ανωτερότητα. Το να κατανοείς το 
συνάνθρωπό σου αρκεί. Η αποδοχή αντιπροσωπεύει εν µέρει τη θεµελιώ-
δη πτυχή των απόψεών µου σχετικά µε τη χειραφέτηση της γυναίκας και 
της επίδρασης που έχει σε ολόκληρο το γυναικείο φύλο.   

Η χειραφέτηση θα πρέπει δώσει στη γυναίκα τη δυνατότητα να γίνει 
άνθρωπος µε την ουσιαστική πλέον έννοια. Όλα όσα µέσα της ποθούν την 
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αποδοχή και τη δράση θα πρέπει να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο 
έκφρασής τους· όλα τα τεχνητά εµπόδια πρέπει να καταρεύσουν και ο 
δρόµος προς τη µεγαλύτερη ελευθερία πρέπει να καθαρίσει από κάθε ί-
χνος καταπίεσης και σκλαβιάς τόσων αιώνων.   

Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος του κινήµατος για τη χειραφέτηση της 
γυναίκας. Αλλά τα αποτελέσµατα µέχρι τώρα αποµόνωσαν τη γυναίκα και 
της στέρησαν αυτήν την ευτυχία, που τόσο της είναι ουσιαστική. Η απλά 
επιφανειακή χειραφέτηση έχει κάνει τη σύγχρονη γυναίκα µια τεχνητή 
ύπαρξη, η οποία θυµίζει τα προϊόντα της γαλλικής δενδροκοµίας µε τα 
δέντρα αραβουργήµατα και τους θάµνους, τις πυραµίδες, τους τροχούς 
και τα στεφάνια, και απέχει πολύ από τις φόρµες που θα επιτυγχάνονταν 
µε την έκφραση των εσωτερικών ιδιοτήτων της. Τέτοια τεχνητά καλλιερ-
γούµενα φυτά γένους θηλυκού εµφανίζονται σε µεγάλους αριθµούς, ιδιαί-
τερα στο αποκαλούµενο διανοητικό πεδίο.   

Ελευθερία και ισότητα για τη γυναίκα! Τι ελπίδες και φιλοδοξίες ξύ-
πνησαν αυτές οι λέξεις, όταν πρωτοεκφράστηκαν από µερικές από τις ευ-
γενέστερες και γενναιότερες ψυχές εκείνων των ηµερών! Ο ήλιος µε όλο 
του το φως και τη δόξα επρόκειτο να ανατείλει σε έναν νέο κόσµο. Σ’ αυ-
τόν τον κόσµο η γυναίκα επρόκειτο να είναι ελεύθερη να κατευθύνει το 
πεπρωµένο της· ένας στόχος σίγουρα αντάξιος του µεγάλου ενθουσια-
σµού, του θάρρους, της επιµονής, και της ακατάπαυστης προσπάθειας του 
τεράστιου πλήθους των πρωτοπόρων ανδρών και γυναικών, οι οποίοι δια-
κινδύνευσαν τα πάντα ενάντια σε έναν κόσµο προκατάληψης και άγνοιας.   

Οι ελπίδες µου κινούνται προς αυτόν το στόχο επίσης, αλλά θεωρώ ότι 
η χειραφέτηση της γυναίκας, όπως αυτή ερµηνεύεται και εφαρµόζεται 
στην πράξη σήµερα, έχει αποτύχει στην επίτευξη εκείνου του µεγάλου 
σκοπού. Τώρα, η γυναίκα έρχεται αντιµέτωπη µε την ανάγκη να χειραφε-
τηθεί από τη χειραφέτηση, εάν πραγµατικά επιθυµεί να είναι ελεύθερη. 
Αυτό µπορεί να ηχεί παράδοξο, αλλά είναι, εντούτοις, πάρα πολύ αληθινό.   

Τι έχει επιτύχει µέσω της χειραφέτησής της; ∆ικαίωµα ίσης ψήφου σε 
µερικές πολιτείες της Αµερικής. Έχει όµως αυτό το γεγονός εξαγνίσει την 
πολιτική ζωή µας, όσο είχαν προβλέψει κάποιοι καλοπροαίρετοι υποστη-
ρικτές της ιδέας αυτής; Όχι, βεβαίως. Είναι πράγµατι η ώρα που θα έπρε-
πε τα πρόσωπα µε σαφή και υγιή κρίση να πάψουν να µιλούν για τη διαφ-
θορά στην πολιτική σε έναν τόνο που θα άρµοζε σε οικοτροφείο. Η σήψη 
της πολιτικής δεν έχει καµία σχέση µε τα ήθη ή τη χαλαρότητα των ηθών 
διαφόρων πολιτικών προσωπικοτήτων. Η αιτία της σήψης είναι εντελώς 
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υλική. Η πολιτική είναι η αντανάκλαση του κόσµου των  επιχειρήσεων και 
της βιοµηχανίας, που λειτουργούν µε αρχές, όπως «είναι ευλογία να παίρ-
νεις παρά να δίνεις», «αγοράστε φτηνά και πουλήστε ακριβά», «το ένα 
βρώµικο χέρι νίβει τ’ άλλο». ∆εν υπάρχει καµία ελπίδα ότι κι η γυναίκα 
ακόµη, µε το δικαίωµα της ψήφου, θα εξαγνίσει την πολιτική.   

Η χειραφέτηση έχει επιφέρει την οικονοµική εξίσωση της γυναίκας µε 
τον άνδρα· µπορεί δηλαδή η γυναίκα να επιλέξει µε τι θα ασχοληθεί και 
το επάγγελµα της. Αλλά δεδοµένου ότι η φυσική της κατάρτιση τόσο στο 
παρόν όσο και στο παρελθόν δεν την έχει εφοδιάσει µε την απαραίτητη 
δύναµη για να ανταγωνιστεί µε τον άντρα, αυτή αναγκάζεται συχνά να 
εξαντλήσει όλη την ενέργεια και τη ζωτικότητά της και κάνει τα πάντα 
προκειµένου να φτάσει την αξία που επιβάλλει η αγορά. Πολύ λίγες τα 
καταφέρνουν, µιας και είναι γεγονός ότι οι γυναίκες δάσκαλοι, γιατροί, 
δικηγόροι, αρχιτέκτονες, µηχανικοί ούτε αντιµετωπίζονται µε την ίδια 
εµπιστοσύνη, όπως οι άνδρες συνάδελφοί τους, ούτε λαµβάνουν ίσες α-
µοιβές. Και εκείνες που πραγµατικά επιτυγχάνουν την τόσο ελκυστική 
ισότητα, σε γενικές γραµµές το καταφέρνουν εις βάρος της σωµατικής και 
ψυχικής ευηµερίας τους. Και όσον αφορά τη µεγάλη µάζα των εργαζόµε-
νων κοριτσιών και γυναικών, πόση ανεξαρτησία αλήθεια κερδίζουν, όταν η 
στενότητα αντιλήψεων και η έλλειψη ελευθερίας από το σπίτι αντικαθίστα-
νται από τη στενότητα αντιλήψεων και την έλλειψη ελευθερίας στο εργο-
στάσιο, το ζαχαροπλαστείο, το πολυκατάστηµα ή το γραφείο; Κι επιπρό-
σθετα, µετά από τη σκληρή καθηµερινή εργασία έρχεται και το φορτίο 
της φροντίδας για το κρύο, θλιβερό, ακατάστατο και καθόλου ελκυστικό 
«σπίτι µου, σπιτάκι µου». Λαµπρή ανεξαρτησία! 

∆εν είναι να απορεί κάνεις γιατί εκατοντάδες κορίτσια είναι πρόθυµα να 
δεχτούν την πρώτη πρόταση γάµου που θα τους γίνει, έχοντας σιχαθεί την 
«ανεξαρτησία» τους πίσω από το ταµείο, τη µηχανή ραψίµατος ή τη γρα-
φοµηχανή. Είναι το ίδιο έτοιµες να παντρευτούν όσο τα κορίτσια της µε-
σοαστικής τάξης, τα οποία ανυποµονούν ν’ απαλλαγούν από το ζυγό της 
γονικής υπεροχής. Μια κατ’ ευφηµισµό ανεξαρτησία, η οποία σε οδηγεί 
µόνο στο να κερδίζεις τα προς το ζην, δεν είναι και τόσο δελεαστική ούτε 
τόσο ιδανική, ώστε να µπορεί κάποιος να περιµένει πως η γυναίκα θα τα 
θυσιάσει όλα γι’ αυτήν. Η ιδιαίτερα εγκωµιασµένη ανεξαρτησία µας τελικά 
δεν είναι τίποτε άλλο από µια αργή διαδικασία που εξασθενίζει και κατα-
πνίγει τη φύση της γυναίκας και τα ένστικτα της αγάπης και της µητρότη-
τας. 
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Εντούτοις, η θέση του εργαζόµενου κοριτσιού είναι µακράν πιο φυσική 
και ανθρώπινη από αυτήν της φαινοµενικά πιο τυχερής αδελφής της στα 
πιο καλλιεργηµένα επαγγελµατικά κοινωνικά στρώµατα -δασκάλες, για-
τροί, δικηγόροι, µηχανικοί κλπ- οι οποίες πρέπει να εµφανίζουν µια αξιο-
πρεπή, ενδεδειγµένη εικόνα παρά το ότι ζωή µέσα τους αδειάζει και σιγά 
σιγά νεκρώνει.   

Η υπάρχουσα αντίληψη για την ανεξαρτησία και τη χειραφέτηση της 
γυναίκας είναι στενή· ο φόβος της αγάπης για έναν άντρα που δεν είναι 
κοινωνικά αντάξιος της είναι υπαρκτός, ο φόβος ότι ο έρωτας θα της στε-
ρήσει την ελευθερία και την ανεξαρτησία της, ο φόβος µήπως η αγάπη ή η 
χαρά της µητρότητας απλά την εµποδίσουν στην πλήρη εξάσκηση του 
επαγγέλµατός της, όλα αυτά συνδυάζονται για να κάνουν την χειραφετη-
µένη σύγχρονη γυναίκα µια εξαναγκασµένη καλόγρια, της οποίας η ζωή 
µε τις µεγάλες εξαγνιστικές θλίψεις της και τις βαθιές µαγευτικές της χαρές 
κυλά µπροστά της χωρίς ν’ αγγίζει την ψυχή της.   

Η χειραφέτηση, όπως αυτή γίνεται κατανοητή από την πλειοψηφία των 
υποστηρικτών και υπέρµαχών της, έχει πολύ στενό πεδίο, ώστε να επιτρέ-
ψει την αγάπη χωρίς όρια και την έκσταση που εµπεριέχονται στα βαθιά 
συναισθήµατα της αληθινά ελεύθερης γυναίκας, µητέρας, αγαπηµένης.   

Η τραγωδία της αυτοσυντηρούµενης ή αλλιώς οικονοµικά ανεξάρτητης 
γυναίκας δεν βρίσκεται στα υπερβολικά πολλά αλλά στα υπερβολικά λίγα 
βιώµατα. Είναι αλήθεια πως η σηµερινή γυναίκα ξεπερνά την αδερφή της 
των προηγούµενων γενεών όσον αφορά στη γνώση του κόσµου και της 
ανθρώπινης φύσης. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο αισθάνεται βαθειά την έλ-
λειψη της ουσίας της ζωής, η οποία από µόνη της µπορεί να εµπλουτίσει 
την ανθρώπινη ψυχή, και που χωρίς αυτήν οι γυναίκες στην πλειοψηφία 
τους γίνονται απλώς αυτόµατες επαγγελµατικές µηχανές.   

Το γεγονός ότι µια τέτοια κατάσταση πραγµάτων επρόκειτο να έρθει 
ήταν κάτι που προέβλεψαν εκείνοι που συνειδητοποίησαν ότι στη σφαίρα 
της ηθικής παρέµεναν ακόµα πολλά σάπια συντρίµµια από την εποχή της 
αδιαφιλονίκητης ανωτερότητας του άντρα· συντρίµµια που ακόµα και τώ-
ρα θεωρούνται χρήσιµα. Κι αυτό που είναι πιο σηµαντικό είναι ότι ένας 
µεγάλος αριθµός από τις χειραφετηµένες γυναίκες είναι ανίκανες να κά-
νουν χωρίς αυτά. Κάθε κίνηση, που στοχεύει στην καταστροφή των υφι-
σταµένων θεσµών και την αντικατάστασή τους µε κάτι πιο προηγµένο και 
πιο πλήρες, έχει οπαδούς που στη θεωρία ενστερνίζονται τις πιο ριζοσπα-
στικές ιδέες, αλλά εντούτοις στην καθηµερινότητά τους είναι σαν το µέσο 
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Φιλισταίο, που προσποιείται για να γίνει σεβαστός από τους άλλους και 
πασχίζει να κερδίσει την καλή γνώµη των αντιπάλων του. Υπάρχουν, για 
παράδειγµα, σοσιαλιστές και αναρχικοί ακόµα, οι οποίοι, ενώ πρεσβεύουν 
την ιδέα ότι η ιδιοκτησία είναι ληστεία, αγανακτούν εάν κάποιος τους ο-
φείλει την αξία µισής ντουζίνας καρφίτσες.   

Ο ίδιος αυτός Φιλισταίος απαντάται στο κίνηµα για τη χειραφέτηση 
της γυναίκας. Κίτρινοι δηµοσιογράφοι και άχρωµοι συγγραφείς έχουν 
φτιάξει µία εικόνα της χειραφετηµένης γυναίκας που κάνουν τις τρίχες 
κάθε καλού πολίτη και της ανιαρής συντρόφου του να σηκωθούν όρθιες. 
Κάθε µέλος του κινήµατος για τα δικαιώµατα της γυναίκας απεικονίστηκε 
ως µια George Sand στη δική της απόλυτη απόρριψη της ηθικής. Γι’ αυ-
τήν τίποτα δεν ήταν ιερό. ∆εν είχε κανέναν σεβασµό για την ιδέα της ιδα-
νικής σχέσης µεταξύ άντρα και γυναίκας. Εν ολίγοις, η χειραφέτηση αντι-
προσώπευσε µόνο µια απερίσκεπτη ζωή γεµάτη σεξουαλικό πόθο και α-
µαρτία, που δεν λαµβάνει υπόψη την κοινωνία, τη θρησκεία και την ηθική. 
Οι υπέρµαχοι των δικαιωµάτων της γυναίκας αγανάκτησαν ιδιαίτερα µε 
µια τέτοια απεικόνιση της γυναίκας και στερούµενοι χιούµορ έδωσαν όλη 
τους την ενέργειά τους για να αποδείξουν ότι δεν ήταν καθόλου τόσο κα-
κές όσο τις περιέγραφαν, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Φυσικά, όσο η γυναί-
κα ήταν ο σκλάβος του άνδρα, δεν θα µπορούσε να είναι καλή και αγνή, 
αλλά τώρα που ήταν ελεύθερη και ανεξάρτητη θα αποδείκνυε πόσο καλή 
µπορούσε να είναι και πώς η επιρροή της θα είχε µια καθαρτική επίδραση 
σε όλους τους κοινωνικούς θεσµούς. Είναι αλήθεια πως το κίνηµα για τα 
δικαιώµατα της γυναίκας έχει σπάσει πολλά παλιά δεσµά, έχει όµως σφυ-
ρηλατήσει και νέα. Το µεγάλο κίνηµα της ΑΛΗΘΙΝΗΣ χειραφέτησης 
δεν συνάντησε ποτέ το υπέροχο εκείνο είδος των γυναικών που θα µπο-
ρούσαν να κοιτάξουν κατάφατσα την ελευθερία. Το στενό, πουριτανικό 
όραµά τους απέκλεισε από τη συναισθηµατική ζωή τους τον άντρα ως 
ταραξία αµφισβητήσιµου χαρακτήρα. Ο άντρας δεν ήταν ανεκτός µε κα-
νένα τίµηµα, εκτός ίσως ως πατέρας ενός παιδιού δεδοµένου ότι ένα παιδί 
δεν θα µπορούσε να έρθει στη ζωή χωρίς πατέρα. Ευτυχώς, ο πιο σκλη-
ρός πουριτανισµός δεν θα ήταν ποτέ αρκετά ισχυρός για να σκοτώσει τον 
έµφυτο πόθο για τη µητρότητα. Αλλά η ελευθερία της γυναίκας συνδέεται 
στενά µε την ελευθερία του άντρα, και πολλές από τις αποκαλούµενες χει-
ραφετηµένες αδελφές µου φαίνεται να αγνοούν το γεγονός ότι ένα παιδί 
γεννηµένο σε συνθήκες ελευθερίας χρειάζεται την αγάπη και την αφοσίω-
ση κάθε ανθρώπινου όντος, άντρα ή γυναίκας, που σχετίζεται µαζί του. 
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∆υστυχώς, αυτή τους η στενή αντίληψη για τις ανθρώπινες σχέσεις έχει 
επιφέρει µεγάλη δυστυχία στις ζωές του σύγχρονου άνδρα και γυναίκας.   

Περίπου πριν από δεκαπέντε χρόνια εµφανίστηκε το έργο της λαµπρής 
Νορβηγίδας Laura Marholm, το «Γυναίκα, µία µελέτη χαρακτήρα». Ή-
ταν από τις πρώτες που επέστησαν την προσοχή µας στην κενότητα και τη 
στενότητα της υπάρχουσας αντίληψης για τη χειραφέτηση της γυναίκας 
και την τραγική επίδρασή της στην εσωτερική ζωή της γυναίκας. Στο έργο 
της µιλά για τη µοίρα διάφορων χαρισµατικών γυναικών διεθνούς φήµης, 
όπως τη µεγαλοφυή Eleonora Duse, τη µεγάλη µαθηµατικό και συγγρα-
φέα Sonya Kovalevskaia, την καλλιτέχνιδα και ποιητική φύση Marie 
Bashkirtzeff, που πέθανε τόσο νέα. Μέσα από κάθε περιγραφή της ζωής 
αυτών των εξαιρετικής πνευµατικότητας γυναικών µένει το ίχνος του ανι-
κανοποίητου πόθου για µια γεµάτη, ολοκληρωµένη και όµορφη ζωή αλλά 
και το ίχνος της ανησυχίας και της µοναξιάς που απορρέουν από την α-
πουσία µιας τέτοιας ζωής. Μέσω αυτών των αριστοτεχνικών ψυχολογικών 
σκίτσων δεν µπορούµε να µην κατανοήσουµε ότι όσο υψηλότερη είναι η 
διανοητική ανάπτυξη της γυναίκας, τόσο λιγότερες οι πιθανότητές της να 
συναντήσει έναν ταιριαστό σύντροφο, ο οποίος θα δει σ’ αυτήν όχι µόνο 
την ερωµένη αλλά και τον άνθρωπο, το φίλο, το σύντροφο και την ισχυρή 
εκείνη προσωπικότητα, που δεν µπορεί και δεν πρέπει να χάσει ούτε ένα 
από τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν.   

Ο µέσος αυτάρκης άντρας µε το γελοίο υπεροπτικό του ύφος πατρο-
ναρίσµατος του γυναικείου φύλου, είναι αναπόδεκτος στη γυναίκα, όπως 
απεικονίζεται στη «µελέτη χαρακτήρα» της Laura Marholm. Εξίσου ανυ-
πόφορος είναι ο άνδρας που δεν βλέπει σ’ αυτήν τίποτα περισσότερο από 
το επίπεδο και την ευφυΐα της και αποτυγχάνει, όµως, να ξυπνήσει τη γυ-
ναικεία φύση της. 

Μια πλούσια διάνοια και µια ευαίσθητη ψυχή θεωρούνται συνήθως α-
παραίτητες ιδιότητες µιας βαθιάς και όµορφης προσωπικότητας. Στην 
περίπτωση της σύγχρονης γυναίκας όµως, αυτές οι ιδιότητες λειτουργούν 
ως εµπόδιο στην πλήρη αποδοχή της οντότητάς της. Εδώ και περισσότε-
ρο από εκατό χρόνια, η βασισµένη στο «µέχρι ο θάνατος να µας χωρίσει» 
της Βίβλου παλιά µορφή γάµου έχει απορριφθεί ως θεσµός αντιπροσω-
πευτικός της κυριαρχίας του άνδρα πάνω στη γυναίκα, της πλήρους υπο-
ταγής της στις ιδιοτροπίες και τις εντολές του, και της απόλυτης εξάρτη-
σής της από το όνοµα και την οικονοµική του υποστήριξη. Έχει επανει-
ληµµένως αποδειχθεί ότι η παλαιού τύπου συζυγική σχέση αναµφισβήτητα 
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περιόρισε τη γυναίκα στο ρόλο του υπηρέτη και αυτού που φέρνει στον 
κόσµο τα παιδιά του άντρα. Κι όµως συναντάµε πολλές χειραφετηµένες 
γυναίκες που προτιµούν το γάµο µ’ όλες του τις ανεπάρκειες από τη στε-
νοχώρια µιας ζωής χωρίς γάµο· ζωής στενάχωρης και αφόρητης εξαιτίας 
των αλυσίδων της ηθικής και κοινωνικής προκατάληψης που περιορίζουν 
και δεσµεύουν τη φύση της γυναίκας.   

Η εξήγηση µιας τέτοιας ασυνέπειας εκ µέρους πολλών προχωρηµένων 
γυναικών βρίσκεται στο γεγονός ότι ποτέ δεν κατάλαβαν αληθινά την έν-
νοια της χειραφέτησης. Πίστεψαν ότι το µόνο που χρειαζόταν ήταν ανε-
ξαρτησία από τις εξωτερικές δεσµεύσεις. Οι εσωτερικοί τύραννοι, πολύ 
πιο επιβλαβείς για τη ζωή και την ανάπτυξη -οι ηθικές και κοινωνικές συµ-
βάσεις- αφέθηκαν να φροντίσουν µόνοι τους εαυτούς τους. Και το έκαναν. 
Και φαίνεται πως τα πηγαίνουν εξίσου θαυµάσια µε το µυαλό και τις καρ-
διές των πιό δραστήριων υποστηρικτών της χειραφέτησης της γυναίκας, 
όπως ακριβώς έκαναν και µε το µυαλό και τις καρδιές των γιαγιάδων µας.   

Αυτοί οι εσωτερικοί τύραννοι έχουν είτε τη µορφή της κοινής γνώµης 
είτε απλά του τι θα πει η µαµά, ο αδελφός, ο πατέρας, η θεία, ο οποιοσ-
δήποτε συγγενής. Τι θα πουν η κα Grundy, ο κος Comstock, ο εργοδό-
της ή το Συµβούλιο Εκπαίδευσης; Τι θα πουν  όλοι αυτοί οι κουτσοµπό-
ληδες, οι ντετέκτιβ της ηθικής, οι δεσµοφύλακες του ανθρώπινου πνεύµα-
τος; Η γυναίκα δεν µπορεί να αυτοαποκαλείται χειραφετηµένη έως ότου 
µάθει να αποκρούει τους τυράννους αυτούς, να πατά σταθερά στο έδαφος 
επιµένοντας για την απεριόριστη ελευθερία της, να ακούει τη φωνή της 
φύσης της είτε πρόκειται για το µεγαλύτερο θησαυρό της ζωής, την αγάπη 
για έναν άνδρα, είτε για το λαµπρότερο προνόµιό της, το δικαίωµα να 
γεννήσει ένα παιδί. Πόσες χειραφετηµένες γυναίκες είναι αρκετά γενναίες, 
ώστε να αναγνωρίσουν ότι η φωνή της αγάπης τούς καλεί, κτυπώντας ά-
γρια τα στήθη τους, απαιτώντας να ακουστεί, να ικανοποιηθεί.   

Σ’ ένα από τα µυθιστορήµατά του, τη «Νέα οµορφιά», ο γάλλος συγ-
γραφέας Jean Reibrach προσπαθεί να απεικονίσει την ιδανική, όµορφη, 
χειραφετηµένη γυναίκα. Το ιδανικό ενσαρκώνεται από ένα νέο κορίτσι 
που είναι παθολόγος. Μιλά έξυπνα και σοφά για το πώς να ταΐσει κάποιος 
τα νήπια, είναι καλή και δίνει δωρεάν φάρµακα στις φτωχές µητέρες. Συ-
ζητά µε ένα νεαρό γνώριµό της άνδρα για τις υγειονοµικές συνθήκες του 
µέλλοντος και για το πώς οι διάφοροι βάκιλοι και τα µικρόβια θα εξολο-
θρευθούν, αν οι τοίχοι και τα πατώµατα φτιαχτούν από πέτρα κι αν οι 
κουβέρτες και οι κρεµάστρες φύγουν απ’ τη ζωή µας. Η ίδια φυσικά ντύνε-
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ται πολύ απλά και πρακτικά, συνήθως στα µαύρα. Ο νεαρός άνδρας, που 
στην πρώτη συνάντησή τους είχε µαγευτεί από τη σοφία της χειραφετηµέ-
νης φίλης του, µαθαίνει βαθµιαία να την καταλαβαίνει και µια ωραία ηµέ-
ρα καταλαβαίνει ότι την αγαπά. Είναι νέοι, αυτή είναι καλή και όµορφη 
και, µολονότι η ενδυµασία της είναι πάντοτε άκαµπτη, η εµφάνισή της 
µαλακώνει µε το άψογα καθαρό άσπρο κολάρο και τις µανσέτες. Θα πε-
ριµέναµε να της εξοµολογηθεί την αγάπη του, αλλά αυτός δεν είναι από 
εκείνους που διαπράττουν τέτοιους ροµαντικούς παραλογισµούς. Η ποίη-
ση και ο ενθουσιασµός της αγάπης αποστρέφουν τα κόκκινα από ντροπή 
πρόσωπα τους µπροστά στην αγνή οµορφιά αυτής της γυναίκας. Καταπνί-
γει τη φωνή της φύσης του και παραµένει στη θέση του. Αυτή, επίσης, 
είναι πάντα συνεπής, πάντα λογική, πάντα συµπεριφέρεται µε καλό τρόπο. 
Φοβάµαι πως, εάν έκαναν τελικά σχέση, ο νεαρός άνδρας θα είχε διακιν-
δυνεύσει να παγώσει µέχρι θανάτου. Πρέπει να οµολογήσω ότι δεν µπορώ 
να δω τίποτα όµορφο σε αυτήν τη νέα οµορφιά, η οποία είναι τόσο κρύα 
όσο οι πέτρινοι τοίχοι και τα πατώµατα που αυτή ονειρεύεται. Θα προτι-
µούσα τα τραγούδια αγάπης των ροµαντικών εποχών, τον Don Juan και 
την Madame Venus, το κλέψιµο των ερωτευµένων µε σκάλα και σχοινί 
µια νύχτα µε φεγγάρι, την κατάρα του πατέρα, τους στεναγµούς της µητέ-
ρας και τα σχόλια περί ηθικής των γειτόνων από την ορθότητα και την 
ευπρέπεια που µετριούνται µε τον χάρακα. Εάν η αγάπη δεν ξέρει πώς να 
δώσει και να πάρει χωρίς περιορισµούς, τότε δεν είναι αγάπη αλλά µια 
συναλλαγή που δεν χάνει ούτε µια ευκαιρία να υπογραµµίζει τα υπέρ και 
τα κατά. 

Η µέγιστη ανεπάρκεια της χειραφέτησης στις µέρες µας βρίσκεται στην 
τεχνητή της ψυχρότητα και τον στενό της καθωσπρεπισµό, οι οποίες δη-
µιουργούν ένα κενό στην ψυχή της γυναίκας που δεν την αφήνει να πιεί 
από την πηγή της ζωής. Κάποτε παρατήρησα ότι φαίνεται να υπάρχει µια 
βαθύτερη σχέση µεταξύ της ντεµοντέ µητέρας και κυράς του σπιτιού, που 
πάντα βρίσκεται σε επιφυλακή για την ευτυχία των µικρών της και την ά-
νεση εκείνων που αγαπά, και της αληθινά νέας γυναίκας, περισσότερο απ’ 
ό,τι µεταξύ της τελευταίας και της µέσης χειραφετηµένης αδελφής της. Οι 
ιεραπόστολοι της χειραφέτησης απλά και ξεκάθαρα µε καταδίκασαν ως 
αιρετική, για δέσιµο στον πάσσαλο της πυράς. Ο φανατισµός τους δεν 
τους άφησε να καταλάβουν ότι η σύγκρισή µου µεταξύ παλαιού και νέου 
έγινε απλά για να αποδείξω ότι ένας σηµαντικός αριθµός γιαγιάδων µας 
είχε περισσότερο αίµα στις φλέβες του, πολύ περισσότερο χιούµορ και 
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πνεύµα, και βεβαίως µεγαλύτερη φυσικότητα, περισσότερη καλοσύνη και 
απλότητα από την πλειοψηφία των χειραφετηµένων επαγγελµατιών γυναι-
κών που γεµίζουν τα κολλέγια, τις αίθουσες εκµάθησης και τα διάφορα 
γραφεία. Αυτό δεν σηµαίνει επιθυµία για επιστροφή στο παρελθόν ούτε 
και καταδικάζει τη γυναίκα να επιστρέψει στην παλαιά σφαίρα της ύπαρξής 
της, την κουζίνα και το βρεφικό σταθµό.   

Η σωτηρία βρίσκεται σε µία ενεργητική πορεία προς ένα φωτεινότερο 
και σαφέστερο µέλλον. Χρειαζόµαστε ανεµπόδιστη ανάπτυξη πέρα από 
τις πεπαλαιωµένες παραδόσεις και συνήθειες. Το κίνηµα για τη χειραφέ-
τηση της γυναίκας δεν έχει ως τώρα κάνει παρά µόνο το πρώτο βήµα 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει να ελπίζουµε ότι θα συλλέξει δύναµη 
για να κάνει το επόµενο. Το δικαίωµα ψήφου ή τα ίσα πολιτικά δικαιώµα-
τα µπορεί να είναι σωστά ως απαιτήσεις, αλλά η αληθινή χειραφέτηση δεν 
ξεκινά ούτε στις ψηφοφορίες ούτε στα δικαστήρια. Αρχίζει από την ψυχή 
της γυναίκας. Η Ιστορία µάς λέει ότι κάθε καταπιεσµένη τάξη κέρδισε την 
αληθινή απελευθέρωση από τους αφέντες της µέσα από τις δικές της προ-
σπάθειες. Είναι απαραίτητο η γυναίκα να πάρει το µάθηµά της, να συνει-
δητοποιήσει ότι η ελευθερία της θα φθάσει ως εκεί που θα φτάσει η δύνα-
µή της για να πετύχει την ελευθερία αυτή. Είναι, εποµένως, πολύ σηµαντι-
κότερο γι’ αυτήν να ξεκινήσει από την εσωτερική αναγέννησή της, ν’ απε-
λευθερωθεί από το βάρος των προκαταλήψεων, των παραδόσεων και των 
εθίµων. Η απαίτηση για ίσα δικαιώµατα σε κάθε δραστηριότητα της ζωής 
είναι σωστή και δίκαιη, αλλά, τελικά, το πιο ζωτικής σηµασίας δικαίωµα 
είναι το δικαίωµα να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Πράγµατι, εάν η µερική 
χειραφέτηση της γυναίκας πρόκειται να γίνει πλήρης και αληθινή, θα πρέ-
πει αυτή να αποµακρύνει τη γελοία αντίληψη ότι για να αγαπηθεί, για να 
γίνει ερωµένη και µητέρα, θα πρέπει γίνει συνώνυµη του σκλάβου ή του 
υποδεέστερου γενικώς. Θα πρέπει να ξεφορτωθεί την παράλογη αντίληψη 
του δυϊσµού των φύλων ή αλλιώς του ότι ο άνδρας και η γυναίκα αντιπρο-
σωπεύουν δύο ανταγωνιστικούς κόσµους.   

Η µικροπρέπεια χωρίζει, η ευρύτητα του πνεύµατος ενώνει. Ας είµαστε 
ανοιχτόµυαλοι και µεγαλόψυχοι. Ας µην αγνοήσουµε τα ζωτικής σηµασί-
ας πράγµατα εξαιτίας του όγκου των µικροπραγµάτων που µας περιβάλ-
λουν. Η ορθή αντίληψη για τη σχέση των δύο φύλων δεν αναγνωρίζει κα-
τακτητές και κατακτηµένους· δεν γνωρίζει παρά µόνο ένα πράγµα: το να 
δίνεσαι χωρίς περιορισµούς προκειµένου να βρεις τον πλουσιότερο, βαθύ-
τερο και καλύτερο εαυτό σου. Αυτό µόνο µπορεί να γεµίσει το κενό και 
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να µετασχηµατίσει την τραγωδία της χειραφέτησης της γυναίκας σε χαρά, 
απεριόριστη χαρά. 

 
 

            Μετάφραση 
                  Βασίλης ∆ηµόπουλος 
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Γιώργος Μπουρλής 
Μια καθώς πρέπει συζήτηση για τα δύο φύλα1 

 
 

Μουρλής: Κυρία Ιατρού-Γιαννάκη, δεν σας κρύβω ότι προετοιµάζο-
ντας την παρούσα συνέντευξη, µε προβληµάτισε αρκετά το θέµα της 
γλωσσικής µου συµπεριφοράς απέναντι σε σας και γενικά απέναντι στη 
γυναίκα, και της αποφυγής εκ µέρους µου στερεότυπων γλωσσικών τύπων 
και κωδίκων. Με απασχόλησε, λοιπόν, κατά πόσο το εργαλείο της γλώσ-
σας σ’ όλες του τις εκφάνσεις αποτελεί και για το γυναικείο κίνηµα κατα-
λυτική παράµετρο, καθώς και ένα πρόβληµα που πρέπει να λυθεί. 
Ιατρού-Γιαννάκη: Η χρήση της γλώσσας φανερώνει απλά αλλά εύσχη-

µα την τάση κάθε κοινωνίας και την εικόνα που έχει για τα µέλη και τις 
οµάδες της. Η γλώσσα ποτέ δεν είναι αθώα. Σ’ αυτήν τη βάση µιλώντας, η 
επιλογή συγκεκριµένου γλωσσικού κώδικα αποτελεί ζήτηµα που πράγµατι 
καταδεικνύει τη διάθεση και την αντίληψη που κυριαρχεί και που, σε δεύ-
τερο χρόνο βέβαια, πρέπει να απασχολήσει γενικότερα τα κοινωνικά κι-
νήµατα. Και λέω σε δεύτερο χρόνο, γιατί σε µια περίοδο ευρείας ανελευ-
θερίας αυτό που προβληµατίζει είναι η καθαυτή ανισότητα που βιώνει η 
γυναίκα στην κοινωνία µας και όχι πώς αυτή η ανισότητα στη συνέχεια 
κρυσταλλώνεται σε λέξεις. Το πώς, λοιπόν, κωδικοποιείται η νοσηρή αυτή 
κατάσταση και τι νοητικά ή γλωσσικά σχήµατα παίρνει είναι το τελευταίο 
που ενδιαφέρει, αφού αλλιώς θα ήταν σαν να δίναµε σηµασία στο αποτέ-
λεσµα και όχι στο αίτιο. Στο κάτω κάτω, όταν έρθει η εποχή που γυναίκα 
και άνδρας όµορφα θα εξισωθούν, τότε είναι που θ’ αλλάξουν έννοια οι 
λέξεις ή οι όροι. ∆εν µπορεί να υπάρξει το αντίστροφο στα πλαίσια µιας 
πλαστής ψευδοκουλτούρας ισότητας που πάει να επιβληθεί προκειµένου 
να ικανοποιηθούν οι µεγαλοκυρίες των διαφόρων σωµατείων ισότητας και 
να σωπάσουν οι όποιες κραυγές πραγµατικής αντίστασης. 
Μουρλής: Γιατί πλαστής ισότητας, όµως; Θεωρείτε ότι το ζήτηµα 

της εξίσωσης των φύλων δεν έχει ακόµα λυθεί; 
Ιατρού-Γιαννάκη: Όχι, βέβαια. Εσύ, τη βλέπεις αυτήν την ισότητα; 

Και πού; Ας πάρουµε, για παράδειγµα, τον εργασιακό χώρο. ∆εν θα µι-
λήσω για τι είδους πρότυπα κατευθύνουν τα νεαρά κορίτσια και αγόρια 

                                                 
1 Συνέντευξη της Κατερίνας Ιατρού-Γιαννάκη, ακούραστης αγωνίστριας για τα πολι-

τικά και κοινωνικά δικαιώµατα του ανθρώπου, στα πλαίσια του διαλόγου περί ανισό-
τητας ανδρών και γυναικών. 
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κατά την αναζήτηση εργασίας, δεν θα αναφερθώ ούτε σε κοινωνικά στε-
ρεότυπα µέσα στην εργασία ή σεξιστικές συµπεριφορές. ∆εν υπάρχει 
πραγµατική ισότητα ακόµα και στο αυτονόητο, στην από το κράτος -µιας 
και τίθεται πάντα έτσι- θεσµοθετηµένη ισονοµία γυναίκας και άνδρα, αφού 
για την ίδια εργασία δεν υπάρχει ίδια αµοιβή. 

Από το παρατηρητήριο ανθρωπίνων δικαιωµάτων επισηµαίνεται ότι 
«δεν υπάρχει κάποια χώρα σ’ αυτόν τον πλανήτη, όπου η γυναίκα χαίρει 
ίσης µεταχείρισης µε τον άνδρα στον επαγγελµατικό τοµέα», ενώ σύµφω-
να µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι αµοιβές των γυναικών στην 
Ε.Ε. των «27» µε βάση τις καθαρές ωριαίες αποδοχές τους είναι κατά 
15% χαµηλότερες απ’ αυτές των ανδρών. Μα µη µ’ αναγκάζεις να συνεχί-
σω µε άλλα νούµερα, θα είναι µία πάρα πολύ βαρετή συζήτηση. Εξάλλου, 
είναι απλό, ας αναλογιστούµε πόσες γυναίκες καταλαµβάνουν θέσεις σε 
ανώτερα επαγγέλµατα ή θέσεις, και ποιες είναι οι δυνατότητες εξέλιξής 
τους µέσα στην εργασία. Και βέβαια υπάρχει και το µεγάλο θέµα της α-
ντιµετώπισης από την ίδια την κοινωνία, της εµπιστοσύνης που αυτή συνο-
λικά δείχνει προς τη γυναίκα.  
Μουρλής: Περιγράφετε τη γυναίκα ως αιχµάλωτη του άνδρα, γεγονός 

που εγώ δεν υιοθετώ, όπως θεωρώ ότι δεν υιοθετεί και η πλειοψηφία των 
ανθρώπων γύρω µας. Μήπως µ’ αυτόν τον τρόπο απαξιώνετε το φεµινιστι-
κό κίνηµα ευρύτερα, λέγοντας δηλαδή ότι δεν έχουν γίνει βήµατα προς… 
Ιατρού-Γιαννάκη: Μα αυτό ακριβώς είναι το ζήτηµα, ότι η πλειοψηφία 

δεν βλέπει το πρόβληµα. Κι οι λόγοι για τους οποίους το κοινωνικό σύνο-
λο, και ειδικά η ελληνική κοινωνία, δεν αντιδρά, είναι θέµα που σηκώνει 
πολύ ανάλυση. Είναι γεγονός πάντως ότι περισσότερο ενδιαφέρει τι θέση 
θα κατακτήσει η Ελλάδα στην Eurovision ή η οµάδα µας στο ποδόσφαι-
ρο. Ξέρεις, πολλοί ακτιβιστές κι άνθρωποι του πνεύµατος από την Ευρώ-
πη είναι απογοητευµένοι απ’ την κατάσταση στη χώρα τους, αλλά όλοι 
συµφωνούν ότι η απάθεια κι η έλλειψη αντίδρασης, που παρατηρείται στη 
δική µας, πιθανόν δεν έχει προηγούµενο, µάλλον ούτε και εξήγηση. 

Όσον αφορά το αν έχουν γίνει βήµατα προόδου σχετικά µε τη θέση 
των γυναικών στην ελληνική κοινωνία, θα ήµουν ανόητη αν θεωρούσα ότι 
δεν έχει γίνει τίποτε ή αν παραγνώριζα τον ρόλο των φεµινιστριών στους 
αγώνες. Αλλά πλέον δεν φτάνουν τα βήµατα, εξίσωση θέλουµε. Και δεν τη 
ζητάω βέβαια από εσάς, τους άνδρες, καθώς η ίδια η γυναίκα είναι αυτή 
που πρέπει και µπορεί να δώσει λύση στο πρόβληµα, το οποίο φυσικά και 
δεν περιορίζεται µόνο στην εργασία, αλλά αγγίζει την οικογένεια, τις σχέ-
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σεις, τις κυρίαρχες απόψεις. 
Αλλά για να τελειώνω µε το προηγούµενο, το ζήτηµα της εργασίας, 

έχω την εντύπωση ότι παραδόξως ο καπιταλισµός πράγµατι επιδίωξε και 
επέβαλε ισότητα, την ισότητα όµως που το ίδιο το σύστηµα ζητούσε· πή-
ρε τα αιτήµατα των γυναικών για εξίσωση, τα επεξεργάστηκε και απάντη-
σε: η γυναίκα εργάτης στη θέση του άνδρα εργάτη, δούλος στη θέση του 
άνδρα δούλου. Και πολύ έξυπνα της φόρτωσε κι έναν ακόµη ρόλο, αυτόν 
της εργαζόµενης, πάνω στους ήδη παγιωµένους ρόλους της, αυτούς που 
της καθορίζουν η φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών της. Έτσι, κατά-
φερε δύο πράγµατα· αύξησε τις στρατιές των πρόθυµων να ξεπουλήσουν 
τον εαυτό και την εργασία τους και εποµένως πρόθυµων να µειώσουν και 
τις απαιτήσεις τους εργαζοµένων. Από την άλλη βαυκαλίζεται ότι βελτίωσε 
την κατάσταση και τη θέση της γυναίκας. Και η γυναίκα; Περισσότερο 
απογοητευµένη, κουρασµένη και σφιγµένη από ποτέ, χωρίς απλότητα και 
όρεξη για ζωή, να υποκρίνεται συνεχώς στη δουλειά της τη γεµάτη ενέρ-
γεια µηχανή και την αστείρευτη πηγή δηµιουργίας. Σ’ αυτό αναφέρεται η 
Goldman, όταν λέει ότι η γυναίκα από τη χειραφέτηση είναι που πρέπει 
να χειραφετηθεί. 
Μουρλής: Να θεωρήσω δεδοµένο ότι είστε εναντίον της οικογένειας 

και του γάµου; 
Ιατρού-Γιαννάκη: Εναντίον της οικογένειας; Όχι κατ’ ανάγκη. Εναντί-

ον του γάµου; Εντελώς. 
Μουρλής: Μπορείτε να µου το εξηγήσετε αυτό; Γιατί εγώ ακούω 

πολλούς να παρουσιάζουν τον γάµο ως ιδεατή κατάσταση! 
Ιατρού-Γιαννάκη: Πραγµατικά «ιδεατή κατάσταση», αρκεί κάποιος να 

φέρει στο µυαλό του οικείες εικόνες: µία γυναίκα ακούραστη να φροντίζει 
τα παιδιά της και να περιποιείται τον άνδρα της που αποκαµωµένος από 
την ηµέρα κοιµάται ή διαβάζει εφηµερίδα. Και όταν όλοι κοιµούνται, 
αυτή να συνεχίζει, ώστε να είναι όλα έτοιµα για την επόµενη µέρα που θα 
λείπει η ίδια στη δουλειά. Πράγµατι, το να είναι κάποιος σκλάβος, ίσως 
για κάποιους άλλους να είναι «ιδεατή κατάσταση»! Και στη χώρα µας α-
κόµα χειρότερα, αφού ο δικός µας πασάς έρχεται τελευταίος των υπολοί-
πων ευρωπαίων πασάδων στη συµµετοχή στα του σπιτιού, λες και είναι 
καθορισµένο από τη φύση τις δουλειές του σπιτιού να κάνει µόνο η γυναί-
κα. 

Σ’ αυτήν, λοιπόν, την οικογένεια είµαι αντίθετη, σ’ αυτό το καρκίνωµα 
που -από πάντα, αλλά πολύ περισσότερο σήµερα- η σύγχρονη βιαιότητα 
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την κατάντησε. Και όχι φυσικά στην ειλικρινή ένωση που για κάποιους 
ανθρώπους πιθανόν και να αντιπροσωπεύει. 
Μουρλής: Είναι αλήθεια ότι πολλά από τα στερεότυπα δεν έχουν α-

κόµα βληθεί. ∆εν µπορείτε να αρνηθείτε, όµως, ότι ακόµα υπάρχει κά-
ποια ζεστασιά, στον γάµο συναντά κανείς µια θαλπωρή… 
Ιατρού-Γιαννάκη: ∆εν διαφωνώ. Μία θαλπωρή που βασίζεται στην υ-

ποτίθεται εκούσια απλήρωτη και συνεχή εργασία της γυναίκας. Ας µη γε-
λιόµαστε. Ο γάµος αφορά έναν παρωχηµένο θεσµό που τον µασκαρέψα-
µε µε µπόλικη παράδοση. Και στη σηµερινή εποχή, την εποχή που η 
γυναίκα κατόρθωσε σε κάποιο βαθµό να βγει απ’ το κλουβί της και να 
εργαστεί, τον ντύνουµε µε το µύθο της µητρότητας (η γυναίκα κι όχι ο 
άνδρας θα κάνει τα πάντα για τα παιδιά της), προσθέτουµε και λίγη δόση 
άδολης αγάπης και συντροφικότητας για τον άνδρα της, και να µία γυναί-
κα ροµπότ που της αρέσει ξενυχτισµένη, ψόφια από τη δουλειά και απερι-
ποίητη να κάνει αγώνα δρόµου προκειµένου να προλάβει. Ίσως σας φανεί 
απίστευτο, αλλά από στοιχεία του Συµβουλίου της Ευρώπης -που προφα-
νώς δεν το απαρτίζουν αναρχικοί- η ενδοοικογενειακή βία «αποτελεί τη 
βασική αιτία θανάτου (πέρα από τους θανάτους µε φυσικά αίτια βέβαια) 
και αναπηρίας γυναικών από 16 ως 44 ετών και ευθύνεται για περισσότε-
ρους θανάτους και προβλήµατα υγείας απ’ ό,τι ο καρκίνος και τα αυτοκι-
νητιστικά δυστυχήµατα». Αυτό, για τη ζεστασιά και τη θαλπωρή που έλε-
γες προηγουµένως! 
Μουρλής: Οµολογώ ότι δεν το είχα υπ’ όψιν µου κι αληθινά µένω 

άναυδος! Αλλά τι θέλετε να µου πείτε, ότι εναντιώνεστε και στους ρόλους 
άνδρα και γυναίκας; Λέτε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τα πρότυπα που… 
Ιατρού-Γιαννάκη: Να υπάρχουν ρόλοι και µάλιστα διακριτοί. Αλλά ο 

διαχωρισµός να βασίζεται σε χαρακτηριστικά που αρχικά επιβάλει η ίδια 
η φύση κι όχι οι δοµές της κοινωνίας. Και να είναι ρόλοι που στηρίζονται 
στην αβίαστη επιλογή και υιοθέτησή τους από τα δύο φύλα. Μη µου πεις 
ότι θεωρείς φυσικό πρότυπο τη γυναίκα νοικοκυρά ή τον άνδρα αφέντη! 
Το κοινωνικό πρότυπο οφείλει να ακολουθεί το φυσικό, και στη συνέχεια 
ναι, να το περιεργάζεται, να το πλάθει, να το παραλλάσει ακόµη. Όχι α-
ντίθετα, δεν µπορεί ένα παιδί να καθορίζεται µόνο από στεγνά κοινωνικά 
πρότυπα και ρόλους, των οποίων τα κύτταρα δεν χρωµατίζει η φύση. 
Μουρλής: Υπάρχουν κι αυτοί που βλέπουν το γάµο ως ολοκλήρωση 

του έρωτά τους, ως επιστέγασµα της αγάπης τους. 
Ιατρού-Γιαννάκη: Βλέπεις ότι σε όλη τη συζήτηση ταυτίζεις την οικο-
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γένεια µε το γάµο; Αλήθεια, για ποιο λόγο να συνδέεται η ανάγκη δηµι-
ουργίας οικογένειας µε αυτόν; ∆εν καταλαβαίνω γιατί ο έρωτας κι η αγάπη 
θα πρέπει να επισηµοποιηθούν από έναν ιερέα ή κάποιον κρατικό υπάλλη-
λο. Τόσο πια πολύ υποβιβάσαµε τον άνθρωπο που να χρειάζεται το θεό ή 
το νόµο-θεό για να του πουν τι να κάνει και πώς ακριβώς να το κάνει! Αλ-
λά, εν πάση περιπτώσει, στα δικά µου µάτια φαίνεται καθαρά τι είναι αυτό 
που αυτή η θεσµοθετηµένη, υποχρεωτική ουσιαστικά, συµβίωση προσφέ-
ρει στα ζευγάρια: βαρεµάρα, προβληµατική συµπεριφορά, αποχή από την 
απόλαυση και τη χαρά. Εσύ σε τελική ανάλυση για ποιον έρωτα µιλάς; 
Ρώτησε πόσο συχνά κάνουν έρωτα. Θα σου απαντήσουν, βέβαια, ότι δεν 
είναι ο γάµος που ευθύνεται αλλά οι συνθήκες, ότι περνούν τα χρόνια, ότι 
δεν υπάρχει όρεξη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όλα εκτός από το ότι µέσα στο 
γάµο και τη συνήθεια χάνουν τη ζωτικότητά τους, τη διάθεσή τους να µα-
γέψουν, να γοητέψουν τη γυναίκα ή τον άνδρα τους. 
Μουρλής: Αν και ξεφύγαµε λιγάκι από το θέµα του σεξισµού, δεν 

µπορώ παρά να ρωτήσω. Θέλετε να πείτε ότι το πρόβληµα είναι η συµβί-
ωση; Είναι η συνήθεια που τα προξενεί όλα αυτά; Και η λύση είναι η…  
Ιατρού-Γιαννάκη: Πρώτα από όλα δεν µιλάω για λύση. Αν κάποιος 

θέλει µε την έγκριση του νόµου ή τις ευλογίες των παπάδων να ζήσει µε 
κάποιον άλλον µία τέτοια ζωή, ας το κάνει. Μα µη θρέφει και αυταπάτες, 
όπως τώρα γίνεται, ότι αυτό είναι αποτέλεσµα δικής του επιθυµίας και όχι 
επιβολής. Και ναι, το πρόβληµα πιστεύω ότι είναι η ανελεύθερη συµβίωση 
µεταξύ των ανθρώπων και, πολύ περισσότερο, η ανελεύθερη συµβίωση µε 
έναν µόνο άνθρωπο. Ήµουν τις προάλλες σε µία γιορτή και υπήρχαν πολ-
λά παντρεµένα νέα ζευγάρια. Κι ενώ ήταν πολλοί αυτοί που κοιτούσαν στα 
κλεφτά και ένιωθαν ερωτικά για τον κόσµο γύρω τους, ήµουν σίγουρη και 
το συζήτησα µε κάποιους ότι από τα 100 ζευγάρια τα 95 θα γυρνούσαν 
στο σπίτι τους και θα κοιµόταν σαν αδέρφια. Ε, µη µου πεις ότι γι’ αυτό 
το άθλιο γεγονός φταίει κάτι άλλο εκτός από τη συνήθεια, τη βαρεµάρα 
και τη σιγουριά που προκαλεί η µονιµότητα! Φτάσαµε στο σηµείο ένα 
ζώο της φύσης να το ευνουχίσουµε σε τέτοιο βαθµό που το να µην χαίρε-
τε τον έρωτα να το θεωρεί δική του επιλογή; Η δική µου, πάντως, αίσθηση 
και αντίληψη περί έρωτα υλοποιείται και ενθαρρύνεται µόνο στην ελεύθε-
ρη συµβίωση, κατά την οποία κανείς δεν είναι κτήµα κανενός…  
Μουρλής: … και µπορεί να ερωτεύεται πολλούς ανθρώπους! Ε, όχι! 
Ιατρού-Γιαννάκη: Έλα τώρα, αφού και σε σένα έχει τύχει. Και θεωρώ 

ότι είναι και απόλυτα φυσιολογικό, για να µιλήσω µε δικούς σου όρους. 
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Μην ισοπεδώνουµε την απίστευτη πολυµορφία των ανθρώπων για να υπε-
ρασπιστούµε το ανοσιούργηµα του γάµου! Στο κάτω κάτω ο έρωτας αυ-
τός µπορεί να µην συµβεί ταυτόχρονα, την ίδια χρονική στιγµή. Ή πάλι 
µπορεί άλλα πράγµατα να ερωτευτεί κάποιος σε σένα και άλλα σε κάποιον 
άλλον. Αλλά, αν συµβεί, να µπορείς ανεµπόδιστα και χωρίς ντροπές ή 
τύψεις ή φόβο να επιλέξεις, χωρίς να σε κρατά πίσω µία ψεύτικη, παθολο-
γικού τύπου αφοσίωση στον άλλον και πολύ περισσότερο κάποιος όρκος 
σε µία εκκλησία ή ένας δηµόσιος τίτλος κτήσης του άλλου. Ο Malatesta 
αναφέρεται ξεκάθαρα σε ανάγκη αναδιάρθρωσης της οικογένειας βάσει 
αγάπης, απαλλαγµένη από νοµικές δεσµεύσεις, οικονοµική ή σωµατική 
καταπίεση, θρησκευτική πρόληψη. 
Μουρλής: Ναι, αλλά δεν κάνετε καµία αναφορά στο θέµα των παι-

διών, που για πολλούς είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο παντρεύονται 
και κάνουν οικογένεια. 
Ιατρού-Γιαννάκη: Άλλο ένα µεγάλο ψέµα. Όταν τα επιχειρήµατα υπέρ 

του γάµου στερεύουν, επικαλούµαστε το συναίσθηµα. Το ίδιο έχεις κάνει 
σε όλη την κουβέντα κι εσύ: ιδεατή κατάσταση, ολοκλήρωση ενός έρωτα, 
προϊόν έρωτα το παιδί. Μα, πρόβλεψε η ίδια η φύση για κάποιο από τα 
είδη της να παντρεύεται προκειµένου να τεκνοποιήσει; Γιατί να το κάνει 
στον άνθρωπο; Άλλωστε, και κανένα παιδί δεν θα επιθυµούσε, αν το ρω-
τούσε κάποιος, να µεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που οι κουρασµένοι του 
γονείς θα µαλώνουν για το ποιος θα έχει στο χέρι του το telecontrol ή τι 
µάρκα pizza θα παραγγείλει. Και βέβαια, το παιδί δεν µπορεί να θεωρηθεί 
αντικείµενο ούτε κτήµα ή ιδιοκτησία, επειδή κάποιοι το έφεραν στον κό-
σµο. Το θέτει πολύ όµορφα ο Bakunin, όταν λέει ότι «τα παιδιά δεν απο-
τελούν ιδιοκτησία κανενός, ανήκουν µόνο στην ίδια τη δική τους µελλο-
ντική ελευθερία». 
Μουρλής: Η θέση, λοιπόν, των παιδιών στη δική σας κοινωνία; 
Ιατρού-Γιαννάκη: ∆εν µπορώ εκ των προτέρων εγώ να καθορίσω τον 

τρόπο πραγµάτωσης εκείνης της κοινωνίας. Η κοινωνία στην οποία ανα-
φέροµαι θ’ αναπτύξει από µόνη της τις δοµές της, και είναι οι συνθήκες 
και οι ίδιοι οι άνθρωποι στην πράξη που θα αποφασίσουν πώς θα λειτουρ-
γήσει το όλο ζήτηµα και τι λύσεις θα δοθούν στα προβλήµατα που προ-
κύπτουν. 

Θα σας δώσω την οπτική της Emma που έγραψε σχετικά για µία κοι-
νωνία που το αποτέλεσµα του έρωτα δύο ανθρώπων θα είναι παιδιά ελεύ-
θερα, µε την έννοια ότι δεν θα είναι κτήµα κανενός, θα αποτελούν απόρ-
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ροια αληθινής αγάπης και όχι προϊόντα µίσους, αντιθέσεων ή απλά συνή-
θειας. Οι σχέσεις µε τους γονείς βέβαια θα ενισχύονται, στο βαθµό, όµως, 
που αυτό δεν συνιστά κατοχή και βαναυσότητα, αν και τελικά ο καθένας 
θα µπορεί λεύτερα να αποφασίζει τι είναι καλύτερο για αυτόν και τα παι-
διά που έφερε στον κόσµο. Πιστεύω, όµως, ότι η αναγκαιότητα ικανοποί-
ησης των πραγµατικών αναγκών της κοινότητας και διατήρησής της θα 
οδηγήσει από µόνη της τα πράγµατα εκεί που πρέπει. 
Μουρλής: Στην αρχή αναφέρατε ότι η γυναίκα βιώνει µία περίοδο 

ανελευθερίας, υπονοώντας ότι ο άνδρας είναι αυτός που… 
Ιατρού-Γιαννάκη: Κάνεις λάθος, προφανώς δεν έγινα κατανοητή. Πα-

ρά το ότι υπάρχουν αρκετά θέµατα προς συζήτηση σ’ αυτό το σηµείο, σε 
καµία περίπτωση δεν εστίασα το πρόβληµα στον άνδρα. Τουναντίον, θε-
ωρώ, και το ανέφερα και προηγούµενα, ότι η γυναίκα είναι αυτή που πρέ-
πει να βρει τον τρόπο να απελευθερωθεί από τον εαυτό της πρώτα και τη 
σηµερινή απάθεια και παραίτηση που την χαρακτηρίζουν. Τότε µόνο θα 
µπορέσει να δει την πραγµατικότητα, να συνειδητοποιήσει τη θέση της 
και να διεκδικήσει. Η Betty Friedan γράφει ότι «οι άντρες δεν είναι ο ε-
χθρός, αλλά τα υπόλοιπα θύµατα. Ο πραγµατικός εχθρός είναι η ίδια η 
δυσφήµιση των γυναικών στους εαυτούς τους». 

Ξέρω πως πολλές γυναίκες αντιτίθενται σ’ αυτά που πρεσβεύω και λένε 
διάφορα· ότι αυτές είναι που δεν θέλουν να έχουν ελεύθερες σχέσεις, ότι 
τις αρέσει ο γάµος, ότι δεν τις πειράζει η εκκλησία, ότι δεν είναι από αυτές 
που βιώνουν ανισότητα, ότι ο δικός τους σύντροφος δεν κάνει τέτοια, ότι, 
ότι, ότι… ∆εν µου προκαλούν εντύπωση αυτού του είδους οι αντιδράσεις. 
Σε µία κοινωνία που από την κούνια µας ακόµα η ένεση της συντήρησης 
τρυπά καθηµερινά τις φλέβες µας, πώς να µην είµαστε τόσο ερµητικά 
κολληµένοι στις πεποιθήσεις µας, πώς να µην επιµένουµε σε µια τέτοια 
άσχηµη περιρρέουσα ατµόσφαιρα; Πάντως, τέτοια επιχειρήµατα επικα-
λούνται γυναίκες που πολύ συχνά είναι οι ίδιες που πέφτουν θύµατα απι-
στίας ή βίας στο σπίτι τους, που αντιµετωπίζουν πρόβληµα κατάθλιψης, 
που αναπτύσσουν άρρωστες σχέσεις µε τα παιδιά τους. Καµία γυναίκα που 
σκέφτεται, που έχει αξιοπρέπεια, που περιµένει κάτι από τη ζωή της, δεν 
αρκείται στο ψέµα και την υποκρισία. Μπορεί να µην ενεργοποιείται για 
να λύσει το πρόβληµα, αλλά τουλάχιστον το πρόβληµα το βλέπει.  
Μουρλής: Παρουσιάζετε τα πράγµατα τόσο απλά, που σχετικά εύκο-

λα κάποιος που σας ακούει αρχίζει να αµφισβητεί διαµορφωµένες απόψεις 
του. Σήµερα, βλέπετε να αλλάζουν τα πράγµατα, κυρία Ιατρού-Γιαννάκη; 
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Ιατρού-Γιαννάκη: Λίγες είναι αυτές που ξεφεύγουν και απελευθερώνο-
νται πραγµατικά, αφού οι περισσότερες βρίσκονται ακόµα δέσµιες, αιχ-
µάλωτες στη δουλειά και το σπίτι τους. Υπάρχει και µια µεγάλη κατηγο-
ρία πλέον, οι µπερδεµένες θα µπορούσα να πω, αυτές που βλέπουν ως 
κατάκτηση ισότητας µία ασαφή ελευθεριότητα, η οποία σήµερα κυριαρ-
χεί, και αρκούνται στο ότι εξισορρόπησαν την κενότητα της ζωής των αν-
δρών µε την κενότητα της δικής τους. Αλλά και κάποιες άλλες, που πάνε 
κάτι να επιτύχουν, νιώθω ότι συχνά δεν επιθυµούν πραγµατική ισότητα, 
αλλά απλά ζητούν ν’ αλλάξουν οι όροι, να έχουν αυτές το πάνω χέρι, να 
γίνουν αφέντρες στη θέση των αφέντηδων, και βγάζουν τον άνδρα έξω απ’ 
τη ζωή και τον αγώνα τους. Τα νεαρά κορίτσια, λοιπόν, αν και κουβαλούν 
δυναµική µέσα τους, εντούτοις έµαθαν να βλέπουν τη χειραφέτηση (όσες 
φυσικά νοιάζονται για το ζήτηµα), µε τον τρόπο που αυτή ερµηνεύεται 
σήµερα, ως αντιγραφή του άνδρα και ως υιοθέτηση ακόµα και επιβλαβών 
συµπεριφορών και συνηθειών του. 

Με ρώτησες αν βλέπω τα πράγµατα ν’ αλλάζουν. ∆υστυχώς, όπως πά-
ντα συνέβαινε, δεν µπορείς ν’ αφήσεις το καθεστώς ανελευθερίας απείρα-
χτο και τους θεσµούς ανέγγιχτους, και να έχεις την απαίτηση να αλλάξουν 
εντός αυτού του συστήµατος τα πράγµατα. Υπάρχει, όµως, ελπίδα, υπό το 
πρίσµα ότι πολλές φορές η εκµετάλλευση είναι απλά συνήθεια και µαθη-
µένη συµπεριφορά. Αυτό, όµως, που πρέπει αναντίρρητα να συµβεί, είναι 
να ενδιαφερθούµε. Η παραδοχή του προβλήµατος, φώναζαν πριν δεκαετί-
ες οι φεµινίστριες, είναι η µισή δουλειά. Μόνο αν νοιαστείς, θα δεις πόσα 
πολλά συµβαίνουν δίπλα σου και δεν τα καταλάβαινες. Κι αν τα δεις, τότε 
µόνο ίσως ενεργοποιηθείς. Η συνειδητοποίηση θ’ αποτελέσει το πρώτο 
βήµα για τη ρήξη και την ανατροπή των καπιταλιστικών σχέσεων, αφού 
για τους αναρχικούς, έτσι κι αλλιώς, η µόνη ουτοπία είναι η θέση ότι τη 
λύση θα τη φέρουν απλά κάποιες µεταρρυθµίσεις εντός του συστήµατος.  

Και µιλάµε βέβαια για καπιταλισµό, αν και ανισότητα υπήρχε και σε 
άλλες ιστορικές περιόδους και εποχές. Είναι η πατριαρχία τελικά το όλο 
ζήτηµα και, όπως αναφέρει η Kate Millet, «πιθανόν, το σπουδαιότερο 
ψυχολογικό όπλο της πατριαρχίας πολύ απλά είναι η καθολικότητα και η 
µακροβιότητά της». Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ευελπιστούµε πως µε την 
πτώση του συστήµατος του καπιταλισµού, η γυναίκα ήδη θα έχει κερδίσει 
τη µάχη για την πραγµατική της εξίσωση, µια για πάντα. 
Μουρλής: Τελειώνοντας, δεν θα µπορούσα να σας αποκρύψω ότι µου 

προξένησε εντύπωση το ότι οι θέσεις σας σε πολλά σηµεία µοιάζουν απο-
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δεκτές και σε καµία περίπτωση δεν θυµίζουν το χάος και τον µηδενισµό, 
χαρακτηριστικά που κάποιοι εύκολα προσάπτουν στην ιδεολογία σας. 
Ιατρού-Γιαννάκη: Ας µην προσθέσουµε κι άλλα στερεότυπα στην 

κουβέντα µας! Σ’ ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. 
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John Zerzan 
Πατριαρχία, πολιτισµός και η καταγωγή του γένους1 

 

Πολύ στοιχειωδώς,  �ολιτισµός είναι η ιστορία της κυριαρχίας πάνω στη 
φύση και στη γυναίκα. Πατριαρχία σηµαίνει εξουσία πάνω στις γυναίκες και 
στη φύση. Είναι, τελικά, συνώνυµοι οι δύο θεσµοί; 

Η φιλοσοφία έχει ουσιαστικά αγνοήσει το απέραντο βασίλειο πόνου 
που έχει δηµιουργηθεί από τότε που ξεκίνησε, µε τον καταµερισµό της 
εργασίας, τη µακρόχρονη πορεία της. 

Η Ελέν Σισού αποκαλεί την πορεία της φιλοσοφίας µία «αλυσίδα πατέ-
ρων». Οι γυναίκες και ο πόνος λείπουν απ’ αυτήν, και σίγουρα έχουν άµε-
ση σχέση µεταξύ τους. 

Η Καµίλ Πάλια, αντιφεµινίστρια, θεωρητική της λογοτεχνίας, αναφέρει 
τα εξής για τον πολιτισµό και τις γυναίκες: «Όταν βλέπω ένα γιγάντιο γε-
ρανό να περνά πάνω σε φορτηγό, εκστασιάζοµαι από δέος και θαυµασµό, 
όπως κάποιοι σε εκκλησιαστικές τελετές. Τι δύναµη σύλληψης! Τι επιβλη-
τικότητα! Αυτοί οι γερανοί µας συνδέουν µε την αρχαία Αίγυπτο, όπου η 
µνηµειακή αρχιτεκτονική γεννήθηκε και άνθησε. Αν ο πολιτισµός αφηνό-
ταν στα γυναικεία χέρια, θα ζούσαµε ακόµη σε καλύβες»2. 

Τα «επιτεύγµατα» του πολιτισµού και η αδιαφορία των γυναικών γι’ αυ-
τά. Για κάποιους από µας οι «καλύβες» αντιπροσωπεύουν τη σωστή πο-
ρεία του ανθρώπινου είδους και όχι αυτήν της καταπίεσης και της κατα-
στροφής. Με δεδοµένη την παγκόσµια µετάσταση του θανατηφόρου τε-
χνολογικού πολιτισµού, µακάρι να ζούσαµε σε καλύβες!  

Οι γυναίκες και η φύση έχουν παγκοσµίως υποβαθµιστεί από το κυρί-
αρχο πρότυπο, και ποιος δεν µπορεί να δει τι έχει προκαλέσει αυτό; Η 
Ούρσουλα Λε Γκεν διορθώνει την Πάλια που απορρίπτει και τα δύο – 
γυναίκες και φύση: «Ο πολιτισµένος άνθρωπος λέει: Είµαι Πρόσωπο, εί-
µαι Κύριος, όλα τα υπόλοιπα είναι κάτι άλλο – ξένο, κατώτερο, υποδεέ-
στερο, επιβοηθητικό. Εγώ κατέχω, χρησιµοποιώ, εξερευνώ, εκµεταλλεύο-
µαι, ελέγχω. Μόνο οι πράξεις µου έχουν αξία. Αυτό που θέλω έχει σηµα-
σία. Είµαι αυτό που είµαι, και τα υπόλοιπα είναι γυναίκες και άγρια φύση, 

                                                 
1 Ο όρος γένος αφορά τις ψυχολογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαφορές µεταξύ 

ανδρών και γυναικών, ενώ το φύλο (σεξ) αναφέρεται στις φυσικές διαφορές του σώµα-
τός τους. 

2 Camille Paglia, Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson 
(Yale University Press: New Haven, 1990), σ.38. 
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που προορίζονται να χρησιµοποιούνται, όπως θεωρώ εγώ σωστό»3.  
Υπάρχουν, βεβαίως, αρκετοί που πιστεύουν ότι υπήρξαν πρώιµοι πολι-

τισµοί που ήταν µητριαρχικοί. Αλλά κανείς ανθρωπολόγος ή αρχαιολό-
γος, ούτε οι φεµινίστριες, έχουν βρει τεκµήρια γι’ αυτό. «Η αναζήτηση για 
έναν πολιτισµό αυθεντικής ισότητας, καθώς και κάποιον µητριαρχικό, έχει 
αποβεί άκαρπη», συµπεραίνει η Σέρι Όρτνερ4.  

Παρόλα αυτά, πέρασε µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο οι γυ-
ναίκες ήταν λιγότερο υποτελείς στους άντρες, πριν η ανδροκρατούµενη 
κουλτούρα παγιωθεί και επικρατήσει παγκοσµίως. Από τη δεκαετία του 
’70, ανθρωπολόγοι όπως η Αντριάν Ζίλµαν, η Νάνσι Τάνερ και ο Φράν-
σις Ντάλµπεργκ έχουν µετατοπίσει την εστίαση από το παλιότερο στε-
ρεότυπο του προϊστορικού «Άντρα-Κυνηγού» σ’ αυτό της «Γυναίκας-
Τροφοσυλλέκτριας». Σηµαντικό εδώ είναι το δεδοµένο ότι, κατά µέσο 
όρο, οι προ-γεωργικές κοινωνίες ζούσαν κατά 80% από την τροφοσυλλο-
γή και 20% από το κυνήγι. Είναι πολύ πιθανό να υπερτονίζουµε τη διαί-
ρεση µεταξύ κυνηγιού/τροφοσυλλογής και να παραβλέπουµε εκείνες τις 
ανθρώπινες οµάδες, όπου σε µεγάλο βαθµό οι γυναίκες κυνηγούσαν και οι 
άντρες συνέλεγαν. Όµως, η αυτονοµία των γυναικών στις τροφοσυλλεκτι-
κές κοινωνίες οφείλεται στο γεγονός ότι οι πόροι, στους οποίους βασιζό-
ταν η ανθρώπινη ύπαρξη, ήταν διαθέσιµοι εξίσου στις γυναίκες και στους 
άντρες, µέσα στις αντίστοιχες σφαίρες δραστηριοτήτων του καθενός. 

Στο πλαίσιο του ήθους ισότητας των θηρευτικών-τροφοσυλλεκτικών 
κοινωνιών, ανθρωπολόγοι όπως η Ελεανόρ Λίκοκ, η Πατρίσια Ντέιπερ 
και η Μίνα Κόλφιλντ περιέγραψαν µία γενικά ισότιµη σχέση µεταξύ α-
ντρών και γυναικών. Σε τέτοιες δοµές, όπου το άτοµο που αποκτά κάτι το 
διανέµει, και οι γυναίκες εξασφαλίζουν περίπου το 80% των µέσων συντή-
ρησης, είναι αυτές που αποφασίζουν σε µεγάλο βαθµό τις κινήσεις των 
χωριών και τις τοποθεσίες των καταυλισµών. Παροµοίως, τα ιστορικά 
στοιχεία δείχνουν ότι τα λίθινα εργαλεία που χρησιµοποιούσαν οι άνθρω-
ποι των προ-γεωργικών κοινωνιών κατασκευάζονταν και από τους δύο, 
γυναίκες και άντρες. 

Στις µητροτοπικές ινδιάνικες φυλές (Πουέµπλο, Ιροκέζοι, Κρόου, κ.ά), 
οι γυναίκες µπορούσαν να διακόψουν µία γαµήλια σχέση κάθε στιγµή. 

                                                 
3 Ursula Le Guin, Women/Wildness, στο Judith Plant, ed., Healing the Wounds (New 

Society: Philadelphia, 1989), σ. 45. 
4 Sherry B. Ortner, Making Gender: the Politics and Erotics of Culture (Beacon Press: 

Boston, 1996), σ. 24.  
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Γενικότερα, άντρες και γυναίκες στις κοινωνίες αυτές µετακινούνταν ελεύ-
θερα και ειρηνικά από το ένα χωριό στο άλλο, όπως επίσης και από µία 
σχέση σε µία άλλη. Σύµφωνα µε τη Ροσαλίντ Μάιλς, οι άντρες όχι µόνο 
δεν εξουσιάζουν ή εκµεταλλεύονται την εργασία των γυναικών, αλλά «α-
σκούν ελάχιστο ή και καθόλου έλεγχο πάνω στο σώµα των γυναικών ή των 
παιδιών, δεν κάνουν φετίχ την παρθενιά ή την αγαµία και δεν απαιτούν την 
σεξουαλική αποκλειστικότητα των γυναικών»5. Η Ζουµπίντα Μπανού Κι-
ουραΐσι παρέχει ένα αφρικανικό παράδειγµα: «Η σχέση των δύο φύλων 
στους Μουµπούτι χαρακτηρίζεται από την αρµονία και τη συνεργασία»6. 

Κι όµως, αναρωτιέται κανείς, ήταν ποτέ η κατάσταση πραγµατικά τόσο 
ρόδινη; Με δεδοµένη την έκδηλη παγκόσµια υποβάθµιση των γυναικών, η 
οποία ποικίλει στις µορφές της αλλά όχι στην ουσία της, το ερώτηµα του 
πότε και πώς τα πράγµατα ήταν διαφορετικά επιµένει. Υφίσταται µία θε-
µελιώδης διαίρεση της κοινωνικής ύπαρξης µε βάση το γένος, και µία 
προφανής ιεραρχία που προκύπτει απ’ αυτή. Για τη φιλόσοφο Τζέιν Φλαξ, 
οι πιο βαθιά ριζωµένοι δυϊσµοί, ακόµη και οι διαιρέσεις αντικείµενο-
υποκείµενο ή πνεύµα-σώµα, αντανακλούν το διαχωρισµό του γένους7. 

Το γένος δεν είναι το ίδιο µε τη φυσική/φυσιολογική διαφοροποίηση 
µεταξύ των δύο φύλων. Είναι µία κοινωνική κατηγοριοποίηση και ταξινό-
µηση, θεµελιωµένη στο σεξιστικό καταµερισµό της εργασίας, που ίσως 
είναι η µοναδική κοινωνική κατηγορία µε τόσο τεράστια σηµασία. Αν το 
γένος εισάγει και νοµιµοποιεί την ανισότητα και την κυριαρχία, τότε αξίζει 
περισσότερο από κάθε τι να το αµφισβητήσουµε. Εποµένως, µε όρους της 
προϊστορίας του ανθρώπου – και µε όρους του µέλλοντός µας – προκύ-
πτει το ζήτηµα µιας κοινωνίας χωρίς γένος. 

Γνωρίζουµε ότι ο καταµερισµός της εργασίας οδήγησε στην εξηµέρω-
ση της φύσης, στον πολιτισµό και κινεί το παγκοσµιοποιηµένο σύστηµα 
εξουσίας σήµερα. Προκύπτει, επίσης, ότι η τεχνητή διαίρεση της εργασίας 
βάσει του φύλου, ουσιαστικά ο σχηµατισµός του γένους, ήταν η πρώτη 
του µορφή. 

Το µοίρασµα της τροφής έχει αναγνωριστεί προ πολλού ως το ειδο-

                                                 
5 Rosalind Miles, The Women’s History of the World (Michael Joseph: London, 1986), 

σ. 16. 
6 Zubeeda Banu Quraishy, Gender Politics in the Socio-Economic Organization of Contem-
porary Foragers, στο Ian Keen and Takako Yamada, eds., Identity and Gender in Hunting 
and Gathering Societies (National Museum of Ethnology: Osaka, 2000), σ. 196. 

7 Jane Flax, Political Philosophy and the Patriarchal Unconscious στο Sandra Harding and 
Merrill B. Hintikka, eds., Discovering Reality (Reidel: Dortrecht, 1983), σ. 269-270. 
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ποιό γνώρισµα του τροφοσυλλεκτικού τρόπου ζωής, όπως είναι και το 
µοίρασµα της ευθύνης για την ανατροφή των παιδιών, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία από τις λίγες θηρευτικές-τροφοσυλλεκτικές κοινωνίες που έχουν 
αποµείνει, σ’ αντίθεση µε την ιδιωτικοποιηµένη, αποµονωµένη οικογενει-
ακή ζωή στον πολιτισµό. Αυτό που ονοµάζουµε οικογένεια δεν είναι αιώ-
νιος θεσµός, όπως και η αποκλειστική φροντίδα των παιδιών από τις γυ-
ναίκες δεν ήταν αναπόφευκτη κατά την ανθρώπινη εξέλιξη. 

Η κοινωνία δοµείται και ενοποιείται από τον καταµερισµό της εργασί-
ας, και η οικογένεια από το σεξιστικό καταµερισµό της εργασίας. Η ανά-
γκη για ενοποίηση υποδηλώνει µία τάση, µία διαίρεση, που έχει ανάγκη 
από µία βάση για συνάφεια και αλληλεγγύη. Μ’ αυτή την έννοια, ο Τέ-
σταρτ έχει δίκιο: «Η ιεραρχία είναι εγγενής στο θεσµό της συγγένειας»8. 
Και αφού βασίζονται στον καταµερισµό της εργασίας, οι σχέσεις εντός 
του θεσµού της συγγένειας µετατρέπονται σε παραγωγικές σχέσεις. «Το 
γένος είναι εγγενές στο θεσµό της συγγένειας», όπως αναφέρει ο Κουτσιά-
ρι, «ο οποίος δε θα υπήρχε χωρίς αυτό»9. Σ’ αυτή τη σφαίρα µπορούν να 
αναζητηθούν οι απαρχές της κυριαρχίας πάνω στη φύση, όπως και πάνω 
στη γυναίκα. 

Ενώ η οµαδική και συντονισµένη αναζήτηση τροφής στις τροφοσυλλε-
κτικές κοινωνίες έδινε τη θέση της σε εξειδικευµένους ρόλους, οι συγγενι-
κές δοµές αποτέλεσαν τα θεµέλια των σχέσεων που εξελίχτηκαν προς την 
κατεύθυνση της ανισότητας και της εξουσίας. Οι γυναίκες ουσιαστικά ακι-
νητοποιήθηκαν σε έναν ιδιωτικοποιηµένο ρόλο φροντίδας των παιδιών, 
και το σχήµα αυτό οξύνθηκε αργότερα ακόµη περισσότερο, πέρα από τις 
υποτιθέµενες απαιτήσεις του ρόλου αυτού. Αυτός ο διαχωρισµός µε βάση 
το γένος και ο αντίστοιχος σεξιστικός καταµερισµός της εργασίας εµφανί-
στηκε περίπου κατά τη µετάβαση από τη Μέση στη Νεώτερη Παλαιολι-
θική περίοδο. 

Το γένος και η συγγένεια είναι πολιτισµικές κατασκευές που δηµιουρ-
γήθηκαν εις βάρος των εµπλεκόµενων βιολογικών υποκείµενων, «πάνω απ’ 
όλα µία συµβολική οργάνωση της συµπεριφοράς», σύµφωνα µε την Τζού-
λιετ Μίτσελ10. Ίσως είναι πιο διαφωτιστικό να µελετήσουµε το συµβολικό 

                                                 
8 Alain Testart, Aboriginal Social Inequality and Reciprocity, Oceania 60 (1989), σ. 5. 
9 Salvatore Cucchiari, The Gender Revolution and the Transition from Bisexual Horde to 
Patrilocal Band, στο Sherry B. Ortner and Harriet Whitehead, eds., Sexual Meanings: 
The Cultural Construction of Gender and Sexuality (Cambridge University Press: Cam-
bridge UK, 1984), σ. 36.  

10 Juliet Mitchell, Women: The Longest Revolution (Virago Press: London, 1984), σ. 83. 
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πολιτισµό καθαυτό, µε τη µορφή που είναι αναγκαίος σε µία κοινωνία 
χωρισµένη σε γένη, λόγω «της ανάγκης να συµβολιστεί ένας ακραία διχο-
τοµηµένος κόσµος». Η ερώτηση ποιο ήρθε πρώτο αναδύεται αυτόµατα 
και είναι δύσκολο να απαντηθεί. Είναι ξεκάθαρο, πάντως, ότι δεν υπάρ-
χουν ενδείξεις συµβολικής δραστηριότητας (π.χ. ζωγραφιές σπηλαίων) 
πριν την εµφάνιση του γένους ως διαίρεση των ανθρώπων, βασισµένη στο 
σεξιστικό καταµερισµό της εργασίας.  

Κατά τη Νεώτερη Παλαιολιθική περίοδο, την εποχή πριν τη Νεολιθι-
κή Επανάσταση της εξηµέρωσης της φύσης και του πολιτισµού, η επανά-
σταση του γένους είχε επικρατήσει. Αρσενικά και θηλυκά σύµβολα εµφα-
νίζονται στα πρώτα δείγµατα ζωγραφικής των σπηλαίων, περίπου 35.000 
πριν. Η συνείδηση του γένους αναδύεται ως ένα σύνολο δυϊσµών που πε-
ριλαµβάνει τα πάντα, ένα φάντασµα της διχασµένης κοινωνίας. Με το νέο 
διαχωρισµό, η δραστηριότητα συνδέεται µε το γένος και καθορίζεται απ’ 
αυτό. Ο ρόλος του κυνηγού, για παράδειγµα, διαµορφώνεται συσχετιζό-
µενος µε τα αρσενικά, οι απαιτήσεις του ρόλου αποδίδονται στο αρσενικό 
γένος ως επιθυµητά χαρακτηριστικά. 

Ό,τι υπήρξε ενοποιητικό ή γενικευµένο, όπως η οµαδική αναζήτηση 
τροφής ή η φροντίδα των παιδιών µε ευθύνη της κοινότητας, τώρα έχει 
µετατραπεί σε διαχωρισµένη σφαίρα, όπου εµφανίζονται η σεξουαλική 
ζήλια και η κτητικότητα. Την ίδια εποχή, αναδύεται το συµβολικό ως ξε-
χωριστή σφαίρα ή πραγµατικότητα. Αυτό είναι αποκαλυπτικό όσον αφορά 
το περιεχόµενο της τέχνης, καθώς και το τελετουργικό και την πρακτική 
της. Είναι επικίνδυνο να κάνουµε παραλληλισµούς του σήµερα µε το µα-
κρινό παρελθόν, αλλά οι µη βιοµηχανικοί πολιτισµοί που επιβίωσαν, ίσως 
µας διαφωτίσουν. Οι Μπίµιν-Κουσούµιν της περιοχής Παπούα-Νέα Γου-
ϊνέα, για παράδειγµα, βιώνουν το διαχωρισµό αρσενικού-θηλυκού ως θε-
µελιακό και καθοριστικό. Η «πεµπτουσία» του αρσενικού, που λέγεται 
φινίικ, συµβολίζει όχι µόνο τα χαρακτηριστικά της δύναµης και του πολέ-
µου αλλά και αυτά της τελετουργίας και του ελέγχου. Η «πεµπτουσία» του 
θηλυκού, η κααπκχαµπούριεν, είναι η άγρια φύση του, η αυθορµητικότη-
τα, η αισθαντικότητα και η άγνοια των τελετουργικών. Παροµοίως, οι 
Μάνσι της βορειοδυτικής Σιβηρίας περιορίζουν δραστικά τη συµµετοχή 
των γυναικών στις τελετουργικές πρακτικές τους. Για τις µικρές τροφοσυλ-
λεκτικές κοινωνίες δεν είναι υπερβολή να πούµε ότι η παρουσία ή µη τελε-
τουργικών τελετών είναι κρίσιµη για το ζήτηµα της υποτέλειας των γυναι-
κών. Η Γκέιλ Ρούµπιν καταλήγει ότι «η ιστορική ήττα των γυναικών συνέ-
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βη στις απαρχές του πολιτισµού και αποτελεί προϋπόθεσή του»11. 
Η ταυτόχρονη ανάδυση της συµβολικής κουλτούρας και της διαχωρι-

σµένης κατά γένος ζωής δεν είναι σύµπτωση. Κάθε µία αποτελεί µία µετα-
τόπιση από τη µη διαχωρισµένη, µη ιεραρχική ζωή. Η ανάπτυξη και η 
επέκτασή τους εξηγείται λογικά ως αντίδραση στις εσωτερικές τους εντά-
σεις και ανισότητες. Και οι δύο είναι διαλεκτικά συνδεδεµένες µε τον πρώ-
ιµο, τεχνητό καταµερισµό της εργασίας.  

Αµέσως µετά την ανάδυση του γένους και του συµβόλου, σχετικά µι-
λώντας, ήρθε ένα ακόµη Μεγάλο Βήµα Μπροστά, προς τη γεωργία και 
τον πολιτισµό. Αυτό είναι το καθοριστικό βήµα «υπέρβασης της φύσης», 
το οποίο διέγραψε τα προηγούµενα δύο εκατοµµύρια χρόνια µη εξουσια-
στικής λογικής και στενής σχέσης µε τη φύση. Αυτή η µεταβολή έγινε 
καθοριστική µε την παγίωση και εντατικοποίηση του καταµερισµού της 
εργασίας. Η Μεϊγιασού µας θυµίζει το ξεκίνηµά του: «Τίποτα στη φύση δε 
δικαιολογεί το σεξιστικό καταµερισµό της εργασίας, ούτε θεσµούς όπως 
είναι ο γάµος, η συζυγική σχέση ή η πατρογραµµική καταγωγή. Όλοι 
επιβάλλονται στις γυναίκες µε τη βία, και γι’ αυτό είναι δεδοµένα του πο-
λιτισµού που πρέπει να εξηγηθούν, και όχι να χρησιµοποιηθούν για εξη-
γήσεις»12. 

Οι Κέλκαρ και Νάθαν, για παράδειγµα, δε βρήκαν ιδιαίτερο διαχωρι-
σµό κατά γένος στους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες της δυτικής Ινδίας, σε 
σύγκριση µε τους γεωργούς στην ίδια περιοχή. Η µετάβαση από την τρο-
φοσυλλογή στην παραγωγή τροφής επέφερε παρόµοιες αλλαγές στις κοι-
νωνίες παντού. Είναι πολύ διαφωτιστικό, για να δώσουµε ένα παράδειγµα 
πιο κοντινό, ότι οι Μουσκόγκι στη νοτιοανατολική Αµερική διατηρούσαν 
την αρχέγονη αξία του αδάµαστου, µη εξηµερωµένου δάσους· οι αποικιο-
κράτες εκπολιτιστές πολέµησαν αυτή την αντίληψη, προσπαθώντας να 
αντικαταστήσουν τη µητρογραµµική παράδοση των Μουσκόγκι µε πα-
τρογραµµικές σχέσεις. 

Ο τόπος µεταµόρφωσης της άγριας φύσης σε πολιτισµό είναι η κατοι-
κία, ενώ οι γυναίκες περιορίστηκαν προοδευτικά στα στενά της όρια. Η 
εξηµέρωση της φύσης (domestication) εκεί έχει τις ρίζες της (και ετυµο-
λογικά προέρχεται, επίσης, από το λατινικό domus ή νοικοκυριό). Επα-

                                                 
11 Gayle Rubin, The Traffic in Women, Toward an Anthropology of Women (Monthly Re-

view Press: New York, 1979), σ. 176. 
12 Claude Meillasoux, Maidens, Meal and Money (Cambridge University Press, 1981) 

σ. 20. 
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χθής εργασία, λιγότερη ευρωστία σε σχέση µε την τροφοσυλλογή, περισ-
σότερα παιδιά και µικρότερη διάρκεια ζωής από τους άντρες είναι κάποια 
από τα χαρακτηριστικά των γυναικών στους γεωργικούς πολιτισµούς13. 
Εδώ παρουσιάζεται µία άλλη διχοτόµηση, η διαίρεση µεταξύ εργασίας 
και µη εργασίας, η οποία δεν υπήρχε για τόσες πολλές γενιές. Από την 
κατοικία, ως τόπο παραγωγής διαχωρισµένο κατά γένος, και τη συνεχή 
επέκτασή της προέκυψαν επιπλέον θεµελιακοί θεσµοί του πολιτισµού και 
της νοοτροπίας µας. 

Περιορισµένες, αν όχι πλήρως ελεγχόµενες, οι γυναίκες ορίζονται ως 
παθητικές. Σαν τη φύση, αξιολογούνται ως κάτι που προορίζεται να παρά-
γει, που αναµένει γονιµοποίηση-ενεργοποίηση από κάτι εκτός της ί-
διας/του ίδιου. Οι γυναίκες βιώνουν τη µεταβολή από την αυτονοµία και 
σχετική ισότητα των µικρών, µετακινούµενων αναρχικών οµάδων στο 
πλήρως ελεγχόµενο καθεστώς των µεγάλων, περίπλοκων, εξουσιαστικών 
καταυλισµών. 

Η µυθολογία και η θρησκεία, αντισταθµίσµατα µίας διαχωρισµένης 
κοινωνίας, αποδεικνύουν την υποβαθµισµένη θέση των γυναικών. Στην 
Ελλάδα του Οµήρου, η ακαλλιέργητη γη (µη εξηµερωµένη από τη γεωρ-
γία) θεωρούνταν θηλυκή, η κατοικία της Καλυψώς, της Κίρκης, των Σει-
ρήνων που προσπάθησαν να πείσουν τον Οδυσσέα να εγκαταλείψει τους 
κόπους του πολιτισµού. Γη και γυναίκες είναι και πάλι αντικείµενα εξουσί-
ας. Αλλά αυτή η επεκτατικότητα έχει και σηµάδια ένοχης συνείδησης, 
όπως στις τιµωρίες εκείνων που συνδέθηκαν µε την εξηµέρωση και την 
τεχνολογία, στους µύθους του Προµηθέα και του Σίσυφου. Το σχέδιο της 
γεωργίας θεωρήθηκε, σε µερικές περιοχές περισσότερο, ως µία ασέλγεια· 
εξ ου και το περιστατικό του βιασµού στους µύθους της ∆ήµητρας. Με 
τον καιρό, όσο οι απώλειες συσσωρεύονται, οι σπουδαίες σχέσεις µητέ-
ρας-κόρης της ελληνικής µυθολογίας – ∆ήµητρα και Κόρη, Κλυταιµνή-
στρα και Ιφιγένεια, Ιοκάστη και Αντιγόνη, για παράδειγµα – εξαφανίζο-
νται. 

Στη Γένεση, το πρώτο βιβλίο της Βίβλου, η γυναίκα γεννιέται από το 
σώµα του άντρα. Η Πτώση από την Εδέµ συµβολίζει το θάνατο της θη-

                                                 
13 Η παραγωγή καλαµποκιού, µία προσφορά της Βόρειας Αµερικής στην εξηµέρωση 

της φύσης, «είχε τεράστια συνέπεια στην εργασία της γυναίκας και στην υγεία της». Η 
κατάσταση της γυναίκας «ήταν πολύ χειρότερη από του άντρα στις περισσότερες κη-
πευτικές κοινωνίες των σηµερινών ανατολικών ΗΠΑ» κατά την περίοδο της πρώτης 
ευρωπαϊκής επαφής. Από Karen Olsen Bruhns και Karen E. Stothert, Women in 
Ancient America (University of Oklahoma Press: Norman, 1999), σ. 88. 
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ρευτικής-τροφοσυλλεκτικής ζωής, την εκδίωξη στον κόσµο της καλλιέρ-
γειας της γης και της σκληρής εργασίας. Γι’ αυτό κατηγορείται η Εύα, 
φυσικά, που φέρει το στίγµα της Πτώσης14. Τι ειρωνεία, αφού η εξηµέρω-
ση της φύσης είναι ο φόβος και η άρνηση της φύσης και της γυναίκας, και 
ο µύθος του Παραδείσου, στην ουσία, κατηγορεί το κύριο θύµα της ιστο-
ρίας αυτής.  

Η γεωργία είναι µία κατάκτηση που εκπληρώνει αυτό που ξεκίνησε µε 
το διαχωρισµό και την ανάδυση του γένους. Παρά την ύπαρξη γυναικείων 
θεοτήτων, αφιερωµένων στη γονιµότητα, σε γενικές γραµµές η Νεολιθική 
κουλτούρα δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ανδροπρέπεια. Όπως το βλέπει η 
Κοβέν, από τις συναισθηµατικές διαστάσεις αυτής της αρρενωπότητας 
προκύπτει ότι η εξηµέρωση των ζώων πρέπει να ήταν βασικά ανδρική 
πρωτοβουλία15. Η αποξένωσή µας και η έµφαση στην εξουσία µάς ακο-
λουθούν από τότε. Η επέκταση των συνόρων του ανθρώπου, για παρά-
δειγµα, µπορεί να ειδωθεί ως ανδρική ενέργεια που υποτάσσει τη θηλυκή 
φύση, κατακτά το ένα σύνορο µετά το άλλο. 

Η πορεία αυτή έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, και µας λένε από πα-
ντού ότι δεν µπορούµε να αποφύγουµε την εµπλοκή µας µε την τεχνολο-
γία που δεσπόζει. Αλλά και η πατριαρχία, επίσης, είναι παντού, και πάλι η 
κατωτερότητα της φύσης θεωρείται δεδοµένη. Ευτυχώς, «πολλές φεµινί-
στριες», σύµφωνα µε την Κάρολ Σταµπάιλ, «θεωρούν ότι η απόρριψη της 
τεχνολογίας είναι βασικά ταυτόσηµη µε την απόρριψη της πατριαρχίας»16. 

Υπάρχουν άλλες φεµινίστριες που υποστηρίζουν ένα µέρος της τεχνο-
λογίας, το οποίο προϋποθέτει µία φανταστική, ροµποτική «απόδραση από 
το σώµα» και τη σεξιστική ιστορία της υποδούλωσής του. Αλλά αυτή η 
φυγή είναι πλασµατική, µία λήθη όλης της πορείας και της λογικής των 
καταπιεστικών θεσµών που συγκροτούν την πατριαρχία. Το α-σώµατο χάι 
τεκ µέλλον µπορεί να είναι µόνο συνέχιση της καταστροφικής πορείας. 

Ο Φρόυντ θεωρούσε ότι η ανάληψη του ρόλου του γένους από το υπο-
κείµενο είναι θεµελιακή, τόσο πολιτισµικά όσο και ψυχολογικά. Αλλά οι 

                                                 
14 Οι Ετόρο της Παπούα-Νέα Γουινέα έχουν έναν παρόµοιο µύθο όπου η Νοβάλι, 

γνωστή για τις κυνηγετικές της ικανότητες, ευθύνεται για την πτώση των Ετόρο από 
την κατάσταση ευηµερίας. Raymond C. Kelly, Constructing Inequality (University of 
Michigan Press: Ann Arbor, 1993), σ. 524. 

15 Jacques Cauvin, The Birth of the Gods and the Origins of Nature (Cambridge Univer-
sity Press: Cambridge, 2000), σ. 133. 

16 Carol A. Stabile, Feminism and the Technological Fix (Manchester University Press: 
Manchester, 1994), σ. 5. 
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θεωρίες του θεωρούν δεδοµένη µία ενυπάρχουσα υπόσταση γένους στον 
άνθρωπο, και γι’ αυτό προκαλούν πολλά ερωτήµατα. Πολλοί προβληµα-
τισµοί δεν καλύπτονται, όπως ότι το γένος εκφράζει σχέσεις εξουσίας και 
ότι εισερχόµαστε στον κόσµο αυτόν ως αµφίφυλα πλάσµατα. 

Η Κάρλα Φρίµαν καταθέτει µία συναφή ερώτηση, µε το δοκίµιό της Is 
Local: Global as Feminine: Masculine? Rethinking the Gender of Globalization17. 

Η γενικότερη κρίση της σύγχρονης εποχής έχει τις ρίζες της στην επι-
βολή του γένους. ∆ιαχωρισµός και ανισότητα εµφανίστηκαν όταν αναδύ-
θηκε και η συµβολική κουλτούρα, που σύντοµα έγινε οριστική ως εξηµέ-
ρωση της φύσης και πολιτισµός: πατριαρχία. Η ιεραρχία του γένους δε 
µεταρρυθµίζεται πια, όπως και το ταξικό σύστηµα ή η παγκοσµιοποίηση. 
Χωρίς µία βαθιά, ριζοσπαστική απελευθέρωση των γυναικών είµαστε κα-
ταδικασµένοι να πληρώνουµε το τροµακτικό τίµηµα της εξαπάτησης και 
του εκφυλισµού µας. Η απόλυτη, αυθεντική εξαφάνιση του γένους ίσως 
αποτελεί συνταγή για τη λύτρωσή µας. 

 
           Μετάφραση 
∆ηµήτρης Κωνσταντίνου 

 

 

 

                                                 
17 Carla Freeman, Is Local:Global as Feminine:Masculine? Rethinking the Gender of Globa-
lization, Signs 26 (2001). 
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∆ηµήτρης Κωνσταντίνου 

Η άλλη πλευρά του σεξισµού 
 

Υπό τους ήχους του Ερίκ Σατιέ, στο Παρίσι της δεκαετίας ‘60, ένας 
αλκοολικός, χρεωκοπηµένος µικροαστός και µελλοντικός αυτόχειρας, ο 
Αλέν, εγκαταλείπει αναγκαστικά την κλινική αποτοξίνωσης ως «θεραπευ-
µένος» και ξετυλίγει τα µύχια του ανδρικού του υποσυνείδητου. «Είµαι 
άντρας, αλλά δεν είχα ποτέ µου λεφτά, ούτε γυναίκες… ∆εν εξουσιάζω τις 
γυναίκες… Έπινα γιατί δεν ήµουν καλός στο σεξ». Η αποξενωµένη, πο-
λυάσχολη σύζυγός του ζει στη Ν. Υόρκη· δεν πίστεψε ποτέ σ’ αυτόν. Νιώ-
θει ηττηµένος και ανεπαρκής στο ρόλο του ως αρσενικό. Οι γυναίκες τον 
τροµάζουν1. 

Όπως ο ρατσισµός δηλητηριάζει τις ψυχές και τις ζωές των ίδιων των 
ρατσιστών, έτσι και ο σεξισµός καταστρέφει τους ίδιους τους άνδρες. Η 
εξουσία είναι, πρωταρχικά, πνευµατική σχέση µεταξύ δύο ή περισσότερων 
εγκεφάλων, και η φυσική ή στρατιωτική δύναµη απλώς την επιβεβαιώνει 
στα µυαλά όλων. Εξουσιαστές και εξουσιαζόµενοι διαφθείρονται αµφότε-
ροι, υφίστανται εξίσου τις τραγικές συνέπειες κάθε ανισόρροπης σχέσης. 
Ορισµένες απ’ αυτές είναι συνειδητές, ενώ άλλες εγγράφονται ανεξίτηλα 
στο πρόσφορο υπέδαφος του ασυνείδητου. Η εξουσιαστική σχέση άνδρα-
γυναίκας, που κτίζεται µε την προκατάληψη της ανδρικής ανωτερότητας, 
µολύνει εξίσου και τους δύο µε τα συγκεκριµένα πρότυπα που επιβάλλει. 

Στην κοινωνία µας δεν υπάρχουν άνθρωποι. Κι όχι µε την υπερβατική, 
χριστιανική έννοια, αλλά µε την έννοια ότι είµαστε πάνω απ’ όλα διχασµέ-
νοι σε αρσενικά και θηλυκά. Σαν τη γλώσσα µας. Αµείλικτα γένη εµφανί-
ζονται σε κάθε της πτυχή – άρθρα, επίθετα, µετοχές και ουσιαστικά – 
επιβάλλοντας τη σεξιστική σκέψη, πολύ περισσότερο από άλλες γλώσσες· 
και δεν είναι τυχαίο. Το µεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας άφησε απ’ έξω 
δούλους και γυναίκες. Η γλώσσα, οµφάλιος λώρος µε το παρελθόν, κου-
βαλάει τις αποσιωπηµένες αµαρτίες των προγόνων και φροντίζει να ανα-
παράγονται. 

Το γένος µαθαίνεται· αλλά όχι µόνο µε τη γλώσσα. Ο σεξισµός αποτε-
λεί την πρώτη εξουσιαστική ιδεολογία µε την οποία ερχόµαστε σ’ επαφή. 
Θα τον γνωρίσουµε τις πρώτες µέρες της ζωής µας και θα µας ακολουθεί 

                                                 
1 Η Φλόγα �ου Τρεµοσβήνει, 1963. Ταινία του Luis Malle βασισµένη στο µυθιστόρηµα 

του αυτόχειρα σοσιαλιστή-φασίστα Pierre Eugène Drieu La Rochelle. 
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ως το τέλος, θα είναι η καθηµερινή µας τοξική τροφή. Και αν δηλητηριά-
ζει τις γυναίκες, στους άνδρες προκαλεί αθεράπευτα έλκη. Αναρίθµητοι 
προλεκτικοί υπαινιγµοί από τον περίγυρο (διαφορετικές µυρωδιές, ρούχα, 
µαλλιά κ.ο.κ.), παιχνίδια, παιδικά βιβλία και τηλεοπτικά προγράµµατα, 
διδάσκουν στο παιδί το γένος του· δηλαδή ποια απαρέγκλιτη συµπεριφο-
ρά περιµένει η κοινωνία απ’ αυτό και, φυσικά, ποια θα είναι η τιµωρία του 
σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. Στην Πυρά. 

Το πιο σοβαρό πλήγµα από το σεξισµό, όµως, το δέχεται ο µελλοντι-
κός άνδρας κατά τη φάση διακοπής της ιδιαίτερης σχέσης που έχει ανα-
πτύξει µε τη µητέρα. Σύµφωνα µε την κοινωνιολόγο Ν. Τσοντόροφ2, για 
να είναι αγόρι ένα παιδί πρέπει να απορρίψει το στενό δεσµό  µε τη µητέ-
ρα του και να διαµορφώσει τον ανδρισµό του απ’ ό,τι δεν είναι γυναικείο· 
από την απόρριψη του ανθρώπινου δεσµού και από µια απώλεια· σ’ αντί-
θεση µε τα κορίτσια, που ορίζουν την ταυτότητά τους µέσα από τη στενή 
σχέση εξάρτησης µε τη µητέρα. Εξαιτίας αυτού, ο άνδρας µαθαίνει ασύ-
νειδα να αποφεύγει τους συναισθηµατικούς δεσµούς ως µη ανδρικούς και 
αποκτά αδεξιότητα σ’ αυτούς, δε θέλει να εξαρτάται από άλλους και δεν 
εκφράζει τα συναισθήµατά του (ανδρική ανεκφραστικότητα). Στο σεξιστι-
κό πρότυπο του άνδρα δεν περιλαµβάνονται η ευαισθησία, το κλάµα, η 
ποίηση. Τα απωθηµένα συναισθήµατα συσσωρεύονται µέσα του, τον πνί-
γουν, προκαλούν υστερικές κρίσεις ανώριµου συναισθηµατισµού και µε-
ταµορφώνονται ύπουλα σε µισαλλοδοξία, εγωπάθεια, ζηλοφθονία. Ο µα-
θηµένος ρόλος του είναι αυτός της αντικοινωνικότητας· και ας αναρωτιό-
µαστε γιατί οι δυτικές ανδροκρατούµενες κοινωνίες κατέληξαν στην αν-
θρώπινη αποξένωση, στην ιδιώτευση και τον τοµαρισµό. 

Σύγχρονοι επιστήµονες µας διαφωτίζουν ότι για τη σεξουαλική κακο-
ποίηση παιδιών, την αιµοµιξία και γενικότερα για την κατάχρηση ανηλί-
κων σε ασέλγεια ευθύνονται κυρίως οι άνδρες-θύµατα του σεξισµού3. 
Σύµφωνα µε τον κοινωνιολόγο Α. Γκίντενς, οι ενήλικες που εµπλέκονται 
σε τέτοιες πράξεις είναι ντροπαλοί και ανεπαρκείς στις σχέσεις τους. Συ-
νήθως αναζητούν τη στοργή. Ως άνδρες αδυνατούν να εκφράσουν τα συ-
ναισθήµατά τους και βρίσκουν διέξοδο για τον καταπιεσµένο ψυχισµό 
τους µόνο στη σεξουαλική πράξη καθαυτή, την οποία θεοποιούν· σ’ αντί-
θεση µε τις γυναίκες που εκτιµούν τη συνολική σχέση. Στο σηµείο αυτό 

                                                 
2 Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering, University of California, 1978.  
Psychoanalytic Theory and Feminism, Polity Press, 1988. 

3 A. Giddens, Κοινωνιολογία, Gutenberg, 2002, 239. 
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παντρεύεται το σεξ µε την επιβεβαίωση της αρσενικής δύναµής τους και 
την υποτακτικότητα των συντρόφων τους, µε αποτέλεσµα να ευδοκιµεί η 
σεξουαλική έλξη των ανδρών προς τα παιδιά, προκαλώντας µία από τις 
µεγαλύτερες κοινωνικές πληγές, να γεννά ατοµικές και κοινωνικές τραγω-
δίες. 

Κι αν µείνουµε περισσότερο στο χώρο του ανδρικού εγκλήµατος, θ’ 
ανακαλύψουµε κι άλλες κρυφές πτυχές του σεξισµού. Το έγκληµα καλλι-
εργείται µε τη συναναστροφή µέσα σε υποπολιτισµούς που το έχουν ανα-
γάγει σε αξία. Και αναπαράγεται διαρκώς από τη στιγµή που κάποιο άτο-
µο ή κοινότητα χαρακτηριστούν ως εγκληµατικά. Οι υποπολιτισµοί αυτοί 
είναι κατά βάση ανδρικοί και θεµελιώνονται στις συνήθεις σεξιστικές αξίες 
του ανώτερου αρσενικού, του ανόητου παλικαρά που αναζητά την περιπέ-
τεια και του αδίστακτου ανθρώπου που κάνει τα πάντα για το χρήµα. Και 
πώς αντιδρά όλος αυτός ο υποπολιτισµικός συρφετός, γνήσιο τέκνο της 
κοινωνίας µας, σε περίπτωση «κρίσης του ανδρισµού» τους; Αν οι γυναίκες 
αµφισβητήσουν κάποιο από τα σεξιστικά πρότυπα, και προσφέρουν τους 
εαυτούς τους στην αγορά εργασίας; Φυσικά µε περισσότερο έγκληµα4. 
Αλήθεια, πώς αντιδρούν όλοι οι άνδρες, όταν καταρρέει ο ρόλος τού άν-
δρα-κουβαλητή ως µοναδικό στήριγµα της γυναίκας και της οικογένειας, 
και εποµένως ο ρόλος τού απόλυτου εξουσιαστή; Χάνουν το µοναδικό 
κοινωνικό νόηµα που έχουν στη ζωή τους, και αν είναι αναίσθητοι στρέ-
φονται στο ποδόσφαιρο, αν είναι ευαίσθητοι αυτοκτονούν, αν είναι βίαιοι 
εγκληµατούν. Αδιέξοδο. 

Ο σεξισµός, όµως, κρύβει κι άλλες εκπλήξεις. Προκειµένου να γλιτώ-
σουν από την απάνθρωπη καταπίεση τόσων αιώνων, οι γυναίκες θα γα-
ντζώνονταν απ’ οτιδήποτε για να σωθούν. Μετά το φιάσκο του δικαιώµα-
τος της ψήφου, πίστεψαν στο µύθο της εργασίας, και τα έδωσαν όλα! Ο 
καπιταλισµός, µε µεγάλη του χαρά, τις καλωσόρισε στις δηλητηριώδεις 
αγκαλιές της επίσηµης απασχόλησης, και οι νέες εργάτριες ανέπτυξαν ένα 
χαρακτηριστικό που θυµίζει τους νεόπλουτους: µεγαλύτερη αλλοτρίωση 
από τους παλιούς εργάτες. Οι µονάκριβες συµβίες του άνδρα αποτελούν 
σήµερα, ίσως, το πιο παραπλανηµένο και αναίσθητο, σε βαθµό αφασίας, 
κοµµάτι της αδικηµένης, εργαζόµενης µάζας, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται. 
Εκεί τις οδήγησε ο σεξισµός µας. Οι αριβίστριες που έχουµε στη δουλειά 
ή στο σπίτι θα θυσιάσουν τα πάντα για το χρήµα και τη δόξα, και αυτό το 

                                                 
4 Ibid, 281. 
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�άντα περιλαµβάνει κι εµάς. 
Εµάς που ευτελίσαµε τον έρωτα. Γιατί τα καταναγκαστικά πρότυπα ε-

πεκτείνονται παντού. Στο µυαλό του το αρσενικό δε γαµάει από βιολογι-
κή ενόρµηση, ούτε προσδοκώντας να ολοκληρώσει τον ατελή εαυτό του – 
να παραδοθεί άνευ όρων και, έτσι, να κατακτήσει τον άνθρωπο που ανα-
σαίνει δίπλα του – αλλά για να βάλει γκολ. Και όσο περισσότερα γκολ 
βάλει τόσο καλύτερα. Όσο καλύτερες οµάδες ξεσκίσει, τόσο σπουδαιότε-
ρος άνδρας είναι στα µάτια του αλλά και στα µάτια όλου του φίλαθλου 
κόσµου. Και η αξία του µετριέται µε το µέγεθος της οµάδας του. «Μεγά-
λη» η οµάδα του, µεγάλος κι αυτός. «Μικρή» η οµάδα του, σιωπηλός αυ-
τός. Στο τσάµπιονς λιγκ της κοινωνίας µας υπάρχει χώρος µόνο για τις 
«µεγάλες» οµάδες, οι «µικρές» πέφτουν στη Β΄εθνική. 

Στην εποχή του µεγάλου πέους και της µικρής ψυχής, το τίµηµα το 
πληρώνουν όλα τα µεγέθη. Γιατί δεν είναι σεξ αυτό που «απολαµβάνουν» 
οι άνδρες, αγοραίο ή µη. Είναι άοσµος, άγευστος και άχρωµος ποδο-
σφαιρικός αγώνας σε λασπωµένο γήπεδο. Και πώς αλλιώς, αφού εµείς και 
τα αρχέγονα αντικείµενα του πόθου µας, τα ανεξερεύνητα και αιώνια σπή-
λαια καταφυγής µας, έχουµε καταντήσει κρεατοµηχανές; Η σεξιστική κα-
ταπίεση και τα βαθιά κόµπλεξ που επιβάλλαµε σε άνδρες και γυναίκες µας 
έκλεψαν την ηδονή και την ηδύτητα. Φτηνά υποκατάστατα οι τσόντες και 
τα µπουρδέλα. Και ανείπωτη ανθρώπινη οδύνη θα συνεχίσει να παράγεται, 
ζαρωµένες ανθρώπινες ζωές να θυσιάζονται, στο βωµό της αγοραίας σε-
ξουαλικής απόλαυσης. Θέαµα και κρέας. 

Με τα σεξιστικά πρότυπα του αναίσθητου, λεφτά και γυναικά άντρα και 
της χαρωπής νοικοκυρούλας, της χαζογκόµενας ή της στυγερής µπίσνες-
γούµαν, βγάλαµε τα µάτια µας µε τα ίδια µας τα χέρια. Ο Καστοριάδης 
επέµενε: η δική µας αυτονοµία �ερνάει µέσα α�ό την αυτονοµία των άλλων. Γι’ 
αυτό, ο σεξισµός, που επιβάλλουν οι πατριάρχες και απλώς αναπαράγουν 
οι γυναίκες, η αντρική εξουσιαστική ιδεολογία ήταν ο τάφος µας. Και µαζί 
µας παρασύραµε τον πλανήτη ολόκληρο… 

Ο Αλέν, λίγο πριν αυτοκτονήσει, κάνει µία ύστατη, αλλά εκ των προτέ-
ρων καταδικασµένη, προσπάθεια στον καπιταλιστικό του περίγυρο, µήπως 
και ανακαλύψει κάποια σανίδα σωτηρίας. Μάταια. 



 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν έντυπο τυπώθηκε το Μάρτη του 2009. Η επιλογή τής µε αντί-
τιµο διακίνησής του έγινε συνειδητά, αφού εξυπηρετεί αφενός να µην πετα-
χτεί ο κόπος και οι αγωνίες όσων συνέβαλαν στη δηµιουργία του στα απα-
ξιωτικά ράφια µε τα διαφηµιστικά φυλλάδια των βιβλιοπωλείων και αφετέ-
ρου να εξασφαλιστεί η συνέχεια της έκδοσής του. 
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Το Πανεπιστήμιον της 
 Βαρβα ρότητας ενάντια στο 
μικρόψυχο κονφορμισμό 
και την τυφλή βία επιλέγει 
την άρνηση και τη δημιουρ-
γία, αρχέγονα συστατικά της 
εξέγερσης· ενάντια σε στε-
ρεότυπα και προκαταλήψεις 
εκθέτει γυμνή την τραγικά 
παραποιημένη πραγματικό-
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