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στον ιδιωτικό χώρο, κάτι που φαίνεται 
στον επαγγελματικό διαχωρισμό λόγω 
φύλου, ενώ παράλληλα αν και αποτε-
λούν πλέον το 40% του εργατικού δυ-
ναμικού, είναι μόνο το 20% εργοδοτών 
και αυτοαπασχολουμένων, το δε χά-
σμα αμοιβών, παρά τις εξαγγελίες, 
εξακολουθεί να είναι από τα υψηλότε-
ρα στην Ευρώπη. Συγχρόνως, η μερική 
απασχόληση είναι πρωτίστως γυναι-
κεία υπόθεση, όπως και η απασχόλη-
ση σε προσωρινές ή άτυπες μορφές 
εργασίας, σε οικογενειακές μονάδες 
ως συμβοηθούντα μέλη, στην αδήλω-
τη εργασία κ.ά. 

Φάκελος

Α
ν τον Μάιο του 
1929 απορρί-
φθηκε η αίτηση 
συμμετοχής της 
Αγνής Ρουσο-
πούλου στον 

πρώτο διαγωνισμό για την πρόσληψη 
εισηγητών στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας «διότι είναι γυναίκα», στο τέλος 
του ίδιου αιώνα θα μπορούσε να επι-
βληθεί, λόγω θετικών διακρίσεων, η 
παρουσία της εγγονής της σε κάποια 
αντίστοιχη θέση, με την ίδια αιτιολο-
γία: «Επειδή είναι γυναίκα». Παρά την 
εντυπωσιακή εξέλιξη στις συνθήκες 
των γυναικών που σηματοδοτούν οι 
δύο αυτές καταστάσεις, και παρά την 
ποιοτική διαφορά μεταξύ του αποκλει-
σμού και της επιβολής λόγω φύλου, θα 
αποτολμήσω τον έλεγχο μιας φαινομε-
νικά παραδοξολογικής υπόθεσης που 
υποστηρίζει ότι, από τη σκοπιά της θε-
ωρίας της δημοκρατίας και με στόχο 
τη διαμόρφωση αυτόνομων και ισότι-
μων πολιτών, και τα δύο, αποκλεισμός 
και επιβολή, είναι εξίσου μη αποδεκτά. 
Γιατί και τα δύο αποδέχονται ως δεδο-
μένη και ουσιώδη τη διάκριση γυναί-
κες/ άνδρες, που όντας εγγενώς ιε-

ραρχική διαφαίνεται όλο και περισσό-
τερο ως κοινωνικά προβληματική και 
σίγουρα ως ασύμπτωτη με τη δημο-
κρατία. Αν ισχύει η υπόθεση αυτή, και 
με δεδομένη την τεράστια εξέλιξη που 
σημειώθηκε στο σύστημα έμφυλων 
σχέσεων την αντίστοιχη περίοδο, μπο-
ρούμε θεμιτά να υποθέσουμε ότι υπάρ-
χει κάτι εγγενώς λανθασμένο στις πο-
λιτικές που ευαγγελίζονται την έμφυλη 
ισότητα. 
Aναμφίβολα η εξέλιξη των έμφυλων 
σχέσεων που συντελέστηκε τον 20ό 
αιώνα στην ελληνική κοινωνία δεν είχε 
συντελεστεί σε όλους τους προηγού-
μενους. Αρκεί να αναφερθούμε στο 
1952 και στην κατοχύρωση πολιτικών 
δικαιωμάτων των γυναικών, που εκτός 
από την ψήφο κατοχύρωναν και την 
πρόσβασή της στα όργανα και στις λει-
τουργίες του κράτους, τη συνταγματι-
κή κατοχύρωση της έμφυλης ισότητας 
και τις θεσμικές ρυθμίσεις της δεκαε-
τίας του ‘80, καθώς και τη μαζική είσο-
δο γυναικών στην αγορά εργασίας με 
παράλληλη δραματική άνοδο του επι-
πέδου εκπαίδευσής τους. Aν όμως ρω-
τήσουμε «τι σημαίνει κοινωνικά και 
πολιτικά να είναι κανείς γυναίκα» στις 

αρχές του αιώνα και αντίστοιχα στο τέ-
λος του, οι απαντήσεις θα εντυπωσία-
ζαν με το μέγεθος των παρατηρούμε-
νων αλλαγών, αλλά και με την πληθώ-
ρα των ουσιαστικών ομοιοτήτων. Γιατί 
η έμφυλη ισότητα που θεσμικά προ-
βλέπεται, βλέπουμε ότι δομικά εμπο-
δίζεται. Οι σημαντικές αλλαγές που 
σημειώθηκαν είναι αμφίβολο αν είναι 
ουσιώδεις ως προς τον εξουσιαστικό 
και ιεραρχικό χαρακτήρα του συστή-
ματος έμφυλων σχέσεων στον ιδιωτι-
κό χώρο, ενώ η κατωτερότητα στην 
κοινωνική θέση των γυναικών, συστη-
ματικών πρωταγωνιστών στη φτώχεια 
και την ανεργία, είναι σταθερά αναπα-
ραγόμενη, κάτι που δημιουργεί προ-
βλήματα και στη λειτουργία της δημο-
κρατίας: Πράγματι, οι θεσμοθετημένα 
ως κοινωνικά άνισοι στον ιδιωτικό χώ-
ρο, όσοι/ες επιφορτίζονται με ρόλους 
που κοινωνικά ιεραρχούνται ως ανώ-
τεροι/κατώτεροι, χαρακτηρίζονται 
από συστηματικές διαφορές στην πρό-
σβαση σε θέσεις κύρους και δεν μπο-
ρεί ποτέ να είναι ισότιμοι/ες και αυτό-
νομοι/ες πολίτες στον δημόσιο χώρο. 
Η θέση των γυναικών στην αγορά ερ-
γασίας είναι ενδεικτική της θέσης τους 
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Από τον αποκλεισμό λόγω φύλου στην επιβολή της γυναικείας παρουσίας

Ενώ βελτιώθηκαν σημαντικά οι συνθήκες 
διαβίωσης των γυναικών και ενώ ενδεχο-
μένως μετατοπίστηκαν τα όρια  
της κατανομής των εμφύλιων ρόλων,  
η αντιφατική εικόνα που εμφανίζεται 
στον δημόσιο χώρο και πρωτίστως στην 
εργασία και στην πολιτική καταδεικνύει 
και τα όρια της ακολουθούμενης πολιτι-
κής φύλου στην Ελλάδα
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Την ίδια περίοδο, η αύξηση της παρου-
σίας γυναικών στη Βουλή υπήρξε ση-
μαντική, αλλά οι γυναίκες εξακολου-
θούν να μην ξεπερνούν το 17% στη 
Βουλή του 2009, ακόμη και με την επι-
βολή (εν μέρει αυτοαναιρούμενων) πο-
σοστώσεων στα ψηφοδέλτια. H εικό-
να της πολιτικής εξουσίας, συνεπώς, 
παραμένει κυριαρχικά ανδρική (παρά 
τη συγκυριακή μεγάλη παρουσία γυ-
ναικών στην κυβέρνηση), ενώ είναι 
φανερό ότι σε όλες τις δομές λήψεως 
αποφάσεων οι γυναίκες υστερούν 
αριθμητικά, αφού είναι δεδομένο πως 
σε εξουσιαστικές δομές συμμετέχουν 
πρωτίστως μέλη κυρίαρχων κοινωνι-
κών κατηγοριών. Eίναι δε βέβαιο ότι η 
πολιτική περιθωριοποίηση των γυναι-
κών δεν αποτελεί την πηγή, αλλά μάλ-
λον απόρροια της κατώτερης κοινωνι-
κής θέσης που τους επιφυλάσσεται, 
κάτι που δείχνει τις δυσκολίες (και τις 
ενδεχόμενες παγίδες) της απόπειρας 
αναγωγής των γυναικών σε ουσιαστι-
κούς συμμετόχους της πολιτικής δια-
δικασίας μέσω παρεμβάσεων στο επί-
πεδο των αριθμών της πολιτικής τους 
«εκπροσώπησης». 
Ενώ βελτιώθηκαν σημαντικά οι συν-
θήκες διαβίωσης των γυναικών, και 
ενώ ενδεχομένως μετατοπίστηκαν τα 
όρια της κατανομής των εμφύλιων ρό-
λων, η αντιφατική εικόνα που εμφανί-
ζεται στον δημόσιο χώρο και πρωτί-
στως στην εργασία και στην πολιτική 
καταδεικνύει και τα όρια της ακολου-
θούμενης πολιτικής φύλου στην Ελλά-
δα. Τα ριζοσπαστικά μέτρα της δεκα-
ετίας του ‘80 δεν στόχευαν στην ανα-
τροπή των έμφυλων σχέσεων, ούτε 
στην κατάργηση των καθιερωμένων 
προτύπων φύλων. Στόχος υπήρξε η δι-
ευκόλυνση των γυναικών στην άσκη-
ση των ρόλων τους (που νομιμοποιού-
νται έτσι περαιτέρω ως δικοί τους) και 
η κατάργηση των κατάφορων αδικιών 
σε βάρος τους. H αντίληψη της «ισό-
τητας» που διέπει τη σχετική κοινωνι-
κή πολιτική εντάσσεται απόλυτα στη 
φιλελεύθερη παράδοση, αφού στο-
χεύει, κυρίως, στην τυπική εξίσωση 
των γυναικών με ένα ανδρικό πρότυ-
πο, μέσω διευκολύνσεων (ωράριο, 
παιδικοί σταθμοί, κ.ά.) ώστε ως εργα-
ζόμενες να μην εμποδίζονται από 
τους, πάντα αποκλειστικά δικούς 
τους, «γυναικείους ρόλους. Σε μετα-
γενέστερη περίοδο, οι ευρωπαϊκής 
εμπνεύσεως πολιτικές, ακόμη και εάν 
δεχθούμε ότι, ορισμένες τουλάχιστον, 
έτειναν προς την εξάλειψη των προτύ-
πων φύλου, στην ελληνική εκδοχή 
τους, εφαρμόστηκαν στη γνωστή κα-
τεύθυνση: Διευκολύνσεις, στήριξη 
ορισμένων γυναικών για την εκπλή-
ρωση των παραδοσιακών ρόλων, αύ-
ξηση της ορατότητας γυναικών, κτλ. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνέβαλαν 
στη βελτίωση της κοινωνικής θέσης 
συγκεκριμένων γυναικών, ούτε ότι 
δεν υπήρξε ποτέ πολιτική βούληση για 
ουσιαστικότερες αλλαγές, αντίθετα. 
Ωστόσο, οι πολιτικές αυτές, μέσω της 
άρρητης διάγνωσης την οποία εμπερι-
έχουν για το τι είναι έμφυλη ανισότη-
τα, δομούν το πρόβλημα που στοχεύ-

ουν να καταπολεμήσουν κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε αδυνατούν να το αντιμε-
τωπίσουν ουσιαστικά: Με σεβασμό 
στα παραδοσιακά όρια των έμφυλων 
ρόλων, ουσιαστική έμφυλη ισότητα 
δεν μπορεί ποτέ να κατοχυρωθεί. 

Γ ια να γίνει ουσιαστική η ιδιότη-
τα του πολίτη για τις γυναίκες 
δεν αρκεί ούτε η θεσμοθετη-

μένη παρουσία (επιβολή) ορισμένων 
από αυτές στη λειτουργία της δημο-
κρατίας και σε άλλους θεσμούς, ούτε 
τα μέτρα για τη διευκόλυνση στην 
άσκηση των παραδοσιακών ρόλων 
τους: η ουσιαστική καταπολέμηση της 
έμφυλης ανισότητας δεν επιτυγχάνεται 
με σεβασμό στη γενεσιουργό αιτία της. 
Δηλαδή, στη διπολικότητα του φύλου 
που είναι εγγενώς εξουσιαστική και ιε-
ραρχική. Για να λειτουργήσει ουσιαστι-
κά η δημοκρατία, χρειάζεται συνεχής 
αγώνας για την εμβάθυνση στις αρχές 
της, χρειάζεται ελεύθερους, αυτόνο-
μους, μορφωμένους, συμμετοχικούς 
και βεβαίως ισότιμους πολίτες. Πρέπει 
συνεπώς να τους διαμορφώσει. Kαι ως 
προς το φύλο, το βασικό εμπόδιο είναι 
η διχοτομία με την οποία το αντιλαμβα-
νόμαστε και το βιώνουμε, μια διχοτο-
μία εξ ορισμού ιεραρχική, η οποία είναι 
κοινωνικά καθορισμένη, παρ’ ότι σε 
επίπεδο άρρητης αποδοχής την ανά-
γουμε στη φύση. H κυρίαρχη ιδεολογι-
κά ταύτιση των γυναικών με τη φύση 
και ο σεβασμός της μυθικής «γυναικεί-
ας διαφορετικότητας» εξακολουθούν 
να εμποδίζουν την ουσιαστική αναγω-
γή των γυναικών σε πραγματικά ισότι-
μες με τους άλλους πολίτες. Συνεπώς, 
οι γυναίκες «ως γυναίκες», ως το κατώ-
τερο μέλος ενός διπόλου, δηλαδή, δεν 
θα γίνουν ποτέ ισότιμες με τους άν-
δρες. Η επιταγή της «ισότητας των δύο 
φύλων» μοιάζει μάλιστα εγγενώς ανέ-
φικτη, στον βαθμό που άνδρες και γυ-
ναίκες συγκροτούνται εξ ορισμού ως 
άνισοι, γι’ αυτό και οι πολιτικές που την 
υπηρετούν έχουν πολύ περιορισμένη 
επιτυχία. 

H μειωμένη παρουσία γυναι-
κών στις δομές λήψεως απο-
φάσεων εικονογραφεί με 

τον πιο έκδηλο τρόπο την αντίφαση με-
ταξύ της υποτέλειας που επιφυλάσσεται 
στις γυναίκες στον ιδιωτικό χώρο και της 
οικουμενικής ισότητας των δικαιωμά-
των, η οποία αφορά τους «ελεύθερους 
και ίσους» πολίτες, θεωρητικά ανεξαρ-
τήτως φύλου. Δείχνει, δηλαδή, ότι προ-
βληματική είναι η σχέση της δημοκρατί-
ας με το σύστημα έμφυλων σχέσεων, 
και όχι «απλώς» με τις γυναίκες. Συνε-
πώς υποδεικνύει και την κατεύθυνση 
των μέτρων που θα πρέπει να θεσμοθε-
τηθούν ώστε η ιδιότητα του πολίτη να 
χωρέσει πραγματικά όλες και όλους: Μέ-
τρα αντισεξιστικά σε όλους, ανεξαιρέ-
τως, τους τομείς, που ενώ θα καταπολε-
μούν τον (γυναικείο) αποκλεισμό, θα 
προσφέρουν μια προοπτική ενός άλλου 
κόσμου, στον οποίο η ταυτότητα φύλου 
δεν θα είναι δεδομένη, δεν θα λειτουργεί 
κανονιστικά και περιοριστικά, δεν θα 
οριοθετεί διαδρομές ζωής και όνειρα, 
δεν θα αποτελεί εμπόδιο στην αυτο-
πραγμάτωση. Ναι, γίνεται. 

Η 
επίθεση ήταν 
«άνανδρη», η 
στάση «αντρί-
κια», το κρά-
τος «επανδρώ-
νεται» ακόμη 

κι όταν πρόκειται μόνο για πρόσληψη 
γυναικών, στα κόμματα υπάρχει «λει-
ψανδρία», τα παιδιά «ανδρώθηκαν». 
Φράσεις που απαντούν σε αφθονία 
στον δημόσιο χώρο. Στο Πανεπιστή-
μιο Αθηνών επί χρόνια, παρά τις δια-
μαρτυρίες, παρά τις διαβεβαιώσεις, 
παρά την απόφαση της Συγκλήτου που 
υιοθέτησε αίτημα του Γραφείου Ισότη-
τας, σε κάθε εξεταστική περίοδο, πρέ-
πει να υπογράφω τα βαθμολόγια σβή-
νοντας τη λέξη «Ο Διδάσκων» και γρά-
φοντας με το χέρι «Η Διδάσκουσα». Το 
ίδιο πρέπει να κάνω όταν υπογράφω 
αποδείξεις: σβήνω το «Ο εισπράξας» 
και γράφω «Η εισπράξασα». Το ίδιο με 
τις βεβαιώσεις, τις δηλώσεις, τις αιτή-
σεις, κτλ. Σβήνω το «Ο Βεβαιών», «Ο 
Δηλών», «Ο Αιτών» και γράφω μόνη 
μου «Η Βεβαιούσα», «Η Δηλούσα», «Η 
Αιτούσα». Ασκήσεις ματαιότητας… 
Πόσες, και για πόσο ακόμη, θα έχουν 
την αντοχή, την επιμονή και την ετοι-
μότητα να διορθώνουν τα κακώς κεί-
μενα; Και γιατί πρέπει οι γυναίκες μό-
νες τους να φροντίζουν για την αποκα-
τάσταση μιας καταφανώς άνισης με-
ταχείρισης όταν οι άνδρες, σε 
αντίστοιχες περιστάσεις, δεν έχουν τί-
ποτε να σκεφθούν; 
Πάνω από το μισό του πληθυσμού συ-
στηματικά παραγκωνίζεται, αγνοεί-
ται, τοποθετείται στο περιθώριο για 
εκατονταετίες, και πρέπει μόνες τους 
οι γυναίκες να υπενθυμίζουν ότι κάτι 
πρέπει να γίνει γι’ αυτό. Και όχι μόνο 

δεν εισακούγονται όταν επισημαίνουν 
όσα πρέπει να αλλάξουν, αλλά συνή-
θως αντιμετωπίζονται με ειρωνεία, 
καχυποψία, δυσφορία και συγκατά-
βαση. Οι αιτιάσεις τους εκλαμβάνο-
νται ως απειλή σε εγκατεστημένες 
πρακτικές και νοοτροπίες (σαν να 
προσπαθούν να εκπορθήσουν φρού-
ρια που δικαιωματικά δεν είναι γι’ αυ-
τές), ενώ η όποια διευθέτηση θεωρεί-
ται καταχρηστική παραχώρηση σε 
παράλογες απαιτήσεις 
Εχουν γίνει, ασφαλώς, πολλά και μεγά-
λα βήματα. Ομως οι διακρίσεις σε βά-
ρος των γυναικών, έκδηλες ή λανθά-
νουσες, κάθε άλλο παρά έχουν εκλεί-
ψει. Στον δημόσιο χώρο οι επιτυχημέ-
νες επαγγελματίες παρουσιάζονται ως 
κάτι αξιοπερίεργο, στους χώρους δου-
λειάς όπου βιώνουν την υποτίμηση, 
την έλλειψη σεβασμού και συχνά τις 
διάφορες μορφές σεξουαλικής παρε-
νόχλησης, γνωρίζουν αργά ή γρήγορα 
τη λεγόμενη γυάλινη οροφή που με 
επώδυνο τρόπο συμπιέζει τις φιλοδο-
ξίες και την ανέλιξή τους. Στις διαφη-
μίσεις, εκτός των σεξιστικών στερεο-
τύπων, οι γυναίκες προβάλλονται ως 
ανίδεες που περιμένουν να μάθουν 
από τον σύζυγο πώς πρέπει να κάνουν 
τις συναλλαγές τους, ενώ ακόμη και 
σήμερα φυσικός χώρος των γυναικών 
θεωρείται η οικογένεια και το σπίτι. Εί-
δατε κάποιον άνδρα να ερωτάται για 
το αν μπορεί να συνδυάζει καριέρα και 
οικογένεια; Ποτέ. Γιατί θεωρείται αυ-
τονόητο πως αυτή είναι μέριμνα των 
γυναικών. 
Το ανησυχητικό, και δυσάρεστο, δεν εί-
ναι μόνο ότι το φαινόμενο επιμένει, αλλά 
ότι προσπάθειες προς την κατεύθυνση 

Κατέκτησε νέα 
επαγγέλματα αλλά 
της αρνήθηκαν την 
εξέλιξη ››

«ΝΑΙ»  
ΣΤΙΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ 
ΒΑΣΩ ΚΙΝΤΗ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών έχουν σφραγίδα κοινωνική 
και είναι ευθύνη της κοινωνίας να λάβει μέτρα για να τις άρει
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της εξάλειψής του συναντούν μια ευρύ-
τερη αντίσταση ακόμη και από γυναίκες. 
Μια τέτοια περίπτωση είναι οι λεγόμενες 
πολιτικές θετικής διάκρισης. 
Οι γυναίκες θεωρούν ότι η λήψη τέ-
τοιων μέτρων, π.χ. οι ποσοστώσεις, 
όπως η υποχρέωση του 30% στις υπο-
ψηφιότητες για τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές, είναι σαν να αντιμετωπίζονται 
ως υποδεέστερες, σαν να χρειάζονται 
ειδική προστασία, σαν να μην μπορούν 
να τα καταφέρουν μόνες τους. 
Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία δείχνει 
ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν 
μόνες τους, τουλάχιστον σε μεγά-
λους αριθμούς. Οχι γιατί υστερούν, 
όχι γιατί δεν έχουν τις γνώσεις ή τις 
ικανότητες, αλλά γιατί είναι έτσι συ-
γκροτημένα τα πράγματα που οι συν-
θήκες δεν τις ευνοούν για να προχω-
ρήσουν. Φταίνε οι γυναίκες που ενώ 
είναι πάνω από το 50% του φοιτητι-
κού πληθυσμού, συχνά αριστεύο-
ντας, στη συνέχεια αποτελούν ένα 
ελάχιστο μέρος του διδακτικού προ-
σωπικού (άνισα κατανεμημένου σε 
ειδικότητες), ειδικά στις υψηλές βαθ-
μίδες, ενώ πρακτικά αποκλείονται 
απ’ όλες τις θέσεις εξουσίας και διοί-
κησης; 

Ε ίναι ήττα για τις γυναίκες, και 
νίκη της κυρίαρχης άποψης, 
να υποστηρίζεται ότι είναι δι-

κό τους πρόβλημα, των γυναικών δη-
λαδή, που δεν διακρίνονται στον δημό-
σιο βίο ή δεν προχωρούν στην επαγ-
γελματική τους ζωή. Αυτό υπονοείται 
όταν λέγεται ότι μόνες τους μπορούν 
να τα καταφέρουν, ότι αν προσπαθή-
σουν αρκετά, οι πόρτες γι’ αυτές θ’ 
ανοίξουν. Λες και το πρόβλημα είναι 
ότι οι γυναίκες δεν προσπαθούν αρκε-
τά. Οι διακρίσεις σε βάρος των γυναι-
κών έχουν σφραγίδα κοινωνική και εί-
ναι ευθύνη της κοινωνίας συνολικά να 
πάρει μέτρα για να τις άρει. Οι γυναίκες 
που είναι αντίθετες σε τέτοια θετικά 
μέτρα υποστήριξης των γυναικών, όχι 
μόνο δεν εναντιώνονται στην κυρίαρ-
χη άποψη που βάζει πολλαπλά εμπό-
δια στην εξέλιξή τους, αλλά υιοθετούν 
και στηρίζουν την άποψη αυτή στιγμα-
τίζοντας τις υπόλοιπες γυναίκες ως μη 
ικανές. Είναι σαν να δέχονται ότι οι άν-
δρες συνάδελφοί τους προχωρούν μό-
νο με την αξία τους, ότι δεν υπάρχουν 
εγκατεστημένες δομές και πρακτικές, 
θεσμικά και άτυπα δίκτυα, που τους δί-
νουν εκ προοιμίου πλεονέκτημα, το 
οποίο μάλιστα μοιάζει τόσο φυσικό 
που είναι πλέον αόρατο. Και μόνο οι 
μεγάλοι αριθμοί των ανδρών σε 
οποιονδήποτε χώρο δείχνει πόσο πιο 
φιλόξενοι είναι οι χώροι αυτοί γι’ αυ-
τούς και πόσο λιγότερο φιλικοί για τις 
γυναίκες. Τα θετικά μέτρα υπέρ των 
γυναικών δεν αποκαθιστούν μόνο τις 
αδικίες που εξακολουθούν να διαπράτ-
τονται εις βάρος τους, αλλά μπορούν 
να φέρουν μεγαλύτερους αριθμούς γυ-
ναικών στο προσκήνιο αποκαθιστώ-
ντας όχι μόνο τη δημοκρατική αντι-
προσώπευση του πληθυσμού, αλλά 
προβάλλοντας ένα πιο ισορροπημένο 
και δίκαιο μοντέλο της κοινωνίας.

«ΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΩΣ  
ΛΑΛΟΥΝΤΕΣ ΝΟΜΟΙ» 
ΘΑΝΑΣΗΣ Κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Η μειονεκτική θέση της γυναίκας έχει θεμελιωθεί από χρόνια στη βάση σχετικών νόμων

Η 
μειονεκτική 
θέση της γυ-
ναίκας στη νε-
οελληνική κοι-
νωνία προβάλ-
λει ανάγλυφα 

μέσα από τον νομικό λόγο, όπως εκφέ-
ρεται στους νόμους, στις δικαστικές 
αποφάσεις και στα θεωρητικά κείμενα 
τουλάχιστον ως το 1983, έτος της κα-
ταλυτικής νομοθετικής μεταρρύθμι-
σης. Ο νομικός λόγος, ιδίως του μεσο-
πολέμου και των πρώτων μεταπολεμι-
κών χρόνων, είναι έκδηλα απαξιωτικός 

για το γυναικείο φύλο. Στην ουσία η 
γυναίκα είναι εκτός του νομικού λόγου 
(βλ. Χρ. Τσακιστράκη, «Το δίκαιο ως 
λόγος και η γυναίκα ως η εκτός λόγου 
ξενότητα», στον τόμο το σώμα, το φύ-
λο και η έμφυλη διαφορά, επιμ. Μαρ. 
Μαροπούλου, 2009, σ. 80 επ.). 
Η απουσία αυτή παρατηρείται κατά 
πρώτο λόγο στο επίπεδο των σημαινό-
ντων. «Οι αρσενικώς λαλούντες νόμοι 
περιλαμβάνουσι συνήθως και το θήλυ 
γένος», διαπίστωνε το 1877 ο Βασ. Οι-
κονομίδης. Και είναι χαρακτηριστικό 
ότι και στη γλώσσα του ισχύοντος Συ-
ντάγματος δεν υπάρχουν «Ελληνίδες», 
αλλά μόνο «Ελληνες», σαν η Ελλάδα 
να ήταν χώρα αποκλειστικά αρρένων! 
«Οι Ελληνες είναι ίσοι ενώπιον του νό-
μου», διακηρύττει το άρθρο 3, «οι Ελ-
ληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχο-
νται…», το άρθρο 11, οι Ελληνες έχουν 
δικαίωμα στη δωρεάν παιδεία (άρθρο 
16), κοκ. Προς αποφυγή, πάντως, πα-
ρανοήσεων αναθεωρητικός συντακτι-
κός νομοθέτης αισθάνθηκε την ανά-
γκη να αναφέρει ρητά το «Ελληνες και 
Ελληνίδες έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
υποχρεώσεις» (άρθρο 3 §2). 
Αν ο γλωσσικός αποκλεισμός του γυ-

ναικείου φύλου από το νομοθετικό λε-
ξιλόγιο λειτουργεί σε επίπεδο σημαινό-
ντων και έχει συμβολική σημασία, η 
περιθωριοποίηση των Ελληνίδων από 
το περιεχόμενο των νομοθετικών κει-
μένων τις καθιστούσε «ολίγον πολί-
τες»! Αρκεί η υπενθύμιση ότι οι Ελλη-
νίδες απέκτησαν το δικαίωμα του εκλέ-
γειν και του εκλέγεσθαι στις βουλευτι-
κές εκλογές με το Σύνταγμα του 1952. 
Είχε προηγηθεί (1930) το δικαίωμα των 
Ελληνίδων να ψηφίζουν, όχι όμως και 
να εκλέγονται, στις δημοτικές εκλο-
γές, εφόσον ήσαν εγγράμματες! 
Χαρακτηριστική της στάσης αυτής 
του έλληνα νομοθέτη ήταν η μεταχεί-
ριση των γυναικών από το οικογενεια-
κό δίκαιο. «Ο ανήρ είναι η κεφαλή της 
οικογενείας και αποφασίζει περί πα-
ντός ό,τι αφορά τον οικογενειακόν βί-
ον, ενόσω η απόφασις αυτού δεν παρί-
σταται ως κατάχρησις δικαιώματος» 
διακήρυττε με τον απαραίτητο στόμ-
φο το άρθρο 1387 του Αστικού Κώδι-
κα. Η ελληνίδα μητέρα δεν είχε αποφα-
σιστικό λόγο ούτε για τα ανήλικα παι-
διά της, αφού οι σχετικές αποφάσεις 
λαμβάνονταν αποκλειστικά από τον 

››

Αν ο γλωσσικός αποκλεισμός  
του γυναικείου φύλου από το νομοθετικό 
λεξιλόγιο λειτουργεί σε επίπεδο 
σημαινόντων και έχει συμβολική σημασία, 
η περιθωριοποίηση των Ελληνίδων  
από το περιεχόμενο των νομοθετικών 
κειμένων τις καθιστούσε «ολίγον 
πολίτες»

Οταν οι γυναί-
κες ήταν ο 
στυλοβάτης 
της οικονομίας 
στο χωριό
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αν τύχαινε να πεθάνει ο πατέρας, όσο 
τα παιδιά ήσαν ανήλικα, η μητέρα δεν 
κατελάμβανε τη θέση του, αλλά ήταν 
επίτροπος, υπό τον έλεγχο του παρε-
πιτρόπου και του συγγενικού συμβου-
λίου. Αν μάλιστα κυοφορούσε, μετά 
τον θάνατο του συζύγου της, έπρεπε 
να διορισθεί «εμβρυωρός», που επό-
πτευε επί της κοιλίας της(curator 
ventris)! 
Οι ρυθμίσεις αυτές, που ίσχυσαν ως το 
1983, έβρισκαν ευνοϊκό έδαφος στην 
πλειονότητα των δικαστών, εμφορού-
μενων από την ίδια ανδροκρατική αντί-
ληψη. Ετσι το 1963 το Πρωτοδικείο 
Αθηνών (23195/1983) δέχθηκε ότι ο 
σύζυγος είχε δικαίωμα να ελέγχει την 
αλληλογραφία της συζύγου του, ως θε-
ματοφύλακας της οικογενειακής τάξης. 
Το 1962, ο Αρειος Πάγος (635/1962) 
απεφάνθη ότι η άρνηση της συζύγου να 
παραιτηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
όπως αποφάσισε ο σύζυγος, συνιστού-
σε υπαίτιο παράπτωμα που δικαιολο-
γούσε το διαζύγιο σε βάρος της! Ειλικρι-
νέστερο, το Εφετείο Κερκύρας (4/1967) 
επικαλείται, προκειμένου να δικαιολο-
γήσει αντίστοιχη απαγόρευση, «τας πε-
ρί του γάμου αντιλήψεων της ελληνικής 
κοινωνίας». 

Τ ο θεσμικό αυτό πλαίσιο απο-
τύπωνε την ιδεολογία των νο-
μικών για τη θέση της Ελληνί-

δας στην κοινωνία. «Η Ελληνίς σήμε-
ρον αναγνωρίζει αβιάστως την υπερο-
χήν του ανδρός εν τη οικογενειακή 
ζωή. Δεν βλέπομεν δε τον λόγον εκτός 
της σπευδούσης απομιμήσεως, να αλ-
λοιώσωμεν την νοοτροπίαν της Ελλη-
νίδος» διαπίστωνε ο Ηλ. Αναστασιά-
δης στην Αναθεωρητική Επιτροπή για 

συμπληρώνει ο Α. Ζηλήμων: «Τώρα 
βεβαίως, όταν ομιλώμεν περί της υπε-
ροχής του ανδρός, δεν δυνάμεθα να 
ομιλώμεν περί βιαιοπραγιών του αν-
δρός κατά της συζύγου ή αναρμόστου 
συμπεριφοράς ή βαναυσοτήτων (!). 
Θέλω μόνον να διοική ο ανήρ». Και το 
αποκορύφωμα: «Δεν είναι δυνατόν να 
πείσωμεν τον κόσμον, ότι η γυνή εν πά-
σι είναι ίση με τον άνδρα. Ενθυμούμαι 
δε ότι ο Πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Παρισίων Henri Robert εις 
άρθρον του με τίτλον “Η δικηγορίνα”, 
γράφει ότι η γυνή δεν είναι δυνατόν να 
ευδοκιμήση ως δικηγόρος, διότι στε-
ρείται της μυικής εκείνης δυνάμεως, η 
οποία είναι απαραίτητος όπως αντι-
κρούση μίαν πάλην επί του δικαστικού 
βήματος (...)» (Π. Θηβαίος). 
Παρόμοια φληναφήματα, που ευτυ-
χώς τα ακύρωσε η ζωή, οδηγούσαν σε 
ένα απλουστευτικό και ανορθολογικό 
νομικό λόγο, υποτιμητικό για το γυναι-
κείο φύλο, που μόνο κατά παραχώρη-
ση μετείχε του νομικού συστήματος. 
Επιβεβαίωση στο άρθρο 1575 Αστικού 
Κώδικα, όπου διαβάζει κανείς ότι «σ’ 
αυτή τη διαθήκη μπορούν να είναι μάρ-
τυρες και γυναίκες»! Αυτή η λεξούλα, 
το «και», αποδίδει πλήρως την αντίλη-
ψη για την κατά παραχώρηση ένταξη 
της γυναίκας στο δίκαιο. Και αν σήμε-
ρα η δικαιοσύνη και η ισότητα έχουν 
αποκατασταθεί, καλό είναι «οι αρσενι-

κώς λαλούντες νόμοι» να υπενθυμίζο-
-

του νεοσυντηρητισμού εκκολάπτονται 
απόψεις, που στο όνομα της γυναικεί-
ας αυτοδιάθεσης προτείνουν την εκού-

σια υποταγή της γυναίκας στον άνδρα. 
Κάποιες, μάλιστα, φορές καταλήγουν 
και σε νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως 
συνέβη με το συζυγικό επώνυμο. Στις 
απόψεις αυτές, πέρα από το αυτονόη-

Πρωταγωνίστριες 
στην ορεινή  
Ελλάδα

H
Ε l i s a b e t h 
Βadinter είναι 
μια από τις ση-
μαντικότερες 
εκπροσώπους 
του γαλλικού 

φεμινισμού, μιας παράδοσης σκέψης 
που τοποθετεί τη γυναικεία χειραφέτη-
ση στη συνέχεια του διαφωτιστικού εγ-
χειρήματος και διεκδικεί την ισότητα και 
τη μείξη (mixite) των δύο φύλων στη βά-
ση του ότι «αυτό που τα ενώνει είναι πιο 
σημαντικό από αυτό που τα διαχωρίζει». 
Η ιδρυτική θέση του: «οι διαφορές ανά-
μεσα στα φύλα είναι ένα μη φυσικό, επο-
μένως άρσιμο, πολιτιστικό επιφαινόμε-
νο», προσδιόρισε τον αγώνα για τη διεκ-
δίκηση της γυναικείας ατομικότητας, 
αυτονομίας και ισότητας κατά το μεγα-
λύτερο μέρος του 20ού αι. 
Στο τελευταίο βιβλίο της που τιτλοφο-
ρείται «Le conflit: la femme et la mere» 

(Η σύγκρουση: Η μητέρα και η γυναί-
κα) (Flammarion, Παρίσι, 2010) κατα-
πιάνεται με ένα σημερινό κοινωνικό 
«παράδοξο», μια σιωπηλή αντεπανά-
σταση, όπως την αποκαλεί, που συνε-
χώς κερδίζει έδαφος την τελευταία τρι-
ακονταετία εντός των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών της προχωρημένης νεωτε-
ρικότητας: τη «νέα» επάνοδο της μη-
τρότητας στην καρδιά του γυναικείου 
πεπρωμένου αλλά και μια ποιοτική 
«αναβάθμισή» της, μέσω της (επαν)εγ-
γραφής της στην ανασυρμένη από το 
παρελθόν κατηγορία του «φυσικού». 
Αυτή η «επιστροφή» σε μια βαρυσή-
μαντη και ολοκληρωτική για τη σύγ-
χρονη γυναικεία ταυτότητα ουσιοκρα-
τική και φυσιοκρατική μητρότητα ηχεί 
παράταιρα και ειρωνικά για τη μεταπα-
τριαρχική ευρωπαϊκή κατάσταση 
πραγμάτων. Εδώ η γυναικεία παρου-
σία σε όλους τους εργασιακούς και πο-

λιτικούς χώρους έχει πλέον νομιμοποι-
ήσει μια ποικιλία γυναικείων τρόπων 
ζωής πέρα από τη μητρότητα και οι ια-
τρικά υποβοηθούμενοι τρόποι αναπα-
ραγωγής έχουν υπονομεύσει τις ως 
τώρα παραδοσιακές εννοιολογήσεις 
της. Η τεκνοποιία έχει προ πολλού 
εγκαταλείψει την τάξη του φυσικού 
προορισμού (διαιώνιση του είδους), 
της νομοτέλειας ή του ηθι-
κού(θρησκευτικού) καθήκοντος. Κο-
ντολογίς έχει φύγει από τον χώρο της 
ανάγκης και έχει εγκατασταθεί στον 
χώρο της ελευθερίας. Είναι μια υποκει-
μενική (ελεύθερη) επιλογή συνδεδεμέ-
νη με την ατομική επιθυμία και υπό αυ-
τή την έννοια υπακούει σε μια ετερο-
γένεια λόγων για τους οποίους «θέλει 
ή δεν θέλει κανείς ένα παιδί» και, επο-
μένως, σε πολλούς τρόπους «να είναι 
ή να μην είναι κάποια μητέρα». 

ΤΑ ΝΕΑ(;) ΜΟΝΤΕΛΑ  
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
Η ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Οσο συγχέεται η γυναικεία με τη μητρική ταυτότητα τόσο οι γυναίκες θα αποδεσμεύονται 
από την τελευταία

››

το ότι η «εκούσια δουλεία» δεν παύει 
να είναι δουλεία, απάντηση δίνει πα-
λαιό γνωμικό: «Δεν με νοιάζει το ποντί-

δρόμος που ανοίγει»...
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Το νέο πρότυπο της «φυσικής» μητέ-
ρας βρίσκει απήχηση στις σύγχρονες 
γυναίκες των μεσαίων στρωμάτων, θυ-
γατέρες των φεμινιστριών των δεκαε-
τιών του ‘60 και ‘70, από τις οποίες 
έχουν παραλάβει ως αυτονόητα δεδο-
μένα τις κατακτήσεις των δικών τους 
αγώνων, δηλαδή ένα διευρυμένο φά-
σμα εμπειριών ζωής, την αποκόλληση 
από τον ως πρόσφατα θεωρούμενο ως 
μοναδικό στόχο γυναικείας ολοκλή-
ρωσης, το παιδί, τη σεξουαλική ελευ-
θερία και περισσότερη ειλικρίνεια ως 
προς τις ανομολόγητες, επώδυνες 
όψεις της μητρότητας, την κούραση, 
τη μοναξιά, την ενοχοποίηση, τις στε-
ρήσεις, τα εμπόδια,, με τις οποίες οι 
πρώτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να 
αναμετρηθούν ορθολογικά. 
Ωστόσο, παράγοντες όπως η σημερινή 
οικονομική κρίση και η ανεργία που 
πλήττει τις γυναίκες, οι απογοητεύσεις 
(κρίση αυτοεκτίμησης/κρίση ταυτότη-
τας) που δοκιμάζουν στους επαγγελ-
ματικούς χώρους, όσο και η ένταση 
που γεννά η διαχείριση του ζεύγματος 
μητρότητα - εργασία και τα σχετικά 
προβλήματα (πώς να εναρμονιστούν 
μητρότητα και επάγγελμα, μητρότητα 
και επαγγελματική έμφυλη ισότητα) 
στην επίλυση των οποίων έχουν δοκι-
μαστεί, ανεπιτυχώς, λογής κοινωνικές 
πολιτικές στην Ευρώπη, δεν συνιστούν 
τα γενεσιουργά αίτια του φαινομένου. 
Πρόκειται για την αναγκαία αλλά όχι 
και επαρκή συνθήκη εμφάνισής του. 

ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  
ΤΗΣ «ΦΥΣΙΚΗΣ»  
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 
Τρεις ιδεολογίες αγγλοσαξονικής προ-
έλευσης, τοποθετημένες σε διαφορε-
τικούς ορίζοντες, συνεργούν αποτελε-

σματικά στη δημιουργία του νέου «φυ-
σικού» μοντέλου μητρότητας. Η πρώ-
τη στοχεύει στην «οικολογικοποίηση» 
της ιδεώδους μητρότητας». Με σύμμα-
χό τους την αυξανόμενη οικολογική 
ευαισθητοποίηση των σημερινών συ-
νειδήσεων οι οπαδοί του «φυσικού» 
(κατ’ οίκον ή σε εναλλακτικά μαιευτή-
ρια) «ήπιου» (αντι-ιατρικού, αντι-
τεχνητού) τοκετού πολλαπλασιάζο-
νται. Οι επιστημονικές πρακτικές ανα-
κούφισης των ωδίνων του τοκετού 
αντιμετωπίζονται εχθρικά, «οι ωδίνες 
είναι μια γυναικεία μυητική τελετουρ-
γία στη φύση και στη ζωή». 
Αποκορύφωμα της «φυσικοποίησης» 
της καλής μητρότητας αποτελεί το 
ύψιστο μητρικό καθήκον, ο παρατετα-
μένος (πάνω από 6 μήνες) θηλασμός, 
«η κατ’ εξοχήν γυναικεία τέχνη», σε 
αντίθεση προς την τεχνητή γαλουχία. 
Καλή μητέρα είναι η θηλάζουσα με ό,τι 
κάτι τέτοιο συνεπάγεται: παράταση 
της σωματικής σύνδεσης μητέρας - 
παιδιού, μητρότητα «πλήρους απα-
σχόλησης». 
Η δεύτερη ιδεολογία επανενεργοποιεί 
έναν παλιό «τόπο», το μητρικό ένστι-
κτο, μέσα από νεώτερες διατυπώσεις: 
τη θεμελιωμένη σε πορίσματα από τον 
χώρο της ηθολογίας (η επιστήμη της 
μελέτης της ζωικής συμπεριφοράς) 
σχετικά πρόσφατη θεωρία του μητρι-
κού δεσμού (bonding) με το παιδί. Η 
γυναίκα, αναγόμενη στην τάξη των 
πρωτευόντων θηλαστικών, δημιουργεί 
δεσμό αγάπης με το νεογέννητο αυτο-
ματικά και άμεσα χάρη σε μια νευρο-
βιο-χημική (ορμονική) διαδικασία που 
ενεργοποιείται στον οργανισμό της 
αμέσως μετά τη γέννηση και κατά την 
περίοδο της γαλουχίας. Σε αυτή την 
κρίσιμη χρονική φάση επιβάλλεται η 
φυσική συνεχής σωματική πρόσδεση 
μητέρας - παιδιού για την ίδρυση αρμο-

νικών σχέσεων μεταξύ τους και την 
ομαλή εξέλιξη του νεογέννητου. Η 
άποψη αυτή σήμερα επιζητεί την επέ-
κταση του κρίσιμου χρόνου πρόσδε-
σης μητέρας - παιδιού στον έναν χρόνο 
και πλέον. 
Η τρίτη ιδεολογική συνιστώσα έχει φε-
μινιστική προέλευση. Προέρχεται από 
μια τροπή της φεμινιστικής σκέψης τη 
δεκαετία του ‘80, γνωστή ως δεύτερο 
φεμινιστικό ρεύμα ή διαφοριστικός 
φεμινισμός. Βασισμένο σε μια ουσιο-
κρατική ανάγνωση της έμφυλης δια-
φορετικότητας, το ρεύμα αυτό διεκδι-
κεί την υπαγωγή των βιο-κοινωνικών 
διαφορών σε καθεστώς θετικής ανα-
γνώρισης και επαναξιοδότησης. Η 
εμπειρία της μητρότητας, η κατ’ εξο-
χήν διαφορά, επιστρέφει στον πυρήνα 
της φεμινιστικής προβληματικής, υπε-
ραξιοδοτημένη αυτή τη φορά ως πηγή 
από την οποία απορρέει μια ιδιαίτερη 
«γυναικεία» ηθική, η ηθική του φροντί-
ζειν (care), δυνητικό μοντέλο για τη δη-
μόσια σφαίρα. 
Το παράδοξο σε αυτήν την επιχείρηση 
επαναφυσικοποίησης και υπεραξιοδό-
τησης της μητρότητας νοουμένης πλέ-
ον ως ατομικής επιλογής είναι πως ενα-
ποθέτει στους ώμους των σημερινών 
γυναικών ένα βάρος που τις αφορά 
αποκλειστικά μεγαλώνοντας τον κύκλο 
ευθύνης τους. Οσο η μητρότητα φεύγει 
από την τάξη του αυτονόητου και του 
αυθόρμητου και εισέρχεται στην τάξη 
της ατομικής απόφασης τόσο γίνεται 
μια ιδιαίτερα επώδυνη και ολοκληρωτι-
κή απασχόληση για τις γυναίκες. Το έμ-
βρυο και το νεογέννητο έχουν ιδιαίτε-
ρες απαιτήσεις και είναι φορείς δικαιω-
μάτων. Το έμβρυο αντιλαμβάνεται τα 
πάντα και το μικρό παιδί είναι ήδη ένας 
ενήλικος που απαιτεί ανάλογη συμπερι-
φορά από τους ενήλικους γονείς του. Οι 
μητρικές ευθύνες ξεκινούν ήδη από τη 

στιγμή της σύλληψης. Οι κίνδυνοι 
στους οποίους εκθέτει τον εαυτόν της 
πολλαπλασιάζονται, το ίδιο και οι μι-
κρές και μεγάλες προφυλάξεις που 
οφείλει να πάρει καθώς και οι απαγο-
ρεύσεις και οι μικρο-πειθαρχίες με τις 
οποίες οφείλει να συμμορφωθεί «αν θέ-
λει να είναι καλή μητέρα». 
Οσο αυτή η μητρότητα γίνεται ένα 
εντατικό, ανελαστικό, ολοκληρωτικό 
μέγεθος, τόσο αποβαίνει μη διαχειρί-
σιμη, δυσπροσάρμοστη και συγκρου-
σιακή κατά τη συνύπαρξή της με τις 
άλλες γυναικείες επιδιώξεις (της γυναί-
κας, συζύγου, εργαζομένης κ.λπ.). 
Δεν πρέπει λοιπόν να απορεί κανείς με 
τις σύγχρονες διαστάσεις της υπογεν-
νητικότητας. Στις σημερινές συνθή-
κες, όσο θα συγχέονται η γυναικεία με 
τη μητρική ταυτότητα τόσο οι σύγχρο-
νες γυναίκες θα οδηγούνται στην εκού-
σια αποδέσμευσή τους από αυτήν. Και 
όσο θα εσωτερικεύεται το πρότυπο 
της φυσικής μητρότητας τόσο θα πα-
ρατηρείται το πρωτοφανές φαινόμενο 
της επιλογής της ατεκνίας (childfree), 
σε αντιδιαστολή προς την παλαιότερη 
μη ηθελημένη ατεκνία (childless), ως 
μια ιδιαίτερη γυναικεία κατάσταση. 
Και η γαλλική εξαίρεση 
Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα 
αποτελεί η Γαλλία. Δίχως την ιδανική 
οικογενειακή πολιτική, σε σύγκριση 
με τις υπόλοιπες Ευρωπαίες, οι Γαλλί-
δες έχουν το υψηλότερο ποσοστό γεν-
νητικότητας στην Ευρώπη, γίνονται 
μητέρες σε προχωρημένη ηλικία (κατά 
μ.ο. στην ηλικία των τριάντα ετών), επι-
στρέφουν νωρίς μετά τον τοκετό στη 
δουλειά και δεν επιλέγουν την επαγ-
γελματική ημιαπασχόληση μετά τη 
δεύτερη γέννα. Και βέβαια απογαλα-
κτίζουν νωρίς, με την έξοδο από το 
μαιευτήριο. Με άλλα λόγια, με τους 
όρους του φυσικού παραδείγματος εί-
ναι «μέτριες» μητέρες. 

Η στάση αυτή ωστόσο απορ-
ρέει από μια ιδιαίτερη αντί-
ληψη μητρότητας με ιστο-

ρικό βάθος τεσσάρων αιώνων, άμεσα 
συνυφασμένης με τη θέση της γυναί-
κας στη γαλλική κοινωνία. Ηδη από 
τον 18ο αιώνα το γυναικείο ιδεώδες 
δεν εξαντλούνταν στη μητρότητα. Αυ-
τή αποτελούσε ένα αναγκαίο καθή-
κον, όχι όμως έναν τρόπο γυναικείας 
ολοκλήρωσης. Ηδη από τον 13ο αι. οι 
αριστοκράτισσες εμπιστεύονταν τα 
βρέφη τους σε επαγγελματίες τρο-
φούς. Τον 18ο αι. η συνήθεια αυτή, 
πρόδρομος του μπιμπερό, θα εξαπλω-
θεί σε όλα τα αστικά στρώματα. Η γαλ-
λική κοινωνία διατηρεί διακριτό το γυ-
ναικείο από τον μητρικό ρόλο. Ας μη 
λησμονούμε εξάλλου πως αυτή η κοι-
νωνία επινόησε και θεσμοθέτησε πρώ-
τη τους βρεφικούς (creche) και νηπια-
κούς σταθμούς (ecole maternelle). 
Ισως σε αυτήν τη χαλαρή μητρότητα 
«μερικής απασχόλησης» οφείλονται 
τα υψηλά ποσοστά γεννήσεων. 
Πρόκειται για μια προβληματική, πτυ-
χές της οποίας θα έπρεπε ήδη να έχουν 
απασχολήσει τη θεώρηση της ελληνι-
κής περίπτωσης. Ομως αυτή αργεί 
ακόμη πολύ. 

Οσο η μη-
τρότητα 
φεύγει από 
την τάξη 
του αυτονό-
ητου και του 
αυθόρμητου 
και εισέρχε-
ται στην τά-
ξη της ατο-
μικής από-
φασης τόσο 
γίνεται μια 
ιδιαίτερα 
επώδυνη 
και ολοκλη-
ρωτική απα-
σχόληση για 
τις γυναίκες
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Α
πό τη μελέτη των 
στατ ιστ ικών 
στοιχείων, και 
με όλες τις επι-
φυλάξεις που 
υπάρχουν για τέ-

τοια στοιχεία1, προκύπτουν ιδίως δύο 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη 
γυναίκα ως δράστη εγκλημάτων: Πρώ-
τον, ότι η εγκληματικότητα αυτή πα-
ρουσιάζεται ως ιδιαίτερα περιορισμέ-
νη σε σχέση με εκείνη των ανδρών, πε-
ρί το 17,6% του συνόλου όσων διέπρα-
ξαν αδίκημα (εκτός τροχαίων) και 
έγιναν γνωστοί στις Αρχές κατά τον 
μήνα βεβαίωσης του αδικήματος, σύμ-
φωνα με την Αστυνομική Στατιστική 
της ΕΛ.ΑΣ. για το έτος 2008 (πίνακας 
29α, σελ. 73). Και δεύτερον, ότι παρά 
τη μικρή της έκταση, η εγκληματικό-
τητα αυτή των γυναικών εμφανίζεται 
στο πέρασμα του χρόνου να αποκτά 
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο της συ-
νολικής εγκληματικότητας, δηλαδή να 
αυξάνεται όλο και περισσότερο, σε ση-
μείο να έχει υπερδιπλασιαστεί κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων 35 ετών (το 
αντίστοιχο ποσοστό για το 1973 ήταν 
μόλις 6,5%). 
Δεν πρόκειται, όμως, μόνο για ποσοτι-
κή αύξηση της γυναικείας εγκληματι-
κότητας κατά τη νεότερη περίοδο. 
Πρόκειται επίσης για ποιοτική διαφο-
ροποίηση, ιδίως προς την κατεύθυνση 
του οργανωμένου εγκλήματος. Πολ-
λές είναι έτσι οι γυναίκες που εισχω-
ρούν ως συνεργοί στα κυκλώματα της 
κλεπταποδοχής και της αρχαιοκαπη-
λίας, που περιφέρονται έξω από καζίνο 
για να δανείσουν χρήματα στους χαμέ-
νους παίκτες με υψηλό, τοκογλυφικό 
επιτόκιο, ή που συνεννοούνται (κυρίως 
αλλοδαπές οικιακοί βοηθοί) με σπεί-
ρες κακοποιών για διευκόλυνση διαρ-
ρήξεων και κλοπών στα σπίτια όπου 
εργάζονται2. 
Πού οφείλεται, όμως, αυτή η κατά βά-
ση περιορισμένη εγκληματικότητα της 
γυναίκας και πώς εξηγείται, από την 
άλλη πλευρά, η ποσοτική και ποιοτική 
διαφοροποίησή της κατά τα τελευταία 
χρόνια; Τα δύο ζητήματα προφανώς 
σχετίζονται μεταξύ τους κατά τρόπο 
άμεσο: 
Επί αιώνες η γυναίκα είχε διαπαιδα-
γωγηθεί να είναι σεμνή, συγκρατημέ-

νη, ήπια, τρυφερή, και να αποτελεί 
τον πυρήνα της οικογένειας, ασχο-
λούμενη κατά κύριο λόγο με οικιακές 
και αγροτικές εργασίες. Λόγω και της 
περιορισμένης μυϊκής της δύναμης, 
ήταν αναγκασμένη να υφίσταται χω-
ρίς αντιρρήσεις την εξουσία, μέσα 
στο σπίτι, του pater familias και τις 
επαχθείς γι’ αυτήν καταστάσεις από 
την πατριαρχική δομή της παραδοσι-
ακής οικογένειας. Αντίστοιχα, οι δυ-
νατότητες και οι ευκαιρίες που είχε 
να διαπράξει εγκλήματα ήταν ουσιω-
δώς περιορισμένες, πολύ περισσότε-
ρο μάλιστα και λόγω του κοινωνικού 
ελέγχου που ασκείτο στις κινήσεις 
της επί συνεχούς βάσεως3. Πιθανο-
λογείται ακόμη ότι από την ίδια τη 
φύση της η γυναίκα δεν είναι επιρρε-
πής στη διάπραξη σοβαρών εγκλη-
μάτων, καθώς το να αφαιρεί π.χ. αν-
θρώπινες ζωές έρχεται σε αντίθεση 
με τη βασική εκ φύσεως αποστολή 
της να φέρνει στον κόσμο νέους αν-
θρώπους. Για αυτό και συνήθως η 
επιθετικότητά της στρεφόταν πρωτί-
στως εναντίον του εαυτού της (κατά-
θλιψη, αυτοτραυματισμοί και αυτο-
κτονίες), ενώ όποτε χρειάστηκε να 
φθάσει στον φόνο ήταν κυρίως διότι 
έπρεπε να απαλλαγεί από ένα μέθυ-

σο, βίαιο και τυραννικό σύζυγο που 
της κατέστρεφε τη ζωή κάθε μέρα4, 
ή να βρει, γενικότερα, μια διέξοδο 
στα προβλήματα κακοποίησης που 
αντιμετώπιζε από τον οικογενειακό 
και κοινωνικό της περίγυρο. Οπως 
μάλιστα προκύπτει από έρευνες, ο 
σημαντικός ρόλος της γυναίκας μέσα 
στο πλαίσιο της οικογένειας και της 
κοινωνίας, σε συνδυασμό και με τα 
αδιέξοδα τα οποία συνήθως την εξω-
θούν στο έγκλημα, αποτέλεσαν έως 
τις ημέρες μας βασικούς παράγοντες 
για να αντιμετωπίζεται η γυναίκα κατ’ 
αρχήν επιεικέστερα από ό,τι οι άν-
δρες τόσο σε επίπεδο Αστυνομίας 
και δικαστηρίων5, όσο ενδεχομένως 
και σε επίπεδο νομοθεσίας6. 

Οπωσδήποτε, τα τελευταία 
χρόνια και ιδίως από τη δε-
καετία του ‘60 και μετά, λό-

γω της ευρύτερης εισόδου της γυ-
ναίκας στον εκπαιδευτικό, εργασια-
κό/ επαγγελματικό και κοινωνικό 
χώρο, τα δεδομένα άλλαξαν άρδην. 
Οι γυναίκες, χάρη και στην επίδραση 
των φεμινιστικών διεκδικήσεων7, 
επέτυχαν να αποκτήσουν πρόσβαση 
και να διακριθούν σε όλους τους το-
μείς, ακόμη και στην πολιτική, η 
οποία εθεωρείτο ανέκαθεν «ανδρικό 

φρούριο». Και μολονότι οι στόχοι 
μιας πλήρους εξίσωσης με τον άν-
δρα δεν έχουν ακόμη ούτε στοιχει-
ωδώς επιτευχθεί (π.χ. στην ελληνική 
Βουλή του 2004 η συμμετοχή γυναι-
κών βουλευτών δεν υπερβαίνει το 
13,3%, ενώ στις διευθυντικές θέσεις 
το ποσοστό είναι περί το 25,8% και 
στο διδακτικό προσωπικό, ΔΕΠ, του 
Πανεπιστημίου Αθηνών περί το 
35%8), το «άνοιγμα» αυτό της γυναί-
κας στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνε-
σθαι και η ταυτόχρονη απομάκρυν-
σή της από τα «του οίκου της» ανα-
διαμόρφωσαν και τη σχέση της με 
το έγκλημα: Η διαπαιδαγώγησή της 
στηρίχθηκε πλέον σε άλλα πρότυπα, 
ανταγωνιστικότερα για τη σχέση 
της με τον άνδρα και, θα έλεγα, επι-
θετικότερα για την επίτευξη των 
στόχων της σταδιοδρομίας της. 
Ακόμη, η ταύτισή της με τις αξίες 
της οικογένειας και της ανατροφής 
των παιδιών έδωσε εν πολλοίς τη θέ-
ση της σε άλλες προτεραιότητες, 
επαγγελματικού χαρακτήρα. Τέλος, 
δε, οι ευκαιρίες που της δόθηκαν 
στον κοινωνικό χώρο για διάπραξη 
αδικημάτων κάθε μορφής πολλα-
πλασιάστηκαν κατακόρυφα, όπως 
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Αν και περιορισμένη σε σχέση με αυτή των ανδρών, η γυναικεία εγκληματικότητα έχει τις ιδιομορφίες της
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Η πορνεία, πεδίο 
πρόσφορο για 
εγκληματικές  
πράξεις
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αντίστοιχα πολλαπλασιάστηκε και η 
«θεατότητα» των πράξεών της9. 
Ωστόσο, και πάλι η εγκληματικότη-
τά της, όπως επισημάνθηκε ήδη, δεν 
έφθασε ούτε κατ’ ελάχιστο στα επί-
πεδα εκείνης των ανδρών, και αυτό 
οφείλεται, πιστεύω, στη συγκρατη-
μένη φύση της, αλλά και στις ιδιαί-
τερα προσεκτικές κινήσεις της πριν 
από κάθε ενέργεια, έτσι ώστε ούτε 
να εξωθείται εύκολα σε παράφορα 
και παρορμητικά εγκλήματα (π.χ. 
«πάθους»), ούτε και να εκτελεί 
εγκλήματα, εφόσον τελικά θεωρή-
σει αναγκαία τη διάπραξή τους, κατά 
τρόπο που να αφήνει ίχνη για την εξι-
χνίασή τους. Οπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε μια ιατροδικαστής: «Οι γυ-
ναίκες σκοτώνουν τα θύματά τους 
με πιο πονηρό και σατανικό τρόπο. 
Καταστρώνουν ολόκληρο σχέδιο σε 
σύγκριση με τους άνδρες, οι οποίοι 
είναι πιο ευθείς στη διάπραξη δολο-
φονιών (...). Οι γυναίκες δολοφόνοι 
όταν χρησιμοποιούν μαχαίρι χτυ-
πούν τα θύματά τους στην πλάτη και 
στην καρδιά, ενώ στην περίπτωση 
χρήσης πυροβόλου όπλου, σε οποιο-
δήποτε σημείο του σώματος. Επίσης 
δηλητηριάζουν τα θύματά τους με 
ποντικοφάρμακο ή ακόμη με λιπά-
σματα γεωργικών καλλιεργειών»10. 
Πάντως, οι ανθρωποκτονίες εξακο-
λουθούν να είναι ένα μικρής σχετικά 
σημασίας έγκλημα στο σύνολο της 
καταγεγραμμένης γυναικείας εγκλη-
ματικότητας, όπου αντίθετα πλεονά-
ζουν, κατά σειρά, οι ληστείες/ κλο-
πές/ διαρρήξεις, οι υποθέσεις ναρ-
κωτικών, η συμμετοχή σε παράνομα 
τυχερά παίγνια, η συνέργεια σε υπο-
θέσεις βιασμών, ασελγειών και απα-
γωγών και, τέλος, οι επιθέσεις με βα-
ριές σωματικές βλάβες (στοιχεία 
αστυνομικής στατιστικής). Αντίθε-
τα, στις φυλακές η σειρά αυτή των 
εγκλημάτων για τις γυναίκες κρα-
τούμενες κάπως μεταβάλλεται, 
αφού όσες εγκλείονται εκεί με κατα-
δικαστική απόφαση δικαστηρίου εί-
ναι κυρίως για παράβαση του νόμου 
περί ναρκωτικών, για κλοπές ή άλλα 
εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και 
για ανθρωποκτονίες ή σωματικές 
βλάβες από πρόθεση11. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές 
από τις γυναίκες που εγκληματούν και 
εγκλείονται στη φυλακή για σοβαρά 
εγκλήματα, ιδίως οι συζυγοκτόνοι, εί-
ναι συνήθως και οι ίδιες θύματα των 
μετέπειτα θυμάτων τους και αυτό είτε 
διότι υφίστανται τη σεξουαλική και 
ψυχολογική καταπίεση του συζύγου 
τους, είτε και διότι γίνονται συχνά 
μάρτυρες αιμομιξίας του συζύγου με 
την κόρη τους. Πάντως, δεν λείπουν 
και οι περιπτώσεις όπου η γυναίκα είτε 
παρωθεί τον εραστή της ή συνεργάζε-
ται με αυτόν για να σκοτώσει τον σύ-
ζυγό της (χαρακτηριστική εδώ η ται-
νία του Θ. Αγγελόπουλου «Αναπαρά-
σταση»), είτε και σκοτώνει η ίδια την 
αντίζηλο ή και τα ίδια της τα παιδιά για 
λόγους ερωτικής εκδίκησης (π.χ. 
«Μήδεια» του Ευριπίδη). 
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τις γυναίκες, αλλά και για τους άν-
δρες. Οπως μάλιστα το διατύπωνε ένα 
«σύνθημα» της προηγούμενης δεκα-
ετίας, «Η κοινωνία της πληροφορίας 
ταιριάζει στις γυναίκες». Από την άλ-
λη πλευρά, η εκλογίκευση της οργά-
νωσης της εργασίας μέσω των νέων 
τεχνολογιών οδηγεί ταυτόχρονα σε 
μείωση των θέσεων εργασίας και μά-
λιστα σε τομείς στους οποίους παρα-
δοσιακά απασχολούνται πολλές γυ-
ναίκες, όπως π.χ. ο τραπεζικός τομέ-
ας. Μορφές εργασίας όπως η τηλερ-
γασία επιτρέπουν μεν την ευελιξία ως 
προς την οργάνωση του εργασιακού 
και προσωπικού χρόνου, την εναρμό-
νιση εργασιακής και οικογενειακής 
ζωής, αλλά μπορεί και να συνεπάγο-
νται την κοινωνική απομόνωση των 
γυναικών. 

Θ
έματα όπως «η 
ισότητα των 
φύλων» ή «η 
θέση των γυ-
ναικών» δεν 
μπορεί να απο-

τελούν αντικείμενο γόνιμου δημόσιου 
διαλόγου παρά μόνο εάν είναι ενταγ-
μένα στο πλαίσιο της πραγματικότη-
τας και των εξελίξεων. Εν προκειμέ-
νω, το πλαίσιο αυτό συγκαθορίζεται 
από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη, 
βαθμιαία, αλλά οπωσδήποτε ραγδαία, 
μετάλλαξη της κοινωνίας σε Κοινωνία 
της Πληροφορίας ή, για να μιλήσουμε 
με πιο επίκαιρους πολιτικά όρους, 
από τη μετάβαση στην ψηφιακή επο-
χή. Η ψηφιακή εποχή ανήκει (και) στις 
γυναίκες ή ο «κόσμος της τεχνολογί-
ας» παραμένει ένας θαυμαστός, και-

νούργιος, πλην όμως, κυρίως ανδρι-
κός κόσμος; 
Οπωσδήποτε, η εξέλιξη της τεχνολο-
γίας οδηγεί στην αποδόμηση της κα-
τανομής της εργασίας με βάση το φύ-
λο και σε διάβρωση των παραδοσια-
κών εργασιακών σχέσεων. Η τεχνο-
λογική εξέλιξη και η ανάδυση της 
νέας οικονομίας φαίνεται να έχουν 
οδηγήσει στο τέλος των «ανδρικών 
τομέων» στον χώρο της εργασίας. Η 
μεγαλύτερη ευελιξία της παροχής ερ-
γασίας ως προς τους παράγοντες πο-
σότητα, χρόνος, τόπος, επιτρέπουν 
τη διαμόρφωση εξατομικευμένων 
μορφών οργάνωσης της ζωής, με πε-
ραιτέρω αποτέλεσμα την, κατ’ αρχάς!, 
παροχή ευχερειών και ευκαιριών, για 
την επίτευξη «περισσότερης» ισότη-
τας και καλύτερης ποιότητας ζωής για 
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Η γυναίκα στην ψηφιακή εποχή παραμένει σε επίπεδα αναλφαβητισμού

››

Πολλές από 
τις γυναίκες 
που εγκλη-
ματούν και 
εγκλείονται 
στη φυλακή 
για σοβαρά 
εγκλήματα, 
ιδίως οι συ-
ζυγοκτόνοι, 
είναι συνή-
θως και οι 
ίδιες θύματα 
των μετέ-
πειτα θυμά-
των τους
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Αναμφίβολα, οι γυναίκες αξιοποιούν 
λιγότερο από τους άνδρες τα πλεο-
νεκτήματα του ψηφιακού κόσμου 
και αυτό ανακλάται, αν μη τι άλλο, 
στα ποσοστά πρόσβασης στο Διαδί-
κτυο. Σύμφωνα με την πρόσφατη 
(Μάρτιος 2010) έκθεση της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής Γυναίκες και Τεχνο-
λογίες Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών (Women and ICT), το ποσοστό 
των γυναικών μεταξύ 16 ως 74 ετών 
που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
εξακολουθεί να παραμένει μικρότε-
ρο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με 
διαφορές που κυμαίνονται μεταξύ 
10 και 15 ποσοστιαίων μονάδων. Το 
ποσοστό των γυναικών που χρησι-
μοποιούν το Διαδίκτυο εκτιμάται, 
σύμφωνα με σχετικά πρόσφατες 
έρευνες (2007), στην Ελλάδα περί-
που στο 21% σε αντίθεση με τους άν-
δρες που καταγράφεται ποσοστό 
32%. 
Οι λόγοι της ψηφιακής ανισότητας, 
του φυλετικού ψηφιακού χάσματος, 
είναι πολλοί και διόλου αμελητέοι: 
κοινωνικές προκαταλήψεις και στε-
ρεότυπα για τις «ανδρικές» και «γυ-
ναικείες» κλίσεις, η ηλικία, περιορι-
σμοί που σχετίζονται με το επίπεδο 
και τη μορφή της εκπαίδευσης και 
την οικονομική κατάσταση. Η έλλει-
ψη ελεύθερου, διαθέσιμου χρόνου 
για διαδικτυακές πλοηγήσεις φαίνε-
ται να είναι καθοριστική, ενώ στους 
ανασταλτικούς παράγοντες πρέπει 
να προσμετρήσουμε το περιεχόμενο 
του Διαδικτύου, αλλά και την έλλειψη 
εμπιστοσύνης εκ μέρους των γυναι-
κών στο περιεχόμενο αυτό. Σύμφω-
να με τις στατιστικές, οι γυναίκες 
χρησιμοποιούν τα δίκτυα περισσότε-
ρο για επικοινωνία και λιγότερο για 
πληροφόρηση. Για να αποκτήσουμε 
όμως μια πληρέστερη εικόνα αξίζει 
να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με τη 
μελέτη του Παρατηρητηρίου για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας (2007), η 
χρήση του Διαδικτύου για λόγους 
αναζήτησης εργασίας ή αποστολής 
βιογραφικού για κάποια δουλειά φαί-
νεται να προσελκύει κυρίως το ενδι-
αφέρον των Ελληνίδων, καθώς τα πο-
σοστά που σημειώνονται για τις γυ-
ναίκες είναι σαφώς πιο υψηλά από τα 
αντίστοιχα των ανδρών. 

Η δη, εδώ και μία δεκαετία, 
διατυπώνεται επιτακτικά 
το αίτημα για διασφάλιση 

ίσης πρόσβασης στην κοινωνία της 
πληροφορίας και στις εκφάνσεις της, 
στην τεχνολογική υποδομή και στα 
μέσα, στην εκπαίδευση, στον κόσμο 
της εργασίας. Η ανάγκη για την κατα-
πολέμηση του ψηφιακού αναλφαβη-
τισμού στις γυναίκες είναι προφανής, 
αλλά και, πλέον και επισήμως, διαπι-
στωμένη. Βέβαια, συνήθως, όταν μι-

Σ
την Ορέστεια του Αι-
σχύλου η Κλυταιμή-
στρα, κάνοντας το χα-
τίρι του ερωμένου της 
του Αίγισθου, αλλά 
και εκδικούμενη συγ-

χρόνως για τη θυσία της Ιφιγένειας, σκο-
τώνει τον άνδρα της τον Αγαμέμνονα με-
τά την επιστροφή του από τον Τρωικό πό-
λεμο. Ο Ορέστης αποφασίζει εν συνεχεία 
να εκδικηθεί για τον θάνατο του πατέρα 
του, σκοτώνοντας τη μητέρα του (και τον 
Αίγισθο). Μολονότι και η Κλυταιμήστρα 
διέπραξε φόνο, οι Ερινύες, οι κατ’ εξοχήν 
προστάτριες του μητρικού δικαίου, κυ-
νηγούν μόνο τον μητροκτόνο Ορέστη, 
και τούτο γιατί η Κλυταιμήστρα «δεν είχε 
συγγένεια από αίμα με τον άνδρα που 
σκότωσε». Παρ’ όλα αυτά, ο Ορέστης θα 
αθωωθεί τελικά στον Αρειο Πάγο χάρη 
στην αποφασιστική ψήφο της Αθηνάς. 
Στην εξέλιξη αυτή οι Ενγκελς και Μπαχό-
φεν θα διακρίνουν την επικράτηση του 
πατρικού δικαίου επί του μητρικού, με 
τους «θεούς της νέας γενιάς» (Δία, Αθηνά, 
Απόλλωνα) να νικούν τις Ερινύες, αλλά 
και να τις πείθουν εν τέλει να περάσουν 
στην υπηρεσία της «νέας τάξης πραγμά-
των». 

λάμε για πρωτοβουλίες για τις γυναί-
κες στην Κοινωνία της Πληροφορίας 
αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες κα-
τηγορίες: άνεργες, νέες ή και περιθω-
ριοποιημένες γυναίκες. Η υπέρβαση 
του ψηφιακού χάσματος εντάσσεται 
εύλογα σε «στρατηγικές ένταξης», αλ-
λά και συχνά εγκλωβίζεται ή και εξα-
ντλείται σε αυτές. Οι συζητήσεις και οι 
αναλύσεις επικεντρώνονται στα πο-
σοστά χρήσης των τεχνολογιών με 
έμφαση στη χρήση του παγκόσμιου 
ιστού και ως προς αυτό, αναμφίβολα, 
η ψαλίδα κλείνει χάρη και στην εκρη-
κτική ανάπτυξη του web 2.0, του «κοι-
νωνικού Διαδικτύου» που χαρακτηρί-
ζεται από τα ψηφιακά κοινωνικά δί-
κτυα, την επικοινωνία και τη διάδραση 
και λιγότερο από τη μονομερή πληρο-
φόρηση. 
Οπωσδήποτε η πρόσβαση στην υπο-
δομή, στα μέσα, στο περιεχόμενο, εί-
ναι προαπαιτούμενο, συνθήκη εκ των 
ων ουκ άνευ όχι μόνο για την υπέρβα-
ση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, 
αλλά και για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού και εργασιακού αποκλει-
σμού που ο αναλφαβητισμός αυτός 
όλο και περισσότερο συνεπάγεται. 
Ωστόσο λίγη ως ελάχιστη παραμένει 
η προσοχή που δίδεται στον ρόλο 
των γυναικών ως «σχεδιαστών», δια-
μορφωτών της Κοινωνίας της Πληρο-
φορίας. Η εμβέλεια των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών, ο 
διεμβολισμός κάθε πτυχής της ζωής 
από αυτές δημιουργούν όντως τερά-
στιες δυνατότητες για τις γυναίκες. Η 
απουσία τους όμως από τον σχεδια-
σμό της τεχνολογίας, των εφαρμο-
γών της, τον σχεδιασμό της αξιοποί-
ησης αυτών των εφαρμογών στη δι-
οίκηση και την οικονομία μπορεί να 
εμποδίσει τις γυναίκες από το να κε-
φαλαιοποιήσουν τις δυνατότητες αυ-
τές. Μοιάζει να είναι ένας φαύλος κύ-
κλος ανάμεσα στην «παραδοσιακή» 
και στην «ψηφιακή» ανισότητα: η μια 
τροφοδοτεί και αναπαράγει την άλ-
λη. Οι γυναίκες αποκλείστηκαν για αι-
ώνες από σημαντικούς τομείς της 
κοινωνίας και της διακυβέρνησης. Η 
Κοινωνία της Πληροφορίας μπορεί 
να ενισχύσει την περιθωριοποίηση ή 
την καθήλωση των γυναικών στον 
ρόλο του χρήστη, του καταναλωτή 
περιεχομένου και εφαρμογών, εάν 
αυτές δεν συμμετέχουν σε κάθε πτυ-
χή του ψηφιακού κόσμου. Η επιλογή 
ανάμεσα στη Cinderella, στη Σταχτο-
πούτα που η καλή της τύχη της υπό-
σχεται μια πιο λαμπερή, τεχνολογικά 
πλούσια ζωή, και τη Cyberella, που 
αξιώνει και έχει λόγο για τη μορφή 
και το μέλλον της κοινωνίας (της πλη-
ροφορίας) δεν είναι μόνο προσωπική 
επιλογή, είναι κοινωνική, ίσως και 
εξόχως πολιτική υπόθεση. 

Η νέα αυτή τάξη πραγμάτων θα κρα-
τήσει αιώνες και θα χρειαστούν πολλές 
μάχες για να ανατραπεί. Το αποδεικνύ-
ει και η διαδρομή της ελληνικής κοινω-
νίας από τον προηγούμενο ήδη αιώνα: 
στις 15 Μαΐου 1929, η Αγνή Ρουσοπού-
λου ασκεί αίτηση ακυρώσεως στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας, επειδή η 
Εξεταστική Επιτροπή του είχε νωρίτε-
ρα απορρίψει τη συμμετοχή της στον 
πρώτο διαγωνισμό για την πρόσληψη 
εισηγητών στο Ανώτατο Δικαστήριο, 
με την αιτιολογία ότι ήταν γυναίκα. Ο 
Αλέξανδρος Σβώλος ανέλαβε την υπε-
ράσπισή της στην εν λόγω δίκη, η από-
φαση ωστόσο του δικαστηρίου ήταν 
απορριπτική. Παρά ταύτα, οι Ελληνί-
δες δεν θα αργήσουν λίγο αργότερα, 
το 1930, να αποκτήσουν το πρώτο 
τους πολιτικό δικαίωμα: το δικαίωμα 
του εκλέγειν στις δημοτικές εκλογές. 
Από το σημείο αυτό και πέρα οι εξελί-
ξεις θα πάρουν τον δρόμο τους. Σήμε-
ρα, εν έτει 2010, το Υπουργικό Συμ-
βούλιο αριθμεί δέκα γυναικείες παρου-
σίες, ενώ η Ακαδημία Αθηνών δύο. 

Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ 
ΣΤΙΣ ΗΠΑ 
Από αντίστοιχες διεργασίες έχουν πε-
ράσει ασφαλώς κι άλλες κοινωνίες. Στις 
ΗΠΑ, περί τα τέλη του 19ου αιώνα, η 
Myra Bradwell έθεσε ενώπιον του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ 
(Supreme Court) το ζήτημα των δυ-
σμενών διακρίσεων εις βάρος των γυ-
ναικών, αμφισβητώντας τη νομοθεσία 
που δεν επέτρεπε να χορηγείται στις 
παντρεμένες γυναίκες άδεια άσκησης 
του νομικού επαγγέλματος (υπόθεση 
Bradwell v. Illinois, 1873). Το δικαστή-
ριο απέφυγε μεν στην απόφασή του να 
πάρει ευθέως θέση επί της δυσμενούς 
αυτής διάκρισης (η προσφυγή της 
Bradwell απερρίφθη για άλλους λό-
γους), ωστόσο ο δικαστής Bradley, στη 
γνώμη που διετύπωσε, ανάπτυξε το 
δόγμα των λεγόμενων «χωριστών 
σφαιρών δραστηριότητας» μεταξύ αν-
δρών και γυναικών: «Το νομικό μας 
σύστημα, όπως άλλωστε και η ίδια η 
φύση, ανέκαθεν ανεγνώριζαν μια με-
γάλη διαφορά στις αντίστοιχες σφαί-
ρες δραστηριότητας και στα πεπρωμέ-
να του άνδρα και της γυναίκας. Ο άν-
δρας είναι, ή πρέπει να είναι, ο προστά-
της και υπερασπιστής της γυναίκας. Η 
φυσική και αρμόζουσα μετριοπάθεια 

ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 
ΣΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ  
ΦΕΜΙΝΙΣΜΟ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ο μύθος και η ελληνική κοινωνική πραγματικότητα 

Η ανάγκη για την καταπολέμηση του ψηφιακού  
αναλφαβητισμού στις γυναίκες είναι προφανής,  
αλλά και, πλέον και επισήμως, διαπιστωμένη ››
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και λεπτότητα που είναι σύμφυτες με 
το γυναικείο φύλο το καθιστούν ακα-
τάλληλο για πολλές από τις ενασχολή-
σεις της ζωής μέσα στην κοινωνία. Η 
δομή της οικογενειακής οργάνωσης 
[…] δείχνει ότι η οικιακή σφαίρα είναι 
εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στον 
προορισμό και στις λειτουργίες της γυ-
ναικείας φύσεως». 
Εν τούτοις, έναν αιώνα αργότερα, ση-
μειώνεται μια σπουδαία μεταστροφή 
στη νομολογία του Ανωτάτου Δικα-
στηρίου. Στην υπόθεση Reed v. Reed 
(1971) αμφισβητήθηκε από τη Sally 
Reed το κύρος ενός νόμου της Πολιτεί-
ας του Αϊντάχο, ο οποίος για τον διορι-
σμό στη θέση του «κηδεμόνα κληρο-
νομίας» (estate administrator) έδινε 
προτεραιότητα στους άρρενες αιτού-
ντες. Το δικαστήριο απέρριψε επιχει-
ρήματα της Πολιτείας του τύπου λ.χ. 
ότι «οι άνδρες είναι περισσότερο εξοι-
κειωμένοι από τις γυναίκες με τις επι-
χειρηματικές υποθέσεις», αποφαινό-
μενο εν τέλει ότι η νομοθετική προτί-
μηση υπέρ των ανδρών ήταν αυθαίρε-
τη. Η απόφαση αυτή ακολουθήθηκε 
και από άλλες επιτυχείς αμφισβητή-
σεις του δόγματος των «χωριστών 
σφαιρών δραστηριότητας», το οποίο 
υπέσκαπτε τη θέση των γυναικών στην 
αμερικανική κοινωνία. 

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΥ 
Η αμερικανική κίνηση του νομικού 

φεμινισμού ( legal feminism 
movement) επιχείρησε ακριβώς να 
καταδείξει την πληθώρα των περιπτώ-
σεων άνισης μεταχείρισης μεταξύ των 
δύο φύλων και να προτείνει νομοθετι-
κές λύσεις για την υπέρβασή τους. 
Στο πλαίσιο της κίνησης αυτής δια-
μορφώθηκαν δύο κατά βάση τάσεις. 
Από τη μια πλευρά, η μάλλον κρατού-
σα τάση του «πολιτισμικού φεμινι-
σμού», η οποία αφορμάται από τη θέ-
ση ότι οι βιολογικές διαφορές μεταξύ 
των δύο φύλων δεν πρέπει να συγκα-
λύπτονται, αλλά αντιθέτως να αναδει-
κνύονται και να συνιστούν τη βάση 
για μια διαφοροποιημένη υπέρ των 

ως θεμελιακή δε διαφορά θεωρείται 
εδώ η εμπειρία της εγκυμοσύνης: οι 
γυναίκες γεννούν και, κατά κανόνα, 
μεγαλώνουν τα παιδιά, ενώ οι άνδρες 
όχι, με συνέπεια οι γυναίκες να είναι 
βιολογικά «συνδεδεμένες» με την αν-
θρώπινη ζωή των άλλων. Από την άλ-
λη πλευρά, διαμορφώθηκε η τάση του 
«ριζοσπαστικού φεμινισμού», που 
βλέπει τις γυναίκες να τελούν σε σχέ-
ση υποταγής προς τους άνδρες, μια 
σχέση που πρέπει οπωσδήποτε να 

εντοπίζεται εδώ στον τρόπο με τον 
οποίον λαμβάνει χώρα η γενετήσια 
επαφή, αλλά και στην εμπειρία της 
εγκυμοσύνης, η οποία δεν αντιμετω-
πίζεται σαν ένα χαρμόσυνο γεγονός, 
αλλά θεωρείται κατ’ ουσίαν ότι «φυλα-
κίζει και εξαντλεί το γυναικείο σώμα». 

Ενώ η πρώτη τάση εκδηλώνει μια δια-
λεκτική προσέγγιση για τις σχέσεις 
μεταξύ των δύο φύλων, η δεύτερη 
προκρίνει μια πολεμική αντιπαράθε-
ση με τον «εχθρό», τον άνδρα-

σκοπό να οδηγήσει στην πλήρη χειρα-
φέτηση της γυναίκας και κυρίως στον 
επαναπροσδιορισμό των γενετήσιων 
απολαύσεων κατά τρόπο που να μην 
αντιμετωπίζεται πλέον η γυναίκα σαν 
«αντικείμενο» των σεξουαλικών ορέ-
ξεων των ανδρών και σαν «εργαλείο» 
της αναπαραγωγικής διαδικασίας της 
κοινωνίας. 

Α ναμφίβολα η κίνηση του νο-
μικού φεμινισμού οδήγησε 
κάποτε και σε ακρότητες, 

που εκδηλώθηκαν κυρίως υπό τη μορ-
φή συμπεριφορών «πολιτικής ορθό-
τητας». Οι τελευταίες περιόρισαν ση-
μαντικά ιδίως την ελευθερία εκφρά-
σεως στον νομικό διάλογο, στιγματί-
ζοντας  όσους  επεδε ίκνυαν 
αποκλίνουσα, κυρίως γλωσσική, συ-
μπεριφορά (χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί εδώ η επιταγή των 
συντακτών νομικών περιοδικών να 
χρησιμοποιούνται στα δημοσιευόμε-
να νομικά κείμενα τόσα «she’s» όσα 
και «he’s»). Ωστόσο, στο σύνολό της 
η κίνηση συνέβαλε στο να διορθω-
θούν πολλά από τα κακώς κείμενα 
της αμερικανικής νομοθεσίας, θέτο-
ντας σε πολλές περιπτώσεις εύστοχα 
το περίφημο «γυναικείο ερώτημα» 
(woman question): Μήπως μια νομο-

θετική ρύθμιση δεν λαμβάνει επαρ-
κώς υπόψη τα συμφέροντα των γυ-
ναικών; Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς 
μπορεί να διορθωθεί η νομοθετική 
παράλειψη; 
Για παράδειγμα, το «γυναικείο ερώτη-
μα» τίθεται στις υποθέσεις βιασμού, 
όταν ο νομικός φεμινισμός ρωτά γιατί 
η ένσταση περί συναίνεσης του θύμα-
τος εστιάζει στην οπτική του κατηγο-
ρουμένου και σε ό,τι αυτός «ευλόγως» 
υπέθετε ότι η γυναίκα ήθελε, και όχι 
στην οπτική της γυναίκας και στις προ-
θέσεις που εκείνη «ευλόγως» σκέ-
φθηκε ότι εκδήλωσε με τη συμπερι-
φορά της στον κατηγορούμενο. Το 
«γυναικείο ερώτημα» τίθεται, επίσης, 
αναφορικά με τα δικαιώματα της μη-
τέρας-νοικοκυράς: μήπως πρέπει να 
της καταβάλλεται κάποιος μισθός για 
την οικιακή εργασία και την ανατροφή 
των παιδιών, έτσι ώστε να στηρίζεται 
έμπρακτα η συμβολή της στην αναπα-
ραγωγική διαδικασία; 
Τα ανοιχτά ερωτήματα όμως είναι ακό-
μη πολλά, τίθενται δε σε διάφορα πε-
δία της κοινωνικής δραστηριότητας. 
Η βελτίωση της θέσης των γυναικών 
στην κοινωνία είναι μια διαδικασία που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Η διαδικασία αυ-
τή θέλει ακόμη χρόνο και διαλεκτική 
προσέγγιση. Θέλει, επίσης, ανάδειξη, 
και όχι συγκάλυψη, των διαφορών με-
ταξύ των δύο φύλων, έτσι ώστε να δι-
καιολογείται η αναγκαιότητα λήψης 
μέτρων «θετικής διακρίσεως» υπέρ 
των γυναικών. 

Το «γυναι-
κείο ερώτη-
μα» τίθεται, 
επίσης, ανα-
φορικά με 
τα δικαιώ-
ματα της 
μητέρας-
νοικοκυράς: 
Μήπως πρέ-
πει να της 
καταβάλλε-
ται κάποιος 
μισθός για 
την οικιακή 
εργασία και 
την ανατρο-
φή των παι-
διών έτσι 
ώστε να 
στηρίζεται 
έμπρακτα η 
συμβολή 
της στην 
αναπαραγω-
γική διαδι-
κασία; 

Οι σουφραζέτες  
παρελαύνουν,  
Ν. Υόρκη, 1912

››
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Π
αρθενών. Eτσι 
ονομαζόταν το 
μεμονωμένο 
έδρανο που 
βρισκόταν δε-
ξιά της έδρας 

της Νομικής Σχολής Αθηνών και «προ-
φύλασσε» τις ευάριθμες φοιτήτριες 
από τη συναναστροφή με τους άρρε-
νες συναδέλφους τους. Ανάμεσα στις 
πέντε φοιτήτριες του έτους 1918 ήταν 
η Αγνή Ρουσοπούλου. Γόνος εύπορης 
αστικής οικογένειας, η Αγνή ανατρά-
φηκε σε ένα προοδευτικό περιβάλλον 
με ισχυρές φεμινιστικές επιρροές. 
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Λειψία και στο Ρότσε-
στερ πάνω στο Eργατικό Δίκαιο και 
επέστρεψε στην Αθήνα, όπου και ανά-
πτυξε πολύμορφη δράση στο γυναι-
κείο κίνημα. Ηταν προϊσταμένη του νο-
μικού τμήματος του Συμβουλίου Ελλη-
νίδων και ένα από τα πιο δραστήρια 
μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυ-
ναικών Δικηγόρων. Αρθρογραφούσε 
στα φεμινιστικά περιοδικά «Ελληνίς» 
και «Ο Αγώνας της Γυναίκας» για την 
κοινωνική πολιτική και την εργατική 
νομοθεσία, ασχολήθηκε με το μετανα-
στευτικό πρόβλημα, τα ποινικά δικα-
στήρια ανηλίκων, με ζητήματα κοινω-
νικής πρόνοιας και τοπικής αυτοδιοί-
κησης, καθώς και με ποικίλα άλλα θέ-
ματα (όπως το ζήτημα της νομικής 
θέσης της γυναίκας στον Αστικό Κώ-
δικα, την προίκα, τις παράνομες υιοθε-
σίες). Υπήρξε, επίσης, στενή συνεργά-
τιδα του Αλέξανδρου Σβώλου και μία 
από τις γυναίκες-πρωταγωνίστριες 
στην εξάπλωση του δημοκρατικού σο-
σιαλισμού. 
Το 1929 η 28χρονη Αγνή δηλώνει συμ-
μετοχή στον πρώτο διαγωνισμό για 
την πρόσληψη εισηγητών στο νεοσύ-
στατο Συμβούλιο της Επικρατείας, η 
οποία απορρίπτεται από την Εξεταστι-
κή Επιτροπή του με την αιτιολογία ότι 
είναι γυναίκα. Δίχως χρονοτριβή, ασκεί 
αίτηση ακύρωσης στο Ανώτατο Διοι-
κητικό Δικαστήριο, επικαλούμενη την 
ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 6 
του Συντάγματος του 1927 και την αρ-
χή της ισότητας: «Η λέξις πολίτης και 
εις το άρθρον τούτο, ως και εις τα άλλα 
άρθρα, έχει την έννοιαν του Ελληνος 
υπηκόου, του έχοντος δηλαδή ελληνι-
κήν ιθαγένειαν, αδιακρίτως φύλου και 
ηλικίας». Συνεπώς, στις δημόσιες υπη-
ρεσίες (εν προκειμένω στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας), γίνονται δεκτοί και 
δεκτές μόνο Ελληνες και Ελληνίδες, 
σύμφωνα με το γράμμα του άρθρου 6 
του Συντάγματος. 
Ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρα-

τείας δεν είχε την ίδια άποψη. Το θέ-
μα συζητήθηκε με αυξημένη Ολομέ-
λεια και όπως προσφυώς είπε η ίδια 
η Αγνή Ρουσοπούλου: «Σε πανηγυρι-
κή συνεδρίαση το Συμβούλιο απέρ-
ριψε πανηγυρικά την αίτησή μου». 
Εξετάζοντας την επιχειρηματολογία 
του Συμβουλίου της Επικρατείας 80 
χρόνια μετά, μπορούμε να διαπιστώ-
σουμε ότι το γράμμα του Συντάγμα-
τος παραβιάστηκε με την αναγκαία 
επίκληση στο πνεύμα του. Σήμερα θα 
λέγαμε χωρίς ενδοιασμό ότι πρόκει-
ται για μια χαρακτηριστική περίπτω-
ση διάκρισης λόγω φύλου, εκεί που 
καμία διακριτική μεταχείριση δεν δι-
καιολογείται. Συγκεκριμένα, στην 
απόφαση 42/1929 το Συμβούλιο της 
Επικρατείας, όπως και οι περισσότε-
ροι έγκριτοι νομικοί της εποχής, υπο-
στηρίζουν ότι η ερμηνευτική δήλωση 
δεν καθιερώνει την αρχή της ισότη-
τας «εις πάσας ανεξαιρέτως τας δη-
μοσίας λειτουργίας και θέσεις, διορί-
ζοντας εφεξής άνδρες ή γυναίκες 
άνευ ουδεμίας εξαιρέσεως». Ναι μεν, 
συνεχίζει η απόφαση επί της αιτήσε-
ως της Αγνής Ρουσοπούλου, ο ν. 
3713/1928 (περί ιδρύσεως του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας) δεν περι-
λαμβάνει διάταξη ότι μόνον άρρενες 
μπορούν να διοριστούν εισηγητές, 
αλλά από τη διατύπωση των σχετι-
κών προς τα προσόντα των μελών 

του Συμβουλίου διατάξεων, ιδίως την 
εκπλήρωση των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων, και από το πνεύμα όλης 
της νομοθεσίας, ιδιαίτερα των νόμων 
περί οργανισμού των δικαστηρίων 
και περί προσόντων των δικαστικών 
υπαλλήλων, προκύπτει σαφώς ότι 
στις θέσεις των Εισηγητών δεν επι-
τρέπεται ο διορισμός γυναικών. 

Τ ο αξιοσημείωτο είναι ότι στον 
ηγεμονικό λόγο της εποχής, 
όπως αυτός διατυπώνεται 

από τους δικαστές, η έμφυλη τάξη 
πραγμάτων είναι τόσο αυτονόητη και 
παγιωμένη, ώστε δεν χρειάζεται καν 
στην αιτιολόγηση της απόφασης να 
εκτεθεί γιατί ειδικότερα οι γυναίκες δεν 
μπορούν να διοριστούν ως εισηγητές 
στο Συμβούλιο, ποια είναι αυτή η «ξε-
χωριστή» ικανότητα-ιδιότητα των Συμ-
βούλων της Επικρατείας που οι ίδιες 
δεν θα μπορέσουν ποτέ να αναπτύ-
ξουν. Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται 
οι φεμινιστικές οργανώσεις και ορι-

σμένοι άνδρες-συνοδοιπόροι στη γυ-
ναικεία υπόθεση, όπως ο καθηγητής 
Αλέξανδρος Σβώλος, συνήγορος υπε-
ράσπισης στην υπόθεση της Αγνής 
Ρουσοπούλου, οι οποίοι θεωρούν αντι-
συνταγματική διάκριση οποιαδήποτε 
διάταξη θέτει περιορισμούς στην είσο-
δο των γυναικών στις δημόσιες υπηρε-
σίες. Σύμφωνα με τον Αλ. Σβώλο, η 
ερμηνευτική δήλωση δεν είχε σκοπό 
να επιτρέψει για πρώτη φορά την είσο-
δο των γυναικών σε δημόσιες υπηρε-
σίες (αφού η κατάληψη χιλιάδων θέσε-
ων από γυναίκες ήταν γεγονός), αλλά 
να εμποδίσει τη νομοθεσία να θέσει 
φραγμούς στον διορισμό γυναικών σε 
«μείζονος σπουδαιότητος» θέσεις. 
Πράγματι διαπιστώνουμε ότι σταδιακά 
θεσπίζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο 
στη δημόσια διοίκηση που ορίζει, με 
βάση τη φυλετική υπαγωγή, τα ανυ-
πέρβλητα όρια των δραστηριοτήτων 
των γυναικών ως δημοσίων υπαλλή-
λων. Οπως παρατηρεί η ιστορικός Εφη 
Αβδελά, η έννοια δημόσιος υπάλλη-
λος είναι κατά προτεραιότητα αρσενι-
κή και δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή 
στο θηλυκό παρά μόνο εφόσον εξα-
σφαλίζεται αυτή η προτεραιότητα. 
Οσον αφορά τις υπηρεσίες με υψηλό 
κύρος και αμοιβή, οι περιορισμοί και 
οι απαγορεύσεις θεσπίστηκαν ακρι-
βώς όταν ορισμένες γυναίκες, με ανώ-
τερη μόρφωση και επαγγελματική κα-
τάρτιση, διεκδίκησαν για πρώτη φορά 
τον διορισμό τους σε ανώτερες ιεραρ-
χικά θέσεις, όπως στην υπόθεση της 
Αγνής Ρουσοπούλου στον δικαστικό 
κλάδο. 
Παρά τη σθεναρή επιχειρηματολογία 
της υπεράσπισης περί ισότητας, αξιο-
κρατίας, δικαιώματος στην εργασία, 
πολιτικής χειραφέτησης των γυναι-
κών, το Συμβούλιο της Επικρατείας 
ενέμεινε στην αρχή της «φυσικής» κα-
τανομής των λειτουργιών μεταξύ των 
φύλων, επιβεβαιώνοντας την προσέγ-
γιση εκείνη που θεωρεί το φύλο ως 
πρωταρχικό τρόπο νοηματοδότησης 
των σχέσεων εξουσίας και ιεραρχίας. 
Οι ουσιοκρατικές παραδοχές για τη 
φυσική διαφορά καταγράφονται στις 
μεταφορικές χρήσεις του φύλου στην 
πολιτική, εν προκειμένω αφορούν τον 
αποκλεισμό των γυναικών από τη δη-
μόσια ζωή και την κατάδειξη μιας εκ 
των θεμελιωδέστερων αντιφάσεων 
της δημοκρατίας. Το κείμενο της εισή-
γησής μου για το ΙΒ’ Συνέδριο του Ομί-
λου Αριστόβουλου Μάνεση, όπου και 
παρουσιάζεται διεξοδικά η υπόθεση 
της Αγνής Ρουσοπούλου, βρίσκεται 
στον ιστότοπο: http://manesis. 
blogspot.com/.

«ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΓΝΗΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ»: 
ΕΜΦΥΛΕΣ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΝΝΑ - ΙΑΣΜΗ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Η περίπτωση μιας δραστήριας νομικού που απορρίφθηκε η είσοδός της στο δικαστικό σώμα την περίοδο  
του Μεσοπολέμου με το αντισυνταγματικό αιτιολογικό ότι ήταν γυναίκα

Για τα δεμένα χέρια σου, που έχεις 

όσους πολλούς αιώνες σε γνωρίζω, 

σε λέω γυναίκα. 

(Κική Δημουλά, από το Σημείο Αναγνωρίσεως) 

Χρειάστηκε χρόνος 
πολύς για να υπάρ-
ξει γυναίκα δικαστί-
να στην έδρα
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Τ
ο 50% των φοιτη-
τών στις σχολές 
θετ ικών  επ ι -
στημών σε πανε-
πιστήμια των ΗΠΑ 
και του Ηνωμένου 

Βασιλείου είναι γυναίκες. Η κατανομή 
ανά σχολή όμως δεν είναι ομοιόμορφη 
και οι γυναίκες είναι περισσότερες σε 
τμήματα Bιολογίας, Iατρικής και Nοση-
λευτικής, ενώ το αντίθετο συμβαίνει 
στα τμήματα Mαθηματικών, Φυσικής, 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μη-
χανικών. Πράγματι, στο πανεπιστήμιο 
όπου φοίτησα, και το οποίο επικεντρώ-
νεται στις θετικές επιστήμες, η αναλο-
γία γυναικών - ανδρών σε ορισμένα 
τμήματα φτάνει το ένα προς δέκα. Στο 
Βιολογικό όμως τα πράγματα είναι πο-
λύ διαφορετικά και οι γυναίκες είναι η 

κυλικείο. 
Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στις ΗΠΑ το 
ποσοστό των γυναικών που συνεχίζει 
τις σπουδές στις θετικές επιστήμες αυ-
ξάνεται εδώ και μία εικοσαετία, φτάνο-
ντας το 41% το 2001. Το ερώτημα όμως 
είναι πόσες από τις γυναίκες αυτές κά-
νουν και το επόμενο βήμα, διεκδικώ-
ντας υψηλές πανεπιστημιακές ή ερευ-
νητικές θέσεις; 
Η δρ Ελένη Τομάζου είναι μεταδιδα-
κτορική ερευνήτρια στον χώρο της γε-
νετικής στο Broad Institute του Τεχνο-
λογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέ-
της (MIT) και του Χάρβαρντ. «Μέχρι 
στιγμής δεν έχω νιώσει διάκριση επει-
δή είμαι γυναίκα» σημειώνει. «Οι γυναί-

κες επιστήμονες είναι περισσότερο με-
θοδικές και λιγότερο επιθετικές σε 
σχέση με τους άνδρες. Είμαστε πιο ει-
λικρινείς και κάνουμε ευκολότερα αυ-
τοκριτική». Αλλά ακόμα και στο Χάρ-
βαρντ, παρ’ όλο που η πλειονότητα 
των διδακτορικών και μεταδιδακτορι-
κών ερευνητών είναι γυναίκες, ελάχι-
στες από αυτές μπαίνουν στη διαδικα-
σία διεκδίκησης ανεξάρτητων ερευνη-
τικών πόστων ή θέσεων μονίμων κα-
θηγητών. 
Εξαιτίας των «διαρροών» αυτών που 
καταγράφονται στην πορεία προς την 
κορυφή, η παραπάνω διαδικασία έχει 
περιγραφεί με τον όρο «leaky pipeline» 
(αγωγός με διαρροές). Σε κάθε βήμα 
της πορείας, οι αριθμοί των γυναικών 
που θα μπορούσαν να ηγηθούν του 
κλάδου τους λιγοστεύουν. Η εν λόγω 
πορεία αρχίζει από τις πρώτες τάξεις 
του δημοτικού, όπου ο τρόπος και το 
υλικό διδασκαλίας θα πρέπει να κεντρί-
ζουν το ενδιαφέρον των μαθητριών για 
τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης. 
Στα τελευταία στάδια η πορεία περι-
λαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής και μεταδιδακτορικής έρευ-
νας και καταλήγει με την κατάκτηση 
πανεπιστημιακών και ερευνητικών θέ-
σεων. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο 
δεν περιορίζεται στον χώρο της επι-
στήμης, οφείλεται στις ανά χώρα κοι-
νωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότη-
τες και έχει ως αποτέλεσμα στις ΗΠΑ 
ο αριθμός των γυναικών σε κορυφαίες 
ερευνητικές θέσεις να φτάνει μόλις το 
20%. 

Εδώ και μερικούς μήνες, στο τμήμα 
του Broad Institute στο οποίο ανήκει η 
δρ Τομάζου διαφημίζεται θέση στην 
οποία προβλέπεται να προσληφθεί γυ-
ναίκα, αλλά λόγω έλλειψης υποψηφί-
ων η θέση παραμένει ανοιχτή. «Η φύ-
ση των γυναικών», λέει η δρ Τομάζου, 
«είναι διαφορετική. Εδώ και δύο χρό-
νια, ο επικεφαλής του εργαστηρίου 
στο οποίο δουλεύω είναι αναπληρωτής 
καθηγητής στο Χάρβαρντ. Δουλεύει 
το λιγότερο 15 ώρες την ημέρα και αν 
δεν βρίσκεται στο γραφείο είναι επειδή 
ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους. 
Είναι 36 χρόνων και η προτεραιότητά 
του είναι να γίνει μόνιμος καθηγητής. 
Αν ήταν γυναίκα πιθανώς να είχε άλλες 
προτεραιότητες σε αυτήν την ηλικία». 
Στο ίδιο ερευνητικό κέντρο ανήκει και 
η Παρντίς Σαμπέτι, αναπληρώτρια κα-
θηγήτρια Eξελικτικής Bιολογίας. Η δρ 
Σαμπέτι, αφού ολοκλήρωσε τη διδα-
κτορική διατριβή της, σπούδασε Ιατρι-
κή. Από το 2005 διερευνά και ανα-
πτύσσει μαθηματικά μοντέλα τα οποία 
εντοπίζουν ίχνη Φυσικής Επιλογής στο 
ανθρώπινο DNA. Η έρευνά της έχει 
οδηγήσει στον εντοπισμό τμημάτων 
του DNA τα οποία καθιστούν ορισμέ-
νους ανθρώπους περισσότερο ανθε-
κτικούς σε λοιμώδη νοσήματα. Εκτός 
από την έρευνα, η δρ Σαμπέτι είναι η 
τραγουδίστρια και μπασίστρια του ροκ 
συγκροτήματος Thousand Days. Πότε 
προλαβαίνει; Στο παρελθόν, για να 
εξοικονομήσει χρόνο, πολλά βράδια 
κοιμόταν σε έναν υπνόσακο που φύλα-
γε κάτω από το γραφείο της. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα πράγματα 
είναι λίγο πιο εύκολα για τις γυναίκες. 
Για παράδειγμα, στη Σουηδία παρέχε-
ται συνολική γονική άδεια 16 μηνών. 
Από το σύνολο αυτό ο πατέρας οφείλει 
να λάβει τουλάχιστον δίμηνη άδεια. Δεν 
είναι τυχαίο ότι σε πολλές σκανδιναβι-
κές χώρες είναι συχνό το φαινόμενο να 
κατέχουν υψηλές πανεπιστημιακές και 
ερευνητικές θέσεις γυναίκες. Η Φινλαν-
δή Λέενα Πέλτονεν Παλότι ήταν από τις 
πιο επιφανείς επιστήμονες στον χώρο 
της γενετικής, αλλά και ένα από τα πιο 
αναγνωρίσιμα, και καλοντυμένα, πρό-
σωπα στη χώρα της. Υπήρξε πρωτοπό-
ρος στις μελέτες σάρωσης γονιδιώμα-
τος (το γονιδίωμα είναι το σύνολο του 
DNA ενός οργανισμού), στις οποίες 
προσδιορίστηκαν γονίδια και γενετικοί 
παράγοντες ρίσκου για την υπέρταση, 
τη σχιζοφρένια, τη δυσανεξία λακτόζης 
και τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Στην 
καριέρα της κατείχε ερευνητικές και 
πανεπιστημιακές θέσεις στο UCLA, 
στη Φινλανδική Ακαδημία, στο Πανεπι-
στήμιο του Ελσίνκι, στο Welcome Trust 
Sanger Institute του Κέιμπριτζ και στο 
Broad Institute. 

Σ την Ελλάδα οι γυναίκες επι-
στήμονες σίγουρα δεν απο-
λαμβάνουν σκανδιναβικού 

τύπου διευκολύνσεις. Η Δάφνη Μαυ-
ρογεώργου είναι υπεύθυνη των περι-
βαλλοντικών προγραμμάτων της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού και υποψήφια διδάκτωρ 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών. «Σήμερα στην Ελλάδα συναντάμε 
ολοένα και περισσότερες γυναίκες 
στον τομέα της προστασίας του περι-
βάλλοντος, τόσο στη χάραξη πολιτι-
κής όσο και σε εντατική δουλειά πεδί-
ου, έρευνας και αποκατάστασης φυσι-
κού περιβάλλοντος», παρατηρεί. Παρ’ 
όλα αυτά ο «αγωγός με διαρροές» πα-
ραμένει πραγματικότητα και οι περισ-
σότερες ερευνήτριες που επιδιώκουν 
θέσεις πανεπιστημιακές νιώθουν ότι 
για να φτάσουν στο ίδιο επαγγελματι-
κό επίπεδο με τους άνδρες, πρέπει να 
δουλέψουν σκληρότερα και με μεγα-
λύτερη αφοσίωση. 
Στο εξωτερικό έχουν ιδρυθεί οργανώ-
σεις οι οποίες στοχεύουν στην κατα-
πολέμηση των κοινωνικών στερεοτύ-
πων που απωθούν και αποκλείουν τις 
γυναίκες από την επιστήμη. Στην Αγ-
γλία για παράδειγμα η ομάδα WISE 
(Women into Science, Engineering and 
Construction, www. wisecampaign. 
org.uk) υποστηρίζει τις γυναίκες που 
θέλουν να χτίσουν καριέρα ως επι-
στήμονες ή μηχανικοί. Στην Ελλάδα, 
μέσω της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Γενι-
κή Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολο-
γίας (ΓΓΕΤ) συμμετέχει στην ευρωπαϊ-
κή προσπάθεια για μεγαλύτερη συμμε-
τοχή των γυναικών στην επιστημονική 
έρευνα. Οπως αναφέρεται στην ιστο-
σελίδα της (www. gsrt.gr), η ΓΓΕΤ «μέ-
σω του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑν), προ-
χωρεί σε δύο σημαντικά βήματα: αφε-
νός μεν στην ευαισθητοποίηση της 
ελληνικής επιστημονικής κοινότητας 
και του πολιτικού κόσμου γύρω από το 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: 
ΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΔΙΑΡΡΟΕΣ 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΓΕΝΩΜΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ 

Οι γυναίκες διακρίνονται στις επιστήμες αλλά πολλά στεγανά λειτουργούν ακόμη  
ως ανάχωμα

Στην Αθήνα 
του 4ου αι-
ώνα π.Χ. η 
Αγνοδίκη, 
για να σπου-
δάσει μαιευ-
τική και γυ-
ναικολογία, 
ήταν ανα-
γκασμένη 
να μεταμφι-
έζεται σε 
άνδρα. Τα 
πράγματα 
έχουν αλλά-
ξει πολύ 
από τότε
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Κ
άθε τέλος κα-
λοκαιριού οι 
συζητήσεις 
των γονιών 
στις παιδικές 
χαρές είναι 

μονότονες και αγχωμένες. Το θέμα εί-
ναι η φύλαξη των παιδιών κατά τη δι-
άρκεια της χρονιάς που αρχίζει. Οι πε-
ρισσότεροι εργαζόμενοι γονείς περι-
γράφουν μια καθημερινότητα που πε-
ριλαμβάνει μετακινήσεις σε σπίτια 
γιαγιάδων ή καθημερινό καλωσόρι-
σμα των γιαγιάδων στο σπίτι. Αυτοί 
θεωρούνται και οι πιο τυχεροί. Αλλοι 
δεν έχουν βοήθεια και είτε προσλαμ-
βάνουν μια γυναίκα, μετανάστρια ή 
πιο σπάνια Ελληνίδα, για τη φροντίδα 
των παιδιών είτε απαριθμούν τους πιο 
φτηνούς ιδιωτικούς παιδικούς σταθ-
μούς που βρήκαν έπειτα από επίπονη 
έρευνα είτε δηλώνουν ότι οι μαμάδες 
δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο 
από το να μείνουν εκτός δουλειάς, 
τουλάχιστον ως το υποχρεωτικό νη-
πιαγωγείο, οπότε και θα βγουν ξανά 
στην αγορά εργασίας. Ας δούμε πόσα 
θέματα υπάρχουν σε αυτή την εικόνα: 
ισότητα των φύλων, συμφιλίωση 
επαγγελματικής και οικογενειακής 
ζωής στην Ελλάδα, ελληνικό κράτος 
πρόνοιας και οικογενειακή και επαγ-
γελματική ζωή των Ελληνίδων, γυναι-
κεία μεταναστευτική εργασία στην 
Ελλάδα, κατά φύλο καταμερισμός της 
(οικιακής) εργασίας. 
Είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση 
αφορά κυρίως τις γυναίκες. Το φαινό-
μενο της «διπλής βάρδιας» που πολ-
λές εργαζόμενες γυναίκες είναι ανα-
γκασμένες να κάνουν με την επιστρο-
φή τους στο σπίτι είναι σε πολλές πε-
ριπτώσεις καθημερινή πραγματικότητα. 
Από την άλλη, ενώ και στην Ελλάδα 
απομακρυνόμαστε από το μοντέλο 
της διευρυμένης οικογένειας, τουλά-
χιστον στο επίπεδο της κατοικίας, 
προς τη «συζυγική οικογένεια» (συ-
γκατοίκηση γονέων και ανύπαντρων 
παιδιών τους), η διευρυμένη οικογέ-
νεια επιβιώνει ακόμη, στον βαθμό που 
οι γονείς, τις περισσότερες φορές οι 
γιαγιάδες, βοηθούν τα παιδιά τους στη 

φύλαξη των δικών τους παιδιών, στο 
νοικοκυριό κτλ., αλλά και τα παιδιά 
αργότερα τους το ανταποδίδουν με τη 
φροντίδα τους ως ηλικιωμένων. Στην 
Ελλάδα είναι παλιά ιστορία η υποκα-
τάσταση δομών του κράτους πρόνοι-
ας που σε άλλες χώρες της Ευρώπης 
είναι αυτονόητες με δίκτυα γυναικών 
μέσα στην οικογένεια οι οποίες ανταλ-
λάσσουν υπηρεσίες φροντίδας. Πράγ-
ματι από έρευνα της ΕΣΥΕ το 2007 
προκύπτει ότι με τη φροντίδα των παι-
διών ως 12 ετών ασχολούνται κυρίως 
οι γιαγιάδες. Ποσοστό 80,5% για ηλι-
κίες ως 2 ετών, 56,8% για 3-5 ετών, 
21,9% για 6-12 ετών από το entosfylou. 
wordpress.gr. Σε άλλο επίπεδο οι τρα-
γικές ελλείψεις του κράτους πρόνοιας 
στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με το γε-
γονός ότι ήδη δεν είναι τόσο πολλοί οι 
ηλικιωμένοι που μοιράζονται την ίδια 
στέγη με τα παιδιά τους, μετέφεραν 
τα προηγούμενα χρόνια πολλές από 
τις υποχρεώσεις φροντίδας, όπως η 
καθαριότητα, το μαγείρεμα, η φροντί-
δα παιδιών προσχολικής και πρώτης 
σχολικής ηλικίας και η φροντίδα ηλι-
κιωμένων, στην έμμισθη οικιακή ερ-
γασία άλλων γυναικών και διαφαινό-
ταν ότι αυτή η οικιακή εργασία θα 
έπαιζε όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην 
αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών 
φροντίδας. 
Και μετά ήρθαν η κρίση, η μείωση των 
εισοδημάτων και ο φόβος της ανεργί-
ας. Πολλές είναι οι οικογένειες που η 
οικονομική τους κατάσταση δεν τους 
επιτρέπει να αφήσουν τα παιδιά τους 
σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς ή να 
προσλάβουν βοήθεια στο σπίτι. Οι αι-
τήσεις στους δημόσιους παιδικούς 
σταθμούς αυξάνονται την ώρα που το 
κράτος τούς αφαιρεί χρηματοδοτή-
σεις και δεν προσλαμβάνει προσωπι-
κό. Εφέτος ειδικά πολλοί δημόσιοι παι-
δικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα κλεί-
νουν ή υπολειτουργούν λόγω έλλειψης 
προσωπικού και αφήνουν απ’ έξω χι-
λιάδες βρέφη και νήπια επιστρατεύο-
ντας ακόμη πιο συχνά τις γιαγιάδες για 
τη φροντίδα τους. 
Σε αυτή τη συγκυρία ανακύπτουν μια 
σειρά ζητήματα γύρω από τις αλλαγές 

που θα υποστεί η οικογενειακή και κοι-
νωνική ζωή των εργαζομένων στην Ελ-
λάδα. Το τοπίο στις εργασιακές σχέ-
σεις μεταβάλλεται ριζικά με ανοιχτό το 
πεδίο για ευέλικτες μορφές εργασίας 
και οργάνωσης του επαγγελματικού 
χρόνου. Οι μεταβολές αυτές αφορούν 
και πάλι περισσότερο τις γυναίκες, 
αφού αυτές στις περισσότερες περι-
πτώσεις κάνουν χρήση των δυνατοτή-
των για μερική απασχόληση ή ευέλικτο 
ωράριο. Επίσης τα όρια συνταξιοδότη-
σης των γυναικών αυξάνονται για να 
εξισωθούν με αυτά των ανδρών. Ολες 
αυτές οι αλλαγές συντελούνται χωρίς 
να λαμβάνεται παράλληλα μέριμνα για 
τη δημιουργία δημόσιων δομών φρο-
ντίδας που θα διευκολύνουν αποτελε-
σματικά τις οικογένειες στη φύλαξη 
και εκπαίδευση των παιδιών και στη 
φροντίδα ηλικιωμένων και εξαρτημέ-
νων ατόμων. Ορατή είναι πλέον και η 
μείωση του οικογενειακού εισοδήμα-
τος που θα αφαιρεί ολοένα και περισ-
σότερο από τις οικογένειες της μεσαί-

ας τάξης τη δυνατότητα να προσλά-
βουν βοήθεια για τη φροντίδα των παι-
διών και του νοικοκυριού, με 
αποτέλεσμα να την επωμίζονται και 
πάλι σε μεγάλο βαθμό οι γυναίκες της 
οικογένειας. 

Η έννοια της συμφιλίωσης 
της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής ακού-

γεται σαν ειρωνεία για τους περισσό-
τερους έλληνες εργαζομένους και ιδι-
αίτερα για τις γυναίκες. Πώς θα επηρε-
αστεί η Ελληνίδα από την οικονομική 
και κοινωνική κρίση που διανύουμε εί-
ναι ένα ερώτημα που μένει να απαντη-
θεί. Θα αναγκαστεί να επιστρέψει στο 
σπίτι, θα γυρίσει την πλάτη στον γάμο 
και στη μητρότητα υπερασπιζόμενη 
τις επαγγελματικές και προσωπικές 
της κατακτήσεις και φιλοδοξίες ή θα 
αναζητήσει μαζί με τους άντρες νέες 
προοπτικές και διεκδικήσεις στα πεδία 
της οικογένειας και της εργασίας; Ας 
ελπίσουμε και ας αρχίσουμε να συζη-
τάμε για το τελευταίο. 

θέμα και αφετέρου στον σχεδιασμό 
και στην ανάληψη κατάλληλων δράσε-
ων για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος». 

Ο ι γυναίκες έχουν μάθει να 
γκρεμίζουν στερεότυπα για 
να επιβιώσουν και να πετύ-

χουν. Στην Αθήνα του 4ου αιώνα π.Χ. 
η Αγνοδίκη, για να σπουδάσει μαιευτι-
κή και γυναικολογία, ήταν αναγκασμέ-
νη να μεταμφιέζεται σε άνδρα. Τα 
πράγματα έχουν αλλάξει πολύ από τό-
τε, αλλά παραμένει γεγονός ότι η επαγ-

γελματική αναρρίχηση είναι δυσκολό-
τερη για τις γυναίκες. Ο στόχος μου 
ήταν να γράψω ένα αισιόδοξο κείμενο, 
δίνοντας έμφαση σε θετικά στοιχεία. 
Λίγο πριν τελειώσω το κείμενο όμως 
μου έστειλε μήνυμα ένας άνδρας συ-
νάδελφος και φίλος, του οποίου την 
άποψη είχα ζητήσει. Μεταφέρω μέρος 
του μηνύματος: «Μια από τις σημαντι-
κότερες διαστάσεις του προβλήματος 
είναι ότι στον χώρο υπάρχουν πολλές 
κλίκες και επιστημονικές “ανδροπαρέ-
ες” (old boys’ networks), από τις οποί-

ες αποκλείονται οι γυναίκες. Πολλές 
φορές κατά τις φιλικές και ανεπίσημες 
συναντήσεις της παρέας λαμβάνονται 
σημαντικές αποφάσεις, συνθλίβονται 
επιστημονικά άρθρα, καταστρέφονται 
επιστημονικές υπολήψεις και χαράσ-
σεται χρηματοδοτική πολιτική». Παρ’ 
όλα αυτά όμως το 2007 στο Πανεπι-
στήμιο Χάρβαρντ εξελέγη για πρώτη 
φορά γυναίκα πρόεδρος (η ιστορικός 
Ντριου Γκίλπιν Φάουστ) και το 2004, 
το 2008 και το 2009 το βραβείο 
Νομπέλ Ιατρικής και Φυσιολογίας δό-

θηκε σε γυναίκες επιστήμονες. Τα τε-
λευταία χρόνια η UNESCO, η οποία 
προωθεί την εκπαίδευση, τις επι-
στήμες και τον πολιτισμό, σε συνεργα-
σία με την εταιρεία καλλυντικών L’ 
Oreal έχουν θεσμοθετήσει το πρό-
γραμμα «Για τις γυναίκες στην Επι-
στήμη» (www. womeninscience.
co.uk), το οποίο επιβραβεύει ετησίως, 
με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, τις 
προσπάθειες πέντε γυναικών στον χώ-
ρο της επιστημονικής έρευνας. Oλα 
αυτά μας κάνουν λίγο πιο αισιόδοξες. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΑΧΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Μεταβάλλεται το τοπίο στις εργασιακές σχέσεις των γυναικών επηρεάζοντας και τις οικογένειές τους

Ποιος θα πάει το 
παιδί στην παιδική 
χαρά; Παλαιότερα 
μόνον οι γυναίκες
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Σ
ήμερα, λίγο πριν από 
τη λήξη της πρώτης 
δεκαετίας του 21ου 
αιώνα, τα προβλή-
ματα που προκύ-
πτουν ως προς τη 

νομική και κοινωνική θέση της γυναί-
κας είναι σε κάποιο βαθμό τα ίδια και 
γνωστά, περισσότερο οντικά παρά κα-
νονιστικά: Γιατί οι γυναίκες υποεκπρο-
σωπούνται στα ανώτερα επαγγελματι-
κά και οικονομικά κλιμάκια, πώς θα 
σταματήσει η εκμετάλλευση της προ-
σφοράς γενετήσιων υπηρεσιών από το 

-
τίνα ή βουλεύτρια. Εχουν εμφανιστεί 
όμως και κάποιες οριακές καταστάσεις, 
κατά το μάλλον ή ήττον πρωτόγνωρες 
για την κοινωνία μας. Στις καταστάσεις 
αυτές ανιχνεύονται τα όρια της γυναί-
κας ως μητέρας, ως αυτόνομης προσω-
πικότητας, ακόμη και ως φύλου. Δεν εί-
ναι ακόμη καθημερινές καταστάσεις, 
μπορεί όμως να γίνουν. Και, κυρίως, μας 
λένε πολλά όχι μόνο για την αυτοκατα-
νόηση των γυναικών, αλλά και για τα 
όρια της ανεκτικότητας όλων μας. Ας 
τις δούμε: 

ΑΜητρομάμμη κάποτε ήταν η 
προς μητρός μάμμη. Εκτός 

όμως από απλή γιαγιά, η μητρομάμμη, 
πλέον, σε κάποιες χώρες τουλάχιστον, 
όπως στη Βρετανία, έχει γίνει παρατα-
κτικό σύνθετο: είναι και μητέρα, και 
γιαγιά, είναι η πραγματική μητέρα σε 

γυναίκες εκείνες που καταφεύγουν σε 
μεθόδους τεχνητής γονιμοποίησης, 
κυοφορούν και τίκτουν πράγματι παι-
δάκια σε ηλικία αν όχι αβραμιαία, πά-
ντως πέραν της φυσιολογικής, εκείθεν 
της εμμηνόπαυσης. Εγραψα «αβραμι-
αία» και δεν ήταν τυχαίο. 
Ενα υπόλειμμα ανδροκρατίας διαγιγνώ-
σκεται ακόμη στη ρύθμιση του άρθρ. 4 

οποίο «Οι μέθοδοι ιατρικώς υποβοη-
θούμενης αναπαραγωγής εφαρμόζο-
νται σε ενήλικα πρόσωπα μέχρι την ηλι-
κία φυσικής ικανότητας αναπαραγω-
γής του υποβοηθούμενου προσώπου. 
Σε περίπτωση που το υποβοηθούμενο 
πρόσωπο είναι γυναίκα, ως ηλικία φυ-
σικής ικανότητας αναπαραγωγής νο-
είται το πεντηκοστό έτος». 
Η απαγόρευση ασφαλώς καταλαμβάνει 
τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, άρα εκ 
πρώτης όψεως δεν συνιστά έμφυλη δι-
άκριση, άλλωστε έχει τεθεί, υποτίθεται, 
χάριν του συμφέροντος του τέκνου. Το 
σημείο αυτό όμως δεν είναι τόσο απλό 
όσο φαίνεται σε μια επιπόλαια θεώρη-

ση. Αλήθεια, τι είδους προστασία του 
κυοφορουμένου είναι εκείνη που, προ-
κειμένου να μη ζήσει τάχα μια παιδική 
ηλικία με ηλικιωμένους γονείς, του απα-

την ανυπαρξία της ύπαρξης; Και μάλι-
στα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη γνώ-
μη των υποψήφιων γονέων; Στην πραγ-
ματικότητα λοιπόν, και υπό συνολική 
θεώρηση του πράγματος, η απαγόρευ-
ση λειτουργεί καθαρά εις βάρος της γυ-
ναίκας: κανείς δεν εμποδίζει τον άνδρα 
που το επιθυμεί να τεκνοποιήσει σε 

-

Συνεπώς, αν και δεν μοιάζει εκ πρώτης 
όψεως αυθαίρετη η απαγόρευση της 

-
ότι αντιστρατεύεται την ανθρώπινη 
πρόοδο. Η φύση άλλωστε είχε αποφα-
σίσει ότι κάποιες γυναίκες δεν μπορούν 
να συλλάβουν. Μέχρι που γεννήθηκε η 
Λουίζ Μπράουν. 

ΒΑς επιχειρηματολογήσω κάπως 
-

λο της υποταγής της γυναικείας σάρ-
κας στο ανδρικό εξουσιαστικό βλέμ-
μα. Σφραγίζει την ιδιαίτερη θέση της 
γυναίκας στη φαλλοκρατική κοινωνία: 
τη θέση του πορνογραφικού αντικει-
μένου, της σπερματοδόχου, της παιδο-
ποιού. Οι στρινγκοφορούσες, έχοντας 
υποστεί ολοκληρωτική πλύση εγκεφά-
λου από την κοινωνία της ευδαίμονος 
κατανάλωσης, έχουνε πειστεί και οι 
ίδιες ότι τάχα τις καθιστά θελκτικές, 
ποθητές, πιο θηλυκές. Δεν έχουν καμία 
απολύτως ελευθερία βούλησης, δεν 
μπορούν να συναινέσουν, όχι περισσό-
τερο από τα κορίτσια που υφίστανται 
κλειτοριδεκτομή. Νομίζουν ότι θέλουν 
να φοράνε αυτό το σύμβολο καταπίε-

σης, αλλά στην πραγματικότητα δεν 
θέλουν. Μπορεί να είναι ικανές να νυμ-
φευθούν, να συντάξουν διαθήκη, να 
ψηφίσουν, να μεταναστεύσουν, να αλ-
λάξουν το όνομα ή το φύλο τους, αλλά 
δεν είναι ικανές να διαλέξουν το περιε-
χόμενο της ιματιοθήκης τους. Το 
στρινγκ πρέπει να απαγορευθεί διά νό-
μου χάριν της πραγματικής ισότητας 
των φύλων». 
Μια τέτοιου είδους επιχειρηματολογία 
θα έπειθε λίγους, ελπίζω κανέναν. Αν 
αλλάξουμε όμως λίγες λέξεις θα αντιμε-
τωπίσουμε ένα από τα καυτά θέματα 
των ημερών: αρκεί όπου «στρινγκ» να 
θέσουμε «μπούρκα», όπου «θελκτικές» 
«σεμνές» και όπου «ισότητα των φύ-
λων» «κοσμικό κράτος». Το πρόσημο 
αλλάζει, αλλά η ουσία καθόλου. 
Αν τίθεται τάχα θέμα ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων με την μπούρκα ή το νι-
κάμπ, τίθεται όχι μόνο σε δημόσιους 

-
ρεύεται να δέρνουμε τη γυναίκα μας 

-
θεται τάχα θέμα δημοσίας τάξεως, τί-
θεται εξίσου και με τις αποκριάτικες 
μάσκες και τίθεται μόνο όπου και όταν 
ζητείται η απόδειξη της ταυτοπροσω-
πίας και όχι όταν μια γυναίκα βγαίνει 
για ψώνια με τις φίλες της. 

-
δους σύγκρουση του Ισλάμ με τις δυτι-
κές αξίες. Είναι περισσότερο ζήτημα 
σύγκρουσης δύο εκδοχών της Δύσης, 
δεδομένου ότι οι δυτικές αξίες όντως 
τίθενται σε δοκιμασία εν προκειμένω, 
πλην όμως άλλα κελεύουν. Δυτική αξία 
είναι η ενδυματολογική ελευθερία, που 
κατέστησε παρωχημένη και σχεδόν 

-
δούς. Δυτική αξία, ακόμη περισσότερο, 

είναι η θρησκευτική ελευθερία, που 
επιτάσσει σεβασμό στην έκφραση των 
θρησκευτικών πεποιθήσεων του πολί-
τη. Δυτική αξία είναι η ανεκτικότητα, 
που ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι κρατάμε 
τα πληγωμένα συναισθήματα που μας 
προξενούν οι αυτοαναφορικές πράξεις 
των άλλων για τον εαυτό μας. Δυτική 
αξία είναι η επιφυλακτικότητα και η δυ-
σπιστία απέναντι σε κάθε αοριστολόγο 
επίκληση της δημοσίας τάξεως. Δυτική 
αξία είναι η αρχή volenti non fit injuria, 
που δίνει το πρωτείο στις επιλογές του 
πολίτη, πέρα και πάνω από «αντικειμε-
νικές αρχές της εννόμου τάξεως», «θε-
σμικές εγγυήσεις» και λοιπό μεταμφιε-
σμένο κηδεμονισμό. 
Υποτίθεται βέβαια ότι η απαγόρευση 
γίνεται χάριν των γυναικών, και μάλιστα 
των μπουρκοφορουσών. Αλλά ο 
μπουρκοφύλαξ εκείνη θα συλλάβει και 

για το καλό της. 

Γ Ο Μπακ Εϊντζελ είναι ένας ωραίος 
άνδρας. Οχι επαμφοτερίζων, αλ-

λά αποφασιστικά αρρενωπός, με τα 
γυμναστηριασμένα μπράτσα του, το 
ξυρισμένο κεφάλι, τις απειλητικές δερ-
ματοστιξίες και τα επαρχιώτικα μου-
στάκια του. Τυγχάνει επίσης και εξαι-
ρετικός επαγγελματίας στο είδος του: 
είναι πορνογραφικός πρωταγωνιστής. 
Σε μια εποχή όπου τα όρια των φύλων 
γίνονται θολά, που ακούγεται ότι «γε-
μίσαμε αδελφές στην τηλεόραση» και 
ότι «οι γυναίκες ψάχνουν τους άνδρες 
με το δίκαννο», ω, ο Μπακ Εϊντζελ είναι 
ένας παραδοσιακός άνδρας. 
Ο Μπακ έχει όμως και μία ιδιότητα ακό-
μη: είναι γυναίκα. 
Ο Μπακ πάντα ένιωθε άνδρας. Ανδρας 
εγκλωβισμένος στο σώμα μιας γυναί-
κας, είναι η χαρακτηριστική φράση που 
διαβάζει κάποιος σε παρόμοιες περι-
πτώσεις. Και αφού το βιολογικό φύλο 
διέφερε από το κοινωνικό, ο Μπακ θα 
μπορούσε να μεταβεί στο πραγματικό 
του φύλο: να γίνει ιατρικά και νομικά 
άνδρας. 
Δεν το έπραξε όμως, τουλάχιστον καθ’ 
ολοκληρίαν. Ακολούθησε ορμονική 
θεραπεία, η οποία μετέβαλε τα δευτε-
ρεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου 
του, διατήρησε όμως τα γυναικεία γεν-
νητικά του όργανα και, ποιος ξέρει, 
ίσως μια μέρα γίνει και μητέρα. Δεν θα 

-
χρι τότε, ο Μπακ ζει και βασιλεύει κατά 
νόμον γυναίκα και κατά κόσμον άν-
δρας, σαν νέος Ερμαφρόδιτος, σαν ημί-
θηλυς Κένταυρος, που συνδυάζει αρρε-
νωπότητα και μήτρα, άρρεν πάνω από 
τη μέση και θήλυ κάτω από αυτήν. 
Αλλά τελικά σημασία έχει τι αισθάνεται 
κανείς μέσα του. 

Η ΜΗΤΡΟΜΑΜΜΗ, Ο KΕΝΤΑΥΡΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΜΠΟΥΡΚΟΦΥΛΑΞ 
AΘΑΝΑΣΙΟΣ AΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Τι γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις γυναικείων ρόλων

Το ζήτημα 
δεν είναι 
(μόνο) κά-
ποιου είδους 
σύγκρουση 
του Ισλάμ με 
τις δυτικές 
αξίες. Είναι 
περισσότερο 
ζήτημα σύ-
γκρουσης 
δύο εκδο-
χών της Δύ-
σης, δεδο-
μένου ότι  
οι δυτικές 
αξίες όντως 
τίθενται σε 
δοκιμασία 


