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Οι αιώνες που κύλησαν άφησαν στη λήθη 
το φαινόµενο µητριαρχίας, που υπο-
δήλωνε την κυριαρχία των γυναικών, 

η οποία συνδεόταν µε τη σχέση του παιδιού 
αποκλειστικά µε  τη µητέρα. Ο  ρόλος του πα-
τέρα ήταν άγνωστος. Μόνο µε την εγκατάλειψη 
σταδιακά της απασχόλησής του κυρίως µε το 
κυνήγι και  το πέρασµα στην καλλιέργεια της 
γης ο άνδρας συνδέθηκε µε την ανθρώπινη 
αναπαραγωγή, και αυτό υπήρξε, όπως έγρα-
φε ο Ένγκελς στο περίφηµο βιβλίο του για 
την «Καταγωγή της Οικογένεια», στα µέσα του 
19ου αιώνα, η µεγαλύτερη υποδούλωση της 
γυναίκας. Έκτοτε, η κυριαρχία των ανδρών, 
γνωστή ως πατριαρχία,  παρέµεινε το κύριο χα-
ρακτηριστικό όλων, σχεδόν ανεξαιρέτως, των 
κοινωνιών. Η θρησκεία γενικά υπήρξε το ιερό 
θεµέλιο αυτής της κυριαρχίας, αλλά και φιλο-
σοφία και επιστήµη για αιώνες στήριξαν τους 
«εκ φύσεως» ρόλους των γυναικών. Το δίκαιο 
έκφραζε όλες αυτές τις αντιλήψεις και µόνο µε 
την ανάπτυξη του φεµινιστικού κινήµατος και 
τον εκσυγχρονισµό των κοινωνιών δυτικού 
πολιτισµού άρχισε να αλλάζει και να αναγνω-
ρίζεται θεσµικά η ισότητα των δικαιωµάτων 
ανδρών και γυναικών, σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. Αναµφισβήτητα η CEDAW αποτελεί 
µέχρι σήµερα το θεµέλιο των δικαιωµάτων των 
γυναικών και τη βάση  της υποχρέωσης των 
κρατών να αποκαταστήσουν πλήρως όχι µόνο 
τυπικά, αλλά  να επιτύχουν  και την ουσιαστική 
ισότητα των φύλων. Ας µην ξεχνούµε βέβαια 
ότι η αποκατάσταση αυτής της ισότητας υπήρξε 
και αποτέλεσµα της βιοµηχανικής επανάστασης 
και της µεγάλης οικονοµικής, κοινωνικής και 
πολιτικής ανάπτυξης της ∆ύσης. 

Ήδη όµως αναγνωρίζεται ότι έχουµε περά-
σει σε µια νέα εποχή. Την εποχή της παγκο-
σµιοποίησης,  ενώ για τις χώρες του  δυτικού 
πολιτισµού γίνεται λόγος και για το πέρασµα 
στην εποχή της µετανεωτερικότητας,  της µε-
ταµοντέρνας εποχής (post-modern condition 
ή post-modern era.). Τα ειδικότερα χαρακτη-
ριστικά αυτής της εποχής είναι η παρακµή 
των “µεγάλων µύθων”, και ιδεολογιών  του 
παρελθόντος, η αποδοχή  όλων των µορφών 
πολιτισµικού πλουραλισµού και η κατάρρευση 
των παραδεδεγµένων ηθικών αξιών µε την  
υπέρµετρη τόνωση του “εγώ” και τη δηµιουργία 
ενός “λεβιάθαν του εγώ”,  µε ό,τι αυτό σηµαί-
νει για τον ίδιο τον άνθρωπο και τις κοινωνίες,   
την κρίση  των πολιτικών κοµµάτων και των 
ηγεσιών και τη στροφή στα κοινωνικά κινή-
µατα. Στη λειτουργία του κράτους σηµειώνεται 
απώλεια σε µεγάλο βαθµό της ρυθµιστικής του 
δύναµης και εκχώρηση εξουσιών σε υπερεθνι-
κά κέντρα, µε την επικράτηση της φιλοσοφίας, 
αλλά και  ιδεολογίας του «µικρού κράτους», 

που συνοψίζεται στον όρο «µεταδηµοκρατία»! 
Στον εργασιακό δε τοµέα οι αλλαγές είναι κα-
θοριστικές για τον εργαζόµενο. Περάσαµε από 
το «βιοµηχανικό µοντέλο», των σταθερών ερ-
γασιακών σχέσεων, στο «µεταβιοµηχανικό», το 
οποίο οφείλεται στην ανάπτυξη της τεχνολογί-
ας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών,  που 
τα χαρακτηριστικά του είναι οι ευέλικτες και 
ασταθείς µορφές εργασίας. Ήδη η επιστηµονι-
κή έρευνα εκτός από τον κλασικό διαχωρισµό 
σε υπανάπτυκτες και σε ανεπτυγµένες,  βιοµη-
χανικές κοινωνίες, προσθέτει και την κατηγο-
ρία των µεταβιοµηχανικών κοινωνιών ή των 
µεταµοντέρνων κοινωνιών. 

Στην τελευταία κατηγορία κατατάσσονται  οι 
πολύ αναπτυγµένες κοινωνίες της ∆ύσης, οι  
οποίες αξιοποιούν την τεχνολογία, στις οποίες 
οι δείκτες οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτι-
κής ανάπτυξης είναι πολύ υψηλοί. Σ’ αυτές και 
οι δείκτες ισότητας των φύλων   είναι υψηλοί, 
όπως φαίνεται από  διεθνή στατιστικά δεδοµέ-
να, χωρίς όµως να έχει επιτευχθεί ακόµα και 
σ’  αυτές η ουσιαστική ισότητα των φύλων σε 
όλους τους τοµείς. Όµως στις κοινωνίες αυτές, 
όπως άλλωστε και γενικά στις  δυτικές κοινωνί-
ες, δεν µπορούµε να µιλάµε τυπικά  για πατριαρ-
χικές δοµές, γιατί αυτές έχουν εκλείψει τελείως 
από το δίκαιο, αλλά και  η απελευθέρωση των 
γυναικών είναι γεγονός. Όµως οι φεµινίστριες 
δεν έχουν πάψει να επικαλούνται την ύπαρξη 
της πατριαρχίας, ως σταθερού χαρακτηριστικού 
των κοινωνιών.  Ισχυρότερο   επιχείρηµα για 
τη  διαχρονικότητα της πατριαρχίας  θεωρείται 
η πορνογραφία και η σεξουαλική, εκµετάλλευση 
των γυναικών, οι οποίες ασφαλώς δεν µπορούν 
να αµφισβητηθούν.  Αντίθετα.

Αναµφισβήτητα µπορεί να θεωρηθεί εξω-
φρενικό να υποστηριχθεί ότι στις  σηµερινές  
µεταµοντέρνες κοινωνίες  παρατηρείται αναβί-
ωση  του φαινοµένου   της µητριαρχίας. Το επι-
χείρηµα όµως της θέσης αυτής στηρίζεται στο 
γεγονός ότι και στο πλαίσιο   των σηµερινών 
µεταµοντέρνων κοινωνιών διαπιστώνεται  ο 
µεγαλύτερος δεσµός µητέρας και παιδιού, αλλά 
η κοινωνική θέση της  είναι υποδεέστερη αυ-
τής των ανδρών, αντίθετα από την κυριαρχία 
τους γυναικών στην πανάρχαιη εκείνη εποχή. 
Συγκεκριµένα:
α) Στον τοµέα της οικονοµίας: Η επικράτηση 
του άκρατου φιλελευθερισµού, µε τη µορφή του 
καπιταλισµού, έχει οδηγήσει στην αποδόµηση 
των θεσµών προστασίας του κοινωνικού κρά-
τους, µε ιδιαίτερα αρνητικές  επιπτώσεις για τις 
γυναίκες, αφού η έξοδός τους στην αγορά ερ-
γασίας στηρίχτηκε σε θεσµούς κοινωνικής µέ-
ριµνας. Εξάλλου οι νέες µορφές εργασίας, που 
απαιτούν τεχνολογικές γνώσεις, βρίσκουν τις 
γυναίκες σε δυσµενέστερη θέση. Έτσι η ανεργία 

των γυναικών, ιδιαίτερα στις συνθήκες της ση-
µερινής παγκόσµιας και ιδιαίτερα ευρωπαϊκής 
οικονοµικής κρίσης, είναι υψηλότερη.
β) Στον τοµέα της πολιτικής συµµετοχής: 
Στους βασικούς αυτούς δείκτες κοινωνικής 
δύναµης η γυναίκα υστερεί εξαιρετικά σε σχέ-
ση µε τους άνδρες, παρά τις αναµφισβήτητες 
προόδους της. Άλλωστε και στον τοµέα αυτόν 
η θέση της συνδέεται µε θετικές δράσεις. 
γ) Στον κοινωνικό  τοµέα: ∆εν αµφισβητείται 
η θετική πλευρά της απελευθέρωσης των γυ-
ναικών και της ανόδου τους στην κοινωνική 
ιεραρχία. Όµως κέντρα δύναµης, που υπηρε-
τούν τα συµφέροντα της αγοράς, τα ΜΜΕ και 
κυρίως η τηλεόραση, καλλιεργούν πρότυπα 
διάλυσης των κοινωνικών και ηθικών αξιών.  
Η έλλειψη διαθέσεως από τους νέους, να επω-
µισθούν τις ευθύνες της οικογένειας, και η 
άκρατη ελευθερία έχουν οδηγήσει σε αύξηση 
του αριθµού των εκτός γάµου γεννήσεων. Η 
συµβίωση και οι ελεύθερες ενώσεις αναγνω-
ρίζονται και νοµοθετικά, όπως και οι γεννή-
σεις εκτός γάµου, ώστε να τίθεται το ερώτηµα: 
«Μήπως φθάσαµε στο τέλος του γάµου:»

 Φυσικά, οι αλλαγές στις συµπεριφορές  των 
ευρωπαίων έχουν οδηγήσει στο  φαινόµενο 
της µονογονεϊκότητας. Όπως δείχνουν στατι-
στικές έρευνες για πολλές χώρες της ∆ύσης, 
η µονογονεϊκότητα αυξάνεται δραµατικά και η 
συντριπτική πλειοψηφία των µόνων γονέων εί-
ναι γυναίκες, έτσι ώστε σοβαρές επιστηµονικές 
µελέτες να θεωρούν ότι «το φύλο της µονογονε-
ϊκότητας είναι θηλυκό». 

δ) Η σχέση παιδιών-µητέρας: Η εξάρτηση 
των παιδιών από τη µητέρα και η έλλειψη κοι-
νωνικής προστασίας, παρά τη ∆ιεθνή Σύµβα-
ση του 1989 για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
επιβαρύνει δραµατικά τις γυναίκες. Σχετικές 
έρευνες εξάλλου διαπιστώνουν  διαφορετική  
αντιµετώπιση από το κοινωνικό σύνολο του 
παιδιού, που προέρχεται από µόνη µητέρα 
χήρα και διαφορετική από γυναίκα διαζευγµέ-
νη ή µητέρα εκτός γάµου, η οποία συνδέεται µε 
το πολιτισµικό επίπεδο κάθε κοινωνίας. Εξάλ-
λου οι έρευνες δείχνουν σοβαρά ψυχολογικά 
προβλήµατα στα παιδιά µόνων γονέων, παρα-
βατική συµπεριφορά και µειωµένη πρόοδο και 
κατά συνέπεια αρνητικές προϋποθέσεις για την 
κοινωνική τους εξέλιξη.

Όµως τα επιχειρήµατα που στηρίζουν την 
άποψη του περάσµατος σε µια εποχή µεταµο-
ντέρνας µητριαρχίας έχουν και µια άλλη πτυχή, 
προερχόµενη από τις νέες επιστηµονικές τε-
χνολογίες της υποβοηθούµενης κύησης. Πάνω 
σ’ αυτό διατυπώνονται σοβαροί προβληµατι-
σµοί από πλευράς θρησκείας, ηθικής, δικαίου 
και δικαιωµάτων, που αφορούν την παρένθετη 
µητρότητα, την τεχνητή αναπαραγωγή και το 

ατοµικό δικαίωµα  άγαµης γυναίκας ν’  απο-
κτήσει παιδί από σπέρµα αγνώστου ανδρός. 
Η πραγµατικότητα είναι η εµπορευµατοποίηση 
του γυναικείου σώµατος και η απαλλοτρίωση 
του δικαιώµατος µητρότητας. Το ανδρικό σπέρ-
µα και η γυναικεία µήτρα έχουν µεταβληθεί σε 
εµπράγµατα δικαιώµατα. Σε αντικείµενα εµπο-
ρικής διαπραγµάτευσης! Αν αυτό δεν αποτελεί  
υποβάθµιση της γυναίκας και της προσωπικό-
τητάς της τότε τι είναι;

Συµπερασµατικά, από την παράθεση των πα-
ραπάνω στοιχείων διαφαίνεται η νέα περίοδος: 
Η περίοδος της µεταµοντέρας µητριαρχίας. Αυτό 
έχει τραγικές συνέπειες όχι µόνο για τη γυναίκα 
ως άτοµο και ως φορέα της νέας ζωής, αλλά και 
για τις ίδιες τις δυτικές κοινωνίες. Τα ερωτήµα-
τα που εγείρει αυτή η νέα εποχή είναι απίστευ-
τα επικίνδυνα για τον ίδιο τον άνθρωπο και τις 
αναπτυγµένες δυτικές κοινωνίες, αλλά όχι µό-
νον, γιατί η τεχνολογία µε την παγκοσµιοποίη-
ση επιδρά παντού. Επείγοντα όµως ερωτήµατα 
ζητούν απάντηση: Ποια είναι η ευθύνη για τις 
επόµενες γενιές; Θα είναι η µεταµοντέρνα µητρι-
αρχία το τελικό στάδιο των δυτικών κοινωνιών 
ή µορφές δηµιουργίας ζωής έξω από τη γυναι-
κεία µήτρα θα σηµάνουν την τελική απελευθέ-
ρωση της γυναίκας και το «τέλος της διάκρισης 
των φύλων», όπως υποστηρίζεται. 

Ας κατανοήσουµε ότι το πρόβληµα της επο-
χής µας σήµερα δεν είναι η οικονοµική κρίση, 
αλλά η καθολική αποδοχή ενός άκρατου φιλε-
λευθερισµού και ενός κόσµου όπου κριτής των 
ηθικών και κοινωνικών αξιών θα είναι το ίδιο 
το άτοµο, αυτεξούσιο, υπεύθυνο για την τύχη τη 
δική του, αλλά  α ν  ε ύ θ υ ν ο    για τον αυριανό 
άνθρωπο και τις κοινωνίες των ανθρώπων. 

Πριν από δεκάξι χρόνια από τις στήλες του 
ίδιου αυτού έγκριτου περιοδικού ανθρωπι-
στικού και φεµινιστικού προβληµατισµού, µε 
οµότιτλο δοκίµιο, είχα υποστηρίξει τη διαχρο-
νικότητα της µητρότητας, που προβάλλει από 
τους µύθους, τις παλιότερες ιστορίες, αλλά και 
την καθηµερινή ζωή των γυναικών. Το ίδιο 
υποστηρίζω και σήµερα. Και προσθέτω ότι η 
σηµερινή γυναίκα µπορεί και οφείλει να διεκ-
δικήσει το δικαίωµα στη µητρότητα,  που της 
εµπιστεύτηκε η φύση, παράλληλα µε το δικαίω-
µα στην εργασία  και την κοινωνική καταξίωση, 
που  είναι και αυτό αναπόσπαστα συνδεδεµένο 
µε την «ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότη-
τας», η οποία και θεσµικά κατοχυρώνεται. 

Νίκη Καλτσόγια-Τουρναβίτη Οµότιµη καθηγήτρια

Μεταµοντέρνα µητριαρχία
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Για ανέντιµη σοκοφαντική διαφηµιστική εκ-
στρατεία εναντίον του, στην έδρα Ντένισον 
της Τασµανίας όπου εκλέγεται, κατη-
γορεί το Εργατικό Κόµµα ο Ανεξάρ-
τητος Βουλευτής, Άντριου Γουίλκι.
Σύµφωνα µε τον Βουλευτή, οι δια-
φηµίσεις που ενέκρινε το Εργατικό 
Κόµµα Τασµανίας, παρουσιάζουν 
τον ίδιο και τον Αρχηγό της Αξι-
ωµατικής Αντιπολίτευσης 
Τόνι Άµποτ, να κά-
νουν χειραψία, µε 

το σύνθηµα: «Ψηφίστε τον Γουίλκι = Παίρ-
νετε τον Άµποτ».

«Είναι κρίµα που το Εργατικό Κόµ-
µα αποφάσισε να επιδοθεί σε 
τέτοιου είδους ανέντιµες επιθέ-
σεις», δήλωσε ο κ. Γουίλκι, ο 
οποίος αποκάλυψε παράλληλα 

ότι έστειλε επιστολή στον Πρω-
θυπουργό Κέβιν Ραντ, µε 

την οποία του ζητά να 
αποσύρει τις διαφη-
µίσεις αυτές.

Ο

Ο Γουίλκι κατηγορεί το Εργατικό για ανέντιμη 
διαφημιστική εκστρατεία εναντίον του

Δελεαστικές προτάσεις από Εργατικούς 
και Φιλελεύθερους στο κόμμα του Κάτερ
Την σύναψη συµφωνίας 
για ανταλλαγή των ψήφων 
προτίµησης µε το κόµµα του 
Μποµπ Κάτερ, προσπαθούν 
να εξασφαλίσουν, τόσο το 
Εργατικό όσο και το Φιλελεύ-
θερο Κόµµα.
Πολιτικοί αναλυτές υποστη-
ρίζουν ότι στο Κουίνσλαντ οι 
ψήφοι προτίµησης θα κρίνουν το τελικό απο-
τέλεσµα σε πολλές αµφίρροπες βουλευτικές 
έδρες, όπως αυτές του Herbert, του Flynn 

Capricornia και του Dawson.
Ο Πρωθυπουργός Κέβιν 
Ραντ έχει ήδη µιλήσει µε τον 
κ. Κάτερ, ο οποίος όµως συ-
ναντήθηκε και µε τον ∆ιευ-
θυντή του Οµοσπονδιακού 
Φιλελεύθερου Κόµµατος, 
Μπράϊαν Λάφνεϊν τη ∆ευτέ-
ρα στη Μελβούρνη.

Το Εργατικό Κόµµα, πάντως, αισιοδοξεί ότι 
θα εξασφαλίσει την υποστήριξη του κόµµατος 
του κ. Κάτερ.

Ο


