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τότε ψυχολογικές θεωρίες (όπως π.χ. η Γκεστάλτ) με κυρίαρχη φιγούρα το 
μοναχικό άτομο. Τα βάζουμε μαζί γιατί μας φαίνεται ότι αφενός σήμερα 
οι διαφορετικές ψυχολογικές θεωρίες συνυπάρχουν (όπως εξάλλου και οι 
φιγούρες της παντρεμένης, της μητέρας, της εργένισσας), αφετέρου έχει 
τη σημασία του να δούμε την εξέλιξή τους. 

Τελικά, η γυναικεία απελευθέρωση τους ήταν αμφιλεγόμενη, όπως 
λένε και κάπου άλλου οι συγγραφείς. Η κοινωνική και οικονομική αλλαγή 
που ήθελε ο φεμινισμός -και τα κινήματα του ’60 εν γένει- δεν έγινε ή δεν 
ολοκληρώθηκε ποτέ, αλλά όπως και να 'χει η γυναίκα βρέθηκε στο -κατά 
τα άλλα- συναρπαστικό, περιπετειώδες και πολυπόθητο έξω. Η μαζική έ-
ξοδος από το σπίτι εγκαινίασε το διπλό στρες και τη διπλοβάρδια, αλλά 
και την έμφυλη καταπίεση πλέον και έξω από το σπίτι. 

Οι Έρενραϊχ και Ίνγκλις πολύ εύστοχα αποδοκιμάζουν και ειρωνεύο-
νται τις νέες ψυχολογικές θεωρίες και τα αμέτρητα βιβλία αυτοβοήθει-
ας, τα οποία επιτάσσουν ότι πλέον όλα είναι ζήτημα επιλογής και ότι το 
σημαντικό είναι να περνάμε καλά. Επιλογή σου είναι να νιώθεις υποτιμη-
μένη, επιλογή σου είναι να νιώθεις ελαττωματική. Όλα είναι ζήτημα του 
μυαλού. Πράγματι οι γυναίκες, λένε τα βιβλία και η νέα ψυχολογία, για να 
επιβιώσουν σ’ έναν σκληρό κόσμο σχέσεων δούναι και λαβείν, θα πρέπει 
να μιμηθούν τους άντρες, στην αποφασιστικότητα τους και στον εγωκε-
ντρισμό τους. Θα πρέπει να ξεχάσουν τον τρόπο που ως θηλυκά μεγα-
λώσανε. Θα πρέπει να θαυμάζουν τους άντρες και να μαθαίνουν από αυ-
τούς, γιατί το «εκεί έξω» είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους και 
βασίζεται στο δικό τους ήθος, στους δικούς τους κανόνες. Θα πρέπει να 
συμβιβαστούν μ’ αυτή την ιδέα, ότι ο έξω κόσμος «ανήκει» στους άντρες. 
Και κάπως έτσι μπορούν –ίσως- να επιβιώνουν, αρκεί βέβαια μια γυναίκα 
να μην έχει ή να μην θέλει παιδιά. Σόρυ, τότε game over! Σ’ αυτή την πε-
ρίπτωση οι συγγραφείς καταδεικνύουν πολύ έξυπνα τη χρεωκοπία της 
συμβουλευτικής της νέας ψυχολογίας, όσον αφορά τις γυναίκες. Σύμφω-
να με τους νέους ειδικούς, το να θέλει μια γυναίκα παιδιά είναι αποκλει-
στικά –ή θα έπρεπε να είναι- δική της επιλογή. Οπότε μετά μην τολμήσει 
να γκρινιάξει για οτιδήποτε! Θα πρέπει να το βουλώνει για οτιδήποτε πάει 
στραβά γιατί αλλιώς δεν είναι μια υπεύθυνη ενήλικη που πήρε «ελεύθε-
ρα» την απόφαση να γίνει μητέρα. Όλα ξεκαθαρίζουν, ο βασιλιάς είναι γυ-
μνός: στην περίπτωση του παιδιού κάνει την εμφάνισή του ο «αόρατος» 
κόσμος της αναπαραγωγής και απότομα βαράνε οι προσταγές για τις θη-
λυκές εργάτριες. 

Ω 
ς ομάδα όλα αυτά τα χρόνια, ένα πράγμα που υποστηρίζουμε 
είναι πως o κόσμος αυτός παραμένει ΜΗ φιλικός προς τις γυ-
ναίκες. Και πως σήμερα το να δηλώνεις φεμινίστρια παραμένει 
καίριο και ανταγωνιστικό. Ξέρουμε ότι για πολλούς η λέξη «φε-

μινίστρια» θεωρείται αφορμή για καβγά, για χλευασμό ή για δήθεν απο-
ρία περί παρωχημένου όρου: ποιος ο λόγος σήμερα, στις δυτικές κοινω-
νίες της προόδου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
να δηλώνει κάποια φεμινίστρια; Σύμφωνα με την αντρική ρητορική, οι 
γυναίκες σήμερα έχουν βγει από το σπίτι, δουλεύουν, έχουν δικό τους 
μισθό και ανεξαρτησία, ζουν μόνες ή συζούν, καλοπερνάνε, βγαίνουν τα 
βράδια έξω μόνες τους, κάνουν σεξ με όποιον/όποια γουστάρουν, πα-
ντρεύονται, χωρίζουν, δεν κάνουν παιδιά ή τα κάνουν όποτε θελήσουν. 
Εν ολίγοις μπορούν να κάνουν ό,τι τους καπνίσει. Ακόμη και να πηγαί-
νουν σε στριπτιτζάδικο (πράγματι, το τελευταίο επιχείρημα έχει ακου-
στεί από αντρικά χείλη σε στυλ τι άλλο θέλετε πια). Ταυτόχρονα ακούγο-
νται και άλλα, για την υποτιθέμενη γυναικεία ασυδοσία, ότι οι γυναίκες 
δεν ξέρουν τι θέλουν πια κλπ. Περιττό βέβαια να πούμε ότι τα πράγματα 
δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι γυναίκες συνεχίζουν να είναι επιφορτισμένες 
με την «αόρατη» εργασία της αναπαραγωγής, δουλεύουν μέσα και έξω 
από το σπίτι, ενώ τρώνε όλη την πίεση και τον ρατσισμό για το πώς είναι 
τα σώματά τους και για το πότε θα γίνουν μάνες. Από την άλλη, η παρου-
σία τους στο δημόσιο χώρο ενοχλεί. Ο δημόσιος χώρος ήταν και είναι ε-
πιτηρούμενος από το αντρικό βλέμμα. Η καπιταλιστική διαίρεση του κό-
σμου βάσει του φύλου παραμένει και οι έμφυλες σχέσεις εξουσίας θέ-
τουν δύο μέτρα δύο σταθμά για την παρουσία μας στον «έξω κόσμο». 
Οι γυναίκες ναι μεν βγήκαν έξω από το σπίτι -και καλά έκαναν- αλλά με 
ποιους όρους (και με τι κόστος) έγινε αυτή η έξοδος; Τελικά, για εμάς ο 
δημόσιος χώρος παραμένει ένα ακόμη πεδίο μάχης.

Παρακάτω, θα παρουσιάσουμε μεταφρασμένα αποσπάσματα από το 
βιβλίο Για το δικό της καλό: δύο αιώνες συμβουλών από τους ειδικούς προς 
τις γυναίκες, των Μπ. Έρενραϊχ και Ντ. Ίνγκλις (εκδόσεις Anchor Books, 
2005, πρώτη έκδοση 1978). Οι συγγραφείς μας μιλάνε ακριβώς για αυτήν 
την «έξοδο» των γυναικών και για την αναπροσαρμογή ή και αναδίπλωση 
που χρειάστηκε να κάνουν το κράτος και οι ειδικοί -οι ψυχολόγοι εν προ-
κειμένω- προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα ήθη, αφομοιώνοντας 
εν μέρει τον αέρα της δεκαετίας του ’60. Ήδη από το ’70 για παράδειγμα οι 
αριστεροί ακαδημαϊκοί έκαναν εμφάνιση στα πανεπιστήμια, στα τμήμα-
τα ψυχολογίας και ανθρωπιστικών σπουδών και έθεσαν μια νέα ατζέντα. 

Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς μας λένε ότι τη δεκαετία του ‘60 το μοντέ-
λο της λευκής, οικόσιτης, φορντικής νοικοκυράς θεωρούνταν ήδη παρω-
χημένο. Στο προσκήνιο είχε κάνει την εμφάνισή της η «εργένισσα», νεαρή 
γυναίκα. Μάλιστα, από τα περιοδικά άρχισε να προωθείται το συγκεκριμέ-
νο λαιφστάιλ της (πλούσιας) γόησσας, που μένει μόνη της και που σκέφτε-
ται σαν άνδρας. Ταυτόχρονα διαδόθηκε κυρίαρχα ο εργένικος –και ατομι-
κιστικός- τρόπος ζωής. Οι συγγραφείς εξετάζουν πώς εξελίχθηκε και επε-
κτάθηκε το πλέγμα επιτήρησης και κανονικοποίησης: από το κλασικό, ε-
νοχικό, φροϋδικό μοντέλο εξουσίας που ερμήνευε και είχε μια αφήγηση 
για τη ψυχή της φουλ τάιμ νοικοκυράς εντός του οικογενειακού βίου, στη 
νέα εκλαϊκευμένη ψυχολογία -της αγοράς–, όπως την αποκαλούν, που α-
φορούσε πια τη μοναχική γυναίκα σ’ έναν ατομοκεντρικό κόσμο. Παρακά-
τω, έχουμε μεταφράσει αποσπάσματα από το τελευταίο κεφάλαιο του βι-
βλίου. Πιο συγκεκριμένα, από το υποκεφάλαιο Ο μαζοχισμός στα μισά του 
20ου αιώνα, όπου περιγράφεται η εξαίσια φροϋδική θεωρία για τις γυναί-
κες και τον θηλυκό μαζοχισμό, όπως και από το Εκλαϊκευμένη ψυχολογία 
και ο εργένικος τρόπος ζωής, όπου περιγράφονται οι πρωτοεμφανίζομενες 
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ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ερωτική τους λειτουρ-
γία.. Η μη φυσική αποδοχή της μητρικής λειτουργίας και η απουσία του μη-
τρικού ενστίκτου είναι.. συχνά συνδεδεμένα με την αποτυχία των γυναικών 
να λειτουργήσουν ερωτικά.  

Μια ακραία εκδοχή της θεωρίας περί θηλυκού μαζοχισμού διατύπωσε η Deutsch 
όταν υποστήριξε ότι η σχέση μεταξύ οργασμού και τοκετού είναι τόσο μεγάλη ώστε 
και οι δυο εμπειρίες στην ουσία να είναι δυνατόν να λογίζονται ως «μια διαδικασία» 
και ότι θα μπορούσε να γίνει λόγος για τον οργασμό ως έναν «χαμένο τοκετό». 

Η ιδέα ότι οι γυναίκες είναι μαζοχίστριες φαινόταν σαν να ήταν η λύση για όλα. 
Το πεπρωμένο των γυναικών, από αντρική σκοπιά, ήταν η δουλική οικιακή εργα-
σία και η σεξουαλική ταπείνωση. Αλλά ως μαζοχίστρια η γυναίκα, αυτά ήταν ακρι-
βώς τα πράγματα που της άρεσαν και χρειαζόταν. (Η ερμηνεία περί «μαζοχισμού» 
πράγματι είναι τόσο βολική και ολοκληρωτική που μας κάνει να αναρωτιόμαστε 
πώς οι ψυχίατροι δεν σκέφτηκαν να την επεκτείνουν και σε άλλες κοινωνικές ομά-
δες, όπως τους φτωχούς και τις φυλετικές μειονότητες). (..) Η θεωρία του θηλυκού 
μαζοχισμού αποτελούσε και μια παραδοχή από πλευράς των ψυχιάτρων ότι το θη-
λυκό ιδεώδες, στην κατασκευή του οποίου οι ίδιοι συνεισέφεραν, ήταν όχι μόνο 
πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά ίσως και ανέφικτο. 

Τελικά, αν η εργασία που έπρεπε να φέρει σε πέρας ένα θηλυκό προκειμένου να 
γίνει «γυναίκα» ήταν τόσο κοπιαστική, προέκυπτε το συμπέρασμα ότι οι «αληθινές 
γυναίκες» -οι ώριμες, κολπικές γυναίκες- ήταν απλά οι εξαιρέσεις. Οι ψυχίατροι, και 
εν μέσω της κρίσης της αρρενωπότητας του μέσου του 20ου αιώνα, θεώρησαν ότι η 
χώρα υπέφερε από μια επιδημία έλλειψης «αληθινών γυναικών». Με τον ίδιο ζήλο 
με τον οποίο αξιωματούχοι και ιεροεξεταστές κυνηγούσαν τον μεσαίωνα τις μάγισ-
σες και αναζητούσαν σημάδια δαιμονισμού, οι γιατροί και οι ψυχοθεραπευτές οργα-
νώθηκαν για να ξετρυπώσουν τα εκατομμύρια των γυναικών που με τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο «απαρνούνταν τη θηλυκότητά τους».  

Οι ψυχοθεραπευτές εντόπισαν την «απόρριψη της θηλυκότητας» σε οποιαδή-
ποτε απογοητευμένη ή δυστυχισμένη ασθενή. Όπως και να έχει, η γυναίκα θα έ-
πρεπε να «διασχίσει έναν περίπλοκο» δρόμο προκειμένου να φτάσει στην «αληθι-
νή φύση της» έγραψε ο Dr. Hendrick Ruitenbeek στην εισαγωγή της ανθολογίας 
του, Ψυχανάλυση και Γυναικεία Σεξουαλικότητα, και υπό τις μοντέρνες κοινωνικές 
συνθήκες «η θηλυκή κίνηση προς την παθητικότητα έχει γίνει πολύ δύσκολη». Υ-
πήρχαν πάρα πολλές γυναίκες, εξηγούσε, οι οποίες «θέλουν να κάνουν ή να απο-
κτήσουν κάτι για την εαυτή τους, από το να αντανακλούν απλώς τις επιτυχίες των 
συζύγων τους». Αυτές «οι κλειτοριδικές γυναίκες», ακόμη και αν δεν έχουν καταφέ-
ρει κάποια επαγγελματική εκπαίδευση, ακόμη και αν έχουν παντρευτεί νωρίς και 
έχουν μεγάλες οικογένειες, αντιστέκονται απέναντι στο πεπρωμένο τους με το να 
μην καταφέρνουν να έχουν κολπικούς οργασμούς. (..)

Ο μαζοχισμός στα μισά του 20ου αιώνα
Στα μισά του 20ου αιώνα, η ψυχαναλυτική θεωρία εστίασε ιδιαίτερα στην ανάγκη 
για γυναικεία αυτοθυσία. Ο δρόμος για την ώριμη, ενήλικη θηλυκότητα, σύμφωνα 
με τους ειδικούς, έπρεπε αναγκαστικά να περάσει μέσα από θυσίες. Στην αξιόπι-
στη δίτομη μελέτη της πάνω στη γυναικεία φύση, η ψυχαναλύτρια Helene Deutsch 
περιέγραψε όλα τα πράγματα που όφειλε να αφήσει πίσω της μια γυναίκα προκει-
μένου να είναι θηλυκή. Πρώτα έπρεπε να ξεχάσει όλες τις εφηβικές της φιλοδοξί-
ες και να υποταχθεί στην αναγκαιότητα της μητρότητας –στη θηλυκή «θεμελιώδη 
αρχή». Η αληθινή ουσία της μητρότητας, σύμφωνα με την Deutsch, «επιτυγχάνεται 
μόνο όταν όλες οι αρσενικές επιθυμίες έχουν εγκαταλειφθεί ή μετουσιωθεί σε άλ-
λους σκοπούς. Αν «ο παράγοντας της έλλειψης πέους δεν έχει χάσει ακόμη τη δύ-
ναμή του» η ολοκληρωμένη μητρότητα δεν μπορεί να κατορθωθεί».  

Μια γυναίκα θα μπορούσε να αποκηρύξει τις «αρσενικές» της φιλοδοξίες αν τις 
μετέφερε στο παιδί της (αν το παιδί ήταν αγόρι). Η Deutsch παραθέτει επιδοκιμα-
στικά τα λόγια του Φρόυντ: «η μητέρα μπορεί να μεταφέρει στον γιο της τις φι-
λοδοξίες που υποχρεώθηκε να καταπνίξει μέσα της. Προσδοκά από τον γιο της 
να ικανοποιήσει οτιδήποτε έχει παραμείνει μέσα της, από το σύμπλεγμα αρρε-
νωπότητάς της». Παρ’ όλα αυτά, με το που η μητέρα συμφιλιωθεί με τις προσδο-
κίες του ελαχιστοποιημένου εγώ της, μέσα από την προβολή τους στο παιδί της, 
θα πρέπει αμέσως να παραιτηθεί από οποιαδήποτε ελπίδα ότι το παιδί της πράγ-
ματι θα πραγματοποιήσει αυτές τις προσδοκίες: «μια μητέρα δεν θα πρέπει να ε-
πιδιώξει μέσα από το παιδί της κανέναν άλλο σκοπό πέρα από οτιδήποτε εξυπη-
ρετεί τη δική του ύπαρξη», προειδοποιεί η Deutsch. Επιτέλους, η μητέρα προ-
χωρά στην τελική της αποκήρυξη: με αξιοπρέπεια παραιτείται από το παιδί. «Τα 
δυο πολύ σημαντικά καθήκοντα μιας γυναίκας είναι να ενοποιηθεί με αρμονικό 
τρόπο με το παιδί και αργότερα να διαλύσει αυτή την ενότητα πάλι αρμονικά». Η 
Deutsch περιέγραψε όλη αυτή τη διαδικασία ως «το τραγικό πεπρωμένο της μη-
τρότητας» και πρότεινε αυτή την παρηγοριά: «πιθανόν, ο δρόμος που χαράχτηκε 
από τη φύση να είναι ο πιο πετυχημένος: η απόκτηση πολλών παιδιών είναι η κα-
λύτερη προστασία ενάντια στην τραγική απώλεια». (…)

Για τις γυναίκες, ακόμη και το σεξ έπρεπε να εξασκείται μέσα από μια χαρούμε-
νη αυταπάρνηση. Η γυναικεία σεξουαλική ευχαρίστηση ήταν πια αρκούντως απο-
δεκτή εκείνη την εποχή, ώστε οι ψυχοθεραπευτές να την προτείνουν σε περιπτώ-
σεις μητρικής υπερπροστατευτικότητας ή άλλων μορφών κακής μητρικής συμπε-
ριφοράς. Αλλά το ταξίδι μιας γυναίκας προς την ώριμη γυναικεία σεξουαλικότητα, 
όπως και προς την «αληθινή ουσία της μητρότητας» ήταν ένα πένθιμο προσκύνη-
μα. Πρώτον –και καθώς ξεπερνούσε την κοριτσίστικη κατάσταση- μια γυναίκα έ-
πρεπε να αποκηρύξει τις απολαύσεις της κλειτορίδας και να προσπαθήσει να μετα-
φέρει όλη τη σεξουαλική της ευχαρίστηση στον κόλπο της. Στη φροϋδική θεωρία 
η κλειτορίδα ήταν μια μικρή –και περιφρονητικά ανεπαρκής- εκδοχή του πέους. Η 
προσκόλληση στην κλειτορίδα μπορούσε μόνο να προκαλέσει την ταπείνωση σε 
σχέση με το μεγάλο και δεσποτικό αντρικό γεννητικό όργανο. Όταν μια γυναίκα έ-
κανε το καθήκον της και εγκατέλειπε την κλειτορίδα της, συμβολικά παραμέριζε 
όλες τις αρσενικές της επιδιώξεις (τον φθόνο της για το πέος) και αποδεχόταν μια 
παθητική ζωή. Η «πλούσια επιβράβευση» για όλα αυτά ήταν υποτίθεται η ευχαρί-
στηση που θα έπαιρνε από το ετεροκανονικό κολπικό σεξ, την οποία μια γυναίκα 
που ζήλευε το πέος, και ταυτιζόταν με την κλειτορίδα της, δεν θα έφτανε ποτέ. (..) 
Στην πραγματικότητα όμως η κολπική ευχαρίστηση αποτελούσε ένα επιπρόσθετο 
εργαλείο της ψυχαναλυτικής θεωρίας με σκοπό την επικύρωση της αδυναμίας και 
της υποτίμησης των γυναικών. Η Deutsch το περιέγραψε σαν μια εμπειρία «μα-
ζοχιστικής υποταγής στο πέος». Η ψυχαναλύτρια Μαρία Βοναπάρτη προχώρησε 
τη θεωρία ένα βήμα παραπέρα, σχολιάζοντας ότι ο μαζοχισμός της γυναίκας, «σε 
συνδυασμό με την παθητικότητά της κατά τη διάρκεια της συνουσίας, την ωθεί 
να καλοδέχεται και να εκτιμάει μια δόση βίας από την πλευρά του άντρα». Η Βο-
ναπάρτη φαίνεται να κρυφογελά καθησυχάζοντας, όταν προσθέτει, «στην πραγ-
ματικότητα, η φυσιολογική κολπική συνουσία δεν μπορεί να πληγώσει τη γυναί-
κα· το αντίθετο μάλιστα». 

Περιττό να ειπωθεί, ότι το μαζοχιστικό σεξ συνδέθηκε στενά με τη μαζοχιστι-
κή μητρότητα:    

Η επιθυμία για μητρότητα.. είναι ένας παράγοντας τόσο υπέρ του κολποκε-
ντρικού σεξουαλικού μοντέλου (τη μεταφορά της σεξουαλικής ευχαρίστη-
σης στον κόλπο) ώστε.. οι γυναίκες που είναι κατά βάση νοικοκυρές, συχνά 

για το δικό της καλό: δύο αιώνες 
συμβουλών από τους ειδικούς 
προς τις γυναίκες 

"Να παντρευτεί κανείς ή να μην 
παντρευτεί;". Εκλαϊκευτικό 
ψυχαναλυτικό εγχειρίδιο του 2014 
για τη συναισθηματική ζωή, από τον 
δημοφιλή φροϋδικό, σεξιστή και 
μισογύνη ψυχίατρο και ψυχαναλυτή 
Μ. Γιωσαφάτ. Σε συνέντευξή 
του, ο συγγραφέας δηλώνει 
αγανακτισμένος: «Οι γυναίκες δεν 
δίνουν στα παιδιά την απόλυτη αγάπη 
που χρειάζονται γιατί δουλεύουν και 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτά να 
μένουν μ’ ένα κενό. Αυτό το κενό το 
γεμίζουν είτε με σεξ (όπως κάνουν τα 
νέα κοριτσάκια) είτε με επιθετικότητα 
(πας στο ποδόσφαιρο και βρίζεις) είτε 
με τη θρησκεία είτε με τον πόλεμο». 

Αποσπάσματα από το βιβλίο  
των μπ. Έρενραϊχ και ντ. Ίνγκλις

οι ελλήνικεσ 
ΠεΡιΠτΩσεισ 
τΩν φΡοϋδικΩν 
κΑι ΑλλΩν 
ΨΥΧολοΓικΩν ΘεΩΡιΩν
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Πράγματι, ήταν ξεκάθαρο ότι όλες οι γυναίκες που παραπονιούνταν για έλλειψη 
οργασμού βρίσκονταν στην πραγματικότητα «σ’ ένα καθεστώς εναντίωσης στην 
παθητικότητα την οποία η φύση και η κοινωνία επέβαλλε επάνω τους». Αλλά α-
κόμη και η φαινομενικά θηλυκή γυναίκα μπορούσε έξυπνα «να ισοφαρίσει» τις ε-
σωτερικές αρσενικές της επιδιώξεις. Η ψυχαναλύτρια Joan Riviere προειδοποιού-
σε τους συναδέλφους της για «τις γυναίκες που παριστάνουν την ‘αληθινή γυναί-
κα’ ώστε να κρύψουν το άγχος τους και να αποτρέψουν τα αντίποινα που φοβού-
νται ότι θα έχουν από τους άντρες των οποίων τα προνόμια επιδιώκουν να σφε-
τεριστούν». Ωστόσο, ο Ruitenbeek κατέληξε πως οι πιθανότητες της μοντέρνας 
γυναίκας να φτάσει την ιδεώδη, «φυσιολογική», κολποκεντρική σεξουαλικότητα 
ήταν τόσες λίγες, ώστε καλό θα ήταν οι περισσότερες γυναίκες να συμφιλιωθούν 
με την ιδέα της άντλησης ικανοποίησης από πιο απλές απολαύσεις, όπως με «την 
επίγνωση ότι είναι ποθητές, ότι είναι ικανές να θέλγουν έναν άντρα σεξουαλικά, να 
μεγαλώνουν παιδιά, όπως και με τις συγκαλυμμένες σεξουαλικές απολαύσεις της 
επίδειξης στοργής και τρυφερότητας». 

Εκλαϊκευμένη ψυχολογία και ο εργένικος τρόπος ζωής 
(..) Η νέα εκλαϊκευμένη ψυχολογία ήταν σαφέστατα, και δυναμικά, αντιμαζοχιστι-
κή. Ξαφνικά η επιδημία της «απόρριψης της θηλυκότητας» πήρε τον δρόμο της υ-
στερίας και άλλων παρωχημένων ασθενειών. Οι νέοι ειδικοί ενδιαφέρθηκαν μ’ ένα 
νέο και εξίσου διαδεδομένο σύνδρομο: τη «θηλυκότητα» την ίδια. Οι γυναίκες εί-
χαν πάθει «πλύση εγκεφάλου» (από τις μητέρες τους, είπαν οι ειδικοί) ώστε να εί-
ναι παθητικές και υποτακτικές. Σύμφωνα με την Helen Gurley Brown, οι ειδικοί 
αποκάλυπταν ότι οι άντρες δεν ενδιαφέρονταν πια για τα παλιά «στερεότυπα», 
όπως αποκαλούνταν. «Οι άντρες δεν θέλουν να σχετίζονται με εύθραστες μπέιμπι 
ντολ», ανακοινώνει ο τίτλος ενός βιβλίου αυτοβοήθειας για ζητήματα αυτοπεποί-
θησης, «θέλουν να απολαμβάνουν τις χάρες μιας ολοκληρωμένης γυναίκας». Και 
αξιόπιστοι δημοφιλείς συγγραφείς, όπως ο Dr Joyce Brothers, μετέφεραν το μήνυ-
μα από τα έμπροσθεν ενός αστικού πειραματισμού στα μετόπισθεν του μέσου α-
μερικανού παντρεμένου: ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για τις συζύγους να «βά-
λουν την εαυτή τους πρώτη».

Η νέα εκλαϊκευμένη ψυχολογία ήταν αναζωογονητική, ακόμη και σωτήρια, και 
κατέφτανε στα εκατομμύρια των γυναικών μέσα από ομάδες ψυχοθεραπείας, από 
ειδικούς σε τοκ σόου, από βιβλία αυτοβοήθειας και από άρθρα περιοδικών. Όλον 
αυτόν τον καιρό δεν ήταν, λοιπόν, τρελές όσες τσαντίζονταν με το αναποδογυρι-
σμένο μπολ των κορν φλέικς στο πάτωμα και τις βρώμικες κάλτσες πάνω στο τρα-
πέζι της κουζίνας. Ήταν λοιπόν υγιές μια γυναίκα να θέλει κάτι για την εαυτή της, είτε 
αυτό ήταν καλύτερο σεξ είτε ένας υψηλότερος μισθός είτε έστω μικρή αναγνώριση. 
Η εκλαϊκευμένη ψυχολογία ενίσχυσε τη νεανική φωνή του νέου φεμινισμού: είναι 
ΟΚ να είσαι θυμωμένη· είναι ΟΚ να είσαι γυναίκα· είναι ΟΚ να είσαι εσύ. (..)

Η νέα ψυχολογία που έμελλε να θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη γυ-
ναίκα του ύστερου 20ου αιώνα πρώτα γεννήθηκε στην ευρύτερη, σχεδόν εξεγερ-
σιακή ατμόσφαιρα του Κινήματος των Ανθρώπινων Δυνατοτήτων (Human Poten-
tial Movement). Το ΚΑΔ αναπτύχθηκε μέσα από το ευρύ φάσμα των ψυχολογικών 
μεθόδων και στιλ που άνθισαν στην εικονοκλαστική ατμόσφαιρα της δεκαετίας 
του ’60. Πρωτοεμφανίστηκε λόγω της δουλειάς των «Τρίτης Δύναμης» («ανθρω-
πιστών») ψυχολόγων –ούτε φροϋδικών ούτε μπιχεβιοριστών- που με αισιοδοξία 
αφοσιώθηκαν στην «αυτο-πραγμάτωση» της ψυχής, για την οποία προϋπέθεταν 
ότι διέθετε σχεδόν ανεξάντλητες ικανότητες διεύρυνσης. Στα μισά της δεκαετίας 
του ’60, όλοι οι ψυχοθεραπευτές, με οποιοδήποτε επαγγελματικό παρελθόν, ήταν 
ενθουσιασμένοι με τη μαζική απήχηση του κινήματος, τις δραματοποιημένες τε-
χνικές του (όπως την ομαδική θεραπεία, τη φυσική επαφή και την άμεση έκφρα-
ση των συναισθημάτων), και με το ουτοπικό του όραμα της μαζικής ψυχολογικής 
μεταμόρφωσης.

Η νέα ψυχολογία, επειδή ακριβώς ενδιαφέρονταν για τη «διεύρυνση των αν-
θρώπινων δυνατοτήτων», αφορούσε σχεδόν τους πάντες. «Αν υπάρχει κάτι σω-
στό να ειπωθεί για κάθε άνθρωπο αυτό θα πρέπει να είναι το εξής: δεν έχει πραγ-
ματώσει όλες τις δυνατότητές του». Οι μέθοδοι του ΚΑΔ δεν είχαν να κάνουν με 
το να «θεραπεύσουν τους αρρώστους» -αλλά με το να «βελτιώσουν τους υγιείς». 
Στην πραγματικότητα, οι νέες τεχνικές εφαρμόζονταν καλύτερα πάνω σε ανθρώ-
πους που ήταν «υγιείς» και «ανοιχτοί» (οι καθοδηγητές των ομαδικών συναντή-
σεων δίδασκαν ότι οι ψυχωσικοί και οι νευρωτικοί θα έπρεπε να αποκλείονται 
από τις νέες τεχνικές της «διεύρυνσης», διότι αυτές οι τεχνικές θα τους χειροτέ-
ρευαν και θα τους έφερναν αντιμέτωπους με «μη διαχειρίσιμο υλικό»).

Ο σκοπός της εκπλήρωσης των δυνατοτήτων κάποιου/κάποιας, σύμφωνα με 
την ιδεολογία του ΚΑΔ, δεν ήταν η πραγματοποίηση περισσότερης δουλειάς ή συ-
νεισφοράς στην κοινωνία, ή όποιον άλλο παλιομοδίτικο, «εσωτερικής κατεύθυν-
σης» στόχο –αλλά απλώς το να περνάει καλά. Στο Χαρά, ένα πρώιμο μανιφέστο του 
ΚΑΔ, ο Dr Schutz μας λέει ότι η χειρότερη συνέπεια μιας ανεκπλήρωτης δυνατότη-
τας είναι ότι «στερούμαστε την ευχαρίστηση και τη χαρά της ζωής». (..) Ο Schutz 
κοίταξε το νεογέννητο γιο του και είδε ένα πλάσμα που κινδύνευε να χάσει τη βρε-
φική του πληρότητα και χαρά καθώς μεγάλωνε, εκτός εάν οι τεχνικές της Χαράς 
διαδίδονταν ευρύτερα: «καλό θα ήταν να βιαστούμε»,  προειδοποίησε, «ο πολιτι-
σμός τον μολύνει –ο Ίθαν μοιάζει σαν να αρχίζει να νιώθει φοβισμένος και ένοχος».

Ένα μεγάλο ζήτημα του ΚΑΔ και των διάφορων σχολών της εκλαϊκευμένης ψυ-
χολογίας ήταν ότι δεν χρειαζόταν να μεγαλώσεις, τουλάχιστον όχι με την παλιο-
μοδίτικη, καταπιεστική, φροϋδική έννοια. Γιατί να πρέπει σε οποιαδήποτε ηλικία 
να παραιτηθείς από τις χαρές μιας χαλαρής παιδικής ηλικίας; (..)

Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν χρειαζόταν να μεγαλώσεις δεν σήμαινε ότι δεν έ-
πρεπε να αλλάξεις. Η ΚΑΔ θεωρία υπονόησε ότι η διεύρυνση του εαυτού δεν α-
ποτελεί μόνο ευχαρίστηση αλλά και υποχρέωση: ποιοι θα μπορούσαν να ήταν σί-
γουροι ότι η προσωπικότητά τους δεν χρειαζόταν βελτίωση; Οποιαδήποτε απόρ-
ριψη, οποιαδήποτε αδιέξοδη σχέση, οποιαδήποτε αποτυχία εξέλιξης στη δου-
λειά μπορούσε να σημαίνει την ανάγκη για ψυχολογική βοήθεια.

Σε μια κοινωνική συνθήκη έντονα ατομικιστικού τρόπου ζωής, με τις γρήγορες 
εναλλαγές στις σχέσεις, την ψυχαναγκαστική σεξουαλικότητα και τη νευρωτική 
πίεση του «να περνάμε καλά», αυτό το μήνυμα θεωρήθηκε ιδιαίτερα επείγον. Ο 
κόσμος πολύ εύκολα πείστηκε ότι η προσωπικότητά του χρειαζόταν δουλειά, και 
έτσι εκατοντάδες χιλιάδες, οποιασδήποτε προέλευσης, συνέρρευσαν στους τό-
πους των νέων ψυχολογικών πρακτικών. Εργαστήρια του ΚΑΔ οποιουδήποτε τύ-
που άνθισαν σε μέρη τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, όπως σε κοινωνικά κέντρα 
προαστίων, σε σχολεία, σε αίθουσες συσκέψεων εταιριών, σε οποιοδήποτε πιθα-
νό είδος επαγγελματικού ή ημιεπαγγελματικού προγράμματος εκπαίδευσης, σε 
πολιτικές οργανώσεις, ακόμα και σε εκκλησίες. (..)

Όταν οι προηγούμενες πρακτικές έφτασαν σε κορεσμό, άλλες θεραπείες είχαν 
ήδη αρχίσει να καλύπτουν το κενό, το Ψυχόδραμα, η Γκεστάλτ (Gestalt), η Συν-
διαλλακτική (Transactional) Ανάλυση, η Primal θεραπεία, πιο νέες και ανορθό-
δοξες (όπως το «est»), αλλά και «παραδοσιακές» μέθοδοι –όπως οι προσεγγίσεις 
του Γιουνγκ, του Ράιχ ή του Σάλιβαν- συν καμιά εκατοστή «εκλεκτικές» παραλλα-
γές από όλες αυτές. (..)

Τη δεκαετία του ’70 και με την έκρηξη των πωλήσεων βιβλίων αυτοβοήθειας, η 
μοντέρνα ψυχολογία της αγοράς, προερχόμενη από τη φιλοσοφία του ΚΑΔ αλλά 
και με μπόλικη, σκέτη, ψυχρή μαρκετίστικη πανουργία, πραγματικά απογειώθη-
κε ως ένα μαζικό πολιτιστικό φαινόμενο από μόνο του. Η ψυχολογία της αγοράς 
πήρε τη χαρούμενη ψυχική διεύρυνση του ΚΑΔ και τη μεταμόρφωσε σε μια φιλο-
σοφία ανελέητου εγωκεντρισμού. Στο κόσμο του μετα-οικιακού ιδεώδους, όπου 
οι παλιοί δεσμοί δεν υπήρχαν πια, το μόνο που μετράει είναι το εσύ: να είσαι αυτό 
που θέλεις να είσαι· να επιλέγεις τη ζωή σου, το περιβάλλον σου, ακόμη και το πα-
ρουσιαστικό σου και τα συναισθήματά σου. Τίποτα δεν συμβαίνει απλά. Δεν υ-
πάρχουν «δεν μπορώ» μόνο «δεν θέλω». Δεν χρειάζεται να είσαι το θύμα ούτε 
καν των δικών σου των συναισθημάτων: επιλέγεις να αισθάνεσαι αυτό που θέ-
λεις να αισθάνεσαι. «Είσαι ελεύθερος όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη των επιλο-

Από το κέντρο 
ελληνικού 
ψυχοδράματος. 
Παρατηρούμε 
μόνο γυναικεία 
χέρια με βέρα ή 
χωρίς.

Από το σάιτ του ελληνικού ιδρύματος της Γκεστάλτ μεθόδου διαβάζουμε 
ότι φέτος, μετά από πρόσκληση των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα», το ίδρυμα 
εθελοντικά οργάνωσε σεμινάρια με τον τίτλο «Παρέμβαση στην Κρίση» για τους 
γιατρούς, ψυχολόγους, μεταφραστές κλπ της εν λόγω ΜΚΟ, οι οποίοι «έρχονται 
σε άμεση επαφή και συναλλαγή με άτομα που υποφέρουν από εξαντλητικές 
και συνεχείς μετακινήσεις, βασανισμούς, κακοποιήσεις, απώλειες και βιώνουν 
απίστευτη ανασφάλεια και φόβο». Φανταζόμαστε ότι οι ψυχολόγοι θα δίδαξαν 
στο προσωπικό της ΜΚΟ την προσευχή της Γκεστάλτ: «Κάνω το δικό μου και 
εσύ κάνεις το δικό σου/Δεν είμαι σ’ αυτόν τον κόσμο για να ικανοποιώ τις 
προσδοκίες σου..»
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γών σου», γράφουν ο Newman και ο Berkowitz στο Πώς να είσαι ο καλύτερος φί-
λος του εαυτού σου, προσθέτοντας ότι τα μοναδικά εμπόδια που υπάρχουν είναι 
ότι «στους ανθρώπους αρέσουν οι αλυσίδες τους» (..) Στη λογική της εκλαϊκευ-
μένης ψυχολογίας ο μόνος λόγος που οι γυναίκες έμεναν πίσω ήταν «μια αρνητι-
κή διανοητική κατάσταση»: «.. οι γυναίκες δεν μετράνε τις εαυτές τους ως ισάξιες 
με τους άντρες και έτσι δεν συμπεριφέρονται ως ίσες· κατά συνέπεια οι άντρες, οι 
εργοδότες, οι συγγενείς και η κοινωνία δεν τις μετράνε ως ίσες». 

Το φυσικό επακόλουθο της υπόθεσης ότι ένα άτομο είναι εντελώς υπεύθυνο 
για τα αισθήματα του, είναι ότι ταυτόχρονα το άτομο αυτό δεν είναι υπεύθυνο για 
οτιδήποτε άλλο: «δεν χρειάζεται να ανταποκρίνεσαι στις προσδοκίες οποιουδή-
ποτε». Ο εγωισμός δεν είναι «βρώμικη λέξη» -είναι απλά μια «έκφραση του εν-
στίκτου της αυτό-συντήρησης». Βιβλία που πραγματεύονται τέτοια ζητήματα εκ-
παίδευσης στην αλλαγή της καθημερινής συμπεριφοράς προειδοποιούν ότι με 
το που ξεκινήσεις το πρόγραμμα οι άλλοι άνθρωποι θα σε κατηγορήσουν ότι εί-
σαι εγωιστής, εγωμανής ή εγωκεντρικός. Μην στεναχωριέσαι. Το άτομο που σε 
κατηγορεί «είναι το ίδιο εγωκεντρικό και απλά σου λέει έμμεσα: δεν επικεντρώνε-
σαι αρκετά σ’ ΕΜΕΝΑ». Το ένα μετά το άλλο, τα βιβλία θεωρούν ότι ο μόνος τρό-
πος να αποφύγεις την «εκμετάλλευση» είναι να βάλεις «τον εαυτό σου πρώτα». (..)

Αν δεν είσαι υπεύθυνος για κανέναν παρά μόνο για τον εαυτό σου, είναι φυσικό 
επακόλουθο ότι σχετίζεσαι με τους άλλους απλά και μόνο όταν μια σχέση είναι (συ-
ναισθηματικά) επικερδής και όταν σταματήσει να είναι επικερδής απλά φεύγεις. Η 
πρωταρχική υπόθεση είναι ότι κάθε άτομο σε μια σχέση έχει ένα σετ από συναι-
σθηματικές, σεξουαλικές, ή άλλες «ανάγκες» τις οποίες θέλει να ικανοποιήσει. Αν 
δεν ικανοποιούνται πια αυτές οι ανάγκες από ένα φίλο ή σεξουαλικό σύντροφο, 
τότε αυτός ο δεσμός μπορεί κάλλιστα να διακοπεί το ίδιο λογικά όπως ένας αγο-
ραστής θα προτιμήσει έναν πωλητή που δίνει καλύτερη τιμή σε μια αγοροπωλη-
σία. Οι ανάγκες έχουν μια εγγενή νομιμότητα –οι άνθρωποι είναι αναλώσιμοι. (..)

Αν για τις σχέσεις χρησιμοποιείται η μεταφορά του επιχειρείν, μπορεί πολύ ά-
νετα επίσης να χρησιμοποιηθεί η μεταφορά των «παιγνίων» -κάτι που ήδη χρησι-
μοποιείται και προσδίδει στιλ στον πραγματικό κόσμο του επιχειρείν. Η ψυχολο-
γία της αγοράς χωρίζει τους ανθρώπους σε δύο κατηγορίες –τους «νικητές» και 
τους «χαμένους»: Σημειωματάριο των Νικητών, Γεννημένος για να Νικήσει, Νικητές 
και Χαμένοι και Νικώντας Εκφοβίζοντας είναι μόνο λίγοι από τους τίτλους στο ράφι 
των βιβλίων της αυτοβοήθειας. (Στην οικονομία του 19ου αιώνα, ο καθένας ήξερε 
ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα ήταν «χαμένοι». Αλλά στη μοντέρνα -βασισμέ-
νη στον καταναλωτισμό- οικονομία, όπου το να «κερδίζεις» δεν σημαίνει απαραί-
τητα το να αποκτάς πλούτο και δύναμη, αλλά το να περνάς καλά, ξαφνικά όλοι 
μπορούμε να είμαστε «νικητές»: είναι μόνο ένα παιχνίδι του μυαλού).  

«Αυτό που έχει σημασία είναι η αυτοσυγκέντρωση σ’ αυτά που πρόκειται να 
έρθουν και στην επιθυμία να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες και να πολλαπλασια-
στούν τα οφέλη», λέει το Νικητές και Χαμένοι. «Στο πόκερ, συμβαίνει συνεχώς: μεί-
ωσε τις απώλειες· πέταξε τα «κακά» ή τα «ίσως» χαρτιά και πόνταρε με ρίσκο στα 
«καλά»». Και μη στεναχωριέσαι πολύ για τίποτα –είναι μόνο ένα παιχνίδι!

Σαν ένα αφηρημένο σύστημα, η ψυχολογία της αγοράς διατυπώνει μια συναι-
σθηματική «οικονομία», στην οποία τυποποιημένοι «παίχτες» αλληλεπιδρούν 
σαν αληθινοί επιχειρηματίες, και σύμφωνα με τους απόλυτους νόμους της προ-
σφοράς και της ζήτησης. Φυσικά, η τυποποίηση των παιχτών είναι το δύσκολο 
μέρος, αφού όπως και να χει, πρόκειται για ανθρώπινα πλάσματα. Έτσι, το πρώ-
το βήμα είναι η απόρριψη, όσο γίνεται, του ιδιαίτερου για τον καθένα προσωπι-
κού παρελθόντος. (..) Με τις αυτοβιογραφίες τους διεγραμμένες, οι άνθρωποι εμ-
φανίζονται πιο όμοιοι, και οι ανάγκες και η συμπεριφορά τους μπορούν να ανα-
λυθούν με τους όρους του εδώ και τώρα: «αυτό που κάνουμε και το πώς λειτουρ-
γούμε έχει ως αρχή τον εαυτό μας». (..) 

Σ’ ένα κόσμο τυποποιημένων, εναλλάξιμων «παιχτών», όλες οι σχέσεις διέπονται 
από την αρχή των ισοδύναμων ανταλλαγών. Αν οι δυο σας μπορείτε να βρείτε έναν 
τρόπο ισοδύναμης ανταλλαγής, μια χαρά. Αν όχι, τι να κάνουμε, προχώρα στον ε-
πόμενο παίχτη. Οι παλιές ιεραρχίες της προστασίας και της εξάρτησης δεν υπάρ-
χουν πια, υπάρχουν μόνο ελεύθερα συμβόλαια που ελεύθερα λύνονται. Η οικονο-
μία της αγοράς, που ήδη είχε επεκταθεί στις σχέσεις παραγωγής, επεκτάθηκε και 
άλλο ώστε να συμπεριλάβει όλες τις κοινωνικές σχέσεις.

Η νέα ψυχολογία αναγνώρισε κατευθείαν ότι οι γυναίκες έμπαιναν στη διευ-
ρυμένη συναισθηματικο-οικονομική αγορά μ’ ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα: 
είχαν εκπαιδευτεί από μικρές σε μια ζωή ανισότιμης προσφοράς και θυσίας, και 
σ’ ένα πλαίσιο σταθερών, προστατευτικών σχέσεων. Το ελάττωμα αυτό χρειαζό-
ταν ένα είδος μαζικής θεραπείας –κάτι που οι γυναίκες χρειάζονταν σ’ έναν κό-
σμο όπου κυριαρχούσε η κουλτούρα του εργένη. Η Εκπαίδευση στον Δυναμισμό, 
όπως ονομάστηε η νέα θεραπεία, δεν ήταν τίποτα λιγότερο από μια ολοκληρωτι-
κή ψυχολογική μεταστροφή. Σύμφωνα με την εισαγωγή ενός μάνιουαλ, οι γυναί-
κες αναγνώρισαν ότι «υπήρχε ένας είδος αναπηρίας στη θηλυκότητά τους» και ε-
πομένως, αν δεν ήθελαν να παραμένουν πίσω στον προσωπικό και επαγγελματι-

κό στίβο, θα έπρεπε να αλλάξουν –και γρήγορα.
Χωρίς να διστάσουν, τα βιβλία που εκπαίδευαν στο πώς να είναι δυναμική κά-

ποια, θεώρησαν την αντρική συμπεριφορά ως πρότυπο. Πράγματι, παρατηρού-
σαν ότι οι άντρες δεν έχουν προβλήματα αποφασιστικότητας και δυναμισμού· η 
κοινωνικοποίησή τους τους έχει δώσει τον απαραίτητο βαθμό εγωκεντρισμού. «Η 
κοινωνία δεν έχει επισημάνει στις γυναίκες, όπως έχει κάνει στους άντρες, την α-
πόλυτη αναγκαιότητα της προτεραιότητας της εαυτής τους». Τα βιβλία αυτά εξυ-
μνούσαν, όπως ήταν αναμενόμενο, τη συναισθηματική ανατροφή των αγοριών 
που ήταν σε έντονη αντίθεση με την εμπειρία των κοριτσιών. (..)

Οι τυχεροί άντρες δεν έχουν προβλήματα με την αγορά ή την ψυχολογία της α-
γοράς –όμως οι γυναίκες θα πρέπει να ξεμάθουν τον τρόπο που κοινωνικοποιή-
θηκαν και να μιμηθούν το αντρικό στιλ. Ένα βιβλίο πάνω στο πώς οι γυναίκες μπο-
ρούν να τα καταφέρουν σε διευθυντικές θέσεις συμβουλεύει: «πάνω από όλα, μην 
αποκαλύπτετε τα συναισθήματά σας και ποτέ μην κλαίτε μπροστά σ’ έναν άντρα 
συνάδελφο. Οι άντρες έχουν αναλωθεί μια ζωή στο να καταπιέζουν τα δάκρυά 
τους· οι γυναίκες έχουν πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουν».

Η Εκπαίδευση στον Δυναμισμό, όπως και η εκλαϊκευμένη ψυχολογία εν γένει, 
προοριζόταν για να εφαρμοστεί σε όλες τις περιστάσεις –στη δουλειά, στις σχέ-
σεις, στις φιλίες. Ένα τέτοιο βιβλίο δυναμικής εκπαίδευσης ξεκινά με την παρα-
κάτω περιγραφή του πώς να είναι μια γυναίκα «δυναμική» απέναντι σε μια φίλη 
της: στην ιστορία «είσαι» στο σπίτι μόνη, έχεις ολοκληρώσει το νοικοκυριό της η-
μέρας. Έχεις ορισμένο ελεύθερο χρόνο –δύο ώρες «μόνο για σένα». Το τηλέφω-
νο χτυπά. Είναι μια φίλη και ρωτά, παρακαλά, αν μπορούσες, σαν τεράστια χάρη, 
να προσέξεις τη δίχρονη κόρη της, την Άλισον, ώστε να μπορέσει η ίδια να πάει σε 
μια συνάντηση. Έχεις ένα «οικείο αίσθημα κόμπου στο στομάχι σου». Πραγματικά 
ήθελες αυτές τις δυο ώρες για σένα:

Αν δεν ήσουν δυναμική πολύ απλά θα απαρνιόσουν τις δικές σου επιθυμί-
ες, και θα συμφωνούσες στο να φροντίσεις την Άλισον: «θα έκανα κάτι άλλο, 
αλλά δεν πειράζει. ΟΚ, πέρνα να μου την αφήσεις».
Ή θα μπορούσες να πεις, δυναμικά, «το ξέρω ότι είναι σκότωμα να πάρεις 
την Άλισον μαζί σου, αλλά έχω κανονίσει να έχω δυο ώρες για μένα, αυτή τη 
στιγμή, για αυτό δεν θα μπορέσω να την προσέξω σήμερα».

Το βιβλίο υπόσχεται να σε βοηθήσει να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις. Τακτι-
κίστικα όμως ξεφεύγει το ενοχλητικό ερώτημα του τι είναι σωστό να κάνεις. Δεν υ-
πάρχει χώρος εδώ να ισορροπήσεις την ανάγκη της μητέρας της Άλισον να πάει 
στη συνάντηση με τη δική σου ανάγκη να έχεις δυο ώρες μόνη· ούτε τις δυσκολί-
ες της μητέρας της Άλισον σε σχέση με τις δικές σου. Ο μοναδικός πιθανός λόγος 
να θέλεις να φροντίσεις τη Άλισον είναι επειδή θέλεις να το κάνεις (στην πραγμα-
τικότητα οι συγγραφείς του βιβλίου υποθέτουν ότι δεν θέλεις). Κανείς βέβαια δεν 
αναρωτιέται τι θα συμβεί στη μητέρα της Άλισον όταν φτάσει στο χώρο της συνά-
ντησής της, σέρνοντας το παιδί της, μόνο για να της πουν –δυναμικά- ότι δεν θέ-
λουν παιδιά στις συναντήσεις. (..)

Είναι πάνω στο ζήτημα των παιδιών που η ψυχολογία της αγοράς ολοκληρωτι-
κά απέτυχε ως πρακτική φιλοσοφία για τις γυναίκες. Οι σχέσεις στην ψυχολογία της 
αγοράς δεν αφορούσαν ποτέ σχέσεις με παιδιά, και όταν ένα παιδί εμφανιζόταν, 
όπως η μικρή Άλισον, το συμπέρασμα ήταν ότι κανείς δεν το ήθελε. Στο κάτω-κάτω, 
πώς σχετίζεσαι μ’ ένα παιδί στη βάση της ισοδύναμης ανταλλαγής; Αγνοείς το βρέ-
φος που δεν σου δίνει αρκετά; Αρνείσαι να κάνεις πρωινό στο δίχρονο επειδή κα-
τουρήθηκε στον ύπνο του χθες το βράδυ; Εγκαταλείπεις ένα παιδί που δεν ικανο-
ποιεί τις ανάγκες σου (ευγενικά απαγγέλλοντας την προσευχή της Γκεστάλτ καθώς 
φεύγεις;). Όταν αντιμετώπισαν το πρόβλημα των παιδιών –πάντα τα παιδιά λογίζο-
νταν ως «πρόβλημα», ένα εμπόδιο στην κινητικότητα της γυναίκας– οι ψυχολόγοι 
της αγοράς ξαφνικά έγιναν αυστηροί, επικριτικοί, ακόμη και επιπληκτικοί:

Δεν είμαι  ενάντια στους παιδικούς σταθμούς ή στην καριέρα των γυναικών. 
Αλλά το να αποκτήσουν παιδιά είναι –ή θα έπρεπε να είναι- επιλογή τους. Αν 
οι γυναίκες θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, να το κάνουν. Αν δεν θέλουν να 
μεγαλώσουν τα παιδιά τους όμως, δεν θα πρέπει να κάνουν παιδιά... Μπο-
ρούν να πιέσουν για παιδικούς σταθμούς αν θέλουν, αλλά δεν θα πρέπει να 
νιώθουν θύματα.

Και στο Νικητές και Χαμένοι οι συγγραφείς αναρωτιούνται: «οι άντρες δεν εί-
ναι καλύτερα χωρισμένοι, αφού είναι συνήθως χωρίς παιδιά, δουλεύουν καλύτε-
ρα και επίσης είναι πιο ελεύθεροι να βρούνε φιλικούς και σεξουαλικούς συντρό-
φους;», και απαντάνε:

Αν οι άντρες είναι από όλες τις απόψεις καλύτερα μετά το διαζύγιο, είναι για-
τί επιλέγουν να είναι καλύτερα· αν οι γυναίκες είναι χειρότερα είναι γιατί έ-
χουν επιλέξει να είναι χειρότερα.. Όσον αφορά την ελευθερία σε σχέση με τα 
παιδιά, ο καλύτερος τρόπος να είσαι ελεύθερος/η από παιδιά, είναι να μην 
τα είχες κάνει καθόλου εξαρχής...  

  


