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Το marketing και η πολεµική µηχανή 
 
 
Ο John Desmond µελετά 
τις σχέσεις µεταξύ 
πολέµου, φύλου και 
µάρκετινγκ και θέτει το 
ερώτηµα: «Μήπως 
είµαστε µάρτυρες του 
εκφεµινισµού του 
µάρκετινγκ;». 
Χρησιµοποιώντας τις 
ιδέες των Deleuze και 
Guattari (1988), για τον 
πόλεµο, διευκρινίζεται η 
σύγχρονη πατριαρχική 
οργάνωση της 
κοινωνίας του πολέµου 
και του µάρκετινγκ. 
Κάποιοι µπορεί να 
διαφωνήσουν στο ότι 
µια µεταβαλλόµενη 
ισορροπία δυνάµεων 
αντανακλάται σε 
εξελίξεις όπως στο 
relationship marketing 
και στο µεταµοντέρνο 
µάρκετινγκ, τα οποία 
σηµατοδοτούν τη 
µετατόπιση από τις 
ανδρικές αξίες, και γι’ 
αυτό σήµερα είµαστε 
µάρτυρες περισσότερων 
‘‘θηλυκών’’ αξιών. 
Συµπεραίνει λοιπόν ότι 
εκτός από αυτούς τους 
µεγάλους ισχυρισµούς, 
οι επικρατούσες 
πατριαρχικές σχέσεις 
της εξουσίας είναι 
ακόµα ανέπαφες. 
Βέβαια, ο 
οποιοσδήποτε µπορεί 
να ισχυριστεί ότι τέτοιες 
εξελίξεις είναι 
προέκταση της 
οικειοποίησης του 
‘‘γυναικείου χώρου’’. 
∆εδοµένου αυτού, αυτός 
ο χώρος δεν θα 
οικειοποιηθεί ποτέ 
ολοκληρωτικά. Για να 
εντοπίσει κάποιος τη 
‘‘γυναικεία’’ αρχή 
πρέπει να κοιτάξει πέρα 
από τις ρυθµιστικές  
δοµές της κοινωνίας και 
τον ακαδηµαϊσµό µέχρι 
τα όρια, γι’ αυτό 
υπάρχει η κυριαρχία της 
πολεµικής µηχανής, µια 
περιοχή η οποία δεν 
µπορεί να καταληφθεί 
ολοκληρωτικά από τις 
δυνάµεις της κοινωνίας.   
Ευχαριστώ στους Andy 
Prothero και Pierre 
McDonagh για τα 
jσχόλιά τους, και στις 
Miriam, Pauline και 
Lorna για την υποµονή 
τους. Το παρόν είναι 
αφιερωµένο στον 
‘‘παρτενέρ µου’’. 

 
John Desmond 
Heriot-Satt University, Edinburgh, UK 
 
 
Εισαγωγή  

 
Στις µέρες µας η εσκεµµένη χρήση της λέξης 
‘‘εκφεµινισµος’’ καταχωρίζεται στην 
κακόφηµη λίστα, όπου και η λέξη 
µεταµοντερνισµός. Από τότε που 
χρησιµοποιήθηκε προκαλεί µια σειρά 
συναισθηµάτων από παγερή αδιαφορία και 
απογοήτευση µέχρι και φιλοπόλεµες 
εκφράσεις προσβολών προς το ακροατήριο. 
Τέτοια συναισθήµατα δε διαγράφονται µε 
κανέναν τρόπο από το φύλο. Άντρες και 
γυναίκες χωρίζονται εξίσου σε οµάδες, για 
µερικές από τις οποίες η λέξη είναι 
αποκρουστική. Παρεµπιπτόντως, χρήση των 
εισαγωγικών γίνεται για να δείξει ότι τα 
«άντρας» και «γυναίκα» σχετίζονται µε ότι 
αφορά το γενετήσιο φύλο (άντρας, γυναίκα, 
ανδρόγυνο) και τα «αρσενικό» και «θηλυκό» 
µε ότι αφορά το γένος γλωσσικά 
(γραµµατικά). Πριν αυτή η αµερόληπτη µατιά 
ολοκληρωθεί θέλω να δηλώσω πως η 
φεµινιστική θεωρία έχει να προσφέρει πολλά 
στο µάρκετινγκ το οποίο τελικά ασχολείται µε 
το «γυναικείο» βασίλειο της κατανάλωσης.                
Τι δικαίωµα έχει ένας άντρας να γράφει 

µία διατριβή για το «φεµινισµό»; 
Πραγµατικά! ∆εν θα τολµήσω να απαντήσω 
παρά να θυµίσω ότι αυτό εξαρτάται εν µέρει 
από τα εισαγωγικά. Σε αυτή τη διατριβή, η 
συζήτηση για το φεµινισµό έρχεται σε 
σύγκρουση µε αυτή του πολέµου, ένα 
προσφιλές θέµα στους µαρκετίστες και τους 
ακαδηµαϊκούς. Η επικέντρωση στον πόλεµο 
δεν µας παρέχει µόνο µια οικεία 
επανεξέταση της συζήτησης, αλλά µε το 
ταίριασµα δύο φαινοµενικά αντίθετων 
συµφερόντων, όπως ο πόλεµος και ο 
φεµινισµός, ευελπιστώ ότι οι αναγνώστες θα 
αποκτήσουν µια βαθιά γνώση για καθένα 
απ’ αυτά. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος 
σκοπός αυτής της διατριβής είναι ο 
διευκρινισµός των τρόπων µε τους οποίους 
αυτές οι φαινοµενικά αντίθετες έννοιες 
συνδέονται. Έτσι, για παράδειγµα, πώς είναι 
δυνατόν στις εχθροπραξίες, στις οποίες οι  
περισσότερες ενέργειες είναι ανδρικές και 
παραδοσιακά αποκλείονται οι γυναίκες, να 
επιτραπεί στους άντρες να εκφράσουν τη 
θηλυκή τους πλευρά; Ένας άλλος σκοπός 
της παρούσας είναι να δείξει πόσο 
ολοκληρωτικά διαγράφεται αυτός ο 
φανταστικός πόλεµος σε όλες τις πτυχές της  

 
 
 
 
 

καθηµερινής µας ζωής. Ενώ αυτή η διατριβή 
µπορεί να θίξει µόνο αυτές τις πτυχές του 
θέµατος, το πεδίο είναι τεράστιο, εκτείνεται 
από θεωρίες διαµόρφωσης της ανθρώπινης  
ταυτότητας βασισµένες στον πόλεµο, µέχρι 
το πώς ο πόλεµος διαµορφώνει τη βάση για 
την όλη δηµόσια συζήτηση για τη γλώσσα, 
αλλά και τις ανθρώπινες αντιλήψεις για τις 
οικονοµικές συναλλαγές, που βασίζονται 
στις έννοιες του πολέµου. Συνδέοντας τα δύο 
παραπάνω σηµεία, οι πολιτιστικές 
αντιλήψεις του πολέµου αποκλείουν το 
γυναικείο στοιχείο και όλες οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες µπορούν να διαµορφωθούν 
από την άποψη του πολέµου. Εάν, µε άλλα 
λόγια, η κοινωνία καθορίζεται µε βάση τα 
«αρσενικά» συµφέροντα και αξίες, τότε 
ποιος είναι ο πιθανός ρόλος των γυναικών; 
Η προφανής παραδοσιακή απάντηση είναι: 
«Γίνε σαν άντρας!». Αυτό το τελευταίο 
σηµείο εξασφαλίζει συσχετισµούς µε έννοιες 
όπως η ορατότητα, η αναγνώριση, η εξουσία 
και η αντίσταση. Για παράδειγµα, ο πόλεµος 
τυγχάνει ιδιαίτερης µεταχείρισης από το 
µάρκετινγκ. Έτσι (αυτοµάτως), 
χρησιµοποιείται για την ενηµέρωση του 
παραγωγού – ο καταναλωτής λαµβάνεται ως 
στόχος – ο πόλεµος  σχετίζεται µε το 
σχηµατισµό των επιχειρησιακών 
στρατηγικών (σε αντίθεση µε τη 
καταναλωτική στρατηγική της αντίστασης). 
Έτσι, µέρος από τη συζήτηση που 
προάγεται εδώ είναι ότι οι αντιλήψεις του 
πολέµου παραδοσιακά έχουν δράσει για να 
διατηρήσουν την υπεροχή των ανδρικών 
συµφερόντων επί των γυναικείων στην 
κοινωνία και στην εξέλιξη αυτή το µάρκετινγκ 
είναι σε µεγάλο βαθµό συνένοχο. Ωστόσο 
ούτε οι αντικρουόµενεs υποστάσεις του 
«πολέµου» και του «µάρκετινγκ», αλλά ούτε 
και οι µεταξύ σχέσεις τους είναι στατικές. 
Υπάρχουν πολλοί που προτείνουν  ότι η 
φύση της κοινωνίας αλλάζει και 
υποτάσσεται σε ένα κύµα αλλαγής , το οποίο 
επηρεάζει κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής 
που περιλαµβάνοντας τον πόλεµο, το 
µάρκετινγκ και τους συσχετισµούς ανάµεσα 
στο γενετήσιο και το γλωσσικό (γραµµατικό) 
φύλο. Αυτή η διατριβή εξετάζει αυτές τις 
αλλαγές και θέτει το ερώτηµα: « Μήπως 
γινόµαστε µάρτυρες του εκφεµινισµού του 
µάρκετινγκ;». 
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Η µηχανή του πολέµου 
 
Η έννοια της πολεµικής µηχανής είναι  
δανεισµένη από τους Deleuze και Gauttari 
(1988). Η νοµαδική πολεµική µηχανή 
αναφέρεται στην αρχική  κατάσταση του 
πολέµου: θηλυκός, φυσικός, ταχυκίνητος. Οι 
συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι εξελίξεις 
στην κοινωνική οργάνωση, όπως η εµφάνιση 
των πόλεων κρατών, αντανακλούν την 
αύξηση της υπεροχής της αρσενικής αρχής, 
η οποία έχει επιχειρήσει να ταιριάξει τον 
πόλεµο στη δική της εικόνα. Έτσι, ο πόλεµος 
(και η κοινωνία) ρυθµίζονται από 
περισσότερο ή λιγότερο σταθερούς διττούς 
συνδυασµούς. Ωστόσο, υποστηρίζουν 
επίσης ότι το σχέδιο δεν έχει πραγµατικά 
επιτύχει το σκοπό του. Η νοµαδική πολεµική 
µηχανή είναι µια χρήσιµη µεταφορά η οποία 
συνδέει τη θηλυκότητα, τον πόλεµο και το 
µάρκετινγκ. Ο όρος βρίσκει απήχηση στα 
εξεφρασµένα συναισθήµατα πολλών 
γυναικών, τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο 
έξω από την κοινωνική οργάνωση και 
παρόλα αυτά αισθάνονται ότι είναι 
ταιριαστά και οικεία σε αυτή. 
 
 
Επί ποδός πολέµου  

 
«ακολουθήσαµε τα αποµεινάρια µιας 
παραστρατηµένης γυναίκας», είπε ο Fergus. 
«Είναι το σύνηθες, για έναν όχλο που 
καθοδηγείται από µία φοράδα, να 
παραπλανάται και να καταστρέφεται». 

(Kinsella, 1970, σελ. 251) 
Ολόκληρος ο κόσµος είναι αρρωστηµένες 
ανδρικές φαντασιώσεις. 

(Kathy Acker, 1988, σελ. 210)   
 
Αυτές οι δύο φράσεις εµπεριέχουν δύο 
θέσεις κλειδιά, οι οποίες θα πρέπει να 
συζητηθούν σε σχέση µε το θέµα του γένους 
και του πολέµου. Οι αντιλήψεις της 
εχθροπραξίας είναι βαθιά χαραγµένες στη 
σύγχρονη κοινωνία. Για παράδειγµα ο 
πόλεµος παίζει ένα µεγάλο ρόλο στο 
σχηµατισµό των σύγχρονων θεωριών της 
ταυτότητας (Hegel, 1807). Η όλη ιδέα µας για 
τη διαδικασία της επιχειρηµατολογίας 
βασίζεται στη µεταφορική έννοια του 
πολέµου (Fiumara, 1995). Ο πόλεµος είναι 
εξουσία – η εξουσία είναι πόλεµος – η 
ταυτότητα είναι ένας αγώνας για εξουσία και 
συνεπώς ένας πόλεµος. Αποτέλεσµα αυτού; 
Το ότι µπορεί να υποστηριχτεί ότι η όλη 
δοµή της συζήτησης για τη γλώσσα µπορεί 
να ερµηνευτεί σαν µια σειρά από πολεµικά  
παιχνίδια. Η γνώση είναι πόλεµος:  

Η επιστηµονική αλήθεια, τότε, δεν είναι µόνο το 
αποτέλεσµα µιας αντιπροσωπευτικής 

δραστηριότητας ή απλώς κοινωνικών ορισµών, 
αλλά µάλλον είναι η έκβαση των αγώνων 
µεταξύ δικτύων συναγωνιζόµενων ηθοποιών, 
στα οποία το βάρος των συµµαχιών, φυσικών 
και κοινωνικών εξίσου, καθορίζει την εκάστοτε 
έκβαση. 

(Reed and Huges, 1992, σελ.81)                    
 
Έτσι, ενώ παλούκια και πέτρες µπορεί να 
µου σπαν τα κόκαλα, οι λέξεις µου κάνουν 
επίσης µεγάλο κακό. Συµφωνώ µε τον 
Rappaport ότι το γενικό κοινωνικό πλαίσιο 
της βίας περιλαµβάνει χειρονοµίες οι οποίες 
είναι µαζί φυσικές και λεκτικές. ∆εν είναι 
πραγµατικά χρήσιµο να γίνει διαχωρισµός 
ανάµεσα στη συµβολική και την πραγµατική 
βία. Έτσι οι επιχειρήσεις και η ακαδηµαϊκή 
σφαίρα είναι πλευρές του αγώνα, βίας και 
πολέµου.  

    Παρόλα αυτά ο πόλεµος συνοψίζει µια 
απεριόριστη σειρά επάλληλων εννοιών και 
δεν µπορεί ποτέ να είναι πλήρως 
αναγκαστικός. Ο Rappaport σηµειώνει ότι «η 
φύση του πολέµου είναι από µόνη της σε 
µεγάλη έκταση καθορισµένη από το πώς ο 
άντρας την αντιλαµβάνεται. Έτσι µπορεί 
κανείς να αντιληφθεί τον πόλεµο σαν ένα 
παιχνίδι στρατηγικής (όπως το σκάκι ή 
εναλλακτικά όπως «το φεύγα»), σαν το 
ξετύλιγµα ενός δράµατος (όπως στην 
εσχατολογική φιλοσοφία), σαν µια φωτιά ή 
επιδηµία στην κατακλυσµική φιλοσοφία, 
όπως ένα παιχνίδι για διασκέδαση ή µια 
περιπέτεια, όπως µια τελετή ή µια κατάρα 
θανάτου ή σαν έναν παραλογισµό (η 
τελευταία άποψη προέρχεται από τους 
Εσκιµώους).  
Αυτό επεξηγείται στο σχήµα 1. [1].  
Η ικανότητα του πολέµου να εντάσσει 

στην έννοιά του έναν αριθµό από 
αντιφατικές θέσεις είναι εµφανής όταν 
κάποιος επιχειρεί να ξεµπλέξει το σύµπλεγµα 
των µετωνυµικών αλυσίδων, οι οποίες 
απορρέουν από τον µεταφορικό τύπο. Για 
παράδειγµα, κάποιος µπορεί να δει τον 
πόλεµο µαζί σαν παράλογο, σαν έναν τύπο 
τρέλας, ή σαν το ορθολογικά υπολογισµένο 
τελικό – σηµείο ενός στρατηγικού 
παιχνιδιού. Όχι µόνο και οι δύο µπορούν να 
σταθούν µαζί ως ανταγωνιστικές απόψεις 
του πολέµου, αλλά και οι δύο µπορούν να 
εισβάλλουν η µία στην περιοχή της άλλης. Η 
σχολής του «ο πόλεµος είναι τρέλα» µπορεί 
να δείξει την εκτυλισόµενη παράνοια της 
αµοιβαίως σίγουρης καταστροφής και 
σχετίζεται µε παράξενα συµπεράσµατα που 
ανακλώνται στο Catch 22. Το αντίθετο 
στρατόπεδο µπορεί να δείξει 45 χρόνια 
ειρήνης στην Ευρώπη σαν µια έκβαση ενός 
ορθολογικού παιχνιδιού δύο παιχτών. Έτσι, 
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αναµφισβήτητα ο πόλεµος  είναι κακό 
πράγµα. Σε αυτόν τον αιώνα έχε ιφέρει 
θάνατο, βασανιστήρια, βιασµούς και 
ακρωτηριασµούς σε µεγάλη κλίµακα. 
Παρόλα αυτά, µερικοί πραγµατικά 
επωφελούνται από τον πόλεµο και στον 20ο 
αιώνα καµία χώρα δεν επωφελήθηκε 
περισσότερο από τις Η.Π.Α., ιδιαίτερα µετά 
τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Οι Η.Π.Α. ξανάφτιαξαν τον εαυτό τους. Η 
αλλαγή ήταν µόνιµη. Το έθνος έγινε µια χώρα 
µεσαίας τάξης. Η πλουσιότερη και 
δυναµικότερη στην ιστορία του κόσµου[3]. 
 
Στις Η.Π.Α. η ανεργία έπεσε από 14,6% σε 

14% το 1944. Η οικονοµική παραγωγή 
διπλασιάστηκε σε πραγµατικούς όρους 
µεταξύ 1939 – 1944. Το 50% της 
αµερικάνικης οικονοµίας αφιερώθηκε στην 
πολεµική παραγωγή. Η παραγωγή άγγιξε 
απίστευτα όρια µε 86.000 τανκς, 296.000 
αεροπλάνα, 15.000.000 µικρά όπλα και 40 
δις σφαίρες. Μεγάλα υπερωκεάνια πλοία 
παρήχθησαν σε τέσσερις µέρες και 428 
βοµβαρδιστικά αεροπλάνα σε ένα µήνα από 
ένα µόνο εργοστάσιο[4]. 
Αρκετοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο Β΄ 

Παγκόσµιος Πόλεµος έχει κάνει πολλά για 
την αναβάθµιση της θέσης των γυναικών 
στην κοινωνία, τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στη 
Μεγάλη Βρετανία. Η επιστράτευση των δύο 
παγκοσµίων πολέµων οδήγησε τεράστιο 
αριθµό γυναικών στην οικονοµική εργατική 
δύναµη[5]. Ο Costello (1985) υποστηρίζει ότι 
σαν αποτέλεσµα της πίεσης που ασκήθηκε 
από εργαζόµενες γυναίκες η κυβέρνηση της 
Μεγάλης Βρετανίας αναγκάστηκε να 
καθιερώσει τα σχολικά γεύµατα, τη 
νοσοκοµειακή περίθαλψη και τα 
καταστήµατα έπρεπε να αλλάξουν τις ώρες  
που ανοίγουν. Πιο σηµαντικό, ο Costello 
υποστηρίζει ότι ο πόλεµος κατέλυσε πολλές 
κοινωνικές αναστολές και έσπειρε τους 
σπόρους για τη βιοµηχανική επανάσταση. 
Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι 
όπως οι γυναίκες αντεπεξήλθαν στον 
πόλεµο, έτσι, ακολουθώντας την πίεση του 
πολέµου, ήταν ανάγκη να προβλεφθεί ότι θα 
άφηναν χώρο για τους άντρες που θα 
επέστρεφαν. Στις Η.Π.Α. το 1946  2,2 
εκατοµµύρια εγκατέλειψαν το εργατικό 
δυναµικό και δεν παρήχθησαν καθόλου 
ψυγεία. 

 
 

Ζεύγη Αντιθέσεων     
 

Όταν κάποιος καθορίζει την µετωνυµική 
αλυσίδα, αυτή εµφανίζεται χαοτική και 
πληθωρική. Το παράδοξο είναι ότι εντός της 
κοινωνίας το νόηµα γενικώς τείνει να είναι 

σταθερό και µόνιµο, εξασφαλίζοντας έτσι τις 
βάσεις για το µήνυµα και την ερµηνεία της, 
δράσης στον κόσµο. Τα ζεύγη των 
αντιθέσεων παίζουν ένα κεντρικό ρόλο στην 
κατανόηση της ιδέας του πολέµου. Σαν 
fractal, αυτή εµφανίζεται σαν την αλυσίδα η 
οποία συνδέει τύπους αγώνα µε τύπους 
σταθερότητας. Για παράδειγµα ο 
εσχατολογικός αγώνας µεταξύ καλού και 
κακού εξασφαλίζει έναν τύπο σταθερότητας 
σε αυτό για το τι είναι «κακό» και ο αγώνας 
παίζεται µέχρι το τέλος της ιστορίας του 
θριάµβου από τον έναν όρο (συνήθως τον 
καλό) µέχρι τον άλλο. Τα αντιθετικά ζεύγη 
είναι έτσι ένα αγαπηµένο µέσο, µετάδοσης 
της απεικόνισης του πολέµου µεταξύ 
«ηµών», των καλών, και «αυτών», σταθερά 
κακών. Βασικά πρέπει να πάρουµε σαν 
δεδοµένο ότι ήταν πραγµατικά οι «καλοί». Οι 
κακοί όµως νικήθηκαν, δεν είναι σε θέση να 
µας παρουσιάσουν την δική τους πλευρά της 
ιστορίας. Απ’ την άλλη οπτική πλευρά η 
«αλήθεια» δεν µπορεί ποτέ να είναι τελείως 
καθαρή αλλά είναι βαµµένη στα χρώµατα 
του νικητή.   
 
 
Πόλεµος και πατριαρχία 

                
Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η 
πολεµική αναλογία διατηρεί ένα πατριαρχικό 
σύστηµα. Πώς όµως το κάνει αυτό; Καθώς το 
Σχεδιάγραµµα 1 δείχνει ότι ο πόλεµος 
µπορεί να διατυπωθεί µε πολλούς συχνά 
παράδοξους τρόπους, όπως είναι 
οργανωµένος µέσα στην κοινωνία, παίρνει 
την κανονική «ραβδωτή» µορφή των 
αντιθετικών ζευγαριών, η οποία βοηθάει 
στον ορισµό των πιθανών ταυτοτήτων, 
στάσεις και συµπεριφορές ενός πολιτισµού. 
Η Keller προτείνει ότι το γένος είναι 
προσφάτως προσδιορισµένο σε όρους 
αντιθετικών ζευγαριών που διαχωρίζουν τις 
επικράτειες «αρσενικού» και «θηλυκού». 
Αυτές οι αντιπαραθέσεις είναι: δηµόσιο/ 
ιδιωτικό, πολιτικό/ προσωπικό, λογική/ 
συναίσθηµα, δικαιοσύνη/ φροντίδα, 
αντικειµενικότητα/ υποκειµενικότητα, 
εξουσία/ αγάπη, πόλεµος/ ειρήνη. Για 
παράδειγµα η εύλογη δοµή της «αρσενικής» 
ταυτότητας έχει παραδοσιακά σχετιστεί µε 
την αριστερή πλευρά για καθέναν απ’ 
αυτούς τους  συνδυασµούς. Ο αντρικός 
χώρος τοποθετείται στην δηµόσια σφαίρα 
και σχετίζεται µε τα πολιτικά, τη λογική, τη 
δικαιοσύνη, την αντικειµενικότητα, την 
εξουσία και τον πόλεµο. Αυτό το ζεύγος των 
αντιθέσεων έχει κανονιστική σηµασία: «ο 
χώρος» ενός άντρα «οφείλει» να βρίσκεται 
στην κοινωνική σφαίρα, να σχετίζεται µε τα  
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πολιτικά, λογική, δικαιοσύνη, 
αντικειµενικότητα, εξουσία και τον πόλεµο. 
Εάν για µερικούς λόγους ένας άντρας 
καθορίσει την ταυτότητα του πλησιέστερα 
στους όρους κάθε συνδυασµού, τότε οι 
εκτιµήσεις για τον «ανδρισµό» του θα 
υπαχθούν σε εξονυχιστική έρευνα. Από την 
άλλη πλευρά η γυναικεία ταυτότητα είναι πιο 
στενά συσχετισµένη µε τη δεξιά πλευρά του 
κάθε συνδυασµού, ο ιδιαίτερος, ιδιωτικός 
χώρος του οικογενειακού περιβάλλοντος. Αν 
µια γυναίκα θέλει να επιτύχει στον κοινωνικό 
χώρο, τότε σύµφωνα µε την ίδια λογική αυτή 
πρέπει να γίνει περισσότερο σαν «άντρας» 
µε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που 
σχετίζονται περισσότερο µε τον «αρσενικό» 
χώρο. Για παράδειγµα η Keller (1992) και ο 
Harding (1986) προτείνουν ότι ένας 
σηµαντικός λόγος που η ζωή είναι δύσκολη 
για τις γυναίκες επιστήµονες είναι επειδή η 
επιστήµη σχετίζεται µε τις «αντρικές» αξίες 
από η φύση µε τις «γυναικείες». Αυτοί οι 
συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τέτοιες 
αντιθέσεις ενσωµατώνουν διαφορές σε 
επίπεδο εξουσίας τα αντρικά χαρακτηριστικά 
όχι µόνο είναι υψηλότερα βραβευµένα στη 
∆υτική κοινωνία, αλλά και κυριαρχούν στο 
σύστηµα αξιών. 
 
Η κοινωνία είναι γένους αρσενικού 
Γιατί ο πόλεµος υπάρχει στον κόσµο; Οι 
σύγχρονες θεωρίες είναι σχεδόν 
κατακλυσµικά νέο-∆αρβινικές, τοποθετώντας 
τον ανταγωνισµό στην καρδιά της φύσης και 
της ανθρώπινης τόλµης. Ο ανταγωνισµός 
κυµαίνεται από το µοριακό µέχρι το γιγάντιο, 
η επιβίωση των συνενωµένων γονιδίων 
θεωρείται ως ο πρωταρχικός σκοπός για τον 
ανθρώπινο αγώνα, τα γονίδια 
«ανταγωνίζονται», τα ζώα «ανταγωνίζονται», 
οι άνθρωποι «ανταγωνίζονται», οι µηχανές  
«ανταγωνίζονται», οι οικονοµίες 
«ανταγωνίζονται». Μέσα σε ένα τόσο 
αλτρουιστικό συνδυασµό είναι µια θυσία για 
το καλύτερο συµφέρον των συνενωµένων 
γονιδίων. 
 
Η επιστήµη είναι γένους αρσενικού 
Ο πόλεµος είναι και διεισδυτικός και 
εγκλιµατισµένος σύµφωνα µε την παραπάνω 
θεωρία. Ακόµη ένας αναπτυσσόµενος όγκος 
από αποδείξεις µας παρέχει µια διαφορετική 
βάση για την δική µας κατανόηση. Σύµφωνα 
µε αυτή την έρευνα, δεν φαίνεται υπερβολικό 
ότι ο κόσµος από µόνος του κατασκεύασε 
τέτοιες κατηγορίες, µάλλον τέτοιες 
περιγραφές του κόσµου έχουν δηµιουργηθεί 
από την εικόνα εκείνων που τις εκστόµισαν, 
των αντρών. Για παράδειγµα, σε αντίθεση µε 
την ιδέα ότι πόλεµος είναι κάτι 

«φυσιολογικό» ο Fromm(1974) παραθέτει 
ένα µεγάλο όγκο αποδείξεων, οι οποίες 
προτείνουν ότι ο πόλεµος δεν είναι ένα 
προϊόν κάποιας πρωτόγονης «φυσικής» 
δύναµης, αλλά της κοινωνικής οργάνωσης, 
της κοινωνίας και του «πολιτισµού». Ο 
Crook αµφισβητεί την αντίληψη ότι η φύση 
είναι πολεµοχαρής, προτείνοντας ότι οι 
βιολόγοι µε συνέπεια υποτιµούν την 
βιολογία η οποία απορρέει από την 
∆αρβινική ολιστική οικολογία. Στα «Μυστικά 
της Ζωής - Μυστικά του Θανάτου» η Keller 
(1992) έδειξε ότι τίποτα άλλο παρά µόνο η 
γλώσσα των ουδέτερων οδηγιών 
απασχόλησε τους βιολόγους Watson και 
Ckrick των οποίων «Η υπολογισµένη 
επίθεση στο µυστικό της ζωής» «έσκισε το 
πέπλο» της φύσης και ξεγύµνωσε το µυστικό 
του DNA Σε ένα κεφάλαιο για την εξέλιξη της 
ατοµικής βόµβας («Α»bomb) προτείνει ότι ο 
πόλεµος γίνεται ένα µέσο για τους άντρες να 
αναζητήσουν και να σφετεριστούν την 
«γυναικεία» προφύλαξη της δηµιουργίας. 
Καθώς το παραπάνω είναι µια χονδροειδής 
απλοποίηση της µάλλον σοφικιστικής 
διαφωνίας και κατά βάση πιστεύω ότι η 
Keller λέει ότι ένας σηµαντικός τρόπος µέσω 
του οποίου οι άντρες µπορούν να είναι 
δηµιουργικοί, είναι µε το να γίνουν 
καταστροφικοί.          
 
«Η αγάπη είναι πόλεµος» και άλλες 
ενδιαφέρουσες συνεκδοχές. 
Από τα παραπάνω, ο πόλεµος διαγράφεται 
σαν ένα προσαρµοσµένο µέρος της αρχής 
του αρσενικού. Το µέγεθος του πολέµου 
είναι τέτοιο, ώστε να µπορεί να περιλαµβάνει 
και να εντάσσει άλλα θέµατα µε ελαφρώς 
αντίστροφες έννοιες. Όταν ερµηνεύεται το 
γενικό πλαίσιο του πολέµου, το νόηµα 
πολλών ειρηνικών όρων µπορεί να 
διαστρεβλωθεί ή σχεδόν να αντιστραφεί. 
Στην πραγµατικότητα, η λέξη «ειρήνη» 

µπορεί να ληφθεί ως η παροχή µέσων για 
ανάπαυλα, για επανεξοπλισµό, ή 
«διπλωµατικά», πόλεµος µε άλλη έννοια. 
Ταυτίζεται, ακριβώς, µε τον όρο η «αγάπη 
είναι πόλεµος». 

Είναι γνωστός για τις πολλές γρήγορες 
κατακτήσεις του. Αυτή πολέµησε γι’ αυτόν, 
αλλά η ερωµένη του κέρδισε στο τέλος. Αυτός 
ξέφυγε από τις υποδείξεις της και αυτή τον 
καταδίωξε αµείλικτα. Αυτός αργά κερδίζει 
έδαφος µαζί της και τελικά την παντρεύεται. 
Την εξουδετέρωσε. Αυτή πολιορκήθηκε από 
θαυµαστές και αναγκάστηκε να τους 
αποκρούσει.      

(Lakoff και Johnson, 1980, σελ. 49) 
 
Καθώς, καθηµερινά, εκφράσεις όπως οι 
παραπάνω, («στον έρωτα και στον πόλεµο  
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 όλα επιτρέπονται») µπορούν να διαβαστούν 
σαν γλωσσικά µπιχλιµπίδια (συνήθως από 
εκείνους που είναι στην εξουσία), είναι κατά 
τη γνώµη µου πιο έξυπνο να λάβουµε αυτά 
ως στοιχεία µιας πραγµατείας ή κρίκους σε 
µια αλυσίδα υποδηλώσεων, την οποία οι 
άνθρωποι χρησιµοποιούν σαν τη βάση για 
την ερµηνεία και τη δράση στον κόσµο. 
Τέτοιες έννοιες, µε τη σειρά τους, οδήγησαν 
σε περισσότερο γενικευµένη πραγµατεία, η 
οποία σχετίζεται µε την κοινωνική δράση. 
Έτσι, η αλυσίδα των υποδηλώσεων, η οποία 
επιχειρεί να εγκλιµατίσει τη διάκριση του 
γένους, µπορεί να ξεκινήσει απ’ τις 
ανείπωτες προϋποθέσεις ότι ο πόλεµος είναι 
αρσενικός και ότι οι άντρες είναι ενεργητικοί 
και οι γυναίκες παθητικές, να γεφυρώσει το 
χάσµα µεταξύ του βιολογικού και του 
πολιτιστικού. Τέτοια αλυσίδα µπορεί να 
περιλαµβάνει όρους, όπως «ο πόλεµος είναι 
φυσιολογικός» (η φύση είναι κόκκινη απ’ την 
κορυφή ως τα νύχια). Εποµένως, ο 
ανταγωνισµός είναι φυσικός, ο 
ανταγωνισµός για τις γυναίκες είναι φυσικός, 
η µονογαµία (για τις γυναίκες) είναι φυσική, 
η µονογαµία (για τους άντρες) δεν είναι 
φυσική. Αυτό µπορεί να παρερµηνευτεί µε 
άλλες όψεις της µεταφοράς «η αγάπη είναι 
πόλεµος».  
Σκοπός δεν είναι να προτείνει ότι ο 

πόλεµος είναι η µόνη άλλη µεταφορά, η 
οποία µπορεί να πάρει το βάρος και να 
εξηγήσει την αγάπη, αλλά µάλλον είναι µία 
από τις πιο δυνατές µεταφορές. Για 
παράδειγµα, κάποιος µπορεί, επίσης, να 
εξηγήσει «την αγάπη» από την άποψη του 
ότι είναι µία φυσική δύναµη, µία νοσηρή 
τρέλα. (Lakoff και Johnson, 1980, σελ. 49) 
 
Άντρες µόνο;  
Εάν η λογική του ζεύγους αντιθέσεων είναι 
σωστή, τότε θα έπρεπε να ακολουθείται από 
την προϋπόθεση ότι ο πόλεµος είναι 
«αντρικός», οι γυναίκες θα έπρεπε είτε να 
αποκλειστούν είτε να περιθωριοποιηθούν 
από τον πόλεµο. Αυτό γιατί, ανεξάρτητα από 
το γεγονός ότι πολλές πραγµατικές γυναίκες 
έχουν παίξει σηµαντικό ρόλο σε έναν αριθµό 
πραγµατικών πολέµων, θα ήταν δύσκολο να 
βρεθούν τα πολιτιστικά σηµεία ή οι εικόνες 
για την άποψη «οι γυναίκες ως πολεµιστές». 
Από την άλλη πλευρά, κάποιος µπορεί να 
βρει πολλά παραδείγµατα του αντρικού 
εορτασµού των «ιδανικών» του πολέµου. 
Είναι, σίγουρα, όχι δύσκολο να βρεθεί 
απόδειξη για ο τελευταίο σηµείο. Για 
παράδειγµα, ο διάσηµος θεωρητικός William 
James (1910) συσχετίζει τον πόλεµο µε τον 
αλτρουισµό και υµνεί αυτό που οι άλλοι 
κακολογούν. Συλλαµβάνει τον πόλεµο σαν 

την ουσία του αντρικού πνεύµατος, ικανό να 
γίνει ένα τέλος για τον εαυτό του, επειδή 
φαίνεται να χάνει την υπέρτατη ιδιοτέλειά 
του, την ίδια τη ζωή:  

Ο πόλεµος έχει τόσα πολλά να προσφέρει-
γοητεία, ταχύτητα, συγκίνηση, την αίσθηση της 
τραγωδίας. Ο λόγος ενός ειρηνόφιλου για τον 
τρόµο του πολέµου και τα έξοδα, χάνει στο 
σηµείο ότι, ακριβώς, αυτό είναι που τον 
(πόλεµο) κάνει να αξίζει. 

 
Ο James ρίχνει ανδρική περιφρόνηση σε 
αυτούς που σκέφτονται διαφορετικά: 

«οι φόβοι» αποτελούν φθηνό τίµηµα για τη 
σωτηρία από τη µόνη, υποτιθέµενη επιλογή 
από πόλεµο υπαλλήλων και δασκάλων, από 
την παραπαιδεία και την ζωοφιλία, από τις 
«ενώσεις καταναλωτών» και τους 
«φιλανθρωπικούς συλλόγους», από την 
ατέλειωτη βιοµηχανοποίηση και τον απτόητο 
φεµινισµό. Καµία περιφρόνηση, καµία 
σκληρότητα, καµία αρετή, πλέον. Όνειδος σε 
µία τέτοια αγέλη κτηνών ενός πλανήτη.  

(James, 1910, σελ. 8)  
 
∆ε χρειάζεται να διαβάσει κανείς τόσο βαθιά 
ανάµεσα στις γραµµές για να ανακαλύψει 
τον τρόµο της «οµοιοµορφίας», της 
«αδιαφορίας» του να είσαι «ο τελευταίος 
άντρας». Ακόµα, όπως αυτοί που τον 
επηρέασαν, ο James, αναµφίβολα, θα έχει 
τροµοκρατηθεί όντας  µάρτυρας των 
τελευταίων γραµµών, όπου τα ευρωπαϊκά 
φορτηγά-καρότσες να ξεφορτώνουν το 
ανθρώπινο τοπίο τους. Για τον James 
υπήρχε µικρή διάκριση µεταξύ των περιόδων 
του πολέµου και της ειρήνης. Από το να 
υπάρχουν δύο αντιθέσεις, αυτοί ορίζουν το 
χάσµα µεταξύ της σαφής και της 
υπονοούµενης έκφρασης της βίαιης 
διαµάχης. Στην υπονοούµενη µορφή, έχουµε 
πολέµους λέξεων, οικονοµικούς πολέµους 
και πολλές µορφές ανταγωνισµού. Σε ένα 
τέτοιο σενάριο, η ειρήνη γίνεται συνώνυµο 
της «προσδοκίας πολέµου».  
Εντούτοις, υπάρχει κάτι προβληµατικό 
σχετικά µε τον πόλεµο. Στον πόλεµο γίνεται 
µία µεταβολή, ένα πισωγύρισµα του 
µηνύµατος. Ο Pick (1993, σελ.3) λέει ότι «ο 
πόλεµος εγείρει προβληµατισµούς σχετικά 
µε την σεξουαλικότητα και το φύλο, ενώ την 
ίδια ώρα, ο πόλεµος καλείται και να τους  
επιλύσει». Σε µία πραγµατεία πολέµου 
δίνεται στο έθνος το θηλυκό γένος, ενώ ο 
πόλεµος είναι, σχεδόν αποκλειστικά, 
χαρακτηρισµένο ως παιχνίδι αγοριών. Η 
ευθύνη, όµως, του πολέµου πέφτει στις 
γυναίκες. Ακόµα, όπως ο Pick σηµειώνει, ο 
πόλεµος, ενοχλητικά, παράγει µία 
φεµινιστική υστερία στους άντρες. Ο  
πόλεµος επιτρέπει στους άντρες να 
εισβάλουν στο θηλυκό βασίλειο, να γίνουν  
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 θηλυκοί χωρίς θυσία.  
 
 
Πόλεµος: οι γυναίκες έξω 

 
Εκτός από µία ή δύο εξαιρέσεις, υπάρχουν 
λίγες πολιτιστικές εικόνες για τις γυναίκες 
στον πόλεµο και ακόµα λιγότερες «θεϊκές». 
Στην Αγγλική (κουλτούρα), η Margaret 
Thatcher, κατά τα λεγόµενα του κόσµου, 
πληρώνει φόρο τιµής στην Elizabeth I και 
στη Bodicea. Ωστόσο γενικότερα, όπου έχει 
παραχωρηθεί στις γυναίκες να παίξουν ένα 
ρόλο σε πολεµικές ιστορίες, η συµµετοχή 
τους έχει διαγραφεί, ή καταγραφεί ή 
σκιαγραφηθεί να παίξουν έναν άπιστο και 
ανατρεπτικό ρόλο. Αυτό είναι αλήθεια ακόµα 
και για τα παλιότερα κείµενα. Ο Pateman 
(1992) προτείνει ότι η πίστη στην 
συναισθηµατική ανατρεπτικότητα των 
γυναικών έχει υπερβολικά αρχαίες 
καταβολές, αλλά συνεχίζει να υποστηρίζει 
ότι η ιδέα της «διαταραχής» των γυναικών 
είναι ιδιαίτερα, έντονη στην µοντέρνα 
κατάσταση: 
Οι γυναίκες, υποστηρίζεται ότι, είναι η πηγή 
της «διαταραχής», επειδή το είναι τους είναι 
έτσι που αναγκαία τις οδηγεί να (ασκήσουν) 
διασπαστικές επιρροές στην κοινωνική και 
πολιτική ζωή. Οι γυναίκες παρουσιάζουν 
διαταραχή βαθιά µέσα τους, στην ηθική 
τους, η οποία µπορεί να επιφέρει την 
καταστροφή του κατεστηµένου. Οι γυναίκες, 
έτσι, αποτελούν παράδειγµα ενός από τους 
τρόπους στον οποίο η φύση και η κοινωνία 
στέκονται αντίθετα η µία στην 
άλλη(Pateman,1992,σελ 109). Ο ρόλος της 
γυναίκας σαν µία άλλη Mata Ηari, µια 
πλανεύτρα ή δολοπλόκα, επιβεβαιώνει ότι 
ήταν τοποθετηµένες στο περιθώριο του 
πολέµου. Αυτός ο ρόλος-µοντέλο έχει 
διατεθεί, τουλάχιστον, από την εποχή της 
Rehab της Ηarlot, (η οποία ήταν µία από τις 
κατασκόπους του Joshua). Πιο πρόσφατα οι 
ρόλοι του «Fraulein Doktor»,του «Tokyo 
Rose» και του «Salon Kitty» έχουν 
ζωντανέψει το µύθο, όπου οι γυναίκες 
πραγµατικά, παίρνουν τα όπλα να 
πολεµήσουν , το δίδαγµα δείχνει να είναι ότι 
θα καταλήξουν στο περιθώριο της κοινωνίας. 
Ο Evans(1995) παραθέτει την υπόθεση της 
«βασίλισσας- ληστή» Phoolan Devi, που 
εξαναγκάστηκε να βγει στο περιθώριο µιας 
πολιτισµένης κοινωνίας, η οποία την 
υποδούλωσε και την µεταχειρίστηκε άσχηµα.   
 
Η αόρατη γυναίκα  
Το παρελθόν των «αριστερών» κινηµάτων 
δεν τους επιτρέπει πολλούς λόγους για 
πανηγυρισµούς. Οι γυναίκες της 

Μουσουλµανικής Κεντρικής Ασίας 
κατασκόπευαν για τους Μπολσεβίκους στην 
δεκαετία του 1920  και βοήθησαν την 
εισβολή τους, µε σκοπό να βελτιώσουν τη 
µοίρα τους. Όταν οι Μπολσεβίκοι 
κατέκτησαν τη χώρα, οι τοπικοί άντρες 
έγιναν µέλη του κόµµατος και οι γυναίκες 
παρέµειναν περιθωριοποιηµένες. Ο Evans, 
επίσης, παραθέτει τις γυναικείες συµµορίες 
ληστών στην Κίνα του 19ου αιώνα, οι οποίες 
αναγκάστηκαν να µπουν στο περιθώριο µιας 
κοινωνίας που συνηγορούσε στο δέσιµο των 
ποδιών και σε άλλες σκληρότητες. Αυτή, 
επίσης, περιγράφει την αφάνεια των 
γυναικών σε σοσιαλιστικές κινήσεις, 
πολεµώντας την «πολεµική τάξη»:  

Επίσης, λέγεται, γι’ αυτές που πολέµησαν για 
το σοσιαλισµό στην Αριστερά της δεκαετίας 
του 1960 στις ΗΠΑ, στη Γερµανία και στο 
Ηνωµένο Βασίλειο, γυναίκες, οι οποίες 
κατήγγειλαν τους αρσενικούς τους 
συντρόφους, κηρύσσοντας ελευθερία για 
όλους τους ανθρώπους του κόσµου, εκτός απ’ 
τις γυναίκες.  

  (Evans, 1995, σελ. 1).  
 
Αυτή την ιδέα, ότι ο κυρίαρχος όρος είναι, σε 
ένα σεβαστό βαθµό, τυφλός, στην ύπαρξη 
του κατώτερου όρου και µπορεί ακόµα να 
εµφανιστεί στη σχέση των γυναικών µεταξύ 
τους. Έτσι, η Hogeland (1996) σηµειώνει 
πως στην δεκαετία του 1960 και του 1970, οι 
φεµινίστριες της λευκής µεσαίας-τάξης 
συµµάχησαν µε τους µαύρους άντρες και σε 
µεγάλο βαθµό αγνόησαν τη δέσµευση των 
µαύρων γυναικών-ένα σηµείο, το οποίο είχε 
φτιαχτεί από µαύρους συγγραφείς ως 
στήριγµα (1992).  
 
 
Ο ρόλος των γυναικών στην 

ανταλλαγή 
 
Τα κεντρικά θέµατα που συζητήθηκαν 
παραπάνω, η περιθωριοποίηση των 
γυναικών, η στέρηση της αναγνώρισης της 
γυναικείας δουλειάς και των «θηλυκών» 
αξιών, και τελικά ο σφετερισµός των 
«θηλυκών» κατηγοριών από τις «αρσενικές», 
είναι επίσης χαρακτηριστικά της φιλολογίας 
γύρω από το ρόλο των γυναικών στην 
ανταλλαγή. Σύµφωνα µε την ανθρωπολόγο 
Claude Levi-Straus οι γυναίκες έχουν παίξει 
κεντρικό ρόλο στην ανταλλαγή, όχι ως µέρη 
της ανταλλαγής, αλλά µάλλον ως αντικείµενο 
της ανταλλαγής (Game, 1991). Έτσι, η 
ανταλλαγή των γυναικών µεταξύ αντρικών 
οµάδων, κατηγορηµατικά, σηµειώνει την 
µετάβαση από την φύση στην κουλτούρα. Η 
ανταλλαγή των γυναικών, έτσι, εξυπηρέτησε 
τα συµφέροντα εκείνων των  
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ανδρών, οι οποίοι τα κατέχουν. Έπαιξε, 
επίσης, ένα ρόλο εξασφαλίζοντας συµµαχίες 
µεταξύ παλαιοτέρων πολεµικών οµάδων και, 
έτσι, ενέργησε ως δύναµη για την κοινωνική 
συνεκτικότητα. Η Irigary (195) έχει αναπτύξει 
την ιδέα ότι, τελικά, όλα τα συστήµατα 
παραγωγής και ανταλλαγής (γυναικών, 
συµβόλων και προϊόντων) στις πατριαρχικές 
κοινωνίες χτίζονται γύρω από την τελική 
ικανοποίηση της αντρικής επιθυµίας. 
Προτείνει ότι καθώς η κοινωνία εµφανίζεται 
να είναι ετεροφυλική, στην πράξη 
χαρακτηρίζεται από την οµοφυλοφιλία 
(κυρίως αντρική), η οποία είναι 
απαγορευµένη και παίζεται εξ’ ολοκλήρου 
στα σώµατα των γυναικών. Για την Irigary, η 
ετεροφυλοφιλία είναι ένα άλλοθι «για τις 
οµαλές λειτουργίες των σχέσεων µεταξύ των 
ανδρών»(Irigary, 1985, σελ.172).  
Η Irigary (1995) παρέχει µία γεύση από το 

πώς κάποιος µπορεί να αισθανθεί 
παραπεταµένος στη σύγχρονη κοινωνία, 
αναγνωρισµένος, ακόµα και κάπως πέρα 
από την ενσωµάτωση.  

Σύµφωνα µε αυτό, οι γυναίκες είναι 
πραγµατικά, τελείως, χαµένες «έξω από τους 
εαυτούς τους», και δεν ξέρουν ποτέ τι αυτές οι 
ίδιες θέλουν, επειδή, υποκύπτουν, µέσα από το 
φόβο τους να βρίσκονται αριστερά στο ράφι, 
στην υπάρχουσα τάξη. Αυτό που τις κάνει 
«παθητικές» τις παγιδεύει σε ρόλους 
περιγραφόµενους από τη θηλυκότητα, στην 
οποία η επιθυµία τους χάνει τον εαυτό της - την 
οποία, όµως, δε σηµαίνει ότι  δεν έχουν(σελ. 
71). 

 
Μάρκετινγκ και κατανάλωση: ο ρόλος του 
µάρκετινγκ  
Το όριο µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή, 
που επηρεάστηκε ακολουθώντας την 
βιοµηχανική επανάσταση, κατέληξε οι άντρες 
να γίνουν «παραγωγοί», µε τις γυναίκες να 
παραπέµπονται στον ιδιωτικό κόσµο της 
κατανάλωσης ο οποίος θεωρήθηκε να είναι 
«άνευ αξίας», κοσµικός και µπανάλ 
πράξη.(Firat,1994,σελ 213). Ο Firat (1994) 
κάνει µια καλή δουλειά ως προς την 
περιγραφή του παράδοξου ρόλου  του 
καταναλωτή, ταυτίζοντας τον µε τη 
θηλυκότητα, η οποία µε τη σειρά της είναι 
αφοσιωµένη σε παραδοσιακές έννοιες όπως 
το «να είναι αντικείµενο της αντρικής 
επιθυµίας, να ανήκει και να κρατείται στο 
σπίτι, να λατρεύεται, να είναι στολισµένη και 
περιτριγυρισµένη µαζί µε τα άλλα 
καταναλωτικά αγαθά».(Firat,1994,σελ 214). 
Σε τελική ανάλυση η γυναίκα ως 
καταναλωτής καταναλώθηκε επίσης 
ξανασυσκευάστηκε για να αποτελεί το 
σύµβολο της αξίας του ιδιοκτήτη της. Ακόµα, 
η σφαίρα της παραγωγής χρειαζόταν µια 

αναπτυσσόµενη καταναλωτική αγορά, εάν 
επρόκειτο να επεκταθεί. Σύµφωνα µε τον 
Ewen(1974) η διαφήµιση προέβαλλε για να 
εγγυηθεί ότι υπήρχε αγορά για τα φρούτα 
της παραγωγής. Σύντοµα κατέληξε 
εκπρόσωποι της παραγωγής (µαρκετίστες) 
άρχισαν να επιχειρούν ενεργά να 
«οργανώνουν» το χώρο του σπιτιού. Οι 
γυναίκες έγιναν υποκείµενα ενός 
αυξανόµενου µπαράζ διαφηµίσεων και 
χαρακτηριστικών στα «γυναικεία 
περιοδικά», που απευθύνονταν στην ενοχή ή 
στην ιδέα της ιδανικής συζύγου 
προσφέροντας «προσωπικά» προϊόντα, 
προϊόντα για το σπίτι και τα τελευταία 
«βοηθητικά» επιτεύγµατα. 
Σε µια πλήρη µεταχείριση υπονοουµένων 

στη διαφήµιση ο Goffmah(1976) έχει δείξει 
πως η διαφήµιση διαιωνίζει τυπικότητες που 
τονίζουν την αρσενική υπεροχή και την 
υποτέλεια των γυναικών. Παρόµοια 
πορίσµατα αναφέρθηκαν από τους 
Notariantonio and Quigley(1992) οι οποίοι 
οδήγησαν σε επανεξέταση την διαφηµίσεων 
στις ΗΠΑ, Μεξικό, Ιαπωνία και Αυστραλία. 
Αυτή η εξέταση αποκάλυψε ότι, καθώς η 
υποτέλεια των γυναικών (υφίσταται) σε 
παγκόσµια κλίµακα, υπάρχουν διαφορές 
µεταξύ χωρών, µε τα γυναικεία 
χαρακτηριστικά σε περισσότερους 
εκτελεστικούς ρόλους στην αµερικάνικη 
διαφήµιση. Παρ’ όλα αυτά ο «πόλεµος» κατά 
των γυναικών ίσως να βρήκε τον δικό του 
πιο τρωτό στόχο στο γυναικείο σώµα. Απ’ 
την µία πλευρά οι καταναλωτές πίεζαν σε 
παραπέρα ηρωικά κατορθώµατα µε την 
ηδονιστική προσευχή της κατανάλωσης –
«απόλαυσε», «ζεις µόνο µια φορά», 
κραύγαζαν µια σειρά προϊόντων από 
«ύποπτα αλλά ευχάριστα» κουλουράκια 
κρέµας, µέχρι τις µαρς. Απ’ την άλλη πλευρά 
σχεδιαστές µόδας, εκδότες περιοδικών και 
διαφηµιστές παρείχαν για πολλά χρόνια 
µαζικές εικόνες γυναικών, οι οποίες 
έπαιρναν πρότυπο από τις µηχανές: λεπτές, 
σκληρές, επιδέξιες, καλολαδωµένες 
(Ewen,1998QPay and Price,1994). Το 
κληροδότηµα αυτού του στερεώµατος µε την 
πειθαρχία του σώµατος µπορεί να βρεθεί σε 
προγράµµατα αδυνατίσµατος, γυµναστήρια, 
τάξεις του αερόµπικ, θεραπευτικές δίαιτες και 
νοσοκοµεία του ∆υτικού κόσµου. Όπως 
σηµειώνει ο Bartky(1993,σελ 105) είναι 
εκπληκτικά τροµακτικό «να υπάρχουν 
προβλήµατα νευρικής ανορεξίας και 
βουλιµίας». « Από τότε δεν µπορούµε να 
αρνηθούµε αυτήν την αθώα ανάγκη του 
οργανισµού για φαγητό, το σώµα γίνεται 
εχθρός του καθενός, ένας εξωγήινος που 
είναι αποφασισµένος να εµποδίζει το 
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 πειθαρχικό σχέδιο».  
 
 
Ο Πόλεµος στο Μάρκετινγκ 
  

Στην προηγούµενη ενότητα αναφέρθηκε εν 
συντοµία ο ρόλος της διαφήµισης, που είναι 
ένα από τα πολλά interfaces µεταξύ 
µάρκετινγκ και καταναλωτών, 
προεκτείνοντας τους στόχους της 
παραγωγής. Είναι επίσης ενδιαφέρον να 
σηµειωθεί πως ριζοσπαστικές κριτικές της 
διαφήµισης παρουσιάζονται µε θηλυκά -
γυναικεία χρώµατα για να παρασύρουν τον 
«παλιό-καλό» παθητικό καταναλωτή (c.f. 
Ewen,1976,1988). Ωστόσο υπάρχουν 
αρκετές ρητορείες για τον πόλεµο σε σχέση 
µε το µάρκετινγκ. Μια µορφή αυτών θα 
πρότεινε ότι ο «πόλεµος» από µόνος του 
είναι καλός. Έτσι υπάρχουν αυτοί οι 
φιλελεύθεροι free-marketers οι οποίοι 
αντλούν την έµπνευση τους αποκλειστικά 
από τα γραπτά του Smith και των άλλων νέο-
φιλελεύθερων όπως οι Friedman(1974). Οι 
Friedman επιχειρηµατολογούν σφοδρά κατά 
της «τυραννίας του ελέγχου» η οποία 
σύµφωνα µε τη γνώµη τους, χτίζει τα 
εµπόδια που οδηγούν τελικά στο µονοπώλιο. 
∆εν είναι δύσκολο να βρεθεί αυτή η άποψη 
σε βιβλία µε θέµα τον πόλεµο στο 
µάρκετινγκ. Για παράδειγµα µια δέσµευση 
ελεύθερης επιλογής και µια αποστροφή προς 
την γραφειοκρατία διαπερνάει την εισαγωγή 
του Tony O’ Reilly για το «Offensive 
Μάρκετινγκ» του Davidson(1972). Ο Arthur 
συµφωνεί υποστηρίζοντας µε το ότι 
ρυθµιστικό σύστηµα της εποχής (προ-
Reagan) ήταν «συνηθισµένο» εξαιτίας αυτής 
της ρυθµιστικής του παρέµβασης. Κατά την 
δική του άποψη ο ανταγωνισµός (πόλεµος) 
είναι αναγκαίος για τη διατήρηση ενός υγιή 
συστήµατος αγοράς. Ωστόσο, παρά την 
τόση συζήτηση είναι ξεκάθαρο πως σε κάθε 
αγορά υπάρχουν µόνο λίγοι µεγάλοι 
«παίκτες»(ο Tony O’ Reily 
συµπεριλαµβάνεται σε αυτούς ) και ότι ο 
πόλεµος διεξάγεται απαραίτητα µεταξύ 
αυτών. 
Η στρατηγική µελέτη είναι πιθανότατα η 

πιο φανερή όψη του πολέµου µέσα στο 
µάρκετινγκ. Η εµφάνιση της συνεταιριστικής 
στρατηγικής υµνεί τις ανδρικές αξίες της 
ατοµικότητας και της αποφασιστικής λογικής 
(c.f.Simon,1957,von Neuman,& 
Morgenstern,1953). Το στρατιωτικό σύστηµα 
των ΗΠΑ έπαιξε ζωτικό ρόλο στη διάδοση 
αυτής της µελέτης, η οποία σήµερα φαίνεται 
να θεωρείται δεδοµένο µέρος της 
καθηµερινής οργανωσιακής ζωής. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα εµφανές στη στενή συνεργασία 

µεταξύ  ενός αριθµού από ακαδηµαϊκές και 
US Air-Force R&D ευκολίες (RAND). Η 
στρατηγική µελέτη µπορεί να είναι δυνατό 
χαρακτηριστικό στο χτίσιµο της «µέρα προς 
µέρα» λογικής και τη δηµιουργία για 
ταυτότητας του ανεξάρτητου «άνδρα» 
manager. Σύµφωνα και τους Knights και τον 
Morgan(1991) η στρατηγική µελέτη έχει έναν 
αριθµό από ισχυρά αποτελέσµατα τα οποία 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ένα 
γνώστη manager.  
• Παρέχει εξορθολογισµό στους manager 

για τις επιτυχίες και αποτυχίες τους. 
• Στηρίζει και επαυξάνει το δικαίωµα για 

διοίκηση και αρνείται κάθε εναλλακτική 
προοπτική στους οργανισµούς. 

• Ενεργοποιεί µια αίσθηση προσωπικής 
και οργανωσιακής ασφάλειας στους 
manager. 

• Παρουσιάζει διοικητική λογική σε 
συναδέλφους, πελάτες, ανταγωνιστές 
και άλλους σηµαντικούς του 
περιβάλλοντος. 

• ∆ιευκολύνει και νοµοθετοποιεί την 
άσκηση δύναµης. 

•  Συγκροτεί τα µέλη του οργανισµού 
στην αντικειµενικότητα. 

 
Η µαταιότητα της πολεµικής αναλογίας για 
τους άνδρες manager αντηχεί από την 
Garssombke (1998). Αυτή προτείνει πως ο 
πόλεµος συντηρεί τη στρατηγική γλώσσα η 
οποία δοµεί σχεδόν όλες τις διοικητικές 
µελέτες : χτίζει συστηµική σκέψη, µια 
συγκροτηµένη πνευµατικότητα, µια θετική 
αντίληψη, την πειθαρχία, το στρατιωτισµό 
και αντοχή στα στρατεύµατα. Έτσι ο 
πόλεµος εξασφαλίζει αυτό-αναγνώριση και 
νόηµα στους manager, πράγµα που τους 
κάνει να νιώθουν ασφαλείς σ’ ένα κόσµο 
αβέβαιο και γεµάτο κινδύνους. Κάποιοι θα 
µπορούσαν να προσθέσουν πως δηµιουργεί 
τον ενθουσιασµό που παρακινεί τον 
άνθρωπο ο οποίος σε άλλη περίπτωση θα 
ένιωθε πως δούλευε µε ρόλο ασήµαντο είτε 
χωρίς νόηµα. Η βιβλιογραφία του «πολέµου» 
που εξειδικεύεται στη στρατηγική µελέτη 
ξεχωρίζει (την εξάλειψη της 
αποτελεσµατικότητας) από τον συναγωνισµό 
σαν το κύριο στρατηγικό στόχο. Κατά τη 
γνώµη µου τα περισσότερα «gung-ho» και 
«up an’ at ’em» άρθρα και βιβλία µε θέµα τον 
πόλεµο στο µάρκετινγκ αποδίδουν 
περισσότερο ενθουσιασµό του πολέµου από 
κάποιους άλλους που εµφανίζονται να 
προσφέρουν µία πιο ουσιαστική µελέτη για 
το θέµα.(Duro and Sandstom,1988, 
Michaelson 1987). ∆εν είναι παράξενο που 
άλλοι συγγραφείς προτείνουν πως η 
συνεταιριστική, στρατηγική εχθροπραξίας 
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 του µάρκετινγκ ειδικότερα είναι κατά κύριο 
λόγο ανδρογενής. 
Η Garsombke(1988) προτείνει πως η 

«αρνητική-πλευρά» του στρατιωτισµού είναι 
σοβαρή: η καλλιέργεια  µιας διχοτόµου 
«νίκης-ήττας», απουσία δηµιουργικότητας, 
απολυταρχικότητα, βίαιος προσανατολισµός 
και υποτίµηση της ανθρώπινης ζωής. 
Κάποιοι µελετητές έχουν (κατακρίνει) µερικές 
πτυχές τις συνεταιριστικής στρατηγικής ως 
ανδρογενείς. Οι Mumby και 
Pytmam(1993,σελ 16-17) έχουν αντιτεθεί 
στις αντιλήψεις του Herb Simon περί 
οριοθετηµένης λογικής διαφωνώντας πως 
είναι βασισµένες στην κυριαρχία των 
αρσενικών στα θηλυκά τα οποία 
περιθωριοποιούνται στην οργανωσιακή 
µελέτη. Υποστηρίζοντας ότι ειδικά η έµφαση 
που δίνεται στη λογική υποτιµά, 
περιθωριοποιεί και αρµόζει στο θηλυκό 
βασίλειο της ευαισθησίας, δίνει προνόµια 
στον αποφασιστικό, διαλεκτικό συλλογισµό 
(σε βάρος) της γυναικείας γνώσης και το ίδιο 
στην ατοµικότητα της συλλογικής 
προσπάθειας. ∆ίνοντας έµφαση στη 
λειτουργία εις βάρος της 
αποτελεσµατικότητας υποστηρίζουν πως η 
οριοθετηµένη λογική(αµεσοποιεί) ένα 
διαχωρισµό σώµατος/ µυαλού ο οποίος 
αποτελεσµατικά καθορίζει τις νοητικές 
διαδικασίες σαν θετικές/ αποτελεσµατικές 
ενώ συναισθηµατικά εισέρχεται και 
σωµατικά φαινόµενα περιθωριοποιούνται. 
Σαν αποτέλεσµα η συναισθηµατικότητα 
εισέρχεται σε µια αποξενωµένη µορφή 
συναισθηµατικής εργασίας. Το 
συναισθηµατικό µάνατζµεντ ή έλεγχος της 
καρδιάς ενεργεί για το χειρισµό των 
συναισθηµάτων ως εµπόρευµα. Στη θέση 
της οριοθετηµένης λογικής προτείνουν το 
σκεπτικό της οριοθετηµένης 
συναισθηµατικότητας ως ένα µέσο για τη 
δηµιουργία χώρου για µια καινούρια 
προσέγγιση της στρατηγικής. Κάποιος 
µπορεί να υποστηρίξει πως όχι µόνο η 
προσέγγιση του µάρκετινγκ, αλλά και η 
γενικότερη επιστηµονική µελέτη του 
µάρκετινγκ έχει ενεργήσει έτσι ώστε να 
διαιωνίζεται η πατριαρχία. Ξεκινώντας µε 
τον πόλεµο στο µάρκετινγκ, είναι ξεκάθαρο 
πως, καθώς το µυαλό του καταναλωτή 
διαµορφώνει την περιοχή στην οποία 
διεξάγει τη µάχη,(ο πόλεµος) πρέπει να 
εισχωρήσει και να κυριαρχήσει (Rieds and 
Trout,1986). ∆εν είναι καθόλου περίεργο να 
παρατηρείται πως οι βασικές σπουδές 
µελέτες για το µάρκετινγκ έχουν πάρει 
σχεδόν αποκλειστικά το ρόλο του 
παραγωγού στη διατύπωση των «σωστών» 
ορίων για την πειθαρχία.(Kotler,1972, 

Lutz,1979,Tucker,1974). Για παράδειγµα ο 
Kotler προτείνει πως οι καταναλωτές θα 
έπρεπε να µεταχειρίζονται ως αγοραστές 
µόνο στη σπάνια περίπτωση. Η κατανάλωση 
αποδίδεται σαν µια παθητική 
δραστηριότητα. Υπογραµµίζοντας αυτή είναι 
ιδέα της κατανάλωσης ως ένας παθητικός 
τοµέας της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

 
 
 Νέες µορφές Μάρκετινγκ : 

relationship marketing και 
µεταµοντέρνο µάρκετινγκ 

 
Μπορεί κανείς επίσης να ανιχνεύσει ένα 
αναπτυσσόµενο σώµα κριτικής της 
παραδοσιακής προσέγγισης του πολέµου 
στο µάρκετινγκ µέσα στο ίδιο το µάρκετινγκ. 
Ο Rosenbergk και ο Van Sest (1984) 
κατέκριναν τη δυτική άποψη για τον πόλεµο 
ως υπερβολικές στο ότι δίνει υπερβάλλουσα 
προσοχή στο ανταγωνισµό και όχι αρκετή 
στην ιδέα του µάρκετινγκ το οποίο αφορά 
την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. 
Ανέπτυξαν την ιδέα για µια συνεργατική 
προσέγγιση στο µάρκετινγκ ,βασισµένοι στη 
µελέτη τους ,επάνω στην Ιαπωνική 
προσέγγιση του πολέµου. Κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του ’70 η παράδοση του ΙΜΡ 
συγκέντρωνε δυνάµεις έτσι ώστε στα µέσα 
της δεκαετίας του ’80 ,ιδέες δικτύων, 
συµµαχιών, υπηρεσιακής κουλτούρας και 
του εσωτερικού µάρκετινγκ να έχουν µπει 
δυναµικά στο full-blown relationship 
marketing,την εξέλιξη µιας <<win-win>> 
προσέγγισης (Grönroos, 1989, 1994, 
Gummesson, 1993). Οι relationship 
marketers επικεντρώνονται στη δηµιουργία 
(χτίσιµο), επαύξηση (και λήξη όταν είναι 
απαραίτητο) σταθερών σχέσεων µεταξύ 
συναλλασσόµενων συνεργατών για την 
αµοιβαία ανταλλαγή και την εκπλήρωση των 
υποσχέσεων. 
 
 
Marketing Valhalla? 
 
Εγώ προτείνω να εστιάσουµε στην 
περιγραφή του Christian Grönroos (1996). 
Θα µπορούσε το relationship marketing να 
είναι ένα µέσο για να αποµακρυνθεί το 
µάρκετινγκ από τις ανδρικές δοµές και να 
κατευθυνθεί στις <<θηλυκές >>. Σ’ αυτό το 
άρθρο ο Grönroos κατακρίνει το συµβατικό 
µάρκετινγκ εξαιτίας του <<παραγωγικού>> 
προσανατολισµού. Υποστηρίζει πως η 
εστίαση της πειθαρχίας στην προσέγγιση 
των «4Ρ» οδήγησε στον αποικισµό του από 
τους ειδικούς. Σαν αποτέλεσµα αυτού, το 
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µάρκετινγκ αποξενώθηκε και από άλλες 
δραστηριότητες της επιχείρησης και από τις 
βάσεις του καταναλωτή. Ο Grönroos 
συνεχίζει για να προτείνει ότι εξελίξεις στις 
εποχιακές θεωρίες του µάρκετινγκ (ΙΜΡ, 
µάρκετινγκ υπηρεσιών , και costumer 
relationship economics ) οδήγησαν στη 
διασάφηση, τέτοιων αντιφάσεων. Αυτό 
εµπλέκει τη δυναµική διαδικασία της 
εγκατάλειψης από το <<strait jacket>> της 
<<κλινικής>>, << βασισµένη στη 
συναλλαγή>>, <<µαζικής αγοράς>>, <<4Ρ>> 
προσέγγισης και της κατεύθυνσης προς το 
ρευστό και δυναµικό σκεπτικό του 
relationship marketing. Το σενάριο του 
Grönroos τότε είναι η ιστορία της µετάβασης 
από τη µια οµάδα αρχών σε µια άλλη 
καλύτερη για την πειθαρχία του µάρκετινγκ. 
Τα ζευγάρια αντιθέσεων που 
χρησιµοποιούνται σ’ αυτό το άρθρο είναι 
ενδιαφέροντα υπό φως της προηγούµενης 
συζήτησης µου για τις σχέσεις ανδρών και 
γυναικών. Στο άρθρο του Grönroos το 
relationship marketing περιγράφεται να 
ασχολείται µε <<εγγύτητα ανθρώπους, 
ολιστικότητα, διαδικασία, δυναµικότητα, 
συγκεντρωτισµό>> όλα χαρακτηριστικά θα 
κατέτασσε κανείς στις θηλυκά δοµές. Σε 
αντίθεση το παραδοσιακό µάρκετινγκ των 
<<4Ρ>> απεικονίζει όρους όπως 
<<απόσταση, αριθµούς, ειδικοί, µεταβλητές, 
στατικός, αποµονωµένος, ατοµικότητα» που 
είναι συχνά συσχετισµένοι µε ανδρικές 
περιγραφές κουλτούρας. 
Έτσι θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς 

πως το relationship marketing είναι κοµµάτι 
µιας κίνησης προς τον εκφεµινισµό του 
µάρκετινγκ. Μπορεί όµως κανείς, όχι και 
τόσο εύκολα να αξιωθεί να ισχυριστεί πως 
αυτό εκπροσωπεί ένα µέρος µια γενικότερης 
κίνησης ή αλλαγής στη φύση του πολέµου; 
∆ε χρειάζεται να κοιτάξει κανείς µακριά για 
να µπορέσει να εντοπίσει το relationship 
marketing µέσα σ’ ένα γενικότερο κλίµα 
αλλαγών. Σε δύο βιβλία, ο Toffler (1980) και 
οι Toffler και Toffler (1993) περιέγραψαν το 
ξεκίνηµα ενός νέου κύµατος αλλαγών, το 
οποίο προωθεί την κοινωνία από µία µορφή 
βασισµένη στην εποχή της µηχανής σε µία 
άλλη η οποία βασίζεται στην οργάνωση της 
γλώσσας. Στο τελευταίο τους βιβλίο οι Toffler 
µιλούν για την αλλαγή στη φύση του 
πολέµου καθώς διαµορφώνεται από την 
κίνηση προς την βασισµένη στις γνώσεις – 
πληροφορίες κοινωνία. Θέτοντάς το αρκετά 
χοντροκοµµένα, εµπλέκει µία αλλαγή στον 
ορισµό του πολέµου, µακριά από το 
βιοµηχανικό µε τους µαζικούς του τάφους και 
τις αποτελεσµατικές φονικές µηχανές, στην 
εξέλιξη αντιπολεµικών µηχανών, από τα 

έξυπνα όπλα στο µη φονικό οπλισµό. Ο 
καινούριος πόλεµος αφορά βασικά: την 
εκµετάλλευση της ροής της ευφυΐας και των 
πληροφοριών ώστε να γνωρίζει κανείς όλα 
όσο µπορεί για κάποιον αντίπαλό του, ενώ 
ταυτόχρονα να εµποδίζει τον αντίπαλό του 
να µάθει για τον ίδιο. Σχετίζεται µε τη 
δηµιουργία της συνδετικότητας ενός 
ελεύθερου παγκόσµιου δικτύου, 
στιγµατισµένου από τις ‘‘plug in – plug out’’ 
συµµαχίες, την εξέλιξη των ψυχολογικών 
λειτουργιών ώστε να επηρεάζουν τα 
συναισθήµατα, την αντικειµενικότητα και την 
διαλεκτική συµπεριφορά των αντιπάλων, τη 
διεύρυνση της έννοιας της αντιπαλότητας 
ώστε να περιέχει καταστροφές, ανακούφιση, 
διατήρηση της ειρήνης και anti – drugs 
εφαρµογές και τελικά την εξέλιξη νέων ειδών 
πολέµου, όπως ο κυβερνοπόλεµος (ιοί στα 
κοµπιούτερ, εξολόθρευση ραντάρ, εξοπλισµό 
µπλόφας). ∆εν είναι δύσκολο να ανιχνευτεί 
αυτή η κίνηση προς τη νέα µορφή πολέµου. 
Πάρτε για παράδειγµα την πρόσφατη 
δηµόσια συζήτηση για την ανάγκη 
επανορισµού του ρόλου του Ο.Η.Ε. ως έναν 
οργανισµό ενίσχυσης της ειρήνης. Κατά τη 
γνώµη µου υπάρχουν αρκετά καθαροί 
παραλληλισµοί µεταξύ του relationship 
marketing και του «τρίτου κύµατος» 
πολέµου. Αρχικά υπάρχει η αντίληψη ότι το 
µάρκετινγκ και ο πόλεµος έχουν ένα κέντρο. 
Η αντίληψη, πως το µάρκετινγκ 
διαµορφώνεται από τον προσανατολισµό 
των «4Ρ» σ’ αυτόν του relationship 
marketing, φτιάχνει την προϋπόθεση πως η 
αρχή είναι ενιαία και όχι διασπασµένη µέσα 
σε έναν αριθµό σχολών σκέψης. Αλλά τι  
γίνεται µε το «πράσινο» µάρκετινγκ, το 
«µακρο» µάρκετινγκ ή το «ακτιβιστικό» 
µάρκετινγκ ή, γι’ αυτό το θέµα, το 
«µεταµοντέρνο» µάρκετινγκ; Μήπως 
πρόκειται ξαφνικά να εξασθενίσει η ύπαρξη 
τους από relationship marketing; ∆ε νοµίζω. 
Σίγουρα όχι περισσότερο από το ότι η νέα 
τάξη του κόσµου θα κυριαρχηθεί από τις 
Η.Π.Α. (όπως η τελευταία γενική βοήθεια 
που διαδραµατίστηκε στη Σοµαλία). Το 
µάρκετινγκ δεν έχει µία µοναδική κατηγορία, 
σχηµατίζει έναν αριθµό από µελέτες, οι 
οποίες σχετίζονται µε τις συναλλαγές και την 
κατανάλωση. Το relationship marketing 
µπορεί να φανεί σαν µία προσπάθεια, µιας 
µειονότητας, να νοµοθετήσει για όλους τους 
marketers, προσπαθεί να φτιάξει την 
απαραίτητη ποικιλία του θέµατος. Ο άλλος 
παραλληλισµός που θα ’θελα να εκφράσω 
µεταξύ του relationship marketing και της 
νέας µορφής πολέµου είναι η τεχνολογία, η 
οποία υποστηρίζει και τα δύο. Ο Grönroos 
είναι κατά περίεργο τρόπο σιωπηλός σ’ αυτό 
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το θέµα. Σίγουρα µε σεβασµό προς τις 
καταναλωτικές αγορές, τουλάχιστον, η 
τεχνολογία είναι αυτή που είναι ζωτικής 
σηµασίας στο να µπορέσουµε να µιµηθούµε 
την ιδέα µιας «σχέσης» σε πρώτη φάση. 
Που θα ήταν το «relationship marketing» 
χωρίς τις έξυπνες κάρτες, τα bar codes, τα 
scanner, τα δίκτυα υπολογιστών, τις 
συναφείς τράπεζες πληροφοριών και τα 
υπόλοιπα σύνεργα που είναι απαραίτητα για 
να προσπαθήσεις να πείσεις τον 
καταναλωτή πως υπάρχει όντως η τετ-α-τετ 
σχέση; Από τη δική µου πλευρά, φαίνεται 
πως θα µπορούσε να περιγράψει κανείς το 
relationship marketing και ως µία παραπέρα 
εισβολή στον προσωπικό χώρο του ατόµου. 
Για παράδειγµα, οι «loyalty cards» µπορούν 
να διαβαστούν όχι ως η τίµια ανταλλαγή 
υποσχέσεων ανάµεσα στον καταναλωτή και 
τον παραγωγό, µα ως µία µορφή 
σφετερισµού ενός µέρους της εµπειρίας ζωής 
του καταναλωτή και µια επέκταση του 
«panopticon» στον µέχρι τώρα προσωπικό 
του χώρο, µια αόρατη καταγραφή κάθε 
συναλλαγής, καταγράφοντας τόσο 
«ανάρµοστες» συναλλαγές όσο και 
«φυσιολογικές». Έτσι, ενώ µπορεί βέβαια να 
στηριχθεί πως το relationship marketing είναι 
µία νέα κίνηση για το µάρκετινγκ (µε κριτήριο 
την εστίαση σε «win –win» καταστάσεις) 
µπορεί επίσης να στηριχτεί πω ς είναι ένα 
αίτιο της παραγωγής και θα είναι η εικόνα 
ενός παραπέρα σφετερισµού του 
προσωπικού χώρου του καταναλωτή από 
την τεχνολογία του µάρκετινγκ.      

                                   
     

Το πέταγµα στο µεταµοντερνισµό 
 
Για µερικές φεµινίστριες ο εκφεµινισµός του 
µάρκετινγκ δεν αποτελεί από µόνος του λόγο 
πανηγυρισµού. Θα πρότειναν ότι όλες αυτές 
οι εκφράσεις είναι αναποδογυρίσµατα από 
τον ένα στον άλλο πόλο των αντιθετικών 
ζευγαριών: οι αξίες το σκλάβου τώρα 
γίνονται αξίες του αφέντη. Που είναι η αξία σ’ 
αυτό; ρωτούν. Πανηγυρίζοντας τη θηλυκή 
πλευρά της ζευγαρωτής σχέσης, οι κριτικοί 
λένε ότι κάνουν περισσότερα από το να 
ενισχύουν τα υπάρχοντα στερεότυπα. Αυτά 
είναι τα θέµατα που πάρθηκαν από τον Firat 
(1994). Σ’ αυτό το άρθρο, ο Firat περιγράφει 
την αντιφατική θέση του καταναλωτή στο 
σχήµα των αντιθετικών ζευγαριών. Ωστόσο, 
ως αποτέλεσµα µιας αυξανόµενης 
διάσπασης της κοινωνίας, σηµειώνει ότι 
ορισµένες διακλαδώσεις δείχνουν να 
θεωρούνται εκ των προτέρων ως σταθερές 
µορφές της οργάνωσης. Καθώς 
κοντοστέκεται λέγοντας ότι οι κατηγορίες του 

γένους έχουν χαθεί ή ότι οι σηµασίες του 
φύλου και του γένους είναι τελείως 
αλλαγµένες, ωστόσο υποστηρίζει ότι η 
ασάφεια των κατηγοριών του φύλου/ γένους 
έχει αποδειχτεί από έναν αριθµό εξελίξεων. 
Για παράδειγµα τοποθετεί την πτώση του 
πρεστίζ του παραγωγικού ήθους και την 
αυξανόµενη επιρροή της κατανάλωσης ως 
µια συµβολική αγορά ταυτότητας. 
∆εύτερον, υποστηρίζει ότι οι αρσενικοί 

γίνονται πλέον εξίσου συχνά «θύµατα» της 
διαφήµισης, την ίδια ώρα που ισχυρές 
θηλυκές ταυτότητες προβάλλονται έχοντας 
κάποια υποστήριξη από το δηµοφιλή τύπο 
του µάρκετινγκ (βλ. Bate, 1993). Ο Firat δεν 
ισχυρίζεται ότι όλες οι εικόνες των µέσων για 
τις γυναίκες είναι τώρα θετικές, για κάποιους 
το γένος αντιπροσωπεύει ακόµα µία δυαδική 
και αντιθετική ποιότητα. Εν τούτοις, 
προτάσσει ότι στην τελική σύγχυση υπάρχει 
µια µεγαλύτερη ευκαιρία για τα άτοµα να 
δώσουν τα δικά τους νοήµατα και ως εκ 
τούτου να γκρεµίσουν, να αναδοµήσουν και 
να παίξουν µε τις εικόνες στο σχηµατισµό 
της δικής τους γενεαλογικής ταυτότητας. 
Ως απόδειξη των ασαφών ταυτοτήτων 

φύλου/ γένους, ο Firat (1994, σελ.217) 
ισχυρίζεται ότι τώρα άντρες και γυναίκες 
βιώνουν «αρσενικές» και «θηλυκές» στιγµές 
σε διαφορετικά σηµεία της ζωής τους. Η 
τάση να εντοπίζουµε διαφορά παρά 
ανωτερότητα/ κατωτερότητα καθίσταται 
περισσότερο ο κανόνας και αντανακλάται 
στην αυξανόµενη κοινωνική αποδοχή των 
γκέι, λεσβιακών και ανδρόγυνων 
ταυτοτήτων. Όπως η ανάγκη για 
επιδιόρθωση των προσωπικών ρήξεων, ο 
Firat (1994, σελ.223) υποστηρίζει ότι η 
ανάγκη προσδιορισµού του εαυτού µέσω του 
γένους θα καταρρεύσει επίσης: 

Καθώς διασταυρωνόµενα γενεαλογικά όρια και 
παιχνιδιάρικα διαπλεκόµενα στοιχεία από 
γενεαλογικές κατηγορίες για την (ανά)πλαση 
και (ανα)παραγωγή ενθουσιώδεις, 
εµπορεύσιµες αυτό-εικόνες γίνονται διαρκώς 
αποδεκτές σε µία µεταµοντέρνα κουλτούρα 
διάσπασης, οι καταναλωτές θα 
χρησιµοποιούν, ολοένα και περισσότερο 
διαφορετικούς οδηγούς (ανα)παραγωγής 
εικόνων. 
 
Εν τούτοις, πριν µεταφερθούµε στα κύρια 

σηµεία του µεταµοντερισµού, είναι ανάγκη 
να σκεφτούµε τη φιλοδοξία του Firat (1994) 
(πρωτότυπα του Michαel Foucault (1979)) ότι 
όλες οι ταµπέλες µπορεί να εξαφανιστούν. 
Ειδικά εκείνες που σχετίζονται µε το φύλο 
και το γένος. Τα µόνα παραδεκτά, υπαρκτά 
παραδείγµατά «κοινοτήτων» µας, όπου 
τέτοιες πολλαπλές ταυτότητες µπορούν να 
δηµιουργηθούν είναι στις «εικονικές 



 12

John Desmond 
Marketing and the war 
machine 
Marketing Intelligence & 
Planning 
15/7 [1997] 338-351 

 κοινότητες», τα ΜΟΟs και τα MUDs του 
«δικτύου». Ο Pavel Curtis (1992, 
σελ.3)(σχεδιαστής του περίφηµου 
«LamdaMOO»[9]), περιγράφει πως «η 
επιλογή µιας γενεαλογικής κατεύθυνσης από 
έναν παίκτη µπορεί να προκαλέσει τη 
µέγιστη ανησυχία και ενδιαφέρον στους 
άλλους παίκτες». Η γκάµα των διαθέσιµων 
ταυτοτήτων είναι ποικίλη.  

Οι παίκτες µπορούν να επιλέξουν να 
εµφανιστούν ως ένα διαφορετικό γένος 
ωστόσο, και όχι µόνο αρσενικό ή θηλυκό. Σε 
πολλά MUDs, οι παίκτες µπορούν επίσης να 
επιλέξουν να εµφανίζονται  πολλαπλώς 
(παρουσιαζόµενοι ως βασιλιάς µια πλαστής 
«αποικίας») ή να χρησιµοποιήσουν ένα από τα 
διάφορα σετ από ουδέτερες αντωνυµίες 
γένους. (π.χ. αυτός/ -ή, αυτόν/ -ή ‘‘ο’’, ‘‘α’’ και 
‘‘ων’’).  
 

Τα παραπάνω προσφέρουν την υπόσχεση 
ενός µεγαλειώδους συνονθυλεύµατος 
ταυτοτήτων όπου πραγµατικά µπορούν να 
πανηγυρίσουν τις διαφορές (επικαλούµενα 
το επιχείρηµα του Brown (1995) για το 
«θετικό»  µεταµοντερνισµό). Ο Curtis (1992, 
σελ.6) µιλάει για πολλές περιπτώσεις 
θηλυκά εµφανιζόµενων παικτών να 
αναφέρουν «σεξουαλική παρενόχληση». Μια 
πιο σοβαρή περίπτωση αφορά το πρώτο 
παράδειγµα «κυβερνο-βιασµού» που 
αναφέρθηκε στο LamdaMOO το 1994 και η 
ανάγκη ενός αγώνα «φλεγόµενης» 
καθοδήγησης σε µια βαθιά αίσθηση 
απογοήτευση και απώλειας. Το ότι όλα δεν 
είναι ρόδινα στον κυβερνοχώρο 
επιβεβαιώνεται µε τη µελέτη του τρόµου των 
ΜΟΟ  περιλαµβάνοντας τα PMCMOO (βλ. 
Whitelick, 1994). Η σύνδεση µε τον πόλεµο 
δεν πρέπει να µας εκπλήσσει καθώς το 
Internet είναι ένα παρακλάδι των 
στρατιωτικών επικοινωνιών. Το «web» 
παραµένει να κυριαρχείται από αρσενικούς 
«σπασίκλες» και υπάρχουν ελάχιστες 
γυναίκες µεταξύ αυτών των «µάγων» που 
σχεδιάζουν και ρυθµίζουν τα MOOS. 
Αναγνωρίζοντας το ότι είναι πολύ νωρίς να 
κρίνουµε τέτοιες  εξελίξεις που προς το 
παρόν διαµορφώνουν το τερέν για µία πάρα 
πολύ περιορισµένη ελίτ, ούτε λίγο ούτε πολύ 
υπάρχει κάτι καταθλιπτικά οικείο στο 
παράδειγµα αυτών των τελευταίων 
επεισοδίων. Με σεβασµό στην ανάγνωση 
της δύναµης του Foucault, να συµφωνήσω 
µε τους MacCannell και MacCannell(1990) 
ότι υποδύεται το ρόλο της βίας στη 
διατήρηση της σχέσης εξουσίας, οι οποίες 
εξακολουθούν να περιγράφονται κυρίως σε 
όρους ζευγαριών αντιθέσεων παρά 
πληθωριστικών σχέσεων. Μερικοί µπορούν 
να προτείνουν ότι άλλες εξελίξεις στο 

internet, όπως τα (usenet talkgroups)και µια 
αυξανόµενη πληθώρα «φεµινιστικών» και 
«µεταφεµινιστικών» web-sites (όπως τα “girls 
on the web”, “net chicks” και “tank girl”) 
δηµιουργούν νέες ευκαιρίες για τις γυναίκες. 
Καθώς νέες ευκαιρίες δηµιουργούνται, θα 
µπορούσε κανείς να σηµειώσει ότι αυτό 
περιέχεται σε πολλά άλλα site που είναι 
αφιερωµένα σε «ανδρικά» θέµατα, µερικά 
από τα οποία είναι φανερά µισογύνη. 
Συµµερίζοµαι την αίσθηση της ειρωνείας του 
Yairvasi(1996) για τις ανύπαρκτες 
“µεταφεµινιστικές” προσπάθειες για την 
αποκατάσταση της ανισορροπίας των 
δυνάµεων που δεν έπρεπε να υπάρχουν σε 
ένα «µεταφεµινιστικό» κόσµο. 
Τι γίνεται όµως µε τον κόσµο έξω από το 
internet; Σίγουρα οι άντρες µπορούν πλέον 
να πηγαίνουν για ψώνια πιο συχνά, αλλά 
όταν το κάνουν “ψωνίζουν” επίσης και για τις 
γυναίκες. Η Bellhooks περιγράφει την 
παρακάτω συζήτηση µεταξύ µερικών λευκών 
αρσενικών “παίδαρων”, την οποία άκουσε 
κατά λάθος όταν δούλευε στο Harvard: 

Κατά τα φαινόµενα εν αγνοία της παρουσίας 
µου, αυτοί οι νεαροί άντρες µιλούσαν για τα 
σχέδια τους να γαµήσουν όσα περισσότερα 
κορίτσια από άλλες φυλετικές/ εθνικές οµάδες 
µπορούσαν να «πιάσουν» πριν την 
αποφοίτηση. Το κορόιδευαν. Τα µαύρα 
κορίτσια βρισκόταν ψηλά στη λίστα. Οι 
γηγενείς Αµερικάνες ήταν δύσκολο να βρεθούν 
ενώ οι Ασιάτισσες (όλες τοποθετηµένες στην 
ίδια κατηγορία) θεωρούνταν, ευκολότερο να 
ξελογιαστούν και για αυτό ήταν «οι πρώτοι 
στόχοι». Ανακάλυψα ότι ήταν κοινώς αποδεκτό 
πως κανείς «ψώνιζε» για σύντροφο κατά τον 
ίδιο τρόπο που «ψωνιζόταν» για µαθήµατα στο 
Yale και πως φυλή και εθνικότητα 
αποτελούσαν µια σηµαντική κατηγορία στην 
οποία βασιζόταν οι επιλογές (Hooks,1992,σελ 
23).  
 

Αναγνωρίζοντας αυτό, ακόµα και δίνοντας το 
παραπάνω παράδειγµα, ο µεταµοντέρνος 
πλουραλισµός ανοίγει χώρο για νέα µορφή 
σχέσης µε τον άλλον. Οι Jordan και 
Weedon(1995) ρωτούν αν η µεταµοντέρνα 
γοητεία σηµατοδοτεί µια πραγµατική αλλαγή 
στο συµβολισµό του τέλους των ζευγαρωτών 
κωδίκων. Η απάντηση τους είναι “µην 
κρατάτε την ανάσα σας”. 
 Καλωσορίζοντας κανείς  τις χαοτικές, 
πλουραλιστικές ευκαιρίες που, 
προσφέρονται από τις µεταµοντέρνες 
θεωρίες, πρέπει να αναρωτηθεί για τις 
πιθανές συνέπειες αυτής της προσέγγισης. 
Ένα πράγµα για το οποίο ανησυχώ σχετικά 
είναι η µεταµοντέρνα αντίδραση στα 
ερωτηµατικά του πολέµου. Στην 
Μεταµοντέρνα Έρευνα Καταναλωτή, 
Hirschman και Holbrook (1992) εκφράζονται 
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θλιµµένα για την “αλλόκοτη εχθρότητα” που 
είναι χαρακτηριστικό των κοινωνικών 
επιστηµών ως µια έρευνα της όλης και της 
καταναλωτικής συµπεριφοράς. Συµφωνούν 
ότι ο πόλεµος µεταξύ ερευνητών των 
καταναλωτών µοιάζει µε ανταρτοπόλεµο:  

Σε αυτή τη διαµάχη αναφέρονται περισσότερο 
στο Βιετνάµ παρά στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. 
Απειλεί να υποσκάψει την δύναµη των 
συµµετεχόντων χωρίς να προσφέρει καµία 
δυνατότητα για νίκη. Προκαλεί µόνο απώλειες 
χωρίς καµία πιθανότητα επιτυχίας των αυτό-
κηρυσσόµενων δικαίων σε διάφορες πλευρές 
του αγώνα.  
 

Ως αποτέλεσµα δικαιολογούν τους ερευνητές 
καταναλωτών στο ότι: 

είναι ευγενικοί µε το κείµενο και µεταξύ τους. 
Μην απορρίπτεται τη δουλειά άλλου ερευνητή 
µόνο γιατί προέρχεται από µία επιστηµολογία 
που έρχεται σε διάσταση µε τη δική σας (σελ. 
112). 
 

Μη θέλοντας να γίνει σχολαστικός, µπορεί 
κανείς να υποθέσει ότι υπήρχε νικητής στον 
πόλεµο του Βιετνάµ, ακόµα και µε την στενή 
στρατιωτική αντίληψη του κόσµου. Η 
µυωπική οπτική των συγγραφέων 
δικαιολογείται πιθανόν δεδοµένου ότι η 
πλευρά που τους ενδιέφερε περισσότερο 
έχασε. Τα συναισθήµατα των συγγραφέων 
είναι επαινετά. Ωστόσο, παραδέχονται ότι 
δεν έχουν ιδέα πώς να οδηγήσουν αυτόν τον 
πόλεµο σε ένα τέλος λέγοντας πως «κανείς 
από εµάς δε µπορεί να επιλύσει αυτό που 
δεν καταφέραµε να καταλάβουµε».             
∆εν είναι όλοι οι µεταµοντερνιστές τόσο 

επιφυλακτικοί. Στο Μεταµοντέρνο 
Μάρκετινγκ ο Stephen Brown(1995) 
αποπλέει µε κάθε τρόπο για να επιτεθεί 
σφοδρά στους παραδοσιακά «σφαζόµενους 
µε το βαµβάκι» ακαδηµαϊκούς και 
επαγγελµατίες του µάρκετινγκ, ειδικά την 
über alles τάση του Kotler”, του οποίου η 
οπτική είναι «σοβαρά λάθος», συµφωνεί. 
Σ’ αυτό το κείµενο, ο Brown αναπτύσσει 

ικανότατα τα «µεταµοντέρνα τεχνάσµατα», το 
µαχαίρι στο κόκαλο εδώ, λίγη ειρωνεία εκεί, 
ακόµη µερικές αρµονικές αντιφάσεις για να 
επιβεβαιώσουν ότι ο αναγνώστης 
αναγνωρίζει πως ο συγγραφέας είναι τόσο 
διασπασµένος όσο και οι καλύτεροι από 
µας. Επιστρέφοντας κάνει άγρια επίθεση  
και µετά επαναφέρει (µολονότι όχι 
ολοκληρωτικά) τα θύµατά του (στα οποία 
περιλαµβάνει και τον εαυτό του). Η 
προσέγγιση του Brown  για τον πόλεµο στην 
ακαδηµία µάρκετινγκ δεν είναι τόσο 
ψευδοσυναισθηµατική όσο αυτή των 
Hirschman και Holbrook (1992). 
Περιγράφοντας αυτούς τον πολέµους 
«παραδείγµατα» µεταξύ «θετικιστών» και 

«διαεξωραϊστών», αναφέρεται  στην 
«απροσδιόριστη» όψη των ακαδηµαϊκών του 
µάρκετινγκ «να εµπλέκονται σε έναν πιθανό 
καταστροφικό εµφύλιο πόλεµο» και έπειτα 
(σε παρένθεση), «εν τούτοις, ας είµαστε 
ειλικρινείς, οι περισσότεροι από µας το 
γλεντάµε µε τις διασκεδαστικές τους 
προσπάθειες να παραµείνουν ένας µικρός 
αριθµός ευπρεπών ακαδηµαϊκών, 
πολεµώντας µέχρι θανάτου». 
∆ιαβάζοντας τον Brown, παίρνει κανείς την 
αίσθηση ότι ο «µεταµοντερνισµός» µπορεί 
να υπάρχει µε κάθε τρόπο: µπορεί να έχει 
και το καρπούζι και το µαχαίρι. Ως Ολύµπιος 
µπορεί να απορρίψει τον αγώνα των κοινών 
θνητών, µε ένα ειρωνικό χαµόγελο και ένα 
µεστό σχόλιο. Αυτή η λεπτή γοητεία όταν 
συνδυάζεται µε άλλα: η απονοµή της 
δικαιοσύνης µε «µεγάλη αφήγηση», η 
έµφαση στη ρευστότητα και την 
πληθωρικότητα και την επαναφορά των 
αξιών, έχει αποδειχτεί ακαταµάχητη για 
µερικούς φεµινιστές. Εν τούτοις, άλλοι 
φεµινιστές είναι καχύποπτοι απέναντι στη 
νέα µεταµοντέρνα Ουτοπία. Η Harstock 
(1990) ρωτάει γιατί µια τόσο, σχετικά 
αναγνωρίσιµη όψη βγαίνει στην επιφάνεια 
ακριβώς την ίδια στιγµή που «οι 
προηγούµενοι αµίλητοι είχαν αρχίσει να 
µιλούν για τους εαυτούς τους»; Υποθέτει ότι 
σε καιρούς ανισότητας ο συσχετισµός  τείνει 
να υποστηρίζει το status quο. Με άλλα λόγια, 
για να το θέσουµε ευθέως, ο 
µεταµοντερνισµός είναι εντάξει όσο είσαι 
ένας  WASP. Άλλες µελέτες πάνω στο θέµα 
θεωρούν σπουδαίο ότι οι σταθερές 
ζευγαρωτές σχέσεις στο µάρκετινγκ είναι 
απολύτως ανέπαφες (Protero και 
MacDonagh, 1997). Ο Wilson σηµειώνει ότι 
στην «αδελφική» πειθαρχία της 
οργανωσιακής συµπεριφοράς, έχει υπάρξει 
σποραδική  αναγνώριση των θεµάτων 
αυτών. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η 
κύρια ορµή προς τον µεταµοντερνισµό 
αποκρύπτει την εµµονή των µεγάλων 
αδικιών που είναι οργανωµένες σε όρους 
ζευγαρωτών σχέσεων. Πάρτε για 
παράδειγµα το πλέγµα των σχέσεων 
εξουσίας µεταξύ των υγιών χωρών του 
Βορρά, που εξαρτώνται πολύ από την 
παραγωγή και το µάρκετινγκ των όπλων 
κατά των αποδυναµωµένων χωρών του 
Νότου για τη συνεχιζόµενη ευηµερία τους. Η΄ 
τι από τους ριζικούς διαχωρισµούς µεταξύ 
αυτών που περιλαµβάνονται και αυτών που 
έχουν απωθηθεί στο περιθώριο των Βόριων 
χωρών; Αυτές είναι πληθωρικές σχέσεις, 
είναι σχέσεις εξουσίας. Τελικά, καθώς κανείς 
δεν µπορεί παρά να θαυµάσει τη 
ριξηκεύλευθη δουλειά του Brown, 
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 αναζητώντας τρόπους να κάνει τον 
µεταµοντερνισµό πιο προσπελάσιµο στο 
κοινό του µάρκετινγκ, η άλλη πλευρά σ’ αυτό 
είναι η γενικά ζοφερή τάση µε την οποία η 
ρευστότητα, η πληθωρικότητα και οι 
πιθανότητες για διαξιολόγηση, 
προσφερόµενη από ποίκιλες 
«µεταµοντέρνες» πιθανότητες, το ζωογόνο 
αίµα τους, ενσωµατώνονται, ρυθµίζονται, 
γελοιοποιούνται ως ένας άλλος τρόπος  για 
να «κάνουµε» µάρκετινγκ.       

 
 
Επιλογικό σηµείωµα: τίποτ’ 

άλλο από τα ίδια και τα ίδια;  
 
Το ερώτηµα που τέθηκε στην αρχή αυτού 

του άρθρου ήταν: «Μήπως είµαστε µάρτυρες 
του εκφεµινισµού του µάρκετινγκ;». Η 
απάντηση σε αυτό είναι ένα επιφυλακτικό 
«όχι». Πρώτον υπάρχουν λίγα στοιχεία για 
την ύπαρξη µιας «νοµαδικής» πολεµικής 
µηχανής, η οποία είναι ρευστή, κινούµενη 
και υπεράνω του κανόνα της ζευγαρωτής 
ρύθµισης του κράτους. Για παράδειγµα οι 
νέο-φυλές, αυτές οι διαµαρτυρόµενες οµάδες 
που υφίστανται στο περιθώριο της 
κοινωνίας (π.χ. διαµαρτυρόµενοι του 
δρόµου), αποτελούν περισσότερο τα όρια 
της κοινωνίας παρά την µεταµόρφωσή της. 
Κατά µία έννοια αυτές είναι παρασιτικές 
κουλτούρες (Eco, 1994)  διότι εξαρτώνται 
από την καλή θέληση της κοινωνίας την 
οποία παρουσιάζουν να αγωνίζεται ενάντια 
στη δική τους επιβίωση. Αυτή είναι επίσης η 
περίπτωση αυτών των «ριζοσπαστικών» 
ακαδηµαϊκών που παίζουν έναν σηµαντικό 
ρόλο  στον καθορισµό των ορίων της 
πειθαρχίας και µάχονται την «πρόοδό» τους 
µε τα «βασικά εφόδια», µέσω µιας 
διαδικασίας επαναστατικής-αφοµοίωσης. 
Εντούτοις, ενώ το ακαδηµαϊκό αντικείµενο 
πάντα πιέζεται για µία τοποθέτηση, για την 
υιοθεσία µιας άποψης, αυτό δεν µπορεί ποτέ 
να είναι έτσι για έναν ακαδηµαϊκό: Η άποψη 
που «εγώ» υιοθετώ δεν µπορεί ποτέ να είναι 
πραγµατικά «η δική µου» άποψη. 
Αυτό ίσως µπορεί να εξηγήσει το 

παράδοξο της ενσωµάτωσης/ αποµόνωσης, 
που µοιάζει να είναι και το µοντέλο του 
λόγου των περισσότερων από αυτούς που 
γενικώς αισθάνονται να είναι στο περιθώριο 
(c.f. Evans, 1995, Irigary, 1985). ∆εύτερον, 
υπάρχουν στοιχεία ότι ο «καθιερωµένος» 
πόλεµος µιλάει από µόνος του για το 
προσωπείο της «νοµαδικής» µηχανής 
πολέµου, κατά τη νέα εστίαση στην 
ταχύτητα, µυστικότητα, ρευστότητα και 
κινητικότητα. 

Η ιστορία του πολέµου και των όπλων 
µπορεί να θεωρηθεί ως «Lamarkian», κατά 
την οποία, µέσα στους αιώνες, «η 
ανθρωπότητα έχει µάθει να επεκτείνεται µε 
µία σειρά επιπρόσθετων τεχνασµάτων, «η 
επανάσταση των όπλων ξεκινάει µε δόντια 
και τελειώνει µε την ατοµική βόµβα (‘‘Α’’ 
Bomb)» (McLuhan & McLuhan, 1988, sel. 94-
5). Αυτός ο ιζηµατογενής χώρος της 
κοινωνίας διαµορφώνει αυτό που ο McLuhan 
και ο Fiore (1972) αποκαλούν περιβάλλον. 
Καθώς για όσες γενιές µπορεί να µας 
ενδιαφέρει, αυτό το περιβάλλον και η 
προσέγγιση µας στο «φυσικό περιβάλλον» 
έχουν διαµορφωθεί από άντρες, µέσω της 
επικράτησής τους στη σφαίρα του δηµόσιου 
λόγου, είναι τέτοια η καθίζηση αυτού του 
περιβάλλοντος που πολύ άνθρωποι 
σιωπηρά, αν όχι κατηγορηµατικά, πιστεύουν 
ότι αυτή είναι η φυσική τάξη των πραγµάτων. 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το πέταγµα στους 
«µεταµοντέρνους» τρόπους σκέψης ή το 
«τρίτο κύµα» (έγκειται στην προτίµησή σας) 
είναι µέρος ενός επαναπροσδιορισµού του τι 
σηµαίνει περιβάλλον και των σχέσεών µας 
προς αυτό. Υπάρχει ένα αυξανόµενο 
αίσθηµα ότι πρέπει να ανταποκριθούµε στο 
περιβάλλον ως µια ιδιοµορφία και όχι ως 
κάτι που έχει αντιτεθεί, διαλυθεί και 
εξοµοιωθεί για να έχει νόηµα για µας.  
Ωστόσο, αυτοί που υποτίθεται ότι είναι στο 
µέτωπο της προσπάθειας για επανεξέταση 
της σχέσης µας µε το περιβάλλον είναι 
παραδόξως αυτοί που είναι περισσότερο 
διαποτισµένοι µε τις υπάρχουσες νόρµες, 
κανόνες και τρόπους ειδίκευσης. Σε µια 
τέτοια ώρα που οι McLuhan και Fiore (1972) 
και Deleuze και Guattari (1988) προτείνουν 
ότι το πιο πολύτιµο άτοµο είναι ο 
ερασιτέχνης, ο «νοσοκοµειακός» 
επιστήµονας, κάποιος που δεν περιορίζεται 
από τους τρόπους ρύθµισης και 
ενσωµάτωσης της κοινωνίας. Και έτσι 
µπορεί να υπάρχει κάποιο νόηµα στο οποίο 
αυτοί που ζουν στο περιθώριο της 
κοινωνικής οργάνωσης, οι «παρασιτικές» 
φυλές, οι ερασιτέχνες κερδοσκόποι, οι 
νοµάδες, µπορεί να αποδειχτούν η 
εµπροσθοφυλακή της προσπάθειάς µας να 
σκεφτούµε πέρα από ζευγαρωτά συστήµατα, 
πέρα από τις έννοιες των «αυτοί και εµείς», 
«κέντρο» και «περιθώριο». Αυτό το σχέδιο 
θα περιελάµβανε µια ολοκληρωµένη 
επανάληψη της προσέγγισής µας  για τη 
γλώσσα, την ταυτότητα, τον πολιτισµό και 
τον πόλεµο και κατά την άποψή µου ίσως 
υπάρξει µετά ένα µέρος µιας διαδικασίας 
προς τα εµπρός, ούτε «αρσενική» ούτε 
«θηλυκή» σχέση µε τη γνώση, την επιστήµη  
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 ή το µάρκετινγκ, αλλά περισσότερο µια 
µετάλλαξη αυτών των βασικών κατηγοριών. 
 
Υποσηµειώσεις           
1. Ο αναγνώστης θα πρέπει να σηµειώσει ότι αυτό το 

σχήµα προτίθεται να είναι ενδεικτικό και όχι 
εξαντλητικό. Υπάρχουν αρκετές µεγάλες περιοχές 
που παραλείπονται. Για παράδειγµα δεν υπάρχει 
πουθενά τα η απεικόνιση της σχέσης λογικού/ 
αποφασιστικού πολέµου για τη µηχανή και 
παραπέρα ανάλυση για το συνδυασµό στρατιωτικής 
βιοµηχανίας, cyborg και της αντιθετικής ιδέας της 
«πολεµικής µηχανής» που αναφέρεται από τους 
Deleuze και Guattari (1988). 

2. Για µια πιο αυστηρή εφαρµογή της µετωνυµίας 
βλέπουµε τον Versub (1994) ο οποίος εφαρµόζει τη 
µετωνυµία στις χρήσεις του κόκκινου. 

3. Πηγή: OECI Report, p. 15. 
4. Πηγή: “From war to peace: history of past 

conversions”, OECI Clearinghouse,   
http://netsite.esa.doc.gov/occi/2282.html 

5. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τον Costello (1985) 
µέχρι το 1941, το 80% όλων των ελεύθερων 
γυναικών ηλικίας 14-49, το 41% από τις χήρες και το 
14% όλων των µανάδων µε παιδιά κάτω των 
δεκατεσσάρων ήταν για δουλειά ή στο στρατό. 

6. Η έννοια της ζευγαρωτών αντιθέσεων µπορεί να 
συναντηθεί στη δουλειά του σηµειολόγου Ferdinand 
de Saussure. Μεταγενέστερα εξελίχθηκε από τον 
ανθρωπολόγο Claude Levi-Strauss ως ένας µεγάλος 
αντίπαλος των «δοµικιστικών» εκθέσεων της 
ανθρωπολογίας. 

7. Γι’ αυτούς που πιστεύουν ότι αυτό είναι απλή 
φαντασία, σκεφτόµενοι την ιδέα (ευρέως 
διαδεδοµένη από το µεσαίωνα και δω στην Αγγλία) 
του ότι η επιθυµία των ανύπαντρων ανδρών 
αποτελούσε τέτοια ακατάσχετη δύναµη που έπρεπε 
να προσαρµοστεί µε τη λιγότερη δυνατή κοινωνική 
ζηµία –  πράγµα που περιελάµβανε την ανοχή της 
εκκλησίας και του κράτους για τους οίκους ανοχής. 
Κατά το µεσαίωνα τις γυναίκες τις βλέπουν επίσης 
γεµάτες λαγνεία, αλλά περίµεναν από αυτές να 
«αγωνιστούν ηρωικά» για να την υπερνικήσουν. Ο 
Karras (1996) προτείνει ότι ο αρχικός λόγος για την 
ανοχή προς την πορνεία ήταν πως οι παντρεµένοι 
άντρες θεωρούσαν τους ανύπαντρους σαν µια 
απειλή για την ιδιοκτησία τους (τις συζύγους τους). 
Αυτό οδήγησε σε ένα διπλό µέτρο: ένας ανύπαντρος 
άντρας µπορούσε να επισκεφτεί µια ιερόδουλη, αλλά 
µια ανύπαντρη γυναίκα που έκανε σεξ γινόταν 
πόρνη. 

8. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τη δική µου 
περιορισµένη µελέτη στην Ιρλανδική µυθολογία. Για 
παράδειγµα, στην Ιρλανδική µυθολογία, 
προγενέστερα του ερχοµού του Gael, η Morrigu, η 
Μεγάλη Βασίλισσα και το Κοράκι της Μάχης ζούσαν 
στην Τάρα. Στα χρόνια του Cuchulain ανακατευόταν 
πάντα στην Ιρλανδία, υποκινώντας πολέµους και 
µάχες, ένα υφαντό από ξόρκια και αναπαραστάσεις. 
Παροµοίως, η/ο Aine είχε µια ένα βράχο και αν 
κάποιος καθόταν επάνω του έχανε την εξυπνάδα του. 
Η΄ πάρτε τη Lugh που ρωτά δυο µάγισσες τι 
µπορούν να πάρουν στη µάχη και αυτές προτείνουν 
να µαγέψουνε τον εχθρό.          

9. Τον καιρό της συγγραφής (1992), το LamdaMOO είχε 
3.500 µέλη.            
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 
 
 
 
 
 
 
Πόλεµος: Μερικοί µετωνυµικοί κρίκοι 
 
 
 
 
 
 
  Επαγγελµατική Αλληλεγγύη 
 
 
Παιχνίδια   Παίκτες  Σύντροφοι        Ανατροπή  
Αγοριών   Κανόνες              Προδοσία 
 
    Συµµαχίες              ∆ολιότητα 
Παιχνίδι          Αποπλάνηση 
 
     Πολεµικό Παιχνίδι          Ενστικτώδης      Οθέλο 
3D Σκάκι       Κατάσκοποι 
       Σκάκι 
Λογικό/    Στρατέγκο     Ευφυΐα 
Θεωρεία  αποφασιστικότητα 
Παιχνιδιού     Μάχες  
  
  MAD Catch 22 
   Βία  πόλεµος 
          Αφέντης  
 Σπατάλη         ∆ύναµη 
    Καταστροφή   Ενθουσιασµός 
          Σκλάβος 
Παράλογο   Αίµα 
      Αλτρουισµός 
  Αίµα      θυσία 
     Θάνατος         
         



 2

Σχολιασµός 
 

 
 «Μήπως είµαστε µάρτυρες του εκφεµινισµού του µάρκετινγκ;», αυτό 

είναι και το βασικό ερωτηµατικό που απασχολεί τον John Desmond στο 
άρθρο του «Το marketing και η πολεµική µηχανή». Σ’ αυτό αναλύει τα θέµατα 
της «νοµαδικής» πολεµικής µηχανής και της πολεµικής µηχανής γενικότερα, 
του πολέµου, των ζευγαριών αντιθέσεων, της σχέσης πολέµου – πατριαρχίας, 
του αρσενικού χαρακτήρα της κοινωνίας και της επιστήµης, του πολεµικού 
χαρακτήρα της αγάπης, της αποκλειστικότητας των ανδρών, του αποκλεισµό 
των γυναικών από τον πόλεµο και του ρόλου τους στην ανταλλαγή, της 
σχέσης τους µε την κατανάλωση και του ρόλου του µάρκετινγκ σ’ αυτό, του 
πολέµου στο µάρκετινγκ, των νέων µορφών µάρκετινγκ – µεταµοντέρνο 
µάρκετινγκ και relationship marketing –  του µάρκετινγκ Valhalla και τέλος το 
πέταγµα στο µεταµοντερνισµό.  

Πριν θέσουµε και τη δική µας άποψη επί του θέµατος, καλό θα ήταν να 
αναφερθούµε λίγο αναλυτικότερα στα παραπάνω θέµατα. Και ας ξεκινήσουµε  
µε τη «νοµαδική» µηχανή πολέµου. Με αυτό τον όρο εννοούµε τον πόλεµο 
στην πρωταρχική του µορφή, δηλαδή πιο θηλυκό, φυσικό και ταχυκίνητο. Η 
«νοµαδική» πολεµική µηχανή έρχεται  σε αντίθεση µε την επικρατούσα 
πολεµική µηχανή, ως προς το σηµείο του κυρίαρχου αρσενικού χαρακτήρα 
που έχει η δεύτερη.  

Στη συνέχεια έχουµε την έννοια των ζευγαριών αντιθέσεων. Πρόκειται 
για τα ζεύγη των αντίθετων εννοιών που χρησιµεύουν τόσο στον καθορισµό 
των µετωνυµικών αλυσίδων, όσο και στην κατανόηση της ιδέας του πολέµου. 
Όπως για παράδειγµα ο εσχατολογικός αγώνας µεταξύ καλού/ κακού.  

Όσον αφορά τώρα τον πόλεµο και την σχέση του µε την πατριαρχία, 
βασιζόµενοι στα προαναφερθέντα ζεύγη αντιθέσεων, διαπιστώνουµε ότι ο 
πόλεµος περιγράφεται µε τη δεξιά πλευρά των ζευγαριών αυτών, που είναι τα 
αρσενικά χαρακτηριστικά. Έτσι, µπορούµε να αντιληφθούµε και την 
πατριαρχική δοµή του πολέµου. Το ίδιο ισχύει και για την κοινωνία, την 
επιστήµη και την αγάπη, των οποίων η φύση είναι πολεµική.  

Βασιζόµενοι σε αυτή τη λογική των ζευγαρωτών αντιθέσεων και 
λαµβάνοντας ως δεδοµένο το ότι ο πόλεµος είναι «αντρικός», τότε εύκολα 
αντιλαµβανόµαστε ότι οι γυναίκες αποκλείονται από την όλη διαδικασία. Όσον 
αφορά όµως το ρόλο τους στην ανταλλαγή, ήταν καθοριστικής σηµασίας, όχι 
γιατί αποτελούσαν µέρος της ανταλλαγής, αλλά µάλλον αντικείµενο αυτής. 

Παρόλα αυτά, οι γυναίκες είναι οι κύριοι καταναλωτές και πάνω σ’ αυτό 
βασίζονται το µάρκετινγκ και η διαφήµιση, εκµεταλλευόµενα το 
συναισθηµατισµό τους. Ταυτόχρονα, όµως, µ’ αυτόν τον τρόπο συµβάλλουν 
και στην διατήρηση της αρσενικής υπεροχής και της υποτέλειας της γυναίκας. 

Και το µάρκετινγκ όµως (όπως η κοινωνία κ.α.) χρησιµοποιεί πολεµικές 
τακτικές και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι αυτό της χρήσης του 
στρατηγικού σχεδιασµού. Εποµένως είναι σχεδόν αυτονόητο ότι και σε αυτόν 
το χώρο (του µάρκετινγκ) το ανδρικό στοιχείο είναι και πάλι το κυρίαρχο, 
καθώς τόσο οι τακτικές που χρησιµοποιούνται όσο και η επικρατούσα λογική 
σε αυτό είναι καθαρά ανδρικές. 

Πλέον όµως, οι νέες µορφές του µάρκετινγκ προσεγγίζουν το θέµα µε 
έναν διαφορετικό τρόπο, λιγότερο ανδρικό – ανταγωνιστικό και περισσότερο 
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βασισµένο στη δηµιουργία και ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των 
συναλλασσόµενων για την αµοιβαία ανταλλαγή και ικανοποίηση των 
υποσχέσεων.  Υπό αυτό το πρίσµα το relationship marketing ίσως είναι 
κοµµάτι µιας κίνησης για τον εκφεµινισµό του µάρκετινγκ. 

Εν τούτοις αυτό δεν αποτελεί από µόνο του λόγο πανηγυρισµών, γιατί 
απλά πρόκειται για µια αντιστροφή των όρων των ζευγαρωτών αντιθέσεων, 
δηλαδή οι αξίες του σκλάβου, τώρα γίνονται αξίες του αφέντη. 

Καταλήγοντας λοιπόν, µετά τη µελέτη του άρθρου του John Desmond, 
διαπιστώνουµε ότι ο εκφεµινισµός του µάρκετινγκ ίσως είναι µια ψευδαίσθηση 
ή απλά το προσωπείο που χρησιµοποιεί το καθεστώς. Η ζωή και η εκφάνσεις 
της, η κοινωνία, η αγάπη κ.τ.λ., εξακολουθούν να ρυθµίζονται και να 
προσαρµόζονται µε βάση τα ζεύγη των αντιθέσεων. Ωστόσο, αν αληθινά 
θέλουµε να ξεφύγουµε και να καταστήσουµε τον εκφεµινισµό του µάρκετινγκ 
πραγµατικότητα, τότε πρέπει να αλλάξουµε όχι µόνο τους τρόπους (και δη 
επιφανειακά) αλλά κυρίως την οπτική µας. Αυτό όµως δεν είναι δυνατό να 
επιτευχθεί από ανθρώπους που είναι βαθιά ποτισµένοι µε τις ισχύουσες αξίες, 
αλλά απαιτούνται άνθρωποι ανεξάρτητοι που δεν υπόκεινται στους τρέχοντες 
νόµους και τις ρυθµίσεις των ζευγαρωτών αντιθέσεων.                   
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