
12 13

ΜΕΡΟΣ Ι

Ιστορία του Γυναικείου Κινήµατος

Οι δύο στιγµές του ελληνικού φεµινιστικού κινήµατος*

Χάρης Αθανασιάδης

Να το κορµί µου–
Η ζωντανή πηγή της Ιστορίας**

Η έννοια του κοινωνικού κινήµατος είναι συνυφασµένη µε τις έννοιες της κυ-
ριαρχίας και της σύγκρουσης. Ένα κοινωνικό κίνηµα συγκροτείται αµφισβητώντας 
θεωρητικά και πρακτικά συγκεκριµένες κυρίαρχες σχέσεις (άρα λογικές, αξίες και 
πρακτικές) και, αναπόφευκτα, τις επωφελούµενες από αυτές κοινωνικές οµάδες. 
Συγκροτείται, συνεπώς, ενόσω εµπλέκεται σε έντονες και παρατεταµένες ιδεο-
λογικές και κοινωνικές συγκρούσεις για τον επαναπροσδιορισµό κατεστηµένων 
σχέσεων και συνακόλουθα για την ανακατανοµή της ισχύος ανάµεσα σε κυρίαρχες 
και υποτελείς κοινωνικές κατηγορίες (τάξεις, φύλα, φυλές, εθνότητες).1 Στην περί-
πτωση του φεµινιστικού κινήµατος η βασική λογική που τίθεται σε αµφισβήτηση είναι 
η διαίρεση του κοινωνικού χώρου σε δηµόσιο και ιδιωτικό και, κυρίως, η αντιστοίχισή 
του µε τα δύο φύλα. Ο δηµόσιος χώρος της πολιτικής και της οικονοµίας αποδίδεται 
προνοµιακά στους άνδρες, ο ιδιωτικός της οικογένειας ανατίθεται στις γυναίκες. 
Ένας κατά φύλα καταµερισµός παρουσίας και δράσης εξόχως «λειτουργικός», 

* Το κείµενο γράφτηκε ειδικά για την παρούσα συλλογή δοκιµίων και ως εκ τούτου, εκτός 
από τους περιορισµούς χώρου και χρόνου, έλαβε υπόψη το ειδικό αναγνωστικό κοινό στο 
οποίο απευθύνεται: Τους εκπαιδευτικούς, άνδρες και γυναίκες, της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

** Από την ποιητική συλλογή του Γιάννη Πατίλη Γραφέως Κάτοπτρον (Ύψιλον, Αθήνα, 1989).
1. Η ανάγνωση του ελληνικού φεµινιστικού κινήµατος, που ακολουθεί, αντλεί από την προ-

βληµατική των κοινωνικών κινηµάτων. Επιµένει κυρίως στους στόχους του κινήµατος (και 
συνακόλουθα στις ιδεολογικές του αφετηρίες) και στις διαδικασίες προώθησης των στόχων 
(αξιοποίηση πολιτικών και κοινωνικών ευκαιριών και κινητοποίηση πόρων). Για τα κοινωνικά 
κινήµατα βλ. ενδεικτικά Mario Diani, “The concept of social movement”, The Sociological 
Review, vol. 40, no 1, 1992, pp. 1-25 και Donatella Della Porta & Mario Diani, Social 
Movements: An introduction, Blackwell, Οξφόρδη, 1999.
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εφόσον εδράζεται στην ίδια τη βιολογία. Στις πιο εκλεπτυσµένες εκδοχές αυτού του 
επιχειρήµατος οι γυναίκες δεν είναι άµοιρες αρετής και αξίας. Μόνο που οι αρετές 
τους (το συναίσθηµα, η αφοσίωση, η ευαισθησία, η αυτοθυσία, η αυταπάρνηση) συν-
δέονται άρρηκτα µε την ιδιωτική σφαίρα και άρα η αξία τους οφείλει να αποτιµάται µε 
κριτήριο την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις αυτού του χώρου (τη φροντίδα των 
παιδιών, τη διαχείριση της οικίας, την υποστήριξη του άνδρα στην επαγγελµατική 
του σταδιοδροµία).2 Το φεµινιστικό κίνηµα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οι συλλογικές 
προσπάθειες να αντικρουστεί θεωρητικά και πρακτικά το ανωτέρω επιχείρηµα, 
ώστε να ξεπεράσει η γυναίκα τα όρια του ιδιωτικού και να εισέλθει, ισότιµα µε τον 
άνδρα στο δηµόσιο χώρο. Το εγχείρηµα προϋποθέτει την αποδοχή της θέσης πως η 
γυναικεία υστέρηση δεν είναι φυσική και άρα αιώνια, αλλά κοινωνική και άρα δυνάµει 
αναστρέψιµη. Με άλλα λόγια, η ανισότητα των δύο φύλων είναι διαµορφωµένη ιστο-
ρικά.3 Μια αυτονόητη σήµερα παραδοχή, η οποία, ωστόσο, όπως και οι σύστοιχες 
πρακτικές χρειάστηκε να περιµένουν τον 19ο αιώνα για να βρουν απήχηση. Σε υψηλό 
επίπεδο αφαίρεσης η γέννηση και ανάπτυξη του φεµινιστικού κινήµατος µπορεί, 
πράγµατι, να συσχετιστεί πειστικά µε ένα συγκεκριµένο γεωγραφικό και πολιτισµικό 
χωροχρόνο: τα νεωτερικά, βιοµηχανικά ανεπτυγµένα κράτη-έθνη της Δύσης.4 Το 
παρόν συνοπτικό σηµείωµα δε θα αναλάβει, βεβαίως, τον άθλο να τεκµηριώσει το 
ανωτέρω επιχείρηµα, ούτε πολύ περισσότερο να περιγράψει τις πολλαπλές εθνικές 
του εκδοχές.5 Στοχεύει απλώς να σκιαγραφήσει –και µάλιστα σε απολύτως αδρές 
γραµµές– τη συγκρότηση του ελληνικού φεµινιστικού κινήµατος, θεωρώντας το ως 

2. Εξυπακούεται ότι κάθε άλλο παρά έλειπαν οι ολοσχερώς απαξιωτικές αποτιµήσεις, ακόµη 
και σε επίπεδο υψηλής διανόησης. Βλ. για παράδειγµα την ακόλουθη αποστροφή του Σο-
πενχάουερ: «Θα ήταν ευχής έργο, αν και στην Ευρώπη βάζαµε στη φυσική του θέση αυτό 
το νούµερο δύο του ανθρώπινου είδους, και δίναµε τέλος στη σύγχυση καταργώντας τον 
όρο κυρία, µε τον οποίο δεν γελά µονάχα ολόκληρη η Ασία, αλλά θα γελούσαν και η Ελλάδα 
και η Ρώµη». Στο Schopenhauer, Περί γυναικών, µτφρ. Νικήτας Σάµιος, εκδ. Καρδαµίτσα, 
Αθήνα, 2006.

3. Έφη Αβδελά και Αγγέλικα Ψαρρά (επιµ.), Σιωπηρές Ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστο-
ρική αφήγηση, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1997, σ. 36.

4. Ο φεµινισµός του τρίτου κόσµου αναπτύχθηκε (όταν και όσο αναπτύχθηκε) εξαιτίας του 
δυτικού και σε σχέση µε τον δυτικό, πράγµα που δεν αλλάζει από το γεγονός ότι κάποιες 
φορές αµφισβήτησε πειστικά ή/και εµπλούτισε τις παραδοχές και πρακτικές του δυτικού. 
Το ίδιο ισχύει και για τον µαύρο φεµινισµό, ο οποίος, άλλωστε, αποτελεί πτυχή του δυτικού, 
εφόσον αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ. Για τη συµβολή των ιδιαίτερων εκδοχών και γενικότερα 
την ποικιλοµορφία της φεµινιστικής προβληµατικής βλ. Valerie Bryson, Φεµινιστική πολιτική 
θεωρία, Μεταίχµιο, Αθήνα, 2005. 

5. Για µία ιστορική τεκµηρίωση του ισχυρισµού βλ. τα ειδικά κεφάλαια στις διεισδυτικές επι-
σκοπήσεις του Eric Hobsbawm: Η εποχή των αυτοκρατοριών 1875-1914, ΜΙΕΤ, Αθήνα 
2000 [κεφ. Η΄: «Η νέα γυναίκα», σελ. 298-338] του ίδιου και Η εποχή των άκρων: Ο 
σύντοµος εικοστός αιώνας 1914-1991, Θεµέλιο, Αθήνα, 1995 [κεφ. Χ΄: «Η κοινωνική 
επανάσταση», σελ. 368-410].
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πτυχή του δυτικού και εστιάζοντας στις δύο πλέον κρίσιµες για την εξέλιξη του 
ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού στιγµές του: το φιλελεύθερο φεµινισµό του µε-
σοπολέµου και τον ριζοσπαστικό φεµινισµό της µεταπολίτευσης.

Ο φιλελεύθερος φεµινισµός του µεσοπολέµου6

Η ίδρυση του Συνδέσµου για τα Δικαιώµατα της Γυναίκας στα 1920 σηµατοδοτεί 
τη συγκρότηση του ελληνικού φεµινιστικού κινήµατος. Μέσα από τη δράση του Συν-
δέσµου από τις επεξεργασίες του εντύπου που εξέδιδε («Ο Αγώνας της Γυναίκας», 
1923-36) διαµορφώνεται ένα συνολικό και σαφές πρόγραµµα για την έξοδο των γυ-
ναικών σε όλες τις πτυχές του δηµόσιου χώρου. Στις προηγούµενες τρεις δεκαετίες 
είχε ήδη συγκροτηθεί ένας διακριτός δηµόσιος χώρος γυναικών µε επίκεντρο την 
Καλιρρόη Παρρέν (1859-1940) και το έντυπό της «Η Εφηµερίς των Κυριών» (1888-
1918) και είχε προβληθεί συστηµατικά το αίτηµα για εκπαίδευση των γυναικών και 
(κάπως πιο διστακτικά) το αίτηµα για εργασία των γυναικών. Η όλη επιχειρηµατολο-
γία, όµως, αντλούσε πρωτίστως από τις πηγές της παράδοσης, της φιλανθρωπίας 

6. Για τη σύνθεση αυτού του κεφαλαίου αξιοποιήθηκαν, υπό το βλέµµα πάντοτε της προβλη-
µατικής των κοινωνικών κινηµάτων, οι συµβολές των Ρεπούση, Μπουτζουβή και Σαµίου 
στην πρόσφατη πολύτοµη Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, στις οποίες και παραπέµπω για 
περισσότερες λεπτοµέρειες. (Κατά χρονολογική σειρά: Μαρία Ρεπούση, «Το φύλο των 
γυναικών: Έµφυλες οµάδες και γυναικείες διεκδικήσεις», στο Ιστορία του Νέου Ελλη-
νισµού, τόµος 5, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2003, σελ. 187-196. Αλέκα Μπουτζουβή, 
«Γυναικείο κίνηµα: Όψεις και δράσεις 1909-1922», στο Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, 
τόµος 6, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2003, σελ. 283-292. Δήµητρα Σαµίου, «Οι Ελληνίδες 
1922-1940: Κοινωνικά ζητήµατα και φεµινιστικές διεκδικήσεις», στο Ιστορία του Νέου Ελ-
ληνισµού, τόµος 7, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2003, σελ. 65-76. Της ιδίας, «Οι Ελληνίδες 
στην κατοχή: Πόλεµος και ανατροπές», στο Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τόµος 8, Ελλη-
νικά Γράµµατα, Αθήνα, 2003, σελ. 179-188. Της ιδίας, «Οι γυναίκες στον εµφύλιο», στο 
Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τόµος 8, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2003, σελ. 261-270). 
Μια ευρύτερη και πιο επισταµένη ενασχόληση, ωστόσο, δεν µπορεί παρά να ξεκινήσει από 
τις κλασικές πλέον µελέτες των Βαρίκα, Αβδελά και Ψαρρά: Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση 
των κυριών. Η γένεση µιας φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, 1833-1907, Κατάρτι, 
Αθήνα 1996. Έφη Αβδελά και Αγγέλικα Ψαρρά, Ο φεµινισµός στην Ελλάδα του µεσοπο-
λέµου, Γνώση, Αθήνα, 1985. Επίσης, τα ακόλουθα πιο σύντοµα κείµενα: Έφη Αβδελά, 
«Οι γυναίκες, κοινωνικό ζήτηµα», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τόµος Β1, 
Βιβλιόραµα, Αθήνα, 2002, σελ. 337-359. Της ιδίας, «Η µισθωτή εργασία ως προνοµιακό 
πεδίο για τη συγκρότηση κοινωνικών κινηµάτων στο µεσοπόλεµο», Ελληνική Επιθεώρηση 
Πολιτικής Επιστήµης, τχ. 8, 1996, σελ. 83-99. Αγγέλικα Ψαρρά, «Φεµινίστριες, σοσιαλί-
στριες, κοµµουνίστριες: Γυναίκες και πολιτική στο µεσοπόλεµο», στο Γ. Μαυρογορδάτος 
& Χρ. Χατζηϊωσήφ (επιµ.), Βενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός, Πανεπιστηµιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 1988, σελ. 67-82).
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και του εθνικισµού: Η γυναίκα χρειάζεται να µορφωθεί, ώστε να γίνει άξια σύζυγος 
και µητέρα, να διαπαιδαγωγήσει τον ικανό στρατιώτη που θα αγωνιστεί για την υλο-
ποίηση της Μεγάλης Ιδέας, να προστατευτεί ηθικά και βιολογικά από τους κινδύνους 
της εργασίας στις βιοτεχνίες. Θα µπορούσε, βεβαίως, βάσιµα να υποστηριχθεί πως 
ο γυναικείος λόγος αναζητούσε ισχύ και νοµιµοποίηση στις κυρίαρχες παραδοσιακές 
λογικές της εποχής και στον ανερχόµενο εθνικισµό, που κορυφώθηκε µετά την ήττα 
του 1897 και κυρίως στη διάρκεια του µακεδονικού αγώνα (1904-08). Ακριβώς γι’ 
αυτό, όµως, οι πρώτες γυναικείες διεργασίες δεν µπορούν να θεωρηθούν φεµινιστι-
κό κίνηµα παρά µόνο ένας χώρος από τον οποίο (αλλά και σε αντιπαράθεση µε τον 
οποίο) γεννήθηκε ο φεµινισµός του µεσοπολέµου. Ο τελευταίος αυτός όχι µόνο θα 
ολοκληρώσει το πρόγραµµα της γυναικείας εξόδου στη δηµόσια σφαίρα εισάγοντας 
την πολιτική και κοινωνική δράση, αλλά, το πιο σηµαντικό, θα καταδείξει το νεωτε-
ρικό του χαρακτήρα αναζητώντας επιχειρήµατα στη φαρέτρα του φιλελευθερισµού: 
Η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να άρουν όλα τα θεσµικά και αξιακά εµπόδια 
που περιορίζουν την εκπαίδευση και την εργασία των γυναικών όχι στο όνοµα του 
έθνους, της φιλανθρωπίας ή της αναβάθµισης των παραδοσιακών ρόλων αλλά στο 
όνοµα των φιλελεύθερων αστικών αξιών: της αξιοκρατίας και της ισονοµίας των 
πολιτών. Διότι και η γυναίκα είναι δικαιωµατικά πολίτις και µόνο από την υπάρξή της. 
ως άνθρωπος. Γι’ αυτό ακριβώς και το δικαίωµα της ψήφου, σύµβολο της συµµετο-
χής στα κοινά, άρα σύµβολο της ιδιότητας του πολίτη, αναδεικνύεται στην δεκαετία 
του 1920 σε κυρίαρχο αίτηµα. 

Είναι προφανές πως η νεωτερική ανασυγκρότηση του φεµινιστικού προγράµµα-
τος στο µεσοπόλεµο σχετίζεται πολλαπλά µε τον φιλελεύθερο εκσυγχρονισµό της 
ελληνικής κοινωνίας, που επιχείρησε η βενιζελική παράταξη στην ίδια περίοδο. Ως 
ιδεότυπος, άλλωστε, η Ελληνίδα φεµινίστρια του µεσοπολέµου ήταν υψηλής µόρφω-
σης γυναίκα της αστικής ή µεσοαστικής τάξης, ιδεολογικά φιλελεύθερη, µε σοσιαλι-
στικές συχνά επιρροές, άρα πολιτικά βενιζελική και, πιθανότατα, φιλικά διακείµενη 
στους «κοινωνιολόγους», τους πρώιµους σοσιαλδηµοκράτες της αριστερής πτέρυ-
γας του βενιζελισµού. Η δραστήρια πρόεδρος του Συνδέσµου Αύρα Θεοδωροπούλου 
(1880-1963), για παράδειγµα, ήταν κριτικός και ιστορικός της µουσικής, καθηγήτρια 
πιάνου και σύζυγος του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, ο οποίος µετείχε ως υπουργός στις 
πρώτες κυβερνήσεις του Βενιζέλου. Στη λόγια µεσοαστική τάξη ανήκε και η ιστορικός 
Ρόζα Ιωάννου, καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης και πρώτη γυναίκα γυµνασιάρχης, σύ-
ζυγος του Γιάννη Ιµβριώτη καθηγητή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Εξυπακούεται 
ότι στο κίνηµα δεν µετείχαν γυναίκες αγροτικών και εργατικών στρωµάτων, ενώ από 
τη νέα µικροαστική τάξη αξιοσηµείωτη παρουσία είχαν µόνο οι δασκάλες της Αθήνας 
και του Πειραιά. Σε κάθε περίπτωση, ο δυτικός προσανατολισµός των Ελληνίδων 
φεµινιστριών ήταν δεδοµένος – ο βενιζελικός εκσυγχρονισµός, άλλωστε, νοούνταν 
πρώτιστα ως εκδυτικισµός. Από την εσπερία αντλούσαν ιδέες και πρακτικές. Η πρό-
ταξη, για παράδειγµα, του αιτήµατος της γυναικείας ψήφου στην Ελλάδα, συµπίπτει 
µε τη συνταγµατική κατοχύρωσή της στις ΗΠΑ (1920), ενώ οι σχετικές πρακτικές 
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προσοµοιάζουν µε αυτές του αγγλοσαξονικού Woman Suffrage Movement (τελευταίο 
τέταρτο του 19ου αιώνα). Ο Σύνδεσµος, άλλωστε, υπήρξε ευθύς εξαρχής µέλος της 
International Woman Suffrage Alliance, της µαζικότερης διεθνούς (µα ουσιαστικά δυ-
τικής) φεµινιστικής οργάνωσης. Στο χώρο της εργασίας οι Ελληνίδες φεµινίστριες θα 
αντλήσουν από τον ευρωπαϊκό σοσιαλισµό, προβάλλοντας την οικοδόµηση θεσµών 
κοινωνικής πρόνοιας στη θέση της παραδοσιακής φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης. 
Από τα ηγετικά στελέχη του κινήµατος η Μαρία Δεσύπρη, σύζυγος του συνταγµατο-
λόγου και σοσιαλιστή ηγέτη Αλέξανδρου Σβώλου, υπήρξε η πρώτη γυναίκα Επιθεωρή-
τρια Εργασίας, µε σηµαντική συµβολή στην ανάδειξη των άθλιων συνθηκών εργασίας 
των γυναικών της εργατικής τάξης στη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα. Παρόµοια, 
στο χώρο της εκπαίδευσης θα συνδεθούν µε τον εκπαιδευτικό δηµοτικισµό, την ελ-
ληνική εκδοχή του κινήµατος της ευρωπαϊκής Νέας Αγωγής. Η Άννα Παπαδηµητρίου, 
συγγραφέας αργότερα του τρίτοµου κλασικού παιδαγωγικού βιβλίου «Η Νέα Αγωγή», 
ανήκε στο σκληρό πυρήνα του κινήµατος, ενώ ο «Αγώνας της Γυναίκας» γράφεται στη 
δηµοτική γλώσσα, πράγµα ασυνήθιστο για έντυπο της εποχής. Αρκετές φεµινίστριες, 
τέλος, θα αναπτύξουν αξιοσηµείωτη δράση σε κάποιες από τις νεοσύστατες τότε 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις νεωτερικές δηλαδή δοµές συλλογικής δράσης 
που αντικατέστησαν τα παραδοσιακά σωµατεία αλληλοβοήθειας. Η Ζαχαρούλα Ναυ-
πλιώτου και η Όλγα Οικονόµου, δραστήρια µέλη του Συνδέσµου, υπήρξαν από τις 
σηµαντικές παρουσίες του διδασκαλικού συνδικαλισµού.

Παρά όµως την σύνθεση ενός προγράµµατος συνολικού, συνεκτικού και ιδε-
ολογικά συµβατού µε την συγκυρία, παρά την πολύπλευρη δράση και τις ισχυρές 
προσβάσεις στον κρατικό µηχανισµό, τα κέρδη του µεσοπολεµικού φεµινιστικού 
κινήµατος απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν σηµαντικά. Στο ζήτηµα της γυναικείας 
εκπαίδευσης υπήρξαν, βεβαίως, σηµαντικές βελτιώσεις: Η εκπαιδευτική µεταρρύθ-
µιση του 1929 νοµοθέτησε την υποχρεωτική φοίτηση των κοριτσιών στα δηµοτικά, 
επιχειρώντας να εντείνει µια ήδη διαφαινόµενη τάση. Η διαρροή, ωστόσο, παρέµενε 
ο κανόνας και οι προβλεπόµενες ποινές δεν εφαρµόζονταν. Στη διάρκεια της δεκα-
ετίας του 1920, η φοίτηση κοριτσιών πύκνωνε διαρκώς και στη Μέση Εκπαίδευση, 
αλλά τα χωριστά γυµνάσια θηλέων µε το διακριτό πρόγραµµα υπογράµµιζαν την αντο-
χή των παραδοσιακών στερεοτύπων.7 Επιτράπηκε επίσης η φοίτηση των γυναικών 
στα κρατικά διδασκαλεία, ενώ στα πανεπιστήµια η παρουσία φοιτητριών έπαψε να 
αποτελεί εξαίρεση και να εγείρει τις αντιδράσεις των φοιτητών. Παρ’όλα αυτά, στα 
1928, το ποσοστό των γυναικών µε γραµµατικές γνώσεις έφτανε µόλις το 41% (το 
οποίο βεβαίως ήταν σηµαντική πρόοδος σε σχέση µε το 30% του 1920). Η πρώτη 
πραγµατική διεύρυνση της γυναικείας εκπαίδευσης θα έρθει αργότερα, στη δεκαετία 
του 1960, και φαίνεται να συσχετίζεται µε τις ανάγκες της µεταπολεµικής οικονο-
µικής ανάπτυξης µάλλον, παρά µε τη δράση του φεµινιστικού κινήµατος. Στο χώρο 

7. Αναλυτικά για τη µέση εκπαίδευση των κοριτσιών βλ. Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Η 
Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1933), Αθήνα, ΙΑΕΝ, 1986.
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της εργασίας η ισοµισθία ανδρών-γυναικών παρέµενε εξαίρεση (επιτεύχθηκε στην 
εκπαίδευση και σε ορισµένους τοµείς της δηµόσιας διοίκησης), η νοµοθεσία για τις 
συνθήκες εργασίας διαπνεόταν ακόµη από παραδοσιακές αντιλήψεις περί ηθικής και 
φιλανθρωπίας υπέρ των «αδυνάµων» (γυναικών και ανηλίκων), ενώ το ανδρικό οχυρό 
των πολιτικών δικαιωµάτων αποδείχτηκε ακλόνητο. Οι αλλεπάλληλες προτάσεις που 
η επιµονή και οι διασυνδέσεις του Συνδέσµου έφερναν στη Βουλή απορρίπτονταν µε 
συντριπτική πλειοψηφία. Η απάντηση της βενιζελικής κυβέρνησης στην κορύφωση 
των φεµινιστικών κινητοποιήσεων για ψήφο (1930), µε την απόδοση του δικαιώµατος 
του εκλέγειν αλλά όχι του εκλέγεσθαι µόνο στις εγγράµµατες γυναίκες άνω των 30 
ετών και µόνο στις δηµοτικές εκλογές, ήταν τόσο αναντίστοιχη των προσπαθειών και 
προσδοκιών, ώστε οδήγησε σε αποστρατεύσεις, εσωστρέφεια και ενδοφεµινιστικές 
διαµάχες. Ως ειρωνεία της ιστορίας η γυναικεία ψήφος θα θεσµοθετηθεί στην Ελλάδα 
σε µια συγκυρία που η δηµοκρατία ήταν µάλλον «καχεκτική», αν όχι προσχηµατική, και 
το φεµινιστικό κίνηµα ουσιαστικά ανύπαρκτο. Στα 1952 οι µετεµφυλιακές κεντροδε-
ξιές κυβερνήσεις ευθυγραµµίστηκαν απρόθυµα στις πιέσεις του ΟΗΕ, η Επιτροπή για 
τη Θέση της Γυναίκας του οποίου προωθούσε στις χώρες-µέλη ειδική σύµβαση για τα 
πολιτικά δικαιώµατα των γυναικών. Υπ’ αυτήν την έννοια η ελληνική γυναικεία ψήφος 
θα µπορούσε να ιδωθεί ως παράπλευρη ωφέλεια των αγώνων του ευρύτερου φεµι-
νιστικού κινήµατος της εσπερίας, το οποίο στο µεταξύ είχε εισδύσει στους διεθνείς 
οργανισµούς στήνοντας ποικίλα θεσµικά προγεφυρώµατα. 

Στην αναζήτηση ερµηνειών για τη σχετική αποτυχία του φιλελεύθερου µεσοπολε-
µικού φεµινισµού να προωθήσει αποτελεσµατικά τους στόχους του, δύσκολα θα µπο-
ρούσε να παραβλεφθεί η εµφανής απουσία µαζικότητας. Το κίνηµα ήταν, πράγµατι, 
εξαιρετικά περιορισµένο τόσο ταξικά όσο και γεωγραφικά. Έξω από την Αθήνα µόνο η 
Θεσσαλονίκη είχε να επιδείξει κάτι περισσότερο από µία ολιγοµελή ανενεργή οµάδα, 
ενώ η ταξική µονοµέρεια ενίσχυε βεβαίως την εσωτερική οργανωτική και ιδεολογική 
συνοχή, αλλά κατέγραφε το όλο εγχείρηµα ως υπόθεση των γυναικών της αστικής και 
µεσοαστικής τάξης. Οι κοµµουνίστριες εργάτριες, οι µόνες που θα µπορούσαν ίσως 
να αναλάβουν ρόλο πολιορκητικού κριού στα λαϊκά στρώµατα των πόλεων, θεωρού-
σαν την αντίθεση των φύλων δευτερεύουσα, η οποία θα επιλυόταν αυτοµάτως στον 
επικείµενο σοσιαλισµό. Αν και ο ισχυρισµός αυτός δεν µπορεί να στηριχθεί επαρκώς 
θεωρητικά, απηχούσε βεβαιωµένα τις προθέσεις των κοµµουνιστών ηγετών. Όταν 
αργότερα, στα 1944, είχαν την εξουσία στην ελεύθερη Ελλάδα, επέτρεψαν τη συµ-
µετοχή των γυναικών στις εκλογές για την «κυβέρνηση του Βουνού» (ΠΕΕΑ). Όµως 
παρά τη µαζική συµµετοχή τους, εξελέγησαν µόλις 5 γυναίκες εθνοσύµβουλοι σε σύ-
νολο 207 εθνοσυµβούλων (ποσοστό: 2,5%), εκ των οποίων η µία (η καθηγήτρια Καίτη 
Ζεύγου) παρεµποδίστηκε από το γραµµατέα της οργάνωσής της να συµµετάσχει. 
Επιβεβαιώθηκε έτσι εµπράκτως πως οι νοοτροπίες είναι βαθιές δοµές και παρά-
γουν πολλαπλές αντιστάσεις, εν πολλοίς άρρητες ή ασύνειδες. Για τις παγιωµένες, 
παραδείγµατος χάριν, παραδοχές των λαϊκών στρωµάτων του µεσοπολέµου σχετικά 
µε τη γυναίκα και τις σχέσεις των δύο φύλων, αψευδείς µάρτυρες παραµένουν οι 
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δηµοφιλείς ακόµη στίχοι του ρεµπέτικου τραγουδιού, που άνθιζε τότε στον Πειραιά.8 
Λιγότερο άµεσες και αυθεντικές οι αντιδράσεις του αστικού κόσµου (όπως καταγρά-
φονταν στον αθηναϊκό τύπο) έπαιρναν τη µορφή σκωπτικών και εν τέλει απαξιωτικών 
σχολίων και χαρακτηρισµών για τις διεκδικήσεις του φεµινιστικού κινήµατος.

Οι πολιτικές ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στο κίνηµα είναι ένα δεύτερο 
στοιχείο που αξίζει να επισηµανθεί. Ενώ πράγµατι η δεκαετία του 1920 µε τη ρι-
ζοσπαστικοποίηση ορισµένων τµηµάτων του βενιζελισµού και την ανακήρυξη της Α΄ 
Ελληνικής Δηµοκρατίας (1924) θα µπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλη συγκυρία, ό,τι 
ακολούθησε στη δεκαετία του 1930 –η οικονοµική κρίση, η συντηρητική στροφή του 
Βενιζέλου, η κυριαρχία των αντιβενιζελικών, η παλινόρθωση της Μοναρχίας– κατέ-
στησαν το πλαίσιο κάθε άλλο παρά ευνοϊκό. Την ταφόπλακα έθεσε το φασίζον καθε-
στώς του Μεταξά, όταν, συνεπές προς την κοσµοθεωρία του, απαγόρευσε τη δράση 
φεµινιστικών οµάδων και την έκδοση φεµινιστικών εντύπων. Σε τελευταία ανάλυση, ο 
ελληνικός φεµινισµός του µεσοπολέµου δεν ήταν παρά µία επιµέρους πτυχή του φι-
λελεύθερου εκσυγχρονισµού της χώρας που επιχείρησε ο Βενιζέλος ως εκφραστής 
της επιχειρηµατικής µερίδας της αστικής τάξης. Εφόσον αυτός ο εκσυγχρονισµός 
έµεινε ηµιτελής, καθώς µετά την οικονοµική κρίση αναδιπλώθηκε οριστικά, µία προ-
ωθηµένη επιµέρους εκδοχή του, όπως ο φεµινισµός, δεν είχε σοβαρές πιθανότητες 
επικράτησης. Αν, ωστόσο, οι επιτυχίες του φιλελεύθερου φεµινισµού ήταν πράγµατι 
µικρές σε σχέση µε τους στόχους του, παραµένει σηµαντική η συνεισφορά του στο 
ιδεολογικό επίπεδο: Με τις επεξεργασίες του εισήγαγε και στην Ελλάδα το ζήτηµα 
της νοµικής ισότητας των δύο φύλων και µε τη δράση του συγκρότησε ένα πρότυπο 
χειραφετηµένης γυναίκας και γυναικείας δράσης, στο οποίο θα ανατρέξουν αναζητώ-
ντας ταυτότητα και ιστορία οι ριζοσπάστριες φεµινίστριες της µεταπολίτευσης.

Ο ριζοσπαστικός φεµινισµός της µεταπολίτευσης9

Ο ριζοσπαστικός φεµινισµός αναπτύχθηκε στη Δύση στα τέλη της δεκαετίας 
του ’60 και απηχεί το πολιτικό, ιδεολογικό και αισθητικό πνεύµα του γαλλικού Μάη 

8. Χαρακτηριστικοί οι λίγο µεταγενέστεροι στίχοι του Βασίλη Τσιτσάνη: Όταν τα βράδια µες 
στα κέντρα σε πηγαίνω / κι όλοι τριγύρω σε κοιτάζουνε στα µάτια / να µην τολµήσεις, να 
προσέξεις, µην τυχόν παρεκτραπείς / γιατί να ξέρεις πως θα παραξηγηθείς. … Δε θα την 
πάθω όπως την έχουν πάθει όλοι / γιατί οι γυναίκες όλες είσαστε διαβόλοι / που µας τα 
κάνετε όλα ρόιδο στην πεζή µας τη ζωή / δε θα µε γράψεις για κορόιδο δηλαδή.

9. Για τη σύγχρονη µεταπολιτευτική ιστορία του ελληνικού φεµινιστικού κινήµατος οι ιστορικές 
µελέτες κάθε άλλο παρά περισσεύουν. Για τις ανάγκες του κεφαλαίου αυτού αντλήσαµε 
κυρίως από δύο κείµενα της Μαρίας Ρεπούση («Ο χώρος των γυναικών: Πολιτικά κόµµατα, 
γυναικείες οργανώσεις και οµάδες», στο Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, τόµος 10, Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα, 2003, σελ. 121-144 και «Το δεύτερο φύλο στην αριστερά», Ελληνική 
Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, τχ. 8, 1996, σελ. 121-153).
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του ’68. Υπ’ αυτήν την έννοια, διαφέρει σηµαντικά από τον φιλελεύθερο φεµινισµό 
των αρχών του 20ού αιώνα, αλλά δεν θα µπορούσε να υπάρξει χωρίς την προγε-
νέστερη ύπαρξη και δράση εκείνου. Διότι προϋποθέτει την αποδοχή και εφαρµογή 
των βασικών σηµείων του προγράµµατος τυπικής ισότητας. Πράγµατι, στις περισ-
σότερες χώρες της Δύσης η γυναικεία ψήφος ήταν πλέον δεδοµένη, η πρόσβαση 
των κοριτσιών στην εκπαίδευση έτεινε να γενικευτεί, η έξοδος των γυναικών στην 
αγορά εργασίας είχε οριστικά επιβληθεί και η ισοµισθία, τυπικά τουλάχιστον, είχε 
κατακτηθεί. Προϋποθέτει, επίσης, (ο ριζοσπαστικός φεµινισµός) τα τριάντα «ένδοξα 
χρόνια» της σοσιαλδηµοκρατίας (1945-74), τη ραγδαία δηλαδή ανάπτυξη του κοι-
νωνικού κράτους, αποτέλεσµα του οποίου ήταν, ανάµεσα στα άλλα, η εντυπωσιακή 
διεύρυνση της νέας µικροαστικής τάξης των πόλεων. Οι γόνοι αυτών των µεσο-
στρωµάτων διαθέτοντας σχετική οικονοµική άνεση και υψηλή µόρφωση θα στραφούν 
σε αιτήµατα που ξεπερνούν την ανακατανοµή του πλούτου και θα αποτελέσουν την 
κοινωνική δεξαµενή των νέων κοινωνικών κινηµάτων της δεκαετίας του ’60. Προϋ-
ποθέτει, τέλος, τη γενικευµένη πολιτική αναταραχή στα τέλη του ’60 (πόλεµος στο 
Βιετνάµ, επανάσταση στην Κούβα, Άνοιξη της Πράγας, Μάης του ’68 κ.τ.ό.), η οποία 
επέφερε την ιδεολογική ηγεµονία της αριστεράς στους κύκλους της ευρωπαϊκής και 
αµερικανικής σπουδάζουσας νεολαίας. Μετέχοντας στις ποικιλώνυµες αριστερές 
οργανώσεις, που διακήρυτταν την ισότητα και εναντιώνονταν στην εκµετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο, οι νεαρές φοιτήτριες θα διαπιστώσουν ότι η ανισότητα των 
δύο φύλων επιβιώνει και αναπαράγεται πολλαπλά και εντός του αριστερού χώρου. 
Η θεωρητικοποίηση αυτής της εµπειρίας θα απολήξει στην έννοια της πατριαρχίας. 
Σε απολύτως αδρές γραµµές το σχήµα αυτό διατείνεται πως εκτός από τον καπι-
ταλισµό, στον οποίο οφείλονται οι ταξικές ανισότητες, υπάρχει και η πατριαρχία, 
δοµή προγενέστερη του καπιταλισµού και άρα ανεξάρτητη από αυτόν, στην οποία 
οφείλονται οι ανισότητες των δύο φύλων. Αν στην περίπτωση του καπιταλισµού ο 
αντίπαλος είναι µία κοινωνική τάξη, η αστική, η οποία ιδιοποιείται την υπεραξία των 
εργαζοµένων, στην περίπτωση της πατριαρχίας αντίπαλος είναι ένα φύλο ιστορικά 
υπεραξιωµένο (άρα: κοινωνικό φύλο), οι άνδρες, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, οι 
οποίοι ευθύνονται για (και επωφελούνται από) την απαξίωση του γυναικείου φύλου. 
Ο αγώνας συνεπώς για την κατάλυση της πατριαρχίας και τη χειραφέτηση της γυ-
ναίκας µπορεί και πρέπει να γίνει πριν ή παράλληλα και πάντως ανεξάρτητα από τον 
αγώνα για την ανατροπή του καπιταλισµού.

Η εισαγωγή του ριζοσπαστικού φεµινισµού στην Ελλάδα γίνεται στα τέλη της 
δεκαετίας του ’70 από µικρές αυτόνοµες οµάδες νεαρών γυναικών µεσοαστικής 
καταγωγής, υψηλής µορφωτικής σκευής και αριστερής πολιτικής ιδεολογίας. Οι 
επιφανέστερες από αυτές είχαν προσφάτως επιστρέψει από σπουδές στην Εσπερία 
(κυρίως τη Γαλλία) και ήταν έντονα επηρεασµένες από τις εκεί συναφείς διεργασίες. 
Ως βασικό µέσο έκφρασης προκρίθηκαν τα ειδικά περιοδικά – βραχύβια συνήθως, 
όσο και η πυκνή λειτουργία της αντίστοιχης οµάδας. Τα έντυπα «Σκούπα» (1979-
81) και «Κατίνα» (1987) οριοθετούν αντίστοιχα την αρχή και το τέλος των έντονων 
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διεργασιών. Ο παλιός στόχος του φιλελεύθερου φεµινισµού, η έξοδος της γυναίκας 
στο δηµόσιο χώρο, παραµένει και αναβαθµίζεται: να ολοκληρωθεί η τυπική και να 
επιτευχθεί η ουσιαστική ισοτιµία των δύο φύλων (από εδώ πηγάζει και το αίτηµα των 
ποσοστώσεων στις εκλογές, το οποίο προκάλεσε αρκετές ενδοφεµινιστικές αντιπα-
ραθέσεις). Στο στόχαστρο, όµως, τίθεται κυρίως αυτή καθεαυτή η διάκριση ιδιωτικού 
και δηµόσιου χώρου. Πριν καταγραφούν στο δηµόσιο χώρο οι εξουσιαστικές σχέσεις 
έχουν ήδη δοµηθεί εντός της οικίας, εκφράζονται µε καταµερισµό εργασίας αλλά και 
µε συµβολική και σωµατική βία και δεν πρόκειται να επιλυθούν όσο νοηµατοδοτού-
νται ως προσωπικά ζητήµατα. Το προσωπικό συνεπώς είναι εξόχως πολιτικό. Ακόµα 
και το απολύτως προσωπικό: το ίδιο το γυναικείο σώµα αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο 
έκφρασης της πατριαρχίας. Η γυναίκα-σύζυγος δεν ελέγχει τη ζωή της, δεν ελέγχει 
το όνοµά της, επειδή δεν ελέγχει το σώµα της. Δεν αποφασίζει αυτή πότε και αν θα 
γίνει µητέρα (κάποιες φορές ούτε µε ποιον). Ακόµη και στην ίδια τη σεξουαλικότητά 
της υιοθετεί το ανδρικό βλέµµα. Ως συνέπεια αυτής της ανάγνωσης έρχονται στο 
κέντρο του ενδιαφέροντος και ανάγονται σε βασικές στοχεύσεις πτυχές που έως 
τότε καλύπτονταν απ’ το πέπλο της ντροπής και παρέµεναν στο ηµίφως της ιδιωτι-
κότητας: ο εντοπισµός, η ανάδειξη και η εξάλειψη της ενδοοικογενειακής βίας και 
κακοποίησης, η διάδοση της αντισύλληψης και η νοµιµοποίηση των αµβλώσεων, η 
παραδειγµατική τιµωρία των βιαστών, η γνώση των λειτουργιών του σώµατος και η 
ανακάλυψη της γυναικείας σεξουαλικότητας. Θέµατα, δηλαδή, ταµπού σε µια χώρα 
µε ισχυρή την επίδραση της εκκλησίας και των παραδοσιακών ηθών, η οποία είχε 
επιπλέον ξεκοπεί παντελώς στις τρεις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες από τις 
ευρωπαϊκές κοινωνικές διεργασίες. Μόνο η έκρηξη των ιδεολογικών και πολιτικών 
αντιπαραθέσεων που ονοµάστηκε Μεταπολίτευση θα µπορούσε να αντέξει τη µετα-
φύτευση ενός τόσο ρηξικέλευθου λόγου.

Οι αντοχές δοκιµάστηκαν αρχικά στο πιο συγγενικό πεδίο: τις τρεις µεγάλες 
και πανελλαδικά δικτυωµένες γυναικείες οργανώσεις των τριών αριστερών πολι-
τικών κοµµάτων της περιόδου. Από το 1979 ήδη, αν και όχι χωρίς αντιστάσεις και 
συγκρούσεις, δεξιώθηκε τις νέες επεξεργασίες η Κίνηση Δηµοκρατικών Γυναικών, 
που διατηρούσε πολλαπλές σχέσεις µε το ΚΚΕ εσωτερικού. Ακολούθησε σύντοµα 
(1982) η Ένωση Γυναικών Ελλάδος του ΠΑΣΟΚ, ενώ στα τέλη της περιόδου (1987) 
άρχισε να συνοµιλεί µε τις νέες ιδέες και η, αρχικά ιδιαιτέρως αρνητική, Οµοσπονδία 
Γυναικών Ελλάδος του ΚΚΕ. Αν ο χώρος της ανανεωτικής αριστεράς λειτούργησε 
πράγµατι ως φυτώριο προωθηµένων ιδεών, η ΕΓΕ ήταν αυτή που µε τις προσβάσεις 
της αφενός στα λαϊκά στρώµατα και αφετέρου στην πολιτική εξουσία (πρόεδρος 
ήταν η Μαργαρίτα Παπανδρέου σύζυγος του τότε πρωθυπουργού), µετέτρεψε 
κρίσιµες πτυχές του νέου λόγου σε νοµική και κοινωνική πραγµατικότητα. Η σηµα-
ντικότερη επιτυχία ήταν ασφαλώς η ριζική αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου 
(1983), το οποίο, παρά τη συνταγµατική επιταγή της ισότητας (Σύνταγµα του 1975), 
διατηρούσε ακέραιες τις παραδοσιακές του ρυθµίσεις. Σύµφωνα µε αυτές ο άνδρας 
είναι η κεφαλή της οικογένειας και ως εκ τούτου διαθέτει το δικαίωµα απόφασης για 
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κάθε πτυχή του οικογενειακού βίου, αλλά φέρει επίσης την ευθύνη για την επιβίωση 
της οικογένειας (διατηρώντας το δικαίωµα να ζητήσει προίκα ως ελάφρυνση). Στη 
γυναίκα δεν αναγνωρίζεται αυτόνοµη γνώµη και υπόσταση, πράγµα που εκφράζεται 
τόσο συµβολικά (π.χ. στην αλλαγή του επωνύµου της µετά το γάµο), όσο και υλικά: 
στην απαγόρευση να ασκήσει οποιαδήποτε οικονοµική δραστηριότητα χωρίς τη συ-
ναίνεση του συζύγου της. Η επιτυχής εστίαση στο οικογενειακό δίκαιο επέτρεψε στη 
συνέχεια να αναδειχθούν και οι πιο «προσωπικές» θεµατικές, µε πλέον κεντρική τη 
νοµιµοποίηση των αµβλώσεων. Μετά από προωθηµένες για τα δεδοµένα του φεµινι-
σµού κινητοποιήσεις10 και έντονες ιδεολογικές συγκρούσεις, κυρίως µε το χώρο της 
εκκλησίας, υπερψηφίστηκε εν τέλει, στα 1986, το σχετικό νοµοσχέδιο. 

Όπως συµβαίνει µε όλα τα πετυχηµένα κινήµατα, το ελληνικό φεµινιστικό κί-
νηµα, µε τη συγκρότηση και δράση του στις δύο κρίσιµες περιόδους της νεώτερης 
ιστορίας µας, αναµόρφωσε σηµαντικά την ελληνική πολιτεία και κοινωνία. Αξιο-
ποιώντας τις κοινωνικές ανακατατάξεις και τις πολιτικές ευκαιρίες (ιδιαιτέρως τη 
ρευστότητα και τον αδιαµόρφωτο ριζοσπαστισµό της µεταπολίτευσης11) µετακένωσε 
στην Ελλάδα, κατάλληλα επεξεργασµένες, τις ευρύτερες ευρωπαϊκές τάσεις στο 
γυναικείο ζήτηµα. Σήµερα έχουν αρθεί στο σύνολό τους τα θεσµικά και αρκετά από 
τα κοινωνικά εµπόδια που περιόριζαν τη συµµετοχή των γυναικών στην πολιτισµική, 
οικονοµική, πολιτική και κοινωνική παρουσία και δράση. Η πιο σηµαντική, ωστόσο, 
επιτυχία του ελληνικού φεµινισµού, πιο σηµαντική και από τις ευνοϊκές νοµικές ρυθ-
µίσεις που προώθησε, πιο σηµαντική και από τις θεσµικές του κατακτήσεις, είναι 
χωρίς αµφιβολία οι καίριες βολές του στις παραδοσιακές νοοτροπίες, όσες αφορούν 
την ταυτότητα της γυναίκας και τις σχέσεις των δύο φύλων. Το τίµηµα της σχετικής 
επιτυχίας ήταν η εξασθένηση του φεµινιστικού κινήµατος – ανυπαρξία σχεδόν µετά 
τα µέσα της δεκαετίας του ’90.12 Οι παραδοσιακές λογικές, ωστόσο, επιβιώνουν 

10. Η εκστρατεία για τη νοµιµοποίηση των αµβλώσεων ξεκίνησε δυναµικά στα 1983, µε πρωτο-
βουλία της Αυτόνοµης Κίνησης Γυναικών. Κλήθηκαν όλοι οι κοινωνικοί και επαγγελµατικοί 
φορείς να πάρουν θέση στο ζήτηµα, ενώ 500 γυναίκες υπέγραψαν πως, εν γνώσει του 
νόµου και των συνεπειών του, έχουν κάνει µία ή περισσότερες εκτρώσεις. Επτά από αυτές 
(οι «επώνυµες») κλήθηκαν σε ανάκριση, πράγµα που έγινε αφορµή για τη µεγαλύτερη συ-
γκέντρωση διαµαρτυρίας στα προπύλαια, όπου κυριάρχησαν τα χαρακτηριστικά συνθήµατα: 
«Έξω οι νόµοι από το κορµί µας» και «Όλες είµαστε παράνοµες». Βλ. Ρεπούση, «Ο χώρος 
των γυναικών…», ό.π. 

11. Παρότι τριτοκοσµικά προσανατολισµένος, ο ριζοσπαστισµός της µεταπολίτευσης δεξιώθη-
κε καίριες κοινωνικές λογικές του ευρύτερου κύµατος ριζοσπαστισµού που εκδηλώθηκε 
στη Δύση µε το κίνηµα του ’68, βλ. Γιάννης Βούλγαρης, Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, 
1974-1990, Θεµέλιο, Αθήνα, 2001.

12. Ανυπαρξία, που ελάχιστα διασκεδάζεται από σποραδικές εκδηλώσεις, όπως η δηµόσια 
διαµαρτυρία γυναικών της Αθήνας στην Αµάρυνθο της Εύβοιας για τον βιασµό της δεκαεξά-
χρονης µαθήτριας από τέσσερις συµµαθητές της και τις εµφανείς διαθέσεις συγκάλυψης 
του ζητήµατος από την τοπική κοινωνία.
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(και κάποιες φορές αναβιώνουν) ποικιλότροπα, άλλοτε σε άνδρες που αναζητούν 
τα απολεσθέντα προνόµια και την ανάκτηση της αυτοεκτίµησής τους στην άσκηση 
ελέγχου (φυσικής και συµβολικής βίας) στη γυναίκα, και άλλοτε σε γυναίκες, οι 
οποίες από κοινωνικό κοµφορµισµό, φόβο της ελευθερίας ή οικονοµικές επιδιώξεις, 
οχυρώνονται πίσω από παραδοσιακές νόρµες. Στο πεδίο αυτό την απουσία φεµινι-
στικού κινήµατος υποκαθιστά εν µέρει η θεσµική γυναικεία ισχύς που στο µεταξύ 
αποκτήθηκε. Οι σπουδές φύλου (Gender Studies), για παράδειγµα, ή ευρωπαϊκά 
προγράµµατα ευαισθητοποίησης, όπως το παρόν, θα µπορούσαν να συνεισφέρουν 
σηµαντικά. Σε τελευταία, βεβαίως, ανάλυση η επιδίωξη και προάσπιση της ουσια-
στικής ισοτιµίας των δύο φύλων (ισοτιµία στη διαφορά) επαφίεται στις καθηµερινές 
επιλογές και πρακτικές όλων µας, γυναικών και ανδρών.
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