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"Κατάλαβα, έπειτα από τις εµπειρίες της τελευταίας εικοσαετίας, ότι ο ταξικός αγώνας και ο αγώνας των
γυναικών είναι δύο πράγµατα διαφορετικά. Γι` αυτό έγινα στρατευµένη φεµινίστρια. Υπάρχει µια πάλη
καθαρά γυναικεία εναντίον των πατριαρχικών αξιών, που διαιωνίζονται σε όλα τα σηµερινά κοινωνικά
συστήµατα. Και η πάλη αυτή δεν µπορεί παρά να διεξαχθεί µόνο από τις γυναίκες. Αυτός ακριβώς είναι ο
λόγος που θεωρώ το Κίνηµα για την Απελευθέρωση των Γυναικών απαραίτητο στη σηµερινή κοινωνία".

ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ

 

  

 

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ
Η υπεράσπιση των δικαιωµάτων των γυναικών που βασίζεται στην αρχή ότι τα φύλα είναι διαφορετικά
αλλά ίσα. Στηρίζεται στην αντίληψη ότι η συµπεριφορά της κοινωνίας απέναντι στις γυναίκες είνα
άδικη και καταπιεστική. Επιχειρεί να αναλύσει τις αιτίες και τις διαστάσεις της καταπίεσης τω
γυναικών, να αφυπνίσει και να ενεργοποιήσει τις γυναίκες για να υπερασπιστούν τα δικαιώµατά τους
και να κερδίσουν την απελευθέρωσή τους.

Επειδή οι θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν διαφορετικές αφετηρίες και οι προτεινόµενες λύσει
διαφέρουν πολύ µεταξύ τους, υπάρχουν πολλές τάσεις και ρεύµατα στο κίνηµα των γυναικών.

Γενικά "φεµινισµός είναι µια δυναµική συνεχώς µεταβαλλόµενη ιδεολογία µε πολλές όψεις, όπω
προσωπική, η πολιτική, η φιλοσοφική, η οικονοµική, η ψυχαναλυτική... Αλλά δεν µπορεί να είναι µόνο
ένα σύστηµα ιδεών. Είναι και µια πρόσκληση και πρόκληση για δράση. Χωρίς δράση, ο φεµινισµός 
απλώς µια κούφια, αυτοαναιρούµενη ρητορία".

Τα πάντα - θρησκεία, νόµοι, έθιµα, οικονοµικές συνθήκες, εργασία και καταµερισµός της εργα
ιστορία... - επηρεάζουν και διαµορφώνουν τη ζωή των γυναικών. Έτσι, τα πάντα γίνονται ζητήµατα
και των γυναικών. Για τα πάντα υπάρχει µια γυναικεία άποψη και οπτική, µια φεµινιστική ερµηνεία
και δράση. Έτσι, εκτός από την υπεράσπιση απελευθέρωσης των γυναικών, ο φεµινισµός είναι και ένα
κίνηµα αναδιοργάνωσης όλης της κοινωνίας.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
 

Αµαζονικός Φεµινισµός

Ο Αµαζονικός φεµινισµός ασχολείται µε την εικόνα της γυναικείας ηρωίδας στην µυθοπλασία και
στην πραγµατικότητα, όπως εκφράζεται στην τέχνη και την λογοτεχνία, στη φυσική διάπλ
χαρακτηριστικά των γυναικών αθλητριών, των πολεµικών καλλιτεχνών, και άλλων δυνα
σχηµατισµένων γυναικών, και σε προσανατολισµούς σχετιζόµενους µε το φύλο και σεξουαλικούς.

Ενδιαφέρεται για την φυσική ισότητα και αντιτίθεται στους στερεοτυπικούς ρόλους των φύλων και
στις διακρίσεις εναντίον των γυναικών που βασίζονται σε υποθέσεις πως οι γυναίκες πρέπει να είναι,
να δείχνουν ή να συµπεριφέρονται ως παθητικές, αδύναµες και σωµατικά αβοήθητες.

Απορρίπτει την ιδέα πως συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ή ενδιαφέροντα είναι έµφυτα αρσενικά (ή
θηλυκά), και υποστηρίζει και εξερευνά µια εικόνα ηρωϊκής γυναικείας φύσης. Υποστηρίζει και
εξυµνεί γυναίκες που επιτυγχάνουν και εκφράζουν διανοητική και φυσική δύναµη, για παράδειγµα
γυναίκες αθλήτριες δύναµης, πολεµικές καλλιτέχνες, γυναίκες στρατιώτες/ή γυναίκες σε µάχη,
πυροσβέστες, ξυλοκόπους, αστροναύτες, αρσιβαρίστριες, παλεστές, µποξέρ, κ.α.

 

Αναρχοφεµινισµός

Στο αναρχικό κίνηµα των αρχών του αιώνα δηµιουργήθηκε ένα ισχυρό φεµινιστικό ρεύµα από την
Έµµα Γκόλντµαν (1869-1940). Η Έµµα έφερε στην επιφάνεια και στήριξε θέµατα στα οποία πολύ λίγη
προσοχή είχαν δώσει οι σύντροφοί της. Όπως η ανατροφή των παιδιών και η αντισύλληψη. Ο
σύντροφοί της δεν την στήριξαν στον αγώνα της εναντίον της εξουσίας των ανδρών και οι
φεµινίστριες της εποχής της την αντιµετώπιζαν εχθρικά, εξαιτίας των θέσεών της για τη σπουδαιότη
που έχουν η ψυχολογική και η σεξουαλική ελευθερία των γυναικών.

Το αναρχικό και το φεµινιστικό κίνηµα έχουν πολλά κοινά σηµεία όπως η οριζόντια χωρίς αρ
οργάνωση και η αντίθεση µε τις σχέσεις εξουσίας και την ιεραρχία.

Στη δεκαετία του `70 δηµιουργήθηκαν οι σύγχρονες οµάδες των αναρχοφεµινιστριών. Βραχύβιες αλλά
και πολύ δραστήριες επηρέασαν σηµαντικά µε τα έντυπα και τη δράση τους το φεµινιστικό κίνηµα.

Οι αναρχοφεµινίστριες, αντίθετες µε κάθε είδους εξουσία, στοχεύουν σε µια αντικαπιτ
αντιεξουσιαστική και αντισεξιστική κοινωνία. Θεωρούν ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι ελεύθερ
ελέγχουν οι ίδιες τη ζωή και το σώµα τους και ότι είναι απαραίτητη η συγκρότηση µικρών αυ
γυναικείων οµάδων µε καθηµερινή παρέµβαση και επαναστατική δράση για να δηµιουργηθ
προϋποθέσεις για µια εναλλακτική λύση στο σύγχρονο σύστηµα εξουσίας και καταπίεσης.

 

Λεσβιακός φεµινισµός
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Ο λεσβιακός φεµινισµός εµφανίζεται στο τέλος της δεκαετίας του `70 - αρχές `80. Οι λεσβί
φεµινίστριες συγκρότησαν τις δικές τους οµάδες που θεωρητικά ήταν περισσότερο κοντά 
Ριζοσπαστικό Φεµινισµό.

Μερικές υποστήριξαν ότι καµία γυναίκα που έχει οποιαδήποτε συναισθηµατική ή ερωτική σχέση
άνδρες δεν µπορεί να είναι αληθινή φεµινίστρια. ’λλες δεν στρέφονται απλά ενάντια στο 
ετεροφυλοφιλίας αλλά θεωρούν ότι η σεξουαλική σχέση ανάµεσα σε άνδρα και γυναίκα
καταναγκαστική, δείγµα καταπίεσης των γυναικών. Και άλλες πιστεύουν ότι όλες οι γυναίκ
οµοφυλόφιλες αλλά εµποδίζονται εξαιτίας του εξαναγκαστικού ετεροφυλοφιλικού προσανατολισµού.

Οι γυναίκες αναγνωρίζουν τη συµβολή των λεσβιακών αναλύσεων και θέσεων στην αποκάλυψ
γυναικείας ταυτότητας είτε ετεροφυλόφιλης είτε οµοφυλόφιλης. Εκτενής είναι και η σχετικ
βιβλιογραφία που περιέχει µελέτες, λογοτεχνία, ποιήµατα, έντυπα κι εφηµερίδες.

 

Μαρξιστικός Φεµινισµός

Οι αναλύσεις των Μαρξιστριών Φεµινιστριών για το γυναικείο ζήτηµα στηρίζονται στη θεωρία τ
Engels για τη σύνδεση που υπάρχει ανάµεσα στο γάµο - ως πρωταρχικού θεσµού της καταπίεση
γυναικών - και στην ατοµική ιδιοκτησία που είναι συνδεδεµένη αδιάρρηκτα µε τον καπιταλισµό και
την ταξική κοινωνία. Υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες θα επιτύχουν την απελευθέρωσή τους µέσα από
τους κοινούς αγώνες τους µε τους άνδρες της εργατικής τάξης για την αλλαγή του οικονοµι
συστήµατος. Εχθρός των γυναικών, λένε, δεν είναι οι άνδρες αλλά ο Καπιταλισµός - κοινός εχθρός
των γυναικών και των εργατών.

Θεωρούν ότι οι άλλες αναλύσεις εξυπηρετούν την άρχουσα τάξη, ότι αποσιωπούν τις ταξικές
αντιθέσεις και ότι οι άλλες Φεµινίστριες αποπροσανατολίζουν µε τη δράση τους τον αγώ
καθυστερώντας έτσι την επανάσταση.

 

Οικοφεµινισµός

Αυτός ο κλάδος του φεµινισµού είναι πολύ περισσότερο πνευµατικός παρά πολιτικός ή θεωρητικ
άσχετα αν είναι ή δεν είναι απορροφηµένος από τη λατρεία της Θεάς και τη φυτοφαγία. Το βασικό του
αξίωµα είναι ότι µια πατριαρχική κοινωνία θα εκµεταλλευθεί τους πόρους της χωρίς να αναλογιστεί
τις µακροπρόθεσµες συνέπειες ως άµεσο αποτέλεσµα των συµπεριφορών που καλλιεργούνται
πατριαρχική / ιεραρχική κοινωνία. Παράλληλα, απεικονίζεται συχνά µε τον ίδιο τρόπο η κοι
µεταχείριση του περιβάλλοντος, των ζώων και των πόρων µε τη µεταχείριση των γυναικών. 
αντιδράσεις της πατριαρχικής κουλτούρας, οι οικο-φεµινίστριες νιώθουν επίσης την απογύµνωση κα
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την καταστροφή της Γης. Και το αντίστροφο.
Αυτός ο κλάδος αποτελεί στην πραγµατικότητα κοινωνικά συνειδητοποιηµένη οικολογία µε µια µ
γνώση παρατήρησης ριζοσπαστικού και πολιτισµικού φεµινισµού ότι η εκµετάλλευση των γυναικών
και η εκµετάλλευση της γης έχουν µερικούς εκπληκτικούς παραλληλισµούς. Η βάση το
οικο-φεµινισµού δείχνει να είναι µια ποικιλία του σοσιαλισµού. Το κίνηµα των Πρασίνων στην
Ευρώπη έχει κάνει καλή δουλειά στη δόµηση (αν όχι στην εφαρµογή) ενός οικολογ
ευαισθητοποιηµένου φεµινισµού και ενώ κανονικά δεν συµπεριλαµβάνεται στον οικο-φεµινισµό, τώρα
πια αποτελεί βασική του συνιστώσα. 

 

Ριζοσπαστικός Φεµινισµός

Ο Ριζοσπαστικός Φεµινισµός γεννήθηκε στην Αµερική στο τέλος της δεκαετίας του `60 σαν ένα
εντελώς νέο ρεύµα όχι µόνο γιατί είναι η πρώτη φορά που οι εµπειρίες των γυναικών προσεγγίζονται
µε πολιτικούς όρους αλλά και γιατί για πρώτη φορά θέτονται σε αµφισβήτηση θέµατα που 
φεµινιστικές προσεγγίσεις δεν είχαν αγγίξει καν, και επαναπροσδιορίζει αυτό που λέγεται πολιτ
Ξεκινάει από τη θέση ότι οι διακρίσεις κατά του κοινωνικού φύλου των γυναικών - κάτι που εθεωρείτο
γενικώς ως "φυσική" κατάσταση - επηρεάζουν κάθε πλευρά της ζωής. Αντί να εξετάζει το δηµόσι
τοµέα - τους πολιτικούς παραδοσιακούς θεσµούς - για να βρει την απάντηση στο γιατί οι 
καταπιέζονται σε παγκόσµια κλίµακα, θέτει κατευθείαν το αξίωµα ότι "το προσωπικό είναι πολιτικό
και εξετάζει µε ποιο τρόπο ελέγχεται η ανθρώπινη αναπαραγωγή από θεσµούς όπως ο γάµο
αναγκαστική ετεροφυλοφιλία και η µητρότητα. Οι απλές µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο τοµέα δε
µπορούν ν' αγγίξουν καν την βαθύτερη ουσία της καταπίεσης.

Οι Ριζοσπάστριες Φεµινίστριες είναι γυναίκες που προέρχονται κατευθείαν από το Κίνηµα
Απελευθέρωση των Γυναικών χωρίς να έχουν καµία σύνδεση µε άλλα πολιτικο-φιλοσοφικά
συστήµατα και θέλουν να φτιάξουν ένα εντελώς νέο κοινωνικό σύστηµα. Γι' αυτό το λόγ
συγκροτούνται σε µικρές χωρίς ηγεσία οµάδες - µέλη ενός κινήµατος αλλιώτικου, οργανωµέν
οριζόντια, χωρίς προσυµφωνηµένη µονοµερή φιλοσοφία, ούτε ένα κεντρικά σχεδιασµένο πλάνο, ούτ
καν συµφωνούν στο πως θα καθορίσουν τους στόχους τους.

Όλες πιστεύουν ότι το κίνηµα πρέπει να συγκροτείται αυτόνοµα και µόνο από γυναίκες. Βάλλουν κατά
της πατριαρχίας και των ανδροκεντρικών και ανδροκρατούµενων θεσµών και επικρίνουν τους άν
επειδή όλοι τους επωφελούνται από την καταπίεση των γυναικών. Έτσι όλες συµφωνούν ότι ε
αναγκαίος ένας κάποιος διαχωρισµός, µια χωριστική συγκρότηση. Μερικές σαν ένα προσωρινό
στάδιο, άλλες ως το πρώτο βήµα προς µία κοινωνία γυναικών. Οι Ριζοσπάστριες Φεµινίστρ
δηµιουργούν φεµινιστικές εναλλακτικές δραστηριότητες: από χωριστές κοινότητες γυναικών
επιχειρήσεις - όπως καφενεία, βιβλιοπωλεία και δισκογραφικές εταιρείες - ως νέα θρησκευτικά
σχήµατα και υπηρεσίες υγιεινής µε στόχο την ανάδειξη ενός γυναικείου πολιτισµού. Όλα αυτ
συνιστούν ένα επαναστατικό τρόπο ζωής όχι µόνο γιατί βοηθούν τις γυναίκες να αποκτούν 
διαχειρίζονται ανάγκες που δεν κάλυπτε η πατριαρχική κοινωνία αλλά και να οικοδοµούν µια
φεµινιστική κοινωνία.

Η ανάγκη για µια γυναικοκεντρική ανάλυση προέκυψε από τη συνεχή αµφισβήτηση των δοµών και
των αξιών που έχουν κατασκευαστεί από τους άνδρες. Αναζητώντας µια διαφορετική από τη
πατριαρχία µορφή, οι ριζοσπάστριες φεµινίστριες θέλουν να ανακτήσουν τις αξίες που είχ
χαρακτηριστεί γυναικείες και είχαν υποτιµηθεί στις ανδροκρατούµενες κοινωνίες.
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Από τις Ριζοσπάστριες προήλθαν οι Επαναστάτριες Φεµινίστριες.

 

Σεξουαλικά Φιλελεύθερος Φεµινισµός

Ο σεξουαλικά φιλελεύθερος φεµινισµός είναι ένα ρεύµα που διαµορφώθηκε στις αρχές της δεκαετία
του `80 στην Αµερική. Αρχικά, δηµιουργήθηκε ως µια απάντηση στις ενέργειες των φεµινιστρ
τάσσονταν κατά της πορνογραφίας προσπαθώντας να την θέσουν στο επίκεντρο µιας φεµινιστ
εξήγησης της γυναικείας καταπίεσης.
Αυτή η περίοδος (αρχές δεκαετίας `80) των έντονων αντιπαραθέσεων µεταξύ των σεξουαλ
φιλελεύθερων φεµινιστριών και των φεµινιστριών που τάσσονταν κατά της πορνογραφίας είναι
γνωστή ως «Φεµινιστικός Σεξουαλικός Πόλεµος».
’λλες, λιγότερο ακαδηµαϊκές σεξουαλικά φιλελεύθερες φεµινίστριες δεν έρχονται σε αντιπαράθεση
άλλες φεµινίστριες αλλά κατευθείαν µε οτιδήποτε εκείνες θεωρούν ως πατριαρχικό έλεγ
σεξουαλικότητας.
Οι σεξουαλικά φιλελεύθερες φεµινίστριες επικεντρώνονται στην ιδέα ότι η σεξουαλική απελευθέρωση
είναι βασική συνιστώσα της γυναικείας απελευθέρωσης. Γι� αυτό κι εναντιώνονται στις όποιες
νοµικές ή κοινωνικές ενέργειες για τον έλεγχο των σεξουαλικών δραστηριοτήτων µεταξύ
συναινούντων ενηλίκων, όταν αυτές οι ενέργειες προέρχονται από την κυβέρνηση, άλλες φεµινίστριες,
αντίπαλους του φεµινισµού ή από κάθε άλλο θεσµό.
Οι σεξουαλικά φιλελεύθερες φεµινίστριες αγκαλιάζουν τις οµάδες των σεξουαλικών µει
υποστηρίζοντας την αξία της σύναψης συµµαχιών µε µέλη οµάδων � στόχων όσων είναι σεξ
αρνητικοί και συνδέονται µε το σεξουαλικά θετικό κίνηµα.

 

Σοσιαλιστικός Φεµινισµός

Ο Σοσιαλιστικός Φεµινισµός γεννήθηκε στην Ευρώπη στα µέσα της δεκαετίας του `80.

Οι Σοσιαλίστριες Φεµινίστριες είναι γυναίκες που προέρχονται από το µαρξιστικό σοσιαλιστικό
κίνηµα, αλλά συνδυάζουν τη µαρξιστική θεωρία µε τις ριζοσπαστικές φεµινιστικές απόψεις κ
επιδιώκουν ταυτόχρονα την ταξική και τη γυναικεία απελευθέρωση. Πιστεύουν, όπως και 
ριζοσπάστριες φεµινίστριες, ότι "το προσωπικό είναι πολιτικό" και αρνούνται το διαχωρισµό δηµόσιου
- ιδιωτικού. Προσπαθούν να διευρύνουν την έννοια του υλισµού µε ό,τι συνεπάγεται για τις γυναίκες ο
όρος "αναπαραγωγικές λειτουργίες των γυναικών": σεξουαλικότητα, γάµος, οικογένεια, που θεωρούν
ότι είναι τα βασικά στοιχεία της καταπίεσής τους, να προκαλέσουν το κατεστηµένο και ν
προετοιµάσουν το δρόµο προς µια µετα-επαναστατική, µη σεξιστική κοινωνία - αν και ξέρουν πολύ
καλά ότι ο σεξισµός δεν σταµατά µόνο µε την ατοµική επιλογή.

Όπως και οι Ριζοσπάστριες, θεωρούν ότι το κίνηµα πρέπει να είναι αυτόνοµο χωρίς κοµµατικές κα
άλλες δεσµεύσεις και να αποτελείται µόνο από γυναίκες.

Πέρα από τη σεξιστική καταπίεση των γυναικών αναγνωρίζουν και άλλες πηγές καταπίεσης:
εθνικότητα, το χρώµα, τη φυλή, την ηλικία, την κοινωνική τάξη, τη θρησκεία, την αναπηρία: το
διαπερνά όλες αυτές τις κατηγορίες και οι γυναίκες καταπιέζονται διπλά. Και ως γυναίκες και ως
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άτοµα που ανήκουν σε µια ορισµένη οµάδα.

Θεωρούν ότι κάθε θέµα είναι και γυναικείο, γι' αυτό δεν θέλουν ούτε µπορούν να χωρίσουν το
γυναικείο ζήτηµα από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό θέµα. Και έτσι, ενώ πιστεύουν ότι οι γυναίκες
πρέπει να οργανώνονται γύρω από τη δική τους καταπίεση, υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητε
συµµαχίες µε άλλες σοσιαλιστικές και αριστερές οµάδες.

 

Φιλελεύθερος Φεµινισµός

Οι Φιλελεύθερες Φεµινίστριες δέχονται ότι η απελευθέρωση των γυναικών µπορεί να
πραγµατοποιηθεί χωρίς να γίνουν βασικές αλλαγές στην οικονοµική και πολιτική δοµή τ
καπιταλιστικής δηµοκρατίας. Υποστηρίζουν την αρχή "των ίσων δικαιωµάτων" και επιζητούν
επεκταθούν και στις γυναίκες οι αρχές του τρίπτυχου ελευθερία - ισότητα - δικαιοσύνη. Θεωρούν ότι
οι γυναίκες κρίνονται πρώτα ως φύλο, και µετά ως άνθρωποι, αντίθετα από τους άνδρες που κρίνοντ
από τα έργα τους. Οι διακρίσεις εναντίον των γυναικών θα σταµατήσουν µε νοµοθετικές βελτιώσεις
και την εκπαίδευση. ∆ίνουν έµφαση στη σηµασία των "θετικών διακρίσεων" και των δικτύ
αλληλεγγύης. Επιδιώκουν συµµαχίες στα πλαίσια του συστήµατος και την ενσωµάτωση των
γυναικείων θεµάτων σ' όλους τους τοµείς. Προσπαθούν να διαµορφώσουν την κοινή γν
παρουσιάζοντας περισσότερες και θετικότερες εικόνες γυναικών από τα Μ.Μ.Ε. και τα σχολικά
βιβλία. Αποφεύγουν να αναφέρονται στις γυναίκες ως φύλο εκτός αν πρόκειται για θέµατα που
αφορούν τη µητρότητα. Ανταποκρίνονται στις άµεσες ανάγκες των γυναικών δηµιουργώντας
καταφύγια κακοποιηµένων και βιασµένων γυναικών, παιδικούς σταθµούς κ.α. ∆ίνουν µεγάλη σηµασία
στην προσωπική εξέλιξη κι επιτυχία.

 

 

 

ΜΙΚΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Ο φεµινισµός εµφανίστηκε αρχικά στην Ευρώπη κατά τον 18ο αιώνα, την περίοδο της Γαλλικής
Επανάστασης.
Το 1789, η Φελισιτέ ντε Κεραλιό παρουσίασε ένα Τετράδιο παραπόνων των γυναικών και ακολούθησε
η Ολέµπ ντε Γκουζ το 1791 µε µια ∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων των γυναικών στην οποία
υποστηριζόταν το αίτηµα όλων των αστικών και πολιτικών δικαιωµάτων και προβάλλονταν οι
ιδεολογικοί λόγοι που βρίσκονταν στη βάση των διεκδικήσεων αυτών. Την περίοδο εκείνη
εµφανίστηκαν στη Γαλλία πολλές γυναικείες λέσχες, οι οποίες αντιπροσώπευαν τις πρώτες τολµηρές
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εκδηλώσεις της φεµινιστικής ιδέας, που άρχιζε να επιβάλλεται ως κίνηµα.
Στο µεταξύ, η φεµινιστική ιδέα άρχισε να κερδίζει έδαφος και στην Αγγλία: το 1792 η Μαίρη
Ούλστονκραφτ έγραψε το βιβλίο «∆ιεκδίκηση των δικαιωµάτων των γυναικών». Οι ιδέες από τις
οποίες εµπνεόταν η συγγραφέας υποστηρίχτηκαν ξανά και διαδόθηκαν, στο δεύτερο µισό του 19ου
αιώνα από τον Τζων Στούαρτ Μιλ.
Ο Τζων Στούαρτ Μιλ ήταν ο πρώτος ’γγλος βουλευτής που παρουσίασε στο Κοινοβούλιο (1866) ένα
υπόµνηµα µιας γυναικείας επιτροπής για την αναγνώριση του δικαιώµατος της ψήφου στις γυναίκες.
Από τότε η κατάκτηση του δικαιώµατος της ψήφου άρχισε να θεωρείται ο πρώτος αντικειµενικός
σκοπός, η αφετηρία για άλλες κατακτήσεις. Ιδρύθηκαν πολλοί φεµινιστικοί σύλλογοι στο Λονδίνο,
στο Μάντσεστερ, στο Μπρίστολ, κ.α. Επικεφαλής της γυναικείας κίνησης ήταν η Λυδία Μπέκερ.
Το 1903 σχηµατίστηκε µια πραγµατική οργάνωση, η WSPU (Women�s Sosial and Political Union)
µε πρωτοβουλία της Έµελιν Πάνκχερστ. Η γυναικεία αυτή εταιρεία � της οποίας τα µέλη
ονοµάστηκαν «σουφραζέτες» - υιοθέτησε ένα νέο σύστηµα στην ιστορία του διεθνούς φεµινισµού: την
πάλη. ’ρχισε µε τη διατάραξη των συνεδριάσεων των βουλευτών και κατάληξε στον εµπρησµό
δηµόσιων κτιρίων, σιδηροδρόµων, ταχυδροµικών γραφείων. Οι σουφραζέτες έγιναν πολλές φορές
στόχος γελοιοποιήσεων, αλλά και φυλακίστηκαν και δηµιούργησαν πολλές σοβαρές δυσκολίες στις
κρατικές αρχές. Μόνο µετά τον Α` Παγκόσµιο πόλεµο (1918) οι Αγγλίδες απόκτησαν δικαίωµα
ψήφου. Χρειάστηκαν αγώνες 50 ετών και 2584 υποµνήµατα. Στο µεταξύ είχαν ήδη κερδίσει δικαίωµα
ψήφου οι γυναίκες κάποιων σκανδιναβικών χωρών και της Ρωσίας. Μετά τις Αγγλίδες, πέτυχαν το
δικαίωµα της ψήφου και οι Αµερικανίδες (1920). Ακολουθούν και οι γυναίκες άλλων χωρών.
Στις Η.Π.Α. επίσης η πάλη για το δικαίωµα της ψήφου ήταν µακροχρόνια. Η γέννηση του
φεµινιστικού κινήµατος έγινε το 1848, όταν στην Νέα Υόρκη µια οµάδα γυναικών, µε επικεφαλής τη
Λουκριτία Μοτ και την Ελίζαµπεθ Κάντυ Στάντον, συγκάλεσαν το πρώτο συνέδριο στην ιστορία του
φεµινιστικού κινήµατος για να παρουσιάσουν µια ∆ιακήρυξη Αισθηµάτων (κατά το πρότυπο της
∆ιακήρυξης της Ανεξαρτησίας), αληθινό πρόγραµµα του µελλοντικού φεµινιστικού κινήµατος, στην
οποία, εκτός από το αίτηµα της πολιτικής ψήφου, παρουσιάζονταν οι περιορισµοί που επιβάλλονταν
στις γυναίκες στις σπουδές, στην εργασία, στο γάµο κλπ.
Το 1869 η Ελίζαµπεθ Κάντυ Στάντον και η Σούζαν ’ντονυ ίδρυσαν την «Εθνική Οργάνωση για τη
γυναικεία ψήφο» που είχε σκοπό να πετύχει τροποποίηση του Οµοσπονδιακού Συντάγµατος ώστε να
εξασφαλίζει τη γυναικεία ψήφο. Συγχρόνως µια άλλη φεµινιστική οµάδα ίδρυσε την «Αµερικανική
Οργάνωση για τη γυναικεία ψήφο», που επιδίωκε την κατάκτηση του δικαιώµατος της ψήφου µε τις
τροποποιήσεις των συνταγµάτων των διαφόρων Πολιτειών.
Τον Αύγουστο του 1854 η Φρειδερίκη Μπρέµερ δηµοσίευσε στους «Τάιµς» µια έκκληση για διεθνή
συνεργασία των γυναικών. Έτσι, προετοιµάστηκε το πρώτο ∆ιεθνές Συνέδριο Γυναικών στην
Ουάσιγκτον, το 1888. Η Εκτελεστική Επιτροπή του έθεσε τις βάσεις της παραπέρα πορείας του
διεθνούς φεµινιστικού κινήµατος.
Η 8 του Μάρτη 1857 είναι µέρα � ορόσηµο για το παγκόσµιο φεµινιστικό κίνηµα. Την ηµέρα εκείνη
οι εργάτριες ιµατισµού της Νέας Υόρκης ξεσηκώθηκαν για πρώτη φορά σαν εργαζόµενες γυναίκες,
έκαναν απεργία και διαδήλωσαν στους δρόµους διαµαρτυρόµενες για τους άθλιους όρους δουλειάς. Η
αστυνοµία τις χτύπησε.
Το 1910 η Γερµανίδα επαναστάτρια Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε στο Σοσιαλιστικό Συνέδριο της
Κοπεγχάγης να κηρυχθεί η 8 του Μάρτη σαν παγκόσµια αγωνιστική µέρα της γυναίκας. Κι από τότε
γιορτάζεται σ� όλο τον κόσµο.
Στην Ευρώπη η είσοδος συνεχώς περισσότερων γυναικών στη βιοµηχανία παρουσίασε έντονα το
πρόβληµα της γυναικείας χειραφέτησης στα εργατικά κόµµατα. Ο Καρλ Μαρξ και κυρίως αργότερα ο
Μπέµπελ υποστήριζε την ανάγκη της αναγνώρισης των αστικών πολιτικών δικαιωµάτων των
γυναικών, αν και έκφρασε την πεποίθηση ότι µόνο µε τη δηµιουργία της σοσιαλιστικής κοινωνίας θα
ήταν δυνατή η απόλυτη χειραφέτησή τους. Παρόµοια, οι Γερµανίδες φεµινίστριες θεωρούσαν ότι µόνο
ο σοσιαλισµός θα εξασφάλιζε τελικά τη γυναικεία χειραφέτηση και αγωνίστηκαν ενεργητικά για την
επικράτησή του.
Πέρα από το δυτικό κόσµο, εµφανίζεται ο φεµινισµός και στην Κίνα. Η Κίου Τζιν που έζησε στα τέλη



Ρούλα Σκούταρη http://users.otenet.gr/~scoutari/feminismos.htm

8 από 9 1/4/2008 4:39 πµ

του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, αναπτύσσει πλούσιο και πολύπλευρο έργο. Η τολµηρή
Κινέζα απευθύνεται στις συµπατριώτισσές της δίνοντας εξαιρετική σηµασία στην αλληλεγγύη µεταξύ
των γυναικών σαν κινητήρια δύναµη της πάλης τους για τη χειραφέτηση. Χειραφέτηση που δεν
πρόκειται ποτέ να τους την παραχωρήσουν οι άντρες, αν οι ίδιες δεν παλέψουν για να την επιβάλουν.
Από το 1900 ιδρύονται σ� όλη την Κίνα σύλλογοι ενάντια στο δέσιµο των ποδιών, το έργο των
οποίων προβάλλεται από τον προοδευτικό Τύπο που αφιερώνει όλο και περισσότερο χώρο στην
ισότητα των φύλων. Την ίδια εποχή κάνει την πρώτη εµφάνισή του ο κινέζικος φεµινιστικός Τύπος και
παράλληλα αναπτύσσεται µια στρατευµένη γυναικεία λογοτεχνία που βάζει σαν στόχο το ξύπνηµα των
συνειδήσεων.
Η Ελλάδα δεν έµεινε ανεπηρέαστη απ� όλη αυτή την φεµινιστική κίνηση. Στις 8 του Μάρτη του
1887 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της «Εφηµερίδος των Κυριών» από την Καλλιρρόη Παρρέν που
υπήρξε και η πρώτη Ελληνίδα δηµοσιογράφος. Το 1911 η Παρρέν πρωτοστάτησε στην ίδρυση του
«Λυκείου των Ελληνίδων», που είναι και η πρώτη συστηµατική προσπάθεια στην Ελλάδα γυναικείας
δράσης και χειραφέτησης.
Ο οργανωµένος αγώνας για την πολιτική χειραφέτηση της Ελληνίδας άρχισε το 1920 µε την ίδρυση
του «Συνδέσµου για τα δικαιώµατα της γυναικός», µε αποκλειστικό σκοπό ν� αγωνιστεί για την
πολιτική, κοινωνική και οικονοµική εξύψωση της γυναίκας µε τον άντρα. Ο Σύνδεσµος ήταν τµήµα
της µεγάλης διεθνούς οργάνωσης υπέρ της γυναικείας ψήφου «International Woman Suffrage
Alliance». Πρόεδρος του Συνδέσµου εξελέγη η Μαρία Νεγρεπόντη και Αντιπρόεδρος η Αύρα
Θεοδωροπούλου. Κάθε ∆ευτέρα συγκεντρώνονταν και έκαναν οµιλίες και συζητήσεις, στις οποίες
έπαιρναν µέρος όχι µόνο γυναίκες αλλά και άντρες φεµινιστές.
Το 1924 κυκλοφόρησε ο «Αγώνας της Γυναίκας». Μηνιαίο δελτίο του Συνδέσµου Ελληνίδων υπέρ
των δικαιωµάτων της Γυναικός. Στην πρώτη σελίδα του πρώτου φύλλου γράφει: «ΖΗΤΟΥΜΕ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΣΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΑΝ∆ΡΑ». Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Αύρα Θεοδωροπούλου.
Το 1926 ιδρύεται η «Σοσιαλιστική Οργάνωση Γυναικών», τµήµα του «Σοσιαλιστικού Κόµµατος της
Ελλάδος» και του «∆ιεθνούς Συµβουλίου Σοσιαλιστριών». Απευθύνεται κυρίως στις εργαζόµενες
γυναίκες και εκδίδει το περιοδικό «Σοσιαλιστική Ζωή».
Το δεύτερο κύµα του Φεµινισµού εµφανίζεται σε Αµερική και Ευρώπη τη δεκαετία του `60 (στην
Ελλάδα το 1975). Οι γυναίκες ονόµασαν το δικό τους κίνηµα «Κίνηµα για την Απελευθέρωση των
Γυναικών». Οι φεµινίστριες συγκροτούνται σε µικρές αυτόνοµες οµάδες χωρίς ιεραρχία, αδέσµευτες
από κάθε κοµµατικό έλεγχο και από πολιτική ή άλλη οργάνωση. Είναι οµάδες αυτοσυνείδησης,
δράσης και θεωρίας που εµφανίζονται σε χώρους δουλειάς, στα Πανεπιστήµια, σε γειτονιές, σε πόλεις,
σε σχολές. Ενώνονται µε βάση ένα θέµα κοινού ενδιαφέροντος και διαλύουν την οµάδα όταν οι µεταξύ
τους διαφωνίες είναι αγεφύρωτες � κι αυτό εξηγεί γιατί τόσες πολλές οµάδες ήταν τόσο βραχύβιες.
Οι αναλύσεις τους βασίζονται στις εµπειρίες και τη γνώση και συνδέουν το ιδιωτικό µε το δηµόσιο. Οι
γυναίκες και οι άντρες έχουν ένα προκαθορισµένο κοινωνικό ρόλο. Το κοινωνικό φύλο (gender)
κατασκευάζεται από και µε τις ιδιότητες που έχει το βιολογικό φύλο (sex): θηλυκό ή αρσενικό, οι
οποίες και προσδιορίζουν τη θέση τους στην κοινωνία. Και αυτό είναι ακριβώς που προσπαθούν να
ανατρέψουν οι φεµινίστριες. Έτσι, η καταπίεση των γυναικών µπορεί να ερµηνευθεί, ερευνηθεί,
κατανοηθεί και αλλάξει µόνο µέσα από το αυτόνοµο κίνηµα των γυναικών.
Στην εποχή µας, το φεµινιστικό κίνηµα έχει περάσει πλέον σε µια άλλη φάση. Βρισκόµαστε στην
περίοδο των δικτύων, του Ίντερνετ και του αντιπαγκοσµιοποιητικού κινήµατος. Το φεµινιστικό κίνηµα
αφού αποµαζικοποιήθηκε, κυρίως στη δεκαετία του `90, προσπάθησε και συγκρότησε τις
εναποµείνασες δυνάµεις του σε ευρύτερα δίκτυα, στις ακαδηµαϊκές σπουδές και ως κοµµάτι του
αντιπαγκοσµιοποιητικού κινήµατος. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν φεµινιστικές κινήσεις και στις άλλες
ηπείρους του πλανήτη µας πέρα από την Ευρώπη και την Αµερική.
Είναι αυτό το τρίτο κύµα του φεµινισµού; Πού θα οδηγήσει αυτή η νέα εποχή; Καµία δεν ξέρει και
καµία δεν µπορεί να προκαθορίσει το µέλλον. Ο χρόνος θα δείξει και οι ιστορικοί του µέλλοντος θα
αποτιµήσουν�



Ρούλα Σκούταρη http://users.otenet.gr/~scoutari/feminismos.htm

9 από 9 1/4/2008 4:39 πµ

(Τα στοιχεία έχουν παρθεί από την Ατζέντα Γυναικών 1997 της Ελένης Παµπούκη, από το βιβλίο της Κούλας Ξηραδάκη
Το Φεµινιστικό Κίνηµα στην Ελλάδα, από την εγκυκλοπαίδεια Νέα ∆οµή και από την Βικιπαίδεια).
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