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Πάνω απ’ όλα είχαν ανάγκη να χτίσουν τις δυνάμεις τους (δεν είναι τυχαίο οτι όλες οι 
ομάδες αναφέρονται στις αδυναμίες και ανασφάλειες τους), να οργανώσουν τις δικές 
τους δομές, και να διεκδικήσουν δυναμικά την απελευθέρωσή τους βάση των δικών 
τους επιθυμιών, χωρίς να ετεροκαθορίζονται ή να μιλάνε άλλοι γι’ αυτές. 
Οι αρχές της δεκαετίας του ‘80 ήταν μια περίοδος διεκδικήσεων και αγώνων για τις γυ-
ναίκες στην ελλάδα. Ήταν όμως και η έναρξη της σταδιακής ενσωμάτωσης των αιτη-
μάτων τους από το κράτος. Ήδη απο την περίοδο Καραμανλή, συντασσόταν μια νέα 
μεταρρυθμιστική πολιτική παράλληλα με την πορεία της ελλάδας προς την ένταξη 
στην ΕΟΚ που προέβλεπε κάποια παραπάνω τυπικά δικαιώματα στις γυναίκες. Η άνο-
δος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία έφερε μια σειρά απο νομικές μεταρρυθμίσεις που έδω-
σαν παραπάνω δικαιώματα στη γυναίκα εντός της οικογένειας καθώς και νόμους για 
τον βιασμό και την αποποινικοποίηση της έκτρωσης. 
Αυτή η μερική ικανοποίηση κάποιων γυναικείων αιτημάτων, καθώς και το γεγονός οτι 
ο λόγος και τα επιχειρήματα του αυτόνομου χώρου (όπως και πολλά απο τα μέλη του) 
ενσωματώθηκαν σε κομματικές οργανώσεις, ή στράφηκαν στην ακαδημαϊκή έρευνα 
σήμανε την σταδιακή αποδυνάμωση του γυναικείου κινήματος.
Τα αποτελέσματα αυτής της αποδυνάμωσης τα ζούμε εμείς σήμερα. Διότι το κόστος 
της απουσίας γυναικείου κινήματος είναι πολύ μεγάλο. 
Το νοιώθουμε όταν πηγαίνουμε στο γυναικολόγο και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω 
στο σώμα μας, την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό μας. Το νοιώθουμε στα σπίτια μας και 
στις οικογένειές μας όταν η ευθύνη της διαχείρισης του νοικοκυριού και των παιδιών 
πέφτει προπάντων σε μας τις γυναίκες- είτε στην ελληνίδα νοικοκυρά (άμισθη εργά-
τρια), είτε στην μετανάστρια εργάτρια που θα φροντίσει τα παιδιά και τους γέρους 
μας σε συνθήκες χαμηλόμισθης, υποτιμημένης εργασίας. 
Το νοιώθουμε απο τη δεκαετία του ‘90 μέχρι σήμερα, με την έκρηξη της βιομηχανίας 
της πορνείας όπου στρατιές γυναικών (κυρίως μετανάστριες) αναγκάστηκαν να που-
λήσουν τα σώματά τους στον έλληνα νταβατζή και πελάτη. Το νοιώθουμε όταν ανοί-
γουμε τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, τα σάιτ και τα περιοδικά και αντιμετωπίζου-
με ακόμη τη συντονισμένη οπισθοδρομική αντίδραση στις διεκδικήσεις του γυναι-
κείου κινήματος.
Κοιτάζουμε λοιπόν στην ιστορία μας και παίρνουμε έμπνευση απο την αυτόνομη ορ-
γάνωση των γυναικών και τους γυναικείους αγώνες του παρελθόντος. Θεωρούμε ότι 
η δημιουργία ένος αυτόνομου γυναικείου κινήματος ήταν πολύ σημαντική τότε, και 
είναι ακόμη σημαντική σήμερα, και ότι οι γυναικείες ομάδες ήταν και θα είναι κομβι-
κό χαρακτηριστικό αυτών των αγώνων. 
Στο κείμενο αυτοπαρουσίασης της, η συντακτική ομάδα της σφίγγας κλίνει με τον 
εξής επίλογο:

-Τι ελπίζουμε; 
Να μην αφομοιωθούμε, να μην παγιδευτούμε και κυρίως λόγο της γυναικείας μας 
ανασφάλειας, να μην αποθαρρυνθούμε, δηλαδή να εξαφανιστούμε.
Επιλέγουμε να είμαστε σε γυναικεία ομάδα για να μπορούμε να υπάρχουμε, να δι-
εκδικούμε και να μαχόμαστε. Ορατές και καθόλου εξαφανισμένες.
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Η σφίγγα κυκλοφόρησε μόλις ένα τεύχος, τον Ιούλη του 1980. Η γυναίκες που 
εξέδωσαν το περιοδικό προέρχονταν απο γυναικείες ομάδες που δραστηρι-
οποιήθηκαν στο χώρο του Αυτόνομου Γυναικείου Κινήματος που ξεπήδησε 
στην ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του ’70. 

Η περίοδος στην οποία εκδόθηκε το τεύχος είναι σημαντική για την ιστορία αυτού 
του κινήματος. Είχε προηγηθεί η πτώση της δικτατορίας το 1974 και εξακολουθού-
σε να επικρατεί μια ατμόσφαιρα έντονης πολιτικοποίησης. Είχε ήδη δημιουργηθεί η 
Κίνηση για την Απελευθέρωση των Γυναικών (1975) που είχε συσπειρώσει γυναίκες 
που διαχώρισαν σαφώς τη θέση τους από τις τότε υπάρχουσες κομματικές, ιεραρχι-
κές γυναικείες οργανώσεις. Είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται πλήθος αυτόνομων 
γυναικείων ομάδων εντός και εκτός των πανεπιστημίων, που επηρεασμένες απο τα 
νέα φεμινιστικά κινήματα σε άλλες χώρες, αναγνώριζαν την ανάγκη για έναν αυτό-
νομο γυναικείο αγώνα που θα πρότασσε τη γυναικεία απελευθέρωση (οχι μόνο χει-
ραφέτηση), παράλληλα με τον αντικαπιταλιστικό αγώνα. Είχαν μόλις προηγηθεί οι 
μαζικές φοιτητικές καταλήψεις του Δεκέμβρη 1979 κατά των εκπαιδευτικών μεταρ-
ρυθμίσεων της κυβέρνησης Καραμανλή, όπου οι ιδέες των κινημάτων από τα 60es-
70es (μαζί και οι ιδέες του δεύτερου κύματος) αποκτούσαν περαιτέρω δημοτικότη-
τα στους φοιτητικούς χώρους και επεκτείνονταν σε χώρους έξω απο το πανεπιστή-
μιο. Ομάδες γυναικών δραστηριοποιούνταν σε γειτονιές, σε  φοιτητικούς και εργα-
σιακούς χώρους και έφτιαχναν δικά τους στέκια, καφενεία, Σπίτια Γυναικών στην Α-
θήνα και σε άλλες πόλεις της ελλάδας. Tον Μάρτη 1980, λίγους μήνες πριν εκδοθεί η 
σφίγγα, γυναικείες ομάδες στην Αθήνα που είχαν αρχικά συσπειρωθεί γύρω απο την 
Επιτροπή Αγώνα για την Αλλαγή του Οικογενειακού Δικαίου, οργάνωσαν την πρώτη 
δημόσια συγκέντρωση και πορεία στις 7 & 8 Μάρτη 1980 με αφορμή την Ημέρας της 
Γυναίκας. Η μαζικότητα και ο ενθουσιασμός γύρω από αυτή την κίνηση θα αποτελέ-
σει το πρώτο βήμα για μια σειρά δημόσιων παρεμβάσεων των αυτόνομων γυναικεί-
ων ομάδων, σε θέματα όπως  η βία, ο βιασμός, και το δικαίωμα στην έκτρωση.
Το κείμενο που αναδημοσιεύουμε παρακάτω, είναι ένα άρθρο απο τη σφίγγα στο ο-
ποίο αυτοπαρουσιάζονται κάποιες απο αυτές τις ομάδες που δραστηριοποιήθηκαν 
στην Αθήνα. Είναι ένα στιγμιότυπο του αυτόνομου γυναικείου κινήματος λίγο αφό-
του έχει κάνει τις πρώτες μαζικές, δημόσιες παρουσίες του, πριν ακόμη ο λόγος και 
τα επιχειρήματά του αρχίσουν να αφομοιώνονται απο το κράτος και τους θεσμούς 
του, με την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία την αμέσως επόμενη χρονιά (1981).  Στο 
άρθρο παρουσιάζονται 12 ομάδες, εμείς επιλέξαμε αποσπάσματα ενδεικτικά από 
τέσσερις. 
Διαβάζοντας την παρουσίαση της κάθε ομάδας, γίνεται ξεκάθαρη η μεγάλη ανάγκη 
και σημασία που είχε αυτή η νέα μορφή γυναικείας ομάδας για τον αγώνα των γυναι-
κών κατά της καταπίεσης τους, ανάγκη που εμείς από τη θέση μας αναγνωρίζουμε 
ότι υπάρχει και σήμερα. 
Οι γυναίκες αυτές συνειδητοποίησαν ότι μόνο μέσω αυτόνομων γυναικείων ομάδων 
θα μπορούσαν να μιλήσουν για την ειδική συνθήκη καταπίεσης των γυναικών στον 
καπιταλισμό, και να αποκτήσουν συνείδηση για την συλλογική και προσωπική τους 
κατάσταση. Είχαν ανάγκη να βρεθούν με άλλες γυναίκες, να σπάσουν την απομόνω-
ση και την περιθωριοποίηση μέσα στο σπίτι και την οικογένεια, αλλα και μέσα στους 
ανδροκρατούμενους πολιτικούς και εργασιακούς χώρους που ήταν κάθε άλλα παρά 
υποστηρικτικοί στον αγώνα τους.

Για το πρώτο τεύχος της «σφίγγας», ζητήσαμε από τις αυτόνομες ομάδες γυναι-
κών που υπήρχαν στην Αθήνα, ένα κείμενο παρουσίασης της μέχρι τώρα πο-
ρείας τους και δουλειάς τους. Μερικές είτε δεν μπορέσαμε να τις βρούμε, είτε 
εκείνες δεν μπόρεσαν να μας δώσουν κάτι. Πέρα απ αυτό, οι δυνατότητές μας 

δε μα επέτρεψαν να έρθουμε σε επαφή με ομάδες άλλων πόλεων. Ελπίζουμε ότι μέ-
χρι την επόμενη φορά θα μας έχει σταλεί κάτι κι απ' αυτές.

Έτσι αφήνουμε στη «σφίγγα» ένα χώρο ανοιχτό σε σκέψεις, δουλειά ή τέλος πά-
ντων οτιδήποτε θελήσει μια ομάδα να μας στείλει.

ΟΜΑΔΑ γύνΑΙκΩν ΠΕΙρΑΙΑ

Το Φλεβάρη του 1980 μια συντροφιά νέων γυναικών στον Πειραιά, αποφασίσαμε, 
κάνοντας πιο συγκεκριμένη μια διάχυτη και ασχημάτιστη ανάγκη μας που κιόλας 

υπήρχε, να συγκροτήσουμε μια γυναικεία ομάδα. Κι αυτό γιατί θέλαμε να ενισχύσου-
με την επαφή μας, να συζητάμε τα προσωπικά μας προβλήματα –που καθόλου δεν 
είναι μόνο προσωπικά – να αναζητήσουμε τη δική μας γλώσσα, φυσιογνωμία, τον γυ-
ναικείο εαυτό μας.

ςφίγγα |

τεύχος 1, Ιούλης 1980

Φεμινιστικά και άλλα

Αυτόνομες Γυναικείες Ομάδες
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Ένα άλλο στοιχείο, υπήρξε το γεγονός ότι από καιρό, παράλληλα και με τον απόηχο 
της ύπαρξης και δράσης άλλων ομάδων της Αθήνας και έχοντας διαπιστώσει την έλ-
λειψη μιας γυναικείας φωνής και παρουσίας στο χώρο του Πειραιά, θελήσαμε να σπά-
σουμε τον πάγο και να υψώσουμε και τη δική μας φωνή.

Παράλληλα η Κ.Δ.Γ.1 Πειραιά, θέλοντας να φτιάξει μια επιτροπή νέων γυναικών πρό-
τεινε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, πλαισιώνοντας την επιτροπή.  Από τις 
πρώτες κουβέντες που κάναμε πάνω σε αυτήν την πρόταση της Κίνησης, φάνηκε ότι η 
συμμετοχή μας σε μια τέτοια επιτροπή δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί, μια που θεω-
ρούσαμε ότι θα πρεπε να προχωρήσουμε στην αναζήτηση και την ανάπτυξη της δικής 
μας φυσιογνωμίας και προβληματικής, της δικής μας έκφρασης και δράσης.

Έτσι προχωρήσαμε στη συγκρότηση της Ομάδας Γυναικών Πειραιά, αποφασίζο-
ντας ταυτόχρονα να βρούμε ένα δικό μας χώρο.

Σήμερα, μετά δυο μήνες ύπαρξης και λειτουργίας (είμαστε γύρω στις δεκαπέντε 
που συμμετέχουμε στην ομάδα), έχουμε ξεκαθαρίσει πολύ πιο συγκεκριμένα τους 
στόχους και το περιεχόμενο της ομάδας μας, που κινούνται στα πλαίσια της αυτοσυ-
νείδησης και μιας κοινής αναζήτησης των τρόπων που θα μας οδηγήσουν μέσα από 
μια πορεία –συχνά οδυνηρή- στη όλο και μεγαλύτερη κατάκτηση της απελευθέρωσης 
μας, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ζωής.

Παράλληλα, προσπαθούμε να χουμε μια παρουσία στο χώρο του Πειραιά, που α-
κόμα δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τις μορφές που μπορεί να πάρει. Κάποια πρώτα της βή-
ματα ήταν η προκήρυξη που βγάλαμε στις 31 του Μάρτη για την αντισύλληψη και κά-
ποιες εξορμήσεις με συνθήματα σε κεντρικούς χώρους του Πειραιά.

Στις πολύ άμεσες επιδιώξεις μας είναι η διαμόρφωση ενός δικού μας χώρου, όπου, 
όχι μόνο θα μπορούμε να βρισκόμαστε και να συζητάμε μεταξύ μας, αλλά που φιλο-
δοξούμε να γίνει ένα στέκι νέων γυναικών.

Και αυτό που έχουμε κιόλας κατακτήσει: αγαπιόμαστε μεταξύ μας.

ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤρΙΩν ΙΑΤρΙκΗΣ

Η ομάδα φοιτητριών ιατρικής δημιουργήθηκε το Δεκέμβρη του ΄78 από πέντε γυ-
ναίκες. Ξεφύτρωσε, θα λέγαμε. Σ' ένα χώρο παραδοσιακό, αυστηρό, ανδροκρα-

τούμενο. Σε μια εποχή που δεν κουνιόταν φύλλο μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτός από 
την ομάδα γυναικών Νομικής. Στον εξωπανεπιστημιακό χώρο, το γ.κ. αντιπροσώπευ-
αν οι παραδοσιακές γυναικείες οργανώσεις και η κίνηση για την Απελευθέρωση της 

Γυναίκας. Αυτές που ξεκινήσαμε τη ομάδα, πολύ λίγα ξέραμε για το γυναικείο κίνημα. 
Καμία επαφή δεν είχαμε με τις γυναικείες οργανώσεις. Είχαμε όμως πίσω μας, ατέλειω-
τες συζητήσεις κατ' οίκον και μπόλικη αγανάκτηση και αγωνία. Αγωνία να μιλήσουμε 
με άλλες γυναίκες, για τη μιζέρια της καθημερινής μας ζωής, για τις προσωπικές μας 
σχέσεις για το άγχος της επαγγελματικής μας αποκατάστασης. Για τις οδυνηρές εμπει-
ρίες της κοινωνικής μας ζωής, και την σχέση μας με μια επιστήμη σαφώς διαχωρισμέ-
νη σε αντρικούς και γυναικείους τομείς.

Η πρώτη μας εμφάνιση σαν «ομάδα φοιτητριών Ιατρικής» ήταν μια ηρωική «έφοδος» 
στο χώρο της σχολής μας, που ξεκίνησε από την ανάγκη μας να γνωρίσουμε (έστω και 
σε χοντρικές γραμμές) τις απόψεις και τις διαθέσεις των συναδέλφων μας. Μοιράσαμε ε-
ρωτηματολόγια για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με ερωτήσεις γύρω από την οικο-
γένεια, τις σεξουαλικές σχέσεις, το επάγγελμα, τον συνδικαλισμό. Η ανταπόκριση (μάλ-
λον φτωχή) και οι απαντήσεις μας έπεισαν ότι είχαμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Συνεχί-
σαμε ψάχνοντας. Πολύ λίγα πράγματα είχαμε ξεκαθαρίσει και κάναμε πολλά λάθη στην 
αρχή. Ρίξαμε βάρος στις εμφανίσεις μας προς τα έξω και υποτιμήσαμε την ανάγκη της ε-
σωτερικής λειτουργίας μας. Στραφήκαμε προς τον χώρο μας, μάλλον απροετοίμαστες, 
με εκδηλώσεις «παραδοσιακές» θα λέγαμε. Πάντως αρκετά ωφεληθήκαμε και απ αυτές. 
Φτιάξαμε κείμενα μόνες μας, βγήκαμε στα αμφιθέατρα και μιλήσαμε. Σπάσαμε τα τείχη 
σιωπής που μας περιέβαλαν, γίναμε υποκείμενα σε μια διαδικασία που ξεκινούσε πρώτη 
φορά από μας. Μιλήσαμε για τα δικά μας, τα καθημερινά, τα παρεξηγημένα, μέσα σε μια 
ατμόσφαιρα υπερπολιτικοποίησης, πολύ πριν ανακαλύψει ο φοιτητικός χώρος πόσο 
πολιτικά είναι τα «προσωπικά» προβλήματα.

Αυτές οι εμφανίσεις μας, μας βοήθησαν να ρθουμε σε επαφή με αρκετές φοιτήτριες, 
που μας πλησίασαν. Ήρθαν κοντά μας και δύο άντρες, καλοπροαίρετα. Για ένα διάστη-
μα παρακολούθησαν τη δουλειά μας χωρίς να υπάρξουν προβλήματα. Ίσως γιατί εκεί-
νη την πρώτη εποχή ήμασταν κι εμείς διστακτικές, απρόσωπες στις συζητήσεις μας. Σή-
μερα πιστεύουμε ότι η αντρική παρουσία δεν έχει καμία θέση στις γυναικείες ομάδες.

Συνεχίζουμε μόνες μας λοιπόν. Συναντάμε αδιέξοδα, έχουμε ανεπάρκειες. Προσπα-
θούμε να μιλήσουμε μεταξύ μας πιο ανοιχτά, πιο ελεύθερα, διώχνοντας από πάνω μας 
τους φόβους, τις προκαταλήψεις, την άγνοια, που είναι η ουσία της διαστρεβλωμένης 
γυναικείας μας «φύσης». Ξεπεράσαμε την αγωνία να γίνουμε αποδεκτές από τον χώρο 
μας, αν και το έχουμε καταφέρει σε ένα βαθμό.

Σαν ομάδα φοιτητριών Ιατρικής, δεν μεταφέρουμε απλά στον χώρο μας τις εμπει-
ρίες μας σαν γυναίκες. Καθημερινά δεχόμαστε την πρόκληση από τα μαθήματα εκεί-
να που ασχολούνται με την σεξουαλικότητα και τον βιολογικό μας ρόλο. Γυναικολο-
γία και Παιδιατρική με σαφέστατο ιδεολογικό στίγμα και περιεχόμενο, που διαιωνί-
ζουν την διαστρέβλωση της σεξουαλικότητάς μας και της βιολογικής μας ιδιαιτερότη-
τας. Τώρα που οι γυναίκες συνειδητοποιούμε την ανάγκη να γνωρίσουμε το σώμα μας, 
τώρα που η καταπίεση του γυναικολόγου έγινε πια αβάσταχτη, τώρα που οι νέες μητέ-
ρες αγωνίζονται ενάντια στην ιδεολογική βία που τις προσδιορίζει κοινωνικά, τώρα κι 
εμείς οι φοιτήτριες της ιατρικής αρνιόμαστε να μένουμε απαθείς μπροστά στην προ-
ετοιμασία τόσο τη δική μας όσο και των αντρών συναδέλφων μας να γίνουμε εμείς οι 
μελλοντικοί καταπιεστές του ίδιου μας του φύλου. Γινόμαστε εμείς, αυτές που στον ι-
διαίτερο χώρο μας πολεμάμε την ιδεολογία του γυναικολόγου και του παιδίατρου, ι-
δεολογία που καταπιέζει και βασανίζει τη γυναίκα στις πιο σημαντικές εκφράσεις της 
(σεξουαλικότητα, εγκυμοσύνη, μητρότητα).

Και κάτι τελευταίο και πολύ ουσιαστικό είναι η αίσθηση που μας δίνει η ζωή μέσα 
στην ομάδα μας. Η αίσθηση ότι δεν είμαστε πια μόνες μας, ότι είναι τόσο ωραίο να α-
ποχτάς σχέσεις με γυναίκες… Σχέσεις που ξεπερνάν κατά πολύ το κλασικό «η καλύτε-
ρή μου φίλη στο γυμνάσιο», σχέσεις που αρνιούνται την τρομοκρατία και τις αναστο-
λές της αντρικής παρουσίας (…) Κάτι που ελάχιστα το χαμε νιώσει μέχρι τώρα, μαθη-
μένες να πασχίζουμε κάθε στιγμή να πείσουμε σαν «γυναίκες», ν' αρέσουμε σαν «γυ-
ναίκες», να σβήσουμε τις άλλες «γυναίκες»…

γύνΑΙκΕΙΑ ΟΜΑΔΑ

Στην ομάδα είμαστε περίπου δέκα γυναίκες. Όλες εκτός από μια που μένει μόνη της 
«έχουμε οικογένεια» γονείς, αδέλφια, σύζυγο, ή σύζυγο και παιδιά. Ο τρόπος που 

λειτουργεί η «ομάδα» μας δεν είναι αυτός που θα θέλαμε. Είμαστε περισσότερο γνω-
στές, που συζητάμε πάνω σε πάρα πολλά κοινά ή ιδιαίτερα προβλήματα.

Δεν καταφέραμε να λειτουργήσουμε ποτέ όσο συλλογικά θα θέλαμε. Δεν κάναμε ή 
δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο «πρακτικό» εκτός απ την μπροσούρα 
για το οικογενειακό δίκαιο που βγάλαμε. Το φυλλάδιο αυτό βγήκε χωρίς μεγάλη βε-
βαιότητα για τη χρησιμότητά του σχετικά με μας και τις άλλες γυναίκες. Εκφράζει μάλ-
λον προσωπικές και αρκετά μονόπλευρες απόψεις σχετικά με ένα τόσο σοβαρό και 
πολύπλευρό θέμα όπως είναι η οικογένεια. Δεν τολμήσαμε να θίξουμε σε βάθος με-
ρικά απ' τα βασικότερα θέματα και προπαντός το βασικότερο, τη σεξουαλικότητα σε 
σχέση με την οικογένεια.

Βγάλαμε αυτό το φυλλάδιο νομίζοντας ότι πρέπει να εκφραστεί και μια άλλη άποψη 
σχετικά με την οικογένεια και το οικογενειακό δίκαιο, εκτός από την επίσημη των γυ-
ναικείων σωματείων. Γράψαμε αυτό που αισθανόμαστε και καταλαβαίνουμε στην κα-
θημερινή μας ζωή.
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Ξεκινήσαμε διαβάζοντας τα άρθρα χωρίς να μαστε «ειδικοί». Αισθανθήκαμε ότι 
τα άρθρα ήταν έξω από «μας». Αρχίσαμε να συζητάμε το πρόβλημα της οικογένει-
ας και διαπιστώσαμε ότι αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα, που γύρω του και μέσα 
του βρίσκονται όλα τα άλλα. Θέλουμε πολύ να αρχίσουμε μια κουβέντα μ' αυτά τα 
θέματα και μ' άλλες γυναίκες που έχουν τα ίδια προβλήματα. Ίσως έτσι θα μπορέ-
σουμε πιο εύκολα να μικρύνουμε το χάσμα ανάμεσα στις επιθυμίες μας και στην 
πραγματικότητα.

ΕκΔΟΤΙκΗ ΟΜΑΔΑ γύνΑΙκΩν

Η Εκδοτική Ομάδα Γυναικών δεν εκπροσωπεί μια συγκεκριμένη τάση του φεμινι-
στικού κινήματος, με την έννοια ότι δεν έχει ολοκληρωμένες απόψεις γύρω από 

τις διαφορετικές επιλογές για μια στρατηγική της γυναικείας απελευθέρωσης. Αυτό 
που την καθορίζει σαν ομάδα είναι μια κοινή οπτική και μια κοινή μεθοδολογία για 
την αναζήτηση του περιεχομένου της γυναικείας απελευθέρωσης. Μια μεθοδολογία 
που υπαγορεύεται από την πεποίθηση ότι η απελευθέρωση των γυναικών δεν απαι-
τεί μόνο την κατάργηση των υλικών συνθηκών που την επιβάλλουν αλλά και μια βα-
θιά μεταβολή στη συνείδηση και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η Εκδοτική Ομάδα Γυναικών αποτελείται από τέσσερις γυναίκες που δουλεύουν 
συλλογικά από το πρώτο στάδιο της συζήτησης και επιλογής των βιβλίων ως το τελευ-
ταίο στάδιο της τελικής επεξεργασίας της κάθε έκδοσης. Η μέθοδος αυτή συλλογικής 
δουλειάς δεν είναι απλώς απόρροια πρακτικών αναγκών αλλά στηρίζεται στην πεποί-
θηση μας ότι η δουλειά μιας γυναικείας εκδοτικής ομάδας έχει ένα διττό χαρακτήρα: 
από τη μια, αποτελεί μια προσπάθεια διάδοσης του προβληματισμού γύρω από τη θε-
ωρία του γυναικείου ζητήματος και από την άλλη γίνεται αφορμή για τον προβλημα-
τισμό και τη συνειδητοποίηση των ίδιων των γυναικών της ομάδας. Έτσι, οι εισαγωγές 
που προτάσσονται σε κάθε βιβλίο έχουν σαν στόχο όχι μόνο να βοηθήσουν στην κρι-
τική αφομοίωση των θέσεων που εκφράζει κάθε συγγραφέας, αλλά και να εκφράσουν 
τον προβληματισμό και τις συζητήσεις που προκάλεσαν μέσα στην ίδια την ομάδα οι 
θέσεις αυτές. Κι αυτό γιατί η θεωρία του φεμινισμού δεν είναι μια ακαδημαϊκή ενασχό-
ληση «ειδικών περί το γυναικείο ζήτημα», αλλά μια καθημερινή προσπάθεια κατανόη-
σης όλων όσων συνθέτουν την καταπίεση των γυναικών –προσπάθεια που αποτελεί α-
ναπόσπαστο κομμάτι της θέλησης μας για την εξάλειψη της καταπίεσης αυτής.

ΑύΤΟνΟΜΗ ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΦύλΟΦΙλΩν γύνΑΙκΩν

Το παρακάτω κείμενο μας το στείλε η ομάδα ομοφυλόφιλων γυναικών, μια απ' τις 
δύο λεσβιακές ομάδες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.

Βιταμίνη αυγού και κανάρια
Η γυναικεία ομοφυλοφιλία υπήρχε στην Ελλάδα από πάντα, όπως υπήρξε και σε 

κάθε κοινωνικό σχηματισμό, σε κάθε χώρα και σ' όλες τις εποχές. Μόνο που η φαλ-
λοκρατική, πατριαρχική κοινωνία επιβάλλοντας τη δική της σεξουαλικότητα (κι ένα 
κομμάτι της αποτελεί η αντρική ομοφυλοφιλία, βλέπετε και την ευρύτατη εξάπλωσή 
της στην αρχαία Ελλάδα) «έσβησε» από το χάρτη τελείως τη γυναικεία σεξουαλικότη-
τα (περιλαμβανομένης και της γυναικείας ομοφυλοφιλίας), μην αναγνωρίζοντάς της 
καμία αυτόνομη έκφραση.

Δεν είναι λοιπόν αξιοπερίεργο που αυτού του είδους η κοινωνία φαλλοκρατών α-
ναγνωρίζει την ύπαρξη αντρικής ομοφυλοφιλίας (αν και τη θεωρεί «διαστροφή»), 
αλλά εννοεί να αγνοεί συστηματικά τη γυναικεία ομοφυλοφιλία. Την αγνοεί σαν α-
νώριμη έκφραση σεξουαλικότητας και την απορρίπτει σαν ελλιπή σεξουαλική πρά-
ξη, τις μόνες δε φορές που δεν την αγνοεί, τη χρησιμοποιεί σαν ισχυρό διεγερτικό για 
την πραγμάτωση της δικής της ικανοποίησης.

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αρχίζουν να δημιουργούνται ομάδες ομοφυλόφιλων 
γυναικών με σκοπό τη διεκδίκηση της ελεύθερης έκφρασης της σεξουαλικότητας 
των λεσβιών, καθώς και την κατάργηση της ιδιαίτερης καταπίεσης που υφίστανται 
από μέρους της δεδομένης κοινωνίας.

Στη σημερινή κοινωνία οι κυριότεροι θεσμοί όπως το κράτος , η οικογένεια, το σχο-
λείο, η εκκλησία χρησιμοποιούν τους θεσμούς τους για να καταστείλουν την έκφρα-
ση της γυναικείας σεξουαλικότητας και συνακόλουθα και της ομοφυλοφιλίας. Πα-
ράλληλα, οι θεσμοί αυτοί ασκούν έντονη ψυχολογική πίεση και μεταχειρίζονται με 
μεγάλη επιτυχία τους ιδεολογικούς τους μηχανισμούς για ν' αλλοτριώσουν βαθύτατα 
τις γυναίκες (βλέπε και μέσα ενημέρωσης).

Μ αυτόν τον τρόπο διαμορφώνονται μέσα στους κόλπους των σημερινών κοινωνι-
ών δύο ειδών κυρίαρχα πρότυπα:

Α) Το αντρικό πρότυπο –άσκηση εξουσιαστικών δυνάμεων σε όλους τους τομείς 
και στον σεξουαλικό επομένως (η δυνατότητα έκφρασης σεξουαλικότητας με τις σχε-
τικές ελευθερίες ανήκει στους άντρες, όπως και η εξουσία, σ' όλο της το πλάτος ανή-
κει και ασκείται αποκλειστικά απ' αυτούς).

Β) Το γυναικείο πρότυπο –ολοκληρωτική υποταγή της γυναίκας στην αντρική ε-
ξουσία, παίζοντας από τα πριν τους κατασκευασμένους ρόλους της υπηρέτριας, του 
σκεύους ηδονής, της παιδοποιητικής μηχανής, της παιδοκόμου, της παιδαγωγού, 
κλπ. (η δήθεν «σεξουαλική απελευθέρωση» που οφείλεται σ' ένα βαθμό στη βελτί-

ωση των αντισυλληπτικών μέσων, δεν είναι σε τελευταία ανάλυση, παρά ένα μπού-
μερανγκ, που στρέφεται ενάντια στην πραγματική απελευθέρωση των γυναικών).

Εφόσον και οι λεσβίες μεγαλώνουν σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα, η προσπάθεια 
που χρειάζεται να καταβάλουν για να μη μπουν στο καλούπι του δεδομένου γυναι-
κείου προτύπου είναι πολύ μεγαλύτερη και το τίμημα της ανάλογο. Γιατί τούτο δεν 
σημαίνει ότι καταφέρνουν πάντα να μην εσωτερικεύσουν τους επιβαλλόμενους από 
τα πάνω ρόλους. Συνηθέστερα, σύμφωνα, με τη διαδικασία ταυτοποίησης, υποχρεώ-
νονται να υιοθετήσουν τον αντρικό η το γυναικείο ρόλο. Πολύ δε περισσότερο αφού 
κάνουν αναγκαστικά ατομική προσπάθεια.

Ζώντας σε αυτήν την κοινωνία, οι λεσβίες αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήμα-
τα που η παραπάνω κοινωνία τους βάζει επιτακτικά: Δεν μπορούν να δηλώσουν  την 
ιδιαίτερη σεξουαλική τους προτίμηση χωρίς τον κίνδυνο της απόρριψης τους από το 
κοινωνικό σύνολο. Κινδυνεύουν κάθε στιγμή να «αποκαλυφθούν» από την οικογένεια 
(με τα συνακόλουθα δράματα που αυτό συνεπάγεται λόγω της επικρατούσας ιδεολο-
γίας), στην εργασία τους (κι αυτό ισοδυναμεί με απόλυση, «στιγματισμό» και αδυνα-
μία να ξαναβρούν δουλειά), δέχονται την κατακραυγή, όχι μόνο του κοινωνικού κορ-
μού γενικά, αλλά και των μικρότερων ομάδων στο βαθμό που θα χαρακτηριστούν «α-
νώμαλες» από κείνες, π.χ. φίλους κλπ. Απορρίπτονται από τους θεσμούς σαν μη υγιή 
στοιχεία, με αποτέλεσμα να περιχαρακώνονται στα στενά πλαίσια της μοναξιάς, γεγο-
νός που επαυξάνει τα ψυχικά τραύματα και τη δημιουργία φαύλου κύκλου. Η περιθω-
ριοποίηση από την πλευρά του κοινωνικού συνόλου σπρώχνει τη λεσβία στο γκέτο.

Το γκέτο όμως είναι μια πρόσκαιρη λύση στην απομόνωση της λεσβίας γιατί δεν 
της επιλύνει (;) το πρόβλημα. Αντίθετα αισθάνεται την προσωπικότητά της να διχάζε-
ται και να παίρνει πολλές φορές μορφές σχιζοφρενικές.

Γι αυτό λοιπόν μέσα από έναν ατομικό και συλλογικό αγώνα αλλαγής της κοινωνικής 
δομής, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια προς τα έξω, για 
να απαιτήσουμε και να πετύχουμε την ελεύθερη και ισότιμη έκφραση της προσωπι-
κότητάς μας. Άρα προχωρούμε άμεσα στη διαδικασία απογκετοποίησης των λεσβιών.

(...)
Επειδή οι λεσβίες είναι πρώτα απ' όλα γυναίκες, με όλα τα ιδιαίτερα προβλήματά 

τους (των γυναικών) κι επειδή το πρόβλημα των προτύπων απασχολεί όλες τις συνει-
δητοποιημένες γυναίκες που αρνούνται την άσκηση εξουσίας σε βάρος τους, μόνο και 
μόνο επειδή είναι γυναίκες, γι' αυτό το Λεσβιακό κίνημα εντάσσεται στο Φεμινιστικό.

Από το Φεμινιστικό οριοθετείται ως προς το ότι οι λεσβίες εκφράζουν μια διαφο-
ρετική πλευρά της γυναικείας σεξουαλικότητας και η αναγκαιότητα ξεχωριστού Λε-
σβιακού κινήματος απορρέει απ αυτό ακριβώς το γεγονός.

Η πραγμάτωση όμως των στόχων αυτών δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο όπως το-
νίσαμε σε μια διαφορετικού τύπου κοινωνία. Οι λεσβίες εντάσσονται στο πλέγμα των 
δυνάμεων που αγωνίζονται για μια αντιεξουσιαστική κοινωνία.

Καλούμε όλες τις λεσβίες να αγωνιστούν για απελευθέρωση της σεξουαλικότητας, 
για γκρέμισμα των ταμπού και για κατάργηση των ρόλων, των προτύπων και κάθε μορ-
φής εξουσίας.  

1 Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών: Οργάνωση-ομπρέλα που συσπείρωνε κυρίως γυναίκες της 
αριστεράς


