
ΟμΑδΑ γυνΑικΩν νΟμικΗς 

Το ζητούμενο της αυτονομίας δεν εξαντλούνταν όμως μόνο στις οργανωτικές 
δομές, μέσω της δημιουργίας δηλαδή αυτόνομων και αμιγώς γυναικείων ομά-
δων, αλλά διεκδικούνταν και στη θεωρία, στη μαχητική δίψα για γνώση και για 
εκείνο το θεωρητικό υπόβαθρο που θα ήταν ικανό να εμπλουτίσει και να δυ-
ναμώσει τις απόψεις των φεμινιστριών. Σε αυτή τους την προσπάθεια, οι προ-
γόνισσές μας μελέτησαν την ιστορία και τη θεωρία του γυναικείου κινήματος 
στην ευρώπη. Επιπλέον, αντιμετώπισαν κι αυτές με τη σειρά τους με κριτικό 
τρόπο τις ερμηνείες που έδιναν οι αριστερίστικες οργανώσεις στο μαρξιανό 
έργο και ειδικότερα στη θέση των γυναικών εντός της αντίθεσης κεφαλαίου 
– εργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν να συγκροτήσουν ένα πρώτο σώμα γνώσης 
γύρω από τις ρίζες της γυναικείας εκμετάλλευσης και να αποκτήσουν τα δικά 
τους εργαλεία παρέμβασης στην ελληνική πραγματικότητα. 
Αξίζει τέλος να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο δελτίο, οι φοιτήτριες της 
Νομικής αναγνωρίζοντας εξαρχής την προνομιακή ταξική τους θέση σε σχέ-
ση με άλλες ομόφυλές τους, το ότι δηλαδή ήταν από τις λίγες γυναίκες που 
σπούδαζαν την εποχή εκείνη στην ανώτατη εκπαίδευση, επέλεξαν, εκκινώντας 
από τις δικές τους εμπειρίες και δίχως να το παίζουν ειδικές και ηγέτιδες, να μι-
λήσουν για τα δικά τους προβλήματα. Πέτυχαν συνεπώς να παρέμβουν με έναν 
πολύ ζωντανό και εύστοχο τρόπο στο Πανεπιστήμιο, αναδεικνύοντας πτυχές 
της γυναικείας καταπίεσης, από το αμφιθέατρο μέχρι το σπίτι, από τις σεξου-
αλικές σχέσεις εντός των οργανώσεων μέχρι το νοικοκυριό. Επιτεύγματα δηλα-
δή πολύ σημαντικά, αν σκεφτεί καμιά τη φτώχια των απόψεων του φοιτητικού 
κινήματος στις μέρες μας.

 Ευχαριστούμε θερμά τον Γ.Τ. που μας έχει στο νου του, φυλάσσοντας έτσι στην άκρη τούτη την μπροσούρα για 

λογαριασμό της μιγάδας και του Αρχείου 71 που συλλέγει υλικό του κινήματος

Είμαστε μια ομάδα φοιτητριών που ασχολούμαστε με την ανάλυση της γυναι-
κείας θέσης στην κοινωνία μας, και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο, σκοπεύο-
ντας στην απόδειξη του μύθου της γυναικείας κατωτερότητας, και επομένως 
στη γυναικεία απελευθέρωση.

Αποτελούμαστε μόνο από γυναίκες: Πιστεύουμε πως εμείς είμαστε που καταπιεζό-
μαστε και γι’ αυτό σε μας πέφτει το βάρος της ανάλυσης όλων των πτυχών της καταπί-
εσής μας και των προβλημάτων μας.

Αναγνωρίζουμε την ύπαρξη και άλλων καταπιεζόμενων ομάδων μέσα στον καπι-
ταλισμό, καθώς και ότι και οι άντρες προσβάλλονται από τις απαιτήσεις τη κοινωνί-
ας, προσπαθώντας και αυτοί να ανταποκριθούν στο δοσμένο τους ρόλο. Επειδή όμως 
ακριβώς αυτός ο ρόλος είναι προνομιούχος και μέσα από αυτόν  περνάει η δική μας 
καταπίεση, πιστεύουμε πως από μόνοι τους οι άντρες δεν πρόκειται να αναιρέσουν τη 
θέση τους αυτή- αν δεν υπάρξει μια δυναμική πίεση από τη μεριά των γυναικών, μια 
«ενεργητική απαίτηση».

Πώς θα φτάσουμε σ’ αυτή τη διεκδίκηση επίλυσης των προβλημάτων μας, σ’ αυτή 
την απαίτηση.

Πρώτα και κύρια διανύοντας μια πορεία μεταξύ μας συζητήσεων, απαραίτητων για 
να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να εκφράσουμε τις εμπειρίες μας, να διαπιστώσουμε 
την κοινότητα των εμπειριών μας κι επομένως να τις βγάλουμε από το στάδιο το προ-
σωπικό και να τις μεταφράσουμε με όρους πολιτικούς και κοινωνικούς. Να ανακαλύ-
ψουμε δηλαδή πως «ό,τι θεωρούσαμε προσωπικό δίλημμα είναι μια κοινωνική κατά-
σταση και γι’ αυτό αποτελεί ένα πολιτικό πρόβλημα» (Τζούλιετ Μίτσελ «Η εποχή της γυ-
ναίκας» κεφ. «Συνειδησιακή ανάπτυξη»)

Έτσι κερδίζουμε κιόλας πολλά πράγματα: Ξεπερνάμε την απομόνωσή μας και τη με-
ταξύ μας ανταγωνιστικότητα, ενωνόμαστε σε κάτι κοινό…Μιλάμε… Η συμμετοχή εδώ 
των αντρών, δηλαδή αυτών που κατέχουν τον λόγο, μαζί και το γεγονός της μη κοινό-
τητας των εμπειριών (άρα της έλλειψης άμεσης κατανόησης), θα δρούσε ανασταλτικά 
στη δική μας έκφραση.

Βγάζουμε έτσι σιγά- σιγά από μέσα μας, ανακαλύπτουμε, τις άπειρες όψεις της κα-
ταπίεσής μας και συνειδητοποιούμε πως αυτή «δεν είναι μια αφηρημένη ηθική κατά-

Ψηφίδες Μνήμης από το Αρχείο 71
Στη στήλη αυτή δημοσιεύουμε υλικό από το αυτόνομο φεμινιστικό κίνημα στην 
ελλάδα της περιόδου 1975-1985. Όπως γράφαμε και στο προηγούμενο τεύχος, 
η μεταπολίτευση είχε να επιδείξει έναν πλούτο αγώνων, γέννημα των συσσωρευ-
μένων αντιθέσεων που διέτρεχαν την ελληνική κοινωνία καθώς αυτή εξερχόταν 
από το χωροφυλακίστικο μακροχρόνιο καθεστώς της εθνικοφροσύνης. Σημα-
ντικό κομμάτι του πλούτου και σημαντική δική μας κληρονομιά ήταν η ανάδυση 
των ιδεών και των αγώνων του φεμινιστικού κινήματος. 
Αναδημοσιεύουμε εδώ το δελτίο που εξέδωσε η Ομάδα Γυναικών Νομικής με τίτ-
λο «Για την αυτονομία μας» κάπου στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Πρόκειται για 
ένα εξαιρετικό κείμενο που παρουσιάζει τους λόγους για τους οποίους το φεμι-
νιστικό κίνημα πρέπει να παλέψει για την αυτονομία του. Το κείμενο καταδείχνει, 
καταρχάς, το εύρος του αναβρασμού και του ριζοσπαστισμού που επικρατούσε 
στο χώρο της άκρας αριστεράς την περίοδο εκείνη. Η ιδεολογία και η δομή των 
οργανώσεων όπως και οι απόψεις του αναρχικού χώρου δεν χωρούσαν τις ανη-
συχίες και τα προβλήματα των γυναικών. Το γυναικείο ζήτημα υποβιβαζόταν σε 
δευτερεύον ζήτημα του ταξικού αγώνα και οι συντρόφισσες μοιραία αντιμετωπί-
ζονταν ως νεροκουβαλήτριες της ταξικής πάλης και ως «ανάπαυση των αγωνι-
στών». Ή στη χειρότερη, αναγκάζονταν να υιοθετήσουν τους ανδρικούς κώδι-
κες συμπεριφοράς προκειμένου να καταξιωθούν. Η ανάγκη της αυτονομίας του 
φεμινιστικού κινήματος πατούσε λοιπόν πάνω σε υπαρκτές αντιθέσεις, όπως θα 
φανεί παρακάτω, και στην περίπτωση των φοιτητριών πήγαζε από τη θέση τους 
μέσα στο Πανεπιστήμιο, στις σχέσεις αντρών – γυναικών εντός του φοιτητικού 
κινήματος αλλά και έξω απ’ αυτό, στην οικογένεια και το σπίτι. Γι’ αυτούς τους 
λόγους αυτόνομες γυναικείες ομάδες συναντάμε την εποχή εκείνη και σε άλ-
λους πανεπιστημιακούς χώρους (στη Φιλοσοφική, την Ιατρική, το Βιολογικό).

 Για την αυτονομία μας
σταση, αλλά μια κοινωνική και ιστορική εμπειρία…» (Σίλα Ρόουμπαθαμ, Η συνείδηση 
της γυναίκας μέσα στον αντρικό κόσμο). Αυτήν ακριβώς την εμπειρία θα προσπαθή-
σουμε να σκιαγραφήσουμε εδώ με λίγα λόγια, σαν μια πρώτη κοινοποίηση των σκέψε-
ων και των προβληματισμών μας. Απευθυνόμαστε στον φοιτητικό χώρο ακριβώς εί-
μαστε φοιτήτριες. Πιστεύουμε στην κοινότητα των γυναικείων προβλημάτων ανεξάρ-
τητα από τάξεις κοινωνικές, χώρους, ηλικίες, ότι δηλαδή η αντίθεση άντρα-γυναίκας, 
σε βάρος της δεύτερης, διαπερνά κάθετα ολόκληρη την κοινωνία. Ταυτόχρονα όμως 
αναγνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες που η γυναικεία καταπίεση εμφανίζεται στους επι-
μέρους τομείς.

Αυτό που πιστεύουμε δεν είναι βέβαια ότι εμείς οι γυναίκες είμαστε όμοιες, ίδιες με 
τους άντρες. Δεν παραβλέπουμε τις ανατομικές και λειτουργικές μας διαφορές. Όμως 
αρνούμαστε να δεχτούμε την διαφορετικότητά μας σαν κατωτερότητα, αρνούμαστε 
να δεχτούμε σαν αναγκαία απόρροια της φυσικής μας κατασκευής (αδύνατοι μυς, λε-
πτός σκελετός κλπ) και των λειτουργιών μας (περίοδος, εγκυμοσύνη, τεκνοποιία) και 
την κοινωνική κατωτερότητα. Γιατί το με ποιες ιδιότητες εντασσόμαστε στην κοινω-
νία δεν εξαρτιέται από τα γονίδια, την «φύση» μας, αλλά από τον ρόλο που πρέπει να 
παίξουμε μέσα σε αυτήν, ρόλο δευτερεύοντα, κατώτερο από εκείνον του άντρα: ισχύ-
ει μια κοινωνική αξιολόγηση των ιδιομορφιών της φυσικής μας κατασκευής. Και πάνω 
σ’ αυτήν ακριβώς την κοινωνική αξιολόγηση δομείται και ολόκληρη η διαφορετική μας 
ανατροφή, η οποία αρχίζοντας κιόλας από τις πρώτες μέρες της ζωής μας, προσανατο-
λίζεται στην ανάπτυξη ορισμένων μόνο χαρακτηριστικών, αυτών που θα αποτελέσουν 
τη «γυναικεία φύση». Τα απαλά χρώματα (ροζ και πάλι ροζ από την κούνια), τα παιχνί-
δια (όλα όσα ανταποκρίνονται στις «φυσικές μας κλίσεις» σαν μέλλουσες μητέρες και 
νοικοκυρές), οι νουθεσίες για τα καθαρά φορεματάκια που πρέπει να διατηρούμε, για 
τη βοήθεια της μαμάς στις δουλειές, για το παιχνίδι στο σπίτι, σαν αυτό που μας αρμό-
ζει καλύτερα, παρά στο δρόμο… η αντίληψη ότι το σπίτι είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος μας, 
ενώ η έξω κοινωνία με τις αντιθέσεις της, τα προβλήματά της, την πολυπλοκότητα των 
δομών της, είναι πεδίο άλλου, του άντρα. Το μεγάλο βάρος, κιόλας από τα πρώτα μας 
βήματα, στην εξωτερική μας εμφάνιση, στην καλλιέργεια της πεποίθησης ότι αυτή εί-
ναι που μετράει σε μας τις γυναίκες, περισσότερο απ’ ό,τι οι πνευματικές μας ικανότη-



τες. Η εκπαίδευση εξάλλου τονίζει το φυλετισμό, συμπληρώνει και σταθεροποιεί τη δι-
αφορετικότητα-κατωτερότητά μας.

Έτσι σιγά-σιγά, μεγαλώνοντας μέσα στο ρόλο που μας έχει υπαγορέψει η κοινωνία, 
φτάνουμε να δικαιώσουμε την αρχική κοινωνική αξιολόγηση. Πια είμαστε κάπως φτι-
αγμένες είμαστε «γυναίκες», πια διαθέτουμε όλα τα «χαρακτηριστικά του φύλου μας». 
Είμαστε εμείς που δεν ενδιαφερόμαστε για την πολιτική- εμείς που δεν έχουμε ιδέα για 
την οικονομία, την τεχνολογία, τις φυσικές επιστήμες- εμείς που περνάμε την εφηβεία 
μας όχι προσπαθώντας να καλλιεργήσουμε το μυαλό μας, αλλά συζητώντας ώρες ατε-
λείωτες και για τις ελαχιστότερες κινήσεις της άλλης μπάντας, των αγοριών- εμείς που 
χρησιμοποιούμε την εξωτερική μας εμφάνιση σαν αξία ανταλλακτική, εμείς που ζηλεύ-
ουμε η μια την άλλη μέχρι θανάτου –εμείς που αγωνιζόμαστε για την κοινωνική μας δι-
καίωση, δηλαδή την κατάκτηση ενός αρσενικού με κάποια προσόντα- εμείς που προ-
σφερόμαστε τα αφελή θύματα της διαφήμισης χιλιάδων προϊόντων είτε για την καλύ-
τερη εκπλήρωση του ρόλου μας  σαν νοικοκυράς, είτε κύρια για να βελτιώσουμε την 
εξωτερική μας εμφάνιση και να διατηρήσουμε επ’ άπειρον την επιδερμίδα των είκο-
σι χρόνων. Εμείς που ψηφίζουμε τον πιο ωραίο άντρα, χωρίς να ενδιαφερόμαστε ιδιαί-
τερα για την πολιτική του τοποθέτηση, κρίνοντας έτσι κι εμείς, όπως οι άλλοι κρίνουν 
εμάς… εμείς που δεν διαθέτουμε «πρακτικό μυαλό», εμείς που δεν ξέρουμε να μιλή-
σουμε για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, εμείς, εμείς εμείς οι γυναίκες.

Εμείς ιδιαίτερα που τελειώσαμε το γυμνάσιο στα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευ-
ση του 1974 και που ήδη είμαστε σε κάποια προνομιακή θέση σε σχέση με άλλες ομό-
φυλές μας -σπουδάζουμε- κιόλας από τις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου αλλά κύρια 
με την είσοδό μας στο Πανεπιστήμιο πέσαμε σ’ ένα περιβάλλον έντονης πολιτικοποί-
ησης. Μπήκαμε σε αριστερές παρατάξεις και οργανώσεις. Προσπαθώντας να εξομοι-
ωθούμε με τους άντρες συμφοιτητές μας και συναγωνιστές μας, απαρνηθήκαμε τελεί-
ως όλα εκείνα τα εξωτερικά στοιχεία που μέχρι τότε μας χαρακτήριζαν «γυναίκες». Οι 
φούστες αντικαταστάθηκαν με το τζην παντελόνι και το κοτλέ. Οι χρωματιστές μπλού-
ζες καταδιώχτηκαν –πια φοράγαμε κι εμείς τα μουντά αντρικά χρώματα: γκρι, καφέ, 
μαύρο, μπλε και πάλι μπλε. Όσο για τα πρόσθετα μπιχλιμπίδια μας, τα δαχτυλίδια μας, 
τα βραχιόλια, τα σκουλαρίκια, οι βαφές των ματιών μας, όλα αυτά περιφρονήθηκαν και 
γράφτηκαν στα μαύρα κατάστιχα. Φορέσαμε τη στολή (το πένθιμο σύνολο του τζην 
και του σκούρου πουλόβερ και μοντγκόμερυ, το έσπαγε πότε-πότε ένα πέθιμο κασκόλ, 
κι αυτό όμως όχι τόσο αθώο, αφού έδειχνε τις πολιτικές μας πεποιθήσεις), ντυθήκαμε 
πάλι ένα καινούργιο ρόλο για να μπορέσουμε να υπάρξουμε στις καινούργιες συνθή-
κες. Δεν προσέχαμε πια τόσο την εξωτερική μας εμφάνιση –τουλάχιστον προσπαθού-
σαμε να δείχνουμε μανιωδώς αδιάφορες σ’ αυτό και ατημέλητες- καθόμασταν στα κα-
φενεία μαζί με τ’ αγόρια, παίζαμε κανένα κομπολογάκι, ίσως τάβλι. Με το που αρχίζα-
με κάποια κουβέντα, νιώθαμε υποχρεωμένες να ανάψουμε και ένα τσιγάρο. Σχολιάζα-
με τις άλλες γυναίκες με λόγια αντρικά, τις βλέπαμε με μάτια αντρικά: ήταν οι «γκόμε-
νες», οι απολίτικες. Πολιτικοποίηση και σεξουαλικότητα έμοιαζαν δυο πράγματα τελεί-
ως αντίθετα κι εμείς διαλέγαμε ανεπιφύλακτα το πρώτο.

Διανύαμε περίοδο ισότητας, έτσι πιστεύαμε. Προσπαθούσαμε να διαβάσουμε κι εμείς 
βιβλία πολιτικά, να μάθουμε για τον Μαρξισμό, να παρακολουθούμε τις εφημερίδες και 
ταυτόχρονα παλεύαμε (κάπως πιο καλυμμένα από παλιότερα) για τον σύντροφο που μί-
λαγε καλύτερα για όλα αυτά, που είχε μια θέση στην κομματική ιεραρχία… αναπαράγο-
ντας έτσι σ’ ένα στενότερο κύκλο την επιλογή που κι οι μητέρες μας είχαν κάνει πολλά 
χρόνια πριν, ψάχνοντας για την κοινωνική τους αποκατάσταση. Όμως νιώσαμε κάποτε 
πως ένα κείμενο πολιτικό γρήγορα το αφήναμε με αδιαφορία, πως τα διεθνή και κοινωνι-
κά γεγονότα δεν μας άγγιζαν και τόσο, πως βαρεθήκαμε ακόμα και στις διαπροσωπικές 
μας σχέσεις να μιλάμε μόνο για πολιτική… που χρησιμοποιούνταν πια σε μεγάλο βαθμό 
σαν ένα μέσο κάλυψης άλλων προβλημάτων, που έπρεπε να κουβεντιαστούν για να λυ-
θούν, και που οι σύντροφοί μας απέφευγαν συστηματικά να τα δουν… Δηλαδή συνειδη-
τοποιούσαμε την ανάγκη για ένα λόγο πιο προσωπικό, που όμως δεν χώραγε μέσα στις 
οργανώσεις μας, συνειδητοποιήσαμε την ιδιαίτερη καταπίεση σαν γυναίκες, που όμως 
δεν αναγνωριζόταν εκεί όπου η εξάλειψη της αντίθεσης εργασίας-κεφαλαίου και η επι-
κράτηση του σοσιαλισμού ήταν το α και το ω…

Μέσα από αυτή τη πορεία μαζευτήκαμε τέλος εμείς οι φοιτήτριες, κύρια της Νομι-
κής. Έχοντας ξαναανακαλύψει τις φούστες, τα σκουλαρίκια, τα ανοιχτά χρώματα, τις 
δαντέλες κι ό,τι άλλο, προσπαθώντας πια να φορέσουμε χωρίς προκατάληψη ό,τι θε-
λήσουμε. Προσπαθώντας να μη χρειαζόμαστε το κάλυμμα ενός αντρικού τρόπου συ-
μπεριφοράς, για να σταθούμε… προσπαθώντας για μια αυτόνομη ύπαρξή μας, για ένα 
γερό πάτημα στα πόδια μας… για ένα καθορισμό της προσωπικότητάς μας όπως εμείς 
θέλουμε κι όχι όπως οι άλλοι μας θέλουν.

Ψάχνουμε για τα πρωταρχικά μας εκείνα στοιχεία που συγκαλύφτηκαν στο όνομα 
της γυναικείας μας φύσης και διεκδικούμε ό,τι μας  στερήθηκε ακριβώς λόγω αυτής 
μας της φύσης…

Καλούμε τις συμφοιτήτριες που βρίσκουν να συμφωνούν μαζί μας να έρθουν κοντά 
μας… και τους συμφοιτητές να αρχίσουν επιτέλους να επανακρίνουν τη στάση τους 
και τα «προνόμιά τους» - αυτά που τους δίνουν τη δύναμη και τη δέσμευσή τους.

Το δελτίο της Ομάδας Γυναικών Νομικής. Σελιδοποιημένο και τυπωμένο με τα διαθέσιμα μέσα 
της εποχής.
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«Νόμισα πως είδα δυο ανθρώπους, αλλά ήταν μόνο ένας άντρας με τη γυναίκα του»
Ρώσικη παροιμία
«Έχει δυο παιδιά και μια κόρη»
Μάλλον ελληνικό
Συνεχίζοντας τη δουλειά που αρχινίσαμε πριν δυο περίπου μήνες σαν ομάδα γυναι-

κών στο πανεπιστήμιο επιλέξαμε, με βάση τις δικές μας ανάγκες αλλά και των υπόλοι-
πων γυναικών ή του κινήματος ακόμα, να ασχοληθούμε με το πρόβλημα της αυτονο-
μίας μας: τόσο στο προσωπικό επίπεδο –στην καθημερινή μας ζωή, στις σχέσεις με-
ταξύ μας και με τους άντρες, στο ασυνείδητό μας ως ένα βαθμό- όσο και στο πολιτικό 
επίπεδο -με την  έννοια δηλαδή της πολιτικής μας επιλογής και δράσης για ένα αυτό-
νομο φεμινιστικό κίνημα. 

Η επιλογή αυτού του θέματος ξεπήδησε τόσο από μας τις ίδιες όσο και από τα προ-
βλήματα που έβαζαν και βάζουν οι έξω από εμάς:

Κατ’ αρχήν για μας: Όταν βρεθήκαμε δεν είχαμε μεταξύ μας στενότερη προηγού-
μενη σχέση, αλλά με βάση μια μίνιμουμ κοινότητα φεμινιστικής συνείδησης, αποφα-
σίσαμε να κάνουμε μια πρώτη δουλειά μέσα στο χώρο των φοιτητριών-των, για την 
αντισύλληψη και τη γυναικεία σεξουαλικότητα. Το ότι δεν είχαμε εκ των προτέρων μια 
«πλατφόρμα» ή πιο λιανά το πρόγραμμα της επανάστασης στην κωλότσεπη, δεν το θε-
ωρούμε αλλά ούτε και ήταν, όπως αποδείχτηκε αργότερα, και μεγάλο εμπόδιο σ’ αυτή 
την πρώτη δουλειά μας. 

Κι αυτό γιατί εκείνη τη δουλειά τη βλέπαμε σαν ένα πρώτο τρόπο γνωριμίας και 
επέμβασης στο χώρο του πανεπιστημίου, γιατί τελικά την ενοποίησή μας και την από-
κτηση μιας θεωρητικοποίησης την βλέπαμε να έρχεται σαν αποτέλεσμα μιας ολόκλη-
ρης διαδικασίας φεμινιστικής πρακτικής –του προβληματισμού- και μόνον έτσι.

Όταν μετά την εκδήλωση για την αντισύλληψη μαζευτήκαμε να κουβεντιάσουμε την 
εμπειρία μας και το «τι κάνουμε παραπέρα» μπήκε το πρόβλημα απ’ όλες μας σχεδόν ότι 
δεν μπορούμε να έχουμε μια επέμβαση σε θέματα συγκεκριμένα αν δεν υπάρχει μια συ-
γκεκριμένη ιδεολογική υποδομή, ένας κάποιος θεωρητικός μπούσουλας δηλαδή, με τον 
οποίο θα μπορούμε να πιάνουμε και συγκεκριμένα προβλήματα. Και εδώ δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι η πορεία του γυναικείου κινήματος δεν βρίσκεται στα ίδια επίπεδα μ’ εκείνα 
του υπόλοιπου κινήματος. Το αντίθετο μάλιστα: ενώ δηλαδή το ουσιαστικό πρόβλημα 
του δεύτερου είναι η έρευνα για την ανακάλυψη ενός νέου τρόπου εφαρμογής της γνω-
στής ακόμα και στις γάτες φόρμουλας: πάλη των τάξεων- αντίθεση κεφαλαίου- εργασί-
ας, για μας τα πράγματα μάλλον δεν είναι έτσι. Προτού καταπιαστούμε με κάποια εφαρ-
μογή κάποιων θεωρητικών κατακτημένων, χρειάζεται να δούμε και να συνειδητοποιή-
σουμε βασικές τουλάχιστον έννοιες, να αποκρυπτογραφήσουμε την ιδιαιτερότητά μας 
σαν γυναίκες, να στηριχθούμε τέλος πάνω στη δική μας την πραγματική ζωή, την ιστο-
ρία μας, την ανάγκη μας να σταθούμε μόνες μας και ν’ αντιμετωπίσουμε συλλογικά μετα-
ξύ μας, αλλά χωρίς τη βοήθεια κανενός μπαμπά, καθοδηγητή ή ειδικού, την ανασφάλειά 
μας και τις αντιφάσεις μας, την αδυναμία μας και τη δύναμή μας.

Αυτονομία από πολιτικές οργανώσεις, γιατί:
•Γιατί το γυναικείο κίνημα από τη φύση του είναι αυτόνομο και δεν μπορεί να εντα-
χθεί σε κανένα άλλο.
•Γιατί κάποτε θα πρέπει να πάψουμε να στηριζόμαστε στους άλλους, θα πρέπει να 
σταθούμε στα δικά μας πόδια, θα πρέπει να απαλλαγούμε από το φάσμα του ΑΝΤΡΑ-
ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗ που πάνω του συνηθίσαμε ν’ ακουμπάμε και να ζητάμε τις έτοιμες λύ-
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σεις. Πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε μόνες μας αναπτύσσοντας όλες τις κρυμμέ-
νες και ξεχασμένες δυνατότητές μας. 
•Γιατί η πρακτική μας αποδεικνύει ότι όλοι οι οργανωμένοι πολιτικοί φορείς δεί-
χνουν βέβαια κάποιο ενδιαφέρον για μας, αλλά μόνο  με απώτερο σκοπό  την οικει-
οποίηση του κινήματός μας και χωρίς κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον.
•Γιατί η ίδια η δομή των σημερινών οργανώσεων, έρχεται σε σύγκρουση με τον δικό 
μας τρόπο δουλειάς και τις δικές μας προσπάθειες για μια πολύπλευρη κι ελεύθερη 
ανάπτυξή μας σαν άτομα.  
Αυτονομία από άντρες, δηλ. δουλειά χωρίς άντρες, γιατί:
•Γιατί μόνο εμείς ξέρουμε τι σημαίνει να γεννιέσαι σ’ ένα κόσμο όπου το φύλο παίζει 
τόσο καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη του ατόμου. 
•Γιατί μόνο εμείς ξέρουμε τι είναι αυτό που διαστρεβλώνει την προσωπικότητά μας 
και απονευρώνει το μυαλό μας και τις δυνατότητές μας και μόνο εμείς μπορούμε να 
παλέψουμε για να το αλλάξουμε.
•Γιατί ξέρουμε τι είμαστε, αλλά δεν ξέρουμε τί θα μπορούσαμε να είμαστε χωρίς τό-
σους αιώνες ψεύτικων αξιών, προτύπων, ειδώλων και θεωριών. 
•Γιατί πρέπει να παλέψουμε για να αποκαλύψουμε τη δικιά μας ταυτότητα, το δικό μας 
πρόσωπο, χαμένο κάτω από τις ψεύτικες παρωπίδες της μάνας, της συζύγου, της γκό-
μενας, για να ανακαλύψουμε τη δικιά μας γλώσσα και τη δικιά μας γραφή στην τέχνη.
•Γιατί πρέπει συνειδητοποιώντας και δουλεύοντας πάνω στις δικές μας εμπειρίες να 
δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε και τί να επανορθώσουμε στην αλλοτριωμένη και 
κουτσουρεμένη προσωπικότητά μας. 
•Γιατί η πάλη η δικιά μας γίνεται μέσα και θα γίνεται και μετά τον καπιταλισμό. Είναι 
μια πάλη που διαρκεί σ’ όλες τις φάσεις της καθημερινής ζωής, μια πάλη αδιάκοπη 
και ασταμάτητη. 
Προτού μπορέσουμε να συζητήσουμε τη δυνατότητα μιας κίνησης για τη γυναικεία 

απελευθέρωση, χρειαζόμαστε μια κάπως ακριβή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 
λειτουργεί η καταπίεση της γυναίκας μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. Αυτό θα μας 
βοηθήσει να καταλάβουμε τη σχέση της ψυχολογικής με την υλική καταπίεση. 

1. Ο αντρικός σωβινισμός- η στάση πως οι γυναίκες είναι οι παθητικοί και κατώτε-
ροι υπηρέτες της κοινωνίας και των αντρών- τοποθετεί τις γυναίκες ξεχωριστά από το 
υπόλοιπο της εργαζόμενης τάξης. Δεν θεωρείται ότι έχουν την ανάγκη και το δικαίωμα 
για εργασία ώστε να συντηρούν μόνες τους την οικογένεια ή τον εαυτό τους. Δεν θεω-
ρούνται ανεξάρτητες γι’ αυτό δεν έχουν «δικαίωμα για εργασία». Αυτό έχει σαν αποτέ-
λεσμα, όταν εργάζονται να τους αρνούνται το δικαίωμα να οργανωθούν και να κάνουν 
αγώνες για μεγαλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες.

2. Ξέχωρα από αυτή την άμεση, υλική εκμετάλλευση των γυναικών, η αντρική ανω-
τερότητα λειτουργεί με πιο λεπτούς τρόπους για να υποσκάψει την ταξική συνείδηση. 
Η τάση όλων των εργαζομένων να θεωρούν τον εαυτό τους σαν άντρα μάλλον –δηλ. 
δυνατό- παρά σαν εργάτη –δηλ. μέλος μιας καταπιεσμένης ομάδας, ενθαρρύνει μια 
λαθεμένη αίσθηση προνομίων και δύναμης και την ταύτιση με τον κόσμο των αντρών 
συμπεριλαμβανομένου και του αφεντικού. Έτσι οι περισσότεροι άντρες εξασκούν μια 
αδιόρατη δικτατορία πάνω στις γυναίκες, που έχει σαν αποτέλεσμα να δυναμώνει τον 
επιθετικό ατομικισμό, την αυταρχικότητα και μια ιεραρχική εικόνα των κοινωνικών 
σχέσεων- αξίες που είναι ουσιώδεις για τη συνέχιση του καπιταλισμού.

3. Οι γυναίκες υπόκεινται σε ακόμη μεγαλύτερη εκμετάλλευση με το ρόλο τους σαν 
νοικοκυρές και μητέρες, μειώνοντας έτσι το κόστος –κοινωνικό και οικονομικό- της δι-

Τα πλακάτ “δεν είμαι του πατρός μου...” και “θέλουμε σύντροφο όχι αντριλίκι” είναι από την πορεία γυναικών στις 7 Μάρτη 1980 που έγινε υπό καταρρακτώδη βροχή (αλλά και καταρρακτώδη ορμή)! 
Αίτημα η αλλαγή του πατριαρχικού και οπισθοδρομικού οικογενειακού δικαίου στην Ελλάδα. Η πορεία συνδιοργανώθηκε από τις αυτόνομες ομάδες γυναικών της Νομικής, της Φιλοσοφικής, της 
Ιατρικής,του Βιολογικού, την Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών, την Κίνηση για την Απελευθέρωση των Γυναικών και την Ομάδα Πρωτοβουλίας Γυναικών του ΟΤΕ.



ατήρησης της εργατικής δύναμης. Στη γυναίκα ανατίθεται ο ρόλος να διορθώσει τα 
λάθη του συστήματος. Αυτή πρέπει να βρει τρόπο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της 
καθημερινής συντήρησης και των χρηματικών δυνατοτήτων της οικογένειας, να παί-
ζει τον ρόλο του κοινωνικού μεσολαβητή και ειρηνιστή.

4. Όλες οι γυναίκες καταπιέζονται  σαν καταναλώτριες. Αναγκάζονται να αγοράζουν 
προϊόντα που είναι δαπανηρά καθ’ εαυτά. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της αντίληψης για 
τη ζωή που διαμορφώνεται μέσα στη συγκεκριμένη καπιταλιστική λειτουργία που ζει.

5. Όλες οι γυναίκες επίσης υπόκεινται σε σεξουαλική καταπίεση και εκμετάλλευση. 
Με το να τους αρνούνται τον έλεγχο πάνω στο ίδιο τους το σώμα, όταν σαν κορίτσια 
δεν έχουμε πληροφόρηση  για το σεξ και τον έλεγχο των γεννήσεων, όταν σαν γυναί-
κες δεν έχουμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε αν και πότε θα κάνουμε παιδιά. Όταν η 
αξία μας σαν άτομα καθορίζεται από την ικανότητα να ελκύσουμε, να κρατήσουμε, να 
ευχαριστήσουμε έναν άντρα.

Η γυναίκα κάθε τάξης αναμένεται να πουλήσει όχι μόνο το σώμα της, αλλά και τη 
ζωή της, τα ταλέντα, τα ενδιαφέροντα, τα όνειρα της σ’ έναν  άντρα. Γιατί μια γυναίκα 
είναι ένα τίποτα αν δεν είναι γυναίκα ή μητέρα κάποιου.

*(…)
Μάθαμε να ζούμε στη σιωπή, την ανεκτικότητα και την παραίτηση… Πάνω  σ’αυτή 

τη σιωπή μας και την ανεκτικότητά μας αντρώθηκε (στην κυριολεξία) αυτή η αντρειω-
μένη –πάει να πει αντροκρατούμενη- καπιταλιστική σκατοκοινωνία.

…Να ‘σαι υπάκουη και γλυκιά, να ζεις στην ανασφάλεια και στη σκιά ενός άντρα.
…Βαρεθήκαμε τη σιωπή μας, βαρεθήκαμε να ζούμε στην τρέλα που μας έχουν κα-

ταδικάσει να ζούμε, η κάθε μια χωριστά, η κάθε μια κλεισμένη στη φυλακή του σπιτιού 
της, της κουζίνας της, της διαπροσωπικής της σχέσης.

Μαθαίνουμε σιγά-σιγά να μιλάμε… η γλώσσα… μας τη στέρησαν από τα  σπάργα-
να, από την κούνια κιόλας: μας την έκλεψαν και την απαλλοτρίωσαν για να μπορούν 
έτσι πιο εύκολα να χτίσουν την εκμετάλλευση και την καταπίεσή μας… εκμεταλλευ-
μένες, καταπιεσμένες και μουγγές… το τρίπτυχο που πάνω του θα χτιστούν πατρίδα- 
θρησκεία-οικογένεια: τρία και τρία μας κάνουν έξι…

Εμείς πάντως είμαστε από τις πιο τυχερές. Μπήκαμε και στο πανεπιστήμιο και γίνα-
με και προοδευτικές -αριστερές- πολιτικοποιημένες. Πηγαίνουμε και στις γενικές συ-
νελεύσεις. Μόνο που τι περίεργο, αυτοί εδώ θέλουν να κάνουν επανάσταση στο όνο-
μά μας: μια επανάσταση χωρίς εμείς να ’χουμε  βρει και πάλι τη μιλιά μας. Πάλι κι εδώ, 
εγώ κάνω τον χειρώνακτα και αυτοί τη σκεπτόμενη κεφαλή. Και πάλι εγώ είμαι ο πο-
λίτης δεύτερης κατηγορίας, η οπισθοφυλακή του κινήματος. Περίεργη ισότητα αλή-
θεια… πάλι και δω, κάποιοι άλλοι μιλάνε στη θέση μου, κάποιοι άλλοι καθορίζουν, ορι-
οθετούν και δίνουν λύσεις στις ανάγκες μου.

Η πολιτική μου συμμετοχή «δια την αλλαγήν την ριζικήν της κοινωνίας» είναι το να 
χτυπάω με τις ώρες κείμενα στη γραφομηχανή που οι καθοδηγητές μου έγραψαν, να φτι-
άχνω κάμποσες ντουζίνες σάντουιτς για τις γιορτές του πολιτιστικού συλλόγου, να κου-
βαλάω τα πακέτα με τις αφίσες όταν οι σύντροφοι τις κολλάνε… Δεν είναι άσχημα έτσι;  

Λέω δειλά- δειλά, λες και θέλω να τ’ ακούσω μόνο εγώ:
«Δεν ξέρω για τις αλλαγές σας και τους σοσιαλισμούς σας, αλλά εγώ νιώθω να πνίγο-

μαι. Φοβάμαι να πω τη γνώμη μου γιατί δεν ξέρω αν θα πω σωστά τα τσιτάτα απ’ έξω… 
κι έπειτα είναι κι εκείνα τα άγρια βλέμματα που μου ρίχνετε κάθε φορά που το τολμάω. 
Το ξέρω καλά, κάθε φορά που θα πω τη γνώμη μου, κανείς δεν θα με πάρει στα σο-
βαρά. Πάντοτε  με προσπερνάτε. Κι ας πιάστηκα να σας χτυπάω τα κείμενά σας, κι ας 
σκουπίζω εγώ τα γραφεία σας, κι ας αδειάζω εγώ τα τασάκια σας, κι ας με προσπερ-
νάτε κάθε φορά σαν τη γκόμενα ή τη γυναίκα του Τάδε Συντρόφου, κι ας δέχομαι να 
με ντύνετε σαν και σας –μποτάκια, λέβις και τζάκετ (διότι ο μπαμπάς Στάλιν εκνευρί-
ζεται με τις λουλουδένιες φούστες και τα σκουλαρίκια κι ας έχω απαρνηθεί τον εαυτό 
μου σαν γυναίκα, κι ας μ’ έχετε κάνει νοσοκόμα και «όαση» για την ξεκούραση του πο-
λεμιστή –αγαπητοί σύντροφοι- κι ας ζω μονάχα για να καλμάρω τις κρίσεις σου –αγα-
πημένε σύντροφε.

Τα λέω σιγά, από μέσα μου σχεδόν, λες και δεν θέλω να τ’ ακούσουν. Τ’ ακούνε όμως. 
Κι αν είμαι στην ΚΝΕ ή στο ΠΑΣΟΚ με διαγράφουν «διότι επιμένω αλογίστως στον αμε-
ρικάνικο τρόπο ζωής», ίσως και χαφιέ να με πούνε…

Κι αν είμαι στους Ρηγάδες: «Γιατί φωνάζεις κοριτσάκι μου, εμείς σας αγαπάμε όλες τις 
γυναίκες»

Κι αν είμαι στην «άκρα» αριστερά: «Προσοχή συντρόφισσα, μπορεί σε ορισμένα  από 
αυτά να έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι παρά δευτερεύουσες αντιθέσεις της κυρίαρχης αντίθεσης 
κεφαλαίου- εργασίας, όπως λένε αι Αγίαι ημών Γραφαί. Υπέμενε με ελαφράν την καρδίαν 
τους πόνους σου, ώ αδελφή μας, ίνα εις τον σοσιαλισμόν ανταμηφθήσεσαι, αμήηηην…»

Κι αν είμαι αναρχικιά, θα με πουν Κατίνα, κι αυτά που λέω είναι υστερισμοί, «άντρες- 
γυναίκες είμαστε το ίδιο καταπιεσμένοι από το Σύστημα. Προς το παρόν, σκάσε κι έλα να 
κάνουμε έρωτα αγάπη μου, ά, και θυμήσου να σου πω μετά τι σημαίνει σεξουαλική επανά-
σταση, γιατί νομίζω γλυκιά μου ότι όλα όσα λες έχουν σαν υπόβαθρο τη σεξουαλική σου μι-
ζέρια… είσαι σφιχτή μωρό  μου, το λέει κι ο Μπακούνιν…».

Το είπα όμως κι εγώ κι έφυγα. Έφυγα, γιατί αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος ΝΑ ΜΕΙ-

ΝΩ: να μείνω στο κίνημα όχι πια ακαδημαϊκά, έξω από μένα. Γιατί για μένα, για μας τις 
γυναίκες η επανάσταση δεν μπορεί να είναι έξω από την  προσωπική μας ζωή, γιατί 
οι αντιθέσεις της προσωπικής μας ζωής είναι αυτές που θα καθορίσουν την επιτυχία ή 
την αποτυχία της συνολικής κοινωνικής επανάστασης.

Γιατί αν για τους αγαπητούς συντρόφους, φασιστική είναι μόνο η αστυνομία, η κυ-
βέρνηση ή ένα αόριστο Σύστημα, ο φασισμός για μας είναι καθημερινός και η εκμε-
τάλλευση, μεγαλύτερη κι απ’ τον τελευταίο προλετάριο της γης.

Σήμερα λοιπόν βλέπουμε γι’ αυτούς και για άλλους χίλιους λόγους την ανάγκη του 
διαχωρισμού μας από την παραδοσιακή (ρεφορμιστική και άκρα) αριστερά και την 
ανάγκη μιας κοινωνικής και πολιτικής ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ, σαν το μόνο τρόπο ύπαρξής μας 
σαν κοινωνικά και πολιτικά υποκείμενα.

Χωρίς αμφιβολία, αυτός ο διαχωρισμός είναι ένα μέσον κι όχι ο σκοπός, ένα εργα-
λείο τακτικής κι όχι στρατηγικής…

Αν όμως τον αγνοήσουμε, τότε η πολιτική μας αυτονομία θα μειωθεί και η ιδιαιτερό-
τητά μας σαν κίνημα θα εξαφανιστεί.

Για να τελειώνω: 
Δεν ξέρω αν ο φεμινισμός θα οικοδομήσει τον σοσιαλισμό.
Είμαι σίγουρη ότι θα χτυπήσει τον καπιταλισμό.
Γιατί ο καπιταλισμός είναι το κατ’ εξοχήν φαλλοκρατικό σύστημα.
Δεν ξέρω το μοντέλο του σοσιαλισμού, πάντως δεν μ’ αρέσει η επιστημονική 
φαντασία.
Ξέρω ότι παλεύω για ν ‘αλλάξει η ζωή μου από ΤΩΡΑ κιόλας. 
Ξέρω σίγουρα, ότι το γυναικείο κίνημα δεν μπορεί παρά να είναι αντι-ιεραρχικό. 

 “Κάτω οι ράμπο ζήτω το μάμπο” (εφημερίδα Πρώτη 23/3/1990): συγκέντρωση γυναικών έξω από 
τη ΓΑΔΑ, με αφορμή τη δολοφονία γυναίκας από μπάτσο. Ξεχωρίζει το πλακάτ “ο μπάτσος δεν κάνει 
για γαμπρός, είναι δολοφόνος στυγερός”.  Εξ ου και η συγκέντρωση έξω απο τη ΓΑΔΑ ήταν αρκετά 
επεισοδιακή, καθότι διόλου καλοδεχούμενη από τους ένστολους.
(Οι φωτογραφίες είναι από το βιβλίο της Λιλίκας Μπομπόλου, Φεμινισμός εσωτερικού χώρου, 
Ιστορίες γυναικών - Χρονικό μιας πορείας στο φεμινιστικό κίνημα (1979-2005), επιμέλεια: Άννα 
Μιχοπούλου, εκδ. Κουκκίδα, Αθήνα 2008)
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