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Φεμινισμός

”  $«ενσωμάτωση

Τ
ις προάλλες λάβαμε ένα μέιλ στην ομάδα που έλεγε τα εξής: «θα 
ήθελα να σας συγχαρώ για τη σημαντική δουλειά της αναδημοσί-
ευσης σημαντικών κινηματικών κειμένων που εξετάζουν τα δομικά 
προαπαιτούμενα αλλά και τις ιστορικές συνθήκες κατανόησης των 
γυναικείων ζητημάτων. Τα έχω παρουσιάσει στους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες του σεμιναρίου μου (...). Τα βρήκαν πολύτιμα στην επε-

ξεργασία της στοχαστικής τους συλλογιστικής». Το μέιλ υπογραφόταν, όπως 
είναι προφανές, από μια καθηγήτρια Πανεπιστημίου και το περιεχόμενό του 
ήταν αμιγώς ευχαριστήριο. Για να είμαστε ειλικρινείς, εκτιμήσαμε την όλη 
κίνηση. Σε αντίθεση με τη συνήθη τάση, οι ακαδημαϊκοί κύκλοι να μας ρί-
χνουν γραμμή για τον φεμινισμό, εδώ δεν υπήρχε καμιά παρόμοια φιλοδο-
ξία. Με αφορμή ωστόσο τη σχέση ακαδημαϊκών κύκλων με τον φεμινισμό 
και τη «φεμινιστική θεωρία» στην Ελλάδα, θα μεταφέρουμε εδώ ένα μέρος 
της συζήτησης που έχει ανοίξει στην ομάδα μας το τελευταίο διάστημα με 
θέμα τον κρατικό φεμινισμό. 

Το πρόβλημα που βασανίζει ομάδες, σαν τη δική μας, είναι η συγκρό-
τηση αυτόνομης συλλογικής άποψης, έξω από τις θεσμικές μεσολαβήσεις 
και τις πεπατημένες που έχουν στηθεί εδώ και χρόνια γύρω από το λεγόμε-
νο γυναικείο ζήτημα. Δίχως αυτόνομη συλλογική γνώμη είναι αδύνατο να έ-
χουμε πολιτική κατεύθυνση και αδύνατο να γλιτώσουμε απ’ το να γινόμαστε 
«ουρά» σε ατζέντες που φτιάχνονται μακριά από εμάς. Η διαμόρφωση όμως 
συλλογικής άποψης δεν είναι εύκολη διαδικασία. Η εμπειρία δείχνει ότι ετού-
τη τη διαδικασία συχνά την αναθέτουμε σε τρίτους, ακόμα συχνότερα η όλη 
υπόθεση υποπέφτει στην αναζήτηση πολιτικής γραμμής και εργαλείων που 
έχουν παραχθεί από διανοούμενες του ακαδημαϊκού κατεστημένου. Για πα-
ράδειγμα, πολλές φεμινιστικές ομάδες ξεκινούν την ύπαρξή τους αρχικά α-
πασχολούμενες με διαβάσματα (κάπως έτσι ξεκινήσαμε και οι μιγάδες) ή σε 
συζητήσεις επί ατομικών εμπειριών. Σύντομα όμως, προκύπτουν αδιέξοδα. 
Η μεν αναζήτηση γραμμής στην ακαδημαϊκή «φεμινιστική θεωρία» οδηγεί 
στην υιοθέτηση εργαλείων που έχουν διαμορφωθεί μέσα σε συγκεκριμένες 
συγκυρίες και για συγκεκριμένους σκοπούς, πάντως όχι για φεμινιστικές α-
φίσες και διαδηλώσεις στους δρόμους. Η δε συζήτηση σε ένα επίπεδο ατομι-
κών εμπειριών δεν είναι ποτέ επαρκής για να περιγράψει την εποχή μας, τις 
κρατικές πολιτικές, τον σύγχρονο φασισμό, ρατσισμό και σεξισμό. 

Σαν ομάδα στραφήκαμε αρχικά στην κινηματική φεμινιστική παραγω-
γή των 70’ς, εν μέρει σαν μια προσπάθεια να γλιτώσουμε απ’ τον ακαδημα-
ϊκό φεμινιστικό λόγο. Είπαμε: ας δούμε τι έλεγαν οι γυναίκες όταν έβγαιναν 
συλλογικά στο δρόμο κι ας δούμε τι έχει αλλάξει από τότε. Προΐόντα αυτής 
της προσπάθειας, μέχρι στιγμής, ήταν οι τρεις εκδόσεις που έχουμε κυκλο-
φορήσει: η πρώτη ήταν «Η Δύναμη των γυναικών και η κοινωνική ανατροπή» 
των Μariarosa Dalla Costa και Selma James, η δεύτερη έκδοση είχε τίτλο «Γυ-
ναίκες, Φυλή και Τάξη» με συγγραφέα την Αngela Davis και η τρίτη μπροσού-

ρα έγινε σε συνεργασία με το περιοδικό Τεφλόν και είχε τίτλο «Παθήσεις και Δι-
αταραχές: φύλο, ιατρική και ασθένεια» με συγγραφείς τις Barbara Ehrenreich και 
Deidre English. 

Από την άλλη, για να μην πέσουμε και οι ίδιες στην παγίδα της αναζήτη-
σης γραμμής σε έργα που είχαν παραχθεί σε άλλες ιστορικές συγκυρίες και με 
διαφορετικά διακυβεύματα, κρατούσαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι 
τα κινήματα των 70’s είχαν αντιθέσεις στο εσωτερικό τους. Προσπαθούσαμε 
να καταλάβουμε γιατί τα αυτόνομα ρεύματα του φεμινισμού στα 70’s υποστή-
ριζαν συγκεκριμένες θέσεις και ενάντια σε ποιους θεσμούς ή ακόμα και τάσεις 
του φεμινιστικού κινήματος ανέπτυσσαν πολεμική. 

Όμως ήταν τα δικά μας ζητήματα στο παρόν που μας έστρεψαν στα συ-
γκεκριμένα φεμινιστικά ρεύματα των 70’s. Ήταν η δική μας σταθερή βούλη-
ση να μιλάμε για φεμινισμό, τάξεις και αντιρατσισμό ενάντια σ΄ έναν διαταξι-
κό και συχνά ρατσιστικό φεμινισμό. Ήταν επίσης η επίγνωση ότι ένα σεβαστό 
μέρος των ακαδημαϊκών στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου κι εκείνου του 
κομματιού που έχει παράξει φεμινιστική θεωρία με το τσουβάλι, αποτελεί ορ-
γανικό τμήμα της κρατικής Αριστεράς και φορέας επιβολής μεσολαβήσεων. Ο-
πότε καλά θα κάναμε να το κρατούσαμε σε απόσταση, μακριά απ’ τα κεφάλια 
μας. Σε τούτη την αποστασιοποίηση συνέβαλαν βέβαια η επαφή και ζύμωση 
με τις απόψεις για την εργασία, τη μετανάστευση, το φασισμό, το ρατσισμό, οι 
οποίες φτιάχτηκαν μέσα από τις συλλογικότητες των αυτόνομων και τις antifa 
ομάδες  στην Ελλάδα.

Με άλλα λόγια, δεν πέσαμε «τυχαία» πάνω στις συγκεκριμένες εκδόσεις. 
Και καθόλου τυχαία, εκεί, εντοπίσαμε αιχμές που αντηχούν στη σημερινή επο-
χή. Καταρχάς, και οι τρεις μπροσούρες  μιλούσαν για το γυναικείο ζήτημα μέσα 
στην ιστορία της σχέσης-κεφάλαιο και του δομικού ρατσισμού και σεξισμού 
που συγκροτούν τα θεμέλια της ταξικής πυραμίδας των καπιταλιστικών κοι-
νωνιών. Δεύτερον, όλες οι μπροσούρες ασκούσαν πολεμική ενάντια σε συγκε-
κριμένες τάσεις του γυναικείου κινήματος της δεκαετίας του 1970 και, πιο ειδι-
κά, ενάντια στα αιτήματα των κομμμουνιστικών κομμάτων και της Αριστεράς 
της περιόδου. Οι αυτόνομες φεμινίστριες θεωρούσαν ότι η Αριστερά, τα συν-
δικάτα, οι επίσημες γυναικείες οργανώσεις ήταν οργανικά κομμάτια του κρά-
τους και του κεφαλαίου, με αποστολή την επιβολή μεσολαβήσεων και την πει-
θάρχηση στους χώρους παραγωγής και αναπαραγωγής της εργατικής δύνα-
μης. Τρίτον, και στις τρεις μπροσούρες υπάρχει ξεκάθαρη κριτική στην αντίλη-
ψη που πρότασσε το φύλο ως μοναδικό κεντρικό διαχωρισμό. Επισημαινόταν 
ο κίνδυνος της ενσωμάτωσης που απέρρεε από μια τέτοια αντίληψη, μιας και 
το άλλο της μισό εκφραζόταν μέσα από την προτροπή στο φεμινιστικό κίνημα 
να ταχθεί στον αγώνα για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, μέσα από την ψήφι-
ση νόμων για την ισότητα των φύλων και τη διεκδίκηση θέσεων εξουσίας στον 
κρατικό μηχανισμό (η λεγόμενη σήμερα ποσόστωση). 

Ας δούμε όμως πιο συγκεκριμένα τις παραπάνω θέσεις.

Αριστερά 
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Ενάντια στις αριστερές και ρατσιστικές  
αντιλήψεις για το τι είναι εργατική τάξη
Η μπροσούρα «Η δύναμη των γυναικών και η κοινωνική ανατροπή» ανέδειξε τη ση-
μασία της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης –του πιο πολύτιμου εμπορεύ-
ματος στον καπιταλισμό- με στόχο να καταδειχτεί η αόρατη εκμετάλλευση των 
γυναικών αλλά και η κοινωνική τους δύναμη. Αυτή η θέση έφερε το συγκεκριμέ-
νο ρεύμα φεμινιστριών σε αντιπαράθεση με την τάση των φεμινιστριών που υ-
ποστήριζε τον εκσυγχρονισμό του κράτους μέσα από μια πολιτική διεκδίκησης 
δικαιωμάτων, η οποία όμως δεν έθιγε αλλά ενίσχυε τον καπιταλιστικό καταμερι-
σμό της εργασίας. Χαρακτηριστικά στο κείμενο «Αντεπίθεση απ’ την κουζίνα», η 
Φεντερίτσι έγραφε: 

«Οπωσδήποτε δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τους τελευταίους μήνες ουκ 
ολίγα αριστερά περιοδικά έχουν εξαπολύσει μύδρους ενάντια στο Μισθό 
στο νοικοκυριό. Δεν το κάνουν μόνο, επειδή κάθε φορά που το γυναικείο 
κίνημα ακολουθεί αυτόνομη πορεία, η αριστερά νιώθει να απειλείται· το κά-
νουν επίσης επειδή η αριστερά αντιλαμβάνεται ότι η συγκεκριμένη οπτική 
έχει προεκτάσεις που υπερβαίνουν το «γυναικείο ζήτημα» δημιουργώντας 
ξεκάθαρη ρήξη με τις πολιτικές τους, τόσο με αυτές που έχουν να κάνουν με 
τις γυναίκες, όσο και με εκείνες που έχουν να κάνουν με την εργατική τάξη 
στο σύνολό της. (...) Εν ολίγοις, η αριστερά δεν έκανε τίποτε διαφορετικό 
πέρα απ’ το να αναπαράγει στους οργανωτικούς και στρατηγικούς της στό-
χους τους ίδιους ταξικούς διαχωρισμούς που χαρακτηρίζουν τον καπιταλι-
στικό καταμερισμό της εργασίας».1 

Γιατί άραγε η οπτική του Μισθού για το νοικοκυριό είχε προεκτάσεις «που 
υπερβαίνουν το γυναικείο ζήτημα» και συνιστούσε απειλή για την Αριστερά; Για-
τί ο Μισθός για το νοικοκυριό εδραζόταν στην πεποίθηση ότι εργατική τάξη εί-
ναι ένας κόσμος πολύ ευρύτερος από τους λευκ ούς εργάτες και τις λευκές εργά-
τριες  που είναι οργανωμένοι και οργανωμένες στα συνδικάτα. Η εργατική αυτή 
τάξη, σύμφωνα τις αυτόνομες φεμινίστριες, ήταν σκόπιμα αόρατη ή έφερε διά-
φορα ψευδώνυμα όπως: «μητέρα», «άνεργος», «γκετοποιημένος μαύρος», «πα-
ραβατικός έφηβος», «μετανάστης εγκληματίας» και ούτω καθεξής. Οι αυτόνο-
μες φεμινίστριες, μέσα από τη φιγούρα της «νοικοκυράς-μητέρας-συζύγου», κα-
ταδείκνυαν το εύρος της άμισθης εργασίας που διεξάγεται προς όφελος των α-
φεντικών. Μ΄αυτόν τον τρόπο, άνοιγαν το δρόμο ώστε να φωτιστεί ένας αόρα-
τος κόσμος της εργατικής τάξης που υφίστατο εκμετάλλευση, ακόμα κι αν δεν έ-
παιρνε επισήμως μισθό· ένας κόσμος αόρατος και αδιάφορος για την Αριστερά 
και τα συνδικάτα. Η στάση της Αριστεράς απέναντι στις νοικοκυρές (και κατ’ ε-
πέκταση, απέναντι σε άλλα κομμάτια της εργατικής τάξης) περιγραφόταν από 
τις αυτόνομες φεμινίστριες ως εξής: «το μόνο που βλέπει στο πρόσωπο των νοικο-
κυρών είναι κακόμοιρα πλάσματα, ανίκανα για οποιαδήποτε αγώνα, έτσι ώστε ούτε 

« φ ε μ ι ν ι σ τ ι κ ή  Α Π ε ρ γ ι Α » .  
Α Π ο  Π ο ι ε σ  κ Α ι  γ ι Α 
Π ο ι ε σ ;

Ας δούμε το πλαίσιο προετοιμασίας και α-
πεύθυνσης της πρώτης «φεμινιστικής απερ-
γίας» που έγινε στην Ελλάδα στις 8 Μάρτη 
του 2019. Το κάλεσμα της σχετικής πρωτο-
βουλίας για την απεργία έγραφε: «Έτσι, εμείς που υπογράφουμε παρα-
κάτω, ΚΑΛΟΥΜΕ τις φεμινιστικές και γυναικείες κινήσεις και οργανώσεις, 
τις αιρετές γυναίκες στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, στην τοπική και περι-
φερειακή αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλιστικό κίνημα, τα τμήματα φεμινι-
στικής πολιτικής/γυναικών των πολιτικών κομμάτων, σε κοινή δράση για 
την καθιέρωση και στη χώρα μας της φεμινιστικής απεργίας...» (Πηγή: ε-
φημερίδα Αυγή, 1/03/2019 ηλεκτρονική έκδοση, «Πρωτοβουλία τη συμμετοχή 
στην Παγκόσμια Φεμινιστική απεργία στις 8 Μάρτη»). Αν προσέξουμε τις υ-
πογραφές στη δεύτερη αφίσα, παρατηρούμε ότι το κάλεσμα έγινε κυρί-
ως από σωματεία των δημόσιων υπαλλήλων, με ένα ασαφές κινηματικό 
πασπάλισμα υπό το όνομα «κινήσεις γυναικών» και «ομάδες ΛΟΑΤΚΙ».

Από πλευράς μας βέβαια, η «κοινή δράση» και «απεργία από το σπί-
τι και τη δουλειά» με βουλεύτριες κι ευρωβουλεύτριες -και στο βάθος 
ΑΔΕΔΥ και Υπουργεία- φαντάζει μόνο ως κακόγουστο αστείο. Κατά τα 
άλλα, θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι η φεμινιστική απεργία θα τήρησε 
τις δεσμεύσεις της στο ακέραιο. Κι ότι π.χ. δεν θα κατέληξε σε μαζικές 
εφορμήσεις σε ταβέρνες, όπου δουλεύουν εκείνες οι «κακόμοιρες» γυ-
ναίκες που δεν απήργησαν λόγω «έλλειψης πολιτικής συνείδησης».
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καν που της περνάει από το μυαλό η δυνατότητα που έχουμε να οργανωθούμε συλ-
λογικά και να αμφισβητήσουμε κατάμουτρα την εξουσία κάθε επίδοξου κριτή της δι-
κής μας εργασίας».2 

Οι αυτόνομες φεμινίστριες κατηγορούσαν την Αριστερά ότι καθώς υποτι-
μούσε το αόρατο, μη μισθωτό κομμάτι της εργατικής τάξης, υιοθετούσε τους δι-
αχωρισμούς που είχε επιβάλλει το ίδιο το κεφάλαιο στους εκμεταλλευόμενους. 
Έτσι, οι αγώνες των γυναικών χαρακτηρίζονταν βολικά ως δευτερεύοντες, όπως 
και οι εξεγέρσεις των μαύρων βαφτίζονταν βολικά ως «φυλετικές» και όχι ως τα-
ξικές εξεγέρσεις. Χαρακτηριστικά εδώ, η Φεντερίτσι έγραφε ότι: «Η αριστερά 
στην ουσία αρνείται όχι μόνο το γεγονός ότι ο αμερικανικός καπιταλισμός προχώρη-
σε πάνω στην εργασία των σκλάβων και των μισθωτών, αλλά κι ότι, μέχρι τις μέρες 
μας, ακμάζει χάρη στην άμισθη εργασία εκατομμυρίων γυναικών και ανδρών στα 
χωράφια,  τις κουζίνες, τις φυλακές των ΗΠΑ κι ολόκληρου του κόσμου».3 

Ενάντια στις πολιτικές της ενσωμάτωσης
Στο ίδιο κείμενο («Αντεπίθεση απ’ την κουζίνα»), οι φεμινίστριες επιτίθονταν στις 
αριστερές αντιλήψεις ότι οι γυναικείοι αγώνες είναι προοδευτικοί, μόνο και μόνο 
γιατί επιφέρουν βελτιώσεις στις καπιταλιστικές/πατριαρχικές κοινωνίες. Επιτίθο-
νταν, για παράδειγμα, στις γυναικείες οργανώσεις που διεκδικούσαν κρατικούς 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, υποστηρίζοντας ότι «οι βρεφονηπιακοί σταθμοί ποτέ 
δεν απελευθέρωσαν χρόνο για τις εαυτές μας, παρά μόνο χρόνο επιπρόσθετη εργα-
σία»4. Άφηναν επίσης αιχμές ενάντια στις φεμινίστριες που ήθελαν να κατακτή-
σουν κρατικά αξιώματα, με στόχο να συγκροτηθούν φιλικές ως προς τις γυναί-
κες, αλλά διαχωριστικές ως προς την τάξη πολιτικές. Όταν τόνιζαν ότι δεν θα δι-
απραγματεύονταν το ύψος του μισθού για το νοκοκυριό, έγραφαν ότι: «Δεδομέ-
νου ότι δεν είμαστε το Υπουργείο Οικονομικών και δεν έχουμε καμία φιλοδοξία να 
γίνουμε (ο τονισμός στο πρωτότυπο), το τελευταίο που θα μας πέρναγε από το 
μυαλό θα ήταν να σκαρφιζόμαστε προς όφελός τους συστήματα αμοιβών... Εί-
μαστε κάθετα αντίθετες στην ιδέα ότι για να κερδίζουμε εμείς τα όσα ζητάμε, θα 
πρέπει κάποιο άλλο κομμάτι της τάξης να πληρώσει τα σπασμένα».5 

Ας δούμε πώς αποτιμήθηκαν οι συγκεκριμένες πολεμικές στα 70’s, από 
έναν πολιτικό «συγγενή» του αυτόνομου φεμινισμού. Στο «πορτοκαλί», όπως συ-
νηθίζουμε να λέμε, βιβλίο του Αρχείου 71, με τίτλο «Η εργασία, η ενέργεια η κρίση 
και το τέλος του κόσμου», υπήρχε στο τέλος μια συνέντευξη του συγγραφέα του, 
Τζορτζ Καφέντζις. Για όσες τυχαίνει να μην τον γνωρίζουν, ο Καφέντζις ανήκε κι 

Α Π ο  τ ή ν  κ Α Λ Λ ι ρ ο ή  
Π Α ρ ρ ε ν  σ τ Α  g e n d e r 
s t u d i e s

Το ένθετο της Εφημερίδας των Συ-
ντακτών, με αφορμή την φετινή 8 Μάρτη. Η εθνικίστρια Καλλιρόη 
Παρρέν επιμένει να φιγουράρει ως επάξια εκπρόσωπος του φεμι-
νισμού στην Ελλάδα, παρότι στο εσωτερικό της έκδοσης αναφέ-
ρεται ότι: «οι γυναίκες φεμινίστριες [στις αρχές του εικοστού αιώ-
να και τον μεσοπόλεμο] νομιμοποιούν την ύπαρξή τους στο δημόσιο 
χώρο μέσω της συμμετοχής στο όραμα της Μεγάλης Ιδέας και της α-
ναγέννησης του έθνους». 
Εξίσου ενδιαφέρουσα όμως είναι και η κατακλείδα του ένθετου, 
σχετικά με την αποδυνάμωση των αιχμών του φεμινιστικού κινή-
ματος: «Tα τελευταία χρόνια η θεσμικά κατοχυρωμένη γυναικεία ι-
σχύς υποκατέστησε το δυναμισμό του φεμινιστικού κινήματος. Τα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι «σπουδές φύλου» 
(gender studies) που εισήχθησαν στα ελληνικά πανεπιστήμια συ-
νεισφέρουν στην «αποδόμηση» των στερεοτύπων, που καθορίζουν 
τους ρόλους των ανδρών και των γυναικών και προάγουν την ισότη-
τα των δύο φύλων». 

αυτός στους Αμερικανούς Αυτόνομους στα 70’s και ήταν κοντινός, και σε επίπεδο 
προσωπικό αλλά και σαν πολιτική στάση, με το ρεύμα των φεμινιστριών που έ-
θεσαν το αίτημα για μισθό στην οικιακή εργασία. Στο πορτοκαλί λοιπόν βιβλίο, ο 
Καφέντζις υποστήριζε ότι στα μέσα της δεκαετίας του 1970 εμφανίστηκε μια με-
γάλη διαίρεση εντός του αμερικανικού γυναικείου κινήματος. Από τη μια υπήρ-
χαν οι φεμινίστριες που έθεσαν το αντικαπιταλιστικό αίτημα για «μισθό στην οι-
κιακή εργασία». Από την άλλη, υπήρχαν οι επικεφαλής του «επίσημου αμερικα-
νικού γυναικείου κινήματος» που αποφάσισαν να μη στηρίξουν το κίνημα γύρω 
από τα επιδόματα του κοινωνικού κράτους, που στην πλειοψηφία του αποτελού-
νταν από μαύρες γυναίκες, αλλά αντί γι΄ αυτό προσπαθούσαν να βάλουν τις γυ-
ναίκες μέσα στη μισθωτή εργασία. Πράγμα που, σύμφωνα με τον Καφέντζις, σή-
μαινε «την υποστήριξη μιας πολιτικής ενάντια στις διακρίσεις μέσα από ψήφιση νό-
μων, εισήγηση για μια τροπολογία Ίσων Δικαιωμάτων και εγκατάλειψη της υποστή-
ριξης των γυναικών που απαιτούσαν απ’ το κράτος να τις πληρώνει να μεγαλώνουν 
τα παιδιά τους».6 

Σύμφωνα με τον Καφέντζις, η διαμάχη στο φεμινιστικό κίνημα γύρω από το 
μισθό στο νοικοκυριό πρόσφερε στο κράτος την ευκαιρία να αναπροσαρμόσει 
τις πολιτικές του για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Σαν αποτέλεσμα, 
η «βιομηχανία υπηρεσιών» έγινε ο μεγαλύτερος «αναπτυξιακός τομέας» της οι-
κονομίας. Στο σημείο αυτό ο Καφέντζις έγραφε ότι: «Το κεφάλαιο απάντησε στην 
καμπάνια του «Μισθού για την Οικιακή Εργασία» με το νεοφιλελευθερισμό της ανα-
παραγωγής τις δεκαετίες του 1980 και 1990: με τον εκχρηματισμό όλων των μορφών 
αναπαραγωγής. Ένα μεγάλο μέρος της απλήρωτης αναπαραγωγικής εργασίας, από 
το μαγείρεμα, το καθάρισμα του σπιτιού μέχρι τη φροντίδα των παιδιών, «ιδιωτικο-
ποιήθηκε». (...) Στις ΗΠΑ, πιο πολύ τρώει κανείς έξω παρά μαγειρεύει στο σπίτι και όλο 
και περισσότερες υπηρέτριες απ΄τις Φιλιππίνες και την Καραϊβική απασχολούνται α-
κόμα και από «μεσοαστικές» οικογένειες».7 

Ας συγκρατήσουμε λοιπόν τη διαμάχη γύρω από το ζήτημα «μισθός στις 
νοικοκυρές» ή «γυναίκες στην αγορά εργασίας με φιλοέμφυλες πολιτικές». Για να κα-
ταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ τους, αρκεί να ξανασκεφτούμε ότι η πολιτική του 
«μισθού στις νοικοκυρές» ήταν σημαντική όχι μόνο γιατί αναδείκνυε την αόρατη 
εργασία των γυναικών στο σπίτι. Αλλά και γιατί έθετε στο επίκεντρο το ζήτημα 
της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, ένα ζήτημα που ξεπερνούσε το γυ-
ναικείο και άγγιζε την πηγή της κοινωνικής δύναμης της εργατικής τάξης συνολι-
κά. Ο ίδιος ο Καφέντζις αντιμετώπιζε τη συνεισφορά των συγκεκριμένων φεμινι-
στριών ως «Κοπερνίκεια Επανάσταση», κοινώς ως μια οπτική που άλλαξε πλήρως 
τον τρόπο κατανόησης του καπιταλιστικού κόσμου αλλά και τον αγώνα εναντίον 
του. Κι αυτό γιατί η εστίαση στην ανατίμηση των όρων αναπαραγωγής της εργα-
τικής δύναμης έφερνε στο προσκήνιο έναν ολόκληρο κόσμο εργατών και εργα-
τριών που μπορούσαν να χτίσουν τις αρνήσεις τους εκτός των χώρων εργασίας 
και μακριά από τις μεσολαβήσεις της αριστεράς, του κράτους και του κεφαλαίου. 
Κι εδώ ήταν που χωρούσαν νέοι τρόποι οργάνωσης, νέες ιδέες, νέες γλώσσες ε-
νάντια στην κλάψα και τον ξύλινο λόγο της αριστεράς που μιλούσε «για κακόμοι-
ρα πλάσματα» που πάσχουν από «έλλειψη πολιτικής συνείδησης». 

Ενάντια στην αντίληψη «οι γυναίκες ως φύλο και μόνο»
Στην μπροσούρα «Η δύναμη των γυναικών και η κοινωνική ανατροπή», αιχμές επί-
σης υπάρχουν ενάντια στη θεώρηση που βλέπει τις γυναίκες ως φύλο και μόνο, 
ή ότι το φύλο είναι ο μοναδικός θεμελιώδης διαχωρισμός πάνω στον οποίο θα 
έπρεπε οι γυναικείες ομάδες να προσανατολίζουν τον αγώνα τους. Ο κίνδυνος 
από τούτη τη θεώρηση ήταν για τις αυτόνομες φεμινίστριες η αντιμετώπιση της 
έμφυλης ταυτότητας με ατομικούς όρους, αλλά και η δυνάμει ενσωμάτωση στις 
δομές εξουσίας του κράτους και του κεφαλαίου. Επιστρατεύεται μάλιστα εδώ το 
παράδειγμα της ενσωμάτωσης των μαύρων διανοούμενων του κινήματος για τα 
πολιτικά δικαιώματα στα 60’s, οι οποίοι κατέληξαν να γίνουν «η δεξαμενή από 
όπου το Υπουργείο Εξωτερικών μπορούσε να ψαρέψει τα πιόνια του –διορίζοντας 
για παράδειγμα έναν μαύρο ως ειδικό προεδρικό σύμβουλο για την εκκαθάριση των 
γκέτο- ή για να στελεχώσουν τη νέα τεχνοκρατία της ενσωμάτωσης».8 

Σε σχέση με αυτές τις θεωρήσεις ( «οι γυναίκες ως φύλο και μόνο»), στην 
εν λόγω μπροσούρα επισημαίνονταν επιπλέον παγίδες: «Οι πιθανές μελλοντικές 
κατευθύνσεις αυτής της πολιτικής ποικίλλουν, κυρίως επειδή η συγκεκριμένη άπο-
ψη παίρνει διάφορες μορφές, αναλόγως με τα κοινωνικά στρώματα όπου ανήκουν 
οι γυναίκες που την υποστηρίζουν. Ή μπορεί αυτή η πολιτική να γίνει πηγή παραγω-
γής εκείνων των τύπων μάνατζερ που αναζητά η κυρίαρχη τάξη για ρόλους διευθυ-
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ντικούς, σε βάρος των επαναστατημένων γυναικών και, ισότητας γαρ, των επανα-
στατημένων αντρών επίσης... 

Στην περίοδο της έντονης δραστηριότητας της εργατικής τάξης που είναι 
μπροστά μας, καθώς είμαστε αναγκασμένες να δημιουργήσουμε το δικό μας πολι-
τικό πλαίσιο, απαλλαγμένο από τις θεωρίες των ανδροκρατούμενων σοσιαλιστικών 
κινημάτων, αυτό που θα τεθεί ως εναλλακτική λύση και θα πρέπει επίσης να απορρί-
ψουμε είναι η ανάδειξη του φύλου ως πρωταρχικού ζητήματος. Μόνο πάνω σε αυτή 
τη βάση μπορούν οι πολιτικές της αυτονομίας να βρουν τη γλώσσα και τη δύναμή 
τους. ...Οι γυναίκες που θεωρούν το φύλο ως θεμελιώδες ζήτημα είτε θα κάνουν τη 
μετάβαση στον επαναστατικό φεμινισμό με βάση έναν επανορισμό της τάξης είτε θα 
ενσωματωθούν στις λευκές αρσενικές δομές εξουσίας». 9

Και να πάλι που ανακύπτει το ζήτημα της έμφυλης καταπίεσης σε άμεση 
σχέση με την αυτονομία και τη μάχη ενάντια στις θεσμικές μεσολαβήσεις. Η πο-
λιτική του φύλου ως μοναδικού κεντρικού διαχωρισμού είναι μια πολιτική αφο-
μοιώσιμη, έλεγαν οι αυτόνομες φεμινίστριες. 

Eίναι σαφές ότι στα γυναικεία κινήματα των 70’s υπήρχαν τάσεις που ωθού-
σαν προς τη συστράτευση με το κράτος, με στόχο τη μεταρρύθμιση και βελτίω-
σή του, και τάσεις που κινούνταν σε αντικαπιταλιστική τροχιά. Tάσεις που ξεπη-
δούσαν από τα ανώτερα ταξικά στρώματα του φεμινιστικού κινήματος και τάσεις 
που ξεπηδούσαν από ή απευθύνονταν στις γυναίκες εργάτριες. Προφανώς, η έκ-
βαση αυτών των συγκρούσεων έπαιξε καταλυτικό ρόλο στις κρατικές πολιτικές 
των επόμενων δεκαετιών γύρω από τα γυναικεία ζητήματα. 

Ενάντια στην ταξική επιστήμη του κεφαλαίου
Παρόμοιες ανησυχίες και αιχμές βρίσκουμε και στην έκδοση «Παθήσεις και Δια-
ταραχές». Και εδώ έχουμε μια κινηματική απόπειρα  να συνδεθεί το «γυναικείο 
ζήτημα» με τη σχέση κεφάλαιο, και μάλιστα με την «επιστήμη» του κεφαλαίου, 
την ιατρική, που κατέχει κομβικό ρόλο στον έλεγχο των γυναικείων σωμάτων. Η 
σύνδεση της ιατρικής και του επαγγέλματος του γυναικολόγου με την ιστορία 
της εδραίωσης του καπιταλισμού δεν ήταν ένα θεωρητικό εγχείρημα, αλλά πρω-
τίστως πολιτικό με απεύθυνση στο κίνημα. Οι Ερενράιχ και Ίνγκλις επιδίωκαν με 
την έκδοση αυτή να εκφράσουν το σκεπτικισμό τους απέναντι στον κίνδυνο να 
μεταλλαχθούν οι γυναικείες ομάδες αυτοβοήθειας και αυτογνωσίας των 70’s σε 
εναλλακτικές νησίδες για ορισμένες προνομιούχες ταξικά γυναίκες. Χαρακτηρι-
στικά προλόγιζαν την έκδοση ως εξής: «οι γυναίκες δεν αποτελούν «τάξη»· δεν 
καταπιέζονται όλες το ίδιο· δεν βιώνουν τον σεξισμό με τον ίδιο τρόπο... Όμως 
θα ήταν αφελές να υποθέσουμε ότι εφόσον όλες οι γυναίκες βιώνουν τον ιατρικό 
σεξισμό έχουν όλες τις ίδιες ανάγκες και προτεραιότητες αυτή τη στιγμή.... Ένα 
κίνημα το οποίο αναγνωρίζει τις βιολογικές μας ομοιότητες αλλά αρνείται την 
ποικιλομορφία των προτεραιοτήτων μας δεν μπορεί να είναι ένα κίνημα υπέρ 
της γυναικείας υγείας, μπορεί να είναι μόνο υπέρ της υγείας κάποιων γυναικών» (ο 
τονισμός στο πρωτότυπο).10 

Οι αναφορές στο κίνημα που «αρνείται την ποικιλομορφία των προτεραιοτή-
των» δεν είναι, όπως μπορούμε να φανταστούμε, τυχαίες. Οι φεμινίστριες αναφέ-
ρονταν σε διαφαινόμενες τέτοιες τάσεις του φεμινιστικού κινήματος υγείας μέσα 
στη δεκαετία του 1970, ένα κομμάτι των οποίων κατέληξε σε χρηματοδοτούμε-
νες από το κράτος κλινικές.11

Στο «Μάγισσες, Μαίες και Νοσοκόμες» (υπομονή, έρχεται κι αυτό12), όπου 
στο τέλος τίθενται οι στόχοι για ένα γυναικείο κίνημα υγείας με στόχο την ανά-
κτηση του ελέγχου των γυναικών στα σώματά τους, υποστηρίζεται ότι σκοπός 
δεν είναι να γεμίσουν τα νοσοκομεία με περισσότερες γυναίκες με πτυχίο ιατρι-
κής: «Στόχος μας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι να ανοίξει η πρόσβαση των 
γυναικών στο ιατρικό επάγγελμα, αλλά να ανοίξει η πρόσβαση όλων των γυναικών 
στην ιατρική γενικά.... Ο επαγγελματισμός [εννοεί η πανεπιστημιακή ιατρική εκπαί-
δευση] είναι εξ ορισμού ελιτίστικος και προκαλεί αποκλεισμούς, σεξιστικούς, ρατσι-
στικούς και ταξικούς...  Εχθρός μας δεν είναι απλώς οι «άντρες» ή ο σωβινισμός των 
μεμονωμένων αντρών. Είναι ολόκληρο το ταξικό σύστημα το οποίο έδωσε τη δυνα-
τότητα στους άντρες γιατρούς της ανώτερης τάξης να βγουν νικητές και μας εξανά-
γκασε σε μια θέση υποταγής. ...Στο σύστημα υγείας δεν υπάρχει τρόπος να διαχωρί-
σουμε την εργατική οργάνωση από τη φεμινιστική οργάνωση. Το να προσεγγίζουμε 
τις γυναίκες εργάτριες στον κλάδο της υγείας ως εργάτριες, σημαίνει πως τις προ-
σεγγίζουμε ως γυναίκες».

Σε αντίθεση με τη σύγχρονη μηδαμινή κριτική απέναντι στην επιστήμη και 

την τεχνολογία αλλά και την αδιαφορία για την ιστορία τους, ετούτη η συλλογική 
φωνή από τα 70΄s που κτυπούσε ευθέως τον λεγόμενο αντικειμενικό χαρακτήρα 
της ιατρικής και καταδείκνυε την ιστορία της ως επιστήμης του κεφαλαίου,  ήταν 
αν μη τι άλλο καινοφανής. Και ήδη από τότε, ξεκαθαριζόταν ότι αυτό που λείπει 
δεν είναι αιτήματα για περισσότερες γυναίκες-γυναικολόγους, αλλά περισσότε-
ρη συλλογική οργάνωση, κριτική και αμφισβήτηση του έμφυλου καταμερισμού 
της εργασίας στο σύστημα υγείας. Εν ολίγοις, αυτό που χρειαζόταν ήταν να ορ-
γανωθεί η «γνώση από τα κάτω». 

Η Davis και το πρόβλημα με τη λεγόμενη διαθεματικότητα
Συνεχίζουμε. Όταν εκδόσαμε τo «Γυναίκες, Φυλή και Τάξη» από την Angela Davis, 
διαπιστώσαμε ότι η μπροσούρα άρεσε σε διάφορες για λόγους που δεν είχαν 
καθόλου να κάνουν με τις προθέσεις μας: ο κυριότερος από αυτούς ήταν ότι η 
μπροσούρα έγινε αντιληπτή με όρους «διαθεματικότητας». Όπως καταλάβαμε, 
μέσα από τις διάφορες εκδηλώσεις-παρουσιάσεις που κάναμε, η λεγόμενη «δια-
θεματικότητα» στην μπροσούρα εντοπιζόταν υποτίθεται στο γεγονός ότι η Davis 
μιλούσε για την ιστορία της καταπίεσης των μαύρων γυναικών με άξονα το φύλο 
και τη φυλή, και όχι μόνο την τάξη (που «τόσο κόλημμα τρώμε εμείς οι μιγάδες»). 
Εν ολίγοις, καταλάβαμε ότι η διαθεματικότητα είναι αρεστή στην ποστ μοντερν 
εποχή μας, μόνο όποτε το φύλο και η φυλή τίθενται σε πρώτο πλάνο και η «πασέ» 
κατηγορία της τάξης σπρώχνεται στο περιθώριο. 

Εν πάση περιπτώση, όταν εκδόθηκε το βιβλίο αυτό καθόλου δεν ενέτασσε 
τον εαυτό του κάτω από τον ούτως ή άλλως πρωθύστερο τίτλο της «διαθεματικό-
τητας», ίσα-ίσα θα λέγαμε ότι κινείται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Το φύλο, 
η φυλή και η τάξη βρίσκονται σε άμεση αλληλοδιαπλοκή και συσχέτιση, όταν η 
Davis εξετάζει την ιστορία του λευκού αμερικανικού φεμινιστικού κινήματος σε 
αντιδιαστολή με την ιστορία των μαύρων γυναικών. Οι μαύρες γυναίκες ήταν συ-
νώνυμο της εργατικής τάξης στις ΗΠΑ και το φύλο και η φυλή τους δεν αντιμετω-
πίζονται ως παράλληλα συστήματα εξουσίας, άσχετα με την καπιταλιστική ταξι-
κή διάρθρωση αλλά σε στενή και δομική συσχέτιση μαζί της. 

Το «Γυναίκες, φυλή και τάξη» ανέτρεπε πλήρως την κυρίαρχη αφήγηση γύρω 
από την ιστορία του λευκού αμερικανικού φεμινιστικού κινήματος, που τηρου-
μένων των αναλογιών, μοιάζει αρκετά με αυτή που λίγο ως πολύ έχουμε φάει στη 
μάπα κι εδώ, με την εθνικίστρια Καλλιρόη Παρρέν, τις φιλάνθρωπες κυρίες του 
μεσοπολέμου και ούτω καθεξής.13 

Η πολιτική του ελέγχου των γεννήσεων, η αντισύλληψη, οι εκτρώσεις και 
οι βιασμοί, καθώς εξετάζονται μέσα από τη σκοπιά της μαύρης εργατικής τά-
ξης, αναδεικνύονται ως ταξικά προσδιορισμένα ζητήματα. Γι΄αυτό και το «Γυναί-
κες, Φυλή και Τάξη» είναι εξολοκλήρου μια πολεμική ενάντια στις φεμινίστριες 
που συντάχθηκαν ανά περιόδους ανοικτά με το ρατσιστικό αμερικανικό κράτος. 
Γι΄αυτό και απόψεις για τη φιγούρα «του μαύρου βιαστή», «τη βία του γκέτο» 

Κι από τα gender studies 
στο metoo

To εξώφυλλο του περιοδικού Time 
το 2017, με τις διασημότητες που 
«έσπασαν τη σιωπή» και έγιναν η 
σπίθα του κινήματος metoo. Από 
τη μια τα gender studies από την 

άλλη το metoo, αυτό που μας απομένει να πούμε είναι: ευχαριστού-
με, δεν θέλουμε άλλο σώσιμο. 
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και «την καθυστέρηση των μαύρων γυναικών» σε ό,τι αφορά ζητήματα πολιτι-
κής συνείδησης κατονομάζονται ως ανοικτά ρατσιστικές απόψεις με φεμινιστική 
γαρνιτούρα. Η Davis δεν κατορθώνει αυτή την κριτική επειδή είναι «διαθεματι-
κή». Αλλά γιατί κοιτάζει την ιστορία του αμερικανικού καπιταλισμού και του λευ-
κού φεμινισμού από τα κάτω, μέσα από τη σκοπιά της μαύρης εργατικής τάξης. 

Λόγοι για το φύλο και ακαδημαϊκός μεταμοντέρνος φεμινισμός στα 80’s
Και μιας και πιάσαμε τη «διαθεματικότητα», θα κλείσουμε με δύο τελευταία πα-
ραδείγματα, αυτή τη φορά προερχόμενα από το ακαδημαϊκό κατεστημένο της 
δεκαετίας του 1980. Στόχος είναι να πάρουμε μια πολύ γενική ιδέα, και σίγουρα 
όχι πλήρη, για τους τρόπους ενσωμάτωσης του φεμινιστικού λόγου στο διεθνή 
ακαδημαϊκό χώρο. Για το πώς το φύλο ως εμπόλεμη κατηγορία που παραπέμπει 
σε κοινωνικές αντιθέσεις απονευρώθηκε και αποσυνδέθηκε από την ιστορία των 
καπιταλιστικών κοινωνιών αλλά και από την ιστορία των κινημάτων.  

Το πρώτο παράδειγμα προέρχεται από την Μaria Mies (καθηγήτρια κοινω-
νιολογίας στη Γερμανία, με ενεργό συμμετοχή στο φεμινιστικό κίνημα στα 70’s), η 
οποία εξέδωσε το 1986 το βιβλίο «Patriarchy and Accumulation on a World Scale» 
(Πατριαρχία και Συσσώρευση σε Παγκόσμια Κλίμακα, Οι γυναίκες και ο διεθνής κα-
ταμερισμός της εργασίας). To βιβλίο γράφτηκε κατά την περίοδο της ανόδου του 
νεοφιλευθερισμού στην Αγγλία και τις ΗΠΑ. H εισαγωγή του βιβλίου είναι εξολο-
κλήρου μια κριτική στην τροπή που είχε πάρει η συζήτηση για τον φεμινισμό στις 
αρχές της δεκαετίας του 1980 στο εσωτερικό του ακαδημαϊκού κατεστημένου. 

Η άνοδος του νεοφιλελευθερισμού συνοδεύτηκε, σύμφωνα με της Μης, 
από μια ιδεολογική και θεωρητική στροφή που έγινε γνωστή ως μεταμοντερνι-
σμός. Οι νέοι μεταμοντέρνοι λόγοι, στις κοινωνικές επιστήμες αλλά και τις σπου-
δές φύλου (gender studies), φρόντισαν γρήγορα να ξεφορτωθούν όχι μόνο έν-
νοιες όπως «πατριαρχία, καπιταλισμός, εκμετάλλευση ή καταπίεση» αλλά και έννοι-
ες όπως  «αλληλεγγύη και γυναικεία αδελφοσύνη (sisterhood)» δηλαδή έννοιες α-
γωνιστικες που παρέπεμπαν στις απαρχές των γυναικείων κινημάτων στα 70’s. 
Στη θέση αυτών, η Μης έγραφε ότι νέοι όροι έκαναν την εμφάνισή τους όπως 
η διαφορετικότητα, οι ταυτότητες, η κατασκευή και η αποδόμηση. Για τη Μαρία 
Μης, το πρόβλημα με τις θεωρίες αυτού του μεταμοντέρνου κύματος δεν έγκει-
το στην ανάδειξη του κοινωνικού προσδιορισμού του φύλου, κάτι που άλλωστε 
ανέδειξαν πρώτα τα κινήματα των 70’s. Το πρόβλημα με τις μεταμοντέρνες θε-
ωρίες ήταν ότι εγκατέλειπαν σταδιακά την υλιστική-ιστορική αναλύση των κοι-
νωνικών σχέσεων. Όπως έγραφε «ο μεταμοντερνισμός επεδίωκε να “ρευστοποι-
ήσει” την υλική πραγματικότητα, δίνοντας έμφαση στο γεγονός πως ό,τι υλικό ή 
άυλο μας περιβάλλει είναι όλα τους “κατασκευές του νου”. Το αποτέλεσμα ήταν 
να αναδυθεί ένας νέος ιδεαλισμός» αποκομμένος από τις κοινωνικές αντιθέσεις 
και την ιστορία τους.14

Για την Μης, ο μεταμοντέρνος φεμινισμός παράτησε τον παλιό στόχο του γυ-
ναικείου κινήματος: την καταστροφή της καπιταλιστικής πατριαρχίας. Τώρα ο μό-
νος στόχος ήταν η ισότητα των φύλων και οι μεταμοντέρνες φεμινίστριες έψαχναν, 
κατά τη γνώμη της, να καταξιωθούν διεκδικώντας θέση στο κατεστημένο. Αυτή η 
μεταμοντέρνα ιδεολογία ταίριαξε γάντι, σύμφωνα με την Μης, με τη νεοφιλελεύθε-
ρη οικονομία των δεκαετιών του 1980 και του 1990 και μάλιστα έγινε τόσο ισχυρή 
ώστε πολλά τμήματα γυναικείων σπουδών στον αγγλοσαξονικό κόσμο απέκλειαν 
την είσοδο γυναικών που δεν συμμερίζονταν το μεταμοντέρνο δόγμα.

Το τελευταίο παράδειγμα, και σε ένα άλλο μήκος κύματος, προέρχεται από 
τη Τζόουν Σκοτ, επίσης ακαδημαϊκό από το πεδίο των gender studies στις ΗΠΑ. 
Σε άρθρο της με τίτλο «Το φύλο: μια χρήσιμη κατηγορία της ιστορικής ανάλυσης» 
που γράφτηκε το 1986 με στόχο να εισαγάγει το φύλο ως εργαλείο ανάλυσης 
στην πολιτική και κοινωνική ιστορία και αποτιμώντας τη μέχρι εκείνη την περίο-
δο ακαδημαϊκή χρήση του, επεσήμανε το εξής: «Πολυάριθμα βιβλία και άρθρα με 
θέμα την ιστορία των γυναικών έχουν αντικαταστήσει τα τελευταία χρόνια τη λέξη 
«γυναίκες» με τη λέξη «φύλο» στους τίτλους τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρή-
ση αυτή, παρότι αμυδρά αναφέρεται σε κάποιες αναλυτικές έννοιες, στην πραγμα-
τικότητα έχει να κάνει με την πολιτική αποδοχή του πεδίου. Εδώ η χρήση του «φύ-
λου» σκοπό έχει να υποδηλώσει την επιστημονική σοβαρότητα ενός έργου, γιατί 
το «φύλο» ηχεί πιο ουδέτερα και πιο αντικειμενικά από τη λέξη «γυναίκες». Ο όρος 
«φύλο» μοιάζει να ταιριάζει με την επιστημονική ορολογία τη κοινωνικής επιστήμης 
και έτσι αποσυνδέεται από την (υποτιθέμενα έξαλλη) πολιτική του φεμινισμού. Ενώ 
ο όρος «ιστορία των γυναικών» διακηρύσσει την πολιτική του επιβεβαιώνοντας ότι 
οι γυναίκες είναι έγκυρα ιστορικά υποκείμενα, το «φύλο» περιλαμβάνει μεν, αλλά δεν 
κατονομάζει, τις γυναίκες και έτσι μοιάζει να μη θέτει καμιά κριτική απειλή. Αυτή η 
χρήση του «φύλου» αποτελεί τη μία όψη ενός ευρύτερου φαινομένου που μπορεί να 
ονομαστεί αναζήτηση ακαδημαϊκής νομιμοποίησης από την πλευρά των φεμινιστι-
κών μελετών στη δεκαετία του 1980».15 

Βέβαια, ας ξεκαθαρίσουμε ότι τα παραπάνω αποσπάσματα μας δίνουν μια 
ενδεικτική εικόνα των τριβών που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό του ακαδημα-

ϊκού κατεστημένου γύρω από την ανάδυση του «φύλου» και των «ταυτοτήτων» 
στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και των σταδίων αφομοίωσης και άμβλυνσης 
των αιχμών του φεμινισμού. Φυσικά, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το εύ-
ρος αυτής της διαμάχης και ούτε θεωρούμε ότι εξαντλήσαμε το θέμα, παρότι υ-
ποπτευόμαστε ότι υπάρχει τεράστιος πλούτος γύρω από το θέμα.16 

Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι η μία πλευρά της ι-
στορίας που αφορά τα τεκταινόμενα στη λεγόμενη ακαδημία. Προφανώς, υ-
πάρχει και η άλλη πτυχή της ιστορίας, δρομίσια και κινηματική, όπου το φύλο ε-
μπλουτίστηκε με εξίσου αόρατες, καταπιεσμένες φιγούρες: είναι η ιστορία, για 
παράδειγμα, των κινημάτων των ομοφυλόφιλων και τρανς και η ιστορία της δι-
εκδίκησης της ορατότητάς τους στο δημόσιο λόγο και χώρο από τη δεκαετία του 
1970 κι έπειτα. Η ιστορία αυτών των κινημάτων πιστεύουμε ότι θα ήταν εξίσου 
διδακτική τόσο ως προς την ανάδειξη των παμπολλων πτυχών της σεξουαλικό-
τητας όσο και ως προς τις ιστορικές διαδρομές της κρατικής ενσωμάτωσης των 
έμφυλων ζητημάτων που θίγουμε εδώ.

Κρατικός φεμινισμός, μκοποίηση και λοιπές κακοτοπιές
Προσπαθήσαμε, μέσα από τούτη τη σύντομη περιήγηση, να περιγράψουμε 
αδρά ότι ήδη από τη δεκαετία του 1970, διακρινόταν μια βασική διαίρεση στο 
εσωτερικό του φεμινιστικού κινήματος. Από τη μια, υπήρχε ένα «πάνω» κομμά-
τι που εξέφραζε μια πολιτική διεκδίκησης δικαιωμάτων και ισότητας, μέσω της 
κατάρτισης νόμων και συγκρότησης γυναικείων θεσμών μεσολάβησης, που θα 
ωθούσαν τις γυναίκες στην αγορά εργασίας και θα βελτίωναν τους νόμους του 
κράτους προς την κατάργηση των έμφυλων διακρίσεων. Και από την άλλη πλευ-
ρά, υπήρχε ένα κάτω κομμάτι, του οποίου οι ανάγκες εκφράζονταν στους όρους 
και τόπους αναπαραγωγής και η συλλογική του έκφραση στεκόταν μακριά από 
και ενάντια στις μεσολαβήσεις των κομμάτων, των συνδικάτων, των θεσμικών 
οργανώσεων. Ετούτο, το κάτω κομμάτι απέτυχε για πολλούς λόγους να βρει συ-
νέχεια και στρατηγική. Αντιθέτως, το πάνω κομμάτι του φεμινιστικού κινήματος 
μέσα στη δεκαετία του 1980 είχε συνέχεια, έγινε οργανικό κομμάτι του κράτους 
και παρήγαγε πάμπολλα εργαλεία μεσολάβησης, στο πανεπιστήμιο, τις μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις, τις θεσμικές γυναικείες οργανώσεις. 

Αυτό το κομμάτι, ως κομμάτι του κράτους, παράγει μέχρι σήμερα πολιτι-
κές φιλικές προς τις γυναίκες μεν, αλλά βαθύτατα ταξικές δε. Τις βλέπουμε αυτές 
τις πολιτικές, και διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, να εκφράζονται είτε μέσα από 
οργανώσεις που πιέζουν για νόμους ποινικοποίησης της σεξουαλικής κακοποί-
ησης και του βιασμού, οι οποίοι όμως παραμένουν ταξικά προσδιορισμένοι νό-
μοι, είτε μέσα από οργανώσεις τύπου metoo είτε μέσα από μκο που ασχολούνται 
με την καταγραφή, τον έλεγχο και την πειθάρχηση μεταναστριών σε στρατόπε-
δα συγκέντρωσης. 

Προφανώς, η διεισδυτικότητα του κρατικού φεμινισμού είναι μεγάλη και θα 
μας κάνει παρέα για πολύ καιρό ακόμα, στήνοντας διάφορες παγίδες σε αυτόνο-
μες φεμινιστικές ομάδες. Θα επανερχόμαστε, με διάφορες αφορμές στο ζήτημα, 
σε επόμενα τεύχη. 
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