
Φεμινισμός 

Επιμέλεια: Θανάσης Τσακίρης



Μεσαίωνας 

• Οι γυναίκες εθεωρούντο εκ φύσεως κατώτερες των ανδρών 
και αυτή η αντίληψη εσωτερικευόταν από τις γυναίκες λόγω 
της κυριαρχικής ιδεολογικής επίδρασης της θρησκείας και 
των νομικά δεσμευτικών κοινωνικών και πολιτικών 
ανισοτήτων. 

• Η αντίδραση ελάχιστων γυναικών ενάντια σε αυτήν την 
μακρόχρονη κατάσταση κοινωνικής και πολιτικής καταπίεσης 
αντιμετωπίστηκε στην πλειονότητα των περιπτώσεων με τη 
φυσική και σωματική εξόντωση, το θρησκευτικό αφορισμό 
και την καταδίκη σε απομόνωση ως φορέων των «σκοτεινών 
δυνάμεων» (κυνήγι μαγισσών) που επεδίωκαν την ανατροπή 
της κατεστημένης τάξης πραγμάτων που εθεωρείτο θεϊκά 
εγκαθιδρυμένη.



Μεσαίωνας

• Οι ελάχιστες γυναίκες που αντιστέκονταν, ιδίως όσες 
ήταν εγγράμματες , επρόκειτο να μεταδώσουν από 
γενιά σε γενιά το βασικό αίτημα για εκπαίδευση των 
γυναικών ως φορέων του ορθού λόγου. 

• Οι άνδρες αναγνωρίζονταν ως εκ φύσεως πιο δυνατοί 
βιολογικά και συνεπώς πιο ικανοί για την ηγεσία, τη 
στρατιωτική ζωή κλπ.

• Όμως και οι άνδρες και οι γυναίκες μοιράζονταν την 
ικανότητα για λογική σκέψη και για διανοητική 
δραστηριότητα.

• Η φεμινιστική θεώρηση των πραγμάτων είχε αρχίσει 
δειλά - δειλά να διαμορφώνεται.



Christine de Pizan



Christine de Pizan



Christine de Pizan

• Η Christine de Pizan (1365 - 1430 μ.Χ.) ήταν μία από τις 
πρώτες εκείνες γυναίκες που με το συγγραφικό τους έργο 
προώθησαν αυτό το αίτημα. 

• Η ιδιαίτερα έντονη άρνηση της μητέρας της να συναινέσει σ’ 
αυτό το αίτημα την πίκρανε πολύ. 

• Όταν έμεινε χήρα στα νεανικά της χρόνια φρόντισε για την 
αυτομόρφωσή της κι έγινε ποιήτρια, συγγραφέας και 
ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ιστορία. 

• Στο βιβλίο της με τίτλο Book of the City of Ladies περιγράφει 
δύο εικόνες τη μία δίπλα στην άλλη: από τη μια η Christine
που συνομιλεί με τις τρεις κυρίες που ονομάζονται Λογική 
(Reason), Ευθύτης (Rectitude) , και Δικαιοσύνη (Justice) και 
από την άλλη η Christine που βοηθάει τη μία εξ αυτών να 
βάλει το θεμέλιο λίθο της Πόλης των Γυναικών 



Το κοινωνικό δικαίωμα στην εκπαίδευση 

• de Pizan: το πρώτο και βασικότερο αίτημα που 
έπρεπε οι γυναίκες να προβάλουν και να πετύχουν 
την υλοποίησή του έτσι ώστε να αποκτήσουν την 
ικανότητα να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους 
και το φύλο τους και να ιδρύσουν ένα 
ελευθερωτικό καταφύγιο για τις γυναίκες. 

• Θα λειτουργούσε ως πολιτικό δικαίωμα στο βαθμό 
που εμπεριέχει τη βασικότερη σημασιακή 
συνιστώσα της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη, 
δηλαδή την ισότητα



Αναγέννηση

• Η σκυτάλη των γυναικείων διεκδικήσεων έστω και 
σε θεωρητικό - συγγραφικό επίπεδο πέρασε από 
διάφορα γυναικεία χέρια στη συνέχεια. 

• Γυναίκες της μεσαίας αστικής τάξης των πόλεων και 
γυναίκες προερχόμενες από τις βασιλικές αυλές 
όπως η Louise Labe , η  Αnna Maria de Schurman
και η Marie le Jours de Gournai (1565 - 1645) που 
υπήρξε η «θετή θυγατέρα» του Michel de
Montaigne του οποίου τα έργα εξέδωσε μετά 
θάνατον μαζί με τα δικά της.



Marie le Jοurs de Gournai

• de Gournai: εξέδωσε δύο πραγματείες της που μπορούν να 
θεωρηθούν καθαρά φεμινιστικές και, για τα δεδομένα της 
εποχής, ριζοσπαστικές . Θεωρούσε πως για να επιτευχθεί η 
άνευ όρων ισότητα θα πρέπει να παρέχεται ίση εκπαίδευση 
στις γυναίκες. 

• Στο βιβλίο της Egalite des hommes et des femmes που 
κυκλοφόρησε το 1622 και το θεωρούσε εργασία για την 
άμυνα της τιμής των γυναικών που «καταδυναστεύονταν 
από την τυραννία των ανδρών» και έχοντας ως 
καθοδηγητικές αρχές τις σκέψεις του Πλάτωνα , του 
Πλούταρχου, του Σενέκα και του μέντορά της έγραφε : «το 
ανθρώπινο ζώο δεν είναι ούτε άνδρας ούτε γυναίκα (...) ο 
άνδρας και η γυναίκα είναι τόσο τέλεια ένα ώστε , αν ο 
άνδρας είναι κάτι περισσότερο από τη γυναίκα τότε η 
γυναίκα είναι κάτι περισσότερο από τον άνδρα». 



Marie le Jοurs de Gournai

• Στο επόμενο βιβλίο της που εξέδωσε τέσσερα 
χρόνια αργότερα με τίτλο Grief des dames μάλωνε 
με σαρκαστικό ύφος τους άνδρες επειδή δεν 
θεωρούσαν λογικές τις γυναίκες και κατέληγε στο 
να τους θεωρεί άσχετους και θρασείς στο βαθμό 
που έκριναν και απέρριπταν τη 

διανοητική εργασία των γυναικών 

χωρίς καν να κάνουν τον κόπο να 

τη διαβάσουν



Προτεστάντες

• Τα μέλη των Προτεσταντικών κοινοτήτων καθώς και των 
αιρετικών σεκτών θεωρούσαν πως μόνο με την εκπαίδευση 
θα μπορούσαν να φτάσουν στη λύτρωση της ψυχής και στην 
άμεση επαφή με το Θεό και έθεσαν ως καθήκον τους την 
εγκαθίδρυση της δημόσιας εκπαίδευσης κοινής τόσο για τα 
αγόρια όσο και για τα κορίτσια.

• Επίσης σε χώρες όπως η Αγγλία μετά την κατάργηση των 
μοναστηριών και των θρησκευτικών σχολείων από τον 
Ερρίκο Η’ (1534) ιδρύθηκαν παράνομα εκπαιδευτικά δίκτυα 
στα οποία με μεγάλη αφοσίωση και ζήλο η Mary Ward (1585 
- 1645)  δίδαξε τα κορίτσια τόσο της μεσαίας αστικής τάξης 
όσο και των φτωχών στρωμάτων έτσι ώστε να γίνει δυνατή η 
ανάδειξη μιας νέας γενιάς που με περισσότερες γνώσεις να 
διεκδικήσει τη γενίκευση της εκπαίδευσης στο γυναικείο 
πληθυσμό.



Νέα γενιά γυναικών παίρνει την σκυτάλη

• Ανάλογα κινήματα στην υπόλοιπη Kαθολική Ευρώπη ήταν 
αυτό της τάξης των Ουρσουλίνων που  ίδρυσε η Αngela
Μerici (1474 - 1540), των αδελφών του ελέους κλπ.

• Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα στην Αγγλία, στην 
Ολλανδία και στη Γαλλία μια νέα γενιά γυναικών 
παραλαμβάνει τη σκυτάλη. Είναι όλες γυναίκες που στήριξαν 
οικονομικά τους εαυτούς τους και τη δράση τους με τις δικές 
τους δυνάμεις.

• Όλες επιδιώκουν να επιβάλουν το αίτημά τους για 
γενίκευση της εκπαίδευσης των γυναικών για να μπορέσουν 
να ξεπεράσουν την «κατώτερη θέση» στην οποία τις κρατά η 
εξουσία των ανδρών. Στην Αγγλία βασικές εκπρόσωποι του 
κινήματος είναι η Bathsua Pell Makin (1608 -74), η Hannah
Woolley (1623 - 1685) και η Mary Astell (1666-1731).



Marguerite Cavendish

• Η Marguerite Cavendish,  Δούκισσα του Newcastle , 
από τη μια μεριά διεκδικεί εκπαίδευση για τις 
γυναίκες και από την άλλη θέτει για πρώτη φορά το 
ζήτημα της γυναικείας αδελφότητας ως έκφραση 
αλληλεγγύης ανάμεσα στις γυναίκες και της 
δημιουργίας διαφορετικών χώρων συνάθροισής τους.

• Με το έργο της The Convent of Pleasure (1688) 
ζήταγε, προαναγγέλλοντας τις σκέψεις της Astell, την 
ίδρυση μιας κοινότητας γυναικών που θα ήταν «ένας 
χώρος ελευθερίας, όχι για την παρενόχληση αλλά για 
την ευχαρίστηση των αισθήσεων». 



Marguerite Cavendish



Μary Astell

• Mary Astell, κόρη ενός καρβουνέμπορου που 
ορφάνεψε στα δώδεκά της χρόνια και στηριζόμενη σε 
επιδοτήσεις γυναικών φίλων της επιδόθηκε στη 
συγγραφική της δραστηριότητα.

• Έζησε στο Λονδίνο όπου άσκησε ελεύθερα πια το 
επάγγελμα της συγγραφέως. 

• Πολιτικά και θρησκευτικά ήταν συντηρητική και 
στήριξε το κόμμα των Τories. 

• Eνεπλάκη σε μακρόχρονο διάλογο με τον επίσκοπο 
John Norris, που, εκτός της θρησκευτικής του 
ιδιότητας, ήταν Πλατωνικός φιλόσοφος.

• Η Αstell διαφώνησε με πολλά σημεία του βιβλίου του 
επισκόπου με τίτλο Discourses. 



Mary Astell

• Από τη μια πλευρά η αγάπη για το Θεό και από την 
άλλη η φιλική πλατωνική αγάπη για τις γυναίκες που 
εξέφραζε η Αstell προκάλεσαν τον αντίλογο του 
επισκόπου, ο οποίος θεωρούσε πως τα «πλάσματα» 
του Θεού πρέπει να τα αγαπάμε «για το καλό μας αλλά 
όχι να τα αγαπάμε ως το Καλό μας». Η Αstell στο 
βασικό φεμινιστικό της βιβλίο με τίτλο A Serious
Proposal to the Ladies , For the Advancement of their
true and great Interest. By a Lover of their Sex, 
ενσωματώνει αυτήν την άποψή της και προτείνει την 
υλοποίησή της με  θεσμική μεταρρύθμιση. 



Mary Astell

• Οι προτάσεις της αφορούσαν κατ’ αρχήν τις γυναίκες 
που ζούσαν μόνες τους μετά από αποτυχημένους , ή 
και αθέλητους , γάμους και για τις οποίες επιδίωκε να 
ιδρυθούν ειδικά οικοτροφεία και σχολεία που θα 
χρησίμευαν και ως καταφύγιο για όσες δεν 
επιθυμούσαν να παντρευτούν.

• Από όσες θα αποφοιτούσαν κάποιες θα πετύχαιναν τη 
σύναψη καλύτερων γάμων και άλλες θα περνούσαν σε 
επαγγέλματα που θα τους ταίριαζαν. 

• Για την Astell «όλος ο Κόσμος είναι η οικογένεια της 
μοναχικής ανύπαντρης Κυρίας». 



Mary Astell

• Στηριζόμενη στη φιλοσοφική σκέψη του Descartes
παρότρυνε τις γυναίκες να σκέφτονται για λογαριασμό τους 
και να μην δίνουν σημασία στην κρίση των άλλων αλλά στη 
δική τους κοινή λογική .

• Είναι στο έργο της Reflections upon Marriage στο οποίο 
αναπτύσσει πλήρως τη σκέψη της. Το λογικό της επιχείρημα 
ξεκινά με τη θρησκευτική της αποδοχή της θέσης περί 
απόλυτης και κληρονομικής ισότητας ανδρών και γυναικών. 
Με την εκπαίδευσή τους θα αποκτήσουν τα εφόδια εκείνα 
που θα τους επιτρέψουν να αντισταθούν στη καταχρηστική 
ανδρική κυριαρχία. 



Mary Astell

• Ο πολιτικός και θρησκευτικός της συντηρητισμός της 
περιορίζει τις θελήσεις της και αυτό εκφράζεται τόσο 
στη δική της ζωή όσο και στις παραινέσεις της για 
συνετή ζωή των γυναικών στα όρια της φτώχειας, την 
ίδια βέβαια στιγμή που η ίδια είχε την ευχέρεια της 
ανεξάρτητης οικονομικής ζωής.

• Στην πράξη κατάφερε άτυπα να δημιουργήσει το 
πρόπλασμα του οράματός της για τη δημιουργία ενός 
χώρου για τις γυναίκες στα τελευταία της χρόνια . 

• Η πρακτική αυτή εμπειρία την κατέστησε την πιο 
γυναικοκεντρική φιλόσοφο της εποχής της.

• Ο  John Locke βρήκε την απάντηση στις απόψεις του .



Αρσενικός φεμινιστής

• Στη Γαλλία ο Francois Poulain de la Barre στο βιβλίο του με τίτλο 
De l’ egalite des deux sexes (1673), εγκαινιάζει την είσοδο στο 
φεμινιστικό θεωρητικό κόσμο των ανδρών συγγραφέων -
στοχαστών. 

• Ο de la Barre θεωρεί ότι οι γυναίκες είναι ικανές να αποκτήσουν 
πλήρη πολιτικά δικαιώματα και ταυτόχρονα να ασκούν τα 
καθήκοντά τους που απορρέουν από τη μητρότητα τα οποία 
θεωρούσε τις πιο σημαντικές τους υποχρεώσεις. 

• Θεωρούσε τις γυναίκες ικανές να συμμετέχουν στην άσκηση της 
πολιτικής εξουσίας, στην κατάληψη θέσεων εργασίας στη 
δημόσια διοίκηση και γενικότερα στην άσκηση όλων των 
επαγγελμάτων ακόμη και αυτό του στρατιωτικού. 



Francois Poullain de la Barre 



H έμφαση είναι στον αγώνα για την 
κατάκτηση κοινωνικών δικαιωμάτων σε 

πρώτη φάση και όχι πολιτικών



Ανδρικό ορθολογικό υποκείμενο

• O λόγος του κυρίαρχου αυτοπροσδιοριζόμενου
υποκειμένου θεωρείται ως ο λόγος του ανδρικού 
ορθολογικού υποκειμένου. 

• Η οικουμενική ιδέα που διαπερνά τις φιλοσοφίες της 
ιστορίας από την εποχή του Διαφωτισμού 
συλλαμβάνεται ως βασισμένη στην αποσιώπηση και 
στην καταστολή της διαφοράς των γυναικών, της 
ιστορίας τους και χρονικότητάς τους , ενώ η α-ιστορική 
και μονιστική σύλληψη της ανθρώπινης φύσης που 
ευλαβικά φυλάσσεται στην ιδέα εξαλείφει την 
ιεραρχική πραγματικότητα των σχέσεων των δύο 
φύλων .



Δυτικός ανδρικός μύθος 

• Με λίγα λόγια , η φεμινιστική θεωρία αμφισβητεί την ιδέα 
των βασικών ηθικών ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως έναν 
επικίνδυνο Δυτικό ανδρικό μύθο που ισοπεδώνει τη διαφορά 
ενώ συγκροτεί την ετερότητα (γυναίκα) ως κατώτερη.

• Αφού δεν μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη χωρίς να ληφθεί 
υπ’ όψη η διαφορά, τα δικαιώματα και η δικαιοσύνη 
αποδεικνύονται αντιθετικά.

• Ότι το μοντέλο των δικαιωμάτων μπορεί να ενσωματώσει τη 
διαφορά στη βάση μιας ευρείας, πιο πλουραλιστικής, 
διαδικαστικής έννοιας της οικουμενικότητας μόλις και μετά 
βίας λαμβάνεται υπ’ όψη απ’ όσους και όσες 
υπερασπίζονται αυτήν τη προσέγγιση



Ζαν-Ζακ Ρουσώ: ο ριζοσπάστης 
φαλλοκράτης!

• Η έκρηξη της Γαλλικής Επανάστασης θα ωθήσει τη συζήτηση σε 
νέα μονοπάτια .

• Έχει προηγηθεί ο Jean Jacques Rousseau που μέσα από τις 
σελίδες του έργου του για το Κοινωνικό Συμβόλαιο και τον Αιμίλιο
θα περιγράψει, με αντιφατικό τρόπο, τις απόψεις του για τη θέση 
των γυναικών στην ιδανική πολιτεία της άμεσης δημοκρατίας που 
ευαγγελίζεται. 

• Ο διαχωρισμός δημοσίου και ιδιωτικού βίου, διαχωρισμός που 
είναι διαχρονικά ορισμένος στα έργα των πολιτικών φιλοσόφων 
ήδη από την εποχή του Αριστοτέλη και που γίνεται εκ νέου 
αποδεκτός από όλους τους εκπροσώπους του πολιτικού 
φιλελευθερισμού, είναι βασικός και στην πολιτική σκέψη του 
J.J.Rousseau. 

• Είναι η διχοτόμηση ανάμεσα στη σφαίρα του λόγου και στη 
σφαίρα της φύσης που καθορίζει και προσδιορίζει ρόλους, 
υποχρεώσεις και, κυρίως, τα δικαιώματα για κάθε φύλο.



Mary Wollstonecraft 

• Σε αντίθεση με το Rousseau η Wollstonecraft θεωρεί ότι ο 
στόχος δεν είναι η «επιστροφή στη φύση» και δεν είναι «η 
αφυσικότητα της κοινωνίας που φταίει» για την ανισότητα 
στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα των δύο φύλων .

• Είμαστε όντα που προορίζονται με τη χρήση τόσο των 
παθών όσο και των συλλογισμών να «βελτιώσουμε τη φύση 
μας» και να «αποκτήσουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε 
ένα μερίδιο από τη θεϊκή ευτυχία».  

• Στα πλαίσια αυτά διαμορφώνονται κινήσεις γυναικών στη 
Βρετανία και στις ΗΠΑ που σε μερικά χρόνια θα 
διατυπώσουν για πρώτη φορά οργανωμένα πολιτικό 
πρόγραμμα για τη διεκδίκηση των πολιτικών δικαιωμάτων 
των γυναικών και θα διοργανωθεί η συνέλευση των Seneca
Falls το 1848, χρονιά κατά την οποία οι διεθνείς 
δημοκρατικοί αγώνες αποκορυφώνονται. 



Oι αντιφάσεις του Ωφελιμισμού

• Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα διατυπώνονται 
από τους Jeremy Bentham και James Mill οι 
αρχές του ωφελιμισμού ως πολιτικής θεωρίας. 

• Σύμφωνα με την αρχή του ωφελιμισμού η 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι αυτή που 
θα εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη ευτυχία στο 
μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων γιατί έτσι τα 
συμφέροντα των αντιπροσώπων θα τείνουν να 
προσεγγίζουν τα συμφέροντα , αν όχι ολόκληρου 
του λαού ως συνόλου, τουλάχιστον της 
πλειοψηφίας. 



Οι αντιφάσεις του Ωφελιμισμού

• Tα προβλήματα αρχίζουν από τη στιγμή που 
τίθεται το ερώτημα του «ποιος αντιπροσωπεύει 
ποιόν;». 

• Ο James Mill αμαυρώνει την εικόνα του 
ωφελιμισμού, εικόνα «ευτυχούς πλειοψηφίας», με 
το να εισάγει αποκλεισμούς από το σώμα των 
εχόντων πολιτικά δικαιώματα: του πολιτικού 
δικαιώματος στερούνται οι γυναίκες και τα παιδιά 
(το όριο  που θέτει είναι αυτό των 40 ετών για να 
ενηλικιωθεί πολιτικά ένας άνδρας) 



Οι αντιφάσεις του Ωφελιμισμού

• Ο Βentham θεωρεί πως «από πλευράς διανοητικών 
ικανοτήτων σε καμιά αιτία δεν έχει αποδοθεί το γιατί , όσον 
αφορά στον ιδιαίτερο τομέα αυτό ικανοτήτων, το ήμισυ αυτό 
του ανθρωπίνου είδους θα έπρεπε να κρίνεται ως κατώτερο 
σε σχέση με το άλλο». 

• Το αίτημα για την απόδοση της ιδιότητας του πολίτη και των 
σχετικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν και στις 
γυναίκες, έστω και υπό το πρίσμα του ωφελιμισμού και παρά 
τον περιορισμό της απόκτησης γραμματικών γνώσεων, 
γίνεται πια δεκτό και από την άλλη όχθη , αυτή των ανδρών. 

• Με τον Bentham προτείνεται η «πραγματική 
οικουμενικότητα του δικαιώματος της ψήφου»  και η 
εισαγωγή του μεγαλύτερου , για τα μέχρι τότε δεδομένα , 
αριθμού προσώπων στο πολιτικό παιχνίδι.



ΗΠΑ: τα όρια του ριζοσπαστικού 
ρεπουμπλικανισμού

• Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού ο 
ριζοσπαστικός ρεπουμπλικανισμός δοκιμάζει τα 
όριά του τόσο κατά τη διάρκεια της Αμερικάνικης 
επανάστασης για την ανεξαρτησία όσο και κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης για το σύνταγμα της 
νέας πολιτείας. Οι γυναίκες πήραν μέρος στον 
αγώνα τόσο για την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη 
Βρετανία με οργάνωση συλλαλητηρίων , 
συσσιτίων , οικονομικών εράνων κλπ όσο και για 
την ανεξαρτησία τους από τις «εκ φύσεως 
τυραννικές» τάσεις των συζύγων τους



Η μεγαλύτερη «δυσαρεστημένη φυλή

• Από αυτή τη σκοπιά είναι αντανάκλαση της 
πραγματικότητας ο διάλογος του δεύτερου προέδρου 
των ΗΠΑ John Adams και της συζύγου του Abigail.

• Στα αιτήματα της συζύγου του να ληφθούν υπόψη οι 
γυναίκες και τα αιτήματα τους από τον πρώτο στη 
διαμόρφωση του συντάγματος αυτός απάντησε με 
ιδιαίτερα αλαζονικό τρόπο : «όσο για τον 
εξωπραγματικό σας νομικό κώδικα , δεν μπορώ παρά 
να γελάσω ... άλλη μια φυλή πιο πολυάριθμη και 
ισχυρότερη από όλες τις υπόλοιπες έχει εξελιχθεί σε 
δυσαρεστημένη» .



Τα κοινωνικά και τα πολιτικά δικαιώματα 
γίνονται απαιτητά 

Ο δέκατος όγδοος αιώνας λήγει με την αμφισβήτηση 
των πατριαρχικά διατυπωμένων αρχών του 
φιλελευθερισμού και του ρεπουμπλικανισμού και η 
φεμινιστική συνείδηση παίρνει νέες διαστάσεις και 
σχηματοποιείται σε νέα θεωρητικά και πολιτικά 
σχήματα: τα κοινωνικά και τα πολιτικά δικαιώματα 
γίνονται απαιτητά  από τις γυναίκες από κοινού.



Ο βιομηχανικός γυναικείος κόσμος

• Τον 19ο αιώνα σφραγίζει η ανάπτυξη των 
δημοκρατικών αγώνων για την εθνική και κοινωνική 
χειραφέτηση των κοινωνικών υποκειμένων που ο 
φιλελεύθερος καπιταλισμός στην ξέφρενη πορεία του 
προς τη συσσώρευση κεφαλαίου και κερδών 
υποτάσσει το έτος τομής στην εξέλιξη των αγώνων 
των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων και τάξεων στην 
Ευρώπη υπήρξε το 1848. 

• Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 1848 έγινε η 
πρώτη προσπάθεια σύνδεσης των δύο κινημάτων για 
τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα: του εργατικού 
και του γυναικείου. 



Η είσοδος γυναικών στην αγορά εργασίας 

• Τα αποτελέσματα ωστόσο δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντικά  
παρά την ενεργοποίηση γυναικών στους εργατικούς αγώνες 
και τη διατύπωση δικών τους αιτημάτων. 

• Η είσοδος γυναικών στην αγορά εργασίας κατά το 19ο αιώνα 
δεν ήταν γενικευμένο φαινόμενο πέρα από τις 
δυτικοευρωπαϊκές και βορειοαμερικανικές βιομηχανικές 
κοινωνίες και ειδικότερα στις χώρες αυτές αφορούσε ως επί 
το πλείστον γυναίκες που προέρχονταν από ομάδες 
μεταναστών και απελευθερωμένων σκλάβων ενώ δεν 
αφορούσε, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, την μεγάλη πλειοψηφία των 
λευκών γυναικών των μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών 
τάξεων



John Stuart Mill «υποταγή των γυναικών». 

• Ο John Stuart Mill, ο σημαντικότερος φιλελεύθερος ριζοσπάστης του 19ου 
αιώνα, διατυπώνει μέσα στα πλαίσια αυτά τις απόψεις του για την 
«υποταγή των γυναικών». 

• Είναι λαθεμένη αυτή καθαυτή η αρχή της πολιτικής συγκρότησης της 
κοινωνίας βάσει της οποίας πρέπει να υποτάσσεται νομικά το ένα φύλο 
στο άλλο και είναι βασικό εμπόδιο στην ανθρώπινη βελτίωση και πρέπει 
να αντικατασταθεί από την αρχή της τέλειας ισότητας που σημαίνει να μην 
αποδίδονται εξουσίες και προνόμια στο ένα φύλο και το άλλο να 
περιθωριοποιείται. 

• Η πολιτική συγκρότηση στη βάση της ανισότητας είναι η νομική 
κατοχύρωση μιας προϋπάρχουσας κατάστασης που επιβλήθηκε μέσα από 
τη μακρόχρονη άσκηση φυσικής βίας. 

• Πρέπει να αποδοθούν όλα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και στις 
γυναίκες για να επιτευχθεί ο στόχος του πολιτικού φιλελευθερισμού που 
δεν είναι άλλος από την ισότητα των πολιτών ανεξάρτητα από φύλο , 
φυλή και εθνικότητα και να ισχύσουν οι κανόνες του ανταγωνισμού για 
την βελτίωση και πρόοδο της ανθρώπινης κοινωνίας. 



Φεμινιστική κριτική των απόψεων του Μill

• Σύμφωνα με την φεμινιστική κριτική των απόψεων του, ο Μill
προβλέπει ότι ουσιαστικά λίγες γυναίκες είναι εκείνες που θα 
κάνουν χρήση των πολιτικών τους δικαιωμάτων πέρα από αυτό της 
ψήφου γιατί οι ανάγκες της οικογένειας και της εργασίας είναι 
περιοριστικές για τη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια πολιτική 
σφαίρα  και αν ο Mill λύνει μερικώς το πρόβλημα με το να 
αποδέχεται την αντιπροσωπευτική δημοκρατία τα προβλήματα 
παραμένουν όταν τεθεί το ζήτημα της συμμετοχής των γυναικών 
στους θεσμούς απονομής της Δικαιοσύνης ή στην τοπική 
αυτοδιοίκηση ή στον εργασιακό συνδικαλισμό των εργοστασίων. 

• Η απόδοση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες 
μένει κενό γράμμα στο βαθμό που τα κοινωνικά τους δικαιώματα 
δεν κατοχυρώνονται και δεν έχουν τις κατάλληλες ευκαιρίες να 
αποκτήσουν τη δική τους ανεξάρτητη ταυτότητα και αυτοεκτίμηση.



Μαρξ και Έγκελς: ταξικές αντιθέσεις

• Oι Karl Marx και Friedrich Engels θεωρούν ως τον πρώτο καταμερισμό εργασίας 
που εμφανίστηκε στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους αυτόν των ανδρών και 
γυναικών για την αναπαραγωγή των παιδιών. 

• Ο Engels προσθέτει τριανταοχτώ χρόνια αργότερα ότι «η πρώτη ταξική αντίθεση 
που εμφανίζεται στην ιστορία συμπίπτει με την ανάπτυξη του ανταγωνισμού 
ανάμεσα στον άνδρα και στη γυναίκα στα πλαίσια της μονογαμίας και η πρώτη 
ταξική καταπίεση συμπίπτει μ’ αυτήν του θηλυκού φύλου από το αρσενικό». 

• Ο στόχος του σοσιαλιστικού κινήματος  είναι η ανατροπή του καπιταλισμού που 
στηρίζεται στην εκμετάλλευση και στις ταξικές αντιθέσεις, μία εκ των οποίων είναι 
και η αντίθεση των δύο φύλων . 

• «Τι θα είναι όμως το καινούργιο ;» αναρωτιέται ο Engels και προσθέτει ότι «αυτό 
θα απαντηθεί όταν μια νέα γενιά ωριμάσει: μια γενιά ανδρών που ποτέ σ’ όλη 
τους τη ζωή δεν θα έχουν γνωρίσει τι σημαίνει ν’ αγοράσεις με λεφτά την υποταγή 
μιας γυναίκας ή οποιουδήποτε άλλου κοινωνικού οργάνου εξουσίας μια γενιά 
γυναικών που ποτέ δεν θα έχουν γνωρίσει τι σημαίνει να δίνονται σ’ έναν άνδρα 
για λόγους διαφορετικούς από την αληθινή αγάπη ή να αρνούνται να δοθούν 
στους εραστές τους από φόβο για τις οικονομικές συνέπειες 



Ο μαρξισμός και ο φεμινισμός είναι 
ένα, και αυτό το ένα είναι ο μαρξισμός

• Το πρόβλημα με την κλασική μαρξιστική ανάλυση ήταν ότι 
ενώ αναγνωρίζει την αντίθεση ανδρών και γυναικών ως την 
πρώτη εκ των ταξικών αντιθέσεων στην ιστορική διαδρομή 
εν τούτοις δεν προβλέπει θέση για αυτόνομο κίνημα 
γυναικών για την επίλυση της αντίθεσης αυτής και εντάσσει 
το γυναικείο ζήτημα ως μια επί μέρους συνιστώσα του 
γενικότερου ταξικού ζητήματος και έτσι αφήνεται να 
επιλυθεί μετά τη σοσιαλιστική επανάσταση της εργατικής 
τάξης. 

• Όπως χαρακτηριστικά και ειρωνικά επισημαίνει η Heidi
Hartman «ο γάμος του μαρξισμού και του φεμινισμού 
υπήρξε σαν το γάμο του συζύγου και της συζύγου όπως 
περιγράφεται στο Αγγλικό οικογενειακό δίκαιο: ο μαρξισμός 
και ο φεμινισμός είναι ένα, και αυτό το ένα είναι ο 
μαρξισμός»



Το πρώτο κύμα

• Η συνέπεια αυτής της ενσωμάτωσης των γυναικείων 
αιτημάτων στα πλαίσια του σοσιαλιστικού εργατικού 
λόγου ήταν να αναβληθούν , ουσιαστικά , οι 
γυναικείες ανεξάρτητες κινητοποιήσεις για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα ως τα τέλη του 19ου αιώνα και την 
εμφάνιση του «πρώτου κύματος» των μαζικών 
φεμινιστικών αγώνων στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης 
και της Βόρειας Αμερικής. 

• Το «πρώτο κύμα» αφορούσε την πρόσβαση των 
γυναικών στους εκπαιδευτικούς και στους πολιτικούς 
θεσμούς



ΗΠΑ ριζοσπαστικά φιλελεύθερος 
φεμινισμός 

• Στις ΗΠΑ όπου ο κλασικός μαρξισμός δεν είχε 
μεγάλη απήχηση τα πράγματα εξελίχθηκαν 
διαφορετικά. Ο φιλελεύθερος φεμινισμός 
παίρνοντας ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά θέτει 
ευθέως το ζήτημα των κοινωνικών και πολιτικών 
δικαιωμάτων των γυναικών .

• Η Συνδιάσκεψη του 1850 (Ohio , Worchester Mass. 
) εξέδωσε διακήρυξη στην οποία τονιζόταν 
ιδιαίτερα έντονα το ζήτημα της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και το δικαίωμα της ψήφου



Μαύρες γυναίκες

• Τα σχολεία για την εκπαίδευση των γυναικών , ακόμη και των μαύρων 
γυναικών, που είχαν αρχίσει να λειτουργούν προς τα μέσα του 19ου αιώνα 
στις ΗΠΑ  μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου επεκτάθηκαν σε όλη τη 
χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι , ιδιαίτερα για τις μαύρες γυναίκες, οι 
δασκάλες εθεωρούντο ως η πρωτοπορία στον αγώνα για την κατάκτηση 
των δικαιωμάτων τόσο των γυναικών όσο και των μαύρων. 

• Η δασκάλα Anna Julia Cooper υπήρξε η πρώτη φεμινίστρια της 
Αφροαμερικάνικης μειονότητας και για την οποία «όσον καιρό η γυναίκα 
καθόταν με δεμένα μάτια και χέρια , γερά σφιγμένη από τη μέγγενη της 
άγνοιας και της απραξίας, ο κόσμος της σκέψης εκινείτο στην τροχιά του 
όπως οι επαναστάσεις της σελήνης με ένα πρόσωπο (το πρόσωπο του 
άνδρα) πάντοτε προς τα έξω , έτσι ώστε ο θεατής να μην μπορεί να 
διακρίνει αν πρόκειται για δίσκο ή για σφαίρα (...) ισχυρίζομαι (...) ότι 
υπάρχει μια θηλυκή όσο και μια αρσενική πλευρά της αλήθειας  και ότι 
δεν σχετίζονται ως κατώτερη και ανώτερη , ούτε ως καλύτερη και 
χειρότερη , ούτε ως κατώτερη και ισχυρότερη , αλλά ως συμπληρωματικές 
- συμπληρωματικές σε ένα αναγκαίο και συμμετρικό όλο» . 



Anna Julia Cooper 



Κίνημα που έχει επίγνωση της θηλυκής του 
υπόστασης 

• Από το σημείο αυτό και πέρα εισάγεται πια η 
προβληματική ενός κινήματος που έχει επίγνωση 
της θηλυκής του υπόστασης αλλά ταυτόχρονα 
επιδιώκει με θεωρητικούς , ιδεολογικούς και 
πολιτικούς αγώνες την ισότητα στα πολιτικά και 
κοινωνικά δικαιώματα. 

• Αυτή η προβληματική θα τεθεί ως αφετηρία στις 
σύγχρονες συζητήσεις για την ισάριθμη 
αντιπροσώπευση και για τον επαναπροσδιορισμό 
της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη στα τέλη του 
20ού αιώνα.



Μη Μαρξιστική Κοινωνιολογία

• Οι κλασικοί της μη μαρξιστικής κοινωνιολογίας βλέπουν 
«μονόπλευρα» το «φύλο», που δε χώραγε στις αναλύσεις για το 
Διαφωτισμό, τη βιομηχανική επανάσταση, την αστικοποίηση, την 
εργατική ριζοσπαστικοποίηση, την αλλοτρίωση.

• Όποτε αναφέρονταν στα έργα τους, οι γυναίκες ταυτίζονταν με το 
παράλογο, την παράδοση, τη σωματικότητα, και τις σφαίρες του 
ιδιωτικού και του οικιακού. 

• Δεν σχετίζονταν με τον κόσμο της ορθολογικότητας, του 
καπιταλισμού, της πόλης, της εκβιομηχάνισης, της μισθωτής 
εργασίας, της γραφειοκρατίας και της πολιτικής. 

• Ο Μαξ Βέμπερ, π.χ. έγραφε ότι «η γυναίκα είναι εξαρτημένη 
εξαιτίας της φυσιολογικής ανωτερότητας της φυσικής και 
διανοητικής ενεργητικότητας του αρσενικού και το παιδί εξαιτίας 
της (sic) αντικειμενικής αδυναμίας του»



Κριτική σε Βέμπερ και Ντυρκέμ

• Η φεμινιστική κριτική υποστηρίζει ότι ο Βέμπερ και οι άλλοι κλασικοί προβαίνουν 
στο διαχωρισμό του νου από το σώμα όσον αφορά την κοινωνική δράση και θέτει 
ως στόχο την υπέρβαση και το μετασχηματισμό των περιορισμών της 
σωματικότητας. 

• Η κλασική κοινωνιολογία, αγνοώντας το ρόλο του σώματος για τα ανθρώπινα 
δρώντα υποκείμενα, κατασκευάζει ένα «ασώματο, αφηρημένο, ορθολογικό 
υποκείμενο» ως ιδεώδες της νεωτερικότητας, με αρσενικά, σε τελευταία ανάλυση, 
χαρακτηριστικά. 

• Στην περίπτωση του Ντυρκέμ διαβάζουμε στην Αυτοκτονία ότι «ο άνδρας είναι 
σχεδόν εξολοκλήρου προϊόν της κοινωνίας ενώ η γυναίκα είναι σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό προϊόν της φύσης.»

• Παρακάτω, επιβεβαιώνει ότι του άνδρα «τα γούστα, οι προσδοκίες, οι φιλοδοξίες, 
και το χιούμορ, έχουν σε μεγάλο βαθμό συλλογική προέλευση, ενώ της 
συντρόφου του επηρεάζονται πολύ πιο άμεσα από τον οργανισμό της.»

• Ακόμη και για όσες γυναίκες συμμετέχουν στη δημόσια σφαίρα θεωρεί ότι ισχύει 
το ίδιο: «ορισμένες κατηγορίες γυναικών συμμετέχουν στην καλλιτεχνική και 
φιλολογική ζωή όπως οι άνδρες…όμως ακόμη και σ’ αυτή τη σφαίρα, η γυναίκα 
κουβαλά τη δική της φύση…. 



Κριτική στον Ζίμελ

• Τέλος ο Γκέοργκ Ζίμελ θεωρεί ότι οι γυναίκες δεν έχουν, ούτε 
μπορούν να τις αποκτήσουν, τις ικανότητες για συμμετοχή 
στο πεδίο της κοινωνικής δράσης.

• Ο Ζίμελ από όλους τους κλασικούς είναι ο μοναδικός που 
εκφράζει τόσο ανοιχτά την κριτική του κατά της ισότητας του 
αρσενικού και του θηλυκού.

• Κατ’ αυτόν, οι γυναίκες κατέχουν μια αδιαφοροποίητη 
ολότητα και παραμένουν επικεντρωμένες και «γειωμένες» 
στον εαυτό τους, ενώ, κατά κακή τους τύχη, οι άνδρες είναι 
υποχρεωμένοι να υπομένουν τα προβλήματα του 
κατακερματισμού, της αποξένωσης, της αλλοτρίωσης και της 
διαφοροποίησης που προκαλούν οι δυνάμεις της 
νεωτερικότητας



Προνοιακός φεμινισμός

• Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στους δύο 
παγκοσμίους πολέμους, στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, οι 
φιλελεύθερες φεμινίστριες ήρθαν αντιμέτωπες με την άνοδο του 
ρεύματος των σοσιαλδημοκρατικών ή προνοιακών φεμινιστριών. 
Αυτές θεωρούσαν ότι «οι γυναίκες έχουν ιδιαίτερες εκ του φύλου 
ανάγκες και ιδιότητες, ότι ο κύριος ρόλος τους είναι αυτός της 
μητέρας και της συζύγου και ότι η κρατική παρέμβαση χρειάζεται 
για την προώθηση της ευημερίας των γυναικών». Το κράτος 
εθεωρείτο ως αρωγός στην προσπάθεια να δημιουργηθούν 
καλύτερες συνθήκες προστασίας των γυναικών από τις δυσάρεστες 
συνέπειες της εργασίας και της συνεπαγόμενης μακρόχρονης 
απουσίας τους από τις φροντίδες του σπιτιού και της οικογένειας. 
Επικεντρώνεται, κατ’ αυτό τον τρόπο, η συζήτηση στο βιολογικό 
στοιχείο της μητρότητας και κατά συνέπεια η φιλοσοφία των 
αιτημάτων είναι διαφορετική: «οι αξίες των γυναικών είναι 
διαφορετικές από αυτές των ανδρών, επειδή ακριβώς δίνουν ζωή».



Προνοιακός φεμινισμός

• Αυτή η τάση του φεμινιστικού κινήματος έπαιξε σπουδαίο ρόλο 
για την ανάπτυξη των κοινωνικών ασφαλίσεων στο βαθμό που 
επέδρασε στις συνειδήσεις και ενός μεγάλου αριθμού ανδρών 
που βρήκαν συμμάχους στους συλλογικούς αγώνες για απόσπαση 
νέων κοινωνικών δικαιωμάτων από το κράτος και το κεφάλαιο. 

• Στα πλαίσια των κρατικών κινητοποιήσεων  για την πολεμική νίκη, 
τα κράτη της καπιταλιστικής δύσης προώθησαν, από τη μια 
πλευρά την ένταξη των γυναικών στην παραγωγική 
δραστηριότητα και από την άλλη δημιούργησαν ένα εκτεταμένο 
πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών πρόνοιας και παροχών καθώς και 
εκπαιδευτικών ευκαιριών για το γυναικείο πληθυσμό. 

• Στις ΗΠΑ με την πολιτική του New Deal και στην Αγγλία με την 
άνοδο του Εργατικού Κόμματος στην κυβερνητική εξουσία ο 
προνοιακός φεμινισμός βρέθηκε στο αποκορύφωμα και στο 
απόγειο της δύναμής του κατορθώνοντας να αποσπάσει όλο και 
περισσότερες ικανοποιητικές λύσεις στα αιτήματα των γυναικών. 



Κριτική στον προνοιακό φεμινισμό

• Η κριτική προς τον προνοιακό φεμινισμό προήλθε από 
πολλές διαφορετικές πλευρές. Από τη μια οι 
φιλελεύθερες φεμινίστριες κατηγόρησαν την τάση 
αυτή ότι από τη μια απεμπολεί τα αιτήματα για 
πολιτική και όχι μόνο, ισότητα των γυναικών με το να 
στηρίζει υπέρμετρα το κράτος πρόνοιας. Η στήριξη 
αυτή του κράτους πρόνοιας είχε σαν συνέπεια την 
ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή της κρατικής 
παρέμβασης στη ζωή των ανθρώπων, παρέμβαση που 
δεν γινόταν δεκτή από τις φιλελεύθερες φεμινίστριες 
γιατί νόθευε τον «υγιή ανταγωνισμό της αγοράς» και 
πολλές φορές δημιούργησε άτομα παθητικά και 
πλήρως εξαρτημένα από την κρατική παροχή. 



Κριτική στον προνοιακό φεμινισμό

• Από την άλλη μεριά του λόφου οι σοσιαλίστριες-μαρξίστριες 
φεμινίστριες, αλλά και οι μαύρες φεμινίστριες, άσκησαν 
κριτική στις απόψεις των προνοιακών γιατί βοήθησαν «στον 
εγκλωβισμό των αιτημάτων στη λογική της μητρότητας» και 
ότι ευθύνονται για την «έλλειψη κριτικής στο κράτος 
πρόνοιας ως μέσου αναπαραγωγής της κοινωνικής 
ανισότητας και κοινωνικού ελέγχου, καθώς και στην έλλειψη 
κατανόησης της κοινωνικής αναπαραγωγής και της θέσης 
των γυναικών σ’ αυτήν».

• Όπως και οι φιλελεύθερες φεμινίστριες έτσι και οι 
προνοιακές δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την αντίληψη του 
«ουδέτερου κράτους» και τα πλαίσια του ρεφορμισμού ως 
στρατηγικής.



Ριζοσπαστικός φεμινισμός

• Το ρεύμα του ριζοσπαστικού φεμινισμού ξεκίνησε ουσιαστικά μετά το 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και πολλές από τις ιδέες του μπορούν να 
εντοπιστούν στο έργο των Simon De Beauvoir, Germaine Green κ.α.  

• Η ανάπτυξη αυτού του ρεύματος συντελείται στη δεκαετία 1960-70 και 
η κεντρική του θέση καταγράφεται στο μανιφέστο της γυναικείας 
ομάδας New Υork Redstockings το 1969: 

• «οι γυναίκες είναι μια καταπιεσμένη τάξη. Η καταπίεσή μας είναι ολική, 
επιδρώντας σε κάθε όψη της ζωής μας… Αναγνωρίζουμε ως φορείς της 
καταπίεσής μας τους άνδρες.  Η ανδρική κυριαρχία είναι η παλαιότερη, 
βασικότερη μορφή κυριαρχίας… Όλοι οι άνδρες αντλούν οικονομικά, 
σεξουαλικά και ψυχολογικά προνόμια λόγω της ανδρικής κυριαρχίας. 
Όλοι οι άνδρες έχουν καταπιέσει τις γυναίκες». 

O όρος ριζοσπαστικός φεμινισμός κάλυψε δεκάδες επιμέρους τάσεις που 
είχαν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό: την αντίθεση στην πατριαρχία. 



Ριζοσπαστικός φεμινισμός 

• Είναι όρος που καλύπτει θεωρίες των γυναικών, από 
τις γυναίκες και για τις γυναίκες, οι οποίες θεωρούνται 
ως ομάδα κοινών συμφερόντων αντιθετικών ως προς 
αυτά των ανδρών, ομάδα που ξεπερνά τα όρια τρων 
τάξεων και των φυλών. 

• Τέλος, αποδεικνύουν ότι η ανδρική κυριαρχία δεν είναι 
πολιτική προορισμένη μόνο για τη δημόσια σφαίρα 
αλλά διεισδύει και στις πιο στενές και απόκρυφες 
σχέσεις των δύο φύλων. 

• Η πατριαρχία είναι αποτέλεσμα της μυϊκής δύναμης 
των ανδρών και της αποδοχής της κοινωνικής βίας. 



Ριζοσπαστικός φεμινισμός 

• Ο ριζοσπαστικός φεμινισμός δεν αναγνωρίζει το κράτος ως 
καπιταλιστικό που εντείνει την ανδρική κυριαρχία και 
καταπίεση των γυναικών αλλά θεωρεί ότι διαμέσου των 
αιώνων όλα τα κράτη, όλα τα συστήματα (οικονομικά και 
πολιτικά) έχουν λειτουργήσει ως μηχανισμού φυλετικής 
καταπίεσης των γυναικών υπό την ανδρική κυριαρχία.

• Αναδεικνύεται έτσι μια νέα ιδεολογία, μια νέα κουλτούρα, η 
οποία δεν είναι άλλη από την γυναικεία ιδεολογία και τη 
γυναικεία κουλτούρα. 

• Η πατριαρχία στη σύγχρονη εποχή αντιμετωπίστηκε με 
σκληρούς γυναικείους αγώνες που είχαν κεντρικό στόχο την 
εξάλειψη της βίας. 



Ριζοσπαστικός φεμινισμός 

• Τα κοινωνικά κινήματα για την ειρήνη, για την παροχή βοήθειας στα 
θύματα της βίας (ανδρικής και πολεμικής), για την ανάπτυξη μεθόδων 
αυτοπροστασίας απέναντι στους βιαστές, ήταν πλαισιωμένα στο 
συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους από ριζοσπάστριες φεμινίστριες. 

• Η ανάπτυξη της επιστήμης έδινε και δίνει όπλα στις ριζοσπάστριες
φεμινίστριες στον αγώνα για τον έλεγχο της γυναικείας σεξουαλικότητας 
από τις ίδιες τις γυναίκες καθώς και της βιολογικής αναπαραγωγής της 
κοινωνίας μέσα από συλλογική δράση. Προτάθηκαν επίσης εναλλακτικές 
μορφές οικογενειακής συμβίωσης. 

• Ένα μεγάλο τμήμα της ριζοσπαστικής φεμινιστικής στρατηγικής είναι η 
οικοδόμηση μιας εναλλακτικής κουλτούρας- μια αντιηγεμονία στην 
κυρίαρχη, ανδρικά προσανατολισμένη κουλτούρα και μια εναλλακτική 
βιώσιμη θέση έναντι του σημερινού οικογενειακού συστήματος όπου οι 
γυναίκες να μπορούν να υποστηρίξουν η μία την άλλη, να αναθρέψουν αν 
επιθυμούν τα παιδιά τους και να μάθουν να αγαπούν και να σέβονται η 
μία την άλλη, ελεύθερες από ανδρικές παρενοχλήσεις. 

• Παράλληλα αναπτύχθηκε στις αγγλοσαξονικές χώρες το κίνημα των 
λεσβιών και ο λεσβιασμός θεωρήθηκε ως πολιτική πράξη. 



Σιμόν ντε Μποβουάρ



Ριζοσπαστικός φεμινισμός 

• Η ριζοσπαστική φεμινιστική άποψη για το κράτος σχετίζεται κυρίως με την 
αντίθεση ανδρών και γυναικών σε μια δυαδική κοινωνία στην οποία οι 
άνδρες κυριαρχούν ως «τάξη» επί της «τάξης» των γυναικών. 

• Έτσι, το κράτος και ιδιαίτερα το κράτος πρόνοιας θεωρείται ως «η 
οργανωμένη από το κράτος ανδρική κυριαρχία πάνω στις γυναίκες, με 
εξειδικευμένες πρακτικές στο χώρο της υγείας, των προσωπικών 
υπηρεσιών και της παρέμβασης στις ιδιωτικές σχέσεις και την οικογένεια».

• Οι ριζοσπάστριες φεμινίστριες θεωρώντας το κράτος ως τον τόπο μέσα 
στον οποίο ασκείται κατά βάση η αντρική κυριαρχία που επεκτείνεται ως 
και στις προσωπικές σχέσεις των δύο φύλων, αποδέχονται στην ουσία την 
εργαλειακή αντίληψη για το κράτος. 

• Η τακτική τους, συνεπώς, συνίσταται στο να αποδείξουν και να 
καταγγείλουν την πατριαρχική λογική που διέπει όλες τις παρεμβάσεις των 
μηχανισμών και υπηρεσιών του κράτους πρόνοιας



Κριτική στο ριζοσπαστικό φεμινισμό 

• Κριτική από μαρξίστριες φεμινίστριες: ο ριζοσπαστικός φεμινισμός δεν 
ενδιαφέρεται για μια ουσιαστική πολιτική παρέμβασης στις κρατικές 
δομές με στόχο την αλλαγή τους στο βαθμό που θεωρούν το κράτος ως 
τόπο, ή καλύτερα όργανο, της ανδρικής κυριαρχίας. 

• Η βάση της στήριξης των «πολεμικών» επιχειρημάτων κατά της 
πατριαρχίας είναι για τις ριζοσπάστριες, ο βιολογικός καθορισμός του 
φύλου και όχι ο κοινωνικός προσδιορισμός του, όπως αυτή της 
«απομόνωσης» και της οργάνωσης ενός «γυναικείου κόσμου» πάνω σε μια 
«γυναικεία ιδεολογία» και «γυναικεία κουλτούρα» δεν φαίνεται να έχει 
λάβει υπόψη της το γεγονός ότι στα πλαίσια πολλών «αντι-ιεραρχικών» 
συνομαδώσεων αναπτύσσονται εκ νέου ιεραρχικές σχέσεις που 
χαρακτηρίζουν το ανταγωνιστικό σύστημα των ανδρών

• Μια κατεύθυνση που μπορεί να πάρει μια τέτοια στρατηγική μπορεί 
κάλλιστα να καταλήξει σε ένα σύστημα μητριαρχικής οργάνωσης των 
κοινωνικών σχέσεων που, ενδεχομένως, να μην διαφέρει επί της ουσίας 
από την πατριαρχική μορφή οργάνωσης.



Μαύρος φεμινισμός 

• Ο μαύρος φεμινισμός αντιτάσσει τον αγώνα ενάντια στο ρατσιστικό κράτος 
πρόνοιας.

• Ο αγώνας αυτός δίνεται από κοινού με τους άνδρες της εργατικής τάξης, 
τις λευκές και μαύρες γυναίκες, εργαζόμενες και άνεργες. 

• Ταυτόχρονα όμως στο εσωτερικό αυτού του μετώπου δίνεται και η μάχη 
των μαύρων φεμινιστριών για την απόκρουση της ανδρικής καταπίεσης 
εναντίον των γυναικών. 

• «Μερικές συγγραφείς έχουν πρόσφατα προτείνει ότι η κατανόηση των 
διαφορών των γυναικών σημαίνει πως η ριζοσπαστική φεμινιστική ιδέα 
της αδελφότητας, που υποδηλώνει μια καταπίεση που τη μοιράζονται όλες 
οι γυναίκες θα ’πρεπε να υποχωρήσει μπροστά σε αυτήν της αλληλεγγύης 
που βασίζεται στην πίστη ότι οι αγώνες όλων των γυναικών διασυνδέονται 
αλλά δεν είναι οι ίδιοι. Μια τέτοια προσέγγιση θα επέτρεπε στις γυναίκες 
να ενωθούν πάνω σε μερικά αιτήματα, θα τους έδινε όμως προοπτική 
συμμαχίας τους με άνδρες της δικής τους φυλής ή τάξης πάνω σε άλλα 
ζητήματα». 



Μαύρος φεμινισμός

• Η ρατσιστική ιδεολογία που φαίνεται να κατευθύνει το κράτος 
πρόνοιας στις ΗΠΑ και στη Βρετανία προλειαίνει το έδαφος για να 
αναδειχθούν ακροδεξιές απόψεις για τη σεξουαλικότητα των 
μαύρων γυναικών, να λοιδωρείται ο τρόπος δημιουργίας των 
οικογενειών τους και να χαρακτηρίζεται αντεθνική και 
αντικοινωνική η συμπεριφορά τους και ο τρόπος ζωής τους.

• Αποτέλεσμα μιας τέτοιας αντιμετώπισης είναι η εκμετάλλευση 
των μαύρων γυναικών ως εργατριών στον κρατικό μηχανισμό 
(φθηνά μεροκάματα), η δημιουργία κλίματος διαχωρισμού και 
καχυποψίας ανάμεσα στους εργαζόμενους/ες με το σύστημα της 
«δειγματοληπτικής» (tokenism) μεθόδου προσλήψεων. 

• Η προσπάθεια αποκλεισμού τους από τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα τους αποστερεί την προοπτική κοινωνικής ανόδου.

• Κατά τη διάρκεια των οικονομικών κρίσεων μαύρες γυναίκες, 
ισπανόφωνες και ασιάτισσες, είναι από τα πρώτα θύματα των 
μαζικών απολύσεων από τις κρατικές υπηρεσίες. 


