
ΣΥΙΗΤΗΣΗ: ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συζήτηση που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε στις /9 Μαρτίου με ιη συμμειοχή rωl'

παρακάιω ομάδωv: Αυτόvομη Ομάδα Γυναικώv (MapiKa Βαϊμάκη. Βάσω Καραίvδρου),

Δίνη (Έφη Αθδελά, ΜαριΎα Παπαγιαvvάκη, ξλέvη Φουρvαράκη. ΑΥΥέλικα Ψαρρά), Κα

τΙνα (Θοδώρα Γούλιαραυ, Μαίρη Καυκά), Ομάδα Βιθλιοπωλείου Γυl'αικώv (Ελέvη Γε

ροvιάκου)_ Ομάδα Mηrρόιηrας, Ομάδα ιης εκπομπής «Κι άμα δει' ια λες ξεχl'ιέσαω από

τη Θεσσαλοvίκη (Δαvάη Χαιζόγλου), Inin τωv Γυvαικώl' (Γιώτα Τουλούμη).

Η συζιίτηση έγιvε με πρωτοθουλι'α της Δίνης στα πλαι'σια του αφιερώμαιος «Φεμιι'ι

σμός και Πολιτική_ Πολιιικές του Φεμll'ισμούιι. Συγκεκριμέι'α ερωιήμαια δει' ιέθηκαv,

καθώς η πρόθεσή μας ήταv ι'α συζηrήσOυμε με τις αυιόvομες ομάδες όλα ια ζηιήματα

που προέκυψα Ι' καιά τις πολύμιιvες συζιιrήσεις μας Υια το αφιέρωμα. Αποτέλεσμα υπήρξε

μια πει'ιάωρη μαγvητοφωvημέvη συζιίτηση που έπρεπε θέθαια vα περικοπεί... δραστικά

Υια vα σrριμωχιεί στις σελίδες του περιοδικού. Επιθυμία μας είl'αι vα συι'εχισιεί η συζή

τηση, vα συμμετάσχουv σ' αυτή και όσες ομάδες -με δική μας ή δική τους ευθύVη- απου

σίαζαι' από τηv πρώιη, vα Υεvικευτεί ιι αvταλλαΥιί τωv απόψεωv. Το αφιέρωμά μας έισι

κι αλλιώς δεΙ' εξαl'τλεiται σε έι'α ιεύχος .. ,

ΓΙΩΤΑ: Πρώτα πρέπει να δούμε ποια εΙναι η

κατάσταση του φεμινισμού σήμερα, σε συ

νάρτηση βέβαια με τις αλλαγές γενικά, αλ

λά και την κάποια αλλαγή που υπάρχει στις

ίδιε: τις φεμινίστριες. Αυτό το λέω, γιατί

είιοι προφανές ότι ο χώρος αυτός δεν έχει

τροφοδοτηθεί με νέα άτομα. Επίσης ότι

εκείι'α που είναι ήδη στο φεμινιστικό κΙνη

μα μιγαί.ώνουν, πράγμα που σημαίνει ότι

κάνουν καινούριες επιλογές στην προσωπι

κή τους (ωή (πιθανότατα αναγκαστικές),

ποι άμως επηρεά(ουν τελικά το πώς βλέ

πουν τον φεμινισμό. Αυτά άραγε σημαίνουν

ότι ο φεμινισμός αλλάζει, όπως αλλάζουμε

κι εμιίς, ή μήπως κάτι άλλο γΙνεται; Ίσως

κάποια πράγματα, που άλλοτε ήταν δεδο

μένα, σήμερα αμφισβητούνται, όπως Π.χ. η

αυτονομία. Ο φεμινισμός κάποτε με τη λέξη

αυτοι'ομία εννοούσε όχι μόνο την αυτονο

μία σε σχέση με τους άντρες ή με τα πολιτι

κά κόμματα, αλλά μια ολόκληρη αντίληψη,

που αφορούσε την καθημερινή πρακτική

των φεμινιστριών. Αυτές οι πρακτικές, δη

λαδη οι πρακτικές των μικρών ομάδων

έχουν η όχι ξεπεραστεί; Και πώς τελικά

ορί:εται ο φεμινισμός σήμερα;

EtH Είναι νομίζω ενδεικτικό ότι σήμερα

εμφOl'ί(εται ξαφνικά η ανάγκη να ορίσουμε

το r.εpIεxQμIVO του φεμινισμού και πρέπει

10 δοίμι ποιοι είναι οι παράγοντες που γεν

ιlίιτ μια τέτοια ανάγκη για να μπορέσουμε

κιόλας να καταλάβουμε τι συμβαΙνει. Γιατι

τόσα χρόl1α ξέραμε καλά τι είμαστε και κα

μιάαπορία δεν είχαμε για το τι είναι φεμινι

σμός. Όσα είπες μου φέρνουν στο μυαλό το

ερώτημα, τι είl'uι εκεΙνο που κάνει μια γυ

ιοίκο φεμιl'ίστρια και αν υπάρχει ένας μό

νο φεμινισμός ή μήπως πολλοί. Γιατί εγώ

νομΙζω ότι οποιαδήποτε γυναίκα αναγνω

ρίζει και συνειδητοποιεί την καταπίεση

που υφίσταται ως γυναίκα, τότε είναι φεμι

νίστρια. Από κει και πέρα υπάρχει θέμα πο

λιτικών και θεωρητικών επιλογών,

ΕΛΕ Η Γ.: Καταλαβαίνω τι εν/οείς. Ήθελα

να πω κάτι σε σχέση με αυτό που έλεγε η

Γιώτα, ότι αλλάζουμε δρόμους και φέρνου

με το φεμινισμό στα δικά μας μέτρα. Εγώ

βλέπω αλληλεπίδραση. Βλέπω .. Τώρα όλα

με δυσκολεύουν, Η κοινότητα των άλλων

γυναικών του κινήματος, που υπήρχε τότε,

βοηθούσε. Δεν υπάρχουν καινούρια πρόσω

πα, όπως λες. Υπάρχει όμως και το ζήτημα:

γιατί δεν έρχονται καινούρια πρόσωπα.

Μήπως ήταν επιλογή μας, δηλαδή μήπως

στην προσπάθειά μας να καθορίσουμε κά

ποια θεωρητικά προβλήματα, φτιάχναμε

και κλειστές ομάδες; Έχω την αίσθηση ότι

από το '82 και μετά ήταν επιλογή μας να μη

λειτουργούμε ακτιβίστικα, και να στραφούμε

να ψάξουμε κάποια θέματα, με αποτέλεσμα,

ξέρω 'γω, να κλειστούμε. Έτσι έχουμε

φτάσει σε αυτή τη φάση που και λίγες είμα

στε και τα προβλl\ματα δεν έχουμε λύσει.

ΠΩΤΑ: ΤΟ πρόβλημα του κλεισίματος των

ομάδων ή μάλλον το γεγονός ότι δεν ανα

νεώνεται αυτός ο χώρος, πιστεύω ότι οφεί

λεται σε ευρύτερα προβλήματα. Την εποχή

που φτιαχνόντουσαν καθημερινά ομάδες.

ήταν και δεδομένη η αντiOεση αντρών-γυ

ναικών. Οι αντιθέσεις ήταν πιο καθαρές,

δεν ξέρω. Σήμερα είναι πιο διάχυτα τα

πράγματα ...
ΜΑΡΙΚΑ: Ούτε έχει ξεπεραστεί η θέση ότι η

κύρια αντΙθεση είναι η αντίθεση άντρα-γυ

ναίκας, ούτε την αλλάξαμε ...
ΠΩΤΑ: Και όμως σήμερα έχει πλασαριστεί

ένα ουδέτερο, ένα ... περί ισότητας και δεν

θεωρείται πια αυτονόητη η αντίθεση. Κι

ακόμα, είναι σαν να μην υπάρχουν πια θέ

ματα αιχμής, ενώ φυσικά υπάρχουν αλλά

όλα σήμερα είναι συγκεχυμένα ...
ΒΑΣΩ: Όχι μόνο εδώ, αλλά και παγκό

σμια βρισκόμαστε σε αυτό το επΙπεδο. Δη

λαδή κάπου αισθανόμαστε μη πειστικές.

Όλα τα θέματα τα ανακυκλώνουμε σε επί

πεδο θεώρησης και στις πρακτικές έχουμε

κολλήσεΙ. Δε νομίζω βέβαια ότι ζούμε μια

μεταφεμινιστική περίοδο, όπως λένε ...
θΟΔΩΡΑ: Εγώ ήθελα να πω ότι και βέβαια

δεν εΙναι μεταφεμινιστική αυτή η περίοδος,

αλλά μερικά πράγματα δεν είναι εξίσου με

άλλοτε καθαρά. Αυτό βγαΙνει και από τις

καινούριες κοπέλες στη Θεσσαλονίκη που

μας έρχονται στην Αυτόνομη Ομάδα Γυναι

κών, με τις οποίες πραγματικά υπάρχει

στην αρχή αδυναμία να μιλήσεις με τη μο

ρφή που μιλούσαμε κάποτε.

ΕΦΗ: Μπορείς να δώσεις ένα παράδειγμα;

θΟΔΩΡΑ: Κάτσε να σκεφτώ ... Να σου πω ένα

παράδειγμα: ήρθανε κάποιες κοπέλες που

ήτανε στο ΚΚΕ Μ-Λ και έλεγαν ότι μπορει η

κυρΙαρχη αντίθεση σήμερα να είναι η εξάρ

τηση από τους Αμερικάνους. ι α κάτι που

ούτε καν θα το συζητούσαμε άλλοτε σε μια

φεμινιστική ομάδα. Από την άλλη, αν συ

ζητήσεις για γυναικεία, για φεμινιστικά

θέματα, θα δεις ότι εΙναι πολύ συγκεχυμένα

όλα. ΕμεΙς παλιότερα είχαμε και κάποιους

όρους, κάποια όρια μάλλον φεμινιστικά,

άσχετα αν προερχόμασταν από πολιτικές

ομάδες. Σήμερα βλέπω μια καινούρια σκο

πιά, που θεωρώ ότι εΙναι αρνητική.

ΔΑΝΑΗ: Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο.

Αυτά έχουν ξαναγΙνει. Μήπως το '78 δεν



είχαμε τα ίδια προβλήματα; Εμφανίζονταν

και τότε κοπέλες που έβαζαν το ίδιο και το

ίδιο πολΙIlκό θέμα...
ΘΟΔΩΡΑ: Ναι, Δανάη. αλλά για μένα ήταν

πρωτόγνωρο, το συγκεκριμένο ειδικά ...
ΔΑΝΑΗ: Μα το έχεις ξαναζήσει. .. Για μένα

πάντως. και γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ πέρα,

το μεγάλο ερώτημα και η αγωνία όλων μας

(έστω κι αν δεν εκφράστηκε ακόμα λεκιικά)

είναι όIl υπερασπιστήκαμε διάφορες αυτο

νομίες, εν μέρει μεταφυσικά, αλλά όIl δε

θέσαμε ποτέ θέμα πολΙIlκής αυτονομίας,

και μάλιστα ιις περισσότερες φορές το πα

ρακάμψαμε σ ητώντας περί της αυτονο

μιας μας από τα κόμματα.

ΠΩΤΑ: ΤΟ διευκρινίζεις αυτό;

ΔΑΝΑΗ: Ναι, θα προσπαθήσω. Η αδυναμία

του γυναικείου χώρου είναι όIl πολlΙική

αυτονομια του κινήματος, κατά τη γνώμη

μου, δεν υπήρξε ποτ&. Αυτό φάνηκε σIlς με

γάλες οργανώσεις, φάνηκε στην περιχαρά

κωση των μικρών ομάδων, που ακριβώς

επειδή,δεν υπήρχε αυτoνoμiα πολΙIlκή, πε

ριχαρακώθηκαν σε μια αυτονομία μεταφυ

σική. Γιατί το κλείσιμο στον εαυτό σου δε

σημαίνει και αυτονομία. ΑναρωIlέμαι αν τα

φεμινισIlκά αιτήματα ήταν αποτέλεσμα της

αυτονομίας ή του πολΙIlκού εγκλωβισμού.

Να μου πει τε, γιατί όλες οι ομάδες επιλέξα

νε ως θέμα τη βία και τους βιασμούς. Τα

κόμματα δεν ακούμπησαν ποτέ τα θέματα

αυτά. Γιατί όμως εμείς να ακουμπήσουμε

αυτά ειδικά ...
ΕΦΗ: Μα δεν είναι τεράσIlΟ πρόβλημα οι

βιασμοι;

ΔΑΝΑΗ: Και βέβαια, τεράσIlΟ. Αλλά εγώ σε

ρωτάω, μήπως το νούμερο ένα πρόβλημα

είναι η εργασιακή μας καταπίεση, που επι

πλέον τη δωρήσαμε. Όπως και τα θέματα

βασικής αντίρρησης των γυναικών στον

πόλεμο, τα δωρήσαμε, τα εγκλωβίσαμε πο

λΙIlκά σε οργανώσεις που τα καπηλεύτη

καν ...
ΕΛΕΝΗ Γ.: ΤΙ εννοείς, τα δωρήσαμε;

ΔΑΝΑΗ: Εννοώ τα δώσqμε, τα αφήσαμε σε

γυναικειες οργανώσεις, οι οποιες τα κάνανε

υποθέματα της συγκεκριμένης πολΙIlκής

των κομμάτων τους ...
ΠΩΤΑ: Να σου πω κάIl; Νομίζω όIl αυτό

που λες είναι λιγο πολύ ισοπεδωIlκό για

την ιστορία του φεμινισIlκού κινήματος.

Ίσως να χτυπά λιγο άσχημα η λέξη ισοπε

δωIlκό ... Το κίνημα λεlΙούργησε με κλει

στές ομάδες και στην Ελλάδα κφ αλλού,

είπε «το προσωπικό ειναι και πολΙIlκό».

Δηλαδή, μια ομάδα ασχολείται με ένα θέμα

που βγαινει από ιις ιδιες της ιις εμπειρίες,

και αυτός είναι ο πολΙIlκός λόγος των φεμι

νιστριών. ΠολΙIlκή αυτονομία σαφέστατα

και είχε το κίνημα για μένα ...
ΔΑΝΛΗ: Ίσως δεν έγινα τελείως κατανοητή.

Εγώ δεν κάνω KPIIIKIi από πάνω. Στον εαυ·

τό μου κάνω βασικά KPIIlKIi. όπως θα κα·

τάλαβες ...
ΜΑΙΡΗ: Αυτό που συνέβαινε παλιότερα εί·

ναι όIl σε όλες ιις αυτόνομες ομάδες η

πλειοψηφία ανήκε και σε πολΙIlκές ομάδες

ή κόμματα. Δηλαδή σIlς αυτόνομες ομάδες

κάναμε φεμινισμό και σIlς άλλες κάναμε

πολlΙική ...
ΠΩΤΑ: Δε συμφωl'ώ ...
ΑΓΓΕΛΙΚΑ: Δεν ισχύει αυτό ...
ΕΦΗ: Αν αυτό συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη.

στην Αθήνα δεν ήταν η περίπτωση ...
ΔΑΝΑΗ: Δεν ήταν ακριβώς έτσι στη Θεσσα·

λονίκη ...
ΘΟΔΩΡΑ: Υπήρχε κάποια πολΙIlκή έκφραση

ολονών, άσχετα από το αν ανήκαν σε κά·

ποιο κόμμα ή πολΙIlκή οργάνωση. Υπήρχε

μια διαμόρφωση ιδεολογική και θεωρηIlκιi

για κάποια ζητήματα πέρα από τα γυναι·

κεία, τα οποία όμως τα είχαμε ..
ΕΦΗ: ... <λιαχωρίσει τελείως ...
ΘΟΔΩΡΑ: Ναι, διαχωρίσει, εκει είναι το

πρόβλημα για μένα.

ΠΩΤΑ: Όμως όλες μας ειμαστε πολΙIlκά

άτομα και έχουμε πολΙIlκές ευαισθησίες ...
Εγώ δεν μπορώ να διαχωρισω την πολΙIlκή

μου στάση από τη φεμινισIlκή, δεν υπάρχει

τέτοιος διαχωρισμός. Αντίθετα πιστεύω όIl

εφόσον υπάρχει φεμινισIlκό κίνημα και με

τροφοδοτεί. μου δίνει μιαν αντίληψη, έναν

τρόπο σκέψης, που τον κουβαλάω μαζί μου,

όπου κι αν εΙμαι ...
ΜΑΙΡΗ: ΟΙ περισσότερες από μας όμως, κά·

ποιες γενικές ανIlλήψεις δεν ιις έχουμε

διαμορφώσει μέσα σε μια φεμινισIlκή ομά·

δα, την αντίληψή μας Π.χ. για την οικολο·

για ή για το εργαIlκό ...
ΒΑΣΩ: Ναι, αλλά γιατι ξεχωρίζουμε ιις γυ·

ναίκες των κομμάτων ...
ΜΑΙΡΗ: Εγώ δεν ξεχωρίζω ιις γυναίκες των

κομμάτων από ιις γυναίκες των πολΙIlκών

ομάδων, αυτό είναι. ..
ΒΑΣΩ: Θέλω να πω όIl αυτές οι γυναίκες

έχουνε ένα πρόβλημα παραπάνω ...
ΠΩΤΑ: Μάλλον γίνεται παρανόηση όσων

λέμε. Προφανώς όλες μας κατά καιρούς

έχουμε συμμετάσχει σε πολΙIlκά σχήματα.

Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι να

υπάρχει ένα φεμινισIlκό κίνημα πίσω που

σε στηρίζει, να έχεις μια φεμινισIlκή αντι

1,ηψη που τη φέρνεις μαζί σου ... Πριν ένα

δυο χρόνια ένιωθα κάIl πολύ πιο ζωντανό,

που με τροφοδοτούσε και με καθό .
κάθε ΙΙ που έκανα ή έλεγα σε κάΟε

που συμμετείχα ...
ΔΑΝΑΗ: Είναι φανερό ΙΙ εννοεΙ ...
ΜΑΙΡΗ: ΤΟ καταλαβαίνω ΙΙ εννοεί.

κοίταξε, όταν ήμουνα φοιτήτρια. πή~

σIlς συσπειρώσεις σαν Ρήξη αl' ή

τώρα φοιτήτρια. θα πήγαινα σαν Κο

Κατάλαβες ΙΙ διαφορά που βάζω;

ΕΦΗ: Έχω την εντύπωση όIl υπάρχει

ιδιομορφία της Θεσσαλονίκης σε αυι

θέμα. Έχω επισης την εντύπωση ότι

Αθήνα εδώ και χρόνια ακόμα και οι κ

λες που ήταν οργανωμένες συγχρόl~;

πολΙIlκές και φεμινισIlκές ομάδες, κ

ταυτότητά τους είχαν τη φεμιl'ιση

Επίσης, η μεγάλη πλειοψηφία των

κών του αυτόνομου χώρου διαχώρισε

σχέσεις της με τα πολιιικά κόμματα

και αρκετά χρόνια ...
ΕΛΕΝΗ Γ.: Με τα πολΙIlκά κόμματα. αί

όχι με ιις πολΙIlκές ομάδες ...
ΘΟΔΩΡΑ: Υπάρχει διαφορά, εμείς. ρε

μου, δεν μπορέσαμε μέσα σIlς φεμllΊσ

ομάδες να έχουμε συγκροτημένη άποψη

κάποια εξωφεμινισIlκά θέματα.

ΠΩΤΑ: Εγώ πιστεύω όIl έτσι που λειτου

το φεμινισIlκό κίνημα. δεν μπορεί I'U σι.

τάει η φεμινισIlκή ομάδα για κάθε πολι

θέμα. Δεν μπορεί, αλλά και δε θέλεΙ.

ΔΑΝΑΗ: ΤΙ θα πει όμως, δε θέλει;

ΠΩΤΑ: Δε θέλει. θα πει όIl ο τρόπος που

μιουργει τη θεωρία του είναι τέτοιος. ,
δεν μπορεί να κάνει όσα φαίνονται ου;

νόητα για ιις πολΙIlκές ομάδες ή τα Kό·μμt",..
τα.

ΕΦΗ: Εγώ θα έλεγα όIl υπάρχει μια δια'f!lI6ιι'.

βασική και θα την εντόπιζα στο πρό6ληι....
της εκπροσώπησης. Οι φεμινίστριεςμυ

με, το είπες κι εσύ πριν, ξεκινώνταςαπό ι

εαυτό μας. Δε μιλάμε εν ονόμαIl όλων!

γυναικών. Με όλες ιις πολΙIlκές οργα,

σεις και κόμματα συμβαίνει το αντίθεο

Μιλάνε εν ονόμαIl κάποιας τάξης, κάπο

συνόλων, του λαού, ανάλογα. Εγώ, εκεί

εντόπιζα τη διαφορά. Κι εδώ διαφωνώμε ι

Δανάη στο θέμα των επιλογών. Νομίζωο

δεν ειναι τυχαίο που τα θέματα αυτά δεν

επιλέξαμε μόl'Ο εμείς, αλλά βγήκαν παl'l

τα ίδια από όλο το σύγχρονο φεμινιστικ

κίνημα, και ήταν ακριβώς, όπως είπε;. ,
θέματα με τα οποια δεν ασχολιόταν και

νας. Έχουμε άλλωστε αναλύσει όIl πρόκ

ται για τα θέματα που βρίσκονται στη 6ά

της γυναικείας καταπίεσης, και τέλος πα,·

των ανάμεσά τους η βία και οι βιασμοί εί,

από τα πιο θεμελιακά. Άρα, κατά τη δικ



με καθόριζε σε

σε κάθε χώρο

'οεΙ.

1 εννοεί. αλλά

ήτρια, πήγαινα

ξη' αν ήμουνα

'(Ι σαν ΚατΙ\'α.

Βάζω:

τι υπάρχει μια

:ης σε αυτό το

πωση ότι στην

ια και ΟΙ κοπέ

συγχρόνως σε

ομάδες, κύρια

φεμινιστική ..
ρΙα των γυναι

διαχωρισε τις

κόμματα εδώ

:όμματα, αλλά

:μείς, ρε παιδΙ

ς φεμινιστικές

ένη άποψη για

[α.

του λειτουργεί

τορεί να συζη

κάθε πολιτικό

~ θέλεΙ.

:I~ι;

ρόπος που δη·

ι τέτοιος, που

ίνονται αυτο

~ ή τα κόμμα-

:ι μια διαφορά

rτo πρόβλημα

'Ιστριες μιλά

δντας από τον

,ατι όλων των

ΙK~ οργανώ

το αντίθετο.

~ης, κάποιων

Εγω, εκεί θα

ιαφωνω με τη

ι, Νομίζω ότι

! αυτά δεν τα

'ήκα\' παντού

9εμli'ιστικό

:ως εΙπες, τα

λιόταν κα\'έ

:ι ότι πρόκει

:αι στη βάση

ιι τέλος πάν·

lιασμοί είναι

ατά τη δικιά

μου την εκτίμηση, ήταν σαφώς πολιτικές οι

επιλΟΊέ; αυτων των θεμάτων, Και πολι τικές

ηταν. και αυτόνομες ήταν, Αλλού εΙναι το

πρόΒλημα, σε άλλο επΙπεδο, θα έλεγα. Με

Τηl' ,αταγγελία της καταπίεσης. των βια

σμων. της αιtλευΟερίας, εξελίχθηκαν τα

πράΊματα και δόθηκαν κάποιες λύσεις σε

ορισμέι'!! θέματα, έγll'αν κάποιες θεσμικές

ρυθμίσεις, Από τη στιγμή εκείνη, εμείς σω

πάσαμε, Δηλαδή, φτάσαμε μέχρι ένα ση

μείο. αυτό εΙναι το ζήτημα, Το κίνημα έθε

σε ,άποια θέματα, Π,χ. κατεβήκαμε στο

δρόμο Ι'!! ζητήσουμε ελεύθερες εκτρώσεις.

Ωραία, 1ετά όμως;

ΛΙ\ΑΗ: Και την αιJ.αγή του OIΚOγενεια

,ού...
ΕΦΗ Και τα άλλα, Αλλά μετά; Δε θελήσα

με. δεν μπορέσαμε, δεν ξέρω, να θέσουμε

στόχους συγ,εκριμένους και να αντιμετω

πίσουμε το πρόβλημα της σχέσης του αυ

τόνομου κινήματος με τους θεσμούς. να

αναρωτηθούμε για τη συμμετοχή μας σε

ό,ΤΙ υπάρχει μετά τις αλλαγές γύρω μας ..
ΔΑΝΑΗ: Άρα, την πολιτική μας παρουσΙα .
ΛΓΓΕΛΙΚΛ: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να εξε

τάσουμε (εΙναι και αναχρονισμός) αναδρο

μικά την ιστορΙα της θεματολογΙας του κι

ι'ήματο;. Δηλαδή, πέρα από τις επιδράσεις

από το εξωτερικό, οι μορφές της οργάνω

ση; του ,ινήματος λΙγο πολύ συνεπάγονταν

,αι επιλογές θεματολογΙας. Δεν μπορεΙ κα

νείς να ,άνει αφαΙρεση της αυτοσυνείδη

ση;, όπως προβλήθηκε εκεΙνο τον καιρό,

,αι της σημασίας της. Για την εργασία ξέ

ραμε (Ίια τον εαυτό μου μιλάω πιο πολύ)

πόσο σοβαρό θέμα είναι, αλλά ήταν σαφές

ότι αναγ,αία να συζητηθούν ήταν άλλα θέ

ματα πριν από την εργασία, Η πρόθεσή μας

τότε ηταν πολύ πιο ανατρεπτική ... Για όσα

ειπώθη,αν περί αυτονομΙας, έχω μΙα ένστα

ση, Πάλι είναι αναχρονισμός να μιλάμε

τώρα για την αυτονομία την τότε. Η αυτο

\'ομία τότε ήταν, νομίζω, μια δlαδικασΙα

που ξεκίνησε με το αίτημα: ανεξαρτησΙα

από τα κόμματα, γιατΙ αυτό liταν το πρό

βλημα του φεμινιστικού κινήματος στην

Ελλάδα. να φύγει από την αγκαλιά των αρι

στερών κομμάτων και μέσα από καινούριες

μορφές οργάνωσης να ψάξει τι είναι αυτο

νομία. Εδώ σ' αυτό βλέπω μια από τις μεγα

λύτερες αποτυχίες, Θεωρώ ότι η αυτονομΙα

δεν προχωρησε, όσο θα ήθελα να είχε προ

χωρήσει, Με αυτή την έννοια δε μου μπαί

νει ένα πρόβλημα επαναπροσδιορισμού της

αυτονομίας. αλλά ψαξίματος της αυτονο

μίας ... Δεν εξαντλήσαμε τις δυl'ατότητες

της αυτονομίας ούτε της συλλογικότητας,

Γι' αυτό. εγω δεν αισθάνομαι ότι χρειάζο

μαι να ψάξω νέες μορφές οργάνωσης. νέους

τρόπους ομιλίας, νέες οπτικές, δε νιώθω ότι

αυτό είναι που λεΙπει Και γι' αυτό έχω την

τάση να αποδωσω έι'α πολύ μεγάλο κομμάτι

της ευθύνης έξω από μας. Δηλαδή νομίζω

ότι η ύφεση που ζούμε έχει σχέση με γενι

κότερα κοιl'ωνικοπολιτικά φαll'όμενα των

τελευταΙων 8 με 9χρόνων. Νομίζω ότι πρέ

πει να ψάξουμε πάρα πολύ αυτό που ονομά

σαμε κρατικό φεμινισμό, Να δούμε την

έκταση της οικειοποΙησης. Να δούμε τι ση

μαίνει το γεγονός ότι όλος ο κόσμος ξαφνι

κά (η τηλεόραση, οι δημοσιογράφοι όλοι)

μιλάει περί φεμινισμού. Πρέπει να το δού

με, γιατί στο θέμα αυτό ξέρω ότι υπάρχουν

διαφορετικές απόψεις, κάποιες το θεωρούν

θετικό φαινόμενο και κάποιες θεωρούν ότι

δεν είναι θετικό. Αν το ξεκαθαρΙσουμε αυ

τό, θα δούμε και τη δικιά μας ένταξη στο

κίνημα και τη φθορά του ίδιου του κινήμα

τος. Γιατί, δεν ξέρω, εμένα με τρομάζει λίγο

(ενω μ' αρέσει έτσι που έχεις προκλητικές

ιδέες, Δανάη), με τρομάζει να στρέφω όλη

αυτή την ιστορΙα σε μια αυτοκριτική του

κινήματος ..
ΕΛΕΝΗ Γ: ~γώ θέλω να πω ότι μαζευτήκανε

πολλά «αυτονόητω) στη συζήτηση, Δηλα

δή, να. αναρωτιέμαι πόσο «αυΤΟΙ'όητες»

ήταν Οι διαφωνίες μέσα στις ομάδες ή μετα·

ξύ ομάδων, Δεν εκφράστηκαν ποτέ καθαρά

αυτές οι διαφωνίες. Όπως τις ζησα εγώ.

μου φαινόταν ότι πολλές φορές οι θεωρητι

κές διαφωνίες έβγαιναν σε προσωπικό επi

πεδο, έτσι θεωρητικές διαφωνίες δεν

εκφράστηκαν ποτέ καθαρά. συγκεκριμένα

και συγκροτημέι'α. Νομίζω ότι ούτε οι συμ·

φων;ες μας ήταν ξεκάθαρες. ενώ πιθανά

τις θεωρούσαμε συχνά αυτονόητες ...
ΜΑΡΙΚΑ: Δεν έχεις δίκιο σε αυτό, έχεις δη

λαδή τελείως άδικο, Το Σπίτι και η Αυτόνο

μη Κίνηση Γυναικων κονταροχτυπήθηκαν

κάποια στιγμή .. ,
ΠΩΤΑ: Διαφωνίες υπήρξαl'ε. σαφέστατες ...
ΑΓΓΕΛΙΚΑ: Έχουμε παραδείγματα δια

φωνιών, μη λες ότι δεν υπήρξαν δια

φωνίες ..
ΠΩΤΑ: Δεν είχαν καταγραφεΙ οι διαφωνίες ...
ΜΑΡΙΚΑ: Μα πως δεν είχαν καταγραφεί..,

ΕΛΕΝΗ r.: Μισό λεπτό. εγώ δεν είπα ότι δεν

υπήρχαν διαφωνίες. είπα ότι οι διαφωνίες

δεν μπαίναl'ε στο θεωρητικό επίπεδο ...
ΑΓΓΕΛΙΚΑ: Και για τις εκτρώσεις είχαν

εκφραστεΙ διαφωνίες ...
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μια προβληματική, είναι απαραίτητοι ...
ΠΩΤΑ: Σήμερα δεν υπαρχουν ...
ΕΦΗ: Υπαρχουν. Δεν τους θέτουμε ... Κι αυ

τό είναι μια διαδικασία που δε σταματάει

ποτέ ...
ΜΑΡΙΚΑ: Αν λοιπόν δεις πώς λειτουργούν οι

νόμοι, αλλάζεις το θέμα σου και βιiζεις τη

φεμινιστική σου οπτική ...
ΕΦΗ: Μα πώς θα γίνει αυτό, όταν έχεις πρό

βλημα θεσμών, όταν θεωρείς ότι ο φεμινι

σμός δεν πρέπει να αλλοιωθεί μέσα στους

θεσμούς και να αλλοτριωθεί, όταν νομίζεις

ότι οι νόμοι για την ισότητα μας παίρνουν

το λόγο μας ... Εγώ διαφωνώ τελείως με αυ

τή την άποψη ...
ΜΑΡΙΝΑ: Γιατί αυτή η αποψη σημαίνει τελι

κά ότι δεν πρέπει να γίνει καν γνωστό, ότι

αυτό που ~πlδlώKoυμε δεν πρέπει καν να

κοινοποιηθεί, αφού δημιουργεί τέτοιες συγ

χύσεις ... Για να σκεφτούμε λίΊΟ τι λέμε.

Λέμε ότι η εικόνα της φεμινίστριας συσκο

τίστηκε, ότι παψαμε να είμαστε ρηκτικές

και δεν ξέρω τι άλλο, ότι κάπου αλλοιώθη

κε η εικόνα μας. Δηλαδή λέμε ότι αλλαξε

το πώς μας βλέπουν οι αλλοι .. Λέμε ότι μας

έριξαν την ισότητα, ότι λειτούργησε η ΕΓΕ,

ότι έδρασε ο κρατικός φεμινισμός και

έχουν πια διαχυθεί αυτά στην κοινωνία και

γι' αυτό δεν μπορώ να ξεχωρίσω τώρα εγω

που είμαι η πούρα φεμινίστρια ...

τον βαζουνε στα μέτρα της τρέχουσας πολι- ....-----.,....-~--
τικής, όπου εσύ. Δω,αη, θέλεις να μπούμε.

Αυτό γίνεται με τους νόμους. Αλλαζοντας

το λόγο μας, κάπου συσκοτίζονται και οι

αρχές για τις οποίες ξεκινήσαμε να παλέ-

ψουμε. Είναι αυτό που είπε η Αγγέλικα, ότι

όλοι σήμερα μιλιiνε για το φεμινισμό. Δη

λαδή ο φεμινισμόςείναι κατι περίεργο, ενώ

αυτό που κυριαρχεί είναι η ισότητα. Οι πε

ρισσότεροι στην Ελλαδα θεωρούν ότι ισό

τητα είναι ένας νόμος του ΠΑΣΟΚ και μερι

κοί νομίζουν ότι όταν πέσει το ΠΑΣΟΚ θα

πέσει και αυτή..
ΒΑΣΩ: Όταν έγιναν. νόμος οι εκτρώσεις,

εμείς αποπειραθήκαμε κάτι άλλο, να έχουμε

μια πρακτική, που να μπορεί να απαντάει

καθημερινά σε αυτό που είχε φτάσει να γί

νει νόμος και δεν είναι αυτό που θέλαμε ...
ΜΑΡΙΚΑ: Ένα Κέντρο Υγείας Γυναικών,

δηλαδή ..
ΒΑΣΩ: Όχι, ... δεν μπορέσαμε, εγώ πιστεύω,

να αντιμετωπίσουμε ακόμα και διώξεις, που

θα 'χαμε μέσα από αυτή την ιστορία ... Είχα
με αδυναμία να αντιμετωπίσουμε το ΠΑΣΟΚ,

κρατος κυβέρνηση, νόμους, όπως θέλεις

πες το, να το αντιμετωπίσουμε σαν γυναίκες

με κατι αλλο δικό μας ...
ΜΑΡΙΚΑ: Δε νομίζω ότι έχεις δίκιο, Βάσω.

Με την απόσταση του χρόνου τώρα νομίζω

ότι αυτό που μας κρατησε ήταν ότι έμμεσα

συνειδητοποιούσαμε πως μπαίνοντας σε αυ

τό το παιγνίδι μπαίνεις και στη λογική του

θεσμού και δουλεύεις με τους όρους του ...
ΕΦΗ: Εδώ όμως υπαρχεl αντίφαση σε σχέση

με αυτό που έλεγες πριν ...
ΜΑΡΙΚΑ: Δεν υπάρχει αντίφαση ...
ΕΦΗ: Υπαρχει μεγάλη αντίφαση με αυτό

που έλεγες ότι οι στόχοι που θέτεις δεν ταυ

τίζονται με τον τελικό σκοπό που είναι ευ

ρύτερος ...
ΜΑΡΙΚΑ: Η επανασταση' (εΙΡωνικα)

ΕΦΗ: Εμείς μιλάμε για απελευθέρωση, αν

δεν κάνω λάθος. Και η απελευθέρωση των

γυναικών δεν ταυτίζεται με τους επιμέρους

στόχους που θέτουμε κάθε στιγμή, τους βια

σμούς ή τις εκτρώσεις. Τα περιλαμβάνει

όλα αυτά, αλλα είναι ευρύτερη. Ορίζοντας

την απελευθέρωση των γυναικών τελικό

στόχο, επιλέγουμε επιμέρους στόχους, που

βγαίνουν από τις δικές μας τις αναγκες, αΙ.

λα είναι κιόλας καταλληλοι για να κινητο

ποιήσουν περισσότερες γυναίκες, να τις

κάνουν να συνειδητοποιηθούν, όπως είπες

εσύ, με βαση την "ροβληματική μας. Άρα

οι συγκεκριμένοι στόχοι, που λειτουργούνε

καθε φορά σαν όχημα, μέσα από το οποίο

θα γίνει γνωστή, θα διαχυθεί στην κοινωνία

ΠΩΤΑ: Και για την Κολιτσοπούλου είχαν

εκφραστεί διαφωνίες. και ήταν προφανώς

σε θεωρητικό επίπεδο ...
ΜΑΡΙΚΑ: Θέλω να γυρίσω σε αυτό που είπες

προηγουμένως. Έφη, ότι δεν καταφέραμε

να πάμε το κίνημα παραπέρα, επειδή πετύ:

χαμε κάποια πράγματα θεσμικά, νομοθετι,

κά και σταματήσαμε ...
ΕΦΗ: Όχι, για το νομοθετικό, έκανα μια

διαπίστωση που είναι κοινός τόπος. Άλλω

στε λίγες φορές θέσαμε ρητά ζήτημα νομο

θετικών ρυθμίσεων. Ύστερα, ακόμα και

όταν θέσαμε τέτοιο θέμα, λίγες φορές το

φτάσαμε μέχρι την άκρη του. Δηλαδή, διεκ

δικήσαμε τη νομοθετική ρύθμιση, κατεβή

καμε και στο δρόμο και κάπου εκεί σταμα

τήσαμε. Δεν ξέραμε πώς να πάμε ένα βήμα

παραπέρα, χωρίς να ξέρω και ποιο θα ήταν

αυτό το βήμα (να παρακολουθήσουμε αν

εφαρμόζεται ο νόμος, να ζητήσουμε να γί

νει και άλλος νόμος), πάντως κάθε φορά

που πετυχαίναμε μια νομοθετική ρύθμιση,

μετα ερχόταν ένα κενό δραστηριοτήτων,

σαν να ξεφούσκωνε κατι, σαν να μην ξέρα

με ποιο επόμενο θέμα μπορεί να μας κινητο

ποιήσεΙ. Αυτό όμως κατι σημαίνει Σημαί

νει ότι ως κίνημα έχουμε αναγκη από συγ·

κεκριμένους στόχους, πέρα από τη γενική

θεωρία ...
ΜΑΡΙΚΑ: Όχι, ίσως να σημαίνει το αντίθε

το...
ΕΦΗ: Κατα τη γνώμη μου, αυτό σημαίνει

Συγκεκριμένους στόχους δεν έχουμε αυτή

τη στιγμή και γι' αυτό είμαστε σε αυτή την

κατασταση ..
ΜΑΡΙΚΑ: Να σου πω πώς το βλέπω εγώ. Το

πρόβλημα είναι ότι όταν απευθυνόμαστε

στην εξουσία, στους θεσμούς, ζηταμε κα

ποια πραγματα, μας δίνουνε μέρος από αυτα

που ζηταμε και τότε κατι συμβαίνει και

πραγματικα ξεφουσκώνουμε. Νομίζω, από

την εμπειρία τoυλιiχιστoν της Αυτόνομης

Κίνησης Γυναικών ότι έχει συμβεί το εξής:

δουλέψαμε με στόχο ένα νόμο, αλλιi δεν

ήταν αυτός ο στόχος; ήτανε το μέσο. Αν

απογοητευτήκαμε ή κουραστήκαμε ή νl~

σαμε δυσκολία, αυτό συνέβη ακριβώς γιατί

στόχος μας ήταν η συνειδητοποίηση των

γυναικών μέσα από την κινητοποίηση που

γινότανε, από την αναλυση του γιατί θέλου

με νόμιμες εκτρώσεις ή γιατί θέλουμε αλλη

νομοθεσία για το βιασμό. Στόχος μας ήτανε

να φτασει αυτή η αναλυση στις γυναίκες,

να συνειδητοποιήσουμε τις γυναίκες ... Και

για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, το γεγο

νός ότι αυτα γίνονται νόμοι, καπου μας

παίρνουνε το λόγο μας και τον αλλιiζoυνε,,-, ---'

,-
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ΓιΩΤΑ: Δεν ξέρω, μπορεί να ισχύει αυτό που

).ες η \~ μην ισχύει Εγώ, άλλο πράγμα έλε

γα, για την οικειοποίηση του λόγου μας,

του λόγου όλων των κινημάτων κοινωνικής

κριηκής. Σήμερα οι αντιθέσεις στην κοινω

ι;α φαίνονται να εξουδετερώνονται, να

έιο" αμβλυνθεί. Αυτό έχει σχέση και με

ό.π λέγαμε πριν για τις καινούριες γυναί

κες. Σήμερα έρχεται η άλλη και σου λέει

όη δεν υπάρχει λόγος να λειτουργούν γυ

\~ΙKείες ομάδες μόνες τους χωρίς τους άν

τρες κτλ. Οι ρηκτικές σχέσεις με την εξου

σία και με την κοινωνία σήμερα δεν υπάρ

χουν.

ιΙΑΡIΚΑ: Δεν υπάρχουν, γιατί δεν έχουμε

6ρει (Ους τρόπους ... Δηλαδή μας τελείωσαν

lα θέματα ...
ΓIΩΤΑ: Δεν πιστεύω πως μας τελειώσαν τα

θέματα. Όχι Θέλω να πω ότι υπάρχει κιό

λα; σήμερα ένα καινούριο πρότυπο γυναι

ιάο, ενω από το φεμινισμό δεν έχει δοθεί

αr.όντηση ...
ΜΑΡΙΝΑ: Μα όλα αυτά τα καινούρια δεδο

μέ\~ πως προκύψανε; Δεν προκύψανε μόνα

10\);, αλλά με τη δικιά μας παρέμβαση.

Εμείς, πού ήμασταν, στον ουρανό; Αν δεν

ε(χαμε παρέμβει, τι απ' όλα αυτά θα είχε γί

ιτι; Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι η εικόνα

του περιγράφεις είναι ακριβής, αυτή η νέα

φόση του φεμινισμού σήμερα είναι αποτέ-

λεσμα της δικιάς μας παρέμβασης ...
ΠΩΤΑ: Είναι και θέμα εξέλιξης της κοινω

νίας. Δηλαδή η Ελλάδα για να μπει στην

ΕΟΚ δεν μπορεί να είναι στα ίδια χάλια που

ήτανε πριν κάποια χρόνια. Γι' αυτό αναγ

κάζεται να κάνει διάφορες από αυτές τις αλ

λαγές.

ΜΛΡΙΝΑ: Μα σε κάθε χώρα που υπήρξε κί

νημα, υπήρξαν και τέτοια φαινόμενα ...
ΠΩΤΛ: Προφανώς. Πιστεύω ότι δεν μπο

ρούμε να μηδενίσουμε τους αγώνες που έκα

νε το γυναικείο κίνημα. Παίξανε σαφέστα

τα ένα ρόλο στη διαμόφρωση των σημερι

νών καταστάσεων, γι' αυτό ~ιλάμε και για

οικειοποίηση του λόγου αυτού. Πρέπει

όμως να δούμε την κοινωνική κατάσταση

σήμερα και να έχουμε κάποιες καινούριες

αιχμές, που σε τελική ανάλυση θα μας κα

θορίσουν και τις ρηκτικές. σχέσεις.

ΕΦΗ: Άρα να επαναπροσδιορίσουμε τους

όρους της ρήξης που επιζητάμε. Συμφωνώ

ότι πρέπει να ξαναδούμε τους νέους όρους.

Γιατί τα προβλήματα δεν είναι τα ίδια, άρα

και οι στόχοι που είχαμε πριν δεκαπέντε

χρόνια να πρέπει ενδεχομένως' να αλλά

ξουν.

ΠΩΤΑ: Όχι απαραίτητα ...
ΕΦΗ: Πάντως δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι ...
ΠΩΤΛ: Υπάρχει τελικά και ένα πρόβλημα

ως προς τη θεωρία, υπάρχει ανάγκη να προ

χωρήσουμε και θεωρητικά παραπέρα.

ΕΦΗ: Βεβαίως, αλλά εδώ το θέμα της οικειο

ποίησης είναι, κατά τη γνώμη μου, κλειδί,

με σοβαρές επιπτώσεις. Όταν λέμε, μας

έχουν πάρει το λόγο μας, αυτό σημαίνει ότι

κάποιοι χρησιμοποιούν στοιχεία του λόγου

μας μέσα σε μια διαφορετική προβληματι

κή για να εξουδετερώσουν την ανατρεπτι

κότητά του. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτό

συμβαίνει με κάθε ανατρεπτικό λόγο. Κάθε

κοινωνία έχει μηχανισμούς ενσωμάτωσης

και αυτοπροστασίας, άρα είναι πολύ λογικό

να μπαίνει αυτός ο μηχανισμός σε εφαρμο

γή. Από κει και πέρα η αποτελεσματικότη

τα του ανατρεπτικού λόγου εξαρτάται από

το πόσο μπορεί να απαντάει σε αυτό το μη

χανισμό, πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω

τις διεκδικήσεις του. Το αντίθετο, δηλαδή

η καταγγελία της οικειοποίησης δεν μπορεί

να οδηγήσει, κατά τη δικιά μου αντίληψη,

παρά μόνο στην περιχαράκωση, στα στεγα

νά, που εμποδίζουν τους άλλους να οικειο

ποιηθούν το λόγο σου. Πράγμα που σημαί

νει να μην κοινοποιείται ο λόγος σου, που

λέει και η Μαρίνα ..
ΠΩΤΑ: Μια στιγμή ... Εδώ πέρα εμφανίζεται

σαν να υπάρχει μια διαφωνία. που δεν έχω

καταλάβει .. ΛΟlffόν. το να μη γίνεται ένας

λόγος γνωστός ...
ΕΦΗ: Εγώ δε νομί ω ότι μας παίρνουν το

λόγο μας, αυτό θέλω να πω ... Δηλαδή, προ

τιμώ μια κοινωνία σαν την Ελλάδα του

1988, όπου ο φεμινισμός είναι κουρέλι στο

δρόμο, που το οικειοποιείται όλος ο κό

σμος, από μια κοινωνία σαν την Ελλάδα

πριν είκοσι χρόνια που έλεγες «φεμινί

στρια» και σε στήνανε στον τοίχο. Γιατί η

προσωπική μου άποψη είναι ότι σε μια κοι

νωνία όπου, έστω και ενσωματωμένες, κά

ποιες αντιθέσεις είναι ορατές και όχι κάτω

από το χώμα, μια κοινωνία που δεν αρνεί

ται, έστω και εξωραίζοντάς τη, την αντίθε

ση ανδρών-γυναικών, μια τέτοια κοινωνία

επιτρέπει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια πα

ρέμβασης απ' ό,τι μια κοινωνία όπου αυτά

είναι ταμπού, δε συζητιούνται και όποίος

μιλάει για αυτά μπαίνει στο περιθώριο.

ΑΓΓΕΛΙΚΑ: Η άποψή μου είναι ότι δε βρί

σκεται εκεί το δίλημμα. Είναι λάθος να

αναρωτιόμαστε τι προτιμάμε, μια κοινωνία

όπου κυκλοφορεί στο δρόμο η ισότητα με

εκπρόσωπο τον κρατικό φεμινισμό και τη

Λαίου-Αντωνίου, είτε μια κοινωνία μεσαιω

νική. Εγώ αρνούμαι να μπω σ' αυτό το δί

λημμα ... Η οικειοποίηση πράγματι αποτε

λεί κλειδί, συμφωνώ. Αλλά την οικειοποίη

ση θα τη μετρήσουμε με άλλους όρους, τους

δικούς μας και μέσα από τις εμπειρίες των

αυτόνομων ομάδων. Με το θέμα των στό·

χων, όπως μπήκε, υπάρχει ένα πρόβλημα.

Νομίζω ότι είναι ιστορικά δομικό χαρακτη·

ριστικό του κινήματος να έχει περιόδαυς

άνθησης και περιόδους ύφεσης. Οι περίο·

δοι άνθησης συμπίπτουν με εξωτερικά ερε·

θίσματα και οι περίοδοι ύφεσης με εποχές

που τα προβλήματα εμφανίζονται σαν να

έχουν λυθεί. Αυτή είναι η ιστορία της εν·

σωμάτωσης ή οικειοποίησης. Νομίζω ότι

σε τέτοια περίοδο βρισκόμαστε. Άλλο ζή

τημα τώρα, πώς θα διαχειριστούμε εμείς αυ·

τή την κρίση ... Σήμερα είναι ίσως η πρώτη

φορά, νομίζω, που οι φεμινίστριες μπορούν

να συζητήσουν τους όρους της κρίσης που

περνάνε, ενώ δεν μπορούσαν οι παλιότερες,

που δεν είχαν τα εργαλεία να το κάνουν. Το

κίνημα στην τελευταία αυτή φάση δεν έβα·

λε στόχους, απάντησε σε κάποια εξωτερικά

ερεθίσματα. Με αυτή την έννοια ήταν και

πολύ προβληματική η σχέση με τους θε·

σμούς ... Δεν είχαμε ποτέ στόχο τη διαπαι·

δαγώγηση των μαζών, οπότε δεν ήταν ο

φεμινισμός μας κάτι που το κλείσαμε για να

μη μαθευτεί. Η ύφεση είναι χαρακτηριστι

κό του κινήματος. Είναι λάθος δίλημμα το
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κλειστό-ανοιχτό. μαΟεύτεται-δε μαΟεύεται

το κρατάμε για μας τις συνειδητοποιημένες

η το διαχέουμε στις μάζες. Δεν μας μπι]κε

ποτέ έτσι το πρόβλημα. Μπορει να μας μπει

τώρα. αλλά τότε να το δούμε σαν καινούριο

δεδομένο. αν είναι. Και με δυο κουβέντες.

τον επαl'απροσδιορισμό τον βλέπω γενικά,

όχι μέσα από την υπέρβαση των δεδομένων

μας που για μένα, το επαναλαμβάνω. είναι

η αυτονομία και η συλλογικότητα. Να εξε

τάσουμε τη σημερινη μορφη της αυτονο

μίας και να τη διευρύνουμε η ι-α μην τη

διευρύνουμε, δεν ξέρω. όχι όμως να την

υπερβούμε. λέγοντας ότι είμαστε σε άλλη

κατάσταση και άρα να βρούμε τους στό

χους και να ορμησουμε μπροστά. επειδη

είναι θετικό που εκσυγχρονίζεται η κοινω

νία. Προφανώς είναι θετικό να μη βιάζον

ται οι γυναικες στο δρόμο, ειμαι η τελευ

ταία που Οα το αμφισβητησω. Αλλά θεωρώ

ότι η αυτοl'ομία και η συλλογικότητα δεν

είναι λυμ<να ζητηματα.

ΠΩΤΑ: Πιστεύω, Έφη. ότι δεν μπορούμε να

πούμε αν είναι καλύτερα σημερα. δεν μπο

ρούμε να συγκρίνουμε τις εποχές. Πιστεύω

ότι η οικειοποίηση του λόγου μας και όλη

αυτη η διάχυση που υπάρχει δε βγάζει,

όπως είπες, το φεμινισμό στο δρόμο ώστε

να μπορείς να παρέμβεις πιο εύκολα. Το αν

τίθετο συμβαινει: εξουδετερώνει τις αντι

θέσεις.

ΜΑΡΙΚΑ: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει η Αγ

γέλlκα, ότι τώρα είμαστε σε θέση να εκτι

μl]σουμε την κατάσταση και αυτό ειναι το

Οετικό που θα βγει από αυτη την κρίση.

Τώρα έχουμε πείρα στον ελλαδικό χώρο.

Πρέπει να αναρωτηθούμε τι κάναμε, τι απο

κομίσαμε και πώς μπορούμε να ξαναβάλου

με το θέμα της απελευθtρωσης, που δεν έχει

ληξεl προφανώς.

ΠΩΤΑ: Τα δύο στοιχεια που έβαλε η Αγγε

λικη στο τέλος, της αυτονομίας και της

συλλογικότητας, είναι καθοριστικά.

ΜΑΡΙΚΑ: Μα θεωρούμε ότι -αμφισβητούνται,

ΑΥΥέλικα;

ΑΓΓΕΑΙΚΑ: Προσπάθησα να περιγράψω τον

επαναπροσδιορισμό. όπως τον έθεσε η

Έφη σε σχεση με τους στόχους ... και θέλη

σα να πω με ποιους όρους τον φαντάζομαι

εγώ. Θεωρώ ότι η συλλογικότητα αμφισβη

τείται εκ των πραγμάτων από τη στιγμη που

δεν κινούνται τα πράγματα. Όσο για την

αυτονομία, κατά τη γνώμη μου αμφισβη

τειται πια και Οεωρώ ότι δεν είναι καΟόλου

δεδομένη. Και θα 'θελα να συζητηθεί πάλι

με τους σημερινούς όρους, γιατί η αυτονο

μία είναι κάτι πολύ συνολικότερο από μια

•

πολιτικη ταυτότητα.

ΔΑΝΑΗ: Θα ηθελα να βάλω το ερώτημα σε

ποιο σημείο βρίσκεται σημερα μια γυναίκα

.φεμινίστρια και ποια είναι τα στοιχεία γύ

ρω της που την εμποδίζουν να κάνει αυτά

που θα ηθελε η φαντάζεται. Εκείνο που σί

γουρα έχει μείνει από το κίνημα της δεκαε

τίας είναι η καταπίεση και εκμετάλλευση

μας, που όχι μόνο είναι πάντα'υπαρκτη, αλ

λά σημερα είμαστε πολύ πιο ευαίσθητες σε

λεπτότερες αποχρώσεις τους. Από την άλ

λη, αυτό που λείπει είναι μια συνεχης πολι

τικη αντιπαράθεση εφ' 9λης της ύλης και

η συλλογικη παρέμβαση μέσα από ένα

σχημα που Οα εξασφαλίζει την πολ,τικη

μας αυτονομία.

ΒΑΣΩ: Αυτό που λες κινδυνεύει γιατί ο λό

γος είναι και εξουσία, να μας βάλει σε μια

κατάσταση εκπροσώπησης των γυναικών.

Βρίσκω πιο ουσιαστικά αυτά που είπε η Αγ

γέλικα. Έι'α πράγμα που με ερέΟισε είναι

αυτό που είπε η Γιώτα ότι υπάρχει ένα και

νούριο πρότυπο ... της γυναίκας που πετυ

χαίνει, της πολύ σούπερ με την εργασία της

κτλ. Αυτη τη στιγμη ό.ΤΙ κάνουμε έχει να

απαντήσει και σε αυτό το πρότυπο και πι

στεύω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτη τη στιγ

μη τίποτα άλλο η περισσότερο για το Οέμα

της πολιτικης αυτονομίας ...
ΔΑΝΑΗ: ΤΟ μοντέλο πράγματι είναι υπαρ

κτό, τη.ς χειραφετημένης γυναίκας. Αυτη

είναι η οικειοποίηση. Είναι το μοντέλο που

μας προτείνουν. Το οικειοποιούνται, δηλα

δη τη δουλειά τους κάνουν. Το θέμα είναι

εμείς τι κάνουμε από δω και πέρα. Το ζη

τούμενο ειναι ποια είναι η δικη μας πρότα

ση, η δικη μας πολlτικη. Μιλάμε για συνο

λικη απελευθέρωση και όχι για κάποια αι

τηματα που πετυχαίνουμε. Βέβαια, κάποιες

στιγμές πετυχαίνουμε ορισμένα πράγματα

και από καλύτερες Οέσεlς πολεμάμε, το δέ

χομαΙ. Αλλά τι κάνουμε συνολικά. Τώρα,

αν πρέπει να βρεθεί κάποιο οργανωτικό

σχημα, δεν μπορώ να το φανταστώ εύκολα.

Αλλά και που το συζητάμε μόνο είναι ου·

σιαστικό και σημαντικό ...
ΠΩΤΑ: Μα αν μπούμε σε τέτοια ζητηματα

οργανωτικά, πάει τέλειωσε, το παιγνίδι χά

θηκε ...
ΔΑΝΑΗ:Πιθανόν.

ΓιΩΤΑ: Το θέμα είναι να βρούμε άλλους

τρόπους, εντελώς επαναστατικούς ... , να

κάνουμε κάτι σε βάΟος η ...
ΜΑΙΡΗ: ΤΟ οργανωτικό σχημα το έχει ηδη

προτείνει το φεμινιστικό κίνημα. Και αυτη

η πρόταση, δηλαδη οι μικρές ομάδες. δε 1'0·

μίζω ότι αμφισβητείται. Από την άλλη

όμως τόσα χρόνια είχαμε δυσκολία να δι

τηρούμε σταΟερη επαφη μεταξύ των ομ

δων και να ανταλλάσσουμε απόψεις. όπ .
κάνουμε αυτη τη στιγμη. Το άλλο που ή

λα να πω είναι ότι το να ασχοληθείς με άί.

λα προβληματα πέρα από τα γυναικεία

είναι κάτι που σου ερχεται από τα πάνα/.

Τα πυρηνικά μπορεί να ανηκουν στους ά

τρες. αλλά Οα πεΟάνεlς κι εσύ αν γίνει μ

πυρηνικη έκρηξη. Δηλαδη υπάρχουν δια

φορα Οέματα που σε απασχολούν και σ

γυναίκα και σαν άνθρωπο. Και σε αυτά

έχουμε δώσει anaνtIjcrct; σαν φεμινιστι

κίνημα. Και παρ' όλα αυτά σε ό.ΤΙ πορε'

γίνονται, για την τρομοκρατία, για

φυλακές κτΙ. πάμε, όλες πάμε ...
ΑΓΓΕΛΙΚΑ: Λογικό δεν είναι όμως αυl

Ποιο πρόβλημα βάζει Για να καταλά

ρωτάω, γιατί για μένα είναι αυτονόητο.

ΜΑΙΡΗ: Να, ξέρεις ποιο πρόβλημα βάζ

Ότι συμμετέχουμε σε όλα, όμως χωρίς τ

δικούς μας όρους. Απλά πάμε ...
ΛΓΓΕΛΙΚΑ: Μηπως όμως είναι ώς ένα βαο

Οετικό που οι φεμινιστικές ομάδες

έχουν 'εξαντλήσει μέχρι τέλους τη λογ"

που λέει ότι για όσα κάνουν ομαδικά οι '
Ορωποι, γίνεται μια σ ήτηση και naipl,.
ται μια απόφαση που απλώς υλοποιούl'

υπόλοιποι: Ερώτημα είναι αυτό, δεν ξέ

Το πρόβλημα που έβαλε η Δανάη από ι

μια και η Βάσω από την άλλη δεν ειναι ει

συνολικότερος πολιτικός λόγος (και τι

σημαινε αυτός;), γιατί εγώ θα μπορούσα \
σκεφτώ ότι συνολικός πολιτικός λόγος'

σημαινει μια φεμινιστικη οπτικη για 10

συμβαίνει Π.χ. αυτη τη στιγμη στα κατεχ

μενα... Μ ήπως όμως είναι συνολικός

φεμινιστικός λόγος, ακριβώς γιατί αποτ

λεί τη διατύπωση μιας συνολικής θεώρ

σης της κοινωνίας: Και μήπως είναι λάΟ

να το βλέπεις αντίστροφα γυρεύοντας'

ποιες επιμέρο"ς απαντήσεις που ζητάει

δεδομένη πολlτικη για κάθε τι που γίνετ

στον πλανητη; Η ιστορία με τα πυρηl'l,

θεωρώ ότι ειναι εντελώς διαφορετική,

εκεί χρειάζεται να δοΟεί μια φεμινιστι

απάντηση, είναι το θέμα συνδεδεμένο με τ

παραδοσιακά περί γυναικειας φύσης κτΙ

ΔΑΝΑΗ: Εδώ αν προχωρησεις το συλλο'

σμό σου και τα πολιτικά σου αδιέξοδα, κά

ποιες διεξόδους αχνοβλέπεις. Π.χ. ποτέ α

δροκεντρικό σχημα δεν αμφισβήτησε 10

διεΟνείς οργανωτικούς σχηματισμούς.

ΕΦΗ: Έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή

κουβέντα που γίνεται αφορά περισσότε

ένα ζητημα προτεραιοτητων. Οι γυναί,

που είναι οργανωμένες σε κόμματα τσ
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τικέ; ψοιεραιότητες που τiOενται καθε

φορα. και παλεύεις προς την κατεύθυνση

αυτή: δηλαδή Οέτοντας ως προτεραιότητα

tη\' ,αιαπίεση των γυl'αικών. Μέσα από

μια :ι:οια λογική. καποια πραγματα μένουν

απ' έξω. αλλά όχι επειδή δεν έχεις απαντη

ση σε αυιά. Μένουν απ' έξω γιατί έχεις κα

,ει τηl' επιλογή. που αναφέραμε στην αρχή,

ότι δε, ,αί.ειiεις εν ονόματι καποιων αλ

ί.ω\'. πUl.ε~ει; για τον εαυτό σου.

ΔΑΜΗ: Καλό σημείο αυτό.

Ι\Ι~H Γ: Δε διαφωνώ, Έφη, η δική μου

Ο1;ίj.ογιστ"n πάl'ω στην ίδια αντίληψη

ήτανε.

ΔA~AH: Στάσου όμως προτού συμφωνήσεις,

γιατί είναι πιο πολύπλοκο το θέμα απ' ό,τι

το παΡοwιά;ει η Έφη. Δεν έχουν όλες Π.χ.

οι φεμιιιστριες οι ενταγμένες στα κόμματα

αλλη προτεραιότητα. Εγώ μπορώ να σου πω

ότι υπάρχουν φεμινΙστριες στα κόμματα με

ιροτφαιόιηια την καταπίεση των γυναι

κών και οχι τις προτεραιότητες των κομμα

των ..
EΛEjH Γ: Και αυτό τις οδηγει στη σχιζο

,Ρέ"ια

EtH: \α ξε,αΟαρίσω ένα πραγμα. Δεν έχω

να ,ά,ω ,αμιά ηΟική κρΙση για τις φεμινι

σφιε; που κάνουν διαφορετικές πολιτικές

ειιλογέ; από τις δικές μου. Αν καποιες γυ

νατ,ε: νομζουl' ότι πΡοοθούν την υπόθεση

τοο φεμll'ισμού μέσα από καποια κόμματα,

ε-ιώ θεωρώ ότι κάνουν λαΟος, γιατι ακουμ-

ωιτ σε αδιέξοδο. αλλα με γεια τους με χα

ρα τοι; από κει και πέρα. Εκείνο που προ

σιαθησα ήταl' να διατυπώσω την αντίληψη

100 αμφισΒητεi την ανάγκη να καλυφΟεί η

lε\1,ή πολιτική μέσα από άλλο σχηματι

σμό. γιατί θεωρώ ότι ο φεμινισμός είναι συ·

roί,ική πολιτική.

θΟΔΩΡΑ: Αν το σκεφτεΙς, δεν υπαρχει κανέ

\U θέμα χωρίς άμεση σχέση με το φεμινι-

ΜΗ: Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν ...

ΘΟΔΩΡΑ: Άρα, το ζήτημα τελικα δεν είναι

ποια θέματα επιλέγεις για να κάνεις φεμινι

στική πολιτική ...
ΕΦΗ: Δε μίλησα για θέματα, μίλησα για

προτεραιότητες. Τα Οέματα προκύπτουν ...
ΜΑΡΙΝΑ: Ένα λεπτό, μια παρένθεση: τα θέ

ματα προκύπτουν και από τις προτεραιότη

τες και τις ιεραρχήσεις. Δηλαδή δεν είναι

αναγκαστικα και τα σημαντικότερα τα Οέ

ματα που είναι κυρίαρχα στο προσκήνιο ...
ΕΦΗ: Είl'αι προφανές ότι το φεμινιστικό κί

νημα τα τελευταία δέκα χρόνια το μεγαλύ·

τερο μέρος της δραστηριότητας του (και

αυτό το Οεωρώ πολύτιμο κεκτημένο) το

αφιέρωσε στην προσπαθεια να καταδείξει,

να φωτίσει την πραγματικότητα από μια αλ

λη οπτική γωνΙα. Αυτό εΙναι το τεραστιο

κέρδος. Σήμερα Π.χ. κανένας δεν μπορεί πια

να μας πει ότι ο ΟΗΕ είναι αντικειμενικός

ως προς τις γυναίκες ...
ΜΑΙΙ'Η: ΉΟελα να πω κατι αλλο. Το κεΙμενο

που γραψαμε στην Katiνa με τη Θοδώρα

δεν έλεγε αKριβ!i\; να κανουμε ένα κόμμα

εδώ και τώρα. Ήταν πιο πολύ η λογική

προς μια συνολικι\ θεώρηση του κόσμου

από φεμινιστική σκοπια. Π.χ. δεν εΙχαμε

ποτέ σκεφτεί ως τώρα να κατέβει μια φεμι

νιστική λίστα στις δημοτικές εκλογές ...
ΕΛΕΝΗ Γ.: Στη Φιλοσοφικι\ υπαρχει μια γυ

ναικεΙα ομαδα. Γιατι να μην κατέβει σης

εκλογές σαν γυναικεία ομαδα;

ΕΦΗ: Αυτό όμως σχετίζεται με άλλα θέματα

που συζητούσαμε πριν, τη σχέση του φεμι

νισμού με τους θεσμούς. Πρέπει να αντιμε

τωπιστεί κω το ζήτημα της εκπροσώπησης.

ι έο δεδομένο για το φεμινιστιtό χώρο.

Γιατί βέβαια, συμμετοχή στην κλασική πο

λιτική σημαΙνει εκπροσώπηση.

ΕΛΕΝΗ Γ.: Αυτό που είπα για το πανεπιστή

μιο δεν το εννοούσα σαν εκπροσώπηση, αλ

λά σαν προβοκάτσια απέναντι στο σύστη

μα. Κω δεν εΙπα τη Φιλοσοφικι\ τυχαία,

γιατί έχει 9000 γυναίκες και όλοι οι εκπρό

σωποι από τις Γενικές Συνελεύσεις είνω

αντρες. Προβοκάτσια: να βάλεις όλα τα ζη

τήματα, ύλης σπουδών, διδασκόντων κτλ.

από φεμινισηκή σκοπιά ακριβώς στη Φιλο

σοφlκή, που τη θεωρούν κοτέτσι και το λέ

νε κιόλας δημόσια ...
ΕΦΗ: Έτσι όμως και σε ψηφΙσουνε, πρέπει

ι'α τραβήξεις τη λογική μέχρι την ακρη.

Μαζί σου στην προβοκατσια. αλλα δεν

μπορείς να αγνοείς ...
ΔΑΝΑΗ: .. ότι μπαίνεις σε θέση εξoυσiας,

και μετά τι θα πεις;

ΠΩΤΑ: Είναι χαρακτηρισηκό ότι σήμερα,

στη φάση που βρίσκεται το κίνημα, μπαί-

νουνε τέτοιου είδους προβλήματα. Πρέπει

να συζητήσουμεκαι να δούμε το γιατί.

ΜΑΙΡΗ: Γιατί το κίνημα βρίσκεται σε αδιέ

ξοδο και φαΙνεται όη η παλιά του δομή και

ο παλιός τρόπος σκέψης δεν οδηγει πουθε·
. Cw... ~

EΛE~H Φ.: Η βασική αρχή του φεμινιστικού ι

κινήματος ήτανε ακριβώς η πολιτικοποΙη-, ~

ση του ιδιωτικού, η πολιηκοποίηση μιας :?:
σειρας εμπειριών και μορφών καταπίεσης !:!

2:
των γυναικών που ακριβώς επειδή ήταν ταυ· ~

τισμένες με το ιδιωτικό. ήταν έξω από την ~
πολιτω\. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που S
το κίνημα επέλεξε να μείνει έξω από τα πα- ~
ραδοσιακά πολιτικά σχήματα. Αυτό εξακο- ,.,;;<
λουθεί να ισχύει. Δηλαδή πίσω από την ϊ;j

Cκφραση «το προσωπικό εΙναι και πολιτι- e:
κό» κρύβετω μια διαδικασία πολύπλοκη ~

και πολύ σημαντική, που πηγαίl'εl πολύ μα

κρύτερα από τον καθορισμό των στόχων με

την παραδοσιακή έννοια' με την έννοια των

παραδοσιακών κινηματων, κομματων και

οργανώσεων. Θέματα όπως ο βιασμός ή οι

εκτρώσεις ήταν καποια στιγμή lστορικα

αναγκαΙες διεκδικι\σεις. αλλά και αναζήτη-

ση των δικών μας εμπειριών μέσα στην κα

θημερινή μας ζωή. Από το σημείο και ύστε-

ρα που θεσμοποlOύνται κάποιες από αυτές

ης διεκδlκι\σεις, δημιουργεiτω τεράσηα

δυσκολία ως προς το τι γίνεται μετά. Δε σε

βγάζει όμως από την αρχική σου πορεία,

νομίζω, ούτε αμφισβητεί τις μορφές που

έχεις επιλέξει εξ αρχής για να ζήσεις αυτό

που λέγεται φεμινιστικό κίνημα. εσύ προ

σωπικά σαν άτομο μαζί με όλες ης ω.λες

που έχουν την ίδια συνείδηση με σένα. μέ

σα σε μια πλούσια γκάμα εκφρασεων πολι

ηκών, πέρα από τα παραδοσιακα σχήματα.

ΜΑΙΡΗ: ΤΟ πρόβλημα της εξουσίας. όπως το

βάλατε, το θεωρώ κάπως πλαστό. Εκτός και

αν θεωρούμε ότι εμείς εδώ δε συμμετέχουμε

σε κανένα θεσμό της κοινωνίας. Ωστόσο,

εγώ Π.χ. θα γίνω καθηγήτρια σε γυμνασιο

ή λύκειο και θα έχω εξουσία σαν τέτοια.

Στην Ισλανδία, παρ' όλα τα προβλήματα

που θέτει, πρότειναν ένα αλλο μοντέλο από

τα παραδοσιακά κόμματα, με τη λειτουργία

μικρών ομάδων. με την εναλλαγή σης θέ

σεις στη Βουλή κτλ ...
ΑΓΓΕΛΙΚΑ: Ωστόσο ούτε στο πρόγραμμα

τους ούτε σε όσα ειπώθηκαν δεν είδα το

εναλλακτικό μοντέλο. Άλλωστε μερικές

από αυτές τις ιδέες τις έχουν προτεΙνει οι

πρασινοι, αντρες και γυναίκες μαζί ...
ΜΑΙΡΗ: Στη Θεσσαλονίκη, μας έδωσαν το

πρόγραμμα (του γυναικείου 'κόμματος) και

νομίζω περιείχε καποιες προτάσεις πολύ
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σημαντικές. Θεωρούν την κοινωνία πα

τριαρχική και βλέπουν το εργατικό, το οι

κολογικό, το στρατό κτλ. σε σχέση με την

ανδροκρατική δομή. Δε βλέπουν μόνο την

ταξική δομή, βλέπουν την κοινωνία μέσα

από μια φεμινιστικιί θεώρηση του κόσμου.

ΑΓΓΕΛΙΚΑ: Όχι φεμινιστική, γυναικεία, θα

έλεγα εγώ ...
MAPINA: Άσε που λένε ότι οι γυναίκες εί

ναι καλύτερες από τους άντρες, και αυτό ..
ΜΑΙΡΗ: Νομίζω ότι είναι καλύτερες από

τους άντρες, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί

σε αυτή την κοινωνία.

ΠΩΤΑ: ΟΙ γυναίκες είναι καλύτερες από

τους άντρες εν γένει;;;

ΕΛΕΝΗ Φ: Κοίταξε, οι γυναίκες έμειναν έξω

από την πολιτική εξουσία, αλλά όχι έξω

από τις ,διάφορες άλλες κοινωνικές εξου

σίες. Είναι πολλές οι μορφές της εξουσίας,

Π.χ. η γυναίκα σαν μάνα έχει ασκήσει φρι

χτή εξουσία στα παιδιά της ...
ΜΑΙΡΗ: Από τον τρόπο που μεγαλώνονμε,

έχουμε αποχτήσει κάποια χαρακτηριστικά,

που θεωρώ γενικές αξίες. Π.χ. το συναίσθη

μα το θεωρώ μια πανανθρώπινη αξία, ενώ

την επιθετικότητα και τον ανταγωνισμό δεν

τα θεωρώ πανανθρώπινες αξίες.

ΜΑΡΙΝΑ: Και ποιος σου είπε ότι οι γυναίκες

δεν είναι επιθετικές και ανταγωνιστικές;

Είναι και αντιφατικό, εφόσον λέμε ότι οι

γυναίκες ανατρέφονται κακά. Πώς είναι δυ

νατό να ανατρέφονται κακά και να αποχτά

νε αξίες θετικές;

ΑΓΓΕΛΙΚΑ: Πώς μπορεί να είναι θετικά τα

χαρακτηριστικά που σου έδωσαν αιώνες

καταπίεσης, να είναι αξίες που θέλεις να

διατηρήσεις ως γυναικείες ...
ΜΑΙΡΗ: Η βία πάντως δεν είναι κάτι που εύ

κολα χρησιμοποιούν οι γυναίκες.

ΜΑΡΙΝΑ: ΤΟ ξύλο όμως πσυ μας έχουν ρίξει

οι μανούλες μας είναι άλλο πράμα. Το γυ

ναικείο χεράκι τους ήταν μακρύ ...
ΠΩΤΑ: Ωστόσο, πραγματικά πιστεύω ότι

υπάρχουν μερικά γυναικεία χαρακτηριστι

κά, διαχρονικά διαμορφωμένα, που θα μπο

ρούσαμε να τα θεωρήσουμε θετικά. Οι σχέ

σεις Π.χ. των γυναικών μεταξύ τους, που εί·

ναι διαφορετικές από των αντρών μεταξύ

τους ...
ΕΦΗ: Εγώ διαφωνώ πολύ με αυτό ...
ΜΑΡΙΝΑ: Ούτε αυτό είναι αλήθεια, είναι

θαυμάσιες οι σχέσεις των αντρών μεταξύ

τους. Οι άντρες με τις γυναίκες έχουν πρό·

βλημα και αντίστροφα ...
ΜΑΡΙΚΑ: Μπορεί όμως με τα κριτήρια της

Γιώτας να μην είναι θετικές οι σχέσεις των

αντρών μεταξύ τους ..

ΠΩΤΑ: Μου φαίνεται, ρε παιδιά, ότι είναι

και λογικό. Οι γυναίκες ήταν τόσα χρόνια

καταπιεσμένες, κλεισμένες στο σπίτι και

αυτό λογικό ήταν να οδηγιiσει τελικά σε

κάποιες σχέσεις πιο ουσιασιικές ανάμεσά

τους, που μπορούν να θεωρηθούν θετικό

γνώρισμα κυρίως των γυναικών ...
ΜΑΡΙΝΑ: Που σημαίνει ότι αν αλλάξει η

διαπαιδαγώγησή τους, θα χαθεί αυτό το θε·

τικό ...
ΘΟΔΩΡΑ: Μα δε λέει, ούτε η Μαίρη λέει ότι

είναι από τη φύση τους καλές ...
ΕΦΗ: Ακριβώς αντίθετα, θετικές σχέσεις

ανάμεσα στις γυναίκες έφερε ο φεμινισμός.

Μεγαλωμένες σε συνθήκες καταπίεσης,

μόνη τους επιθυμία ήταν η αl'αγνώριση από

τους άντρες κι αυτό τις έφερνε μονίμως σε

ανταγωνισμό μεταξύ τους. Η γυναικεία αλ·

ληλεγγύη είναι η μεγάλη ανακάλυψη του

φεμινισμού. Αλλά την αμφισβητήσαμε κι

αυτή προηγουμένως. γιατί αποδείχτηκε

μάταιη ελπίδα, οπότε ...
ΔΑ 'ΑΗ: Χρειάζεται μεγάλη επιφύλαξη

απέναντι στην εξωραϊστική εικόνα που

βλέπει θετικά τα φυλετικά μας χαρακτηρι·

στικά, γιατί έχει και κάποια γοητεία αυτή

η εικόνα. Θα πρέπει όμως, έστω με μεγάλη

προσοχή, να αναρωτηθούμε, αν τα φυλετι·

κά μας χαρακτηριστικά δεν μας άφησαν και

κάτι θετικό ...
ΕΦΗ: Την περιβόητη άρνηση των γυναικών

στον πόλεμο ...
ΔΛΝΑΗ: Και όμως αυτό είναι ένα επιχείρη.

μα ...
ΕΦΗ: Αλλά είναι λάθος ...
ΔΑΝΑΗ: Να δούμε, αν είναι λάθος. Εκτός

από τις Αμαζόνες, που μας τις δωρήσανε, δε

συμμετέχουμε οι γυναίκες στους πολέ·

μους ...
ΕΦΗ: Η Μπουμπουλίνα, η Μαντώ Μαυρο·

γένους ...;
ΔΑ, ΑΗ: Βρε άσε την Μπουμπουλίνα ... Εί·

γαι ανδροκεντρικοί μύθοι οι Αμαζόνες, οι

Σπαρτιάτισσες, το ή ταν ή επί τας ...
ΕΦΗ: Μα δεν .ήταν γυναίκες στην αντίστα·

ση, δεν ήτανε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλε·

μο, δε βασανίστηκαν, δε σκοτωθήκανε;

ΔΑΝΑΗ: Δεν είχαμε στρατό ... Δυο λεπτά,

τους καταλαβαίνω πολύ καλά τους κινδύ·

νους αυτής της άποψης ...
ΒΑΣΩ: Αν έχουμε να πούμε στην κοινωνία

πράγματα πιο ριζοσπαστικά, πιο επαναστα·

τικά, αυτό δεν οφείλεται στα φυλετικά μας

χαρακτηριστικά, πιστεύω. Αυτό ξεκινάει

από την αναζήτησή μας μέσα από το φεμι·

νισμό... Έχουμε ένα όραμα φεμινιστικό,

για μια άλλη κοινωνία, αλλά δεν έχουμε

βρει ακόμα το πρότυπο ...
ΜΑΙΡΗ: Εγώ βλέπω ότι ο μισός κόσμος α

τελείται από γυναίκες και στη διαχείρι

αυτού του κόσμου δεν έχουμε λόγο. Η

χείρηση γίνεται από άντρες και στηρίζε

στην εξουσία και την καταστολή. Να <nι

τήσου'με, πώς θα μπορούσε να ήταν αλλι

Μια πρόταση είναι αυτή που κάναμε

στο άρθρο μας ...
ΕΛΕΝΗ Φ.: Όμως αποτελεί παρέμ

στους θεσμούς αυτό, νομίζω.

ΕΦΗ: Είναι ανάγκη να ορίσουμε τι σημαί

παρέμβαση στους θεσμούς ...
ΒΑΣΩ: Εμείς μιλήσαμε για αντιθεσμούς.

ΕΦΗ: Εγώ νομίζω ότι το θέμα της σχ'

του κινήματος με τους θεσμούς όχι μ

δεν έχει εξαντληθεί, αλλά δεν έχει καν

στεί... Υποψιάζομαι ότι λέγοντας θε

εννοούμε το κράτος. Θεσμοί όμως δεν εί

μόνο το κράτος. Υπάρχει ανάγκη να ,
βεντιάσουμε τη σχέση του φεμινισμού

τους θεσμούς, με την οικογένεια π.ι Τ

οικογένεια είναι εύκολο να την κρίνει;

θεωρητικό επίπεδο, αλλά στο πρακτικό

ναι πρόβλημα τεράστιο και πολύ δ'

λο ...
ΑΓΓΕΛΙΚΑ: ομίζω ότι το ζήτημα τωl'

σμών μπαίνει αλλιώς. Δικαίως έχει περιο

στεί το θέμα σε τομείς και θεσμο' 
αφορούν κατά κύριο λόγο το κράτος. Γ

εκεί έπρεπε αρκετά νωρίς να δώσουμε

απάντηση πολιτική. Νομίζω ότι μια γ

κευση της αντιμετώπισης των θεσμών

μας βοηθάει Δηλαδή, αν βάλουμε

κεφάλι μας ταυτόχρονα την οικογένεια.

επαγγελματική αποκατάσταση κτλ., τ

μπλεχτήκαμε. Το θέμα των θεσμών, εξαι

αυτή τη στιγμή την οικογένεια, αντιμε,

πίζεται πιο εύκολα αν το συσχετίσουμε

την αυτονομία.

ΠΩΤΑ: Την αυτονομία; Πώς το εννοείς

τό, Αγγέλικα;

ΑΓΓΕΛΙΚΑ: Θεωρώ ότι δεν έχουμε εξαντ'

σει την επεξεργασία της αυτονομίας.

ξέρω αν καταφέραμε να διακρίνουμε τ

αυτονομία από την ανεξαρτησία ως προ;

πολιτικά κόμματα ... Ως προς την οικ

νεια θεωρώ ότι περνάμε μια φάση που

αναζήτησή μας βρίσκεται σε χαμηλό επί

δο. Είναι σημείο λίγο των καιρών το γε

νός ότι τα προβλήματα που κάποτε μπαίι

νε καθημερινά σε σχέση με την οικογένει

δεν μπαίνουν πλέον.

ΠΩΤΑ: Πάντως εΊώ αισθάνομαι την ανά,!,

με την κρίση που περνάει το κίνημα, νας

ναδώ το πρόβλημα της οικογένειας και ,
εργασίας. Γιατί έχω μια αίσθηση (μπο



μισός κόσμος απ(}

:αι στη διαχεΙριση

~oυμε λόγο. Η δια

:ρες και στηρΙζεται

~αστoλή. Να συζη

σε να ήταν αλλιώς

i που κάναμε εμείς

ιτελεί παρέμβαση

ιίζω.

lίσουμε τι σημαίνει

ύς...
μ αντιθεσμούς ...
ι θέμα της σχέση;

θεσμούς όχ ι μόνο

ά δεν έχει καν πια

. λέγοντας θεσμοί

ίμοΙ όμως δεν είναι

;ι ανάγκη να κου·

roυ ii<μινισμού με

κογένεια Π.χ. Την

ι'α την κρΙνεις σε

ί στο πρακτικό ει

και πολύ δύσκο,

ο ζήτημα των θε

:αΙως έχει περlOρι

και θεσμούς που

ο το κράτος. ΓιατΙ

ς να δώσουμε μια

ιίζω ότι μια γενΙ

lς των θεσμών δε

αν βάλουμε στο

ην οικογένεια, τψ

σταση κτλ., τότε

)1' θεσμών, εξαιρώ

ιγέ,τια, αντιμετω

συσχετίσουμε με

ώς το εννοείς αα-

ι έι.ουμε εξαντλή

αυτονομίας. Δεν

διακρίνουμε τψ

Jtljoia ως προς τα

lρος την οικογέ·

μια φάση που η

σε χαμηλό επίπε·

"καιρών το γεγο

lυ κάποτε μπαίνα

t την οικογένεια,

σμαι την ανάγκη,

το κΙνημα, να ξα

ωγένειας και της

αίσθηση (μπορεΙ

10 είναι μόνο προσωπική) ότι μέσα στην

άμβλυνση όλων των πραγμάτων, υπάρχει

και μια δική μου άμβλυνση απέναντι σε αυ

τά τα θέματα. Και αυτό εΙναι επικίνδυνο,

γιατί μπορεί και να γυρίσει ανάποδα και ξα

~'ΙKά ι'!! το θεωρητικοποιήσω κιόλας και

10 το 6αφίσω μεταφεμινισμό. Γιατl είναι

πρόβλημα σε συl'άρτηση με μιαν αντίθεση

ποι, υπάρι.ει στην προσωπική μας ζωή ...
ΑΓΓΕΛΙΚΑ: Εγώ βλέπω έναν κίνδυνο αυτοε

,οχοποίησης, μέσα από ένα θέμα προσωπι

κω, επιλογών, που ενδεχομένως εΙναι σε

διάσιαση με κάποια θεωρία. Δε με ενδιαφέ

ρουν εμέι'α αυτού του τύπου οι αυτοκριτι

κες, η; θεωρώ επι κίνδυνες ...
ΠΩΤΑ: Δεν είναι αυτοενοχοποίηση, εΙναι ...
ΕΦΗ: Ήθελα να θέσω το ερώτημα κατά πό

σο μπορεί κανείς κάποια σtlγμή να πει, χω

ρί; να νομιμοποιεί λέγοντάς το την αμβλυ

μέI~ «επαναστατικότητω., όtl έχουν αλ·

ί.ά;ει οι συl~ήκες άρα και ορισμένες διαπι

στωσει;. Η κοινωνική ενσωμάτωση, που

περιί.αμ6άιtι την εΡΊασία και tις σχέσεις

με το άλλο φύλο, εΙναι πράγμαtl από τα πιο

δύσκολα θέματα. Αναρωtlέμαι λοιπόν μή

πως μια σειρά θέσεις πάνω σε αυτά, που

θειJlΡOύσαμε μια εποχή αυτονόητες, μήπως

σι.ετζΟl1αν με την κοινωνική θέση που εί

ι.αμε lότε. Δηλαδή το γεγονός όtl τότε ήμα

στε σε μια νεαρή ηλικία και δεν είχαμε

ακόμα ανημετωπίσει προβλήματα ανα

πόψευκτα, όπως εΙναι η δουλειά ή η μονα

(ιά, μήπως έπαιζε ρόλο. Και κατά πόσο αυ

τα τα 10-15 ι.ρόνια που έχουν μεσολαβήσει

(όι.ι τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο σε συλ

λογικό), μπορούν να δώσουν μέσα από tις

καιl'ούριες εμπειρίες καινούριους προβλη

μαησμoUς, που να μην εΙναι αναγκαστικά

οπισθοδρόμηση.

ΠΩΤΑ: Πιστεύω όtl το παιγνίδι με τους θε

σμούς έχει να κάνει με την αδυναμία μας να

έχουμε σήμερα μιαν απάντηση σε όσα συμ

βαΙνουν.

ΑΓΓΕΛΙΚΑ: Δε νομίζω όtl το κΙνημα δέσμευ

σε ποτέ τα μέλη του με το θέμα των προσω

πικών επιλογών ... Ένα θέμα είναι η οικο

γένεια, που τη θεωρώ μείζον πρόβλημα, και

που θα μπορούσε να εΙναι το κύριο θέμα σε

μια τέτοια συζήτηση, ενώ δεν είναι, και άλ·

1.0 είναι το θέμα των προσωπικών επιλο

γών. Σε αυτό το δεύτερο έχω ένα πρόβλη

μα ...
ΜΑΡΙΝΑ: Είναι δυνατό να μην μπλέκονται οι

προσωπικές επιλογές με τη στάση, με τις

ανtlλήψεις σου, με το τι θα διαμορφώσεις

μέσα στην ομάδα; Δεν είναι δυνατό ι'α πεις,

αφιiνω απ' έξω τις προσωπικές μου επιλο

Ίές ...
ΑΓΓΕΛΙΚΑ: Μιλάμε για επιλογές και πρακτι

κές κινήματος, δε μιλάμε για το tI θα κάνει

η κάθε μια στη δουλειά ή στην οικογένειά

της.

ΜΛΡΙΝΑ: Μα είναι δυνατό αυτά να τα διαι.ω

ρίσεις εντελώς...; Εάν δουλεύω στο σχολείο

και με καλέσουν σε μια εκδήλωση Ίια την

ανtlσύλληψη, tI θα λέω, δεν πάω. γιατί σαν

μέλος φεμινισtlκήςομάδας εγώ δεν συνερ

γάζομαι με τους θεσμούς... Δεν μπορείς να

τα ξεχωρΙσεις, δεν μπορείς να διαμορφώ

σεις μια στάση μέσα στο κίνημα και να εί

ναι ανεξάρτητη Qπό αυτό που κάνεις εσΙ. η

ίδια.

ΑΓΓΕΛΙΚΑ: Αν είναι έτσι. Μαρίνα, αυτό ση

μαίνει όtl επειδή πηγαίνεις στο σχολείο

και έχεις αυτή την αντίφαση. επειδή ενδε

χομένως διδάσκεις κάποιο βιβλίο ανtlφεμι

νισtlκό και δεν ξέρω τι άλλο δράμα σου

συμβαίνει, αυτό σημαίνει όtl εκ των πραγ-

μάτων ένα ολόκληρο κίνημα CII'OI υπέρ των

θεσμών:

ΜΑΡΙΝΑ: Όχι, αλλά φτιάχνεις εκεΙ μέσα μια

στάση ...
ΛΓΓΕΛΙΚΑ: Στο κίνημα, συςητάμε, κάνεις

πολιtlκές επιλογές ...
ΜΑΡΙΝΑ: ΌtΙ καθορί ονται οι επιλογές, αυ

τό προσπαθώ να πω ...
ΠΩΤΑ: Έι.ω μπερδευτεί. Δεν καταλαβαίνω

γιατί προσπαθείτε ι'α ...
ΕΛΕΝΗ Γ.: Κάποιες φεμινΙστριες. που άλλο

τε ήταν κατά της οικογένειας, ξαφνικά σή

μερα έχουν οικογένεια. Δεν τις κατακρίνω.

αλλά επειδή εκείνες νιώθουν όtl έχουν

αναιρέσει κάποιες αρχές τους φτάνουν

στην αντίθετη άκρη ...
ΕΦΗ: ...Και σου λένε, φύγε να μη σε βλέπω

μπροστά μου και μου θυμΙζεις το παρελ

θόν ...
ΜΑΡΙΚΑ: Όπως εΙπε και η Αγγέλικα. αυτό

είναι προσωπική στάση και δεν cII'OI θέ

μα ...
ΕΛΕΝΗ Γ: Για πες, Αγγέλικα. δεν ολοκλή

ρωσες.

ΑΓΓΕΛΙΚΑ: Είπα ότι τέτοιου τύπου προβλιi

ματα για μένα δε λύνονται με το να τεμαχί

ζουμε tις προσωπικές μας ζωές ή επιλογες ...
Βέβαια, η καθεμιά είναι ενιαΙο άτομο. δεν

είναι διχασμένο ή τριχασμέI'Ο. άλλη στην

οικογένεια, άλλη στην εργασΙα κτλ .. δε λέω
αυτό το πράγμα, Όμως δεν μπορείς να ελέγ

ξεις μέχρι τέλους tις μικροαντιφάσεις που

σου παρουσιάζονται σε κάθε επιμέρους το

μέα ...
ΕΛΕΝΗ Γ.: Μερικά από αυτά φαίl'ονται σαν

μικροανtlφάσεις, πιστεύω όμως όtl είναι

πιο συ\'ολικά.

ΒΑΣΩ: Σε σχέση με μια σκέψη που έκανε η

Αγγέλικα, να μην καταπιαστούμε τώρα με

την οικογένεια, να μην τη βάλουμε σε ίση

μοίρα με τους άλλους θεσμούς. με το κρά

τος ...
ΑΓΓΕΛΙΚΑ: Με συγχωρεΙς, εδώ είναι κάπως

σοβαρό, δεν είπα να μην καταπιαστούμε με

το πρόβλημα της οικογένειας. Να μην τη

χώνουμε μέσα στην ιστορία των θεσμών.

αυτό λέω, ότι θέλει ξεχωριστή εξέταση ...
Και πάντως εγώ μιλάω για ανταλλαγή από

ψεων, εμπειριών. για κριτική στα όσα μας

συμβαίνουν και όχι για την αναζήτηση

εναλλαΚtικού μοντέλου.

ΒΑΣΩ: Ζούμ, σχέσεις σύγκρουσης. Δεν εί

ναι ανάγκη να βάλουμε ένα, μοντέλο στη

θέση του άλλου.

ΕΦΗ: Δε σταματάμε τη συζήτηση εδώ:
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