πo}ιτιxb πεgιε1δμενo, τιq FoQφδEτηg ogγ&νωoηE 1{αιτoν τgδπo ιioxηoηE
πo\ιτιxiρ τoμθq.
To πoλιτιxδ περιeχoμενo τoυ πινηματoζ των γυναιxδν oτην EλλΙδα την
περioδo 1975-19B5αναγνωρiζeτcrιστo xεντριxδ oδνθημα τo πQoσωπιxb eiναι
πokτιxδ, Σ.η β.Ιoη τoυ ουνθηματoq βgioxεται η αμφιoβητη<lη τoυ
διαxωριoμoδ τηg ιδιωτιNηq oφαiραq απδ τη δημδoια
η πρδθεoη να
'LαL
αναδειxθεl τo oδνoλo των διαxρloεων πoυ υφioτανταιoι γυναiπεζστη ζωη τoυg,
ωq oδμπτωμα τηζ πυgιαργiαζ πoυ επιβιiιλλεται πoινωνιx& mo φδλo τoυq.
Aναδδoνται δτοι μια oeιριi απδ ζητηματα ταμπoδ'η. ελληνιNηeπoινωνiαqxαι
των πofuτιNδν xoμμ&των πoυ αφogoδν στη δδμηoη τηe xατατLieoηqτων
γυναιπδν oτo iδιo τoυζ τo oδμα 7|αLτη διαιδνιoη τηq μθoα απδ τoυqθεoμoδq,
με lιυgιo θεoμδ την oιxoγθνeια.To παλαιδ αiτημα τηq ιoδτητα,qτων φδλωνπαι
τo eπlxαιρo ζητημα τηq αναμδQΨωσηqτoυ θεoμιxoδ πλαιoioυ τηs ανιoδτηταg,
πoυ παgαμθνει υπδ τρoπoπoiηoη με β.Ιoη τη oυνταγματιxη επιταγη τηc
ιoδτηταq, &ρθgo ζ παριiγgαφoq2 τoυ oυντtiγματoqτoυ 7975, μe αιxμη την
αναμδgφωη τoυ oιχoγενειαπoδδιxαioυ, απoχτoδv νθα περιεxδμεναπιΙτω απδ
την επιρQoη των φεμινιστιχδνιδεδν. Συνδθoνται xαι μθoω αυτηeτηq oδνδeoηs
αναoxευdζoνται Oι διαγωριoτιπθq γραμμθq αν&μεο,α στo θεαμιxδ xαι στo
των γυναιχδν εμπλiιει τδoo
ιδeoλoγιπδ.To νθo αιτoδμενo τηq απελευΘδρωoηq
την αναγχαιδτηταριζιπδν αλλαγδν οτιq oυλλoγιπθgo'τιioειg,{αιστιqνooτρoπiεq
δoo xαι οπιβ&λλειτη θεο,μιxηxατoγδρωση των διNαιωμ&τωντων γυναιxδν .
λδγoq τηq δεπαετiαg τoυ 70 αqθρδνgται σ, θνα oδνoλο
O νθoq φθμιvιστι]1δq
oγημιiιτων. Κδgια χαι αντιπQooωπευτιπηoQγανωτιχη μoQΨη oι αυτδνoφE
oε μεγ&λεqπδλειq η
oμ&δεg γυναιπδν πoυ δημιoυργoδνταιστα πανεπιο.τi1μια,
με oυγxεxριμθνη εNδοτιNη'ιαL θεματιπη δραατηριδτητα. Aναγνωρiζεται
παραλληλα αε μαζιπθgγυναιxεlεgoργανδoειζ πoυ ενδ διατηρoδντoυqδeoμoδq
πδμματα ανιxνeδoυνη xαι διεπδιxoδν την αυτoνoμlα τoυq
τoυζ με τα τco}ιτιιιrΙ
απ'αυτd,.}1 Κνηoη Δημoxρατιπδν Γυναιxδν, η πρδτη γυναιπεiα oργ&νωoη
πoυ ιδgδεται μετ& την μεταπoλiτeυoη(1975), με την πρωτoβoυλiαγυναιπδν
τoυ ανανεωτιπoδ αριoτερoδ γδρoυ, επιxειρεi τη oυζευξη αναμεoα στιζ
παραδδοειq τoυ δημoNρατιxoδxινηματoq των γυναιxδν, πQιν τo πραξιxoπημα
λδγo τηq επoxηq τηq. FΙ επιρρoη των φεμινιoτιxδν
τo φεμινιστι1{δ
τoυ 67,
'{αL
ιδεδν τηq επoxηe ανιxνεδεται επioηG i.ιγδτερo i περιooδτερo 11α.Lστιζ
υπδλoιπεq γuναιNεiεq ogγανδoειζ δoεζ xgατoδν αxδψα o'τενoδq 7ιαt
αναμφιoβητητoυq τoυζ δeoμoδg τoυq μe τα. πoλrτιπα πδμματα η δoεq
eπανιδρδονταισυνεχiζovταqτην παρ&δoση ιστoQιπδνγυvαιπeiωνoωματεlων.FΙ
'Eνωoη Γυναιxδν Eλλiδαq (1976), για παg&δειγμα, η o Σδνδεσμoq για τα
Διπαιδματα τξ€ Γυνα[παq(1'920)υπoδδγoντcιL επεξεργιΙζoνταιτα μηνδματα
'tαL
τoυ φeμινιoτιπoδ xδρoυ. o φεμινιoτιxδg λδγoq αναγνωρlζεται επioηc σe
ο.υλλογιxδτητεqπoυ δημιoυργοδνται eντδζ των πofuτιπδν Noμμ&των πυglωq
δoων αυτoπQoσδιoglζoνται ανανεωτιxιi η ριζooπααrιx& τηe παραδooιαπηe
πoλrτιxηq. Διαγθεται τθλog σε δημδoιεq επδηλδoειq ?ια|"oυζητηoeιq τLα.L
αναδειNνδεταισε οημεio αναφoρ&goτo λoγo για τα νθα Noινωνιxαπινηματα.

Κατιi τη δι&ρπeιατηq δεNαετiαq1975-1985 xαι μετιi απδ πρωτoβoυλlεgτων
αυτδνoμωνoμιΙ,δωνγυναιπδν1χαι παραQτημιiτωντηe Κvηoηq ΔημoNρατιNδν
Γυναιxδν2, o δημδoιog γδgog δεξιδνeται τιq νθεqφεμινιστιχθqoυλλoγιxδτητεq
τo oδνoλo των επδoγδν πoυ αυτθqπgoτεiνoυν.
'tαL
FΙ εNδoτιrrj δgαoτηgιδτητα3 απoτeλεi θνα πρδτo xαt βαoιxδ πεδio ιΙοπηηg
τηq Ψεμινιoτιπηqπofu.τιπηsτηξ πεQιδδoυ. Bραγδβια η oγετιπα διαρxηg oτα
δρια πoυ θθτει η δεNαετηeπερ[oδoq, θεωgητιπη η διαxηgυ'tτιxi1η οιδoτιπη
φeμινιστιχηxlνηoη υπoδηkbνει ανιiμεoα oε ιiΛλα την επιθυμiα των γυναιxεiων
xινηoεων να 1{αταγQαφoδν
ωg oυλλoγιxδτητεq,να zιiνoυν γνωοτθqτιq απδι{.lειq
τoυζ, να διαγδooυντoν πρoβληματιoμδ πoυ παρdγεται σco εoωτεριxδ τoυζ, νct,
oυμβιkλλoυνστη διαμδρφωoη ενδq δημδoιoυ γδρoυ ανταλλαγξq απδι}gωνπαι
ιδεδv. oι oxετιπθqοtδδoειg παταγρ&φoυνπαgιiftηλα την επιθυμiα να oυνδεθel
, τηe Κνηoηζ

γιcι,rηνAπελευθιigωη τωνγυναιxδν,ηq oμ&δαq τoυ πεgιοδιxoδ<Σxoδπω>,
των αυτδνoμωνoμιiδων ηq Noμιηq, τηg Φλoooφι:ri1q,τηe Ιατgιxηg,τoυ Bιoλoγιxoδ,τoυ
Παντεioυ,τηgBιoηγανιπi1q, ηq ΛΣoEE, των Κ,\TEE, ηq αυτδνομηqoμd,δαq
oμoφυλδφλωνΓυναιxδν, τηe Oμ&δαqΠgωτoβoυλiαζΠειραιιi, τηqOμ&δαqΓυναιxδv
Πειqαιιi, τηgExδoτιπi1qoμ&δαq Γυναιπδν,τηq oμ&δαqγυναιxδνOTE, ηs oμ&δαq
γυναιxδνNθαq Σμδgνηζ, ηζ Αγωνιoτιxi1qΣυoπεiρωoηgΓυναιxδν, τηgEπανααrατιιηG
Πilηs Γυναιxδν,τηe Σφiψαs, τηq Oμιiδαg γυναιxδνγιcι την oιπoγθνεια τo oιxoγeνειαxδ
'ιαL
δixαιο, των oμιiδων αro Σπiτι Γυναιxδν τηqΑθηναq,τηe oμ&δαq ΓΙgωτoβoυλiαqενriwια
οτη βiα ,nαLτoβιαoμ6,ηq oμ&δαg Σπiτι Γυναιxδνηg Θεooαλoνlηq, τωνoμιiδων
γυναιxδντoυ ΑΠΘ, τηq Aυτδνoμηζ Kiνησηg Γυναιxδν, τoυ Bιβλιoπωλεioυγυναιxδν,τηG
oμιiδαq ΓυναιxεiωνΣπoυδδν ΑΠΘ, αυτδνoμωνπανεπιστημιαxδνoμιΙδωνσια Γι&ννεναxαι
oτην Πιiτρα
, Παγφατioυ, Α1ιπελo:εηπων,
Θεοoαλoνixηg
3 MπgoοοδQα τα αντιουλληπτιxιi
μθoα(7976xαι 1977 aπανLxδoΦ, Eφημερiδατηc
για
Κ,ηoηs για την απελευθθρωητωνγυναιxδν,4φδλλα(1978),Σxoδπα για τo γυναιxεio
ζητημα, τ'1.,2xαι3 (1979)τ.4 (1980),τ.5 (1981),Δελτio τηqoμ&δαGγυναιπδνΝoμιxηq,3
1 φ. (1980),2 φ' (1981),
φδλλα(1979),2 φ για την oιxoγθνειαχαι τη μητρδτητα.(1979)'
'Exδooη τηq.εxδoτιxηs
oμ&δαqγυναιπδν[oτoεξηqEoη Αλιq Σβ&φoεq, FΙ μιxgη διαφoρciι
oL βεγιλεs τηg αυνθπειεq(1979),Mπqoοoδρα oμ&δαqγυναιxιbνγια την oιxoγθνεια xαι
'|αL
τo oιχoγενeιαxδδixαιo (1979),Μπgoooδgαγια τo oιχoγενειαχδδiπαιoτηgoμ&δαq
πρωτoβoυλiαg
γυναιxδνΠειραιci,EOΓ, Σiλα Ρoουμπδθαμ,Στo πεqιθδQιoτηζ ιoτogiαq
(1980),πεgιoδιxδΣφiψα (1980),Eoη Mιiqτα Tιxx&νεν,O βιαoμδqενδqιiνδρα(1980),
παι
περιoδιxδτηqoμ&δαζ ΓυναιπδνBιoλoγιxoδ,o xαθgθπτηq(1980),πρoxηqδξeιq
Ν.
Σμδgηq
oμ&δαg
M&ρτη
τηq
αυτδνoμηe
ηq
γυναιxδv
για τιζ 8 τoυ
μπgoooδρeq
σcoβιαομδ, τηqεπιτρoπξgαγδνα γιcιην
οτη βiα
αυτδνoμηgoμιiδαqγυναιxδνενciιντια
'ιαL
nilηq γυναιπδν,πιiλεομα<Γυναi:ιεg
αλλαγη τoυ oιχoγενειαxοδδιxαioυ,τηζ επα,ναστατιτηq
FΙ πδλη εiναι xαι διxi] μαq)(1981),
νδγτα.
εiναι διxαiωμα μcιζ να πυxλφogoδμε ιiφoβατη
EOΓ, }1 εξεγεgη αργ[ζει απδ παλι&(1981),Mπρoooδgα απδ τo oπ[τιγυναιxδν
Θεooαλoνiπηq(iBiα xαι Γυναixεqη δ&γxωoeτo xθρι πoυ σe ταζευ>(1982)'Λιiβρυq,τ.ζ
τηeEδαo>
(1982),τ. 3 (1983),Exδδoειg-μφoοoδρεg<<To
μi,1λo'ιαLτo φiδι απδ τηaNoπι&,
(1983),<ΦωνητηgΓυναixαφ(1983),
(loε:1, <Γυναιxεioιι}iθυρoυ>
(1983),<Θgαδοματω>
(1983),περιoδιxδ απ6 τo Σπiτι Γυναιxδν
(1983),<<Ν1δδουo,ω>
.ιΔ.δγio (1983),<Νεφθλη>
(1983),μπgoooδρεgoμιiδωνγια τη βiα (1983),μπρoooδραατδ τo
Θεoααλoνixηg<<Γαiω>
(1983).πρoηρδξειg xι xεlμεvα
οπiτι γυναιxδνΑsηναq <o δqιiπoqχαι πωqxαταoxeυαζεταo>
τo
για τo διπαiωμααcην&μβλωoη(1984),ΑδδoμευτηΚνηοη Γυναιxδνκθξωoι νδμoι απδ
xoρμl μαφ (1984)

επεξεργαolεq
τo χινημα των γυναιχδνμε τη θεωρlα,να γνωρ[σειτιζ θeωρητιNθq
πoυ γlνoνταιη πoυ θγιναναλλoδ,να oυνδεθε[με την ιoτoρlα τoυ.Η πρoτiμηοη
αυτη θα απoτυπωθεlοαφδg oτo αμθoωqeπδμονoδι&oτημα με oτρoφη πQoξ τιq
oπoυδθg.
γυναιπεlεqη φeμινιοτιNθq
oι δη μδoιΘg πα8θμβιiαε ιE, αυγxεντgδ σειq xut χινητOπoι{ioειg απoτελoδνθνα
επloηc Nεντgιπδπεδlo θNφραoηqτων φεμινιoτριδντηe επoγηq.Στιq δημδoιεq
αυτθq παραo'τ&oειζτων xινηoεων των γυναιNδν δυo θθματα xατiyoυν την
πεντριπη θθoη: η βiα xα"Lη oιιoγθνεια. H παταγγελiα τηe βiαg πoυ αoxeLται
πατιi των γυναιNδν xαL η απαLτηaη ν, α]toυoτεl o φεμινιo,τιNδqΜγoq για την
oιπoγθνεια τδoo γενιxα δao xαι eν δι|.lειτηq αναθεδgηoηs διατ&ξεων τoυ
Aoτιxoδ Κδδιπα πoυ δρoμoλoγεiται τo 1976 με η oυγπqδτηoητηq επιτQoπηq
Γαζ1 χινητoπoιoδντιq φεμινiατgιεq..Mε πρωτδτυπα oυνΘηματαπoυ oυνδθoυν
τo oeξιαcιπδ φαινδμενo με τo θεoμιπδ πλαloιo τηq ανιoδτηταq των φδλων
παταγgιiφεταιη δυναμιlιη παgoυolα τoυq σroυq δqδμoυg xυgiωq τηq Αθηναq
χαι τηq Θeoοαλoνlxηg
Ι{ δημιoυgγiα αμιγδν γυναιxεiων 26δ9ων, στoυq oπoloυg oι γυναixeq
ουμεντρδνoνται Nαt oυQτoδν, γαραxτηρiζει επloηe την eπoxη. Στoυq 1δρoυq
αυτoδqoι γυναlxεqδημιoυργoδνφιλiεq,αναπαλoδντιq eμτειρlεqτoυq,oυνδθoυν
τιg oυνθηπεq τηq διNηe τoυq ζ,ηq με τtq eπεξεργαoiεg τoυ πινηματog,
πoυ υφ[o,τανται
επιβεβαιδνoυντoν πoινδ γαραxτηρα τηq Nαταπisol1q
η x&θε μια
ξεγωριoτιi, παραγoυν θεωρiα, αναμeτρoδνταιμe τα αδιθξoδα xαι τα δρια τη9
πofuτιNηcτoυq δρ&o:ηξ,τιαιοε δooυq απoμδνoυνστo τθλogτηq δθχαετtαq1975πρoοπαθoδν να ερμηνεδooυν την xρioη πoυ
1985, eπεξεργ&ζoνται
'1αL
επθργeται.
Στουg Lδιoυg xδρoυq, σε δooυq απδ αυτoδq απoμθνoυν, oι γυναiπεg
να εQμηνεδooυντην Nqioη πoυ επθρxεται.FΙ
επεξeργιiζoντc[,ι τ[Qoστιαθoδν
'ιαL
oδνθετη, δεν αφoριi μδνo την
πρioη αυτη, δυoπoλη πQoq παQαδoγη
'|αL
περ[πτωoη μαg. EwoτLζeται σε μια oειg& απδ oυλλoγιπδτητεqxαι xινηψατα
τηe επoγηq τoυ Mιiη παι oρiζει την απαQχη μ.oq γενιπδτερηgαναδiπλωσηζτων
oυλλoγιNδν υπoχειμθνων.Σε δ,τι αφoριiι στιζ γυναixeq, νθεq πgωτoβoυλiεg
αναλαμβ<iνoνταιγια να Ngατηooυν ζωντανη τη oυνθγεια των φεμινιατιxδν
ιδεδν.
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δενε[μαιτουαvδρdq
μου,
θtλιl νriμαιo εαυτdEμoυ>l
τηq Mαρiαq Pεπoδη

Στoν πofuτιπδ χδQo πoυ δημιoυgγεiται με την πατ&gρευoητoυ διπτατogιπoδ
παθeoτδτoq xαL τη δημoπgατιπi1 νoμιμδτητα, στo πεgιβιiιλλoν τηq
μοταπoλlτeυo},|€, οημειδνεται η εμφ<iνιoη νθων, παριi την ιoτoρlα τoυq,
oυ2,λoγιπδν υπoxειμδνων. Tα oυλλoγιπiι αυτιi υπoxeiμeνα eμφανiζoυν
δυναμιπθgτ&oειq i1xαι oτιiloeιqαυτoνoμiαq απδ την παqαδooιαπη πoλιτιπη παι
τα τco}ιτιxιΙxδμματα παι διεxδιxoriν, τo παθθνα με τoυq διποδq τoυ δgoυq, iδια
πoΜτιιti1 παgoυolα oτην μεταπoλιτeυτιπi1 aιιηνi1, πgoβιΙλlονταq διπιΙ τoυq
αιτoδμενα.Aνιiμεoιi τoυq,τo πiνημα των Tυναιxδν τηe πeριδδoυ 1975-1985.
Me πλoδoια δoo παι αδιιiιφoQημθχQι πρδoφαταγια την επloημη ιo,τoριoγραφiα
ιoτoρiα, τo πiνημα των γυνα,ιπδναυτηq τηq πεgιδδoυ, δπωq παι ιiλλων παι
αλλοδ, eμφανiζeι τα" διπιi τoυ χαQαl{τηQιοτιπd γνωρioματα πoυ τo
διαφoρoπoιoδν oημαντιx&.απδ τα πρoηγoδμeνα πιντ\ματα.ιtα|'τo xαθιoτoδν
νθo. }Ι ανιΙδeιξητηq φυσιoγνωμiαqτoυ πινηματoq των γυναιπιilντηq δεπαετiαG
1975-1985 φωτiζει o,ημαντιNιiτην πρδoφατη ιoτoρiα μαq xαθδq xαθιoτd
δυνατη την αν&γνωoη αλ.λαγδν πoυ θγoυν oυντeλεοτεi οτην ελληνιπi1xoινωνtα
στ|'qουλλoγιNθq νooτρoπiεq τδoο oe oxθοη με τα δυo φδλα δoo xαι
'LαL
τιq παqαπ&νω
αναφoριπ&με την αδυναμiα των πoλιτιπδν φoqθωννα επφgιiι,σoυν
αλλαγδq.Καθρεπτiζει τιq αvτιθθoειqπoυ παριtγovταιαν&μεοαoε νδeqγυναιπε[εq
ταυτδτητεqπoυ δημιoυργoδνταισε μια πoινωνlα πoυ αλλriζeLuαLωq π8oζ τα
στιq αντιoτdoειζ πoυ oυναντd η απoδoxη τηζ αλλαγtq των
φδλα
'ιαL
σe πQωτoπoριαπθgoμιiδeq τηq
παgαδooιαπδν ρδλων των φδλων, απδμα
'ιαL
ελληνιπηq πoινων[αg.EψριΙφοι ixνη, μαρτυρti τo ,Λiμo μιαg γενιχηs πiνηoηe
για τoν επαναπ8ooδιogιoμδ τδoo τoυ πQooδeυτιπoδoριiιματoq δoo παι τoυ
δρδμoυ για την επlτeυξf1τoυ.
Α, η βe}'τiωoητηq χoινωνιπi1qθθoηqτων γυναιi{δνδιαμδρφωσετoν oρiζoντα
των πρδτων γυναιxεiωνπινηοεωντoυ 19oυ αιδνα, η διeδgυνσητou xoινωνιxoδ
ρδλoυ των γυναι11δνxαι η απδmηση τoυ διπαιδματoq τηξ Φitφo, τo rιoινδ
πλαioιo των γυναι:ιεiων πινηoeων xατα τη διιiρπεια τoυ Mεooπoλθμoυ, η
oL αγδνeq για τη δημoxρατiα τo περιεγδμενo τoυ
διeτδlπηoη τηq ιooτιμlαq
'ιαL
γυναιNεioυ πινηματoq πQιν την επιβoλη τηq στ8ατιωτι1{iΙζδιxτατoρiαζ, Τo
Niνημα των γυναιχδν την περloδο 1'975-1'985eμφανiζειoημαvτιπθqωq πQogτo
1 Δημooιεδθη1/Ξ,
στLeEτπιiHβqεζ
Λδγoq

ηζ Κα;θημεgιvi1s19/L2/1999με τoν τiτλoΓυvαιπεloζ

