
Γυναικεία και φεμινιστικά κινήματα 
Τάσεις και δραστηριότητες 

 
 
Ο αγώνας για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών μέσα στην πατριαρχική 

κοινωνία ή ο αγώνας για την ανατροπή των πατριαρχικών σχέσεων εξουσίας, και για 
την εξάλειψη της πατριαρχίας, χάνεται βαθιά μέσα στη σύγχρονη ιστορία αλλά και 
βαθιά μέσα στην ιστορία γενικότερα. Τον βλέπουμε να εκδηλώνεται μέσα από 
δράσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες, αναλύσεις, προτάσεις, λογοτεχνικά και άλλα 
καλλιτεχνικά έργα. 

Σήμερα μπορούμε να δούμε πλήθος οργανώσεων και φορέων, κινηματικών, 
θεσμικών ή ανάμικτων, μεγάλη πνευματική παραγωγή και θεσμούς ανάλυσης των 
κοινωνικών εξελίξεων μέσα από το πρίσμα του κοινωνικού φύλου και επανερμηνείας 
της κοινωνικής πραγματικότητας και της ιστορίας. 

Σε ολόκληρο τον κόσμο, τα γυναικεία και φεμινιστικά κινήματα είναι παρόντα 
στα κοινωνικά δρώμενα. Μέσα από πολλές και ποικίλες συλλογικότητες, δίκτυα και 
παρεμβάσεις στην κοινωνία και στους θεσμούς. Ας ξεκαθαρίσουμε ότι μιλούμε μόνο 
για τα κινήματα γυναικών που ενδιαφέρονται για την ισότητα και/ή την 
απελευθέρωση, και δεν ασχολούμαστε με γυναικείες οργανώσεις κλασικής 
θρησκευτικής κατεύθυνσης ή κατήχησης, οποιασδήποτε θρησκείας.  

Υπάρχουν πολλές βασικές και πολλές επιμέρους κατευθύνσεις. Η αντίληψη της 
ισότητας με την αντίληψη της γυναικείας απελευθέρωσης μπορεί να αντιπαρατίθενται 
αλλά και να συνδυάζονται σε διάφορα επίπεδα.  

Όταν μιλάμε για γυναικεία και φεμινιστικά κινήματα μιλούμε για διαφορετικές, 
αποκλίνουσες, αντίπαλες αλλά και συγκλίνουσες οπτικές και δράσεις. 

Τα γυναικεία κινήματα συσπειρώνονται κυρίως με βάση το στόχο της ισότητας 
μέσα στις υπάρχουσες κοινωνίες, στο πλαίσιο των νόμων και της πραγματικότητας. 
Συνήθως αλλά όχι πάντα αναφέρονται σε γενικότερα κοινωνικά ζητήματα, σ’ αυτό 
που ονομάζεται κοινωνική δικαιοσύνη, και εντάσσουν τη λογική της ισότητας σ’ 
αυτόν. Τονίζουν πολύ ζητήματα εργασίας και απασχόλησης, μισθών, δικαιωμάτων 
των γυναικών, νομικής ισότητας. 

Τα φεμινιστικά κινήματα, κατά κύριο λόγο αναφέρονται στην ιστορική 
κατοχύρωση των ρόλων των δύο φύλων και στον αγώνα για την ανατροπή αυτών των 
ρόλων. Δηλαδή οι άντρες, σύμφωνα με την επίσημη πατριαρχική αντίληψη, ανήκουν 
στο δημόσιο χώρο, με τη συμμετοχή τους στην εργασία, την παραγωγή και την 
πολιτική, ενώ οι γυναίκες, ανήκουν στον ιδιωτικό χώρο με τη φροντίδα της 
οικογένειας και την αναπαραγωγή της ζωής. Οι άντρες είναι αρχηγοί της οικογένειας 
οποιασδήποτε μορφής υπήρξε στην ιστορία για μεγάλες ιστορικές περιόδους και 
κάτοχοι και θεματοφύλακες του σώματος και της σεξουαλικότητας των γυναικών των 
οποίων ασκούν τον έλεγχο. Η ανάλυση και η πολιτική των φεμινιστικών κινημάτων 
περιστρέφεται πολύ γύρω από τις έννοιες δημόσιο/ιδιωτικό, τις οποίες και αναλύουν 
και ανατρέπουν. 

 
Όταν, συνεπώς,  μιλούμε για γυναικεία κινήματα, αναφερόμαστε σ’ αυτά που 

μιλούν κυρίως για την ισότητα, συχνά αλλά όχι πάντα μέσα στο κοινωνικό και το 
ταξικό πλαίσιο. 

Όταν μιλούμε για φεμινιστικά κινήματα αναφερόμαστε σ’ αυτά που μιλούν 
κυρίως για τους ρόλους των δύο φύλων ιστορικά, και δίνουν μεγάλο βάρος στα 
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ζητήματα που αφορούν το σώμα της γυναίκας και την ιδεολογική και πραγματική 
χρήση του, τον αυτοκαθορισμό της, τη βία κατά των γυναικών.  

Η φεμινιστική θεωρία έχει τη δική της ιστορία, με βασικό σημείο τη σκέψη του 
Διαφωτισμού και την κριτική της. Η υπόσχεση του Διαφωτισμού για την κοινωνική 
χειραφέτηση δεν εκπληρώθηκε, και πολλές κριτικές προσεγγίσεις ή ανατροπές αυτής 
της βάσης έχουν διατυπωθεί. Προσεγγίσεις τάξης και φυλής έχουν συμπληρώσει ή 
ανατρέψει τις αρχικές φεμινιστικές θεωρίες, και προήλθαν κυρίως από έγχρωμες 
φεμινίστριες που έβαλαν στην ατζέντα της συζήτησης αυτά τα ζητήματα, 
υπογραμμίζοντας τις διακρίσεις που προέρχονται από τον ιμπεριαλισμό και την 
αποικιοκρατία και συσχετίζοντάς τες με τη θέση του φύλου. Η έννοια 
δημόσιο/ιδιωτικό, αν και έχει μια αρκετά καθολική ισχύ, σίγουρα δεν είναι ίδια σ’ 
ένα παλάτι και σ’ ένα καλύβι. Και σίγουρα έχει τεράστιες διαφορές στην Ευρώπη και 
στην Ασία ή την Αφρική. Αν και η πατριαρχική ή ανδροκρατική εξουσία έχει κάποια 
κοινά χαρακτηριστικά, έχει και πάμπολλες ποικιλίες, διαστρωματώσεις, και 
πολλαπλότητες.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανεπάρκειας της έννοιας της ισότητας είναι η 
σημερινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο. Τα νομοθετήματα και οι 
εξελίξεις εντάσσονται σ’ ένα γενικό πλαίσιο νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, και οι 
γυναίκες αντιμετωπίζονται ως ίσες παρά την άνιση βάση απ’ την οποία εκκινούν, και 
παρά την ένταση των κοινωνικών διακρίσεων που προκύπτουν από τη 
νεοφιλελεύθερη πορεία. Η αύξηση της φτώχειας των γυναικών και η συνέχιση ή 
αύξηση της βίας κατά των γυναικών είναι απόρροια αυτών των πολιτικών 
κατευθύνσεων της άρχουσας τάξης και της κυρίαρχης πολιτικής. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα στην Ελλάδα, η εξίσωση των δύο φύλων στο θέμα του ασφαλιστικού, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν επαρκώς η κοινωνική πραγματικότητα των γυναικών. 
 
ΔΙΚΤΥΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ 
 
Στη σημερινή Ευρώπη, σημαντικά δίκτυα ή συλλογικότητες γυναικών είναι: 
• Το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών (European Women’s Lobby), που 

περιλαμβάνει γυναικείες οργανώσεις από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συμμετέχουν σ’ αυτό περίπου 6000 οργανώσεις με καταστατικό ή κάποιας 
μορφής τυπική υπόσταση. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν καμπάνιες για 
τη βία κατά των γυναικών, το τράφικινγκ, το άσυλο και τα δικαιώματα των 
μεταναστριών, το μέινστρίμινγκ, τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρωπαϊκή 
Συνθήκη που αποσύρθηκε το 2005, τη συμπερίληψη των δικαιωμάτων των 
γυναικών σε κάθε μορφής νομοθεσία, ιδιαίτερα αναφορικά με την εργασία και την 
απασχόληση. Συμβουλεύει ή διαμαρτύρεται στα επίσημα σώματα της ΕΕ για 
ανάλογα ζητήματα.  

• Στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών περιλαμβάνει περίπου 40 
οργανώσεις, αλλά έχει ελάχιστη παρουσία πλέον είτε στο δημόσιο χώρο είτε 
στους θεσμούς. Αντίθετα, πολλές από τις οργανώσεις που μετέχουν σ’ αυτό έχουν 
τη δική τους διακριτή παρουσία στα κοινωνικά δρώμενα. 

• Η Παγκόσμια Πορεία Γυναικών, διεθνές δίκτυο που περιλαμβάνει περίπου 6000 
οργανώσεις, με έμφαση στη βία κατά των γυναικών και στη φτώχεια των 
γυναικών και βασικό μοτίβο τον αγώνα των γυναικών ενάντια  στον καπιταλισμό 
και την πατριαρχία. Η δράση των εθνικών ή τοπικών συντονιστικών είναι κυρίως 
προς την κοινωνία και λιγότερο προς τους θεσμούς, αλλά οι οργανώσεις που 
μετέχουν σ’ αυτό έχουν τη δική τους διακριτή παρουσία. Λειτουργεί κατά βάση 
οριζόντια και με συνελεύσεις. Στην Ευρώπη μετέχουν περίπου 20 εθνικά 
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συντονιστικά, που εκπροσωπούν ή δικτυώνονται με πολλές οργανώσεις το 
καθένα. Το ζήτημα της μετανάστευσης και των δικαιωμάτων των μεταναστριών 
έχει έντονη παρουσία στις πολιτικές δράσεις της ΠΠΓ στην Ευρώπη. Η ΠΠΓ ως 
παγκόσμιο δίκτυο μετέχει στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ, του οποίου μπορεί 
να θεωρηθεί και προάγγελος, και στα ανά ήπειρο ή χώρα φόρα. 

• Στην Ελλάδα η ΠΠΓ συγκροτήθηκε με μεγάλη αισιοδοξία το 2000, και 
οργάνωσε τη συμμετοχή στις διεθνείς εκστρατείες. Το 2000, στην Παγκόσμια 
Πορεία, με στόχο τη διαδήλωση στις Βρυξέλλες που είχε τελικά περίπου 35.000 
γυναίκες απ’ όλη την Ευρώπη, και στη Νέα Υόρκη, μπροστά από τον ΟΗΕ, με 
15.000 γυναίκες απ’ όλο τον κόσμο. Έκανε ένα συνέδριο το 2003 στο οποίο 
συμμετείχαν πάνω από 30 οργανώσεις και συνολικά πάνω από 300 γυναίκες 
(βλέπε σχετικό βιβλίο) ενώ το 2005 συμμετείχε στη διεθνή σκυταλοδρομία για τη 
Παγκόσμια Χάρτα των Γυναικών για την Ανθρωπότητα όπου συμμετείχε σε 
εκδηλώσεις στην Ιστανμπούλ, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Πρίντεζι (βλ. 
Χάρτα και αφίσα) και κατέληξε στη μεγάλη συγκέντρωση της Μασαλίας το Μάιο 
του 2005. Μετά απ’ αυτή την ημερομηνία υπάρχει μια κάμψη στην Ευρώπη και 
στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα έχουμε μια σημαντική παρουσία στις χώρες του 
λεγόμενου Παγκόσμιου Νότου (Τρίτος Κόσμος λεγόταν παλιότερα). Παρά την 
κάμψη, η ΠΠΓ στην Ελλάδα είχε τη σημαντική καμπάνια της ενάντια στο 
Ευρωσύνταγμα από τη σκοπιά των γυναικών, και σε όλες τις εκδηλώσεις που 
αφορούν τη βία κατά των γυναικών (Κόρινθος, Αμάρυνθος κ.λπ.). Επίσης, η 
συμμετοχή της ΠΠΓ στον αγώνα κατά του τράφικινγκ με διάφορες μορφές, είναι 
συνεχής από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ 
της Αθήνας το Μάιο του 2006, το ελληνικό κομμάτι της ΠΠΓ έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο στη συγκρότηση και την επιτυχή εξέλιξη της ενότητας «Φεμινιστική 
Αλτερνατίβα» με 8 σεμινάρια, μια καταληκτική συνέλευση και αρκετά 
εργαστήρια. 

• Το δίκτυο Γυναίκες στα Μαύρα ενάντια στον πόλεμο και τον εθνικισμό, παίζει 
σε διεθνές επίπεδο σημαντικότατο ρόλο στον τομέα δραστηριότητάς του. 
Ξεκινώντας από το Ισραήλ-Παλαιστίνη το 1988, προχώρησε με έντονη 
δραστηριοποίηση στο αντιπολεμικό κίνημα της Γιουγκοσλαβίας από το 1991, σε 
όλες τις δημοκρατίες και σε όλη τη διάρκεια του πολέμου μέχρι το 1995. Στη 
συνέχεια επεκτείνεται και δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, σε όλο τον κόσμο. 
Τα ετήσια ή διετή συνέδριά του συσπειρώνουν από 400 έως 800 γυναίκες, και 
συνδυάζουν τον αντιπολεμικό λόγο με αντιπολεμικές ενέργειες (Ξεκινούν από το 
1993. Τα τελευταία συνέδρια είναι Κροατία 2001, Ιταλία 2004, Ισραήλ-
Παλαιστίνη 2005, Ισπανία 2007). Επίσης απευθύνονται προς τους θεσμούς, 
κυρίως τον ΟΗΕ, με απαιτήσεις για δημιουργία Δικαστηρίου για τους εγκληματίες 
πολέμου και τη στήριξή του, και απαιτήσεις για να συμπεριλαμβάνονται γυναίκες 
σε όλες τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται 
τουλάχιστον σε 16 χώρες, και σε πολλές πόλεις ανά χώρα, ενώ σ’ όλο τον κόσμο 
τις βρίσκουμε τουλάχιστον σε 32 χώρες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κλάδος του 
δικτύου αυτού. 

• Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αριστερών Φεμινιστριών έδρασε στην Ευρώπη από το 
1988 έως το 2002, με οργανώσεις σε πολλές χώρες και ετήσια συνέδρια μέχρι το 
1996. Είχε άποψη και έκανε πολιτική για τη μετανάστευση, την πολυεθνική και 
πολυπολιτισμική κοινωνία, την αριστερά, την εργασία και τη βία. Υποστήριξε τις 
ποσοστώσεις στην εκλογική διαδικασία αλλά και στους θεσμούς του κινήματος. 
Στην Ελλάδα συγκροτήθηκε δυναμική ομάδα με πολλές δραστηριότητες από το 
1992. Εξέδωσε δύο βιβλία και πολλές ανακοινώσεις μέχρι το 2002. Μπορεί να 
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εκτιμηθεί ότι η ορμητική άνοδος της Παγκόσμιας Πορείας διεθνώς και στην 
Ευρώπη, απορρόφησε τη δυναμική και τα στελέχη του ΕΦΑΦ.  

• Δίκτυα μεταναστριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που κάνουν επεξεργασίες και 
υποβάλλουν αιτήματα σε θεσμικούς και κινηματικούς φορείς, παρευρίσκονται 
στα κοινωνικά φόρα και κινητοποιούνται για τα αιτήματά τους. 

• Δίκτυα μουσουλμάνων γυναικών ή φεμινιστριών, με στόχο την υπεράσπιση των 
πολιτισμικών δικαιωμάτων τους στην Ευρώπη (και στον κόσμο), τον αγώνα 
εναντίον του ιμπεριαλισμού και του πολιτισμικού ιμπεριαλισμού, την ερμηνεία 
των θρησκευτικών κειμένων του ισλάμ και τον αγώνα εναντίον της ισλαμοφοβίας.  

• Δίκτυα  χριστιανών φεμινιστριών με στόχο κυρίως την επανερμηνεία των ιερών 
κειμένων και την αμφισβήτηση του δευτερεύοντος ρόλου των γυναικών στη 
χριστιανική θρησκεία. Αγωνίζονται για  ίσα δικαιώματα μέσα στο πλαίσιο της 
εκκλησίας, την ιεροσύνη κ.λπ. 

• Υπάρχουν πολλά μικρότερα αλλά σημαντικά δίκτυα στη σημερινή Ευρώπη. 
 
Στην Ελλάδα σήμερα, έχουμε, σε όλη τη χώρα: 
• γυναικεία τμήματα των πολιτικών κομμάτων,  
• γυναικεία τμήματα κάποιων συνδικάτων,  ομοσπονδιών, ΓΣΕΕ 
• αυτόνομες αλλά ελεγχόμενες από κόμματα γυναικείες οργανώσεις με στόχο τους 

την διοχέτευση της πολιτικής του κόμματός τους στην κοινωνία των γυναικών,  
• αυτόνομες φεμινιστικές οργανώσεις 
• αυτόνομες γυναικείες οργανώσεις 
• δίκτυα γυναικών με στόχους δραστηριότητες γυναικείων δικαιωμάτων 
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις γυναικών που παρέχουν αρωγή σε θύματα 

τράφικινγκ, βίας, μετανάστριες 
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δεν είναι αποκλειστικά γυναικείες και 

παρέχουν μεταξύ άλλων αρωγή σε θύματα τράφικινγκ, φτωχές κ.λπ. 
• Γυναικεία τμήματα ΜΚΟ ή κοινωνικών οργανώσεων, διαφόρων ειδών 
• Μια γυναικεία Ομάδα Αυτοάμυνας 
• οργανώσεις και/ή δίκτυα μεταναστριών 
• οργάνωση (τουλάχιστον μία) τσιγγάνων γυναικών 
• αγροτικούς ή αγροτοτουριστικούς συνεταιρισμούς γυναικών (περίπου 500) 
 
Κύριες δραστηριότητες: 
• Ο αγώνας εναντίον της βίας κατά των γυναικών και του τράφικινγκ 
• Ο αγώνας για την ισότητα στην εργασία και εναντίον της σεξουαλικής 

παρενόχλησης 
• Ο αγώνας για τη συμφιλίωση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων 

και για τα δύο φύλα 
• Ο αγώνας για ισότητα στην πολιτική συμμετοχή, με θετικές διακρίσεις και 

ποσοστώσεις σε επίσημους φορείς της πολιτείας. 
• Ο αγώνας για την αναλογική εκπροσώπηση των δύο φύλων στις ηγεσίες των 

συνδικαλιστικών και πολιτικών οργανώσεων ή κινημάτων. 
• Ο αγώνας εναντίον του σεξισμού στα μίντια 
• Ο αγώνας για την ισότητα μεταξύ ντόπιων και μεταναστριών γυναικών 
• Ο αγώνας εναντίον της φτώχιας και της ανεργίας των γυναικών 
• Ο αγώνας για την ειρήνη, εναντίον του πολέμου 
• Διεθνιστική αλληλεγγύη 
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• Ο αγώνας για ισότιμη αντιμετώπιση της ομοφυλοφιλίας 
 
• Στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται δραστηριότητες για 
τη βελτίωση της θέσης των γυναικών σε διάφορους τομείς, σε επίπεδο θεσμών, 
νόμων και κοινωνίας.  

• Ιδιαίτερα για το θέμα του τράφικινγκ και της καταναγκαστικής πορνείας 
αλλοδαπών γυναικών από το 1999 μέχρι σήμερα γίνονται διαρκείς διαμαρτυρίες 
και παρεμβάσεις σε επίπεδο κοινωνίας, θεσμών και νομοθεσίας. Ως αποτέλεσμα, 
και στο πλαίσιο γενικότερης διεθνούς προβληματικής των κυβερνήσεων, 
ψηφίστηκε ο νόμος εναντίον «της διεθνικής σωματεμπορίας», 3064/2002, της 
κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, που αλλάζει το σκηνικό σχετικά με την τιμωρία του 
κακουργήματος της εμπορίας γυναικών ή τράφικινγκ. Ο νόμος επικεντρώνεται 
στην τιμωρία των μαστροπών και των δικτύων σωματεμπορίας, και ελάχιστα 
εστιάζεται στην αρωγή των θυμάτων, όπως ήταν το αίτημα του φεμινιστικού 
κινήματος. Προσεγγίζει δηλαδή το θέμα από την άποψη της δημόσιας ασφάλειας 
πρωτίστως και δευτερευόντως από την άποψη της κοινωνικής αλλαγής και των 
θυμάτων αυτού του κακουργήματος. Η φιλοσοφία του νόμου είναι πρωτίστως η 
πάταξη της παράνομης μετανάστευσης. 

• Στο νόμο για τη μετανάστευση, του 2002 επίσης, που ψηφίστηκε από 
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, αναφέρεται ως λόγος παροχής ασύλου η βία λόγω φύλου με 
διάφορες μορφές της, αποτέλεσμα της ανάδειξης αυτού του ζητήματος από το 
γυναικείο κίνημα κυρίως. Το σχέδιο του συγκεκριμένου νόμου περιείχε 
εξοργιστική διατύπωση νομιμοποίησης της μικρομεσαίας μαστροπίας στις 
επαρχιακές πόλεις ή τα χωριά, με τα άρθρα 34-35, τα οποία απαλείφθηκαν 
τελευταία στιγμή μετά από αγώνα φεμινιστικών οργανώσεων. 

• Στο ζήτημα της βίας κατά των γυναικών, και μετά από χρόνια αιτήματα του 
γυναικείου κινήματος, ψηφίστηκε νόμος το 2006 από την κυβέρνηση της Ν.Δ. για 
το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, που απέχει πολύ από το αίτημα του 
γυναικείου κινήματος τόσο ως προς τη φιλοσοφία του όσο και ως προς τις 
προβλέψεις. Ο νόμος αναφέρεται στη βία μέσα στην οικογένεια γενικώς, χωρίς να 
ορίζει την ανδρική βία κατά των γυναικών, και δηλώνει απερίφραστα ότι ο στόχος 
του είναι «η επανένωση της παραδοσιακής οικογένειας», αντίθετα με τις 
απαιτήσεις του γυναικείου κινήματος που εστιάζουν στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και την αξιοπρέπεια των γυναικών. Προβλέπει μεν αυστηροποίηση των ποινών, 
αλλά παράλληλα  ένα θεσμό δικαστικής διαμεσολάβησης για να «τα βρουν» οι 
σύζυγοι, ο οποίος έχει αμφισβητηθεί πολύ από το γυναικείο κίνημα. ως ωφέλιμος 
τελικά για τους άνδρες που κακοποιούν και όχι για τις γυναίκες που κακοποιούνται. 
Δεν προσφέρει τίποτα στην κοινωνία σε παιδευτικό επίπεδο, και φαίνεται να 
φτιάχτηκε μόνο «για να ανταποκριθούμε στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μας», όπως 
είχε πει μεταξύ άλλων ο αρμόδιος τότε υπουργός κ. Παπαληγούρας. Δεν προβλέπει 
θεσμούς και κονδύλια προστασίας των γυναικών που κακοποιούνται για να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν ψυχολογικά και οικονομικά στις απαιτήσεις ενός 
διαζυγίου. 

• Στο ζήτημα της ισότητας στην εργασία και της σεξουαλικής παρενόχλησης, 
ψηφίστηκε ο νόμος «για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης», του 2006, που 
περιέχει διατάξεις εναντίον των διακρίσεων κατά των γυναικών στην εργασία και 
ποινικοποιεί τη σεξουαλική παρενόχληση. Προβλέπει το βάρος της απόδειξης να 
το έχει ο κατηγορούμενος για παρενόχληση σε πρώτο επίπεδο, κάτι που 
πραγματικά διευκολύνει τις γυναίκες που βρίσκονται σε αυτή τη δεινή θέση να 
ξεπεράσουν τους φόβους τους και να καταγγείλουν. Σε επίπεδο δικαστηρίων όμως, 
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το βάρος της απόδειξης το έχει πάντα η καταγγέλλουσα, σύμφωνα με τις γενικές 
προβλέψεις του δικαιακού συστήματος, κάτι που εν τέλει θα σταθεί εμπόδιο ώστε 
οι γυναίκες να καταγγείλουν τέτοιες πρακτικές, που μάλιστα, όπως γνωρίζουμε, 
προέρχονται κυρίως από ανωτέρους ιεραρχικά. 

• Επίσης, έχουμε την τελευταία συνταγματική μεταρρύθμιση, η οποία αίρει το 
συνταγματικό εμπόδιο στις θετικές διακρίσεις που συχνά είναι απαραίτητες για να 
βελτιωθεί ή να αντιστραφεί μια κατάσταση κατωτερότητας των γυναικών σε 
διάφορους τομείς, δηλαδή επιτρέπει τις θετικές διακρίσεις, σε αντίθεση με το 
προηγούμενο σύνταγμα. 

 
Από τις υπάρχουσες στην Ελλάδα φεμινιστικές συλλογικότητες θα αναφέρω τις 
δράσεις του Φεμινιστικού Κέντρου Αθήνας, (βλ. φυλλάδιο), για όλα τα επίμαχα 
θέματα που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και του συντονιστικού της Παγκόσμιας 
Πορείας Γυναικών, η οποία συσπειρώνει στο δίκτυό της τόσο αυτόνομες γυναικείες 
ομάδες όσο και τμήματα γυναικών μεικτών οργανώσεων.  
Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, που είναι το παλαιότερο γυναικείο 
σωματείο, δουλεύει πρωτίστως σε επίπεδο νομοθεσίας και επηρεασμού των νόμων, 
και έχει τη σημαντική του συμβολή σ’ αυτό το επίπεδο. 
Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης πραγματοποιεί υποστηρικτική δουλειά για γυναίκες 
θύματα βίας και τράφικινγκ, η οποία θα παρουσιαστεί από την εκπρόσωπό του. 
Το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη-ΚΕΔΕ, εστιάζει τη δράση του σε 
θέματα ειρήνης και εκπαίδευσης για την ειρήνη, αλλά σε συνεργασία με άλλες 
οργανώσεις μετέχει σε δράσεις αντιρατσιστικές, εναντίον της βίας και του 
τράφικινγκ. 
Η Ομάδα Γυναικών Θεσσαλονίκης έχει ανάλογη δραστηριότητα κυρίως σε θέματα 
βίας και τράφικινγκ. 
Η Ομάδα Γυναικών Πάτρας έχει δραστηριότητα σε θέματα βίας και τράφικινγκ, 
καθώς και σε θέματα εκπαίδευσης και φύλου.  
Οι ομάδες της Παγκόσμιας Πορείας στις Σέρρες και στην Ιεράπετρα, ασχολούνται 
κυρίως με θέματα βίας και τράφικινγκ. 
Οι ομάδες νέων γυναικών που παρουσιάζονται στην Αθήνα, κυρίως μέσα στα 
Πανεπιστήμια, ασχολούνται κυρίως με θέματα σεξισμού. 
Η Λεσβιακή Ομάδα Αθήνας έχει σημαντική και συστηματική δράση για το ζήτημα 
των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων, τόσο με δημόσιες εκδηλώσεις όσο και με 
πολιτιστικές παρεμβάσεις (εκθέσεις, προβολές κ.λπ.). Επίσης απευθύνεται σε 
θεσμούς της πολιτείας και στα κόμματα με απαίτηση για την υιοθέτηση των 
αιτημάτων της και καταγγελίες για το αντίθετο. 
Η Γυναικεία Ομάδα Αυτοάμυνας κάνει συστηματικά εκπαίδευση γυναικών σε 
τεχνικές αυτοάμυνας. 
Η Αδέσμευτη Κίνηση Γυναικών ασχολείται συστηματικά με την καταπολέμηση της 
πορνείας και του τράφικινγκ. 
Οι ομάδες μεταναστριών, κυρίως το Δίκτυο Γυναικών Μεταναστριών στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη όσο και η Ένωση Αφρικανών Γυναικών, επεξεργάζονται 
αιτήματα για ζητήματα εργασίας και ασφάλισης των μεταναστριών, ισότητας στην 
κοινωνία, αυτόνομης νομιμοποίησης, των ισότιμων δικαιωμάτων για τα παιδιά των 
μεταναστριών που γεννιούνται στην Ελλάδα (εισήγηση Σόνιας Μητραλιά). 
 
Τα τμήματα γυναικών των κομμάτων Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ κάνουν ελάχιστες και 
κυρίως εθιμοτυπικές εκδηλώσεις που να απευθύνονται στην κοινωνία, με σκοπό να 
κερδίσουν ψήφους, και χαρακτηριστικά σημειώνω ως αρνητικό ότι στις προεκλογικές 
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τους εκδηλώσεις μιλά πάντοτε ο αρχηγός του κόμματος και όχι τα γυναικεία στελέχη. 
Πάντως πολλά γυναικεία στελέχη του ΠΑΣΟΚ μετέχουν συστηματικά σε όλες 
σχεδόν τις προαναφερόμενες δράσεις. 
Το τμήμα γυναικών του ΚΚΕ δεν εμφανίζεται δημόσια, απ’ όσο γνωρίζουμε. 
Το Τμήμα Γυναικών του Συνασπισμού κάνει κάποιες εκδηλώσεις που κυρίως 
στρέφονται στα ζητήματα που αφορούν κομματικές διοργανώσεις. Κατά καιρούς 
όμως δραστηριοποιείται και για γενικότερα κοινωνικά ζητήματα (π.χ. Ασφαλιστικό, 
εργασία, βία). Συμμετείχε ενεργά στις γυναικείες εκδηλώσεις του Ελληνικού και του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ σε προηγούμενα χρόνια. 
Εδώ να τονίσουμε και πάλι ότι γυναίκες με ευρύτερη αριστερή αντίληψη, που 
συμμετέχουν ή όχι σε κάποια κόμματα, δραστηριοποιούνται συστηματικά ή 
ευκαιριακά σε ζητήματα γυναικείων διεκδικήσεων.  
 
Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας, που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και κάποτε ήταν ισχυρή 
και πανελλαδικής εμβέλειας οργάνωση, έχει πλέον σχεδόν εξαφανιστεί από το 
δημόσιο χώρο, σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής. Αντίθετα, υπάρχουν 
επαρχιακές οργανώσεις που συμμετέχουν ακόμα σε γενικότερου ενδιαφέροντος 
εκδηλώσεις. 
Η Παναθηναϊκή, οργάνωση γυναικών που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, δεν 
εμφανίζεται στο δημόσιο χώρο εδώ τα τελευταία χρόνια. 
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, που πρόσκειται στο ΚΚΕ, έχει ελάχιστη 
παρουσία στο δημόσιο χώρο και σίγουρα δεν συνεργάζεται καθόλου με γυναικείες ή 
φεμινιστικές συλλογικότητες σε κοινούς αγώνες που αναπτύσσονται. 
Η Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών, που κάποτε ήταν μια ισχυρή και πανελλαδικής 
εμβέλειας οργάνωση, έχει αποδυναμωθεί αλλά ακόμα παίζει το ρόλο της σε θέματα 
βίας κατά των γυναικών κυρίως, και με απεύθυνση στους ελληνικούς και 
ευρωπαϊκούς θεσμούς και στο επίπεδο της νομοθεσίας. 
Η γυναικεία πολιτική κίνηση «Γυναίκες για μια άλλη Ευρώπη» που σχηματίστηκε 
στις ευρωεκλογές του 2005 και έβαλε υποψηφιότητα, είχε μια θετική παρουσία στους 
γυναικείους αγώνες, κυρίως ενάντια στη βία και το τράφικινγκ, αλλά τον τελευταίο 
χρόνο δεν εμφανίζεται. 
 
Η παραπάνω αναφορά σε δραστηριότητες οργανώσεων είναι επιλεκτική και όχι 
εξαντλητική.  
 
Δεν αναφερόμαστε σήμερα στο θέμα των γυναικείων σπουδών, που λειτουργούν σε 
πολλά πανεπιστήμια του κόσμου, όπως και στην Ελλάδα πλέον, έστω και 
περιορισμένα, και συνεισφέρουν στη θεωρία, αποτελώντας μια κατάκτηση του 
φεμινιστικού κινήματος.  
Επίσης, η φεμινιστική βιβλιογραφία που παράγεται στην Ελλάδα όπως και διεθνώς 
είναι πολύ πλούσια, και σχετική πληροφόρηση, σίγουρα πολύ πληρέστερη απ’ ότι θα 
μπορούσα να δώσω εγώ, μπορεί να βρει όποιος ή όποια ενδιαφέρεται στις 
βιβλιοθήκες του Παντείου Πανεπιστημίου και στο ΚΕΘΙ.  
Για την ιστορία του ελληνικού φεμινιστικού κινήματος υπάρχει το φεμινιστικό αρχείο 
ΔΕΛΦΥΣ το οποίο συγκροτεί και διαχειρίζεται ομάδα, με υπεύθυνη την Άννα 
Μιχοπούλου. 
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Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες 
http://www.ffq.qc.ca/marche2000/fr/actions.html 
http://www.poreiagynaikon.gr 
http://www.womenlobby.org/site/hp.asp?langue=EN 
http://www.kede.org/ 
http://www.womeninblack.org/ 
http://www.socialforum.gr/ 
http://www.genderpanteion.gr/ 
http://www.kethi.gr 
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