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Η αφετηρία
 Η δυτική πολιτική σκέψη ιστορικά 

αδιαφόρησε για τις γυναίκες
 Συνηθέστερα υπερασπίστηκε τον 

αποκλεισμό των γυναικών από το δημόσιο 
χώρο και τον περιορισμό τους στον ιδιωτικό 
χώρο

 Αυτός ο αποκλεισμός  σπανίως συζητείται 
ως πρόβλημα και οι ανισότητες των φύλων 
εκλαμβάνονται ως ζήτημα ήσσονος 
πρακτικής σημασίας



Η αφετηρία

 Η φεμινιστική πολιτική σκέψη 
- προβληματίζεται για τη θέση των 

γυναικών στην κοινωνία
- βασίζεται στη διαπίστωση ότι σε όλες τις 

γνωστές κοινωνίες οι άνδρες φαίνεται να 
έχουν περισσότερη εξουσία και 
προνόμια από τις γυναίκες

- αναρωτιέται πώς αυτό μπορεί να 
αλλάξει



Η φεμινιστική θεωρία

 Είναι μια στρατευμένη θεωρία
 Στόχος: η κατανόηση, η αμφισβήτηση 

και η αλλαγή της κοινωνίας
 Άρα, όχι η αφηρημένη γνώση
 Αλλά η γνώση που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση και 
προώθηση της φεμινιστικής πολιτικής 
πρακτικής, δηλαδή της ισότητας των 
φύλων



Ο όρος ‘φεμινιστής/φεμινίστρια

 Πρωτοεμφανίστηκε το 1880 στην 
αγγλική γλώσσα

 Η πρώτη σημασία: αυτόν/αυτή που 
υποστηρίζει τα ίσα νομικά και πολιτικά 
δικαιώματα των γυναικών

 Σήμερα υπονοεί όσους-ες 
- αντιλαμβάνονται τη σχέση των φύλων ως 

σχέση ανισότητας, καταπίεσης ή υποταγής
- κρίνουν ότι το φαινόμενο οφείλεται σε 

κοινωνικούς και όχι βιολογικούς παράγοντες



Στόχοι της παρουσίασης
 Να παρουσιάσει τους σημαντικότερους 

όρους και τις βασικότερες θεωρίες της 
φεμινιστικής προσέγγισης με μια 
ιστορική διάσταση

 Να εξηγήσει τη σημασία της θεωρίας 
γενικά για την κατανόηση σύγχρονων 
επιστημονικών πρακτικών

 Να συνδέσει τις φεμινιστικές ερμηνείες 
για την κοινωνία με το αντικείμενο του 
μαθήματος



Εννοιολογικοί προσδιορισμού

 Φεμινιστική προσέγγιση
 Στερεότυπα φύλου
 Σεξισμός
 Bιολογικό και Κοινωνικό Φύλο 
 Κοινωνική κατασκευή του φύλου
 Φύλο και σφαίρες επιρροής
 Κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας 

κατά φύλα



Φεμινιστικές Θεωρίες

 Δομικές Θεωρίες
- Φιλελεύθερος φεμινισμός
- Μαρξιστικός- σοσιαλιστικός φεμινισμός
- Ριζοσπαστικός φεμινισμός
- Μαύρος φεμινισμός

 Μετα-δομικές θεωρίες
- Μετα-νεωτερικός φεμινισμός



Φιλελεύθερος φεμινισμός: Η θεωρία 
της ισότητας και των ίσων ευκαιριών 
 Ο φιλελεύθερος φεμινισμός
- Αποτελεί προέκταση της φιλελεύθερης πολιτικής 

ιδεολογία στα θέματα ισότητας των φύλων
- Mοιράζεται με τη φιλελεύθερη θεωρία τις 

δημοκρατικές αρχές της ατομικότητας, της 
ισότητας, της ελευθερίας, της αυτονομίας και της 
αυτοεκπλήρωσης 

- Θεωρεί ότι στο σύγχρονο κόσμο οι αρχές αυτές 
καταπατούνται όσον αφορά τις γυναίκες με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο



Φιλελεύθερος φεμινισμός
- Υποστηρίζει  πως οι γυναίκες γεννιούνται το 

ίδιο ελεύθερες και ίσες με τους άνδρες, και 
πως οι διαφορές των φύλων δεν έχουν 
βιολογική βάση, αλλά είναι αποτέλεσμα 
διαφορετικής εκπαίδευσης και 
κοινωνικοποίησης 

- Υποστηρίζει ότι θέση του καθενός στην 
κοινωνία εξαρτάται από την προσωπική του 
αξία και εργασία

- Διεκδίκησε από τον προηγούμενο ακόμη 
αιώνα νομικά κατοχυρωμένη ισότητα 
ευκαιριών σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας.



Φιλελεύθερος φεμινισμός
 Η κριτική που ασκείται στις θέσεις του 

φιλελεύθερου φεμινισμού επικεντρώνεται 
 στο ότι δεν ανατρέπονται μέσα από αυτές οι 

υπάρχουσες ιεραρχικές δομές και σχέσεις 
δύναμης και εξουσίας ανάμεσα στα φύλα

 στο ότι δεν αναγνωρίζει το κοινωνικοπολιτικό 
υπόβαθρο των ανισοτήτων και δεν υπεισέρχεται 
στη διερεύνηση του ρόλου της κοινωνίας στη 
δημιουργία των ταυτοτήτων φύλου

 στο ότι υποτιμά έτσι τη σημασία των πολιτικών 
και οικονομικών δομών που επηρεάζουν τη 
θέση και τη δράση των γυναικών στον ιδιωτικό 
και το δημόσιο βίο



Ο μαρξιστικός φεμινισμός
 έχει τις ρίζες του στην κλασική θεωρία των 

Marx (1818-1883) και Engels (1820-1895). 
 στηρίζεται στη μαρξιστική ανάλυση για την 

αναπαραγωγή της κοινωνικής δομής μέσα στα 
καπιταλιστικά συστήματα όπου η κοινωνική 
τάξη αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς 

 εστιάζει περισσότερο στις κοινωνικές σχέσεις 
παρά στα ατομικά δικαιώματα 

 αντιμετωπίζει την άνιση θέση των γυναικών 
στην κοινωνία ως αποτέλεσμα της 
σύγκρουσης ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, 
τους κεφαλαιούχους, δηλαδή, και τους 
προλετάριους. 



Ο μαρξιστικός φεμινισμός
 θεωρεί το καπιταλιστικό σύστημα ως 

πρωταρχική πηγή καταπίεσης των γυναικών 
 συνδέει την αποτίναξη της καταπίεσης αυτής 

με την ανατροπή του συστήματος η οποία 
μπορεί να επιτευχθεί με τη συνεργασία 
ανδρών και γυναικών. 

 συνδέει τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με 
τον καταμερισμό της εργασίας κατά φύλο, ο 
οποίος καθιστά τις γυναίκες 
περιθωριοποιημένο εργατικό δυναμικό, που 
εισάγεται και διώκεται από την αγορά εργασίας 
ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος



Μαρξιστικός φεμινισμός
 Είναι ‘τυφλός’ ως προς  το φύλο
 επικεντρώνει την προσοχή στην κυριαρχία της 

αστικής τάξης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την 
επικυριαρχία του φύλου 

 δεν δέχεται ότι το φύλο αποτελεί ξεχωριστό στοιχείο 
από την κοινωνική τάξη, αλλά υποστηρίζει ότι  
πλήρως απορροφημένο από αυτή. 

 Θεωρεί την οικογένεια και όχι το άτομο ως βασική 
μονάδα συγκρότησης των κοινωνικών τάξεων. 

 Δε λαμβάνει υπόψη τη σύγκρουση συμφερόντων 
που υπάρχει μέσα στην οικογένεια, και που μπορεί, 
για παράδειγμα, να αναγνωριστεί στη σχέση της 
επαγγελματικής απασχόλησης των γυναικών με την 
απασχόλησή τους στο σπίτι. 



Μαρξιστικός φεμινισμός
 Η κριτική  στο μαρξιστικό φεμινισμό 

 είναι κριτική στην ίδια τη θεωρία του Marx, που 
ορίζει την κοινωνική τάξη με αναφορά στην 
κατοχή των μέσων παραγωγής και συνδέει την 
αξία της εργασίας με τον άνδρα που συντηρεί 
οικονομικά την οικογένειά του

 εστιάζει στο ότι ο καταμερισμός της εργασίας 
κατά φύλο στην οικογένεια θεωρείται μάλλον 
φυσιολογικός και συνδέεται με τις σχέσεις 
αναπαραγωγής των φύλων. 

 υποστηρίζει ότι η  ορθόδοξη μαρξιστική 
ανάλυση 
○ δεν εξηγεί γιατί καταπιέζονται οι γυναίκες κι όχι 

κάποια άλλη ομάδα, 
○ αγνοεί το γεγονός ότι η πατριαρχία 

παρατηρείται και σε άλλες κοινωνίες εκτός 



Ο ριζοσπαστικός φεμινισμός
 Έχει τις ρίζες του στο αμερικάνικο γυναικείο κίνημα του 

τέλους της δεκαετίας του 1960.
 Θεωρεί ότι  η διαίρεση των φύλων προϋπήρξε της 

διαίρεσης των κοινωνικών τάξεων,
 Υιοθετεί ως λέξη κλειδί τον όρο πατριαρχία  (και όχι  

‘κοινωνική τάξη)
 Θεωρεί την πατριαρχία ως τη βασική αιτία της γυναικείας 

καταπίεσης, 
 Αντιλαμβάνεται την πατριαρχία ως «ένα φαινόμενο 

καθολικό, που συναντάται ιστορικά και κοινωνικά σε 
όλες τις μορφές και τις εκδηλώσεις της ζωής» 

 Υποστηρίζει ότι η άποψη αυτή  δικαιώνεται από το 
γεγονός της παγκόσμιας καταπίεσης των γυναικών από 
τους άνδρες, σε όλες τις κοινωνίες, σοσιαλιστικές και μη, 
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες



Ο ριζοσπαστικός φεμινισμός
 Υιοθετεί το σύνθημα  το προσωπικό είναι και

πολιτικό. 
 Δέχεται ότι πολύ πιο καθοριστικές είναι οι σχέσεις 

αναπαραγωγής και όχι οι σχέσεις παραγωγής. 
 Αντιπαραβάλλει στην οικονομική τάξη (economic 

class) στην οποία επικεντρώνεται η θεωρία των  
Marx και Engels, την τάξη του φύλου ή βιολογική 
τάξη (sex class

 Αποδίδει  την υποταγή των γυναικών στην 
αναπαραγωγική  τους ικανότητα, για την οποία 
υποστηρίζει ότι αυτή καθιστά τις γυναίκες ευάλωτες 
στον ανδρικό έλεγχο και επομένως εξαρτημένες 
από τους άνδρες.



Ο ριζοσπαστικός φεμινισμός
 Δίνει ιδιαίτερη σημασία στη γυναικεία 

κουλτούρα και στα ιδιαίτερα  γυναικεία 
χαρακτηριστικά της φροντίδας, της 
τρυφερότητας, της ενσυναίσθησης και της 
συντροφικότητας που δημιουργούν  
συνθήκες ενότητας των γυναικών ενάντια 
στην ανδρική αυθεντία. 

 Η κριτική που ασκήθηκε στο ριζοσπαστικό 
φεμινισμό
 αφορά την αδυναμία του να διατυπώσει μια 

τεκμηριωμένη θεωρία για τις αιτίες της 
πατριαρχίας

 Εστιάζει στο ότι η θεωρία αυτή δεν λαμβάνει 
υπόψη τις διαφορές που παρουσιάζουν οι ζωές  
γυναικών διαφορετικής εθνικότητας, κοινωνικής 
τάξης και ηλικίας. 



Ο σοσιαλιστικός φεμινισμός
 Προέκυψε από τη σύνθεση μαρξιστικών και 

ριζοσπαστικών φεμινιστικών αντιλήψεων 
 Προσθέτει την αναπαραγωγή της ανδρικής 

ηγεμονίας στη μαρξιστική θεώρηση για την 
αναπαραγωγή της  ηγεμονίας της αστικής τάξης 
στα καπιταλιστικές κοινωνίες

 Αποδέχεται την έννοια της πατριαρχίας, στο 
πλαίσιο όμως μιας ταξικής διαστρωμάτωσης

 Θεωρεί ότι η πατριαρχία διαφέρει ως προς την 
ένταση και τη μορφή της από κοινωνία σε κοινωνία 
και από τάξη σε τάξη

 Συμφωνεί ότι η συνέχεια της πατριαρχίας – πρίν 
και μετά τον καπιταλισμό- οφείλεται στη 
συγκεκριμένη θέση της γυναίκας στην οικογένεια, 
η οποία είναι σχετικά αυτόνομη από τον 
οικονομικό τρόπο παραγωγής. 



Ο σοσιαλιστικός φεμινισμός
 Υποστηρίζει όμως ότι η υποταγή  των 

γυναικών δεν στηρίζεται στην αναπαραγωγική 
ικανότητά τους,  αλλά στην  εκμετάλλευση  της 
διαφοράς των φύλων .

 Στηρίζεται στην άποψη ότι οι σχέσεις των 
φύλων αποτελούν τμήμα τόσο των σχέσεων 
παραγωγής (μαρξιστικός φεμινισμός), όσο  και 
των σχέσεων αναπαραγωγής (ριζοσπαστικός 
φεμινισμός). 

 Θεωρεί, λοιπόν, ότι ο καπιταλισμός συνδέεται 
με την πατριαρχία και οι σχέσεις των φύλων 
δρουν παράλληλα και πάντα σε συνάρτηση με 
τις ταξικές σχέσεις (όρος: καπιταλιστική 
πατριαρχία



Ο μαύρος φεμινισμός
 Αναδύθηκε μέσα από την κριτική που 

ασκήθηκε στην άποψη του ριζοσπαστικού 
φεμινισμού για την καθολική εμπειρία της 
γυναικείας ύπαρξης

 Αποτελεί πλέον διακριτή φεμινιστική 
θεώρηση

 Διερευνά τους σύνθετους τρόπους με τους 
οποίους αλληλεπιδρούν το κοινωνικό φύλο, 
η κοινωνική τάξη και η φυλή (φυλετική 
προέλευση



Ο μαύρος φεμινισμός

 Αποκάλυψε τους περιορισμούς πολλών 
υποτιθέμενων καθολικών φεμινιστικών 
εννοιών

 Κατέδειξε ότι η ‘φυλή’ δεν είναι κάτι που 
αφορά μόνο τους μαύρους, αλλά ζήτημα 
που επηρεάζει όλους μας



Ο μετα-νεωτερικός φεμινισμός

 Ανήκει σε πρόσφατο και ισχυρό κλάδο 
της φιλοσοφίας, γνωστό ως 
Μετανεωτερικότητα, η οποία
 Αμφισβητεί τη χρησιμότητα όλων των 

μεγάλων αφηγήσεων (θεωριών)
 Αμφισβητεί τη φύση της γνώσης και του 

κόσμου και υποστηρίζει ότι την 
πραγματικότητα τη δημιουργούν η γλώσσα 
και ο πολιτισμός



Ο μετα-νεωτερικός φεμινισμός
 Αρνείται την επίδραση των κοινωνικών 

δομών στη διαμόρφωση των ανισοτήτων 
φύλου και των σχέσεων των φύλων

 Υποστηρίζει ότι το νόημα του να είναι 
κανείς γυναίκα ή άνδρας δεν είναι ορισμένο 
και, άρα,

 Διαμορφώνει την άποψη ότι δεν υπάρχουν 
αντικειμενικά σωστές απαντήσεις σε 
πολιτικά ζητήματα, όπως το θέμα της 
ισότητας των φύλων



Ο μετα-νεωτερικός φεμινισμός

 Με βάση την άποψη αυτή, θεωρεί ως 
αβάσιμη κάθε συζήτηση για ίσες 
ευκαιρίες, κοινωνικές δομές και 
καταπίεση των γυναικών 

 Δέχεται, όμως, ότι μπορεί κανείς να 
εξετάζει και να αμιφισβητεί την κοινωνική 
κατασκευή των ταυτοτήτων φύλου μέσα 
από το λόγο



Ο μετα-νεωτερικός φεμινισμός

 Δέχθηκε κριτική ως μια ελιτίστικη, 
απολιτική και συντηρητική θεωρία που 
αρνείται κάθε απόπειρα αμφισβήτησης 
της υπάρχουσας κατάστασης και 
αλλαγής

 Θεωρήθηκε ως μια αντιφατική έννοια, 
καθώς, ως όρος, συνδέει δυο έννοιες 
που αντιστρατεύονται η μια την άλλη 


