Η «ιστορία των γυναικών» στην Ελλάδα
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ΙΝΑΙ σήμερα κοινός τόπος ότι τα

κες-θύματα στις γυναίκες-πόλους εξου
ερωτήματα που ο ιστορικός θέτει
σίας, και από την οπτική της γυναικείας
κουλτούρας σε εκείνη της σχέσης των
στο παρελθόν σχετίζονται άμεσα με τις α
φύλων, μεσολαβεί μια ανάγνωση του πα
νησυχίες και της αναζητήσεις του για το
ρελθόντος που προσδιορίζεται από δια
παρόν. Η ιστοριογραφική πράξη δεν εί
φορετικές πολιτικές απόψεις για την κα
ναι ουδέτερη, έχει προφανείς ιδεολογι
ταπίεση των γυναικών στο παρόν και τις
κ ή , άρα Λολιτικές, προεκτάσεις. Έτσι
δυνατότητες ανατροπής της στο μέλλον.
και η συγκρότηση διεθνώς, τα τελευταία
Συγχρόνως όμως, αν η ενασχόληση με την
είκοσι περίπον χρόνια, του νέου ιστοριο
ιστορία των γυναικών απέκτησε όλο και
γραφικού πεδίου που ονομάστηκε «ιστο
πιο ακαδημαϊκό χαρακτήρα -σ ε μια συ
ρία των γυναικών» βρίσκεται σε απευ
γκυρία ύφεσης του φεμινιστικού κινήμα
θείας συνάρτηση με την ανάπτυξη του
το ς-, οι περισσότερες γυναίκες ιστορι
σύγχρονου φεμινιστικού κινήματος. Ο
κοί αντιμετώπισαν στον επαγγελματικό
ρίζοντας ως κοινωνική τη θέση των γυ
τους χώρο τη σύγχρονη έκφραση των
ναικών, και επομένως ως ανατρέψιμη, οι
σχέσεων'που μελετούσαν στο παρελθόν:
σύγχρονες φεμινίστριες στράφηκαν στο
παρελθόν για να μελετήσουν τις διαφορε
Πέρα από τις ιδιομορφίες κάθε εθνικής
πραγματικότητας, η ιστορία των γυναι
τικές μορφές που πήρε μέσα στο χρόνο η
ανισότητα των κοινωνικών φύλων, τους
κών παραμένει για την «καθιερωμένη» ε
μηχανισμούς που εξασφάλισαν τη διατή
πιστημονική κοινότητα από αδιάφορη
ρηση και την αναπαραγωγή της, τις στιγ
έως ύποπτη, όταν δεν θεωρείται ιδιαίτε
μές αντίστασης και καταστολής. Έφε
ρα σημαντική για να αφεθεί στα χέρια
ραν, δηλαδή, τις γυναίκες στο προσκήνιο
των γυναικών. Αποτελεί δηλαδή πεδίο
της ιστορίας, τους προσέδωσαν ιστορία,
σύγκρουσης αναφορικά με τους τρόπους
με άλλα λόγια, συλλογική ταυτότητα- και
και τους όρους παραγωγής της ιστοριο
ανέδειξαν τις σχέσεις των φύλων σε κινη
γραφικής γνώσης. Δεν είναι επομένως
τήρια δύναμη της ιστορίας.
παράδοξο ότι ο διάλογος με τους άντρες
συναδέλφους είναι παντού δύσκολος και
Η συγκυρία υπήρξε ευνοϊκή. Η ανά
πτυξη της κοινωνικής ανθρωπολογίας
προβληματικός, αν όχι εντελώς ανύπαρ
πρόσφερε στην ιστορική έρευνα νεα γνω
κτος.
στικά πεδία, που συνδέονταν περισσότε
ρο με τη λεγάμενη «σφαίρα του ιδιωτι
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ οι πρώτες σύγχρονες
κού», όπου η παρουσία των γυναικών
αναφορές στην ιστορία των γυναικών
δεν μπορούσε εύκολα να αγνοηθεί: ορ
συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη του
γάνωση της οικογένειας, πρακτικές ανα
φεμινιστικού κινήματος μετά το 1974.2 Η
παραγωγής, σεξουαλικές συμπεριφορές.
σχετική αρθρογραφία στο περιοδικό
Στα πλαίσια μιας γενικότερης πνευματι
Σκούπα, μεταξύ 1978-1981, και τα αντί
κής κίνησης που επηρέασε τις κοινωνικές
στοιχα βιβλία της Εκδοτικής Ομάδας Γυ
σπουδές στην Ευρώπη, τοποθετείται και
ναικών, τα ίδια χρόνια, αποτελούν εκ
η άνθηση της κοινωνικής ιστορίας και η
φράσεις μιας κοινής πολιτικής πρακτι
στροφή του ιστοριογραφικού ενδιαφέρο
κής, που αποσκοπούσε στην ανασυγκρό
ντος «σε εκείνους που δεν είχαν δικαίω
τηση της συλλογικής μνήμης τού υπό δια
μα στην ιστορία», κατά τη γνωστή έκ
μόρφωση πολιτικού υποκειμένου, δηλα
φραση του Lucien Febvre. Και μολονότι
δή του κινήματος για την απελευθέρωση
οι γυναίκες δεν περιλαμβάνονται στα νέα
των γυναικών. Έτσι, δεν είναι τυχαίο
γνωστικά αντικείμενα που ανέδειξε η
που τα πρώτα αυτά κείμενα ασχολούνται
Νέα Ιστορία,1 η παράλειψη αυτή έκανε
σχεδόν αποκλειστικά με το παρελθόν της
ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να
γυναικείας αμφισβήτησης στην Ελλάδα
:ους αποδοθεί, παρ’ όλα αυτά, μια ιστο
και αλλού, με την ιστορία του ίδιου του
ρία. Η σχετική διεθνής βιβλιογραφία
φεμινιστικού κινήματος. Η ανακάλυψη
μαρτυρεί για το αποτέλεσμα.
ότι «η εξέγερση αρχίζει από παλιά»1 έδι
Με την εξάπλωση της έρευνας και της
νε νέα διάσταση στους σημερινούς αγώ
συσσώρευση της παραγωγής γνώσεων για
νες και επιβεβαίωνε τον ιστορικό, άρα
την ιστορία των γυναικών, έγιναν σιγά
■μεταβαλλόμενο και επομένως ανατρέψι
σιγά ορατές οι εσωτερικές διαφοροποιή
μο, χαρακτήρα της καταπίεσης των γυ
σεις, ανάλογα με τις θεωρητικές προϋπο
ναικών.
θέσεις κάθε προσέγγισης: Από τις γυναί
Πέρα όμως από αυτή την, κοινή με την
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λείπει μια συστηματική καταγραφή αυ
τών των ενδείξεων, μπορούν εντούτοις
να εντοπιστούν ορισμένα χαρακτηριστι
κά τους.
Αρκετές από τις σχετικές έρευνες αποτε/ούν διδακτορικές διατριβές που εκπο-

εμπειρία άλλων χωρών, αφετηρία, η ι
στορία των γυναικών δεν γνώρισε στην
Ελλάδα ανάλογη άνθηση. Σε άμεση συ
νάρτηση τόσο με την κατάσταση των ι
στορικών σπουδών -αλλά και γενικότε
ρα των κοινωνικιΰν επιστημών- όσο και
με τις ιδιομορφίες του γυναικείου κινή
ματος στη χώρα μας, η εξέλιξη αυτή γίνε
ται ορατή σε τρία κυρίως επίπεδα:
- στην περιορισμένη ανάπτυξη ενός
προβληματισμού για τη θέση των γυναι
κών στη συγκεκριμένη ελληνική πραγμα
τικότητα. και επομένως στην έλλειψη
διαλόγου σχετικά με τις ενδεχόμενες δια
φορετικές μεθοδολογικές και θεωρητικές
επιλογές στη μελέτη της ιστορίας των γυ
ναικών
- στην απουσία σημαντικού αριθμού
φεμινιστριών ιστορικών από τα πανεπι
στήμια και άρα στην αδυναμία να συ
γκροτηθεί ένας χώρος υποδοχής, επεξερ
γασίας και αναπαραγωγή: του σχετικού
ενδιαφέροντος·
- στην ολιγάριθμη και αποσπασματι
κή παραγωγή μελετών για την ιστορία
των γυναικών στην Ελλάδα, από μεμονω
μένες ερευνήτριες, τις περισσότερες φο
ρές μακριά και έξω από τους θεσμοθετη
μένους χώρους άσκησης της ιστοριογρα
φικής πράξης.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, πυ
κνώνουν οι ενδείξεις ότι ένας αυξανόμε
νος αριθμός γυναικών ιστορικών στρέφε
ται στη μελέτη των διαφορετικών μορ
φών που προσέλαβαν οι σχέσεις των φύ
λων στην ελληνική ιστορία. Παρ' όλο που

νούνται σε ελληνικά αλλά κυρίως σε ξένα
πανεπιστήμια. Κάποιες άλλες διεξάγο
νται από μεμονωμένες ερευνήτριες, χωρίς
καμιά θεσμική ένταξη. Ορισμένες περι
λαμβάνονται στα ερευνητικά προγράμ
ματα φορέων που διευρύνουν τα τελευ
ταία χρόνια την καθιερωμένη θεσμική
πλαισίωση της ιστορικής έρευνας (τράπε
ζες. υφυπουργείο Νέας Γενιάς). Οι πε
ρισσότερες πάντως δεν έχουν ακόμη ολο
κληρωθεί και επομένως δεν έχουν φτάσει
στη δημοσιότητα.
Η ελληνική αστική κοινωνία, από την
ίδρυση του ελληνικού κράτους ώς το
πρώτο μισό του 20ού αιώνα, αποτελεί το
πεδίο αναφοράς για την πλειοψηφία αυ
τών των ερευνιόν. Η θεματολογία δια
πραγματεύεται τις σχέσεις των γυναικών
με την οικογένεια, την εκπαίδευση, την
εργασία, την πολιτική, όπως αυτές κατα
γράφονται τόσο στον ιδεολογικό λόγο
όσο και στη συγκεκριμένη κοινωνική
πραγματικότητα.4 Ιδιαίτερο βάρος δίνε
ται στη μελέτη της οργανωμένης γυναι
κείας αμφισβήτησης και των μορφών που
πήρε στο παρελθόν.'
Είναι προφανές ότι οι επιλογές αυτές
στο χρόνο και στο χώρο οφείλονται εξί
σου στην ανάγκη να αναλυθούν οι μηχα
νισμοί που προσδιόρισαν τη σημερινή
θέση των γυναικών στην ελληνική κοινω
νία. αλλά και στις ιδιαίτερες δυσκολίες
για τον εντοπισμό πηγών που να αναφέρονται στη ζωή των γυναικών σε παλιότερες περιόδους. Από την άποψη αυτή, η
συμβολή της κοινωνικής ανθρωπολογίας
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είναι υΐ|μιχνιΐΛ·|, γιατί μπορεί vu λει
τουργήσει ως συνδετικός κρίκος για την
ανίχνευση χαρακτηριστικών του αγροτι
κού χώρου στον μακρύτερο ιστορικό
χρόνο.ΛΤα θεματικά κενά ωστόσο παρα
μένουν.
Δεδομένου ότι ο αριθμός των δημο
σιευμένων μελετών για την ιστορία των
γυναικών στην Ελλάδα είναι περιορι
σμένος, δύσκολα μπορεί κανείς να στοι
χειοθετήσει μεθοδολογικές επιλογές στην
προσέγγιση των διαφόρων θεμάτων. Κοι
νή πάντως φαίνεται να είναι η προσπά
θεια να ενταχθεί η συγκεκριμένη κάθε
φορά διαπραγμάτευση σε ένα γενικότερο
πλαίσιο με αναφορές και στα δύο φύλα1
αλλά και να ανιχνευθούν νέες πηγές που
μαρτυρούν για τη ζωή των γυναικών στο
παρελθόν και διευρύνουν την εκδοχή των
«νικητών της ιστορίας».
Το κυριότερο όμως πρόβλημα που α
ντιμετωπίζουν σήμερα όσες ασχολούνται
με την ιστορία των γυναικών στην Ελλά
δα είναι η απομόνωση, η έλλειψη συντο
νισμού για καλύτερη ενημέρωση και α
νταλλαγή, τόσο μεταξύ τους όσο και με
τον αντίστοιχο διεθνή χώρο. Βέβαια οι
μελέτες που συσσωρεύονται τελευταία
για τον ελληνικό 19ο και 20ό αιώνα απο
τελούν πολύτιμη βάση, στην οποία μπο
ρούν να στηριχτούν οι έρευνες για τις γυ
ναίκες, ώστε να αναδειχτούν οι ενδεχό
μενες ομοιότητες ή ιδιομορφίες που εμ
φανίζει το παράδειγμα της Ελλάδας σε
σχέση με τα πορίσματα της σχετικής διε
θνούς ιστοριογραφίας. Όμως η επιχεί-

νισότητα. Και η αποδοχή αυτής της οπτι
κής θα έπρεπε να οδηγήσει όχι στη συγ
γραφή της ιστορίας των γυναικών ούτε σε
εκείνη της ιστορίας από τη σκοπιά των
γυναικών θα έπρεπε να οδηγήσει στη
συγγραφή μιας άλλης ιστορίας.
□

ρηση δεν έχει ακόμη αποκτήσει συλλογι
κό χαρακτήρα. Ούτε έχει αναδείξει προ
βληματισμούς για τη διεύρυνσή της, που
να συστήνουν προτάσεις τακτικών επιλο
γών, και όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ιστο
ρία: Μέσα ή έξω από τα πανεπιστήμια
και τα ερευνητικά κέντρα; Γυναικείες
σπουδές ή διάχυση μιας προβληματικής
για τις σχέσεις των φύλων; Ιστορία των
γυναικών ως χωριστό πεδίο ή απόδοση
στην ιστορία του ξεχασμένου μισού της
ανθρωπότητας; Ή ακόμη, ποια είναι η
σχέση της επιστημονικής ενασχόλησης με
την πολιτική πράξη; Ερωτήματα που δύ
σκολα -θα ξεπεράσουν την ατομική ανα
ζήτηση, όσο η επιστημονική πρακτική θα
μένει ξεκομμένη από το πολιτικό αίτημα
που την εξέθρεψε.
Είναι επίσης γεγονός ότι η νέα ελληνι
κή ιστοριογραφία, που φιλοδοξεί τα τε
λευταία χρόνια να ανανεώσει τη θεματο
λογία και τις προσεγγίσεις της ιστορικής
έρευνας, δεν συμπεριλαμβάνει την ιστο
ρία των γυναικών στα ενδιαφέροντα της.
Ίσως δεν είναι παράδοξο. Δεδομένου ότι
ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι πως
διεκδίκησε τον ιδεολογικό και πολιτικό
χαρακτήρα της ιστοριογραφικής πράξης,
δεν αποκλείεται να διαβλέπει τις επι
πτώσεις που μπορεί να έχουν στην ανά
γνωση του παρόντος τα ερωτήματα που
τίθενται στο παρελθόν για τις σχέσεις
των φύλων. Γιατί αν η ιστορία των γυ
ναικών είναι πράγματι η ιστορία της
σχέσης των φύλων, η σχέση αυτή είναι ι
στορικά διαμορφωμένη σε κοινωνική α-
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