
5 μόνο γυναίκες  

στη νέα κυβέρνηση!…  

Αυτό είναι δείγμα ακραίου συντηρητισμού, λένε οι μεν. 

Οι γυναίκες προτιμούν το σπίτι, λένε οι δε. 

Προοδευτισμός ή συντηρητισμός; προκύπτει το 

ερώτημα.Φεμινισμός ή αντιφεμινισμός, μεταφράζουν 

μερικοί.Κάποιοι από μακριά θυμούνται και τον 

νεοφεμινισμό – Επαναστατικός Μάης 1968 - Γαλλία. 

Το θέμα είναι διαχρονικό, πριν και από τη Λυσιστράτη 

του Αριστοφάνη -όπου οι γυναίκες «απεργούσαν» με μία, 

που τελικά έγινε απεργοσπάστης και ζήλεψαν οι άλλες…- 

μέχρι το «…ουκ ένι άρσεν και θήλυ… του ίδιου Θεού παιδιά» του Απ. Παύλου, μέχρι τον 19
ο
 

αιώνα όπου επεκράτησαν οι ιδεολογίες, μέχρι το «Η στοργική διάθεση και η προσφορά της 

γυναίκας δεν είναι ένα χαριτωμένο στολίδι των ανθρωπίνων σχέσεων αλλά είναι αυτή που 

κανονίζει τον παλμό του κόσμου…», της Eva Firkel 
1
.  

Και μέχρι τη σημερινή  σ ύγχ υσ η… 

Εκτός από το  μ ι κ ρ ο σ κ ό π ι ο  για τα μικρά, το  τη λ εσ κό π ι ο  για τα μακρινά και  τα φ υ σ ι κά  

μ ά τ ι α  για τα ενδιάμεσα, ένας Αμερικανός αγωνιστής της αλήθειας, μας επέστησε την προσοχή 

σε μια χρήσιμη πραγματικότητα. Οι τρείς μεγάλοι συντελεστές διαμόρφωσης του ανθρώπου 

είναι η Φύση, η Παράδοση και η Δράση. Emmerson 

Τα επόμενα, με πρώτο το περί φεμινισμού της Μάρως Βαμβουνάκη από τη Διεθνή Συνάντηση 

Γυναικών Συγγραφέων στη Βαρκελώνη και το διάλογο στο fb, χρησιμεύουν για μια ρεαλιστική  

-όχι ιδεολογική, δηλαδή ψευδή- προσέγγιση του θέματος.  

Στον ρεαλισμό υπάγονται τόσο ο προϊστάμενος του Σχεδιαστικού τομέα του ΟΤΕ, ο οποίος όταν 

ζητούσε προσωπικό, προκειμένου για γυναίκες, λογάριαζε 30% περισσότερο, όσο και ο γνωστός 

κοινωνιοψυχολόγος Έριχ Φρομ. 

Η μελλοντική σύνθεση πατριαρχικών αξιών -Νόησης, Δικαιοσύνης, Υπακοής, Αλήθειας- και 

μητριαρχικών -Αγάπης, Συμπόνιας, Ανεκτικότητας-  σ’  ένα  ανώτερο  επίπεδο , θα είναι  

η μόνη βιώσιμη και προοδευτική λύση στο πρόβλημα της αντίθεσης των φύλων.                               
                                                                                           Έριχ Φρομ - Η κρίση της ψυχανάλυσης  σ.180 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Eva Firkel: «Προβλήματα και πεπρωμένα της γυναίκας» όπου και τα 4 ψυχοπνευματικά χαρακτηριστικά της 

γυναίκας: Και στο www.elbi.gr → Αξίζει να διαβάσεις → «Η ψυχή της γυναίκας»  


