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ΑΣΚΙ | 2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές
Ψηφιακή εκδοτική σειρά
_____________________________________________________________

Επιστημονική επίβλεψη σειράς:
Ηλίας Νικολακόπουλος, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Κωστής Καρπόζηλος

Έρευνα - επιμέλεια εκδόσεων - εικονογράφηση:
Μάνος Αυγερίδης, Ιωάννα Βόγλη, Στάθης Παυλόπουλος

Απομαγνητοφώνηση: Αναστασία Μέμμου

Audio restoration: Αχιλλέας Φακόπουλος

Διορθώσεις: Νίκος Θεοδωρόπουλος 

Σχεδιασμός εκδόσεων – εικαστική επιμέλεια: Δημήτρης Τσαλκάνης

Το ψηφιακό εκδοτικό πρόγραμμα «2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές» των Αρχείων Σύγχρονης 
Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(ΥΠΠΟΑ). Η παρούσα έκδοση προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση 
και απαγορεύεται η χρήση για εμπορικούς σκοπούς και άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος.
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Μπορεί ο ιστορικός διάλογος και ο αναστοχασμός γύρω από το παρελθόν να μεταδίδονται 
στον ραδιοφωνικό «αέρα»; Τα ΑΣΚΙ επιχείρησαν να απαντήσουν καταφατικά μέσω της 
εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής εκπομπής τους «Ιστορία στο Κόκκινο» (κάθε Κυριακή 1-2 
μ.μ., Στο Κόκκινο 105,5). Η εκπομπή ξεκίνησε να μεταδίδεται στις 29 Σεπτεμβρίου 2013 
και διανύει πλέον τον όγδοο κύκλο της, έχοντας παραγάγει περισσότερες από 200 
ώρες συζήτησης και στοχασμού γύρω από το παρελθόν, οπτικοακουστικό υλικό που 
συστηματικά εμπλουτίζεται και είναι ελεύθερα διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες 
Soundcloud (https://soundcloud.com/aski-6) και Spotify.
 Η συσσώρευση αυτού του πλούσιου αρχειακού υλικού αλλά και η απήχηση των 
εκπομπών στο κοινό μάς ανέδειξαν νέα ερωτήματα: μπορεί μια προφορική συζήτηση σε 
ένα ραδιοφωνικό στούντιο να μετασχηματιστεί σε ένα χρηστικό εργαλείο μελέτης και 
έρευνας του παρελθόντος; Είναι δυνατόν η ιστορική ανάγνωση σημαντικών γεγονότων 
και η αποκωδικοποίηση της μνήμης τους να εκκινούν με αφορμή την κυκλοφορία ενός 
βιβλίου, τη διοργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου, την ολοκλήρωση ενός νέου 
ερευνητικού προγράμματος; Μπορούμε δηλαδή να ξετυλίγουμε το μπλεγμένο κουβάρι 
του παρελθόντος μέσα από μικρές, καθημερινές και «εφήμερου» χαρακτήρα αφορμές; 
 Στόχος της ψηφιακής εκδοτικής σειράς «2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές» είναι 
να διαθέσει στο κοινό αυτοτελείς αφηγήσεις για το παρελθόν και την Ιστορία, 
εικονογραφημένες με πρωτότυπο αρχειακό υλικό προερχόμενο κατεξοχήν από 
τις συλλογές των ΑΣΚΙ αλλά και από άλλους αρχειακούς φορείς. Οι εκδόσεις που 
απαρτίζουν τη σειρά στηρίζονται στα απομαγνητοφωνημένα και εκδοτικά επιμελημένα 
κείμενα των εκπομπών, συνοδευόμενα από βιογραφικά στοιχεία των συνομιλητών και 
αναγκαίους για τον/την αναγνώστη/τρια υπομνηματισμούς. Οι εκδόσεις πλαισιώνονται 
ακόμη από χρηστικά εργαλεία έρευνας όπως ενδεικτικές βιβλιογραφίες και συνοπτικά 
χρονολόγια. Ακολουθώντας την καταστατική αρχή των ΑΣΚΙ για «ανοιχτή πρόσβαση» 
στη γνώση, κάθε έκδοση είναι ανοιχτής πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. 
 Τα κριτήρια επιλογής των εκπομπών που περιλαμβάνονται στη σειρά, πέρα από 
τον χρονολογικό άξονα των δύο αιώνων (19ος-20ός), κινούνται και σε μια προσπάθεια 
παρουσίασης πρωτότυπων θεματικών και άγνωστων εν πολλοίς ερμηνευτικών 
προσεγγίσεων, θεματικών που συνδυάζουν το γεγονός με τη μνήμη του και τις 
«δεύτερες ζωές» του στο δημόσιο πεδίο· στην τέχνη, στον πολιτισμό, στην πολιτική 
και κοινωνική ζωή, στην ιστοριογραφική συζήτηση, στα μνημεία και στα τοπόσημα, 
σε κάθε ψηφίδα του παρελθόντος που συνθέτει με την παρουσία της την παροντική 
διάσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά τις ταραγμένες δεκαετίες του 1940 και 1960, 
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και στις μεταβάσεις που πυροδότησε η Μεταπολίτευση, οι εκδόσεις συμπεριλαμβάνουν και 
παρουσιάζουν αυτοβιογραφικές μαρτυρίες, μεμονωμένες φωνές που εγγράφουν το προσωπικό 
στο συλλογικό βίωμα.
 Κάθε έκδοση ασφαλώς συνιστά μια επιλογή και ως τέτοια αποδέχεται τα όρια, τις ελλείψεις 
και την αποσπασματικότητά της στη διερεύνηση ενός εκάστοτε θέματος. Θα θεωρεί όμως αυτήν 
την αποσπασματικότητα προτέρημα, αν οι αναγνώστες/τριες της την αξιοποιήσουν ως έναυσμα 
για νέα ομαδικά και ατομικά ερευνητικά εγχειρήματα ή αν αποτελέσει ένα βραχύ αλλά περιεκτικό, 
συγχρόνως ευχάριστο ανάγνωσμα.

***

Η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας καθιερώθηκε το 1910 με απόφαση της Β΄ Διεθνούς 
Διάσκεψης των Σοσιαλιστριών στην Κοπεγχάγη. Στην Ελλάδα εισήχθη από το ΚΚΕ το 1924 
και ακολούθησε τη δική της πορεία κατά τον ταραχώδη 20ό αιώνα. Η μεταπολιτευτική 
διάχυση του εορτασμού και η ποικιλία των σύγχρονων εκδοχών του συσκότισαν την 
ιστορική διαδρομή της επετείου: αδιευκρίνιστες παραμένουν έτσι οι απαρχές της, 
νεφελώδης η γενεαλογία της και ασαφείς οι διαδοχικές μεταμφιέσεις της.
 Στη ραδιοφωνική συζήτηση που φιλοξενεί η παρούσα, 19η έκδοση της σειράς «2 
Αιώνες σε 21 Εκπομπές», η ιστορικός και δημοσιογράφος Αγγέλικα Ψαρρά και η επιμελήτρια 
εκδόσεων και ιστορικός Κωστούλα Σκλαβενίτη, εστιάζουν στις ελληνικές εκδοχές αυτής 
της παγκόσμιας επετείου από τα χρόνια του Μεσοπολέμου μέχρι τη Μεταπολίτευση. Η 
Διεθνής Ημέρα της Γυναίκα αποτέλεσε και αποτελεί μία ετήσια ευκαιρία συμπύκνωσης 
των λόγων περί γυναικών όσο και των λόγων των ίδιων των γυναικών, συστηματική 
αφορμή για τη διατύπωση θέσεων σχετικών με το λεγόμενο γυναικείο ζήτημα και την 
εισαγωγή έμφυλων πολιτικών πρακτικών. Η μελέτη της μάς προσφέρει τη δυνατότητα να 
ανιχνεύσουμε σημαντικές πτυχές της ιστορίας των εγχώριων γυναικείων κινημάτων, κατά 
κύριο λόγο εκείνων που συνδέθηκαν με τις περιπέτειες της ελληνικής Αριστεράς.
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«Οι μεταμορφώσεις μιας επετείου: το ελληνικό οδοιπορικό της Διεθνούς Ημέρας «Οι μεταμορφώσεις μιας επετείου: το ελληνικό οδοιπορικό της Διεθνούς Ημέρας 
της Γυναίκας»της Γυναίκας»
Η εκπομπή μεταδόθηκε στις 8/3/2014Η εκπομπή μεταδόθηκε στις 8/3/2014
Επιμέλεια: Ηλίας ΝικολακόπουλοςΕπιμέλεια: Ηλίας Νικολακόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Μάκης ΜηλάτοςΜουσική επιμέλεια: Μάκης Μηλάτος
Ηχητική επιμέλεια: Αχιλλέας ΦακόπουλοςΗχητική επιμέλεια: Αχιλλέας Φακόπουλος
Οργάνωση παραγωγής: Νατάσσα ΔομνάκηΟργάνωση παραγωγής: Νατάσσα Δομνάκη

Μπορείτε να την ακούσετε στο Soundcloud: Μπορείτε να την ακούσετε στο Soundcloud: https://soundcloud.com/aski-https://soundcloud.com/aski-
6/832014a6/832014a
Μουσική εκπομπής:Μουσική εκπομπής:
Μουσικό σύνολο Αλεξάντροφ, Μουσικό σύνολο Αλεξάντροφ, ΒαρσαβιάνκαΒαρσαβιάνκα
Στρατιωτική ορχήστρα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας,Στρατιωτική ορχήστρα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας, Κατιούσα Κατιούσα
Ελένη Καραΐνδρου,Ελένη Καραΐνδρου, Μια αιωνιότητα και μια μέρα Μια αιωνιότητα και μια μέρα
Charles Mingus,Charles Mingus, Body and Soul Body and Soul
Renaud Garcia-Fons, Renaud Garcia-Fons, BerimbassBerimbass

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΩΝ

H H Κωστούλα Σκλαβενίτη Κωστούλα Σκλαβενίτη γεννήθηκε το 1949 και μεγάλωσε στο Κάιρο της Αιγύπτου. Σπούδασε γεννήθηκε το 1949 και μεγάλωσε στο Κάιρο της Αιγύπτου. Σπούδασε 
στο ΕΚΠΑ και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Υπήρξε μέλος της Εκδοτικής Ομάδας Γυναικών στο ΕΚΠΑ και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Υπήρξε μέλος της Εκδοτικής Ομάδας Γυναικών 
(1979-1981) και της συντακτικής επιτροπής του φεμινιστικού περιοδικού (1979-1981) και της συντακτικής επιτροπής του φεμινιστικού περιοδικού ΔίνηΔίνη (1986-2005). Από  (1986-2005). Από 
το 2003 μέχρι το 2021 δίδαξε στο Εργαστήρι Επιμέλειας Εκδόσεων του ΜΙΕΤ. Εργάζεται ως το 2003 μέχρι το 2021 δίδαξε στο Εργαστήρι Επιμέλειας Εκδόσεων του ΜΙΕΤ. Εργάζεται ως 
επιμελήτρια εκδόσεων και μεταφράστρια.επιμελήτρια εκδόσεων και μεταφράστρια.

H H Αγγέλικα Ψαρρά Αγγέλικα Ψαρρά είναι ιστορικός και δημοσιογράφος. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι είναι ιστορικός και δημοσιογράφος. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι 
δημοσιεύσεις της εστιάζονται κατά κύριο λόγο στην ιστορία των γυναικείων και φεμινιστικών δημοσιεύσεις της εστιάζονται κατά κύριο λόγο στην ιστορία των γυναικείων και φεμινιστικών 
κινημάτων στην Ελλάδα του 19ου και του 20ού αιώνα, καθώς και στις έμφυλες πτυχές της κινημάτων στην Ελλάδα του 19ου και του 20ού αιώνα, καθώς και στις έμφυλες πτυχές της 
ένταξης των γυναικών στην πολιτική. Υπήρξε μέλος της συντακτικής ομάδας των φεμινιστικών ένταξης των γυναικών στην πολιτική. Υπήρξε μέλος της συντακτικής ομάδας των φεμινιστικών 
περιοδικών περιοδικών ΣκούπαΣκούπα και  και ΔίνηΔίνη, καθώς και της δημοσιογραφικής ομάδας «Ιός». Συμμετέχει στην , καθώς και της δημοσιογραφικής ομάδας «Ιός». Συμμετέχει στην 
επιστημονική επιτροπή του διαδικτυακού περιοδικού φεμινιστιqά (feministiqa.net).επιστημονική επιτροπή του διαδικτυακού περιοδικού φεμινιστιqά (feministiqa.net).
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Αγγέλικα Ψαρρά: Καλή σας ημέρα, ακούτε την Ιστορία στο Κόκκινο, μια εκπομπή σε συνεργασία με τα Αρχεία 
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Είμαι η Αγγέλικα Ψαρρά, ιστορικός-δημοσιογράφος, και δίπλα μου βρίσκεται η 
Κωστούλα Σκλαβενίτη, επιμελήτρια εκδόσεων και ιστορικός. Μαζί, θα συζητήσουμε για την ιστορία μιας σημαντικής 
ημέρας, της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας, γνωστής μεταπολεμικά και ως 8 του Μάρτη. Θα μιλήσουμε για το ελληνικό 
οδοιπορικό μιας διεθνούς ημέρας που σημάδεψε όσο καμία άλλη τη σχέση των γυναικών της Αριστεράς –και όχι 
μόνο της Αριστεράς– με την πολιτική. Καθώς το οδοιπορικό αυτό παραμένει εν πολλοίς άγνωστο, θα επιχειρήσουμε 
να κατανοήσουμε και τους λόγους που οδήγησαν στην αποσιώπηση αυτής της ιστορίας. Θα ήθελα μόνο να σημειώσω, 
εισαγωγικά, πως στα ΑΣΚΙ φυλάσσονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα τεκμήρια για τη μεταπολεμική, κυρίως, ιστορία της 
Ημέρας της Γυναίκας.

________________________
1. Η Clara Zetkin (1857-1933) υπήρξε ηγετική μορφή του γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος την εποχή της Β΄ Διεθνούς. Αργότερα 
εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας και ασχολήθηκε συστηματικά με τη Διεθνή Γυναικεία Γραμματεία της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
και το έντυπό της Die Kommunistische Fraueninternationale (1921-1925). Βλ. την κλασική βιογραφία της Luise Dornemann Clara Zetkin. 
Leben und Wirken, Βερολίνο, Dietz Verlag, 1974.

Α΄ ΜΕΡΟΣΑ΄ ΜΕΡΟΣ

Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας
Ελληνικές εκδοχές μιας παγκόσμιας επετείουΕλληνικές εκδοχές μιας παγκόσμιας επετείου

ΣυζητούνΣυζητούν: : Κωστούλα Σκλαβενίτη (Κ.Σ.) – Αγγέλικα Ψαρρά (Α.Ψ.)Κωστούλα Σκλαβενίτη (Κ.Σ.) – Αγγέλικα Ψαρρά (Α.Ψ.)

Κωστούλα Σκλαβενίτη: Καλημέρα κι από εμένα. Να ευχαριστήσω 
τον 105,5 Στο Κόκκινο και τα ΑΣΚΙ για την πρόσκληση. Εμείς 
οι δύο, Αγγέλικα, έχουμε ζήσει τις διάφορες μεταπολιτευτικές 
εκδοχές της Ημέρας της Γυναίκας. Σήμερα είναι μία επέτειος 
που εξακολουθεί μεν να εκφράζει κάποιες φεμινιστικές φωνές, 
ταυτόχρονα όμως έχει μία εδραιωμένη θεσμική υπόσταση. Την 
επέτειο αυτή την επικαλείται όλο το πολιτικό φάσμα, από την 
Αριστερά ώς τη Δεξιά· αποτελεί μιντιακό γεγονός, ενώ έχει και 
τις διάφορες εμπορικές χρήσεις της. 

Α.Ψ.: Θα πρότεινα να αφήσουμε για το τέλος της συζήτησής 
μας τις πιο σύγχρονες εκδοχές της Ημέρας της Γυναίκας και να 
πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας 
καθιερώθηκε το 1910 στη Β΄ Διάσκεψη των Σοσιαλιστριών στην 
Κοπεγχάγη, με πρόταση της Κλάρας Τσέτκιν,1 η οποία, όπως 
είναι γνωστό, υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία της γερμανικής 
σοσιαλδημοκρατίας. Η ημέρα αυτή ξεκινάει, λοιπόν, στο πλαίσιο 
της Β΄ Διεθνούς. Η απόφαση ήταν ένα πολύ συνοπτικό κείμενο 
που ανέφερε ότι, σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές και 
πολιτικές οργανώσεις του προλεταριάτου, οι σοσιαλιστές κάθε 
χώρας θα αναλάμβαναν την οργάνωση μιας ημέρας αφιερωμένης, 
κατά κύριο λόγο, στη γυναικεία ψήφο. Είναι ενδιαφέρον ότι στο 
κείμενο αυτό δεν προβλεπόταν ημερομηνία και, μάλιστα, το 
κείμενο δεν περιλαμβάνεται στα πρακτικά με τις αποφάσεις της 

Η Κλάρα Τσέτκιν και η Ρόζα Λούξεμπουργκ, 1910Η Κλάρα Τσέτκιν και η Ρόζα Λούξεμπουργκ, 1910
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συνδιάσκεψης, ίσως γιατί δεν είχε κριθεί ιδιαίτερα σημαντικό. Θυμίζω ότι, την εποχή εκείνη, τα σοσιαλδημοκρατικά 
κόμματα επιχειρούσαν να διατυπώσουν τη θέση τους για τη γυναικεία ψήφο σε σαφή αντιπαράθεση με τον αγώνα 
των φεμινιστριών και κυρίως των αγγλίδων σουφραζετών. Πολύ σύντομα, η μία χώρα μετά την άλλη θα αρχίσουν 
να υιοθετούν την Ημέρα, αλλά το ζήτημα της ψήφου δεν θα μονοπωλεί πια τον εορτασμό. Αιτία ήταν το γεγονός ότι 
ερχόταν ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και, πολύ σύντομα, το ζήτημα της ειρήνης θα γινόταν κυρίαρχο. Μην ξεχνάμε ότι 
εκείνη την εποχή υπήρξε μια τεράστια κόντρα στο εσωτερικό της σοσιαλδημοκρατίας για το θέμα ειρήνη-πόλεμος.

Κ.Σ.: Προτείνω να κρατήσουμε το στοιχείο της έντασης με τον φεμινισμό ήδη από τη στιγμή της γέννησης της 
Ημέρας, καθώς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις σοσιαλιστριών και φεμινιστριών στο ζήτημα της ψήφου, σημεία 
στα οποία θα επανέλθουμε. Όπως είπες, οι απαρχές της επετείου εντοπίζονται στη Β΄ Διεθνή· στην Ελλάδα, όμως, 
εισάγεται αργότερα, το 1924, μέσω της κομμουνιστικής-τριτοδιεθνιστικής εκδοχής της. Συγκεκριμένα, η επέτειος αυτή 
αποφασίζεται στη Β΄ Διάσκεψη των Κομμουνιστριών στη Μόσχα τον Ιούνιο του 19212 και, στη συνέχεια, υιοθετείται 
από το Γυναικείο Γραφείο της Γ΄ Διεθνούς, σε ανάμνηση μιας διαδήλωσης γυναικών στις 8 Μαρτίου 19173 (με το 
νέο ημερολόγιο) που –εκ των υστέρων βέβαια– θα μπορούσε να θεωρηθεί κάτι σαν προάγγελος της Οκτωβριανής 
Επανάστασης.

________________________
2. Σε σχετικό άρθρο της στο γυναικείο έντυπο της Γ΄ Διεθνούς, η Zetkin αναφέρει ότι στη Β΄ Διεθνή Διάσκεψη των Κομμουνιστριών στη 
Μόσχα συμμετείχαν 82 κομμουνίστριες από 28 διαφορετικές εθνικότητες και ότι όλες υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την ιδέα για καθιέρωση 
μιας κομμουνιστικής Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας.
3. Στις 8 Μαρτίου 1917 (23 Φεβρουαρίου με το Ιουλιανό ημερολόγιο), μια μάλλον αυθόρμητη διαδήλωση εργατριών στην Πετρούπολη 
σημάδεψε την αρχή της επανάστασης του Φλεβάρη. Η διαδήλωση αυτή ενσωματώθηκε αργότερα στη χρονολογία της επανάστασης του 
Οκτώβρη ως το «θηλυκό» προανάκρουσμά της.

Αφίσα της Κοινωνικής και Πολιτικής Ένωσης ΓυναικώνΑφίσα της Κοινωνικής και Πολιτικής Ένωσης Γυναικών
(WSPU), 1909(WSPU), 1909

Α.Ψ.: Είναι βέβαιο ότι στην Ελλάδα η Ημέρα περνά 
μέσα από την τριτοδιεθνιστική εκδοχή της. Είναι, 
επίσης, βέβαιο ότι για τη Σοβιετική Ένωση η Ημέρα 
αυτή αποτελούσε ένα ακόμα μέσο ενίσχυσης της 
επιρροής της στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. 
Αυτή η ενιαία κατεύθυνση, βέβαια, δεν απέκλειε 
σημαίνουσες διαφοροποιήσεις κατά χώρα. Άλλωστε, 
η Ημέρα έπρεπε να παίρνει υπόψη της συγκεκριμένα, 
κάθε φορά, πολιτικά και κοινωνικά συμφραζόμενα. 
Στην Ελλάδα ο πρώτος συστηματικός εορτασμός 
πραγματοποιήθηκε το 1924 – προηγουμένως έχουμε 
κάποιες μικρές αναφορές. Κατά τη δεκαετία 1910-1920, 
η απουσία ισχυρής σοσιαλδημοκρατικής παράδοσης 
εμπόδισε την εισαγωγή του εορτασμού στην Ελλάδα. 
Η «ελληνική» Ημέρα της Γυναίκας, λοιπόν, ξεκινά το 
1924, όταν υπάρχουν ελάχιστες γυναίκες στις γραμμές 
του Κομμουνιστικού Κόμματος και η ενασχόληση του 
ίδιου του κόμματος με το λεγόμενο γυναικείο ζήτημα 
είναι ακόμη περιστασιακή. Με δυο λόγια, η μέρα 
εντάσσεται στο πλαίσιο της μπολσεβικοποίησης –της 
μετατροπής, δηλαδή, του κόμματος σε κομμουνιστικό– 
και αναλαμβάνει, θα έλεγα, το βάρος της εκλαΐκευσης 
των θέσεών του για τη γυναικεία χειραφέτηση.

Κ.Σ.: Ας παραμείνουμε στον πρώτο εορτασμό, μιας 
και αποτέλεσε –καθώς φαίνεται– πρότυπο για τους 
κατοπινούς εορτασμούς· τουλάχιστον όσον αφορά την 
περίοδο του Μεσοπολέμου, γιατί μετά τα πράγματα 
αλλάζουν.



Ριζοσπάστης, 11/3/1924 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)Ριζοσπάστης, 11/3/1924 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)
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4. Αύρα Παρτσαλίδου, Αναμνήσεις από τη ζωή της ΟΚΝΕ, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, 1976.
5. Η Ειρήνη Κουντούρη-Κομιώτη (ψευδώνυμο Ράικα, 1901-1936) υπήρξε για ένα διάστημα επικεφαλής του Γυναικείου Γραφείου του ΚΚΕ. 
Από τις στήλες του Ριζοσπάστη επεξεργάστηκε συστηματικά τις θέσεις του ΚΚΕ για το γυναικείο ζήτημα και τις σχέσεις κομμουνισμού-
φεμινισμού. Διαγράφηκε από το ΚΚΕ το 1927 με την ομάδα των «λικβινταριστών». Βλ. Αγγέλικα Ψαρρά, «Τα “πρώτα κορίτσια” του ΚΚΕ και οι 
τύχες τους: Έμφυλες πρακτικές μιας βολικής αποσιώπησης» στο Βαγγέλης Καραμανωλάκης – Εύη Ολυμπίτου – Ιωάννα Παπαθανασίου (επιμ.), 
Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα. Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, Αθήνα, Θεμέλιο, 2010, σ. 433-445. 
6. Παρτσαλίδου, Αναμνήσεις, ό.π., σ. 49. 
7. Στο ίδιο, σ. 48-50.

Α.Ψ.: Στην Ελλάδα, η Ημέρα της Γυναίκας προστίθεται ως εορτασμός –όχι πάντα, αλλά πολύ συχνά– στον ετήσιο εορτασμό 
μιας άλλης σημαντικής επετείου, της Παρισινής Κομμούνας, η οποία ήταν μια επέτειος που επίσης συνδεόταν με τη 
συμμετοχή των γυναικών στο κίνημα. Ο πρώτος αυτός εορτασμός του 1924 –που πράγματι υπήρξε πρότυπο για τους 
μεταγενέστερους– περιλαμβάνει ανακοινώσεις του κόμματος και των εμβρυακών, ακόμη, γυναικείων οργανώσεών του, 
μία συγκέντρωση στην αίθουσα των εμποροϋπαλλήλων, την οποία χρησιμοποιούσε τότε το ΚΚΕ, αλλά και τη σύλληψη 
–και αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει– δύο κομμουνιστών, ενός άντρα και μιας γυναίκας, στο Παγκράτι, επειδή 
μοίραζαν προκηρύξεις. Η σύλληψη της γυναίκας προκαλεί αίσθηση, για «αισχρά διαπόμπευση» μιλάει ο Ριζοσπάστης. 
Στη συγκέντρωση εκείνης της μέρας, η χορωδία της Νεολαίας τραγούδησε τη Διεθνή και τρεις ομιλητές, ένας άντρας 
και δύο γυναίκες, ανέλαβαν να εξηγήσουν στις εργάτριες τη σημασία του κοινού τους αγώνα με τους αγωνιζόμενους 
εργάτες, ως τον μοναδικό δρόμο για να γλιτώσουν από την καταπίεση των αφεντικών, αλλά και από τις φεμινιστικές 
αυταπάτες. Το σχετικό ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη κάνει λόγο για μια πολύ πετυχημένη συγκέντρωση και, μάλιστα, 
ιστορική για το κίνημα των γυναικών στην Ελλάδα. 

Κ.Σ.: Νομίζω ότι ο ίδιος ενθουσιασμός χαρακτηρίζει τα ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη και τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, κάπως 
διαφορετική, έως και αποκαρδιωτική, είναι η εικόνα που μας δίνει η Αύρα Παρτσαλίδου στο βιβλίο της Αναμνήσεις 
από τη ζωή της ΟΚΝΕ, που γράφτηκε το 1965 αλλά κυκλοφόρησε το 1976.4 Περιγράφοντας την εκδήλωση για τη 
Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας το 1927, διηγείται πώς διαψεύστηκαν οι ελπίδες των γυναικών που περίμεναν εναγωνίως 
να ακούσουν τις ομιλήτριες. Και οι τρεις ομιλήτριες που ανέβηκαν στο βήμα –να σημειώσουμε ότι ανάμεσά τους ήταν 
και η πολύ σημαντική, αλλά αγνοημένη, Ράικα–5 αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν, «αδυνατώντας να συνεχίσουν 
από το τρακ», όπως γράφει η Παρτσαλίδου. Έτσι, χρέη ομιλητή για τις 8 του Μάρτη αναλαμβάνει ένας άντρας, στέλεχος 
του κόμματος, ο οποίος τελειώνει την ομιλία του λέγοντας «σήμερα δεν τα βγάλαν πέρα οι γυναίκες, αλλά άλλη 
φορά θα τα καταφέρουν κάπως καλύτερα».6 Την επόμενη χρονιά, σύμφωνα με την Παρτσαλίδου, τα πράγματα πήγαν 
κάπως καλύτερα, δηλαδή οι τρεις ομιλήτριες κατάφεραν, τουλάχιστον, να ολοκληρώσουν τις ομιλίες τους, ωστόσο 
πάλι σημειώθηκαν κάποια ευτράπελα επεισόδια. Η μία ομιλήτρια μάλλον δεν απήγγειλε πολύ καλά ένα ποίημα του 
Παλαμά, η άλλη διέκοψε την ομιλία της για να χαιρετήσει μια φίλη της, ενώ το ακροατήριο ήταν στην πλειονότητά 
του αντρικό.7

Η Αύρα Παρτσαλίδου το 1946 (ΑΣΚΙ / Η Αύρα Παρτσαλίδου το 1946 (ΑΣΚΙ / 
Φωτογραφικό Αρχείο Μήτσου Παρτσαλίδη)Φωτογραφικό Αρχείο Μήτσου Παρτσαλίδη)

Α.Ψ.: Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να πάρουμε κατά γράμμα ούτε 
τον ενθουσιασμό και την επαναστατική αισιοδοξία των ρεπορτάζ 
του Ριζοσπάστη, που προφανώς στρογγύλευε την υπόθεση, ούτε 
όμως και την, κατά κάποιον τρόπο, γελοιοποίηση των πρώτων αυτών 
εορτασμών από μια παλαίμαχη κομμουνίστρια, η οποία πιστεύω 
ότι ήθελε απλώς να δείξει την τεράστια απόσταση που διανύθηκε 
από τις πρώτες στιγμές του κομμουνιστικού γυναικείου κινήματος 
μέχρι την ενηλικίωσή του, μερικές δεκαετίες αργότερα. Σε κάθε 
περίπτωση, την περίοδο του Μεσοπολέμου, η ετήσια τελετουργία 
του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας θα διατηρήσει 
αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε. Όπως και για τα άλλα 
κόμματα της Γ΄ Διεθνούς, η Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί για το 
ΚΚΕ την ευκαιρία να προβάλει τις θέσεις του για τις εργαζόμενες, 
να προπαγανδίσει την κοινή πάλη αντρών και γυναικών, να μιλήσει 
για τις γενικές πολιτικές προτεραιότητες και για τους τρόπους 
ένταξης των γυναικείων εργατικών διεκδικήσεων σε αυτές τις 
προτεραιότητες. Με άλλα λόγια, η Ημέρα της Γυναίκας αποτελούσε 
μοναδική ευκαιρία για να ασχοληθούν τα κομμουνιστικά κόμματα 
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8. Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ιδρύθηκε το 1920 με πρωτοβουλία της Αύρας Θεοδωροπούλου και της Μαρίας Νεγροπόντη, 
ενώ το 1923 προχώρησε στην έκδοση του περιοδικού Ο Αγώνας της Γυναίκας. Εκπροσωπώντας τη ριζοσπαστική τάση του μεσοπολεμικού 
φεμινισμού, ο Σύνδεσμος ασχολήθηκε με τα πολιτικά δικαιώματα, αλλά και την εργασία, την εκπαίδευση, το οικογενειακό δίκαιο, την 
κατάργηση του κρατικού διακανονισμού της πορνείας κ.ά. Υπήρξε μέλος της Διεθνούς Ένωσης για τη Γυναικεία Ψήφο (IWSA) και συμμετείχε 
στην ίδρυση της Μικρής Αντάντ των Γυναικών (1923).

κόμματα με τις γυναίκες, αλλά και για να προσελκυστούν οι γυναίκες στον κομμουνισμό. 

Καθώς τα χρόνια πάντως περνούν, η γιορτή θα συμπεριλάβει, υποχρεωτικά, τη σύγκριση των άθλιων συνθηκών ζωής 
των εργατριών ή των εργαζόμενων γυναικών στην Ελλάδα με την «πραγματοποιημένη» απελευθέρωση των γυναικών 
στη Σοβιετική Ένωση. Θα έλεγα πως η συμπύκνωση του γυναικείου ζητήματος σε μία και μοναδική επέτειο συνιστά 
μία ακόμη βασική διαφορά της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας από την Πρωτομαγιά. Με άλλα λόγια, το γεγονός αυτό 
υποδεικνύει τη συμπληρωματική θέση που κατείχε το όλο πρόβλημα στον επίσημο κομματικό λόγο. Κάτι ακόμη: η 
Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας αποτελούσε κλειδί στη διαδικασία μύησης και μαθητείας των γυναικών στην κομματική 
ζωή, λειτουργούσε ως ο τόπος συνάντησής τους με την κομμουνιστική ουτοπία. Δεν είναι διόλου τυχαίο, πιστεύω, ότι 
τα περισσότερα γυναικεία στελέχη του κόμματος θα δοκιμαστούν, για πρώτη φορά, γράφοντας, μιλώντας στον δημόσιο 
χώρο ή αντιμετωπίζοντας την αστυνομία στις 8 κάποιου Μάρτη. Από τις προδρομικές μορφές της Ράικας, που ήδη 
ανέφερες, και της περίφημης τότε συνδικαλίστριας Κούλας Δαυλάκου, ώς τη γνωστή σε όλους και όλες μας Ηλέκτρα 
Αποστόλου, που θα πρωτοεμφανιστεί, απαγγέλλοντας κάποιο ποίημα, στις 8 Μαρτίου του 1929.

Κ.Σ.: Η Ημέρα της Γυναίκας, επομένως, συνιστούσε μύηση και δοκιμασία για τις γυναίκες της Αριστεράς που ήθελαν να 
αναλάβουν πολιτική δράση. Μόνο που τότε υπήρχαν και φωνές που εξέφραζαν μία διαφορετική γυναικεία πολιτική 
– βρισκόμαστε άλλωστε στα τέλη της δεκαετίας του ’20, στα χρόνια, δηλαδή, που συνοδεύονται από την αιχμή των 
μεσοπολεμικών φεμινιστικών κινητοποιήσεων και διεργασιών, με κεντρικό αίτημα την ψήφο. Εδώ να συμπληρώσω 
παρενθετικά ότι, στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, οι φεμινίστριες δεν γιόρταζαν την Ημέρα της Γυναίκας. Πώς αντιδρούν 
οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες σε αυτόν τον διαφορετικό πολιτικό λόγο των γυναικών; Ξαναγυρίζουμε, 
δηλαδή, στο θέμα της σχέσης μεταξύ κομμουνιστριών και φεμινιστριών.

Α.Ψ.: Δικαίως ξαναγυρίζουμε, διότι, καθώς η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας αποκτούσε νόημα μόνο μέσα από τη 
στρατολόγηση γυναικών στις γραμμές του κόμματος, ο εορτασμός της 8 του Μάρτη περιλάμβανε, κάθε χρόνο, και 
την καταδίκη του φεμινισμού, ως μιας διαφορετικής εκδοχής για την ενασχόληση των γυναικών με την πολιτική 
και –σύμφωνα με τα λόγια των κομμουνιστών της εποχής– ως μιας αστικής απάτης που επιδίωκε το ξεγέλασμα 
των εργατριών. Έτσι, η Ημέρα της Γυναίκας συνοδευόταν υποχρεωτικά από μια σκληρή επίθεση κατά των «αστών 
φεμινιστριών», κυρίως των φεμινιστριών του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.8 Η επίθεση αυτή, η οποία 
υπήρξε και εξαιρετικά βάναυση κάποιες στιγμές, αποκτούσε ιδιαίτερη ένταση τις περιόδους που πραγματοποιούνταν 
οι φεμινιστικές κινητοποιήσεις για τη γυναικεία ψήφο, προς τα τέλη της δεκαετίας του ’20. Σε αυτό το σημείο θα 
ήθελα να τονίσω ότι, για τους μεσοπολεμικούς κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες, η ψήφος υπήρξε ένα αίτημα 
αρχής, αλλά όχι ένα αίτημα αιχμής.

Κ.Σ.: Όλα αυτά, βέβαια, ήταν παντελώς άγνωστα σε όλες εμάς τις φεμινίστριες τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης. 
Οι περισσότερες, μάλιστα, σπεύσαμε τότε να υιοθετήσουμε αμέσως την 8 του Μάρτη, πιστεύοντας ότι αποτελούσε μια 
ακραιφνώς φεμινιστική γιορτή. Για να ξαναγυρίσουμε, όμως, στις γυναίκες της Αριστεράς: δεν νομίζω ότι θα ήταν 
σωστό να τις δούμε μόνο ως παθητικές αποδέκτριες μιας κομματικής γραμμής.

Α.Ψ.: Σε καμία περίπτωση, αλλά ας το ξεκινήσω κάπως αλλιώς: τα κείμενα που αφιέρωνε ο κομματικός τύπος στις 
γυναίκες, στις αρχές κάθε Μαρτίου, είναι εξόχως διαφωτιστικά ως προς την πρόσληψη της έμφυλης διαφοράς και τη 
διαδικασία κατασκευής του ανδρισμού και της θηλυκότητας από τον μεσοπολεμικό κομμουνιστικό λόγο. Πολύ συχνά 
τη μέρα της γιορτής τους, οι κομμουνίστριες βρίσκονταν αντιμέτωπες με ένα διπλό μήνυμα: στα επίσημα κομματικά 
κείμενα, η απελευθέρωση των γυναικών από τον περίφημο διπλό ζυγό, τον αντρικό και τον καπιταλιστικό, εμφανιζόταν 
ως μία κίνηση χειραφέτησης, η οποία συντελούνταν μέσω της στράτευσής τους στο κόμμα. Την ίδια στιγμή, όμως, η 
ανεπίσημη κομμουνιστική φιλολογία, ο άτυπος κομματικός λόγος, συνέχιζε να επεξεργάζεται νέα γυναικεία πρότυπα, 
ικανά να συνταιριάξουν την κομμουνιστική συνείδηση με πολύ παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους· κυρίως τον ρόλο 
της συντρόφου και ακόμη περισσότερο, θα έλεγα, της μητέρας του αγωνιστή. Ασφαλώς θα ήταν αφελές να θεωρήσουμε 
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5. Η Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού (1880-1952) υπήρξε σοσιαλίστρια φεμινίστρια με έντονη πολιτική δραστηριότητα και πλούσιο συγγραφικό 
έργο. Μεταξύ άλλων, ίδρυσε τον Σοσιαλιστικό Όμιλο Γυναικών (1919) και συμμετείχε στη σύνταξη των «γυναικείων σελίδων» του περιοδικού 
Σοσιαλιστική Ζωή (1928-1935), ενώ συνεργάστηκε και με το Εθνικό Συμβούλιο των Ελληνίδων και το περιοδικό του Ελληνίς. Για μια 
βιογραφία της βλ. Ίρις Αυδή-Καλκάνη, Μια αντάρτισσα της Πόλης στην ταραγμένη Αθήνα. Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού (1880-1952), Αθήνα, 
ΕΛΙΑ, 1997.

ότι η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας εξαντλείται στους παράλληλους αυτούς κομματικούς λόγους περί γυναικών, με 
τις γυναίκες να είναι καταδικασμένες στην παθητική αποδοχή τους. Οι κομμουνίστριες συμμετείχαν ενεργητικά στις 
κομματικές τελετουργίες για την Ημέρα και, μάλιστα, η συμμετοχή τους αυτή γινόταν διαρκώς πιο έντονη και σαφής 
με το πέρασμα του χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, θα έλεγα πως, συμπυκνώνοντας στον πεπερασμένο χρόνο είκοσι 
τεσσάρων μόλις ωρών πολιτικές θέσεις, αγωνιστικές εμπειρίες και πολιτιστικές προτάσεις για τις γυναίκες, η Διεθνής 
Ημέρα της Γυναίκας διευκόλυνε την ένταξη των γυναικών στο κόμμα, αναθέτοντάς τους μια ειδική αποστολή και 
δοκιμάζοντας τις ανεπιβεβαίωτες, ακόμη, αντοχές τους στις απαιτήσεις ενός κοινού αγώνα.

B΄ ΜΕΡΟΣB΄ ΜΕΡΟΣ

Κ.Σ.: Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα λέγαμε ότι, σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, η ελληνική εκδοχή της Διεθνούς 
Ημέρας της Γυναίκας παρέμεινε αμιγώς κομμουνιστική. Βέβαια, την επέτειο τη γιόρταζαν και οι αρχειομαρξιστές και οι 
τροτσκιστές. Υπήρχε ακόμη και η σοσιαλιστική εκδοχή της, η εκδοχή δηλαδή του Σοσιαλιστικού Ομίλου Γυναικών της 
Αθηνάς Γαϊτάνου-Γιαννιού,9 μόνο που τη γιόρταζαν κάποια άλλη μέρα μέσα στον Μάρτιο. Εννοείται ότι, αναγκαστικά, 
χρησιμοποιούμε συνέχεια τις λέξεις «γιορτή» και «γιορτάζω», πάντοτε βέβαια με το αγωνιστικό περιεχόμενο που έχει 
η λέξη για την Αριστερά και τα κινήματα.

Α.Ψ.: Άλλωστε και οι ίδιες, πολύ συχνά, ονόμαζαν γιορτή την 8 του Μάρτη.

Κ.Σ.: Στα μεταξικά χρόνια, η επέτειος επιβίωσε στα ξερονήσια, όπου είχαν εκτοπιστεί πολλές κομμουνίστριες. Διαθέτουμε 
και μια μαρτυρία της Μαρίας Καραγιώργη για την προετοιμασία της Ημέρας της Γυναίκας στην Κίμωλο το 1941, η 
οποία ματαιώθηκε λόγω της γερμανικής εισβολής. Πάντως, Αγγέλικα, η επέτειος συνεχίζει να εορτάζεται από την 
Αριστερά και στα χρόνια της Κατοχής, γεγονός που προκύπτει τόσο από τα δημοσιεύματα στα παράνομα αριστερά 
αντιστασιακά έντυπα, όσο και από τις σχετικές τελετουργίες που οργανώνει το ΕΑΜ στις απελευθερωμένες περιοχές.

Α.Ψ.: Θα έλεγα, ωστόσο, ότι στα συμφραζόμενα ενός εξαιρετικά δυναμικού αντιστασιακού κινήματος, η επέτειος 
μοιάζει να μη διαθέτει πια το συμβολικό βάρος που διατηρούσε την εποχή του Μεσοπολέμου. Ίσως φανεί παράδοξο, 
αλλά αυτή η εξέλιξη αποδίδεται –από τις ίδιες τις γυναίκες που συμμετείχαν στο ΕΑΜικό κίνημα– στην αλλαγή των 
κομματικών νοοτροπιών και στην ποικιλία των γυναικείων δράσεων την εποχή της Αντίστασης. Οι γυναίκες, με άλλα 
λόγια, δεν χρειάζονταν πια μία ειδική μέρα. Πολύ συχνά, αγωνίστριες εκείνης της εποχής επαναλαμβάνουν ότι, τότε, 
κάθε μέρα ήταν γι’ αυτές 8 του Μάρτη. «Η Κατοχή ήταν για τις γυναίκες καθολική γιορτή», μου είπε κάποτε η Μαρία 
Καραγιώργη, αναφερόμενη ουσιαστικά στην πρωτοφανή, για την εποχή, συμμετοχή των γυναικών στο αντιστασιακό 
κίνημα. Θα έλεγα ότι, ώς έναν βαθμό, η διαπίστωσή τους ισχύει. Τους λόγους, ωστόσο, της σχετικής υποβάθμισης της 
Ημέρας της Γυναίκας μπορούμε, ίσως, να τους αναζητήσουμε και στην προτίμηση της αριστερής αντίστασης στις «μη 
χωριστικές» επετείους και κυρίως στην ιδιαίτερη βαρύτητα που απέκτησαν, για την Αριστερά, οι λεγόμενες εθνικές 
γιορτές εκείνα τα χρόνια. Απευθυνόμενη σε αμιγώς γυναικείο κοινό και ανακαλώντας κομμουνιστικές μνήμες, η Ημέρα 
της Γυναίκας δεν μπορούσε να διεκδικήσει, προφανώς, το εθνικό ακροατήριο που εξασφάλιζαν η 25η Μαρτίου ή η 
πρόσφατη, ακόμη τότε, 28η Οκτωβρίου.
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Τρίπτυχο της ΠΔΕΓ, 1950 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)Τρίπτυχο της ΠΔΕΓ, 1950 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)
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________________________
10. Η Παγκόσμια Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών (ΠΔΟΓ) ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1945 με στόχο να συντονίσει τη δράση των 
μεταπολεμικών γυναικείων οργανώσεων που αντιλαμβάνονταν την αντιφασιστική πάλη ως προϋπόθεση για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων 
των γυναικών και των παιδιών. Στην Ελλάδα, με την ΠΔΟΓ συνδέθηκαν τόσο η Πανελλαδική Ομοσπονδία Γυναικών (1946) όσο και η 
Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (ΠΔΕΓ).
11. Στις 27 Δεκεμβρίου 1947 ψηφίζεται ο Αναγκαστικός Νόμος 509, με τον οποίο τίθενται εκτός νόμου το ΚΚΕ και όλες οι ΕΑΜικές οργανώσεις.
12. Η Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1948 ως συνέχεια της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Γυναικών 
(ΠΟΓ). Πρώτη πρόεδρος ήταν η Χρύσα Χατζηβασιλείου και στη συνέχεια η Ρούλα Κουκούλου. Τον Μάρτιο του 1949 πραγματοποίησε την Α΄ 
Συνδιάσκεψή της στο Βίτσι. Μετά το τέλος του Εμφυλίου και την ήττα του ΔΣΕ, η ΠΔΕΓ συνέχισε να δραστηριοποιείται στις ανατολικές χώρες.

Κ.Σ.: Έχω την εντύπωση, πάντως, ότι με την 
Απελευθέρωση η επέτειος ανακτά την παλιά της αίγλη. 
Στον εορτασμό πλέον συμμετέχουν και γυναικείες 
οργανώσεις, όπως η Πανελλήνια Ένωση Γυναικών 
(ΠΕΓ) και η Πανελλαδική Ομοσπονδία Γυναικών (ΠΟΓ), 
εξωκομματικές οργανώσεις που καθοδηγούνταν, 
όμως, από το ΚΚΕ. Από το 1945, τον συντονισμό της 
αριστερής γυναικείας δράσης, σε διεθνές επίπεδο, τον 
αναλαμβάνει η Παγκόσμια Δημοκρατική Ομοσπονδία 
Γυναικών (ΠΔΟΓ).10 Σε αυτό, λοιπόν, το κλίμα, η 8 του 
Μάρτη αποτελεί μια ευκαιρία για να παρουσιαστούν 
τα εκκρεμή αιτήματα των γυναικών, πάντοτε βέβαια 
μέσα στο πλαίσιο της κοινής πάλης αντρών και 
γυναικών κατά των μεταπολεμικών κυβερνήσεων. Το 
«διάλειμμα», όμως, του νόμιμου εορτασμού δεν θα 
διαρκέσει πολύ, γιατί φτάνουμε στον Εμφύλιο.

Α.Ψ.: Ναι, τίποτα δεν διαρκούσε πολύ εκείνη την 
περίοδο. Καθώς η χώρα γλιστρά προς τον Εμφύλιο 
Πόλεμο, οι αριστερές συσσωματώσεις, ως γνωστόν, 
απαγορεύονται,11 προφανώς και οι γυναικείες· 
μιλάμε για τους τελευταίους μήνες του 1947 και τους 
πρώτους του 1948. Όμως, στις νέες συνθήκες του 

Εμφυλίου Πολέμου, η 8 του Μάρτη δεν εγκαταλείπεται από το κομμουνιστικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, μοιάζει 
να επιστρέφει, ώς έναν βαθμό, στις προπολεμικές τελετουργίες της. Μέσα από έναν διττό λόγο που επιχειρούσε 
να συνδυάσει τη στράτευση των γυναικών στον πόλεμο με την υποτιθέμενη φυσική τους κλίση στα πεδία της 
συμφιλίωσης και της ειρήνης, η 8 του Μάρτη μετατρέπεται σε εργαλείο ενδυνάμωσης του φρονήματος των μαχητριών 
και ταυτόχρονα ευκαιρία επικοινωνίας με τις γυναίκες της ΠΔΟΓ και των χωρών του σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι με την 8 του Μάρτη συνδέεται και μια σημαντική –η πιο σημαντική για τα δεδομένα της εποχής– 
συνδιάσκεψη της Πανελλαδικής Δημοκρατικής Ένωσης Γυναικών, της ΠΔΕΓ,12 της οργάνωσης που είχε αναλάβει τη 
λεγόμενη «γυναικεία δουλειά» στις συνθήκες του Εμφυλίου. Η Συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ένα μεγάλο αμπρί 
κάπου στο Βίτσι, στις αρχές Μαρτίου του 1949. Η 8 του Μάρτη ακολουθεί τους κομμουνιστές και στην ήττα τους το 
1949. Οι ελληνίδες κομμουνίστριες τη θυμούνται περιστασιακά στους τόπους του εγκλεισμού τους –αναφέρομαι στις 
εξόριστες και στις φυλακισμένες–, ενώ εκείνες που θα καταφύγουν στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης συνεχίζουν 
να την τιμούν συστηματικά, φροντίζοντας τώρα πια να τη συντονίσουν με τις αντίστοιχες ετήσιες τελετουργίες των 
αδελφών κομμουνιστικών κομμάτων. Έχει ενδιαφέρον ότι στο πρόγραμμα του εορτασμού προστίθενται τώρα και 
ιδιωτικές πτυχές, οι οποίες αφορούν το νοικοκυριό, την καθαριότητα, την οικογενειακή υγιεινή, το μεγάλωμα των 
παιδιών.

Κ.Σ.: Ας ξαναγυρίσουμε, όμως, στην Ελλάδα. Τη δεκαετία του ’50, η Αριστερά εκφράζεται πλέον μέσα από ένα νόμιμο 
κόμμα, την ΕΔΑ, και η 8 του Μάρτη κάνει πάλι τη νόμιμη εμφάνισή της ως μέρα κινητοποίησης των γυναικών της 
Αριστεράς. Στις νέες συνθήκες, όμως, η επέτειος δεν έχει την ίδια βαρύτητα, γιατί οι γυναίκες της Αριστεράς δεν έχουν 
πλέον ανάγκη από μία μέρα τον χρόνο για να εκφραστούν πολιτικά. Η επέτειος, βέβαια, πάντοτε παραμένει αφορμή 
για τη διατύπωση μιας αριστερής γυναικείας πολιτικής και για τη συνεργασία των Ελληνίδων με τα αριστερά διεθνή

Συνδιάσκεψη της ΠΔΕΓ στο Βίτσι. Στο βήμα η Δόμνα Συνδιάσκεψη της ΠΔΕΓ στο Βίτσι. Στο βήμα η Δόμνα 
Ιωαννίδη, 1949 (Φωτογραφικό Αρχείο ΑΣΚΙ)Ιωαννίδη, 1949 (Φωτογραφικό Αρχείο ΑΣΚΙ)
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γυναικεία δίκτυα. Έχουμε και δύο νέες γυναικείες συλλογικότητες που συνδέονται με την ΕΔΑ: τη Συντονιστική Επιτροπή 
Εργαζομένων Γυναικών και την Πανελλαδική Ένωση Γυναικών.13 Το μετεμφυλιακό τοπίο θα υπαγορεύσει νέες πολιτικές 
προτεραιότητες και ιεραρχήσεις, οι οποίες θα καθορίσουν βέβαια και το περιεχόμενο της Ημέρας της Γυναίκας.

Α.Ψ.: Ακριβώς. Είναι δεδομένο ότι την εποχή αυτή η ΕΔΑ, αλλά και η Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων Γυναικών και η 
Πανελλαδική Ένωση Γυναικών συνεχίζουν να εκδίδουν θέσεις, ανακοινώσεις και χαιρετισμούς. Τα κείμενα αυτά συνιστούν 
ένα συνεκτικό κόρπους, χάρη στο οποίο μπορούμε να κατανοήσουμε με ποιον ακριβώς τρόπο, κάθε 8 του Μάρτη, προτεινόταν 
μία έμφυλη εκδοχή της κομματικής γραμμής, κατάλληλη να κινητοποιήσει τις γυναίκες εντός και εκτός κόμματος. Είναι βέβαιο 
ότι τα εκκρεμή γυναικεία αιτήματα μπαίνουν συχνά σε δεύτερη μοίρα και η 8 του Μάρτη ασχολείται, κατά κύριο λόγο, με 
κεντρικά πολιτικά θέματα, όπως, για παράδειγμα, ο θάνατος του Στάλιν, ο Πόλεμος της Κορέας, το Κυπριακό ή, αργότερα, ο 
Πόλεμος του Βιετνάμ. Η πολιτική αυτή ατζέντα της 8 του Μάρτη δεν περνά απαρατήρητη από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες, 
κάθε χρόνο, φροντίζουν να συντάσσουν εκθέσεις για τον καλυμμένο κομμουνιστικό χαρακτήρα της γιορτής. Στις εκθέσεις 
αυτές υπογραμμίζεται ότι στις 8 κάθε Μάρτη καλούνται οι γυναίκες, με αθώες, υποτίθεται, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις 
που δενπροδίδουν την αριστερή ιδεολογική τους ταυτότητα και οι οποίες ξεκινούν με τα προβλήματα των γυναικών, για 
να γλιστρήσουν γρήγορα σε καταγγελία της αμερικανικής πολιτικής και να καταλήξουν σε ένα φιλοσοβιετικό ψήφισμα.

________________________
13. Η Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων Γυναικών (ΣΕΕΓ) συγκροτήθηκε το 1963 με βασικό σκοπό να συσπειρώσει τις εργαζόμενες 
γυναίκες και να προασπίσει τα εργασιακά τους δικαιώματα. Στην ίδρυσή της, κεντρικός υπήρξε ο ρόλος της Μαρίας Καρρά. Διοργάνωσε δύο 
πανελλήνιες συναντήσεις εργαζόμενων γυναικών. Εξέδιδε το Δελτίο της ΣΕΕΓ. 
Η Πανελλαδική Ένωση Γυναικών (ΠΕΓ) ιδρύθηκε τον Μάιο του 1964 με βασικούς σκοπούς την πλήρη ισοτιμία των γυναικών σε πολιτικό, 
κοινωνικό, νομικό και οικονομικό επίπεδο, την προστασία της μητρότητας και του παιδιού, την προβολή των αιτημάτων των εργαζόμενων 
γυναικών και γενικότερα τη βελτίωση των όρων ζωής, μόρφωσης και ψυχαγωγίας. Η οργάνωση εξέδιδε το ενημερωτικό μηνιαίο Δελτίο 
της ΠΕΓ. Απέκτησε παραρτήματα σε συνοικίες της Αθήνας και σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις. Η δικτατορία ανέστειλε τις δραστηριότητες 
της ΠΕΓ και κατάσχεσε το αρχείο της. Τα αρχεία και των δύο οργανώσεων αποτελούν τμήμα του Αρχείου της προδικτατορικής ΕΔΑ, έχουν 
ψηφιοποιηθεί εξ ολοκλήρου και έχουν αναρτηθεί στο «Ψηφιακό Αποθετήριο» των ΑΣΚΙ.

Κ.Σ.: Δυστυχώς, δεν έχουμε τον χρόνο να εμβαθύνουμε 
στις ιδιαίτερες πτυχές της κάθε περιόδου. Άλλωστε, 
δεν έχουμε θίξει ακόμα καθόλου το χρονικό που 
συνοδεύει την επέτειο και της δίνει την ιστορική της 
νομιμοποίηση. Ας συζητήσουμε τώρα, λοιπόν, για τις 
μεταλλάξεις και τις αποσιωπήσεις που μεσολαβούν στο 
πέρασμα του χρόνου.

Α.Ψ.: Είναι βέβαιο ότι το ιστορικό της Ημέρας υπήρξε 
απαραίτητο συστατικό στοιχείο των εκδηλώσεων 
για την 8 του Μάρτη. Επρόκειτο για ένα χρονικό 
που φρόντιζε να εισαγάγει τις γυναίκες στην 
κομματική χρονολογία. Μέσω των αλλεπάλληλων, 
υπαγορευμένων από μεταβαλλόμενες πολιτικές 
σκοπιμότητες, αναπροσαρμογών αυτού του χρονικού, οι 
κομμουνίστριες είχαν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν μια 
συνεκτική αφήγηση για το κομμουνιστικό παρελθόν που 
να τις περιλαμβάνει. Την εποχή του Μεσοπολέμου, καθώς 
ήταν γνωστό και σαφές ότι η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας 
είχε καθιερωθεί το 1910 κατά τη δεύτερη συνδιάσκεψη 
των σοσιαλιστριών στην Κοπεγχάγη, η σοσιαλδημοκρατική 
καταγωγή της αποτελούσε μια πρώτη πηγή αμηχανίας, 
η οποία διασκεδαζόταν κάπως από το γεγονός ότι 
εισηγήτριά της υπήρξε η μετέπειτα κομμουνίστρια 
Κλάρα Τσέτκιν. Περισσότερο ενοχλητικό ήταν ασφαλώς 
το αρχικό περιεχόμενο του εορτασμού, αφού, σύμφωνα 
με το κείμενο που είχε υπερψηφιστεί στην Κοπεγχάγη,
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________________________
14. Η φεμινιστική ομάδα Κίνηση για την Απελευθέρωση των Γυναικών ιδρύθηκε το 1975 από γυναίκες της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς 
και ανένταχτες. Εξέδιδε την εφημερίδα Για την απελευθέρωση των γυναικών. Βλ. Κωστούλα Σκλαβενίτη, «Αντισύλληψη, έκτρωση, 
σεξουαλικότητα», Αρχειοτάξιο, τχ. 15 (2013), σ. 76-83.

η Ημέρα των Γυναικών έπρεπε να υπηρετεί, κατά κύριο 
λόγο, τον αγώνα για τη γυναικεία ψήφο. Έτσι, το χρονικό 
της Ημέρας που προτείνεται προς το τέλος της δεκαετίας 
του ’20 βασίζεται περισσότερο στην επιλεκτική ανάγνωση 
κάποιων ιστορικών γεγονότων και λιγότερο στην επινόηση 
ανύπαρκτων συμβάντων, όπως θα συμβεί αργότερα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη μεσοπολεμική εκδοχή για το 
ιστορικό της επετείου, η 8 του Μάρτη αποφασίστηκε το 1910 
στην Κοπεγχάγη, ως ημέρα κινητοποίησης των γυναικείων 
μαζών εναντίον του αστικού γυναικείου κινήματος. Η 
σχετική πρωτοβουλία αποδίδεται στην Τσέτκιν, η οποία, 
μάλιστα, εισηγούμενη την καθιέρωσή της, εμφανίζεται στη 
συνδιάσκεψη των σοσιαλιστριών να κατακεραυνώνει τον 
φεμινισμό που καλλιεργεί στις εργάτριες την ψευδαίσθηση 
πως είναι δυνατή η αλληλεγγύη μεταξύ γυναικών 
διαφορετικών τάξεων. Στην προϊστορία της Ημέρας που 
συγκροτείται σταδιακά την εποχή αυτή, υποτιμάται ή 
αποκρύπτεται το ζήτημα της ψήφου των γυναικών, το θέμα 
δηλαδή που υπήρξε στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων 
των σοσιαλιστριών στις αρχές του 20ού αιώνα και της 
αντιπαράθεσής τους, όπως είδαμε, με τις αγγλίδες 
σουφραζέτες. Το ιστορικό της Ημέρας δημιουργείται 
τα χρόνια του Μεσοπολέμου με βασικό γνώμονα τη 
μετατόπιση της επετείου από την επιρροή της «προδοτικής 
σοσιαλδημοκρατίας» στην ταξική μπολσεβίκικη ορθοδοξία.

Κ.Σ.: Και ο περίφημος ιδρυτικός μύθος; Η κινητοποίηση των εργατριών στη Νέα Υόρκη του 1857, στην οποία δεν παραλείπαμε 
ποτέ να αναφερθούμε όταν γράφαμε τις πρώτες προκηρύξεις στην Κίνηση για την Απελευθέρωση των Γυναικών;14 Αυτός ο 
μύθος, Αγγέλικα, πότε και πώς προέκυψε;

Α.Ψ.: Η ιστορία της εισαγωγής αυτού του περίφημου μύθου είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί, αν στη μεσοπολεμική αφήγηση 
για την προέλευση της Ημέρας είχαμε περισσότερο μια επιλεκτική ανάγνωση των ιστορικών γεγονότων και λιγότερο την 
κατασκευή τους, τα πράγματα θα δούμε ότι θα αλλάξουν ριζικά, όταν η μεταπολεμική αριστερή πολιτική για τις γυναίκες θα 
δοκιμάσει να απευθυνθεί, λεκτικά τουλάχιστον, σε όλες τις γυναίκες και στις διακομματικές, θα έλεγα, γυναικείες ιδιότητές 
τους· δηλαδή, κατά κύριο λόγο, στο μητρικό τους φίλτρο. Οι άβολες πια τριτοδιεθνιστικές διευθετήσεις των απαρχών 
της επετείου λησμονούνται διαμιάς, για να δώσουν τη θέση τους σε μια αυθόρμητη συγκέντρωση προοδευτικών και 
πρωτοπόρων γυναικών, ή απλώς γυναικών, που μαζεύτηκαν το 1910 στην Κοπεγχάγη για να υπερασπίσουν την ειρήνη 
και τα παιδιά τους. Ταυτόχρονα, η Κλάρα Τσέτκιν παύει να είναι κομμουνίστρια, μεταμφιέζεται σε συνδικαλίστρια ή το 
πολύ σε λαϊκή αγωνίστρια, ενώ, καθώς προχωρούμε προς τις αρχές της δεκαετίας του ’60 και αρχίζουν να διερευνώνται οι 
δυνατότητες συνεργασίας της Αριστεράς με μερίδες του προοδευτικού φεμινισμού, στο ιστορικό της επετείου αρχίζουν να 
υιοθετούνται δειλά και κάποιες σελίδες από την προπολεμική «αστική» φεμινιστική δράση.

Στο κλίμα αυτό κάνει την εμφάνισή του και ο ιδρυτικός μύθος της Ημέρας, στον οποίον αναφέρθηκες. Σύμφωνα με τον 
μύθο αυτόν, στις 8 κάθε Μαρτίου οι γυναίκες τιμούν την πρώτη γυναικεία διαδήλωση στην ιστορία. Μία διαδήλωση 
εργατριών ιματισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 8 Μαρτίου του 1857 ή στις 8 Μαρτίου του 
1858 ή του 1875 ή εν πάση περιπτώσει κάποιας άλλης χρονιάς. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η διαδήλωση αυτή δεν 
ανευρίσκεται στον πλούσιο κατάλογο των απεργιών που έχει να επιδείξει ο αμερικανικός 19ος αιώνας. Σε κάθε

Εξώφυλλο τρίπτυχου της ΠΔΕΓ, 8/3/1952Εξώφυλλο τρίπτυχου της ΠΔΕΓ, 8/3/1952
(Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)(Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)
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________________________
15. Η Μαρία Σβώλου (1897;-1976) υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (1920) και γενική γραμματέας του 
ώς το 1932. Την άνοιξη του 1944 εξελέγη εθνοσύμβουλος της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ). Μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής της ΕΔΑ, συμμετείχε στην ίδρυση της Πανελλαδικής Ένωσης Γυναικών (ΠΕΓ). Διετέλεσε βουλεύτρια της ΕΔΑ (1958 και 1961). 
Σημαντική υπήρξε η αρθρογραφία της τόσο στον μεσοπολεμικό Αγώνα της Γυναίκας όσο και στην Αυγή τις δεκαετίες του ‘50 και ‘60. Βλ., 
επίσης, Μαρία Σβώλου, Η θέση του φεμινισμού στην Ελλάδα, Αθήνα, Φεμινιστική Βιβλιοθήκη, χ.χ.

περίπτωση, τίποτα σχετικό δεν απασχόλησε τη συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης, η οποία, όπως είδαμε, δεν προέβλεπε 
μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Γνωρίζουμε, ακόμη, ότι διάφορες παραλλαγές αυτής της ιστορίας εμφανίζονται στην 
Ευρώπη κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’50, όταν τα κομμουνιστικά κόμματα και η ΠΔΟΓ επιλέγουν να συσκοτίσουν 
τη σοσιαλδημοκρατική καταγωγή και την τριτοδιεθνιστική συνέχεια της επετείου. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, 
ο μύθος αυτός πρωτοεμφανίζεται στη Γαλλία, από όπου πρέπει να περνά στην Ελλάδα. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
όπως η Ιταλία και η Ισπανία, υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές του μύθου.

Σε κάθε περίπτωση, στην Ελλάδα ο ιδρυτικός μύθος της Ημέρας προτείνεται για πρώτη φορά από τη Μαρία Σβώλου,15 

στην Αυγή, το 1957· η Σβώλου αναφέρει στο άρθρο της ότι πέρασαν 100 χρόνια από την πρώτη αυτή γυναικεία 
απεργία. Από τη στιγμή εκείνη, ο μύθος αυτός, διανθισμένος με όλο και περισσότερες λεπτομέρειες –ποιες ακριβώς 
ήταν οι εργάτριες, πόσες ήταν, πόσες σκοτώθηκαν στη σύγκρουση με την αστυνομία κ.ο.κ.–, θα γνωρίσει τεράστια 
διάδοση και θα εξασφαλίσει τη γενική αποδοχή. Αυτόν τον μύθο συναντήσαμε και εμείς στα πρώτα μεταπολιτευτικά 
χρόνια. Βέβαια, δεν ήταν η μοναδική πτυχή της ιστορίας της 8 του Μάρτη που μας διέφευγε. Θυμάμαι ακόμη την 
έκπληξη που ένιωσα όταν έπεσα, για πρώτη φορά, πάνω στα μεσοπολεμικά κομμουνιστικά κείμενα για την Ημέρα 
που κατακεραύνωναν τον φεμινισμό. Κι έτσι νομίζω, Κωστούλα, φτάνουμε αισίως στις μεταπολιτευτικές εκδοχές της 
επετείου.

Έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου της ΠΔΟΓ, Μόσχα 24-29/6/1963 (Φωτογραφικό Αρχείο ΑΣΚΙ)Έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου της ΠΔΟΓ, Μόσχα 24-29/6/1963 (Φωτογραφικό Αρχείο ΑΣΚΙ)
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Κ.Σ.: Φτάνουμε, λοιπόν, στο 1974 και στην πτώση της δικτατορίας. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι, από τη 
Μεταπολίτευση και μετά, σημειώνεται μία πρωτόγνωρη, για τα ελληνικά δεδομένα, διάχυση της επετείου. Η Ημέρα της 
Γυναίκας δεν κινητοποιεί πλέον μόνο τις αριστερές γυναίκες. Στο νέο τοπίο, την επέτειο την υιοθετούν και οι πρώτες 
μεταπολιτευτικές φεμινιστικές ομάδες, στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε. Δεν θα αργήσουν να προστεθούν τα κόμματα και 
τα συνδικάτα, ενώ τα ΜΜΕ και, κυρίως, ο Τύπος, πρωτοστατούν με αφιερώματα και συζητήσεις που συνήθως δίνουν την 
ευκαιρία για επιθέσεις κατά του φεμινισμού, με κύριο όπλο τη γελοιοποίηση των φεμινιστριών. Είναι σίγουρο ότι στη 
γενικευμένη αυτή αποδοχή της Ημέρας της Γυναίκας θα συμβάλει και η καθιέρωση, το 1977, μιας διεθνούς ημέρας για τα 
δικαιώματα των γυναικών και την παγκόσμια ειρήνη από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων της 
εποχής εκείνης θα βρεθούν τα ζητήματα που θέτουν πλέον επιτακτικά οι γυναίκες, οι γυναικείες οργανώσεις και, κυρίως, 
οι φεμινίστριες: η αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων, η θεσμική αδιαφορία απέναντι 
στη βία που ασκείται κατά των γυναικών, καθώς και το ζήτημα της υποεκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική σκηνή.

Εμβληματική για το φεμινιστικό κίνημα της εποχής είναι η συγκέντρωση στις 7 Μαρτίου 1980 για την αναθεώρηση του 
οικογενειακού δικαίου, η περίφημη «συγκέντρωση με τις ομπρέλες». Επόμενος σταθμός είναι το 1981, με την άνοδο του 
ΠΑΣΟΚ στην εξουσία αλλά, κυρίως, με την εδραίωση του λεγόμενου «κρατικού φεμινισμού», που δίνει νέα ώθηση στην 
επέτειο. Αυτή η θεσμική κατάχρηση της Ημέρας της Γυναίκας θα οδηγήσει πολλές φεμινίστριες, στα μέσα της δεκαετίας του 
1980, να αμφισβητήσουν το νόημα της Ημέρας, μία αμφισβήτηση που εύστοχα συμπυκνώθηκε στο σύνθημα: «8 του Μάρτη, 
σήμερα δεν γιορτάζουμε και δε δεχόμαστε επισκέψεις». Παρόλο που οι κομματικές γυναικείες οργανώσεις και κάποιες

φεμινιστικές ομάδες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι 
δυνατόν να δοθεί και πάλι ένα αγωνιστικό νόημα στην Ημέρα 
της Γυναίκας, η υπερβολική προβολή της που γνωρίσαμε στη 
δεκαετία του ’80 μοιάζει να υποχωρεί την επόμενη δεκαετία. 
Αυτό, εν μέρει, οφείλεται στο γεγονός ότι κερδίζει έδαφος η 
αντίληψη ότι το γυναικείο ζήτημα πλησιάζει στη λύση του, 
αφού εν τω μεταξύ έχει μεσολαβήσει η αναθεώρηση του 
οικογενειακού δικαίου, έχουν νομιμοποιηθεί οι εκτρώσεις, 
ενώ όλο και περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν πλέον 
στον δημόσιο βίο και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. 
Νομίζω όμως, Αγγέλικα, ότι από τις αρχές της δεκαετίας 
του 2000 το σκηνικό αλλάζει και πάλι, με την εμφάνιση 
νέων κινημάτων. Έτσι, η 8 του Μάρτη θα βρει για άλλη μία 
φορά έναν καινούριο ρόλο, αν και όχι εντελώς καινούριο 
περιεχόμενο – πάντως κάπως διαφορετικό.

Α.Ψ.: Ναι, τελικά η 8 του Μάρτη αποδείχτηκε, κατά κάποιον 
τρόπο, εφτάψυχη. Η πρόσφατη αναθέρμανσή της συνδέεται 
και με τα διεθνή κινήματα κατά της παγκοσμιοποίησης. Τη 
σύγχρονη ελληνική ατζέντα της, πάντως, τη συγκροτούν 
νέες θεματικές. Αναφέρω, ενδεικτικά, τις έμφυλες πτυχές της 
μετανάστευσης, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη 
ζωή των γυναικών, την πρόσφατη διάχυση σεξιστικών και 
ομοφοβικών λόγων ακροδεξιάς ή και νεοναζιστικής κοπής. 
Είναι ενδιαφέρον ότι, όπως υποδεικνύει και το σύνθημα 
που έχουν υιοθετήσει κάποιες φεμινιστικές ομάδες «Δεν 
γιορτάζουμε – Διεκδικούμε», η 8 του Μάρτη επιβιώνει, 
ενσωματώνοντας, κατά κάποιον τρόπο, τις αντιρρήσεις 
εκείνων που κάποτε τη θεώρησαν περιττή. Εδώ, όμως, ο 
χρόνος μας τελειώνει. Ήταν η εκπομπή Ιστορία στο Κόκκινο. 
Σήμερα μιλήσαμε για την ιστορία της Διεθνούς Ημέρας της 
Γυναίκας. Ευχαριστούμε πολύ όσες και όσους μείνατε μαζί 
μας. Καλή σας ημέρα! Η Αυγή, 8/3/1980 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)Η Αυγή, 8/3/1980 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)



Η Εθνική Γυναικεία Επιτροπή του Σοσιαλιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών 
αποφασίζει τον ετήσιο εορτασμό μιας Ημέρας της Γυναίκας (Woman’s Day) την 
τελευταία Κυριακή του Φεβρουαρίου. Η πρωτοβουλία συναντά αντιστάσεις στο 
εσωτερικό του κόμματος

Κατά τη Β΄ Διεθνή Διάσκεψη των Σοσιαλιστριών στην Κοπεγχάγη (26-27 
Αυγούστου) γίνεται αποδεκτή η πρόταση να οργανώνεται κάθε χρόνο από όλα τα 
σοσιαλιστικά κόμματα μια Ημέρα των Γυναικών (Frauentag) αφιερωμένη «κατά 
κύριο λόγο στη γυναικεία ψήφο». Την πρόταση την υπογράφουν η Κλάρα Τσέτκιν, 
η Κέτε Ντούνκερ «και συντρόφισσες». Η ιδέα για μια διεθνή γυναικεία ημέρα 
εντάσσεται στη διαδικασία επεξεργασίας και εφαρμογής μιας κατά το δυνατόν 
ενιαίας σοσιαλιστικής στρατηγικής για την καθολική γυναικεία ψήφο. Δεν 
προβλέπεται συγκεκριμένη ημερομηνία του εορτασμού

Στις 8 Μαρτίου (23 Φεβρουαρίου με το Ιουλιανό ημερολόγιο), μια μάλλον αυθόρμητη 
διαδήλωση εργατριών στην Πετρούπολη σημαδεύει την αρχή της επανάστασης του 
Φλεβάρη. Τα επόμενα χρόνια, η διαδήλωση αυτή θα ενσωματωθεί στο χρονολόγιο 
της Οκτωβριανής Επανάστασης και θα συνδεθεί με την κομμουνιστική εκδοχή της 
Ημέρας της Γυναίκας

Η Β΄ Διεθνής Διάσκεψη των Κομμουνιστριών στη Μόσχα (Ιούνιος) αποδέχεται 
την πρόταση της βουλγαρικής αντιπροσωπείας να καθιερωθεί μια Διεθνής 
Κομμουνιστική Ημέρα των Γυναικών. Επιλέγεται η 8η Μαρτίου σε ανάμνηση της 
διαδήλωσης των εργατριών της Πετρούπολης το 1917

Η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας εισάγεται στην Ελλάδα τον Μάρτιο στο πλαίσιο 
της μπολσεβικοποίησης του Σοσιαλεργατικού Κόμματος και της μετονομασίας 
του σε ΚΚΕ. Τη μεσοπολεμική περίοδο, ο ετήσιος εορτασμός την Ημέρα της 
Γυναίκας περιλαμβάνει «Θέσεις» του κόμματος, των αριστερών συνδικάτων και των 
γυναικείων κομματικών οργάνων για το «γυναικείο ζήτημα», συγκεντρώσεις με 
ομιλίες, τραγούδια και συνθήματα, καθώς και αφιερώματα του κομματικού Τύπου 
για το κομμουνιστικό γυναικείο κίνημα και την κομματική «δουλειά στις γυναίκες». 
Την εποχή αυτήν, η Ημέρα της Γυναίκας θα ενταχθεί συχνά στις ετήσιες μνημονικές 
τελετουργίες του ΚΚΕ για την παρισινή Κομμούνα

Οι σοσιαλίστριες του Σοσιαλιστικού Ομίλου Γυναικών (ΣΟΓ) τιμούν «για πρώτη 
φορά», «σύμφωνα με τη διεθνή σοσιαλιστική συνήθεια», την Ημέρα των 
Σοσιαλιστριών. Ο εορτασμός περιορίζεται σε ομιλίες στελεχών του ΣΟΓ και 
πραγματοποιείται τον Απρίλιο

Η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας μετατρέπεται και πάλι σε μια ετήσια αφορμή 
ενασχόλησης του ΚΚΕ και των αριστερών γυναικείων οργανώσεων (Πανελλήνια 
Ένωση Γυναικών, Πανελλαδική Ομοσπονδία Γυναικών) με το λεγόμενο γυναικείο 
ζήτημα

1909
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1946
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Την εποχή του Εμφυλίου, η Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται από την κομμουνιστική 
Πανελλαδική Ομοσπονδία Γυναικών (ΠΔΕΓ). Με την ημέρα συνδυάζεται και η Α΄ 
Συνδιάσκεψη της οργάνωσης στο Βίτσι τον Μάρτιο του 1949. Μετά την ήττα του 
ΔΣΕ, η ΠΔΕΓ μεταφέρει τον εορτασμό στην υπερορία

Παρά κάποιες απόπειρες πολιτικής διεύρυνσης προς το τέλος της περιόδου, η 
Ημέρα της Γυναίκας παραμένει γιορτή των γυναικών της Αριστεράς. Την περίοδο 
αυτήν, την επέτειο την τιμούν συστηματικά τόσο η ΕΔΑ όσο και η Πανελλαδική 
Ένωση Γυναικών και η Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων Γυναικών. Η διεθνής 
ετήσια ενασχόληση με την 8η του Μάρτη ενισχύει τους δεσμούς των αριστερών 
οργανώσεων με την Παγκόσμια Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών, η οποία το 
1960 οργανώνει τον πανηγυρικό εορτασμό των πενήντα χρόνων της Ημέρας της 
Γυναίκας στην Κοπεγχάγη

Με την πτώση της δικτατορίας, την Ημέρα της Γυναίκας την προτείνουν και πάλι οι 
γυναίκες και τα κόμματα της Αριστεράς. Στο κλίμα, ωστόσο, της Μεταπολίτευσης, 
αλλά και στον απόηχο της ανακήρυξης του 1975 σε Διεθνές Έτος της Γυναίκας 
από τον ΟΗΕ, η ημέρα αρχίζει να γίνεται ευρύτερα γνωστή

Στις 16 Δεκεμβρίου, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθετεί κείμενο με τίτλο «Η 
Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και την Παγκόσμια 
Ειρήνη». Την απόφαση καταψηφίζουν οι λεγόμενες δυτικές χώρες

Στις 7 Μαρτίου πραγματοποιείται στα Προπύλαια μεγάλη συγκέντρωση γυναικών 
με πρόσκληση της Επιτροπής Αγώνα για την Αλλαγή του Οικογενειακού Δικαίου. 
Το κάλεσμα το υπογράφουν η Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών, η Κίνηση για την 
Απελευθέρωση των Γυναικών, αυτόνομες γυναικείες φοιτητικές ομάδες και η 
Ομάδα Πρωτοβουλίας Γυναικών ΟΤΕ. Γνωστή ως η «διαδήλωση με τις ομπρέλες», 
η συγκέντρωση αυτή θα θεωρηθεί ιδρυτική στιγμή του μεταπολιτευτικού 
φεμινισμού. Σύντομα, η επέτειος θα γνωρίσει πρωτοφανή διάχυση, οπότε πολλές 
και διαφορετικές εκδοχές (φεμινιστικές, θεσμικές, μιντιακές κ.ο.κ.). Η «κατάχρησή» 
της θα οδηγήσει τα επόμενα χρόνια και στην αμφισβήτησή της
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