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"ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ" 

Καθηγητής κ. Θ. Τσακίρης 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΝΑΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ : 

« Οι ουτοπικές θεωρίες και η θέση των γυναικών». 

 Αθήνα 18/6/2014 

 

Στη διάρκεια των αιώνων  καταγράφηκαν ουτοπικές θεωρίες που προέρχονται από 

διάφορες πολιτισμικές πηγές και γεωγραφικά μήκη και πλάτη και προβάλλουν την 

επιθυμία για ένα καλλίτερο μέλλον1. Οι συγγραφείς τους προτείνουν κάτι εντελώς 

διαφορετικό από την πραγματικότητα που ζουν εκφράζοντας την κριτική τους. Στις 

ουτοπικές θεωρίες βέβαια απαντώνται και προκαταλήψεις  που  έχουν αναφορά στο 

πολιτισμικό περιβάλλον των συγγραφέων και τις οποίες οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να  

ξεπεράσουν. 

Από τη μελέτη της ιστορίας των ουτοπικών θεωριών σε βάθος χρόνου , 

διαπιστώνουμε ότι οι ουτοπικές ιδέες, που αρχικά είναι ανώριμες,  μπορεί να 

επιδράσουν σε διαφορετική έκταση και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα στη 

διάρκεια των οποίων εξελίσσονται ανάλογα εξωτερικές συνθήκες και παράμετροι. Οι 

ιδέες οι ίδιες χρειάζεται να εξελιχθούν, να συντονιστούν με τα αιτήματα και τις 

διεκδικήσεις μεγαλύτερων τμημάτων της κοινωνίας, ώστε να έχουν σημαντική 

απήχηση στην πραγματική ζωή. Ωστόσο υπάρχουν αρνητικές αποτιμήσεις του ρόλου 

των ουτοπικών θεωριών, όπως η κριτική των  Μαρξ και Ένγκελς για το πρώϊμο 

ουτοπικό ρεύμα (Μορ, Μπεϊκον)  η οποία εστιάζει στην αποτυχία του  μέσα στην 

εποχή που εμφανίστηκε, στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα .2  

 

Η ιδέα της εξόδου των γυναικών, του μισού δηλαδή πληθυσμού, από την ιδιωτική 

σφαίρα του σπιτιού τους στο δημόσιο βίο με όρους ισότητας χρειάστηκε  χιλιετίες 

                                                 
1  Ανατόλ Φρανς: «Δίχως τους ουτοπικούς των άλλων καιρών οι άνθρωποι θα εξακολουθούσαν να ζουν 

άθλιοι και γυμνοί στα σπήλαια. Ουτοπικοί χάραξαν τις γραμμές της πρώτης πόλης. …Από γενναιόδωρα 
όνειρα έρχονται ευεργετικές πραγματικότητες. Η ουτοπία είναι η βασική αρχή κάθε προόδου, και η 
απόπειρα για ένα καλύτερο μέλλον». 
2 Μαρξ και Ένγκελς, Κομμουνιστικό Μανιφέστο «Οι πρώτες απόπειρες του προλεταριάτου να επιβάλει 

άμεσα το δικό του ταξικό συμφέρον, που έγιναν σε μια εποχή γενικού αναβρασμού, στην περίοδο της 
ανατροπής της φεουδαρχικής κοινωνίας, απέτυχαν αναγκαστικά, γιατί το ίδιο το προλεταριάτο δεν είχε 
ακόμα εξελιχθεί και γιατί έλειπαν οι υλικοί όροι της απελευθέρωσής του, που είναι ακριβώς το προϊόν 
της αστικής εποχής. Η επαναστατική φιλολογία που συνόδευε τα πρώτα αυτά κινήματα του 
προλεταριάτου, είναι στο περιεχόμενο της αναγκαστικά αντιδραστική. Κηρύχνει ένα γενικό ασκητισμό 
και μια χοντροκομμένη ισοπέδωση.»  
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στην κυριολεξία για να επιδράσει καταλυτικά στην πραγματική ζωή. Ο σωστός ρόλος 

των γυναικών συμπεριλαμβάνεται, χωρίς να έχει πάντα ιδιαίτερα σημαντική θέση στο 

όλο έργο, σε πολλές ουτοπικές θεωρίες που αναζητούν τις όψεις ενός καλλίτερου 

μέλλοντος και μιας διαφορετικής κοινωνίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη ότι οι 

κλασσικοί ουτοπιστές είτε καταργούν την οικογένεια και κάνουν δίκαια τις γυναίκες 

ίσες ή διατηρούν την οικογένεια και μαζί στον ένα ή τον άλλο βαθμό, την κατώτερη 

θέση της γυναίκας.3  Όμως ακόμα και στην περίπτωση που διατηρούν την οικογένεια, 

τα περιορισμένα δικαιώματα που πρόβλεψαν κάποιες από τις ουτοπικές θεωρίες, 

μέσα στις συνθήκες της εποχής τους, αξίζει να επισημανθούν. 

Χρειάστηκε πάντως να φτάσουμε  στο 19ο και στον 20ο αιώνα μετά από μεγάλες 

κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές καθώς και μακρόχρονες δυναμικές διεκδικήσεις 

των γυναικών, για να αντιστοιχηθούν στη μακραίωνη εξέλιξή τους οι θεωρίες και οι 

ιδέες που προάγουν την ισότητα , φιλοσοφικές , κοινωνικές, πολιτικές, με τους 

θεσμούς και την πράξη. Πραγματική πρόοδος για την εκπαίδευση των γυναικών 

σημειώθηκε στη Δύση το 19ο αιώνα με τη δημιουργία αρχικά θρησκευτικών σχολείων 

θηλέων. Μόλις το 1848 άνοιξε για πρώτη φορά στο Λονδίνο το Queens College, 

επίσης θηλέων . Συνδικαλιστικά η προσπάθεια απέδωσε στα 1871 με την απόφαση 

της Α’ Διεθνούς να δημιουργηθούν γυναικεία τμήματα μέσα στους κόλπους των 

εργατικών σωματείων: Στα 1893, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία παραχωρούσαν 

πλήρες εκλογικό δικαίωμα στις γυναίκες.  Στα 1907, οι Φιλανδές κέρδισαν πλήρες 

δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι και εκλέχτηκαν στη Φιλανδία οι πρώτες στον 

κόσμο βουλευτίνες. 

Η εργασία αυτή αναφέρεται σε ευρύτερα γνωστές θεωρίες με ουτοπικά 

χαρακτηριστικά, μερικές από τις οποίες περιέλαβαν ιδέες για  αλλαγές στη θέση της 

γυναίκας  στη μελλοντική κοινωνία, συναντώντας έτσι με ένα ταξίδι στο χρόνο τις 

φεμινιστικές διεκδικήσεις4. Η εργασία  ανατρέχει στο διάστημα από την αρχαία εποχή 

μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Τότε, κάτω από ιστορικές αλλαγές και 

κοινωνικοοικονομικούς μετασχηματισμούς, άρχισαν να  δημιουργούνται νέοι θεσμοί 

και να τροποποιούνται σημαντικά οι όροι συμμετοχής της γυναίκας στο δημόσιο βίο 

και στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.  

                                                 
3 Lyman Tower Sargentt. Women in Utopia: Classical eutopians either abolish the family and make 

women fairly equal (Plato and Campanella) or maintain the family and make women definitely inferior 
(More and Bacon and most Utopias since 1850). 
4
 Θαν. Τσακίρη Καποδ/κό Παν/μιο «Φεμινισμός»: «Ο βασικότερος ορισμός της λέξης «φεμινισμός» είναι 

η αναγνώριση πως , στην ουσία σε όλες τις εποχές και σε όλους τους τόπους, οι άνδρες και οι γυναίκες 
δεν έχουν την ίδια δύναμη τόσο στην κοινωνία όσο και πάνω στην ίδια τους τη ζωή και πως το λογικό 
επακόλουθο είναι η διεκδίκηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.» 
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Ουτοπικές θεωρίες που αναφέρθηκαν διαχρονικά στη θέση της γυναίκας. 

Από τη μακρινή Ανατολή προέρχονται πολύ γνωστές σήμερα αρχαίες θεωρίες όπως 

ο Ταοϊσμός από την Κίνα και ο Theravada Βουδισμός από την Ινδία του 5ου π.Χ 

αιώνα, που μπορούμε να τις δούμε υπό το πρίσμα της ουτοπίας. Η Ταοϊκή Ουτοπία 

προτρέπει τους ανθρώπους να φτιάξουν «μια μικρή χώρα χωρίς πολλούς 

ανθρώπους». 5 Στις χώρες προέλευσης των μεγάλων αυτών θεωριών, στον ένα ή 

τον άλλο βαθμό, οι γυναίκες ήσαν υπό επιτήρηση, θεσμικά κατώτερες και 

αποτελούσαν βάρος ακόμα και μέσα στην οικογένεια, χωρίς πρόσβαση στην 

εκπαίδευση και στο δημόσιο βίο.  Τα ίδια τα πνευματικά ρεύματα δέχονταν ότι 

υπάρχουν βιολογικές και φυσικές διαφορές αλλά θεώρησαν τη γυναίκα ισότιμα 

χρήσιμη στο σύνολο. Στην Κίνα η διαφορά των φύλων απεικονίζεται στο Ταοϊκό 

σύμβολο  γίν/γιάνκ, όπου μέσα στον κύκλο  που ισορροπούν, το σκοτεινό σχήμα 

αντιπροσωπεύει  το παθητικό, το υποχωρητικό και το θηλυκό στοιχείο, ενώ το  

φωτεινό σχήμα αντιπροσωπεύει το ενεργητικό, επιθετικό και το αρσενικό, χωρίς 

κανένα από τα δύο στοιχεία να θεωρείται υποκείμενο στο άλλο. Μέσα στις κακές 

συνθήκες που επικρατούσαν,  γυναίκες προσέφευγαν στον Ταοϊσμό επειδή τις 

θεωρούσε άξιες για εκπαίδευση, για αναζήτηση πνευματικής ολοκλήρωσης πέρα 

από τα οικογενειακά τους καθήκοντα,  τους έδινε δυνατότητα να ζήσουν σε 

μοναστήρια ή ακόμα και να αναλάβουν ιερατικό ρόλο. Η φιλοδοξία  ωστόσο κάποιων 

γυναικών να αναλάβουν τον αντρικό ρόλο του πολιτικού ηγέτη προσέκρουε στο 

εμπόδιο ενός διαδεδομένου φόβου ότι θα διατάρασσαν την κοσμική αρμονία και θα 

δημιουργούσαν χάος.6   

Ουτοπική θεωρία που  προτείνει τη ριζική αλλαγή του καθιερωμένου κοινωνικά 

ρόλου των γυναικών βρίσκουμε στην Αθήνα μετά την ολοκληρωτική της ήττα στον 

Πελοποννησιακό πόλεμο, στο σύγγραμμα του Πλάτωνα,  Πολιτεία (περίπου 380  

π.Χ ). Οι γυναίκες της Αθήνας του 5ου  και 4ου αιώνα ήταν σε κατάσταση νομικής και 

οικονομικής κατωτερότητας σε καταναγκασμό και έγκλειστες στο σπίτι,  σε 

                                                 
5
 Tao Te Ching στρ. 80. Το καλλίτερο κράτος είναι μικρό, χωρίς πάρα πολλούς ανθρώπους, που έχουν 

κάθε εργαλείο που θα μπορούσαν να χρειαστούν και δεν χρησιμοποιούν πολλά, καλές μεταφορές και 
προτιμούν να περπατούν,…. 

6  Gender Difference in History. Women in China and Japan.: «Within Taoism, then, women were able 

to seek spiritual fulfillment beyond their family duties. Some joined convents, others gathered with men 
to discuss philosophy and religion, a few became Taoist adepts. ….This pervasive fear that women 
could bring chaos by upsetting the cosmic harmony was an obstacle for women who aspired to male 
political leadership.» 
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δυσμενέστερη δηλαδή θέση από τις γυναίκες πολλών άλλων ελληνικών πόλεων της 

εποχής εκείνης και ιδιαίτερα της Σπάρτης ή  από τις γυναίκες της ελληνιστικής και της 

ρωμαϊκής Αθήνας μεταγενέστερα. Όμως προς τα μέσα του 4ου αιώνα, όπως σχολίαζε 

ο ρήτορας Δημοσθένης, λόγω της φτώχιας στην οποία είχε περιέλθει η Αθήνα οι 

γυναίκες πλέον εργάζονταν ως νοσοκόμες, στη μεταποίηση του μαλλιού και στη 

συλλογή σταφυλιών.   

 Οι απόψεις του Πλάτωνα για τη σχέση «αρχόντων και αρχομένων» μεταξύ ανδρών 

και γυναικών7 δεν απέχουν από αυτές που κυριαρχούν στην πόλη του , όμως στην 

ιδανική Πολιτεία επιφυλάσσει για τη γυναίκα ισότιμη θέση στην τάξη των φυλάκων.8 

Στην ουτοπική Πολιτεία του ο Πλάτωνας προβλέπει τις εξής διαχωρισμένες τάξεις:  

την τάξη  των δημιουργών που έχουν λάβει βασική μόρφωση και ασκούν τα 

επαγγέλματα,  την τάξη των φυλάκων – επίκουρων που είναι οι υπερασπιστές της 

πολιτείας  και των φυλάκων φιλοσόφων, από τους οποίους ένας φιλόσοφος 

αναδεικνύεται σε βασιλιά.  

Για τους φύλακες προβλέπεται  η κατάργηση του θεσμού του γάμου και κατοχής 

περιουσίας, καθώς και η ανάθεση της φροντίδας των παιδιών στην κοινότητα. Οι 

γυναίκες συμμετέχουν σε μικρότερη αναλογία από τους άνδρες,  λαμβάνουν όμως 

την ίδια εκπαίδευση και ασκούν τα ίδια διοικητικά, στρατιωτικά και άλλα καθήκοντα 

όπως η ιατρική ο αθλητισμός, η φιλοσοφία.  

 

Στην άλλη μεριά της Μεσογείου, αρχίζοντας από την Ιουδαία του 8ο π.χ αιώνα9, μια 

σειρά θρησκευτικοί στοχαστές περιέγραψαν ουτοπίες και οι προφήτες δίδαξαν για 

την αγάπη, την ταπεινότητα και τη λατρεία της κοινής θεότητας.   

 Στον πρώτο μ.Χ. αιώνα, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη ο Ιησούς μίλησε για την 

Βασιλεία του Θεού στη Γη.  

Από το μεγάλο αριθμό αγίων και οσίων γυναικών, διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες 

έπαιξαν ρόλο στην επικράτηση του Χριστιανισμού. Την αντίληψη όμως των 

                                                 
7  Πλάτωνας Νόμοι σ. 917: 

«κρείττους δὲ οἱ ἀμείνους τῶν χειρόνων,πρεσβῦταί τε ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν εἰπεῖν τῶν νέων, διὸ καὶ γονῆς 

 κρείττουςἐκγόνων, καὶ ἄνδρες δὴ γυναικῶν καὶ παίδων, ἄρχοντές τε ἀρχομένων»  
 

8
 Διαδραστικά Σχολικά βιβλία.Ενότητα 5:Η θέση των γυναικών στην ιδανική Πολιτεία: «Στο 5ο βιβλίο 

της Πολιτείας (Πολιτεία, Ε, 449a-471c), ο Πλάτων υποστηρίζει πως οι φυσικές δυνάμεις και 
ικανότητες έχουν κατανεμηθεί εξίσου στα δύο φύλα. H μόνη εκ φύσεως διαφορά μεταξύ ανδρών και 
γυναικών είναι αυτή που αφορά στη διαδικασία της αναπαραγωγής, η οποία όμως δε θέτει φραγμό 
στις γυναίκες για ίση συμμετοχή στις υψηλότερες θέσεις μέσα στην «ιδανική» πολιτεία. Κατά τον 
Πλάτωνα, το φύλο δεν έχει καμία σχέση με τη διανοητική ανάπτυξη και τις ατομικές ικανότητες των 
προσώπων.» 

9Σημειώσεις για Ουτοπίες και Δυστοπίες. Θ. Τσακίρη: «Ο πιο παλιός ουτοπιστής στοχαστής ήταν ο 

βοσκός και φρουτοσυλλέκτης Άμος, ο οποίος τον 8ο αιώνα π.Χ. αγωνίστηκε εναντίον της διαφθοράς 
των αρχουσών ελίτ του Ισραήλ και εναντίον της άγριες εκμετάλλευσης των τιμίων εργατών”. 

http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=krei%2Fttous&la=greek&can=krei%2Fttous0&prior=yeu/dhtai
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=de%5C&la=greek&can=de%5C1&prior=krei/ttous
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=oi%28&la=greek&can=oi%280&prior=de/
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=a%29mei%2Fnous&la=greek&can=a%29mei%2Fnous0&prior=oi(
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn1&prior=a)mei/nous
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=xeiro%2Fnwn&la=greek&can=xeiro%2Fnwn0&prior=tw=n
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=presbu%3Dtai%2F&la=greek&can=presbu%3Dtai%2F0&prior=xeiro/nwn
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=te&la=greek&can=te0&prior=presbu=tai/
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=w%28s&la=greek&can=w%28s0&prior=te
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=e%29pi%5C&la=greek&can=e%29pi%5C0&prior=w(s
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=e)pi/
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=pa%3Dn&la=greek&can=pa%3Dn0&prior=to/
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=ei%29pei%3Dn&la=greek&can=ei%29pei%3Dn0&prior=pa=n
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn2&prior=ei)pei=n
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=ne%2Fwn&la=greek&can=ne%2Fwn0&prior=tw=n
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=dio%5C&la=greek&can=dio%5C0&prior=ne/wn
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=dio/
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=gonh%3Ds&la=greek&can=gonh%3Ds0&prior=kai/
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=krei%2Fttous&la=greek&can=krei%2Fttous1&prior=gonh=s
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=krei%2Fttous&la=greek&can=krei%2Fttous1&prior=gonh=s
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=e)kgo/nwn
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=a%29%2Fndres&la=greek&can=a%29%2Fndres0&prior=kai/
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=dh%5C&la=greek&can=dh%5C0&prior=a)/ndres
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=gunaikw%3Dn&la=greek&can=gunaikw%3Dn0&prior=dh/
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C2&prior=gunaikw=n
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=pai%2Fdwn&la=greek&can=pai%2Fdwn0&prior=kai/
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=a%29%2Frxonte%2Fs&la=greek&can=a%29%2Frxonte%2Fs0&prior=pai/dwn
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=te&la=greek&can=te1&prior=a)/rxonte/s
http://nlp.perseus.tufts.edu/hopper/morph.jsp?l=a%29rxome%2Fnwn&la=greek&can=a%29rxome%2Fnwn0&prior=te
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χριστιανικών χρόνων για τη θέση της γυναίκας  έχει καθορίσει η  κατά την  Παλαιά 

Διαθήκη δημιουργία της Εύας από το πλευρό του Αδάμ. Oι περισσότερες 

χριστιανικές εκκλησίες  δεν επιτρέπουν ακόμη στις γυναίκες να γίνονται ιερείς, από 

την αρχή όμως τις δέχονται στο μοναστικό βίο.  

Οι χριστιανές που νόμισαν κατά τους πρώτους χρόνους ότι το κήρυγμα για την εν 

Χριστώ ισότητα10  αφορούσε και τη θέση των γυναικών μέσα στην κοινωνία και 

επιχείρησαν να βγάλουν μέσα στις εκκλησίες το κάλυμμα από το κεφάλι τους, έλαβαν 

αυστηρή απάντηση από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο 11 που τους έδειξε πως η θέση 

τους είναι υπό τον άνδρα.  

 

Στα πλαίσια της κυρίαρχης  δοξασίας του προπατορικού αμαρτήματος και ακόμα πιο 

ακραία κινείται ο Άγιος Αυγουστίνος (354-430 μ.Χ.) στο ουτοπικό έργο του «Η 

Πολιτεία του Θεού». Στο έργο αυτό αναφέρει πως ο άνθρωπος ως διφυής που είναι 

αποτελούμενος από σώμα και πνεύμα, είναι πολίτης δύο πόλεων, της πόλης όπου 

γεννήθηκε και της πόλης του Θεού, οι δε γυναίκες δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για 

την αναπαραγωγή και η  καταδίωξη του Αδάμ από τον παράδεισο οφειλόταν 

αποκλειστικά σε λάθος της Εύας.  

 Τις φαντασιώσεις της Βασιλείας των Ουρανών ως μοναδικό δυνατό πρότυπο, που 

εξέφραζαν οι ουτοπικές θεωρίες την περίοδο του Μεσαίωνα διαδέχθηκαν οι  νέες 

ουτοπίες της Αναγέννησης που περιέγραφαν έναν «εξευγενισμένο Παράδεισο».  

 

   

Ξυλογραφία: Η Ουτοπία του Τόμας Μορ 

 

                                                 

10Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτες επιστολή, 3:28 : «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος 

οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ "  

11 Αποστόλου Πάυλου Α´ προς Κορινθίους  επιστολή:  «Θέλω δε να εξεύρητε, ότι η κεφαλή παντός 
ανδρός είναι ο Χριστός. κεφαλή δε της γυναικός, ο ανήρ. κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Πάσα δε  γυνή 
προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλήν ασκεπή, καταισχύνει την κεφαλήν εαυτής.»  
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Τον όρο «ουτοπία», ο οποίος προήλθε από τα ελληνικά, οφείλουμε στον Σερ Τόμας 

Μορ    Λόρδο Καγκελάριο του βασιλιά Ερρίκου Η΄ της Αγγλίας ο όποίος τον έστειλε 

στην εκτέλεση το 1535 για τις πολιτικές θέσεις του.  

Ο Μορ έδωσε το όνομα «Ουτοπία» στο έργο του που είναι μια πραγματεία πολιτικής 

φιλοσοφίας και μαζί μυθοπλασία. Αναφέρεται σε μια μυθική νησιωτική κοινωνία μια 

θρησκευτικά πλουραλιστική, παγανιστική  πόλη-κράτος, επιλεγόμενη κομουνιστική 

μιας και η κοινοτική ιδιοκτησία έχει αντικαταστήσει την ιδιωτική, η οποία κυβερνάται 

με τον Λόγο και αντιπαραβάλλεται με την συγκρουσιακή κοινωνική ζωή των 

ευρωπαϊκών κρατών. Η εκπαίδευση παρέχεται από το κράτος. Οι άνδρες και οι 

γυναίκες εκπαιδεύονται κατά τον ίδιο τρόπο. 12 

Παρ’ όλο που προβλέπεται οι γυναίκες να δουλεύουν όπως και οι άνδρες, στον 

καταμερισμό οι γυναίκες αναλαμβάνουν  τις οικιακές εργασίες. Η ανατροφή των 

παιδιών ανατίθεται και στα δύο φύλα, αλλά οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αποτελούν 

καθήκον των γυναικών. Ο Μορ δεν μπορεί εν τέλει να ξεφύγει από το  

πατερναλιστικό πρότυπο. Η οικογένεια στην Ουτοπία του βρίσκεται για παράδειγμα, 

κάτω από τον έλεγχο του πρεσβύτερου ανδρός συγγενούς και η γυναίκα μια φορά το 

χρόνο γονατίζει μπροστά στο σύζυγό της για να  εξομολογηθεί όλες της τις αμαρτίες.  

Μετά το Μορ ακολούθησαν μια σειρά  ουτοπιστές. 

Γύρω στο 1602 στα χρόνια της Ιεράς Εξέτασης ο Τομμάζο Καμπανέλλα , δάσκαλος 

και  διωκόμενος μοναχός, έγραψε την Ηλιούπολη. Στο έργο του αυτό περιγράφει μια 

θεοκρατική κοινωνία όπου τα αγαθά, οι γυναίκες και τα παιδιά «κατέχονται από 

κοινού». Οι πολίτες διακρίνουν την έννοια της Αγάπης μεταξύ ανδρών και γυναικών 

με βάση τη φιλία και το σεβασμό περισσότερο από τη σεξουαλική έλξη.  

 Οι ριζοσπαστικές προτάσεις του Μορ και των περισσότερων ουτοπιστών, αν και 

ουτοπικές, ενέπνευσαν έναν περίπου αιώνα αργότερα κοινωνικά και πολιτικά 

κινήματα να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη. Στη Βρετανία έδρασαν έντονα 

κατά τη διάρκεια του Αγγλικού εμφυλίου πολέμου (1649) οι Σκαπανείς - 

προτεστάντες που υποστήριξαν μαχητικά ένα είδος αγροτικού κομμουνισμού με 

μικρές αγροτικές κοινότητες -  καθώς και οι Ισοπεδωτές που την ίδια εποχή 

                                                 

12
 Thomas More's Utopia – education. Publisher: George Routledge & Sons 1885 

«It is ordinary to have public lectures every morning before daybreak; at which none are obliged to 
appear but those who are marked out for literature; yet a great many, both men and women of all ranks, 
go to hear lectures of one sort or other, according to their inclinations.» 
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αγωνίζονταν για την ισότητα ενώπιον του νόμου, στην οποία είχαν περιλάβει και την 

ισότητα ανδρών και γυναικών.    

Το 1619 ο γερμανός Γιόχαν Βαλεντίν Αντρέε (μαθηματικός, σατιρικός, ποιητής, 

θεατρικός συγγραφέας) γράφει για την ουτοπική κοινότητα λογίων τεχνιτών 

Χριστιανούπολη, όπου οι γυναίκες δεν υπολείπονται από τον άνδρα. Εργάζονται στη 

βιομηχανία στην παραγωγή υφασμάτων, χαλιών, στο ράψιμο, κέντημα κλπ που 

μάθανε στα εκκλησιαστικά σχολεία όπου φοιτούν, κύριο καθήκον τους είναι το 

πλύσιμο και οι δουλειές στο σπίτι. Έξω από το σπίτι δεν έχουν δικαίωμα λόγου.  

Ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέικον (1561 – 1626) με το όραμα που διατύπωσε στο 

διήγημά του «Η Νέα Ατλαντίς» για  έναν ουτοπικό Νέο Κόσμο στη Βόρειο Αμερική 

συνέβαλλε με τη σειρά του στη θεωρία της τεχνοκρατίας και την ανάδειξη της 

επιστήμης σε λόγο εξουσίας. Περιέγραψε μια γη όπου θα υπήρχε θρησκευτική 

ελευθερία , είναι δε ανοιχτή η συζήτηση για το βαθμό επίδρασής του, κυρίως με το 

πνεύμα του έργου του, σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως στην κατάργηση της 

δουλείας, στο χωρισμό κράτους  εκκλησίας, στην ελευθερία της έκφρασης και στα 

δικαιώματα της γυναίκας. Συγκεκριμένα για τις γυναίκες, οι ευθείες αναφορές  είναι 

λίγες , όπως για παράδειγμα ότι δεν επιτρέπεται να παντρεύονται πριν τα 18. 

Φτάνουμε έτσι στο 18ο αιώνα και στις μεγάλες αλλαγές που φέρνει ο Διαφωτισμός 

μαζί με νέα οράματα για τη «γη της επαγγελίας». Η εποχή  όπου, όπως έλεγε ο 

Χέγκελ, ο κόσμος στέκονταν επιτέλους με το κεφάλι, αφήνοντας πίσω την κυριαρχία 

της εκκλησίας και τις δεισιδαιμονίες. Στη δική μας ιστορία συναντούμε το έργο του 

οραματιστή, μάρτυρα επαναστάτη  Ρήγα Φεραίου (1757 -1798). Ο Ρήγας στο έργο 

του συνιστά τη συνεργασία των λαών για την εδραίωση και προκοπή μιας 

δημοκρατικής πολιτείας του Βαλκανικού χώρου και αποδίδει  την απόφαση των 

Ελλήνων να συγκροτήσουν μια δημοκρατική πολιτεία, θεμελιωμένη στις αρχές του 

δικαίου και της ισότητας. Ο Ρήγας επισημαίνει την αναγκαιότητα της μόρφωσης 

όλων, αρσενικών και θηλυκών, καθώς η εκπαίδευση είχε ιδιαίτερο ρόλο στο σχέδιό 

του 13 και ενώ οι συνθήκες για το γυναικείο φύλο ήταν σύνθετες και δύσκολες.14. 

                                                 
13  Ρήγας Φεραίος "Νέα Πολιτική Διοίκησις. Δίκαια του Ανθρώπου και του Πολίτου", ‘Αρθρο 22 : "Όλοι 

χωρίς εξαίρεσιν, έχουν χρέος να ηξεύρουν γράμματα. Η πατρίς έχει να καταστήση σχολεία εις όλα τα 
χωρία διά τα αρσενικά και θηλυκά παιδιά. Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή, με την οποίαν 
λάμπουν τα ελεύθερα έθνη. Να εξηγούνται οι παλαιοί ιστορικοί συγγραφείς. Εις δε τας μεγάλας πόλεις 
να παραδίδεται η γαλλική και η ιταλική γλώσσα. Η δε ελληνική να είναι απαραίτητος".» 
14 Έφη Αβδελά. Η ιστορία του φύλου στην Ελλάδα, από τη διαταραχή στην ενσωμάτωση?: Στην Ελλάδα 

«αγνοήθηκαν ερωτήματα σχετικά με τις επιδράσεις της βαλκανικής και Οθωμανικής διάστασης, που 
μόλις έχουν αρχίσει να τίθενται, ενώ δεν έχει ακόμη θιγεί το θέμα της θρησκείας στην ιστορική 
κατασκευή του φύλου». 
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Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση δεν το είχαν ακόμα κατακτήσει οι 

γυναίκες πουθενά. Η γαλλική επανάσταση που εξελισσόταν την ίδια εποχή και 

αποτελούσε πηγή έμπνευσης για το Ρήγα Φεραίο, δεν τους το έδωσε παρ’ όλη τη 

συμμετοχή των γυναικών σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Με την παρουσία και την 

επιμονή τους, το 1792 και 93 ψηφίστηκαν νόμοι που έδωσαν  στις γυναίκες 

οικογενειακά δικαιώματα, όπως πρόσβαση στα κοινά αγαθά καθώς και στην ίδια 

γονεακή ευθύνη με τον πατέρα πάνω στα παιδιά και στο δικαίωμα για ισότιμο 

συναινετικό ή μη διαζύγιο. Ενώ όμως διεκδίκησαν επίμονα να φορέσουν τη ροζέτα 

της επανάστασης,  αυτό αποκλείστηκε για τις γυναίκες για να μην τους δώσει 

πρόσβαση σε πολιτικά δικαιώματα, με την άνοδο δε του Μ. Ναπολέοντος το 1801, το 

Συμβούλιο του Κράτους αποφάσισε ότι με τα όποια δικαιώματα πήραν, απέκτησαν 

κακές συνήθειες  και καταστράφηκε η εξουσία του συζύγου. ‘Ετσι οι γυναίκες 

βρέθηκαν στη θέση που είχαν πριν την επανάσταση. 

 

Τα υπάρχοντα συστήματα αποκήρυξε  ο ουτοπικός σοσιαλιστής φιλόσοφος και 

διανοητής Σάρλ Φουριέ (1772-1837) κάνοντας κριτική και στη γαλλική επανάσταση. 

Ο Φουριέ   θεωρούσε ότι τα ένστικτα του ανθρώπου σωστά διοχετευμένα θα 

οδηγούσαν στην κοινωνική αρμονία. Για να επιτευχθεί αυτό, έπρεπε να 

καταστραφούν αρκετοί από τους πλασματικούς περιορισμούς του πολιτισμού. Η 

κοινωνική οργάνωση για μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν κυρίως αγροτική, με συστηματική 

διαμόρφωση σε οικονομικές ομάδες 1600 ανθρώπων, που θα ζούσαν όλοι μαζί σε 

κτίρια ονομαζόμενα φαλανστήρια, οι δουλειές θα μοιράζονταν σύμφωνα με τις 

φυσικές τάσεις του κάθε μέλους, η τροφή θα ήταν άφθονη και στα απόμακρα ακόμα 

χωριά θα υπήρχε όπερα όπως του Παρισιού. Στο βιβλίο του «Θεωρία των τεσσάρων 

κινήσεων» (1809) περιέγραφε την  ουτοπία του και έδινε από τους πρώτους τον 

ορισμό όχι μόνο για το «κοινωνικό ζήτημα» αλλά και για το «γυναικείο ζήτημα».15 Στο 

όραμά του για την ελεύθερη και πλήρως μη καταπιεστική κοινωνία του, κεντρική θέση 

είχε η κριτική για το θεσμό του γάμου και της οικογένειας. Την ανάλυσή του 

ολοκλήρωνε με την διαβεβαίωση ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία πραγματική 

κοινωνική πρόοδος μέχρι τη χειραφέτηση των γυναικών στην ιδιωτική τους ζωή και 

στο χώρο εργασίας. 

                                                 
15 Φουριέ «Θεωρία των τεσσάρων κινήσεων» (1809)¨Η κοινωνική πρόοδος και οι αλλαγές της ιστορικής 

περιόδου λαμβάνουν χώρα σε αναλογία με το προχώρημα των γυναικών προς την ελευθερία και η 
κοινωνική υποχώρηση συμβαίνει σαν αποτέλεσμα της μείωσης της ελευθερίας των γυναικών. Η έκταση 
των προνομίων των γυναικών είναι βασική αιτία της κοινωνικής προόδου.  
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Το φαλανστήριο του Φουριέ 

 

Ουτοπικός σοσιαλιστής είναι και ο δούκας του Σαιν Σιμόν (1760-1825) που 

θεωρείται ως ο πατέρας του γαλλικού σοσιαλισμού. Ο Σαιν Σιμόν στην εποχή του 

Διαφωτισμού οραματίστηκε ένα νέο τύπο κοινωνίας οικοδομημένο στη βάση του 

ορθολογισμού και της επιστήμης και  βασισμένο στην αρχή της τέλειας ισότητας και 

στη συνεργασία μεταξύ των Ανθρώπων. Τα προνόμια της αριστοκρατίας και της 

βασιλείας θα αίρονταν για να δοθεί τέλος στη φεουδαρχία και να πάψει η 

αριστοκρατία να ζει σε βάρος της κοινωνίας .  

Στο κέντρο της θεωρίας του έθεσε το «γυναικείο ζήτημα» και το κίνημα του 

σαινσιμονισμού  συνέβαλε στον εμπλουτισμό της επιχειρηματολογίας του 

φεμινισμού κατά τη δεκαετία του 1830. Ωστόσο ο όρος «ελεύθερη γυναίκα» 

μεταφράστηκε από τις αρχές σε κοινή γυναίκα και αυτή είναι μια από τις κατηγορίες 

που απαγγέλθηκαν  στις σαινσιμονίστριες όταν προσήχθησαν σε δίκη. Χάρη στο 

κίνημα του σαινσιμονισμού το 1861 είχαμε στη Λυών την πρώτη γυναίκα που πέρασε 

με επιτυχία τις εξετάσεις και έλαβε το μπακαλορεά της. 

 

Οι Μαρξ και Ένγκελς εκθέτουν το πολιτικό τους όραμα για πρώτη φορά το 1848 στο 

Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος . Το κείμενο  εκφράζει την ανάδυση και 

συγκρότηση μιας νέας  κοινωνικής δύναμης και των νέων κοινωνικών οραμάτων16 

που έρχονται να  πάρουν τη θέση των οραμάτων της Γαλλική Επανάστασης και του 

Διαφωτισμού. Στο Μανιφέστο  ωστόσο  οι Μαρξ και Ένγκελς περιέλαβαν κριτική 

στους Φουριέ και Σαιν Σιμόν η οποία έχει ως υπόβαθρο την επιστημονική 

εγκυρότητα των  αναλύσεων και προτάσεων τους που αντιπαραθέτουν στην 

«ανυπαρξία» πολιτικής στρατηγικής από τη μεριά των ουτοπιστών σοσιαλιστών. Οι 

                                                 
16 Ενδεικτική είναι η διάσημη πρώτη φράση της εισαγωγής του Μανιφέστου : « Ένα φάντασμα πλανιέται 

στην Ευρώπη. Το φάντασμα του κομμουνισμού» (Μαρξ-Ένγκελς 2004 
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Μαρξ και Ένγκελς σε κάθε περίπτωση δεν απορρίπτουν τους ουτοπικούς 

σοσιαλιστές συλλήβδην και αναγνωρίζουν τη συμβολή τους στο επίπεδο της 

διατύπωσης κάποιων ουτοπικών μεν  αλλά εν τέλει χρήσιμων προτάσεων για  την 

τάση κατάργησης των ταξικών αντιθέσεων στη μελλοντική κοινωνία. Δεν κάνουν 

όμως καμία αναφορά στο γυναικείο ζήτημα που είχαν έντονα αναδείξει οι ουτοπικοί 

σοσιαλιστές. Αργότερα ο Ένγκελς στο σύγγραμμά του «Ουτοπιστικός σοσιαλισμός 

και επιστημονικός σοσιαλισμός» εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του  για τον 

καθοριστικό ρόλο της χειραφέτησης της γυναίκας στη γενική χειραφέτηση, όπως 

διακηρύσσεται από το Φουριέ στο έργο του17 . 

Στα κείμενα του Μαρξ η αναφορά στο γυναικείο φύλο γίνεται μέσω της ανάλυσης για 

την πάλη των τάξεων.18 Η μεγάλη επίδραση του Μαρξ στο γυναικείο ζήτημα ξεκινά 

από τα θέματα της εργασίας. Χαρακτηριστικές είναι οι διεκδικήσεις της Πρώτης 

Διεθνούς (1864 – 1866) για τη διάρκεια και τους όρους εργασίας όπου οι 

εργαζόμενες γυναίκες τέθηκαν σε ίση μοίρα με τους άνδρες.
19

 

 

 

 

                                                 
17  Ένγκελς, «Ουτοπιστικός σοσιαλισμός και επιστημονικός σοσιαλισμός» : Πιο αριστοτεχνική ακόμα 

είναι η κριτική του (Φουριέ) για τη μορφή που έδωσε η αστική τάξη στις σεξουαλικές σχέσεις και τη θέση 
της γυναίκας στην αστική κοινωνία. Είναι ο πρώτος που αποφαίνεται πως σε μια δοσμένη κοινωνία ο 
βαθμός χειραφέτησης της γυναίκας είναι το φυσικό μέτρο της γενικής χειραφέτησης 
 
18 Μαρξ, «Κεφάλαιο», Τομ. 1: Η εργασία συνεπώς των γυναικών και των παιδιών ήταν το πρώτο 

πράγμα που αγοράστηκε από τους καπιταλιστές που χρησιμοποιούσαν μηχανές. Αυτή η μεγάλη 
δεξαμενή εργατικής δύναμης μεταβλήθηκε αμέσως σε ένα μέσο για την αύξηση του αριθμού των 
μισθωτών εργατών, δίνοντας ρόλο, κάτω από την άμεση κυριαρχία του κεφαλαίου, σε κάθε μέλος της 
εργατικής οικογένειας, χωρίς καμιά διάκριση φύλου ή ηλικίας. Η αναγκαστική εργασία ιδιοποίησε προς 
όφελος των καπιταλιστών όχι μόνο τους χώρους που έπαιζαν τα παιδιά, αλλά επίσης και τους χώρους 
ελεύθερης εργασίας στο σπίτι μέσα σε υποφερτά όρια, για την υποστήριξη της οικογένειας.  

19 Στα Πρακτικά του Γενικού Συμβουλίου της Πρώτης Διεθνούς, 1864 – 1866, σ. 342-3 ο περιορισμός 

της εργάσιμης μέρας αναδείχθηκε στην  προϋπόθεση, χωρίς την οποία όλες οι προσπάθειες για 
βελτίωση και χειραφέτηση θα αποδειχθούν άκαρπες και πρότειναν οκτώ ώρες εργασίας σαν το νόμιμο 
όριο της εργάσιμης μέρας. «Χρειάζεται να επανακτήσουμε την υγεία και την φυσική ενέργεια της 
εργατικής τάξης, δηλαδή, του βασικού σώματος κάθε έθνους, όπως επίσης και να τους εγγυηθούμε την 
δυνατότητα πνευματικής ανάπτυξης, κοινωνικής συναναστροφής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης..» 
«Η παράγραφος αυτή αναφέρεται μόνο σε ενήλικα άτομα, άντρες και γυναίκες, όπου οι τελευταίες παρ' 
όλα αυτά θα πρέπει να εξαιρεθούν αυστηρά από κάθε είδους βραδινή εργασία και κάθε είδους εργασία 
που βλάπτει την λεπτότητα του φύλου ή εκθέτει τα σώματά τους σε δηλητηριώδη και κάθε είδους 
επιβλαβή περιβάλλοντα. Σαν ενήλικα άτομα αντιλαμβανόμαστε όλα τα άτομα που έχουν φτάσει ή 
ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας τους» (ίδιο σ. 343) 
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