
Βιβλία

Κατά τη δεκαετία του 1970 οι φεμινίστριες στην Ελλάδα μπορούσαν να αντλήσουν θεωρία και στοιχεία από μια πολύ μικρή και ποιοτικά 
ισχνή εγχώρια βιβλιοπαραγωγή. Εκτός από το Δεύτερο φύλο της Μπωβουάρ, που κυκλοφορούσε από το 1958, ένας κατάλογος από 
«Βιβλία που αναφέρονται στο γυναικείο πρόβλημα» δημοσιευμένος στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας Γιά τήν ἀπελευθέρωση τῶν 
γυναικῶν (1978) περιλαμβάνει 49 βιβλία, από τα οποία μόνο γύρω στα 10 είχαν συγγραφείς φεμινιστικής θεωρίας (Γκρηρ, Γουντ, 
Μίτσελ, Ρηντ, Ρόουμποθαμ, Γκρουτ, και οι παλαιότερες Γκόλντμαν και Κολλοντάι) –τα υπόλοιπα ανήκαν στους χώρους της ψυχολογίας, 
της ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας, της μαρξιστικής θεωρίας κ.λπ., ορισμένα παρουσίαζαν θέσεις και πολιτικές της διεθνούς και 
της εγχώριας κομμουνιστικής Αριστεράς για τις γυναίκες, ενώ μόλις 6 είχαν ως θέμα τους τη θέση των γυναικών στο ισχύον την εποχή 
εκείνη νομικό και εργασιακό καθεστώς στην Ελλάδα.

Με την εμφάνιση αξιόλογου φεμινιστικού λόγου μέσα από το περιοδικό Σκούπα, τα βιβλία της Εκδοτικής Ομάδας Γυναικών, τις πρώτες 
εγχώριες φεμινιστικές επιστημονικές μελέτες και την όλο και δυναμικότερη παρουσία των φεμινιστριών στο προσκήνιο, η σχετική 
βιβλιοπαραγωγή αυξήθηκε αρκετά στις αρχές της δεκαετίας του 1980, χωρίς ποτέ πάντως να μεταφέρει όλο το εύρος της παραγόμενης 
βιβλιογραφίας στο εξωτερικό. Το κενό συμπλήρωναν εν μέρει οι βιβλιοθήκες φεμινιστριών που έφερναν περιοδικά και βιβλία από το 
εξωτερικό –όπου σπούδαζαν ή ζούσαν. Τέτοιο υλικό συγκροτούσε, για παράδειγμα, τη βιβλιοθήκη της Ομάδας Ξένων Γυναικών, στο 
Σπίτι των Γυναικών.

Παράλληλα με τη θεωρία, στη διαμόρφωση της γυναικείας συλλογικής συνείδησης λειτουργούσε την εποχή κατά πολύ και η λογοτεχνία, 
από γυναίκες συγγραφείς, αλλά όχι μόνο, ελληνόγλωσση και μεταφρασμένη.

Τα βιβλία που παρουσιάζονται εδώ προέρχονται από το στοκ των δύο φεμινιστικών βιβλιοπωλείων της Αθήνας –«Το βιβλίο/Το παιδί», 
μετέπειτα «Σελάνα» και «Το βιβλιοπωλείο των γυναικών»–, από συλλογές γυναικείων ομάδων, καθώς και από προσωπικές βιβλιοθήκες 
γυναικών, που έχουν περιέλθει και φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη του Αρχείου Γυναικών «Δελφύς».
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