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ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ 

1830: Ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους – 1900 

Η μόρφωση των γυναικών γίνεται σημαία για τις γυναίκες που 

ενδιαφέρονται για την εξέλιξη των ομοφύλων τους. Χωρίς η μόρφωση των 

κοριτσιών να είναι απαγορευμένη, μένουν αναλφάβητα γιατί θεωρείται 

αυτονόητο ότι δεν τους χρειάζεται. 

Η Ναυπλιώτισσα Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου, η Ευανθία Καΐρη, η Μαρία 

Υψηλάντη πιστεύουν ότι μόνο η μόρφωση θα ανοίξει άλλους δρόμους για τις 

γυναίκες και ιδρύουν οικοτροφεία και διδασκαλεία για κορίτσια. Το 1890 η 

Καλλιόπη Παρρέν συστήνει τη «Σχολή της Κυριακής απόρων γυναικών και 

κορασίδων του λαού» ανοίγοντας το δρόμο για τη μόρφωση των νέων  και 

άπορων κοριτσιών. Η Παρρέν πιστεύει ότι δεν αρκεί η προσωπική – ατομική 

συμβολή κάποιων γυναικών για την αλλαγή της θέσης της γυναίκας, αλλά 

απαιτείται μαζική δραστηριοποίηση και διεκδίκηση. Πιστεύει στην εργασία των 

γυναικών, στο ενδιαφέρον τους για την πολιτική, όμως είναι πολύ νωρίς ακόμα 

για τέτοιες διεκδικήσεις. 

Το «Καποδιστριακό» Πανεπιστήμιο άνοιξε το 1837 μόνο όμως για τον 

ανδρικό πληθυσμό. Το 1890 γίνεται δεκτή η πρώτη φοιτήτρια , Ιωάννα 

Στεφανόπολι, στη Φιλοσοφική Σχολή, ενώ το 1896 αποφοιτούν με «άριστα» από 

την Ιατρική Σχολή οι αδελφές Αγγελική και Αλεξάνδρα Παναγιωτάτου. 

Το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα είναι μια πραγματικότητα, 

αλλά οι συνθήκες δεν επέτρεπαν μεγαλύτερη μαζικότητα. 

Ταυτόχρονα εκείνη την εποχή οι γυναίκες έπρεπε να αντιμετωπίσουν 

στερεότυπα που είχαν βαθιά ριζωθεί στην ελληνική οικογένεια όπως ο θεσμός 

της προίκας. 

 Προίκα 

Έχει ωριμάσει πια η αντίληψη ότι ο θεσμός της προίκας είναι ταπεινωτικός για 

τη γυναίκα και επιβεβαιώνει την εξάρτηση της από τον άντρα. Κι αυτό είναι 



αλήθεια. Γιατί ο αστικός κώδικας, ρυθμίζοντας την προίκα, δεν καθιερώνει 

απλώς υποχρέωση του πατέρα (κι ύστερα απ' αυτόν, της μητέρας) να εφοδιάσει 

την κόρη του με τα απαραίτητα περιουσιακά εφόδια, για να μην είναι εξαρτημένη 

από την (καλή ή κακή) θέληση του άντρα. Προίκα, όπως λέει ο αστικός κώδικας, 

είναι η περιουσία (κινητά και ακίνητα) που δίνει η γυναίκα ή κάποιος άλλος 

(συνήθως ο πατέρας της) στον άντρα «προς ανακούφισιν των βαρών του γά-

μου». Τα βάρη αυτά, σύμφωνα με μια άλλη διάταξη, είναι αποκλειστική 

υποχρέωση του άντρα. 

1900 – 1920 

Ο 20ος αιώνας βρίσκει τις πρωτοπόρες Ελληνίδες να αγωνίζονται για την 

κατοχύρωση βασικών δικαιωμάτων των γυναικών. Η εργασία των γυναικών δε 

ρυθμίζεται από κανένα νόμο. Τα δικαιώματα στην εργασία δεν αναγνωρίζονται, 

οι ανισότητες παραμένουν. Οι εργαζόμενες γυναίκες αποφασίζουν να τα 

διεκδικήσουν και οργανώνουν το 1913 το σύλλογο «Γυναικεία Ζωή». Οι 

δασκάλες το ίδιο διάστημα αγωνίζονται για την κατοχύρωση ίσης αμοιβής με 

αυτή των ανδρών συναδέλφων τους. 

Το 1919 ιδρύεται ο «Σοσιαλιστικός Όμιλος Γυναικών». Οι γυναίκες 

διεκδικούν ισότητα στην οικογένεια, νόμιμες αμβλώσεις ,δικαίωμα στην εργασία, 

κατάργηση της διπλής ηθικής κ.ά. Η Αύρα Θεοδωροπούλου πρωτοστατεί σε 

όλες αυτές τις διεκδικήσεις. 

 1920 – 1940 

Η δεκαετία’20-‘30 είναι η πιο δυναμική εποχή του φεμινιστικού κινήματος 

στην Ελλάδα. Οργανώνονται σωματεία γυναικών σε διάφορες πόλεις. Οι 

γυναίκες του προσφυγικού πληθυσμού, καθώς και οι Εβραίες της 

Θεσσαλονίκης, δημιουργούν τους δικούς τους συλλόγους. Αυτό που επιτακτικά 

ζητά το φεμινιστικό κίνημα είναι η αναγνώριση του ρόλου των γυναικών στην 

κοινωνία, η δυνατότητα να ζουν, να δουλεύουν, να πολιτεύονται, να τις 

αντιμετωπίζουν ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας, με δικαιώματα και υποχρεώσεις. 



Βασική διεκδίκηση, στην οποία ρίχνουν το βάρος των ενεργειών τους, είναι η 

κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωμάτων. 

Παράλληλα συναντούν αντιδράσεις που προέρχονται από τα πολιτικά 

κόμματα, τους περισσότερους πολιτικούς άνδρες, τον Τύπο, την Εκκλησία, αλλά 

κι από ένα μέρος του γυναικείου πληθυσμού. Οι διεκδικήσεις τους «τρομάζουν» 

το συντηρητισμό της κοινωνίας, π.χ. η αναγνώριση της μητρότητας χωρίς γάμο. 

Τα κοινωνικά ταμπού αναδύονται και εκφράζονται δυναμικά, αρνούμενα την 

αλλαγή. 

Στις εκλογές του 1920 ένα από τα συνθήματα του είναι: «Σφυρί, δρεπάνι 

και ψήφος στο φουστάνι».Έπειτα από όλο αυτόν τον αγώνα έρχεται, κατά 

κάποιο τρόπο, η δικαίωση. Στο Σύνταγμα της Α’ Ελληνικής Δημοκρατίας το 1927 

αναγνωρίζεται η ισότητα των φύλων ενώπιον του νόμου και ανοίγει ο δρόμος για 

την αναγνώριση δια νόμου των πολιτικών δικαιωμάτων στο γυναικείο 

πληθυσμό. Η νομοθετική ρύθμιση που θα ακολουθήσει- το 1930 θα 

απογοητεύσει τις φεμινίστριες με τους όρους που θέτει: 

●  Να είναι πάνω από 30 χρόνων. 

● Να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. 

● Περιορίζεται μόνο στο δικαίωμα του εκλέγειν, όχι και του εκλέγεσθαι. 

Η Στατιστική Υπηρεσία κατέγραψε το 65% των γυναικών ως αναλφάβητες. 

Η δικτατορία του Μεταξά καταλύει τη δημοκρατία. Η πολιτική του δικτατορικού 

καθεστώτος για τη θέση των γυναικών ορίζεται από τη θεωρία του Χίτλερ: 

«Κουζίνα, παιδιά, εκκλησία». Οι γυναικείες οργανώσεις διαλύονται, κατάσχονται 

και καταστρέφονται τα αρχεία τους. Ενώ  για πρώτη φορά  δίνεται το δικαίωμα 

ψήφου στις γυναίκες στις 11-09-1934. 

Σουφραζέτες-Ντερμπεντέρισσες 

  Γυναίκες ρεμπέτισσες της δεκαετίας του '30 που είχαν τσαγανό τραγουδώντας 

σε δίσκους και σε μαγαζιά τότε που συντήρηση και ηθικολογία ήταν στο φόρτε 

τους. «Γυναίκες με προσωπικότητα, ισότιμες κι αποδεκτές στο σινάφι των 

ρεμπετών. Πρώιμες σουφραζέτες, γλεντζούδες, μάγκισσες, απεχθάνονταν τα 



λεφτά και τους καρμίρηδες, φουμάριζαν αργιλέδες, πολυσυλλεκτικές στα ερωτικά 

τους αλισβερίσια, τολμούσαν να κάνουν... καμάκι στους άντρες», τόνισε ο 

Σαββόπουλος 

Ο όρος 'σουφραζέτα' (suffragette) προέρχεται από τη γαλλική λέξη 'suffrage' 

(δικαίωμα ψήφου) και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη βρετανική 

εφημερίδα Daily Mail, με σκοπό να σαρκάσει τις γυναίκες που μάχονταν υπέρ 

της θέσπισης του δικαιώματος της γυναικείας ψήφου κατά τα τέλη του 19ου και 

τις αρχές του 20ού αιώνα. Οι πιο γνωστές: Ρόζα Εσκενάζη, Μαρίκα Πολίτισσα, 

Ρίτα Αμπατζή, Σοφία Καρίβαλη, Νάντια Καραγιάννη, Κατερίνα Τσιρίδου, 

Κλαούντια Ροσίνι. Πρώιμες σουφραζέτες  ήταν  και οι γυναίκες που έλαβαν 

μέρος στη βιομηχανική επανάσταση καθώς μέσα από την τελευταία κατάφεραν 

να ανακτήσουν  βαθμιαία τα πρώτα τους δικαιώματα .  

1940 – 1974 

 Το 1940 ο πόλεμος αρχίζει και για την Ελλάδα. Οργανώνεται η αντίσταση 

κατά των Γερμανών. Άνδρες και γυναίκες συμμετέχουν στην ένοπλη και μη 

δράση. Αυτή την περίοδο η ισότητα κατοχυρώνεται τόσο στην καθημερινή 

συνύπαρξη, όσο και νομοθετικά. Η ΠΕΕΑ – Πολιτική Επιτροπή Εθνικής 

Απελευθέρωσης – κατοχυρώνει με πράξεις (νόμους) την ισότητα ανδρών και 

γυναικών. Αναγνωρίζονται τα πλήρη πολιτικά δικαιώματα, η ισότητα στην 

εργασία, η συμμετοχή στη δημόσια ζωή κ.ά. Παράλληλα οι αντάρτισσες 

εκδίδουν τα δικά τους περιοδικά και απευθύνονται στο γυναικείο πληθυσμό για 

τα θέματα που τις αφορούν. Δημιουργούν 160 συλλόγους και προσπαθούν να 

«ανεβάσουν» το επίπεδο των αγροτισσών. Συμμετέχουν στις πολιτικές 

διαδικασίες και για πρώτη φορά ψηφίζουν και ψηφίζονται για το Εθνικό 

Συμβούλιο που συνέρχεται στους Κορυσχάδες Ευρυτανίας. Εκλέγονται πέντε 

γυναίκες: η Χρύσα Χατζηβασιλείου, η Μαρία Σβώλου, η Καίτη Ζεύγου, η 

Φωτεινή Φιλιππίδου και η Μάχη Μαυροειδή. Η κατοχή της Ελλάδας από τους 

Γερμανούς τελειώνει και η ελεύθερη πλέον Ελλάδα ανασυγκροτείται. Το 

γυναικείο κίνημα οργανώνεται 



Ξεσπά ο Εμφύλιος. Όλα είναι ξανά δύσκολα Σταματάει κάθε δράση. Και 

πάλι συλλαμβάνονται γυναίκες και οδηγούνται στα στρατόπεδα και στις 

φυλακές. Επιτρέπεται η λειτουργία μόνο των «ακίνδυνων» γυναικείων 

οργανώσεων. 

Το 1949 τυπικά τελειώνει ο Εμφύλιος. Η κυβέρνηση, προσπαθώντας να 

δώσει μια  εικόνα δημοκρατικής λειτουργίας, κατοχυρώνει το δικαίωμα του 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι (μόνο ως δημοτικοί σύμβουλοι) στο γυναικείο πληθυσμό 

άνω του 21ου έτους μόνο στις δημοτικές εκλογές. Έπρεπε να περάσουν τρία 

χρόνια για να ψηφιστεί το 1952 ο Ν.2151, που κατοχύρωνε τα πλήρη πολιτικά 

δικαιώματα των Ελληνίδων 

Παράλληλα «ανοίγουν» μια σειρά επαγγέλματα για τις γυναίκες, 

συνδεδεμένα με την ιδιότητα της πολίτιδος, π,χ. συμβολαιογράφοι, δικαστίνες . 

 Το Οικογενειακό Δίκαιο, που είχε συνταχθεί την περίοδο της μεταξικής 

δικτατορίας, τίθεται σε εφαρμογή. Άκρως συντηρητικό, στηρίζεται στην αρχή « Ο 

ανήρ είναι η κεφαλή της οικογένειας και αποφασίζει περί παντός. Η γυνή 

ασχολείται με τα του οίκου». Και οι τράπεζες προσλαμβάνουν μόνο άνδρες. 

Το 1956 στις εθνικές βουλευτικές εκλογές εκλέγονται η Λίνα Τσαλδάρη από 

την ΕΡΕ  και η Βάσω Θανασέκου από την ΕΔΑ. Η Λίνα Τσαλδάρη είναι η πρώτη 

γυναίκα υπουργός. Στις εκλογές του 1958 η ΕΔΑ εκλέγει τρεις γυναίκες, τις 

Μαρία Σβώλου, Ελένη Μπενά, Βάσω Θανασέκου. Είναι αυτές που φέρνουν τα 

γυναικεία ζητήματα στη Βουλή και διεκδικούν τη λήψη μέτρων ισότητας. Δεν 

πετυχαίνουν το στόχο τους τις περισσότερες φορές. Αργά και δύσκολα 

ομαλοποιείται η πολιτική κατάσταση. Οι γυναίκες, όλο και περισσότερες, 

διεκδικούν μια θέση στην αγορά εργασίας, αλλά και στα Πανεπιστήμια Αθηνών 

και Θεσσαλονίκης. Τα ταμπού των ανδρικών επαγγελμάτων υφίστανται 

«ρωγμές». 

 Η στρατιωτική δικτατορία της 21ης Απριλίου του 1967 σταματάει κάθε 

δράση των γυναικείων οργανώσεων Για άλλη μια φορά κατάσχονται και 

καταστρέφονται τα αρχεία τους και πάλι μόνο οι φιλανθρωπικές οργανώσεις 



λειτουργούν. Στα εφτά χρόνια της δικτατορίας πολλές γυναίκες φυλακίστηκαν, 

αλλά και πολλές συμμετείχαν σε αντιδικτατορικές οργανώσεις μέσα και έξω από 

την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή στη δυτική Ευρώπη και στις ΗΠΑ γεννιέται ένα νέο 

κίνημα γυναικών, το νεοφεμινιστικό. Ριζοσπαστικό, ανατρεπτικό διεκδικεί 

μαχητικά, τολμάει και μιλάει για θέματα ταμπού, π.χ. σεξουαλικότητα, οικογένεια, 

αυτονομία. Όλη αυτή η ειρηνική αλλά και κεφάτη επανάσταση φτάνει στη 

χουντοκρατούμενη Ελλάδα κακόπιστα γελοιοποιημένη και διαστρεβλωμένη. 

Ποτέ δεν ξεπεράστηκε η αρνητική αντιμετώπιση του όρου «φεμινισμός» και 

«φεμινίστρια». 

1974 – 2003 

Με τη Μεταπολίτευση του 1974 αποκαταστάθηκε το δημοκρατικό 

κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Πολύ γρήγορα δραστηριοποιήθηκε ένα γυναικείο 

δυναμικό στην προσπάθεια να οργανωθεί. Όμως ο νεοφεμινισμός έθιγε θέματα 

ταμπού και σόκαρε, δεν ήταν εύκολα αποδεκτός. Αυτό που δεν μπόρεσαν να 

υιοθετήσουν οι γυναικείες οργανώσεις το αγκάλιασαν οι νέες γυναίκες, κυρίως 

φοιτήτριες. Έστησαν τις ομάδες τους, τα στέκια τους και άρχισαν να συζητούν 

χωρίς προκαταλήψεις και ταμπού για τα προσωπικά αλλά και τα πολιτικά τους 

ερωτηματικά. Οι πρωτοβουλίες τους είναι καινοτόμες και σφραγίζονται από κέφι 

και ενθουσιασμό. Πιέζουν για την αντικατάσταση της νομοθεσίας της ανισότητας 

από μια σύγχρονη νομοθεσία που θα στηρίζεται στην ισότητα των φύλων. Τα 

πολιτικά κόμματα στο σύνολό τους παραμένουν ανδροκρατούμενα. Αρνούνται 

να αποδεχτούν τις γυναίκες ως ισότιμα άτομα αλλά και οι εκλεγμένες γυναίκες 

«φοβούνται» να διεκδικήσουν το δικό τους λόγο, παρόλο που υπερψηφίζονται 

από το γυναικείο εκλογικό σώμα. 

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. ανοίγει νέες θετικές προοπτικές για 

την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών. Αρχίζει και συνεχίζεται πάντα μια 

επικοινωνία με φεμινίστριες άλλων κρατών-μελών. Το πιο ουσιαστικό 

επαναστατικό επίτευγμα  του φεμινιστικού κινήματος είναι το σπάσιμο των 

ταμπού γύρω από το θεσμό της οικογένειας και της σεξουαλικότητας. Κοινωνικά 



αποδεκτές βάναυσες συμπεριφορές, όπως η κακοποίηση, ο βιασμός, η 

υποτίμηση «βγαίνουν στο φως της μέρας» και κριτικάρονται αρνητικά. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια το φεμινιστικό κίνημα δεν είναι πια μαζικό. Ένας 

μεγάλος αριθμός γυναικών «πείστηκε» ότι δεν χρειάζεται πια και ένας άλλος ότι 

δεν μπορούμε να τα πετύχουμε όλα. Στις μέρες μας η οικονομική κρίση -ανεργία, 

χαμηλοί μισθοί, έλλειψη κράτους πρόνοιας κ.ά.- ξανάφερε στο προσκήνιο 

συντηρητικές και αναχρονιστικές απόψεις για το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα. 

Πολλοί θεσμικοί φορείς, όπως η Εκκλησία, η εκπαίδευση, η τηλεόραση κ.ά., 

πεισματικά προτάσσουν ξεπερασμένες και αρνητικές συμπεριφορές στο 

γυναικείο πληθυσμό, επιστρέφοντας σε άλλες εποχές. 

                                         ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ 

Ο Φεμινισμός είναι μια συλλογή κοινωνικών θεωριών, πολιτικών κινήσεων και 

ηθικών φιλοσοφιών, σε μεγάλο βαθμό παρακινούμενη από ή αναφερόμενη σε 

εμπειρίες γυναικών, ιδιαίτερα σε σχέση με την κοινωνική, πολιτική και 

οικονομική τους κατάσταση. Ως κοινωνικό κίνημα, ο φεμινισμός εστιάζεται κατά 

πολύ στον περιορισμό ή  την εξάλειψη της φυλετικής ανισότητας και στην 

προώθηση των δικαιωμάτων της  γυναίκας  στον Μεσαίωνα. 

                                     ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

Οι φεμινίστριες ξεκινούν από την προϋπόθεση ότι η τέχνη δεν είναι ούτε καθαρή 

ούτε ουδέτερη, αλλά μια ιδεολογική πρακτική, όπου με τη λέξη ιδεολογία εννοούν 

το σύνολο των κοινωνικών πρακτικών και των συστημάτων εκπροσώπησης που 

οδηγούν σε συνακόλουθες πολιτικές. Η τέχνη τους φιλοδοξεί να έχει μια κριτική 

διάσταση τόσο στο κοινωνικό όσο και στο αισθητικό επίπεδο, και έχει στόχο ν' 

αλλάξει τις κατασταλτικές δομές και την κυρίαρχη ανδρική ομιλία που τους 

επιβάλλει η κοινωνία. 

                    8 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Η 8η Μαρτίου ,επιλέχθηκε ως παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας,με αφορμή μια 

μεγάλη διαμαρτυρία γυναικών που έγινε στις 8 Μαρτίου 1857 στην Νέα Υόρκη 



των ΗΠΑ ,όπου εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας βγήκαν στους δρόμους 

ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η ίδια ημερομηνία επιλέχτηκε τα 

επόμενα χρόνια από τις γυναίκες για να διαμαρτυρηθούν για τις κακές συνθήκες 

εργασίας και να ζητήσουν την ισότητα των δύο φύλων. Η άτυπη μέχρι τότε 

ημέρα της γυναίκας γιορτάστηκε επίσημα στις 8 Μαρτίου του 1909 στις ΗΠΑ και 

δύο χρόνια αργότερα καθιερώθηκε από την Σοσιαλιστική Διεθνή ως Παγκόσμια 

Ημέρα της Γυναίκας. 

                  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕΒΑΣΤΗ  ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ 

Το 1884 η Σεβαστή Καλλισπέρη υπέβαλε αίτηση για να δώσει εξετάσεις στη 

φιλοσοφική σχολή. Οι καθηγητές της αναστατώθηκαν (ήταν η πρώτη φοιτήτρια) 

και, τελικά, της το επέτρεψαν. Η Σεβαστή επέτυχε στις εξετάσεις, αλλά το 

υπουργείο Παιδείας αρνήθηκε (λόγω του φύλου της) να επικυρώσει τις 

υπογραφές των καθηγητών που την εξέτασαν. Η Σεβαστή θα αρχίσει, τελικά, τις 

σπουδές της στη Σορβόνη. Πάντως, το 1895 ήταν η πρώτη γυναίκα που 

διορίστηκε επιθεωρήτρια σχολείων θηλέων (ας όψεται η Σορβόνη). 

1ες ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Το 1895 η χρονιά ήταν καλή για τις φοιτήτριες: γράφτηκαν πέντε φοιτήτριες στην 

Ιατρική Σχολή Αθηνών (ανάμεσα τους και οι αδελφές Παναγιωτάτου). Οι 

συμφοιτητές τους, διαμαρτυρήθηκαν «δια την εισβολή του ποδόγυρου εις τον 

περίγυρο του Το 1908 η Αγγελική Παναγιωτάτου έχει τελειώσει με Άριστα το 

πτυχίο της στην Ιπποκράτους». 

Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  

Η πρώτη Ελληνίδα βουλευτής Ελένης  Σκουρά , υποψήφια με τον συνδυασμό 

του κόμματος του Ελληνικού Συναγερμού στη Θεσσαλονίκη, εκλέγεται στις 

αναπληρωματικές εκλογές της 18ης Ιανουαρίου 1953 

 

 



ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΕΡΕΣΚΟΒΑ 

Στις 16 Ιουνίου του 1963 η Τερέσκοβα έγινε η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο 

διάστημα, με το Βοστόκ 6. Απογειώθηκε 9:29 το πρωί από το κοσμοδρόμειο 

Μπαϊκονούρ, όπου και επέστρεψε έπειτα από 2 ημέρες, 22 ώρες και 50 λεπτά, 

αφού προηγουμένως έκανε 48 περιστροφές γύρω από τη Γη.. Στις 16 Ιουνίου του 

1963 η Τερέσκοβα έγινε η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα. 

COCO CHANNEL 

Ήταν η πρώτη σχεδιάστρια που φόρεσε παντελόνι στη γυναίκα. Έραψε 

φορέματα από ύφασμα jersey, που μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν για ανδρικά 

εσώρουχα. Το μικρό μαύρο φόρεμα ήταν δική της ιδέα.                                                            

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Ο γυναικείος αθλητισμός άρχισε να αναδύεται από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν 

οι γυναίκες έγιναν περισσότερο δραστήριες κοινωνικά και οικονομικά. Μέχρι το 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δε σημειώθηκε καμία θεαματική πρόοδος. Από τότε, 

ωστόσο, και ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 30 χρόνια, οι κοινωνικές εξελίξεις 

άλλαξαν τις αντιλήψεις για τις γυναικείες επιδόσεις στον αθλητισμό. Η πρώτη 

σημαντική εξέλιξη για τη γυναικεία συμμετοχή σημειώθηκε στους δεύτερους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, το 1900 στο Παρίσι. Τότε, η Charlotte Cooper έγινε η 

πρώτη γυναίκα Ολυμπιονίκης κερδίζοντας χρυσό μετάλλιο στο τέννις. Μέχρι το 

τέλος του 20ου αιώνα, η θέση των γυναικών στον αθλητισμό είχε σαφώς 

βελτιωθεί. Στην Ατλάντα, οι γυναίκες αθλήτριες έφταναν σε ποσοστό 40%. 

Παρόλα αυτά, η συμμετοχή από χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής, της 

Άπω Ανατολής και τις ισλαμικές χώρες εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή 

.Υπάρχει η πρόβλεψη στις αθλητικές ομοσπονδίες, στις οποίες καλλιεργούνται 

αθλήματα ή κλάδοι άθλησης, στους οποίους συμμετέχουν αθλητές και των δυο 

φύλλων, ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%), από τον αριθμό τον 

εκλεγόμενων μελών του ΔΣ αυτών, να καταλαμβάνουν υποψήφιοι του ενός από 

τα δυο φύλλα . 

http://www.sansimera.gr/almanac/1606
http://www.sansimera.gr/almanac/1606


ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Στερεότυπα 

Τα στερεότυπα αναφέρονται σε μια τυποποιημένη διανοητική εικόνα που συχνά 

έχουν από κοινού τα μέλη μιας ομάδας και αντιπροσωπεύει μια υπέρ-

απλουστευμένη άποψη ή προκατειλημμένη τοποθέτηση ή επιπόλαια κρίση. Η 

δημιουργία στερεοτύπων αναφέρεται μερικώς στο φαινόμενο της υπερβολικής 

γενίκευσης: όλα τα μέλη μιας ομάδας αναμένονται να είναι ίδια και να ενεργούν 

με τον ίδιο τρόπο, να μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά. Τα στερεότυπα 

μπορούν να προέλθουν από την κουλτούρα μέσα στην οποία τα άτομα 

κοινωνικοποιούνται, από πραγματικές πολιτιστικές και κοινωνικοοικονομικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων. 

Τα έμφυλα στερεότυπα περιλαμβάνουν ένα σύνολο πεποιθήσεων για τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες και επίσης για το 

πώς πρέπει να είναι ο άνδρας και η γυναίκα. Τα παραδοσιακά πρότυπα των 

φύλων, παρά τις βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί στην κοινωνική θέση των 

γυναικών, παρουσιάζουν αντοχή, σταθερότητα και αδράνεια στην αλλαγή και 

είναι αποδεκτά και αναφέρονται από πολλά άτομα ανεξάρτητα από την ηλικία το 

φύλο, και το μορφωτικό τους επίπεδο. Αυτό όμως που αξίζει να σημειωθεί είναι η 

διαπίστωση ότι οι κυρίαρχες για τα φύλα κοινωνικές αντιλήψεις δεν είναι απλά 

στερεότυπες αλλά και μεροληπτικές υπέρ του ανδρικού φύλου, εφόσον ό,τι 

αποδίδεται και θεωρείται τυπικό για το ανδρικό φύλο αξιολογείται θετικά και 

θεωρείται περισσότερο σημαντικό. Αντίθετα, ότι αποδίδεται στο γυναικείο φύλο 

αξιολογείται αρνητικά. Όλες οι μορφές διάκρισης και προκατάληψης σε βάρος 

του ενός φύλου, που είναι συνήθως οι γυναίκες μοιράζονται μια κοινή ρίζα, 

εκείνη της δημιουργίας στερεοτύπων. Οι εξωτερικές εκδηλώσεις των διακρίσεων 

αρνούνται την ίση αξία κάθε ατόμου και αποτελούν μια παραβίαση της 

θεμελιώδους αρχής της ισότητας. 

Τα στερεότυπα των φύλων είναι πολιτιστικές και κοινωνικές στάσεις έναντι 

αυτού που παραδοσιακά θεωρείται ο ρόλος και η λειτουργία του «άνδρα» ή της 



«γυναίκας». Τα εν λόγω στερεότυπα επηρεάζουν την άνιση κατανομή του 

εργασιακού χρόνου, του εισοδήματος και των οικογενειακών ευθυνών για τις 

γυναίκες και τους άνδρες. Επίσης, συνιστούν φραγμούς στην εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας των γυναικών και στο διορισμό τους σε θέσεις λήψης 

αποφάσεων. Η καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων σημαίνει, ως εκ 

τούτου, την αντιμετώπιση της ριζικής αιτίας των συνεχιζόμενων διαφορών μεταξύ 

των φύλων στην αγορά εργασίας.  

 

Στερεότυπα σχετικά με το γάμο και το φύλο 

Τα στερεότυπα δυστυχώς υφίστανται. Αυτό διαφαίνεται από τις διαπροσωπικές 

σχέσεις των ανθρώπων, όταν παρά την υποτιθέμενη χειραφέτησή των γυναικών 

επαναλαμβάνονται στερεοτυπικές απόψεις, είτε για να σχολιαστούν 

συμπεριφορές άλλων είτε ακόμα για να ερμηνευτούν αντιδράσεις απέναντι στο 

άλλο φύλο.  

Συγκεκριμένα, οι απόψεις που επικρατούν για τη γυναίκα και το γάμο έχουν 

παραμείνει αναλλοίωτες εδώ και πολλές δεκαετίες. Το κοινωνικό σύνολο 

αδυνατεί να απαλλαχθεί από αυτές τις απόψεις που έχουν ριζωθεί βαθιά στη 

νοοτροπία τους. Επικρατεί, λοιπόν η άποψη ότι κύρια επιδίωξη των γυναικών 

είναι η δημιουργία οικογένειας. Από την άλλη για τους άντρες επικρατεί η επίσης 

στερεοτυπική άποψη ότι θεωρούν το γάμο δέσμευση και το μόνο που θέλουν 

είναι η ελευθερία τους. Αυτές οι αντιλήψεις επηρεάζουν ακόμα και σήμερα τις 

σχέσεις των δύο φύλων και τις πεποιθήσεις του. 

 

Καταμερισμός εργασίας στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια 

 

Εμπειρικές έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα έδειξαν ότι από τα ζευγάρια 

που κατοικούν στις αστικές περιοχές και στα οποία επικρατεί η παραδοσιακή 

αντίληψη για τους ρόλους των δύο φύλων ο άνδρας ασχολείται κυρίως με την 

εξωοικιακή εργασία, ενώ η γυναίκα με τα οικιακά και την ανατροφή των παιδιών, 



ακόμη και όταν η γυναίκα είναι μισθωτή. Από τις σύγχρονες οικογένειες που 

διαμένουν σε αγροτικές περιοχές, παρά το γεγονός ότι οι ανδρικές και οι 

γυναικείες εργασίες έξω από το σπίτι αλληλοσυμπληρώνονται, δηλαδή δεν 

υπάρχει σαφής διαχωρισμός των εργασιών ως προς το φύλο, η γυναίκα μέσα 

στο σπίτι αναλαμβάνει την ανατροφή των παιδιών και το σύνολο των οικιακών 

εργασιών, ενώ ο άνδρας δε συμμετέχει καθόλου σε αυτές. 

Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι στις αγροτικές περιοχές υπάρχει συνήθως μια 

αρνητική τάση του συζύγου να βοηθήσει τη σύζυγο στις καθημερινές εργασίες 

του νοικοκυριού. Αυτό συνδέεται με τα διαφορετικά πρότυπα που κυριαρχούν 

στο πλαίσιο της οικογένειας στον αγροτικό χώρο, πρότυπα που θέλουν τις 

οικιακές εργασίες να προσιδιάζουν στη γυναίκα. 

Τελικά, η συμμετοχή του άνδρα στον καταμερισμό των οικιακών εργασιών 

ποικίλλει και βασικά επηρεάζεται από τα ατομικά του χαρακτηριστικά (π.χ. 

ηλικία), αλλά και από κοινωνικά (εκπαίδευση, επαγγελματική κατάσταση και 

χαρακτηριστικά απασχόλησης). Η μη συμμετοχή των ανδρών στις οικιακές 

εργασίες είναι συνήθως αιτία γκρίνιας και συγκρούσεων ανάμεσα στα νεαρά 

ιδίως ζευγάρια, όταν η σύζυγος αμφισβητεί το παραδοσιακό πρότυπο, σύμφωνα 

με το οποίο η «καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά». 

Το επώνυμο της γυναίκας 

Το επώνυμο νοείται το πατριαρχικό επώνυμο (κυριολεκτικά, της γραμμής του 

πατέρα), που δίνεται ή κληρονομείται από την γραμμή του πατέρα, εκτός αν ρητά 

αναφέρεται το αντίθετο. Έτσι, ο όρος ‘‘μητρικό επώνυμο’’, σημαίνει το επώνυμο 

της μητέρας κάποιου που η μητέρα το κληρονόμησε από τον έναν ή και τους δύο 

γονείς της. Το ‘‘Μητριαρχικό επώνυμο’’ ή ‘‘επώνυμο από την πλευρά της 

μητέρας’’, που δίνεται ή κληρονομείται από τη γραμμή της μητέρας, 

αντιμετωπίζεται σε δικό του εντελώς χωριστό άρθρο, προκειμένου να 

αποφευχθεί να περιπλέξει το μεγάλο αυτό άρθρο για το επώνυμο. 

Στη σημερινή εποχή στην Ελλάδα, οι Έλληνες έχουν σαν επώνυμο εκείνο του 

πατέρα τους, οι μεν άνδρες στην ίδια μορφή, ενώ οι γυναίκες στη γενική του 



αρσενικού. Οι παντρεμένες γυναίκες μπορούν, αν το επιθυμούν, να 

χρησιμοποιούν το επώνυμο του συζύγου τους, είτε μόνο του είτε μαζί με το 

επώνυμο του πατέρα τους. 

Παλαιότερα, στην ταυτότητα της γυναίκας αναφερόταν μόνο το επώνυμο του 

συζύγου. Με την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας (με ελληνικούς και 

αγγλικούς χαρακτήρες) παραμένει το επώνυμο του πατέρα και μετά τον γάμο. Τα 

παιδιά παίρνουν το επώνυμο που έχουν αποφασίσει οι γονείς στην ληξιαρχική 

πράξη γάμου από το επίθετο του πατέρα, την μητέρας ή και τα δύο. Η αλλαγή 

επωνύμου απαιτεί ειδική διαδικασία, με δημοσίευση σε εφημερίδα και δικαστική 

απόφαση. 

 

Οι τρεις ρόλοι της γυναίκας 

 

   Στην προσπάθεια της να βγει από την καταπίεση των προηγούμενων χρόνων 

και να βελτιώσει τη θέση της, η γυναίκα του σήμερα κατάφερε να επιβάλει 

καινούργιες ιδέες και αντιλήψεις για τη φύση του ρόλου της. Kρατώντας 

απόσταση από τη θέση της παραδοσιακής μητέρας και συζύγου, ώστε να έχει 

περιθώριο επιλογής, προσανατολίζεται σε διαφορετικές επιδιώξεις. Έτσι, το 

αιώνιο ερώτημα παιδιά και σύζυγος ή καριέρα χάνει τον άλλοτε αντικρουόμενο 

χαρακτήρα του.  

H σημερινή γυναίκα είναι τόσο απασχολημένη, που νιώθει διαρκώς με κομμένη 

την ανάσα. Επιφορτισμένη με τον ρόλο του επαγγελματία εργάζεται 

περισσότερες ώρες από τον σύζυγό της, ενώ καλείται να αποδεικνύει συνεχώς 

και αδιαλείπτως -χωρίς ουσιαστικό ρόλο- την επαγγελματική της αξία έναντι των 

αρσενικών συναδέλφων της. Επιστρατεύοντας την ιδιότητα της νοικοκυράς-

συζύγου πηγαίνει τα βλαστάρια της σε περισσότερα μαθήματα και παιδικές 

χαρές από όσα την πήγαινε η μητέρα της, ενώ προσπαθεί να αντεπεξέλθει στα 

πρότυπα της κοινωνίας για την τέλεια γυναίκα.  



      O πρώτος ρόλος της γυναίκας μέσα στην οικογένεια είναι αυτός που της 

δώρισε η φύση προνομιακά, αυτός της μητέρας. ‘Eνας πραγματικά υψηλός 

ρόλος, που για να πετύχει έχει ανάγκη σοβαρής επένδυσης σε χρόνο και κόπο. 

H ενασχόληση με τα παιδιά αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το μέλλον τους. 

Ανάλογα με το ποια ατμόσφαιρα θέλει να επικρατεί μέσα στο σπίτι και το πώς 

επιθυμεί να θυμούνται τα παιδιά τα χρόνια της παιδικής ανεμελιάς, οφείλει να 

υιοθετήσει μια ισορροπημένη στάση σωστής κατανομής της ενέργειάς της. O 

ρόλος της μητέρας είναι εκείνου που μειώνει τις τριβές και αυξάνει τη διάθεση 

για δημιουργική ενασχόληση. 

     Παράλληλα με τον ρόλο της μητέρας ακολουθεί ο ρόλος της αφοσιωμένης 

συζύγου. H σύγχρονη γυναίκα, «δασκαλεμένη» από την εμπειρία της μητέρας 

της, οφείλει να αντεπεξέρχεται επιτυχώς και στη «φροντίδα» του συζύγου. Να 

ενδιαφέρεται για την ισορροπημένη διατροφή του, την καλή ψυχική και σωματική 

του υγεία, να συζητά τους προβληματισμούς του, να καθησυχάζει τις 

δικαιολογημένες ή μη ανησυχίες του. Επίσης να τονώνει την αυτοπεποίθησή 

του, να ακούει τα σχέδιά του, να καταλαβαίνει (ή ακόμη να μαντεύει) τις 

επιθυμίες του. ‘Eτσι μπορεί να τιθασεύσει τις εξάρσεις του και να διατηρήσει τη 

γαλήνη και την ισορροπία ολόκληρης της οικογένειας. 

     Όμως και ως επαγγελματίας δεν πρέπει να δείξει ότι υστερεί. Οργάνωση των 

υποχρεώσεων, σχεδιασμός των κινήσεων, μελέτη και προπαρασκευή των 

ενεργειών. H γυναίκα έχει αποδειχθεί ότι προσπαθεί με κάθε μέσο που διαθέτει 

να πετύχει τους στόχους της φανερώνοντας έτσι την αξία της δουλειάς και της 

προσωπικότητάς της. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη δύναμη του μυαλού της, τη 

μαγεία της καρδιάς της και την επιρροή του συναισθήματός της. Kαι όλα αυτά 

αντλώντας από τα τεράστια αποθέματα υπομονής, επιμονής, αντοχής και 

δημιουργικότητας που έχει. Παίζοντας σε πολλά παιχνίδια με πολλούς παίχτες 

και διπλά ζάρια. 

 

 



 

 

 

 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ 

Η οικογένεια είναι ο ιδεατός χώρος, μέσα στον οποίο τα μέλη δένονται μεταξύ 

τους με ισχυρούς και ισόβιους δεσμούς αγάπης, ο χώρος που παρέχει 

ασφάλεια, προστασία, υποστήριξη, παρηγοριά και περίθαλψη. Είναι επίσης ο 

χώρος που  μπορεί κανείς να είναι ο εαυτός του, να απλωθεί χαλαρά,  να 

εκφραστεί ελεύθερα,  χωρίς να κινδυνεύει να παρεξηγηθεί, να εξομολογηθεί τα 

βάσανά του και οι δικοί του να του συμπαρασταθούν ανιδιοτελώς  και, αν καμιά 

φορά θυμώσει  και μιλήσει άσχημα, ξέρει πως αυτό σύντομα θα ξεχαστεί και θα 

σκεπαστεί από την αμετακίνητη αγάπη που επικρατεί  μέσα στο σπιτικό του. 

Όμως η αγάπη πολλές φορές είναι καταπιεστική και τυραννική, άλλοτε είναι 

κτητική, άλλοτε τόσο χαλαρή ή αφανής που μοιάζει σαν να μην υπάρχει. Μερικές 

φορές η αγάπη υποκαθίσταται από άλλα συναισθήματα που υποκρίνονται την 
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αγάπη, όπως είναι η ανασφάλεια, ο φόβος της μοναξιάς ή της απόρριψης, η 

αίσθηση της αποκλειστικής ιδιοκτησίας, η εξάρτηση. Και κάποιες φορές η αγάπη 

απουσιάζει εντελώς και στη θέση της αναφύονται το συμφέρον, η ιδιοτέλεια, η 

παντελής αδιαφορία ακόμα και η εχθρότητα. Για παράδειγμα, προβληματικά 

άτομα που δημιουργούν οικογένεια της μεταφέρουν τα προβλήματα τους και τη 

μετατρέπουν σε κολαστήριο για τα υπόλοιπα μέλη. 

Το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παρά νοσηρό. Οι ρίζες του 

φαινόμενου αναζητούνται στο μακρινό παρελθόν από τότε που οι πρόγονοι μας 

σχημάτιζαν ενστικτωδώς μικρές ομάδες δημιουργώντας την πατριαρχική 

οικογένεια. Το συναισθηματικό δέσιμο ήταν αμελητέο καθώς το συμφέρον ένωνε 

την ομάδα (εύρεση τροφής και καταφυγίου, μέριμνα για τα ανήλικα μέλη.) 

Από την ομάδα προκύπτει κάποια στιγμή η πολυμελής πατριαρχική οικογένεια. 

Η αγάπη μάλλον απουσιάζει και αποδώ, αν και υπήρχαν εξαιρέσεις.. Πάντως 

αυτό που κυριαρχεί και στην πατριαρχική οικογένεια είναι το συμφέρον. Το 

οικονομικό συμφέρον και η τιμή είναι μορφές εξουσίας και μια οικογένεια 

πλούσια και με καλό όνομα  έχει κύρος απέναντι στις άλλες. 

Η ενδοοικογενειακή βία δεν πρέπει να θεωρείτο κάτι νοσηρό, αρκεί να μην 

ξεπερνούσε κάποια όρια. Φυσικά οι αρένες μπορούσαν να δέρνουν όσο και 

όπως ήθελαν τις γυναίκες και τα παιδιά τους.. Συμπεριφορές που μπορούσαν να 

πληγώσουν το γόητρο της οικογένειας δεν περνούσαν ατιμωρητί. Ο ένοχος 

έπρεπε να πληρώσει για το λάθος του και καμιά φορά το πλήρωνε πολύ ακριβά. 

Όσο για τα θηλυκά μέλη του σπιτιού, εδώ τα πράγματα ήταν πολύ άγρια. Ο 

φόνος ήταν η καλύτερη λύση για τη γυναίκα που ντρόπιασε τους δικούς της με 

ένα βλέμμα ή με ένα χαμόγελο ή με κάτι περισσότερο.  

Με την πυρηνική οικογένεια σταμάτησε να υπάρχει η απειλή του μεγαλύτερου 

άντρα του σπιτιού. Ωστόσο ο πατέρας βάσει νόμου μπορούσε να βιάσει τη 

γυναίκα του και να κακοποιήσει τα παιδιά του καθώς τα θεωρούσαν κτήμα τους.  

Με τη χειραφέτηση της γυναίκας γίνεται ένα αποφασιστικό βήμα για να πάρει η 

οικογένεια τη μορφή που έχει σήμερα. Ο λόγος της συζύγου έχει βαρύτητα τώρα  



και εκείνη μπορεί να αφήσει την αυθόρμητη αγάπη της προς τα παιδιά της να 

εκδηλωθεί δυναμικά. Ο πατέρας  μέσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, 

μεταμορφώνεται σιγά -σιγά σε σύντροφο-προστάτης που έχει για κύριο μέλημα 

την ευτυχία των παιδιών του. Τώρα το μοντέλο της οικογένειας είναι διαφορετικό. 

Το συμφέρον και η υπόληψη παραμένουν ως αξίες, αλλά η ευτυχία των παιδιών 

παίρνει  την πρώτη θέση. Η σύγχρονη πυρηνική οικογένεια είναι σε γενικές 

γραμμές υγιέστερη από την πατριαρχική. Οι γονείς φροντίζουν τα παιδιά τους, 

όλη τους η ζωή στρέφεται γύρω από τη σωστή ανατροφή τους και τη χάραξη του 

μέλλοντός τους και η σωματική βία και η κακοποίηση  απορρίπτονται, επειδή η 

μητέρα στέκεται ακοίμητος προστάτης των τέκνων της. Φτάνουμε λοιπόν στο 

μοντέλο της ιδανικής οικογένειας , όπως το έχουμε στο μυαλό μας οι σημερινοί 

άνθρωποι. 

Μόνο που οι σημερινοί άνθρωποι δεν είμαστε ακόμα ιδανικοί. Έχουμε 

αδυναμίες, ελαττώματα, πάθη.  Πολλές φορές δεν μπορούμε να ελέγξουμε το 

θυμό μας κι άλλοτε φέρνουμε το θυμό μας απέξω και τον αφήνουμε να ξεσπάσει 

στους δικούς μας. Οι γονείς δεν ομονοούν πάντα μεταξύ τους, υπάρχει  το 

πρόβλημα της απιστίας που φέρνει πολλή διχόνοια και καχυποψία μέσα στο 

σπίτι και επίσης ο σύζυγος μερικές φορές θυμάται τον αρχαίο του ρόλο και τότε 

φέρνει στην οικογένειά του τη δυστυχία. Οι πιο αδύναμοι υφίστανται την οργή 

και τις ιδιοτροπίες των πιο ισχυρών και ισχυροί είναι οι γονείς απέναντι στα 

παιδιά και ο σύζυγος απέναντι στη σύζυγο και τα παιδιά. Καμιά φορά οι ρόλοι 

αλλάζουν και είναι η σύζυγος εκείνη που καταδυναστεύει τους άλλους. Αλλά και 

τα παιδιά μετά από μια ηλικία  μπορεί να γίνουν οι τύραννοι των γονέων τους. 

Οι αφορμές λοιπόν για ενδοοικογενειακή βία είναι πολλές, όσο οι άνθρωποι 

κουβαλούν μέσα τους ανθρώπινες αδυναμίες. Η βία αυτή μπορεί να είναι 

ψυχολογική ή σωματική, μπορεί να εξελιχθεί σε κακοποίηση παντός τύπου και 

κάποτε μπορεί να φτάσει και στο φόνο. Η κοινή γνώμη κάθε τόσο ανατριχιάζει 

με τα κρούσματα αυτής της ενδοοικογενειακής βίας και εγκληματικότητας που 

έρχονται στη δημοσιότητα και το χειρότερο είναι ότι κανείς νόμος δεν μπορεί να 



προλάβει το κακό, πριν εκδηλωθεί. Η εκ των υστέρων θεραπεία του τραύματος, 

όσο επιτυχημένη κι αν είναι, αφήνει πάντα ανεξίτηλες ουλές. 

Και είναι αυτή η πιο σκληρή και άδικη μορφή βίας και εγκληματικότητας, επειδή 

διαπράττεται εκεί που έπρεπε να βασιλεύει η ύψιστη ασφάλεια: στο χώρο του 

σπιτιού μας, στο χώρο που μας εγγυάται προστασία από τις επιθέσεις του 

εξωτερικού κόσμου και μας υπόσχεται ανεξάντλητη και αφιλοκερδή αγάπη. 

 

Η βία κατά των γυναικών δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς 

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999, 

ανακήρυξε την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά 

των γυναικών , για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια 

διάσταση . Η ημέρα αυτή είχε καθιερωθεί ήδη από το 1981 από γυναικείες 

οργανώσεις, σε ανάμνηση της φρικτής δολοφονίας των τριών αδερφών 

Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών από την Δομινικανή Δημοκρατία, με διαταγή 

του δικτάτορα Τρουχίλο. 

Η βία σε βάρος των γυναικών αποτελεί παλιά μάστιγα της κοινωνίας και 

κατάφορη παραβίαση των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δυστυχώς 

πρόκειται για φαινόμενο διαδεδομένο σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις 

κοινωνικές τάξεις ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης, το βαθμό πολιτικής 

σταθερότητας, τον πολιτισμό ή τη θρησκεία τόσο στο δημόσιο όσο και τον 

ιδιωτικό χώρο. 

Η βία κατά των γυναικών, πολύ σημαντικό μέρος της οποίας είναι η 

ενδοοικογενειακή βία, αποτελεί μια διαχρονική κοινωνική παθογένεια, η οποία 

δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. 

Τα παιδιά επίσης τα οποία βιώνουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, είναι 

τα πλέον ανυπεράσπιστα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Όπως δείχνουν τα 

επιστημονικά δεδομένα, γίνονται είτε θύτες στην ενήλικη ζωή τους, είτε δέχονται 

την διαιώνιση της κακοποίησης και στις δικές τους οικογένειες.  



Πρωταρχικό ρόλο στην ανίχνευση, και κατά συνέπεια, στην έγκαιρη πρόληψη 

και προστασία των παιδιών, μπορούν να παίξουν οι εκπαιδευτικοί  -νηπιαγωγοί, 

δάσκαλοι, καθηγητές- οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να διαγνώσουν έγκαιρα 

συμπεριφορές που παραβιάζουν βάναυσα τα δικαιώματα ενός παιδιού και οι 

οποίες θα τα συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους.  

 

πηγή: άρθρο του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

  Στις πιο παλιές  ανδροκρατούμενες κοινωνίες τα δικαιώματα κάθε γυναίκας 

ήταν από λίγο έως πολύ περιορισμένα. Η γυναίκα δίχως έχοντας τουλάχιστον 

στοιχειώδης μόρφωση ήταν παραγκωνισμένη και η θέση της ήταν σχεδόν πάντα 

μέσα στο σπίτι, στις οικογενειακές υποχρεώσεις. 

   Κατά τον 19ο αιώνα οι γυναίκες αρχίζουν να διεκδικούν το δικαίωμα τους στην 

μόρφωση. Έντονος παρατηρείται στην αρχή ο διαχωρισμός των φύλων στο 

σχολείο με χαρακτηριστικό παράδειγμα της  Βικτοριανής εποχής. Το δικαίωμα 

φοίτησης των Ελληνίδων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατοχυρώνεται 

νομοθετικά με το διάταγμα του 1834. Η εκπαίδευση τους περιλαμβάνει πιο 

απλοποιημένα μαθήματα, ενώ η συνεκπαίδευση είναι εντελώς απαγορευμένη. 

Στόχος της εκπαίδευσης των κοριτσιών εκείνα τα χρόνια δεν είναι η 

επαγγελματική αποκατάσταση αλλά η «ηθικοποίηση» τους και η προετοιμασία 

για την αποπεράτωση και επιτέλεση παραδοσιακών γυναικείων ρόλων ως 

μελλοντικές σύζυγοι και μητέρες. Η Μέση εκπαίδευση των κοριτσιών καλυπτόταν 

από τα Παρθεναγωγεία. Το 1886 εγγράφεται στο ελληνικό πανεπιστήμιο η 

πρώτη γυναίκα, η οποία αργότερα αποτέλεσε την πρώτη υποψήφια υφηγήτρια 

στην ιατρική σχολή. Αγγελική Παναγιωτάτου. Η είσοδος της συνοδεύτηκε από 

ειρωνικούς σχολιασμούς φοιτητών και καθηγητών. 



    Στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν μόνο δύο επιλογές εκπαίδευσης για τα 

κορίτσια των ανώτερων στρωμάτων στην Ελλάδα οι οποίες ήταν η «γενική 

διακοσμητική εκπαίδευση» ή το επάγγελμα της δασκάλας. Παρατηρείται ότι κατά 

τη δεκαετία του 1970 αυξήθηκε η συμμετοχή των Ελληνίδων στην εκπαίδευση 

ενώ το 1979 καταργείται η αμιγής και καθιερώνεται η μικτή εκπαίδευση. 

     Πολλά κορίτσια της σημερινής εποχής έχουν διαπρέψει όσον αφορά τις 

σχολικές επιδόσεις το οποίο συνεπάγεται άμεσα με την είσοδο τους σε κάποιο 

πανεπιστημιακό ίδρυμα και με την συνακόλουθη απόκτηση κάποιου πτυχίου. 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι η δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι 

δωρεάν και έτσι όλοι οι νέοι έχουν το δικαίωμα μόρφωσης. 

     Είναι έκδηλο φαινόμενο ότι όλο και περισσότερες γυναίκες αποτελούν την 

πλειοψηφία των εργαζομένων στον τομέα της εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου οι νέοι 

είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν γυναίκες δάσκαλοι και καθηγητές σε όλη την 

ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τους. Επί πρόσθετα οι γυναίκες αποτελούν περίπου 

το 84% του διδακτικού προσωπικού το οποίο είναι ιδιαίτερο υψηλό στο δημοτικό 

και νηπιαγωγείο το 1996. Ενώ το 2006 το 57% των καθηγητών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν γυναίκες. 

   Ένας πολύ βασικός λόγος που ευδαιμονούν περισσότερες γυναίκες απ’ ότι 

άνδρες στα επαγγέλματα της εκπαίδευσης είναι ότι οι γυναίκες με το μητρικό 

τους ένστικτο και την ψυχολογία που διαθέτουν είναι πολύ κοντά στα παιδιά 

πράγμα που σημαίνει ότι την εξυπηρετεί ως μάνα λόγω ωραρίου έναντι σ’ ένα 

επάγγελμα που την εξαναγκάζει να είναι το μεγαλύτερο μέρος της μέρας έξω από 

το σπίτι. Επίσης από κοινωνικής άποψης τα παιδιά  μετά την οικογένεια 

έρχονται σε άμεση σχέση με την δασκάλα η οποία πολλές φορές αναγκάζεται 

όταν το ευνοούν οι συνθήκες να παίξει και το ρόλο της κοινωνικής συμβούλου. 

  

  

  

  



  

 Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 

 Οι έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποδεικνύουν ότι η ισότητα των φύλων 

στην αγορά εργασίας δεν έχει επιτευχθεί παρά στη νομική κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων των γυναικών. Η έκφυλη ανισότητα αποτυπώνεται στη μικρότερη 

συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, τη συγκέντρωση τους σε 

ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους, το χάσμα των αμοιβών ανδρών και 

γυναικών, τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας των γυναικών, τις περιορισμένες 

δυνατότητες για επαγγελματική εξέλιξη καθώς και τη μειωμένη συμμετοχή τους 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παρουσία τους σε θέσεις ευθύνης. 

Διαπιστώνεται πιο συγκεκριμένα ότι, παρά την ετήσια αύξηση της γυναικείας 

απασχόλησης, τα ποσοστά στο σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών εξακολουθούν 

να είναι χαμηλότερα από αυτά των ανδρών, ενώ εξακολουθεί να ισχύει ο 

διαχωρισμός των επαγγελμάτων σε «ανδρικά» και «γυναικεία». Έτσι παρά την 

παρουσία των γυναικών σε επαγγέλματα στα οποία στο παρελθόν 

κυριαρχούσαν οι άνδρες (π.χ. γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι), παρατηρείται 

συγκέντρωση τους σε επαγγέλματα γραφείου, πωλήσεων και υπηρεσιών, 

κυρίως σε κλάδους όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Αντίστοιχα οι άνδρες 

κυριαρχούν στη διοίκηση και τα ειδικευμένα χειρωνακτικά επαγγέλματα και 

ειδικότερα σε κλάδους όπως οι κατασκευές, οι μεταφορές βιομηχανία και η 

γεωργία. Πολλοί μελετητές σήμερα θεωρούν ότι η μερική απασχόληση ως 

γυναικείο φαινόμενο αναπαράγει τις ανισότητες στον εργασιακό χώρο, 

περιορίζοντας τις γυναίκες σε παραδοσιακά επαγγέλματα και κρατώντας τες σε 

χαμηλά αμειβόμενες, θέσεις χωρίς προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και 

χωρίς ουσιαστική δυνατότητα ενσωμάτωσης τους στην αγορά εργασίας. 

 

 Στην εποχή μας και στις ανεπτυγμένες χώρες, 

η κυρίαρχη αντίληψη και πολιτική κατεύθυνση, 



είναι αυτή της ελεύθερης οικονομίας, της ανταγωνιστικής αγοράς. Δεν θα 

μπορούσε λοιπόν παρά τα ζητήματα της ισότητας των δύο φύλλων να 

αντιμετωπίζονται μέσα στα πλαίσια  αυτής της «πολιτικής λογικής». Η  ισότητα 

ανδρών-γυναικών σήμερα κατανοείται, ως ισότητα στην αγορά εργασίας και 

επικεντρώνεται σε μέτρα και ενέργειες για την ενίσχυση της θέση των γυναικών 

στην οικονομία. Ο όρος “ισότητα” χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ισότητα 

στα επαγγέλματα που ασκούν οι άνδρες και οι γυναίκες, στις αποδοχές από την 

εργασία, στις πιθανότητες ανεργίας και τέλος στη συμμετοχή στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων. 

 ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 Προγράµµατα της ευρωπαϊκής κοινότητας μπορούν να παρεμβαίνουν σε 

έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς, εντός των ορίων των 

αρμοδιοτήτων που παρέχουν οι συνθήκες στην Κοινότητα: 

             Οικονομική ζωή 

 Ο τοµέας αυτός αφορά τις διαφορές µεταξύ γυναικών και ανδρών οι οποίες 

υφίστανται στην αγορά εργασίας, καθώς και τα µέσα για την αντιμετώπιση τους. 

Οι δράσεις συνίστανται στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των 

γυναικών και στη µείωση του ποσοστού ανεργίας τους, καθώς και στη 

διευκόλυνση µιας καλύτερης διασύνδεσης µεταξύ της επαγγελματικής και της 

οικογενειακής ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες. 

 Ίση συµµετοχή και εκπροσώπηση 

 Ο τοµέας αυτός αφορά την έλλειψη συµµετοχής των γυναικών στα όργανα 

λήψης αποφάσεων. Οι δράσεις συνίστανται στην υιοθέτηση στρατηγικών και 

µέσων για την προώθηση των γυναικών στη λήψη πολιτικών, οικονομικών και 

κοινωνικών αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα. 

 Κοινωνικά δικαιώματα 

 Η διάσταση του φύλου θα ενσωματωθεί ουσιαστικά σε όλες τις πολιτικές 

που έχουν επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των γυναικών, όπως οι μεταφορές, 

η δημόσια υγεία και η καταπολέμηση των διακρίσεων για άλλους λόγους. Οι 



δράσεις συντονίζονται µε εκείνες του προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων και µε άλλα κατάλληλα κοινοτικά προγράµµατα 

δράσης. Με τις δράσεις θα επιδιωχθεί η καλύτερη εφαρμογή της κοινοτικής 

νομοθεσίας, ιδίως στον τοµέα της κοινωνικής προστασίας και στους τομείς της 

γονικής άδειας, της προστασίας της µητρότητας και του χρόνου εργασίας, και η 

εξεύρεση µέσων για τη διευκόλυνση της διασύνδεσης της οικογενειακής µε την 

επαγγελματική ζωή, µε τον καθορισμό ιδίως των κριτηρίων αξιολόγησης της 

προόδου σχετικά µε τη βελτίωση των υποδομών φύλαξης των παιδιών και 

παροχής φροντίδας στους ηλικιωμένους. 

 Ατομικά δικαιώματα 

 Ο τοµέας αυτός αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

γυναικών. Οι δράσεις θα ενθαρρύνουν την αναγνώριση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των γυναικών, το σεβασμό των δικαιωμάτων για την παροχή ίσων 

ευκαιριών και την καταπολέμηση της βίας που έχει σχέση µε το φύλο και την 

εμπορία των γυναικών. 

 Γυναικείοι και ανδρικοί ρόλοι και στερεότυπα 

 Ο τοµέας αυτός αφορά τα γυναικεία και ανδρικά στερεότυπα και την ανάγκη 

αλλαγής της συμπεριφοράς, της στάσης, των κανόνων και των αξιών ώστε να 

ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των ρόλων των γυναικών και των ανδρών στην 

κοινωνία. Οι δράσεις αποσκοπούν στην ενσωμάτωση της ισότητας µεταξύ 

γυναικών και των ανδρών ιδίως στις πολιτικές της εκπαίδευσης, της 

επαγγελματικής κατάρτισης, του πολιτισμού, της επιστήμης, των µέσων µαζικής 

ενημέρωσης, της νεολαίας και του αθλητισμού. 

 

                            ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Το θέμα «Γυναίκα και Επιχειρηματικότητα» αποτελεί στην χώρα μας ένα νέο 

ζήτημα. Σε επίπεδο πολιτικής, ο στόχος της προώθησης της επιχειρηματικότητας 

των γυναικών, βρίσκεται μέσα στους στόχους της προαγωγής της ισότητας των 

δύο φύλλων, και της προώθησης της απασχόλησης. Οι πολιτικές αυτές έχουν 



την προέλευσή τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και για την εξυπηρέτησή τους, 

έχει ορίσει συγκεκριμένους όρους στις χρηματοδοτήσεις του Γ’ ΚΠΣ. Τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες έχει ενισχυθεί πολύ η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, αλλά και στη διοίκηση και την ιδιοκτησία επιχειρήσεων. Μετά τη 

μαζική συμμετοχή των γυναικών στον εργατικό πληθυσμό, που έλαβε χώρα κατά 

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίστηκε στις επόμενες δεκαετίες της μαζικής 

παραγωγής, σειρά πήρε ο επιχειρηματικός χώρος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχουν δημιουργηθεί προγράμματα που παρέχουν κίνητρα για γυναίκα να 

ασχοληθεί με τη δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι μόνο για να 

μειωθεί η ανεργία, αλλά και για να αμβλυνθούν ορισμένα κοινωνικά προβλήματα 

που έχουν δημιουργηθεί από την εξαρτημένη εργασία των γυναικών-μητέρων.  

                                               Γυναίκα και ανεργία 

 Είναι γνωστό ότι στις γυναίκες τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλότερα και τα 

ποσοστά απασχόλησης χαμηλότερα συγκριτικά με τους άνδρες ανάλογων 

εκπαιδευτικών προσόντων. Η “αν-ισότητα” σήμερα μεταξύ ανδρών και γυναικών 

στην οικονομία καταγράφεται συνοπτικά ως εξής: 

 Οι γυναίκες δεν είναι ενσωματωμένες στην αγορά εργασίας τόσο όσο οι 

άνδρες. Γενικά, οι θέσεις εργασίας τους είναι λιγότερο τακτικές και ασφαλείς, 

ενώ επιβαρύνονται περισσότερο από τη φροντίδα των παιδιών και άλλων 

εξαρτώμενων προσώπων, που σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη σοβαρά 

προβλήματα όσον αφορά το φύλο στην αγορά εργασίας. Σε λίγους τομείς οι 

γυναίκες έχουν επιτύχει, σε γενικές γραμμές, την ισοτιμία τους με τους άνδρες. 

 Σχεδόν σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 

παραμένει συστηματικά υψηλότερο σε σχέση με αυτό των ανδρών , ενώ η 

μακροχρόνια ανεργία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες. 

 Η διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 20%.  Τα ποσοστά 

απασχόλησης των γυναικών παραμένουν χαμηλά σε πολλά κράτη μέλη . Η 



μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών παρατηρείται στην Ελλάδα, 

Ισπανία, Ιταλία, όπου η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 30%. 

 Η αμοιβή των γυναικών είναι μικρότερη από αυτήν των ανδρών, για ίδια και 

ίσης αξίας εργασία. Η διαφορά στις αμοιβές είναι μεγαλύτερη στον ιδιωτικό 

(25% ) απ' ότι στο δημόσιο τομέα (9%).  

     

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ 

Μισθολογικό Χάσμα 

Το μισθολογικό χάσμα  αναφέρεται στην ανισότητα των αμοιβών ανδρών και 

γυναικών για εργασία ίσης αξίας. Παρά το νομικό πλαίσιο που κατοχυρώνει την 

ισότητα των αμοιβών τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση το 

πρόβλημα είναι υπαρκτό και μάλιστα διευρύνεται με το πέρας της ηλικίας, 

γεγονός που συναρτάται με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των γυναικών σε θέσεις 

χαμηλής ειδίκευσης . Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης 

και η συγκέντρωση τους σε συγκεκριμένους κλάδους φαίνεται να σχετίζονται 

άμεσα με το μισθολογικό χάσμα. Υπάρχουν πολλοί σύνθετοι και συχνά 

συσχετιζόμενοι παράγοντες οι οποίοι επεξηγούν την ύπαρξη των διαφορών στις 

αμοιβές. 

Άμεσες διακρίσεις 

Μερικές γυναίκες κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες ενώ κάνουν την ίδια 

δουλειά. Αυτός ο παράγοντας εξηγεί μόνο ένα περιορισμένο μέρος της διαφοράς 

στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, λόγω της αποτελεσματικότητας της εθνικής 

νομοθεσίας και αυτής της ΕΕ.  

Υποτίμηση της εργασίας των γυναικών 

Πολύ συχνά οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες ενώ κάνουν 

δουλειά ίσης αξίας. Μία από τις κύριες αιτίες είναι ο τρόπος που αποτιμώνται οι 

ικανότητες των γυναικών σε σύγκριση με αυτές των ανδρών. Επίσης εργασίες 

που απαιτούν όμοιες δεξιότητες, προσόντα ή πείρα τείνουν να πληρώνονται 

χαμηλότερα και να υποτιμώνται όταν εκτελούνται κυρίως από γυναίκες παρά 

http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A7%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1


από άνδρες. Επιπλέον η αξιολόγηση της εκτέλεσης, και επομένως του 

μισθολογικού επιπέδου και προαγωγής της σταδιοδρομίας, μπορεί επίσης να 

μεροληπτήσει υπέρ των ανδρών. Για παράδειγμα, εκεί όπου οι γυναίκες και οι 

άνδρες διαθέτουν εξίσου καλά προσόντα, προσδίδεται μεγαλύτερη αξία στην 

ευθύνη διαχείρισης κεφαλαίων παρά στην ευθύνη διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναμικού.  

Διαχωρισμός της αγοράς εργασίας 

 Το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων ενισχύεται επίσης από το 

διαχωρισμό στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες και οι άνδρες ακόμα τείνουν να 

εργάζονται σε διαφορετικές δουλειές. Από τη μια, οι γυναίκες και οι άνδρες 

συχνά δεσπόζουν σε διαφορετικά τμήματα. Από την άλλη, μέσα στο ίδιο τμήμα ή 

στην ίδια εταιρεία γυναίκες δεσπόζουν στις χαμηλής εκτίμησης και 

χαμηλόμισθες εργασίες.  

 Οι γυναίκες συχνά απασχολούνται σε τμήματα όπου η εργασία τους 

αποτιμάται χαμηλότερα και όπου οι αμοιβές είναι χαμηλότερες από εκείνα όπου 

κυριαρχούν οι άνδρες. Περισσότερες από 40% των γυναικών εργάζονται για την 

υγεία, την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση. Αυτό αποτελεί το διπλάσιο από 

τη μερίδα των ανδρών στα ίδια τμήματα. Αν εξετάσουμε μόνο τους τομείς υγείας 

και κοινωνικής εργασίας, το 80% των εργαζομένων σ’ αυτούς τους τομείς είναι 

γυναίκες.  

 Επιπλέον, οι γυναίκες συχνά εργάζονται ως βοηθοί διοίκησης, υπάλληλοι 

καταστημάτων ή εργαζόμενες με χαμηλή εξειδίκευση ή ανειδίκευτες εργάτριες. Οι 

γυναίκες σε διευθυντικές και ανώτερες θέσεις αποτελούν μειονότητα.  

ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ 

Η ύπαρξη της γυάλινης οροφής στον εργασιακό χώρο, μεταφορικά οτιδήποτε 

εμποδίζει την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών , είναι μια πραγματικότητα 

που αποδεικνύεται καθημερινά .Ο βασικότερος λόγος είναι οι ευθύνες που 

αναλαμβάνουν οι γυναίκες όταν αποκτούν παιδιά. Ο χρόνος που απαιτείται για 

το μεγάλωμα των παιδιών τις εμποδίζει να αφιερώσουν χρόνο στην καριέρα 



τους. Η έλλειψη σωστών υποδομών ( παιδικών σταθμών, ευέλικτο ωράριο για 

τις μητέρες ) και η αναχρονιστική νοοτροπία των περισσότερων εργοδοτών 

στερεώνουν το οικοδόμημα της γυάλινης οροφής και τις αναγκάζει να ατενίζουν 

την επαγγελματική τους προαγωγή ως ένα όνειρο. Οι γυναίκες λόγω των 

δυσκολιών και των υποχρεώσεων δε διεκδικούν καν τις υψηλές θέσεις γιατί αυτό 

συνεπάγεται και υψηλή δέσμευση (χρόνου κυρίως ) από μέρος τους. 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης αφορούν κυρίως γυναίκες και είναι οι εξής 

 Μερική απασχόληση:  

 Προσωρινή απασχόληση 

 Δανεισμός εργαζομένων:  

 Κατά επιχείρηση δανεισμός μέσω πρακτορείων απασχόλησης::  

 Απασχόληση προσωπικού στο πλαίσιο λειτουργίας δικτύων 

επιχειρήσεων:  

 Διευθέτηση του χρόνου εργασίας:  

 Διαμοιρασμός θέσης εργασίας:  

 Διαμοιρασμός χρόνου εργασίας:  

 Τηλεργασία:. 

 Αλληλοβοηθούνται μέλη οικογένειας:  

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΤΟΚΕΤΟΥ 

Για ποιες γυναίκες ισχύει ο νόμος περί προστασίας της μητρότητας; 

- Σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τη μητρότητα, οι γυναίκες που 

απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη, άσχετα με την ιδιότητα που 

εργάζονται (υπάλληλοι, εργάτριες, κ.λ.π.) τον χρόνο εργασίας στον εργοδότη 

του, την ηλικία, την εθνικότητα, τη φυλή, τη θρησκεία καθώς και αν το παιδί το 

συνέλαβε από έγγαμη ή εξώγαμη σχέση μπορούν να λάβουν άδεια τοκετού ( 



μητρότητας ) προσκομίζοντας στον εργοδότη τους πιστοποιητικό ιατρού που να 

βεβαιώνει την πιθανή ημέρα τοκετού. 

Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια μητρότητας;  

- Η συνολική διάρκεια της άδειας ανέρχεται σε 17 εβδομάδες. Απ’ αυτές οι 

8 εβδομάδες πρέπει να χορηγούνται      και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον 

τοκετό. Επιπλέον από το νόμο απαγορεύεται η απόλυση εργαζόμενης κατά την 

διάρκεια της εγκυμοσύνης της, εκτός αν υπάρχει σημαντικός λόγος , όπως η 

διάλυση ή η πτώχευση της επιχείρησης. 

Για ποιους τομείς ισχύει ο νόμος; 

- Η άδεια μητρότητας ισχύει και στο δημόσιο, αλλά και στον ιδιωτικό 

τομέα, όσον αφορά την εργασία  σε πλήρη ή μερική απασχόληση. 

Πώς καταβάλλεται ο μισθός τους και από πού λαμβάνουν επιδόματα; 

- Οι γυναίκες κατά το διάστημα της απουσίας τους απ’ την εργασία λόγω 

κυοφορίας, τοκετού λοχείας θεωρούνται ότι βρίσκονται σε άδεια και δικαιούνται 

να λάβουν τις αποδοχές τους απ’ τον εργοδότη. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει 

έτος εργασίας δικαιούνται τις αποδοχές τους για μισό μήνα. Η εργαζόμενη 

μητέρα λαμβάνει επιδόματα μητρότητας από το ΙΚΑ καθώς και συμπληρωματικές 

παροχές μητρότητας από τον ΟΑΕΔ για το διάστημα που επιδοτείται από το ΙΚΑ. 

Επιπλέον εκτός από τις παροχές του ΙΚΑ καταβάλλει και βοήθημα τοκετού που 

ανέρχεται σε 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ– ΠΟΣΟΣΤΑ 

Η  Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας ( 19,2 % ) στην Ευρωζώνη μετά 

την Ισπανία ( 22,7 % ). 

         -άνδρες : 17,2 % 

         -γυναίκες : 22,1 % ( αποτελέσματα 2012 ) 

Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. οι άντρες προτιμούν να εργάζονται στη βιομηχανία, 

γεωργία ενώ οι γυναίκες στις υπηρεσίες. ( Eurostat 1998 ). 

 

 



ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 

Ορισμός σεξουαλικής παρενόχλησης 

Σεξουαλική παρενόχληση θεωρείται οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον 

αποδέκτη της συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, που εκφράζεται με λόγια ή 

έργα και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προβολή της αξιοπρέπειας ενός 

προσώπου. 

Μορφές 

 Φραστική / λεκτική συμπεριφορά 

 Μη φραστική / λεκτική συμπεριφορά 

 Διάφορες μορφές επικοινωνίας ηλεκτρονικά και έντυπα μηνύματα (με 

σεξουαλικής φύσης περιεχόμενο)                                                                                                                                                                                                   

Πώς εκδηλώνεται η φραστική συμπεριφορά 

 Μεθόδευση συζητήσεων της εργασίας σε σεξουαλικά θέματα 

 Ερωτήσεις προσωπικές για κοινωνική ή σεξουαλική ζωή 

 Ερωτήσεις για σεξουαλικές προτιμήσεις, ιστορίες ή φαντασιώσεις  

 Σεξουαλικά σχόλια για το σώμα βλέμμα ντύσιμο 

 Διαδόσεις φημών ψευδών για τη σεξουαλική ζωή κάποιου/ας 

Πώς εκδηλώνεται η μη φραστική εκδήλωση 

 Μασάζ στο λαιμό, ώμους ή άλλα μέρη του σώματος  

 Άγγιγμα στα ρούχα μαλλιά ή άλλα μέρη του σώματος  

 Υποτιμητικοί θόρυβοι (σφυρίγματα κ.α.) 

 Χειρονομίες 

 Υπονοούμενα μέσω κοιταγμάτων 

 Έκθεση μερών σώματος 

Πώς εκδηλώνεται : διάφορες μορφές επικοινωνίας – ηλεκτρονικά και έντυπα 

μηνύματα 

 E-mail 

 Τηλέφωνο 



 Σεξουαλικές γελοιογραφίες, φωτογραφίες, poster, διαφάνειες 

Μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης 

 Σεξουαλικά ανέκδοτα 

 Σεξιστικά σχόλια  

 Σεξιστικά επαγγέλματα 

 Σεξιστικά αγκαλιάσματα 

 Σεξιστικά ψιθυρίσματα 

 Ερωτήσεις για σεξουαλικές εμπειρίες 

 Βλέμματα σεξουαλικού περιεχομένου 

Στατιστικά στοιχεία  

 Έρευνες δείχνουν ότι το 90% των γυναικών που έχουν υποστεί 

σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας τους σιωπούν και δεν το 

αναφέρουν μη θέλοντας να διακινδυνεύσουν τις θέσεις τους ή να στρέψουν τα 

φώτα της δημοσιότητας επάνω τους. 

 Οι Γερμανίδες και οι αυστριακές με 72% και 70% αντίστοιχα είναι οι είναι 

οι Ευρωπαίες εργαζόμενες με τις περισσότερες σεξουαλικές παρενοχλήσεις 

 Στη Βρετανία το σχετικό ποσοστό των γυναικών ήταν 54% στη Γαλλία 

35% στην Πορτογαλία 34% . 

 Έξι στις δέκα εργαζόμενες Ελληνίδες έχουν υποστεί σεξουαλική 

παρενόχληση στο χώρο εργασίας  

 Το ποσοστό των ανδρών που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση 

στο χώρο εργασίας εκτιμάται σε κοινοτικό επίπεδο περίπου σε 10% 

 Το 35% από τις γυναίκες και το 10% από τους άνδρες στην κοινοτική 

Ευρώπη είναι θαύματα σεξουαλικής παρενόχλησης. 

 Ποσοστό 8% που αναλογεί σε 12 εκατομμύρια εργαζόμενους/ες στην Ε.Ε. 

έχει δηλώσει ότι έχει υποστεί παρενόχληση στο χώρο εργασίας. 

 

Προφίλ δράστη  



 Η πλειοψηφια των δραστών της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι 

άνδρες , όπου στις πλείστες των περιπτώσεων. Είναι έγγαμοι με δευτεροβάθμια 

η τριτοβάθμια εκπαίδευση και συχνότερα είναι ιεραρχικά ανώτερα η ομοβάθμια 

άτομα με το θύμα.  

Προφίλ θύματος  

 

 Γυναίκες κυρίως  

 Διαζευγμένες 

 Χήρες 

 Χαμηλoύ μορφωτικού επιπέδου   

 Χωρίς προσόντα   

 

Πως αντιμετωπίζεται 

 Δείχνουμε την απαρέσκεια μας στο θύτη  

 Του εξηγούμε ότι οι πράξεις του είναι ανεπιθύμητες  

 Ενημερώνουμε συναδέλφους/ες φίλους/ες 

 Αν συνεχίζει τον καταγγείλουμε άμεσα είτε στον προϊστάμενο είτε στην 

συνδικαλιστική μας οργάνωση 

 Δεν αποσιωπούνε τέτοια περιστατικά 

Συνέπειες για θύματα 

 Έχουν έλλειψη αυτοπεποίθησης  

 Δεν μπορούν να χειριστούν την κατάσταση 

 Απομονώνονται και είναι αγχωμένα 

 Κατηγορούν τον εαυτό τους 

 Είναι μελαγχολικά απογοητευμένα και αισθάνονται αρρώστια  

 Δεν μπορούν να αποδώσουν στην εργασία τους 

 Επηρεάζεται η προσωπική ζωή τους 

    



Που μπορούμε να καταγγείλουμε 

 Στην Επιτροπή για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση και 

επαγγελματική εκπαίδευση 

 Στην Αρχή Ισότητας της Επιτρόπου Διοίκησης 

 Σε οργανώσεις εργαζομένων  

 Άλλες οργανώσεις ή σωματεία ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν 

σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή την προώθηση της 

ισότητας των φύλων 

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε  

 Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι 

η πρόληψη στους χώρους δουλείας, ευαισθητοποίηση στο θέμα αυτό από 

τους/τις εργαζόμενους/ες και η άμεση αντιμετώπιση του φαινόμενου από τους/τις 

εργαζόμενους/ες και του εργοδότη. 

 

Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα 

 

Κατά τη δεκαετία του 1990 πραγματοποιηθήκαν ριζικές αλλαγές στην πορνεία 

στην Ελλάδα . Προκληθήκαν  από ένα νέο στοιχειό  : τις αλλοδαπές γυναίκες ,τις 

οποίες προώθησαν και εκμεταλλευτήκαν οργανωμένα δίκτυα διεθνούς 

σωματεμπορίας . Οι γυναίκες αυτές αποτέλεσαν νέες, εξωτικές έλξεις ,νέες αξίες 

χρήσης :  

Προωθηθήκαν σε σημαντικούς αριθμούς., γεγονός που έδρασε ως 

πολλαπλασιαστής ,ώστε να γίνουν αντιληπτές ως εμπόρευμα μαζικής  

κατανάλωσης προωθηθήκαν και πορνευθήκαν με τη χρήση βίας και 

εξαναγκασμού. 

 

              



                              ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   

                              

 

Οι Ελληνίδες στις κάλπες. 

Χρειάστηκαν δεκαετίες έντονων γυναικείων αγώνων για να μπορέσουν οι 

Ελληνίδες να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. 

Για πρώτη φορά ψήφισαν στις δημοτικές εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου 1934. 

Εκλογικό δικαίωμα δεν δόθηκε σε όλες, αλλά μόνο σε όσες είχαν κλείσει τα 30 

χρόνια και διέθεταν τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού. Στους εκλογικούς 

καταλόγους της Αθήνας γράφτηκαν μόλις 2.655 κυρίες, από τις οποίες ψήφισαν 

τελικά μόνο 439. Χαρακτηριστική για το κλίμα της εποχής ήταν η άρνηση της 

ηθοποιού Μαρίκας Κοτοπούλη να ψηφίσει, λέγοντας μάλιστα πως ψήφο θέλουν 

μόνο όσες είναι άσχημες και όσες αποφεύγουν να κάνουν παιδιά! 

Σε βουλευτικές εκλογές, οι Ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη φορά στις 19 

Φεβρουαρίου  του 1956. Ήταν η απαρχή της εφαρμογής στην πράξη της 

καθολικής ψηφοφορίας, που είχε κατοχυρωθεί ήδη στο Σύνταγμα του 1864, με 

την αναγνώριση της ιδιότητας του πολίτη στις γυναίκες. 

Πέρασε σχεδόν ένας αιώνας μέχρις ότου καταφέρουν οι Ελληνίδες να φτάσουν 

στην κάλπη, έχοντας κατακτήσει πλήρως το δικαίωμα του εκλέγειν και 

εκλέγεσθαι στις βουλευτικές εκλογές του 1956, με τη Λίνα Τσαλδάρη της ΕΡΕ και 

τη Βάσω Θανασέκου της «Δημοκρατικής Ένωσης» να εισέρχονται στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο. Η Λίνα Τσαλδάρη έγινε και η πρώτη γυναίκα - υπουργός, καθώς 

ανέλαβε το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στην κυβέρνηση Καραμανλή. Την 

ίδια χρονιά εκλέχθηκε και η πρώτη γυναίκα Δήμαρχος, η Μαρία Δεσύλλα, στην 

Κέρκυρα. 



Πρωτεργάτης στον αγώνα για τη συμμετοχή των γυναικών στα πολιτικά 

πράγματα της χώρας στάθηκε το φεμινιστικό κίνημα. Η Καλλιρρόη Παρρέν, 

εκδότρια του περιοδικού «Εφημερίς των Κυριών», ήταν η πιο σημαντική φωνή 

έκφρασης αυτών των διεκδικήσεων. Η ισότητα των δυο φύλων και η απαίτηση 

για τη χορήγηση πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες, οδήγησε στη σύσταση 

πολλών γυναικείων οργανώσεων, με αποτέλεσμα κατόπιν πιέσεων τους να 

φτάσουμε στο προεδρικό διάταγμα της 5ης Φεβρουαρίου του 1930 που 

αναγνώριζε το δικαίωμα του εκλέγειν για τις Ελληνίδες, αλλά μόνο για τις 

δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και μόνο για τις εγγράμματες άνω των 30 ετών. 

Η πλήρης κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών ψηφίστηκε 

στις 28 Μαΐου του 1952, χωρίς όμως τελικά να συμμετάσχουν στις εκλογές του 

Νοεμβρίου, γιατί δεν είχαν ενημερωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι. Το 1953, σε 

επαναληπτική εκλογή στη Θεσσαλονίκη, εξελέγη η πρώτη γυναίκα βουλευτής. 

Ήταν η Ελένη Σκούρα («Ελληνικός Συναγερμός»), που μαζί με τη Βιργινία Ζάννα 

(«Κόμμα Φιλελευθέρων»), υπήρξαν οι δυο πρώτες γυναίκες υποψήφιες για το 

βουλευτικό αξίωμα. 

Το γυναικείο κίνημα πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη του, όταν στο Σύνταγμα του 1975 

καθιερώθηκε η αρχή της ισότητας των δυο φύλων. Ο αριθμός των γυναικών 

βουλευτών αυξήθηκε σημαντικά με την πάροδο των χρόνων κι έτσι στη Βουλή 

του 2004 συμμετέχουν συνολικά 40 γυναίκες. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός μέχρι 

σήμερα, αλλά αντιστοιχεί μόλις στο 13% του συνόλου των μελών της Βουλής. 

Στην Κύπρο, οι γυναίκες ψήφισαν από τις πρώτες εκλογές στη Μεγαλόνησο το 

1960. Πρώτη βουλευτής εξελέγη η τουρκοκύπρια Αϊλά Κιαζίμ, ενώ πρώτη 

Ελληνοκύπρια η Ρήνα Κατσελή, μέλος του «Δημοκρατικού Κόμματος», που 

εξελέγη το 1981. Η κυρία Κατσελή εμφανίστηκε στην πρώτη συνεδρίαση της 

Βουλής για να δώσει το νενομισμένο όρκο με τσεμπέρι και κυπριακή ενδυμασία. 

Σήμερα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων υπάρχουν 8 γυναίκες σε σύνολο 56 

ελληνοκυπρίων βουλευτών, ποσοστό 14,3%. 



Ποσόστωση Γυναικών 

 Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις πτυχές της ζωής αποτελεί 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασική αρχή λειτουργίας της Δημοκρατίας. 

Στη χώρα μας έχουν γίνει αρκετά βήματα αλλά πολλές φορές χωρίς 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι πολλαπλοί ρόλοι της γυναίκας σε συνδυασμό 

με την έλλειψη επαρκών κρατικών υποδομών και την κατεστημένη νοοτροπία, 

την εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό να πρωταγωνιστήσει στην επαγγελματική 

πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα. 

Η θέσπιση της ποσόστωσης από την Πολιτεία αλλά και από τα πολιτικά 

κόμματα για την συμμετοχή του 1/3 κάθε φύλου στα όργανα, δεν είναι πολιτική 

που προωθεί την αρχή της ίσης εκπροσώπησης αλλά παρεμποδίζει την 

υποεκπροσώπηση ή την μη εκπροσώπηση. 

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδειξε 

ότι η πλειοψηφία ανδρών και γυναικών πιστεύουν ότι η πολιτική κυριαρχείται 

από τους άνδρες, η συντριπτική πλειοψηφία συμφωνεί ότι οι γυναίκες μπορούν 

να προσδώσουν μια διαφορετική οπτική στην πολιτική και μόνο μια μικρή 

μειοψηφία (5% των γυναικών και 9% των ανδρών) πιστεύει ότι "δεν χρειάζεται 

να γίνει οτιδήποτε, δεν συμφωνούν με την αύξηση της αναλογίας". 

Στην πατρίδα μας δυστυχώς υιοθέτηση της ποσόστωσης του 1/3 δεν έχει ακόμα 

ικανοποιητικά αποτελέσματα σε κανένα επίπεδο της πολιτικής μας ζωής. Η 

υποεκπροσώπηση των γυναικών είναι οφθαλμοφανής μόνο 13% γυναίκες 

βουλευτές στο Κοινοβούλιο, 2.6% γυναίκες Δήμαρχοι στους νέους διευρυμένους 

Δήμους, καμία γυναίκα περιφερειάρχης, ενώ αντιθέτως στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο οι γυναίκες Ευρωβουλευτές ανέρχονται σε ποσοστό 37%. 

Σήμερα, για τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, 

έχουμε: 

- Καθιέρωση ποσόστωσης ανά φύλο για την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και 

γυναικών στα υπηρεσιακά, διοικητικά συμβούλια ή άλλα συλλογικά όργανα της 

Διοίκησης.  



- Ποσόστωση των δύο φύλων στα ψηφοδέλτια των Δημοτικών και Κοινοτικών 

εκλογών.  

- Καθιέρωση ποσόστωσης ανά φύλο στα ψηφοδέλτια των Νομαρχιακών και 

Δημοτικών Εκλογών.  

- Καθιέρωση ποσόστωσης για κάθε φύλο στις Βουλευτικές εκλογές.  

- Καθιέρωση ποσόστωσης κατ’ ελάχιστο 1/3 για κάθε φύλο στη στελέχωση των 

εθνικών οργάνων και επιτροπών έρευνας και τεχνολογίας.  

- Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των Φύλων.  

 

                  

                                        ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ  

H διαφήμιση σχετικά με τη γυναίκα, όσο μοντέρνα και εξελιγμένη κι αν επιδιώκει 

να φαίνεται, στην πραγματικότητα είναι βαθιά συντηρητική, γιατί απευθύνεται σε 

παγιωμένες αντιλήψεις των καταναλωτών. Σε καμία περίπτωση δεν ανατρέπει τα 

στερεότυπα, αντίθετα τα διαιωνίζει γιατί δίνει στον καταναλωτή την κυρίαρχη 

εικόνα της κοινωνίας. Βασίζεται στις στερεότυπες αντιλήψεις πχ. για το 

γυναικείο φύλο και υπό τη μορφή ανώδυνου χιούμορ αστεϊσμού περνάει άκρως 

ρατσιστικές αντιλήψεις για τη μειωμένη αντιληπτική ή οδηγητική ικανότητα της 

γυναίκας. Η πιο κλασική περίπτωση τα τελευταία χρόνια είναι η ασύδοτη 

εκμετάλλευση του γυναικείου σώματος, η χυδαία έως προσβλητική ανάδειξη 

μερών του γυναικείου σώματος ακόμα και σε διαφημίσεις προϊόντων που δεν 

αφορούν τις γυναίκες. 

Εικόνες της σύγχρονης γυναίκας 

Η παρουσία της γυναικείας μορφής στις διαφημίσεις έχει στόχο να προσελκύσει 

κυρίως τη γυναίκα καταναλώτρια αλλά και το ανδρικό καταναλωτικό κοινό με 

διαφορετική χρήση της γυναικείας μορφής. Στην πρώτη περίπτωση, πρόκειται 

για διαφημίσεις που προβάλλουν προϊόντα που συνδέονται με τους 

παραδοσιακούς ρόλους της γυναίκας ως μητέρας και νοικοκυράς (είδη σπιτιού, 



οικιακές συσκευές, βρεφικά είδη, είδη καθαρισμού σπιτιού κτλ.), καθώς και 

προϊόντα που αφορούν τη φροντίδα της εξωτερικής εικόνας της γυναίκας 

(καλλυντικά, ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής κτλ.). Στη δεύτερη περίπτωση, 

όταν στόχος είναι πρωτίστως αν και όχι πάντοτε αποκλειστικά το ανδρικό κοινό, 

η γυναικεία μορφή εμφανίζεται στον εξίσου παραδοσιακό ρόλο του συμβόλου 

της σεξουαλικότητας και του αντικειμένου της ανδρικής επιθυμίας (π.χ. σε 

διαφημίσεις αυτοκινήτων). 

Το γενικευτικό αυτό μοντέλο έχει βεβαίως τις αποχρώσεις του, οι οποίες 

αποτυπώνουν κυρίως τις αλλαγές στη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας, 

στην κοινωνία και στην οικογένεια και τις αλλαγές στις σχέσεις των δύο φύλων. 

Στη δεκαετία του ’60, για παράδειγμα, το κίνημα για τη γυναικεία χειραφέτηση 

αποτυπώθηκε σε διαφημίσεις για το «στηθόδεσμο που απελευθερώνει». 

Αντίστοιχα, σήμερα, διαφημίσεις για μικρά, γρήγορα αυτοκίνητα που έχουν ως 

πιθανούς αγοραστές νεαρές γυναίκες προβάλλουν μια εικόνα ελευθερίας και 

αυτονομίας. Ακόμη και οι διαφημίσεις για τις οικιακές συσκευές τονίζουν συχνά 

αυτή την πλευρά της «απελευθέρωσης» από το νοικοκυριό με την εξοικονόμηση 

χρόνου. Η σημερινή καταναλώτρια δεν είναι πλέον, όπως πριν από μερικές 

δεκαετίες, η «βασίλισσα της κουζίνας» που έβρισκε ευχαρίστηση στην επιτυχή 

διεκπεραίωση του ρόλου της νοικοκυράς αλλά η εργαζόμενη γυναίκα που πρέπει 

μετά τη δουλειά να κάνει και τις δουλειές του σπιτιού, να φροντίσει τα παιδιά και 

να έχει ελεύθερο προσωπικό χρόνο. 

Η προσαρμογή του ιδιώματος των διαφημίσεων στις νέες οικονομικές και 

κοινωνικές πραγματικότητες δεν καταργεί συνεπώς τη διάρκεια των γυναικείων 

στερεοτύπων, τα οποία αναπαράγονται μέσα από τον επιφανειακά καινούργιο 

ορισμό της σύγχρονης θηλυκότητας. Η συνέχεια αυτή των αναπαραστάσεων του 

θηλυκού γίνεται ενδιαφέρουσα όταν τα παγκόσμια γυναικεία στερεότυπα 

παίρνουν συγκεκριμένη μορφή στις επί μέρους εθνικές κουλτούρες.  

Υπάρχουν διαφημίσεις όπου η παγκόσμια εμβέλεια του προϊόντος προβάλλεται 

μέσα από διαφορετικούς εθνικούς τύπους γυναικών, οι οποίοι περιγράφονται 



μέσα από την εξωτερική εμφάνιση και πολιτισμικά στοιχεία. Στην ελληνική 

περίπτωση, ενδιαφέρον για τα στερεότυπα που περιέχουν έχουν διαφημίσεις 

στο ραδιόφωνο (ίσως και στην τηλεόραση, αλλά χρειάζεται αναλυτικότερη 

έρευνα), οι οποίες συνδέουν τις Ελληνίδες γυναίκες με συμπεριφορές μάλλον 

υποτιμητικές για τις ίδιες, που παραπέμπουν σε γνωστά από παλιά στερεότυπα. 

Θα σταθώ μόνο σε δύο: το πρώτο αφορά το «τύλιγμα» του άνδρα με σκοπό τον 

γάμο και το δεύτερο τις μειωμένες πνευματικές ικανότητες της συζύγου απέναντι 

στο σύζυγο. Σε ραδιοφωνική διαφήμιση για έπιπλα, η πρωταγωνίστρια 

παρουσιάζεται να χρησιμοποιεί τη γυναικεία «πονηριά» για να «τυλίξει» τον 

άνδρα – θύμα. Με την ίδια μέθοδο της διακωμώδησης, σε άλλη διαφήμιση για 

κατάστημα παιχνιδιών, η Ελληνίδα παρουσιάζεται «αφελής», να νουθετείται με 

συγκατάβαση από τον σύζυγό της. Εντοπίζοντας λοιπόν τα στερεότυπα, τις αξίες 

και τις ιδιότητες που συνδέονται με τις γυναικείες μορφές στη μαζική κουλτούρα, 

μας δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσον οι ίδιες οι γυναίκες αναγνωρίζουν τον 

εαυτό τους μέσα σε αυτές τις εικόνες. Οι γυναίκες που βλέπουν ή ακούν τις 

διαφημίσεις ταυτίζονται με τους ρόλους που τους αποδίδονται; Παραπέμπουν οι 

διαφημίσεις στην προσωπική τους εμπειρία (πραγματική ή φαντασιακή); Πώς 

μπορούν να εσωτερικεύσουν ταυτόχρονα πρότυπα αντιφατικά όπως αυτό της 

ευσυνείδητης νοικοκυράς και συζύγου, της μοιραίας βαμπ και του αψεγάδιαστου 

μανεκέν; Τα ερωτήματα αυτά θεωρητικά θα έπρεπε να έχουν καταφατική 

απάντηση, ώστε και οι διαφημίσεις να επιτυγχάνουν τον εμπορικό τους στόχο. 

Σε αυτή την περίπτωση ωστόσο θα πρέπει να δεχθούμε ότι, παρά την 

επιφανειακή εικόνα της αλλαγής, οι αναπαραστάσεις της γυναίκας και των 

κοινωνικών της ρόλων έχουν ελάχιστα διαφοροποιηθεί τα τελευταία εκατό 

χρόνια. 

Πώς  εμφανίζεται η γυναίκα στη διαφήμιση; 

 Πάντα όμορφη, καλομακιγιαρισμένη, καλοχτενισμένη, με θαυμάσιες αναλογίες 

και αφοπλιστικό χαμόγελο.   Η διαφήμιση επιστρατεύει γοητευτικές γυναίκες που 

θα τραβήξουν τα βλέμματα, θα αιχμαλωτίσουν την προσοχή για κάποια 



ενδεχόμενη ενδιαφέρουσα αποκαλυπτική συνέχεια εξασφαλίζοντας έτσι απόλυτη 

συμμετοχή στο μήνυμα. Μια γυναικεία παρουσία εκρηκτική αποτελεί το 

απραγματοποίητο όνειρο κάθε άνδρα και την απωθημένη επιθυμία κάθε 

γυναίκας. Επίσης, η γυναίκα εμφανίζεται στη διαφήμιση σε ρόλους που η 

παράδοση της έχει αποδώσει, στο ρόλο της νοικοκυράς, όλο χαρά γιατί με το 

προϊόν που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό μετατρέπεται σε χαρά, της συζύγου, που 

καλλωπίζεται, ξημεροβραδιάζεται στα ινστιτούτα καλλονής για να γίνει 

ακαταμάχητη και να σαγηνεύει τον άνδρα της, της μητέρας, που δείχνει την 

αγάπη και την τρυφερότητά της στα παιδιά της αγοράζοντας κάποια κρέμα 

παιδική ή πάνα.  Παθητικοποιημένη, υποταγμένη στις ανδρικές επιθυμίες δεν 

εμφανίζει ενδιαφέροντα άλλα έξω απ’ το σπίτι της. Το σπίτι, η κουζίνα, το 

σαλόνι, η κρεβατοκάμαρα είναι ο χώρος που λειτουργεί. 

Εμφανίζεται στη διαφήμιση η εργαζόμενη γυναίκα; 

Το γεγονός ότι πολλές γυναίκες δεν είναι πια μόνο νοικοκυρές αλλά ασκούν και 

άλλες δραστηριότητες και τα προβλήματα, οι προσδοκίες και τα ενδιαφέροντά 

τους διαφέρουν, αγνοείται συνειδητά από το επιτελείο των ειδικών της 

διαφήμισης. Ωστόσο με σημαντική καθυστέρηση εμφανίζεται η γυναίκα σε 

ρόλους λιγότερο παραδοσιακούς. Πολύ δειλά άρχισαν να εμφανίζονται και 

εργαζόμενες γυναίκες στη διαφήμιση. Όμως κι όταν παρουσιάζονται 

εργαζόμενες είναι σε θέση εκτελεστικής εργασίας (υπάλληλος γραφείου….)ή σε 

θέσεις που προσφέρουν φροντίδα (δασκάλα, βρεφονηπιοκόμος….) ή στο χώρο 

της ομορφιάς (κομμώτρια, αισθητικός…). 

Ουσιαστικά πρόκειται για μετατόπιση του ενδιαφέροντος των διαφημιστών από 

τη νοικοκυρά και εξαρτημένη γυναίκα στην «ανεξάρτητη» που ασχολείται  όμως 

ξανά κυρίως με την εξωτερική της εμφάνιση. Ένας νέος τύπος γυναίκας 

προβάλλει και οι διαφημιστές θέλουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της. Ο νέος 

αυτός τύπος γυναίκας είναι αυτής που καταβάλλει εναγώνιες προσπάθειες να 

βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής του περιβάλλοντός της. Είναι η επιτυχημένη 

σε όλους τους τομείς γυναίκα – τέλεια επαγγελματίας, τέλεια σύζυγος , τέλεια 



μητέρα-  με αναλογίες μοντέλου που προλαβαίνει να πηγαίνει και στα ινστιτούτα 

ομορφιάς, ώστε να είναι και ακαταμάχητη. Ένας τύπος δηλαδή γυναίκας που 

δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα συμπλέγματα στη σύγχρονη γυναίκα, την 

πραγματική γυναίκα που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί με επιτυχία σε τόσους 

ρόλους. Όπως κι αν είναι πάντως, είτε εργαζόμενη είτε όχι, η διαφήμιση δίνει 

έμφαση στη θηλυκή πλευρά της γυναίκας και της υπενθυμίζει ότι πάνω απ’ όλα   

σκοπός της είναι να «αρέσει» .Διαπιστώσαμε όμως ότι η γυναίκα δεν είναι μόνο 

το κυριότερο μέσο που χρησιμοποιεί η διαφήμιση για να προωθήσει τα 

προϊόντα της αλλά και ο κατεξοχήν στόχος της διαφήμισης. Κι αυτό γιατί η 

γυναίκα είναι το κύριο καταναλωτικό πρόσωπο. Αυτή φροντίζει για όλους, 

ψωνίζει για όλους. Εξάλλου οι γυναίκες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην 

παρακολούθηση της τηλεόρασης. Συνεπώς οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 

κατακτήσουν το γυναικείο αγοραστικό κοινό με κάποιες τεχνικές προώθησης των 

πωλήσεων που στοχεύουν να χειραγωγήσουν τη γυναικεία ψυχή. Μεγαλωμένες 

οι γυναίκες από την παιδική τους ηλικία με την αντίληψη ότι σκοπός τους είναι 

να καταξιώσουν την ύπαρξή τους με την εξωτερική τους εμφάνιση και όχι με άλλα 

πνευματικά ίσως χαρίσματα αγωνίζονται να εξομοιωθούν όσο πιστότερα γίνεται 

με τα διαφημιζόμενα γυναικεία πρότυπα. Και διοχετεύεται η προπαγάνδα: όλες 

οι γυναίκες θέλουν να είναι όμορφες . επομένως όλες δικαιούνται το ίδιο μερίδιο 

στα καλλυντικά και τη μόδα. Οι γυναίκες πρέπει να υποταχθούν στη μοίρα τους 

και να ανταγωνίζονται αιώνια στην αγορά της μόδας. Επιβάλλεται έτσι η 

ομοιομορφία, τα πρότυπα της γυναικείας ομορφιάς που όλες πρέπει να 

ακολουθούν πιστά. Κάθε ίχνος ποικιλομορφίας, βασικό χαρακτηριστικό της 

αληθινής ομορφιάς, έχει εξαλειφθεί. Κι ένα άλλο χαρακτηριστικό της γυναικείας 

ψυχολογίας προσφέρεται στους διαφημιστές προς εκμετάλλευση. Οι γυναίκες, 

ήδη φορτωμένες με πολυάριθμες συγκρούσεις, διαψεύσεις, ενοχές, είναι πολύ 

επιρρεπείς στο να ψωνίζουν πράγματα σα λύση στα προβλήματά τους. Η 

διαφήμιση εξωθεί τις γυναίκες σε όργια αγορών σε μια προσπάθεια να 

ξεπεράσουν δήθεν το αίσθημα της απογοήτευσης. Όταν η γυναίκα είναι 



στενοχωρημένη, τι καλύτερο από το να επιδοθεί σε ένα καταναλωτικό όργιο 

αγορών; Μια γυναίκα κουρασμένη και ταλαιπωρημένη έχει ανάγκη οπωσδήποτε 

ένα ινστιτούτο χαλάρωσης. Μια άλλη που δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει μπορεί 

να καταφύγει σε έτοιμα «υγιεινά» γεύματα που φροντίζουν τη σιλουέτα της. 

 Ένα άλλο ερώτημα που προέκυψε είναι αν η γυναίκα είναι από τη φύση της έτσι 

όπως την προβάλλει η διαφήμιση, δηλαδή ωραιοπαθής και αθεράπευτα 

ρομαντική, ή είναι μια εικόνα κατασκευασμένη αυτή. Αναρωτηθήκαμε δηλαδή αν 

τα καλλυντικά και η μόδα είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της εμφάνισης της 

γυναίκας ή υποβόσκει ένας ύπουλος και ανεπαίσθητος κοινωνικός 

καταναγκασμός; Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή διαπιστώσαμε ότι στις 

πρωτόγονες κοινωνίες τα στολίδια , τα δαχτυλίδια, τα βραχιόλια υποδήλωναν 

όχι τόσο το φύλο όσο την ηλικία και το ρόλο κάθε ατόμου. Στην ταξική κοινωνία , 

τα καλλυντικά και η μόδα ήταν προνόμιο της αριστοκρατίας. Πουθενά στην 

ιστορία δεν απαντάται ανταγωνισμός μεταξύ των θηλυκών, δεν υπάρχει ούτε στη 

φύση ούτε στις πρωτόγονες κοινωνίες. Είναι αποκλειστικό προϊόν της ταξικής 

κοινωνίας. Οι κατασκευαστές καλλυντικών και όλη αυτή η βιομηχανία της μόδας 

εκμεταλλεύονται τις γυναίκες και στόχο έχουν να αποκομίσουν κέρδη, 

καλλιεργώντας το πνεύμα του ανταγωνισμού στο γυναικείο πληθυσμό. Μαζί με 

την ανταγωνιστική πάλη για ιδιοκτησία και πλούτο μεταξύ των ανδρών 

εμφανίστηκε και η ανταγωνιστική πάλη μεταξύ των γυναικών για ισχυρούς και 

πλούσιους άνδρες. Χάρη στην ομορφιά της μια γυναίκα μπορούσε να παντρευτεί 

ένα εκατομμυριούχο και να αλλάξει κοινωνική θέση. Όλα όσα είχε να κάνει μια 

γυναίκα ήταν να σπεύσει στην αγορά ομορφιάς και να αγοράσει όλα τα 

εμπορεύματα που θα μεταμόρφωναν τη Σταχτοπούτα σε Πριγκίπισσα.              

 Ποιες είναι οι συνέπειες από την προβολή της γυναίκας  σε 

τέτοιους ρόλους; 

Η γυναίκα εξευτελίζεται και μαζί εμπορευματοποιούνται οι ανθρώπινες σχέσεις. 

Η διαφήμιση προπαγανδίζει την ιδέα ότι για να είναι κάποιος επιτυχημένος στη 



ζωή του πρέπει να ακολουθεί τις επιταγές της μόδας. Αυτό οδηγεί σε μια 

υλιστική μονομέρεια και παράλληλα υποβάθμιση των πνευματικών αγαθών. 

Επίσης κάνει λιγότερο ελκυστικές τις γυναίκες της αληθινής ζωής και προκαλεί 

μελαγχολία και αισθήματα μειονεξίας στις γυναίκες που για οικονομικούς ή 

άλλους λόγους δεν ακολουθούν τη μόδα ή δεν είναι «τέλειες» όπως οι γυναίκες 

της διαφήμισης. 

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι κι εμείς δεν είμαστε παθητικοί δέκτες των μηνυμάτων 

της διαφήμισης αλλά λογικά όντα με κρίση και σύνεση. Δεν πρέπει να είμαστε 

κατά των ελκυστικών ρούχων αλλά να είμαστε κατά της εξευτελιστικής κούρσας 

της μόδας και της υπέρμετρης ποσότητας χρόνου και χρημάτων που 

καταναλώνουμε για να γίνουμε όπως τα πρόσωπα των διαφημίσεων. Έχουμε 

άλλα ουσιαστικότερα πράγματα να κάνουμε στη ζωή μας από το να τη 

σπαταλάμε σ’ αυτή την πολυδάπανη, χυδαία και καταθλιπτική φρενίτιδα να 

ακολουθούμε τη μόδα. Ας ψάξουμε να βρούμε την ουσία της ζωής και να 

αντλήσουμε την ευτυχία από τόσα άλλα πράγματα.     

          Οι Αντιδράσεις του Γυναικείου Κινήματος για το Ρόλο                                                

                           Της Γυναίκας στη Διαφήμιση 

Το Γυναικείο κίνημα αλλά και όλες οι συνειδητοποιημένες γυναίκες της 

Ευρώπης και της Αμερικής, άρχισαν σε πρωταρχική βάση να τοποθετούνται 

κριτικά και πολλές φορές αρνητικά απέναντι στη διαφήμιση στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970, εποχή που γίνονταν ήδη σαφές ότι τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα 

και ο Τύπος, βασικοί δημιουργοί κοινής γνώμης θα μπορούσαν να είναι 

σημαντικοί μοχλοί για την αλλαγή αντίληψης και νοοτροπίας κάθε λαού. 

H περίοδος αυτή συμπίπτει επίσης και με τη διαπίστωση του αναμφισβήτητου 

γεγονότος ότι οι γυναίκες δικαιούνται μια άλλη κοινωνική θέση και ότι ο μόνος 

τρόπος για να την αποκτήσουν, είναι να πάψουν να παίζουν μόνο τους 

στερεότυπους ρόλους, της μητέρας, νοικοκυράς και γυναίκας - μοντέλο. Ρόλους 

για τους οποίους ήταν δήθεν μόνο φτιαγμένες. H βασική λοιπόν αντίθεση του 

γυναικείου κινήματος με τη διαφήμιση είναι πως εξακολουθώντας να ενισχύει τις 



τάσεις γι ‘αυτούς τους στερεότυπους ρόλους, καλλιεργεί επίσης ή το λιγότερο 

υποθάλπει την αναχρονιστική βιοθεραπεία ότι αυτοί είναι οι μόνοι κατάλληλοι 

και κοινωνικά παραδεκτοί ρόλοι για τις γυναίκες. Παρόλα αυτά καθίσταται 

σαφής η αντινομία που υπάρχει ανάμεσα στην αναμφισβήτητη πλέον δυναμική 

μετατόπισης των κοινωνικών αξιών με τις οποίες είναι χρεωμένη η γυναίκα και 

στη δυναμική που θα μπορεί να μετρηθεί μέσα από τα διαφημιστικά μηνύματα 

με βάση τα λεγόμενα των ίδιων των ειδικών του μάρκετινγκ. H αντίφαση είναι 

επίσης σαφής αν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη του ότι η σύμπτωση αυτή μεταξύ 

θεωρίας και πράξης επιβεβαιώνεται σε όλους τους άλλους τομείς κοινωνικών 

δραστηριοτήτων και συνηθειών που σκιαγραφούνται μέσα απ’ τη διαφήμιση για 

τις γυναίκες κυρίως. Αυτό ίσως σημαίνει μια αδικαιολόγητη εμμονή σε 

ξεπερασμένα και παραδοσιακά διαφημιστικά τρυκ που είναι μαθηματικά βέβαιο 

ότι οδηγούν, αν δεν έχουν ήδη οδηγήσει και σε υποβάθμιση της εμβέλειας του 

διαφημιστικού μηνύματος. 

                                      Διαφήμιση και Γυναίκα              

                                      Μια Διαχρονική Σχέση 

 Μελετώντας κανείς τον μηχανισμό διακίνησης ιδεών και προβολής προτύπων 

και μηνυμάτων που αποτελούν και το ρόλο της διαφήμισης, παρατηρούμε πως 

στοχεύει ιδιαίτερα στη γυναίκα - καταναλωτή. Πράγματι, στις διαφημίσεις και τα 

πρόσωπα που διαφημίζουν τα προϊόντα είναι κυρίως γυναίκες μα και τα 

προτεινόμενα είδη αφορούν σε μεγάλο ποσοστό τη γυναίκα και τα ενδιαφέροντά 

της καθημερινά. Προϊόν μαζικά καταναλώσιμο στην κοινωνία της γυάλινης 

αφθονίας η γυναικεία σάρκα, φαίνεται να έχει περάσει από τη δυναστεία του 

φαλλοκρατισμού και του φεμινισμού, σε εκείνη της μικρής οθόνης. Η γυναίκα 

πόθος, όνειρο, παρηγοριά, ανάγκη και καταφύγιο γίνεται εύκολα λεία του 

τηλεοπτικού φακού, που αναζητεί πρότυπα εύπεπτα, οικεία και κατανοητά για να 

ολοκληρώσει τη διαδικασία της τηλεύπνωσης. Η σύγχρονη διαφήμιση 

προβάλλει πολλά πρότυπα γυναίκας έτσι που αγκαλιάζει όλο το φάσμα του 

γυναικείου πληθυσμού. Το πρότυπο της εξευγενισμένης συζύγου που είναι 



όμορφη, αισθησιακή, καλλίγραμμη, ένα όργανο εύκολης μεταχείρισης αλλά και 

ακριβής συντήρησης, το πρότυπο της μοντέρνας νοικοκυράς που βρίσκει την 

ευτυχία μέσα σε μία ακριβή και πεντακάθαρη κουζίνα, το πρότυπο της 

πολυάσχολης εργαζόμενης που συνδέει την εργασία της με το καινούργιο 

χτένισμά της, το πρότυπο της μητέρας και σπανιότερα, ακόμα και το πρότυπο 

της γυναίκας-διανοούμενης. Η γυναίκα ωστόσο ως μέσο διαφήμισης 

παρουσιάζεται νέα, ωραία, ελκυστική, με πλαστικότητα και αρμονία με την 

προβολή προτύπων που τις περισσότερες φορές δεν αντανακλούν την ελληνική 

πραγματικότητα, μεταφέρει τη γυναίκα σε κόσμους μαγευτικούς, κάνοντάς την να 

ταυτίζεται με τα πρότυπα που της υποβάλλει. Επιπλέον, η γυναίκα η οποία τα 

τελευταία χρόνια κατόρθωσε να αποδεσμευτεί από την κοινωνική καταπίεση και 

τις παραδοσιακές αντιλήψεις σχετικά με το ρόλο της στην οικογένεια και την 

κοινωνία έχει ανάγκη από κοινωνική καταξίωση. Η σημερινή καταναλωτική 

κοινωνία προωθεί το πρότυπο του/ της οικονομικά ισχυρού /ισχυρής, που έχει 

κύρος, γόητρο και οικονομική επιφάνεια. Προωθεί το ΄΄έχειν΄΄ ως μέσο 

καταξίωσης και επιβολής. Έτσι, η γυναίκα προσπαθώντας να αποκτήσει 

καταξίωση από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον καταναλώνει διαρκώς και 

γίνεται ευάλωτη στο διαφημιστικό λόγο μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας και της 

αφθονίας. Η σύγχρονη διαφήμιση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της 

σημερινής εποχής έχει κύριο στόχο τη γυναίκα. Διότι η γυναίκα εξαιτίας του 

ρόλου της ως διαχειρίστρια του οικογενειακού προϋπολογισμού και 

θεματοφύλακας της ευμάρειας του νοικοκυριού, είναι ο κύριος αποδέκτης του 

διαφημιστικού μηνύματος, γιατί αποτελεί το βασικό καταναλωτικό πρόσωπο. 

Αυτή είναι που αγοράζει τα απαραίτητα για τα μέλη της οικογένειας, αυτή 

βρίσκεται πιο κοντά στους κανόνες της αγοράς, άρα αυτή αγγίζει περισσότερο η 

διαφήμιση των καταναλωτικών προϊόντων. Επίσης, τα καταναλωτικά αγαθά 

λειτουργούν ως υποκατάστατα και ψυχολογικές αναπληρώσεις καθώς και μέσα 

εκτόνωσης της ψυχολογικά καταπιεσμένης γυναίκας μέσα στα στενά πλαίσια 

της οικογενειακής εστίας, στην οποία έχει το ρόλο της νοικοκυράς. Η διαφήμιση 



λοιπόν εκμεταλλεύεται τα συμπλέγματα της καταπίεσης και της κατωτερότητας 

που είχαν συσσωρευτεί στην ψυχή της γυναίκας και με μόνιμη φροντίδα για την 

εξωτερική της εμφάνιση χρησιμοποιείται σα δόλωμα, για να παρασύρει τους 

καταναλωτές στο προϊόν που προβάλλει. Για το λόγο αυτό τις περισσότερες 

φορές εμφανίζεται στη διαφήμιση για προϊόντα που δεν προορίζονται γι' αυτήν 

αλλά για τον άνδρα, έτσι ώστε να ελκύει την προσοχή του ανδρικού φύλου, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης του διαφημιζόμενου προϊόντος. 

Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται σε ρόλους κατώτερους από τους 

άνδρες, υποδηλώνοντας έτσι το διαχωρισμό των δύο φύλων και 

την παραδοσιακή ιεραρχία του άνδρα που στηρίζεται στις παραδοσιακές δομές 

της κοινωνίας. Η γυναίκα ως αγοραστής, ως δέκτης των καταναλωτικών 

μηνυμάτων αγωνίζεται να πλησιάσει το διαφημιζόμενο γυναικείο πρότυπο, 

αγωνίζεται να εξομοιωθεί με αυτό. Τείνει και προσπαθεί να ταυτίσει το ΄΄είναι΄΄ 

της με το γυναικείο πρότυπο, γιατί ο παραδοσιακός της ρόλος είναι να 

διατηρηθεί νέα και ωραία, διότι μόνο η σωματική της διάπλαση κι όχι τα άλλα 

χαρακτηριστικά της καταξιώνουν την ύπαρξή της και την παρουσία της στον 

κοινωνικό χώρο. Παίζει λοιπόν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του 

καταναλωτικού προτύπου ως καταναλώτρια η ίδια, προμηθευτής όχι μόνο των 

αγαθών που προορίζονται γι' αυτήν αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια, αφού 

ο καταμερισμός των ευθυνών προσφέρει την ευθύνη του σπιτιού στη γυναίκα. 

Τέλος, η σημερινή γυναίκα είναι φιλάρεσκη, αγαπά τον εαυτό της και το 

κυριότερο ενδιαφέρον της είναι η φροντίδα και η περιποίηση της εξωτερικής της 

εμφάνισης. Γι' αυτό και καταναλώνει συνεχώς ή στρέφεται στα διαφημιζόμενα 

καταναλωτικά προϊόντα, γιατί προσπαθεί να διατηρηθεί νέα και ωραία, για το 

λόγο ότι θεωρεί πως η σωματική της διάπλαση αποτελεί το μέτρο καταξίωσης 

της ύπαρξής της στον κοινωνικό χώρο. Είναι μια θεώρηση που καθίσταται 

σύμπλεγμα κατωτερότητας και προσπαθώντας να ξεφύγει από αυτό γίνεται 

επιρρεπής στο διαφημιστικό λόγο. Η γυναίκα στις μέρες μας αποτελώντας τον 

πρώτο στόχο των διαφημιστικών βελών, από τη μια μεριά αναγκάζεται να 



υιοθετεί πρότυπα που προωθούν τη λειτουργία της ως καταναλωτή, ενώ από την 

άλλη μεταβάλλεται σε ετεροκατευθυνόμενο και άκριτο ενεργούμενο των 

συμφερόντων της αγοράς. Η γυναίκα στις διαφημίσεις δεν αντιμετωπίζεται ως 

άνθρωπος αλλά σαν απλό αντικείμενο. Τα αξιόλογα στοιχεία της 

προσωπικότητάς της, όπως η ομορφιά, η μητρότητα, ο συναισθηματισμός 

ταυτίζονται με τα προϊόντα που χρησιμοποιεί. Αποτέλεσμα είναι να 

επιτυγχάνεται η μείωσή της κι όχι η εξύψωσή της. Επίσης, η σύγχρονη 

διαφήμιση προβάλλοντας πρότυπα διαφόρων γυναικών, δεν προβάλλει ένα 

πρότυπο άξιο για μίμηση αλλά μια ουτοπική ιδέα που κάθε προσπάθεια για 

προσέγγισή της οδηγεί στον εξευτελισμό του γυναικείου φύλου. 

Επιπροσθέτως, η γυναίκα γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης για την αύξηση 

των κερδών μιας επιχείρησης. Η σύγχρονη διαφήμιση προσαρμοσμένη στις 

απαιτήσεις της εποχής μας δεν προβάλλει πρότυπα προϊόντων αλλά πρότυπα 

καταναλωτών και επομένως πρότυπα αξιών. Η γυναίκα λοιπόν αποκτά αξία, 

όταν χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένη σειρά καλλυντικών, όταν πίνει ένα 

συγκεκριμένο ποτό και, γενικότερα, όταν ταυτίζεται με το προϊόν που διαφημίζει, 

συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση των εσόδων της επιχείρησης. Αυτό 

όμως έχει ως αποτέλεσμα να χάνει την προσωπική της αξία μαζί με την 

εσωτερική της ελευθερία, πράγμα που έχει δυσάρεστες συνέπειες στην 

προσπάθειά της  να χειραφετηθεί και να απελευθερωθεί. 

    Διαφήμιση Ειδικά Σχεδιασμένη για τη Γυναικεία Φύση 

Δύο από τους πλέον βασικότερους καταναλωτικούς στόχους των διαφημίσεων 

και ως εκ τούτου των διαφόρων επιχειρήσεων, παραμένουν το παιδί και η 

γυναίκα. Τα δύο αυτά πρόσωπα αποτελούν με άλλα λόγια τον κυριότερο στόχο 

του μάρκετινγκ και της διαφήμισης και αυτό ως ένα βαθμό είναι απολύτως 

λογικό εάν αναλογιστεί κανείς ότι μια γυναίκα αποφασίζει και πραγματοποιεί το 

σύνολο σχεδόν των καθημερινών αγορών της οικογένειας με εξαίρεση βέβαια 

την αγορά διαρκών προϊόντων, όπου τα ηνία φαίνεται ακόμα να κρατά το 

ανδρικό φύλλο. Το γεγονός όμως ότι η γυναίκα πραγματοποιεί καθημερινά ένα 



τεράστιο αριθμό αγορών σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το είδος και την 

ποιότητα των διαφημίσεων που προβάλλονται και στοχεύουν στις γυναίκες, οι 

οποίες στο σύνολο τους χαρακτηρίζονται από το στοιχείο 

της παραπλάνησης και της υπεραπλούστευσης. Από όσα μέχρι τώρα έχουν 

αναφερθεί, γίνεται αντιληπτό, ότι η εμπορική προπαγάνδα η οποία στοχεύει στη 

γυναικεία διαφήμιση και προσέλκυση των γυναικών, ακόμα και στην σύγχρονη 

ελληνική κοινωνία του 21ου αιώνα, εξακολουθεί να «βλέπει» τη γυναίκα ως τον 

εύκολο στόχο και να την εκμεταλλεύεται με τα παγιωμένα πλέον κοινωνικά 

πρότυπα τα οποία επικρατούν, δημιουργώντας έτσι πρόσθετες ανασφάλειες στο 

γυναικείο φύλλο. Καταλήγει λοιπόν κανείς στο δυσάρεστο συμπέρασμα, ότι οι 

διαφημίσεις που χρησιμοποιούν τη γυναίκα και συγχρόνως στοχεύουν προς τη 

γυναίκα καταναλωτή, είναι μια από τις πιο εξελιγμένες σήμερα επιστήμες. 

Χρησιμοποιεί τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα και ταυτόχρονα αντλεί 

σημαντικά στοιχεία από το χώρο της κοινωνιολογίας και ψυχολογίας 

στοχεύοντας στην καλύτερη παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών. Παρόλα 

αυτά, εμφανίζεται οπισθοδρομική και δεν φαίνεται να έχει διδαχθεί πολλά 

πράγματα σε ότι αφορά στη νέα κοινωνική θέση της γυναίκας. Επιπλέον ο ρόλος 

της γυναίκας έχει αλλάξει και για τις ελληνικές διαφημιστικές εταιρείες οι οποίες 

εκμεταλλεύονται τη παθητικότητα του κοινού και συνεχίζουν να ακολουθούν τις 

γνωστές “συνταγές” και να εκφράζουν με γλαφυρό αν και συγκαλυμμένο τρόπο 

την ανισότητα των 2 φύλλων, προωθώντας 3 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά : 

1)Τη παρουσίαση της γυναίκας σαν σεξουαλικό αντικείμενο, δηλαδή η ιδιότητα 

που τις προσάπτουν οι διαφημιστές σαν φυσική της υποχρέωση, να έλκει τις 

γενετήσιες ορμές του άλλου φύλλου, με την εμφάνιση της και τη συμπεριφορά 

της, για να πουλήσουν καλύτερα τα προϊόντα τους. 

2)Τη μόνιμη παρουσίαση της σαν το μόνο υπεύθυνο άτομο για το νοικοκυριό 

και την ανατροφή των παιδιών. 

3)Το δήθεν χαμηλότερο πνευματικό της επίπεδο σε σχέση με τον άντρα. 

  



ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΒΙΑΣΜΟΙ 

 Βιασμός ονομάζεται η τέλεση σεξουαλικής επαφής χωρίς τη συναίνεση του 

συντρόφου με θύματα κυρίως γυναίκες. Ο βιασμός ορίζεται ως «έγκλημα 

εχθρότητας και επιθετικότητας. Είναι η ύστατη πράξη αντικειμενοποίησης της 

γυναίκας ως σεξουαλικού πλάσματος και συχνά βιώνεται απ' αυτή σα μια άμεση 

επίθεση εναντίον της προσωπικότητάς της». 

   Μέχρι πριν λίγα χρόνια, διαπράττονταν ετησίως στην Ελλάδα 4.500 βιασμοί. 

Εξ αυτών, στην αστυνομία καταγγέλθηκαν μόνο 270 και έγιναν 183 συλλήψεις 

υπόπτων. Στα δικαστήρια έφτασαν μόνο 47 για να εκδικαστούν κατόπιν 

άσκησης ποινικής δίωξης. Το 95,8% των βιαστών δρουν χωρίς συνεργό, 

προτιμούν το ύπαιθρο και τους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους. Οι 

περισσότεροι βιασμοί σημειώνονται από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. 

Το 53,4% των βιαστών είναι άτομα νεαρής ηλικίας, ενώ το 32,8% είναι 

μεσήλικες. Το 46,5% των βιασμών γίνεται στην επαρχία. Το 50,9% των βιαστών 

προέρχεται από τη μεσαία κοινωνικο-οικονομική τάξη και, σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις των θυμάτων τους, το 31% αυτών είναι αρκετά μορφωμένοι.  

   Από το σύνολο των 1.000 γυναικών που ρωτήθηκαν, οι 116 (11,6%) δήλωσαν 

ότι είχαν πέσει θύμα βιασμού. Οι 6 (ποσοστό 5,2%) είχαν υποστεί κατά φύση 

συνουσία, οι 4 (3,4%) παρά φύση συνουσία (σοδομισμό), , οι 49 (42,2%) είχαν 

υποστεί κάποια άλλη ασελγή πράξη, ενώ οι 47 (40,5%) είχαν πέσει θύματα 

απόπειρας βιασμού. Από τις περιπτώσεις που έφτασαν στα αστυνομικά 

τμήματα προκύπτει ότι ένα ποσοστό της τάξης του 1% ήταν αιμομίκτες. Ακόμη 

καταγράφηκε ότι ένα ποσοστό της τάξης του 2,2% προέρχεται από το συγγενικό 

περιβάλλον. Η ταπείνωση (62,1%), η αηδία (74,1%), η οργή (71,6%), η 

κατάθλιψη (94,5%) και η ενοχή είναι τα συναισθήματα που διακατέχουν τον 

ψυχικό κόσμο των γυναικών ύστερα από την πράξη βιασμού. 

                   Το πορτρέτο των θυμάτων σεξουαλικής βίας 

Στατιστικά, οι παράγοντες που συνδέονται με την αύξηση των πιθανοτήτων 

σεξουαλικής κακοποίησης είναι οι εξής: 



 Το φύλο: οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση 

με τους άνδρες. 

 Η ηλικία: οι έφηβοι (13 έως 19 ετών) και οι νεαροί ενήλικες (κάτω των 25 ετών) 

είναι ομάδες υψηλού κινδύνου, σε σχέση με τα παιδιά και τους ώριμους ενήλικες 

(άνω των 25 ετών). 

 Η γαμική θέση: οι ανύπαντρες γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο, σε 

σχέση με τις παντρεμένες. 

 Η απασχόληση: όλες οι γυναίκες ανεξάρτητα από την απασχόλησή τους είναι 

ευάλωτες στο βιασμό· ωστόσο, οι φοιτήτριες φαίνεται να διατρέχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο. 

 Η κοινωνικο-οικονομική θέση: οι γυναίκες των κατώτερων τάξεων 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο, σε σχέση με τις γυναίκες των μέσων και 

ανώτερων. 

Όπως είδαμε παραπάνω, οι γυναίκες όλων των ηλικιών, των φυλών, των 

οικογενειακών καταστάσεων, των κοινωνικο-οικονομικών τάξεων και των 

επαγγελμάτων είναι ευάλωτες στο βιασμό. Ωστόσο όλες οι γυναίκες δεν είναι το 

ίδιο  ευάλωτες. Έχει υποστηριχθεί ότι τα θύματα που ανήκουν στις κατώτερες 

κοινωνικές τάξεις αναφέρουν συχνότερα το έγκλημα στην αστυνομία, σε 

σύγκριση με τα θύματα των μεσαίων και ανώτερων. Μια πιθανή εξήγηση αυτού 

του γεγονότος είναι ότι τα θύματα αυτά έχουν τα οικονομικά, καθώς και άλλα 

μέσα για να ξεπεράσουν την κρίση χωρίς να εμπλακούν στη δυσάρεστη 

περιπέτεια των ποινικών διαδικασιών. 

                                                Με λίγα λόγια  

To 1985 οι βιασμοί στην Ελλάδα, αντιστοιχούσαν στο 1,2% του συνόλου των 

εγκλημάτων. Το 1997, δώδεκα χρόνια αργότερα, το ποσοστό αυτό 

διπλασιάστηκε στο 2,12%. Στη χώρα μας το έγκλημα του βιασμού, συγκριτικα με 

τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, τελείται λιγότερο συχνά από ότι αλλού.  

Για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα πράγματα είναι σαφώς χειρότερα.  

Στη Γερμανία το 1985 οι βιασμοί αντιστοιχούσαν στο 9,70% της συνολικής 



εγκληματικότητας ενώ το 1997 στο 8,09%.Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

συνελέγησαν από τη μελέτη 400 καταδικαστικών αποφάσεων που αφορούν 

εγκλήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας, οι βιασμοί διαπράττονται κυρίως 

τους καλοκαιρινούς μήνες σε αστικές και ερημικές περιοχές, ενώ κατά κύριο 

λόγο ο δράστης είναι συνήθως άντρας και το θύμα γυναίκα.  

Την τελευταία 12ετία καταγράφηκαν 2.275 καταγγελίες βιασμών που 

αντιστοιχούν σε 200 με 250 καταγγελίες το χρόνο. Οι γυναίκες, από φόβο ή 

χρηματισμό αποφεύγουν να καταγγείλουν το βιαστή τους. Αποτέλεσμα του 

εκφοβισμού των θυμάτων, των κάθε είδους εκβιασμών ή συναλλαγών, είναι το 

να προβαίνουν συχνά σε δηλώσεις ανάκλησης των μηνύσεων που είχαν 

καταθέσει εναντίον του δράστη και μάλιστα ενώ η δίκη του έχει ήδη γίνει σε 

πρώτο βαθμό και εκκρεμεί ή δικάζεται στο Εφετείο. Σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την 24η Απριλίου 2001 στις φυλακές της 

επικράτειας κρατούνταν συνολικά 8.275 άτομα από τους οποίους οι 191 ήταν 

κρατούμενοι για το αδίκημα του βιασμού, δηλαδή σε ποσοστό μόλις 3%.  

Όπως προκύπτει ούτε οι 4 στους 100 κατηγορουμένους για βιασμό δεν 

πηγαίνουν φυλακή και αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για ένα αδίκημα που πολύ 

δύσκολα αποδεικνύεται.                                                                                                                                              

                                               «Ο θύτης» 

  Πρόκειται για νέους άντρες, ηλικίας 20-40 ετών. (μέσος όρος 32 ετών).  

Διακρίνονται από έλλειψη ηθικών αρχών και αναστολών, το διανοητικό τους 

επίπεδο είναι χαμηλό έως πολύ χαμηλό και συχνά διακατέχονται από 

σεξουαλική διαστροφή ή ανωμαλία που συνήθως εκδηλώνουν σε ώριμη ηλικία.  

Συχνά δίνουν προς τα έξω την εικόνα του σοβαρού και ηθικού ανθρώπου ενώ 

δεν αναζητούν παρά τη σεξουαλική ικανοποίηση με την πρόκληση σωματικού 

και ψυχικού πόνου και την ταπείνωση των θυμάτων τους. Σε ποσοστό 50% ο 

δράστης είναι έγγαμος. Σε μεγάλο ποσοστό είναι πατεράδες που έχουν από 1 

μέχρι και 11 παιδιά. Όσον αφορά το επάγγελμά του, είναι συχνά αυτό του 



ανειδίκευτου εργάτη, του οδηγού φορτηγού, του ελαιοχρωματιστή, του 

μικροπωλητή και σπανιότερα του αξιωματικού, του παπά, του δικηγόρου.  

  Από πλευρά εθνικότητας μπορούμε να πούμε, ότι  τα στοιχεία των 20 

τελευταίων ετών δείχνουν ότι οι Έλληνες βιαστές είναι 494 και οι αλλοδαποί 64. 

Το ποσοστό των αλλοδαπών τελικά είναι κατά 30% μεγαλύτερο από αυτό των 

ελλήνων καθώς ο πληθυσμός των μεταναστών που ζει στη χώρας μας είναι πολύ 

μικρότερος από το πληθυσμό των αυτοχθόνων.  

                                   «Βιασμός και τιμωρία» 

Μικρός αριθμός βιασμών καταγγέλλεται στην αστυνομία .Λίγες περιπτώσεις 

φθάνουν στο δικαστήριο. Ακόμα λιγότερες καταδικαστικές αποφάσεις. Η δίκη 

του βιασμού είναι η μοναδική ποινική δίκη στην οποία ουσιαστικά δεν δικάζεται 

ο δράστης αλλά το θύμα. Oι ισχύουσες προκαταλήψεις και η αρνητική 

αντιμετώπιση από το μεγαλύτερο τμήμα της κοινωνίας (το οικογενειακό και 

φιλικό περιβάλλον αλλά και τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές) και η 

δεδομένη συχνή δυσκολία "απόδειξης" του βιασμού που οδηγεί στην αθώωση 

των δραστών, αναγκάζει συχνά τα θύματα των βιασμών, να μην καταγγείλουν 

τους δράστες ή και να αποσύρουν την καταγγελία τους. Σε αυτό συντελεί βέβαια 

και η μακρά και επίπονη τραυματική διαδικασία, στην οποία υποβάλλονται τα 

θύματα, από τη στιγμή της δημοσιοποίησης του βιασμού τους και ιδιαίτερα από 

τη δημοσιότητα της δίκης (στις περιπτώσεις που θα φτάσει τελικά η υπόθεσή 

τους στο ακροατήριο) η πιθανότητα να φτάσει μια υπόθεση βιασμού στο 

δικαστήριο καθώς και να υπάρξει καταδικαστική απόφαση για το δράστη 

εξαρτάται από διαφόρους παράγοντες. Οι βιασμοί που έγιναν σε δημόσιες 

τοποθεσίες από βιαστή άγνωστο στο θύμα, έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες 

να καταλήξουν σε καταδικαστική απόφαση. Όσο λιγότερος χρόνος μεσολαβήσει 

από το βιασμό μέχρι την καταγγελία του, στην αστυνομία, τόσο μεγαλύτερες 

πιθανότητες υπάρχουν για την καταδίκη του δράστη Οι δικαστικές αρχές 

φέρονται με μεγάλη καχυποψία στις γυναίκες οι οποίες υπέστησαν βιασμό, ενώ 

ήταν "προκλητικά" ντυμένες, ενώ βρισκόταν κάτω από την επήρεια αλκοόλ είτε 



ενώ έκαναν οτοστόπ. Η ίδια καχυποψία υπάρχει και στις υποθέσεις βιασμού, 

κατά τις οποίες το θύμα δεν "αντιστάθηκε" και δεν έφερε σημάδια τραυματισμού 

Μια υπόθεση βιασμού έχει περισσότερες πιθανότητες να φτάσει σε 

καταδικαστική απόφαση για το δράστη όταν: το θύμα είναι άγαμο αντιστάθηκε 

σθεναρά και τραυματίστηκε κατά το βιασμό δεν "προκάλεσε" με την εμφάνισή 

του και τη συμπεριφορά του ασκεί ένα αξιοπρεπές "επάγγελμα’’. Εν τέλει, έρχεται 

κι ο «δεύτερος βιασμός». Όσες γυναίκες - θύματα βιασμού έχουν το θάρρος να 

καταγγείλουν το βιαστή τους και να φτάσουν μέχρι το δικαστήριο, δεν ξαναζούν 

μόνο τον εφιάλτη που προσπαθούν μάταια να ξεχάσουν, αλλά βιάζονται για 

δεύτερη φορά κατά την ακροαματική διαδικασία. Οι εξονυχιστικές ερωτήσεις για 

τη σεξουαλική ζωή τους και το ερωτικό τους παρελθόν και οι υπαινιγμοί ότι 

«πήγαιναν γυρεύοντας», τις καθιστούν στην ουσία κατηγορούμενες. Επί χρόνια 

οι γυναικείες οργανώσεις διαμαρτύρονταν ότι με τον ισχύοντα τρόπο εκδίκασης 

των υποθέσεων βιασμών, στην ουσία δεν δικάζονται οι βιαστές, αλλά τα θύματά 

τους, εφόσον οι συνήγοροι υπεράσπισης απαιτούν απαντήσεις ακόμα και στις 

πιο προσωπικές πτυχές της σεξουαλικής τους ζωής. Πολλά θύματα αποσύρουν 

την κατηγορία επειδή δεν μπορούν να αντέξουν την ταπείνωση, τον εκφοβισμό 

και τον εξευτελισμό που ξέρουν ότι θα υποστούν στο δικαστήριο. Το αποτέλεσμα 

είναι να μένουν ατιμώρητοι πολλοί βιαστές, και το χειρότερο, να συνεχίζουν την 

εγκληματική και αρρωστημένη δράση τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

Σεξισμός είναι η πρακτική της διάκρισης ενός ατόμου με γνώμονα το φύλο του. 

Στη σύγχρονη κοινωνία, η διάκριση αυτή γίνεται εις βάρος των γυναικών, 

γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στη γλωσσική μας χρήση και συμπεριφορά 

(γλωσσικός σεξισμός). Ο γλωσσικός σεξισμός θεωρείται σήμερα μια μορφή 

λεκτικής βίας. 

Δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά υπάρχει κλάδος της γλωσσολογίας με τον τίτλο 

φεμινιστική γλωσσολογία (femi-nistische Linguistik). Ο επιστημονικός αυτός 

κλάδος εξετάζει, τις σχέσεις ανάμεσα στο φύλο και τη γλώσσα, για να 

ανακαλύψει βεβαίως ότι και η γλώσσα έχει φύλο, και μάλιστα αρσενικό. Και από 

άλλες απόψεις, όμως, το αρσενικό αποδεικνύεται ισχυρό στην ελληνική γλώσσα. 

Σύμφωνα με έρευνες τα θηλυκά ουσιαστικά είναι σχεδόν διπλάσια των 

αρσενικών. Ωστόσο, η αναλογία αυτή αντιστρέφεται αν περιοριστούμε σε όσα 

ουσιαστικά δηλώνουν πρόσωπο. Υπάρχουν, με άλλα λόγια, δύο φορές 

περισσότερα αρσενικά ουσιαστικά για τη δήλωση προσώπου από ότι θηλυκά. 

Έχει αποδειχθεί ότι το γραμματικό γένος (θηλυκό, αρσενικό) εναρμονίζεται 

σχεδόν απόλυτα με το φύλο (γυναίκα, άντρας). Συνεπώς, το ελληνικό λεξιλόγιο –

σε επίπεδο ουσιαστικών– ανδροκρατείται με την έννοια ότι υπάρχουν πολύ 

περισσότερα ουσιαστικά που δηλώνουν άντρες παρά γυναίκες. 

 



ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ 

Πολλά επαγγέλματα θεωρούνται εκ φύσεως αρσενικά κι επομένως υπάρχουν 

μεγάλες γλωσσικές δυσκολίες στον προσδιορισμό τους, όταν ασκούνται από 

γυναίκες. Έτσι, ενώ λέμε πλέον η γιατρίνα, η δικαστίνα, η βουλευτίνα, η 

στρατιωτίνα, ακόμα δεν έχουν ωριμάσει γλωσσικά η φιλολογίνα, η υπαλληλίνα, 

η πιλοτίνα και πάρα πολλά άλλα. Προς το παρόν, αυτά  φαίνονται αστεία ή 

γλωσσικοί βαρβαρισμοί. 

Η ελληνική γλώσσα, όπως και πολλές άλλες, διαθέτει γραμματικό γένος. Σε 

περιπτώσεις φυσικής, και αναμενόμενης γραμματικής, συνύπαρξης αρσενικών 

και θηλυκών οντοτήτων, το αρσενικό γραμματικό γένος υπερισχύει. Υπάρχουν 

πολλά και εντυπωσιακά παραδείγματα όπου γυναίκες δεν υπάρχουν. Αρχικά, η 

φράση όλοι οι καθηγητές και οι μαθητές μπορεί να αναφέρεται μόνο σε 

καθηγητές και μαθητές αρσενικού γένους, αλλά ταυτόχρονα και σε μαθήτριες και 

καθηγήτριες. Η παραδοσιακή χρήση του αρσενικού γένους για να εκφράσει και 

τα δύο γένη, εκτός από το γεγονός ότι επικαλύπτει το θηλυκό γένος, δημιουργεί 

και αμφισημία, μια και μπορεί να σημαίνει μια ομάδα ανδρών ή μια ομάδα από 

άντρες και γυναίκες, εννοώντας έτσι ότι είναι περιττή η ρητή αναφορά -με το 

θηλυκό γένος- στις γυναίκες. 

Π.χ. λέγοντας «όλοι οι Έλληνες είναι στο πλευρό σας» εννοούμε τους Έλληνες 

και τις Ελληνίδες, ομολογώντας ότι είναι περιττή η ρητή αναφορά -με το θηλυκό 

γένος- στις γυναίκες. Ακόμη, λέμε ότι ένα πλοίο βυθίζεται πάντα «αύτανδρο», 

έστω κι αν οι μισοί επιβάτες είναι γυναίκες. Μια δημόσια υπηρεσία 

«επανδρώνεται» ακόμα κι όταν προσλαμβάνει γυναίκες. Όταν χτυπά το 

τηλέφωνο ρωτάμε «ποιος είναι στο τηλέφωνο;» είτε είναι άντρας είτε γυναίκα. Αν 

ρωτήσουμε «ποια είναι στο τηλέφωνο;» υπονοείται ότι γνωρίζουμε με 

βεβαιότητα ότι είναι γυναίκα, διαφορετικά ελλοχεύει η παρεξήγηση. Λέμε «ο 

Γιάννης και η Άννα ήταν πολύ ευτυχισμένοι» και ποτέ «ο Γιάννης και η Άννα 

ήταν πολύ ευτυχισμένες» γιατί το δεύτερο είναι επιβαρυντικό για τον Γιάννη. 

Τέλος όλοι μας λέμε ότι ένα ζευγάρι παντρεύεται. Λίγοι όμως γνωρίζουμε ότι η 



ετυμολογία της λέξης παντρεύομαι είναι < υπό + ανήρ(άνδρας)> δηλαδή 

υποδηλώνεται ότι η γυναίκα μετά τον γάμο γίνεται υποχείριο του άντρα. 

Μελετώντας διάφορα ζεύγη λέξεων (με εξαίρεση το «κυρίες και κύριοι»), 

διαπιστώνουμε ότι πάντα προηγείται το αρσενικό: Αδάμ-Εύα, γιος-κόρη, 

αδελφός-αδελφή, ως ισχυρότερο και σημαντικότερο. Όταν ο σύζυγος πεθάνει η 

σύζυγος ονομάζεται «Χ, χήρα του Ψ» ενώ, στην αντίθετη περίπτωση, βεβαίως 

δεν λέμε «ο Χ, χήρος της Ψ». 

Η γυναικεία γλώσσα εκλαμβάνεται ως παρέκκλιση από την αντρική γλώσσα και 

η γυναίκα αντιμετωπίζει μια αντιφατική κατάσταση. Από τη μια μεριά είναι 

υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί τη γλώσσα που θεωρείται κατάλληλη για το φύλο 

της για να προσληφθεί ως κανονική γυναίκα αλλά όχι ως άτομο ισότιμο προς 

τους άντρες. Από την άλλη αν δεν τη χρησιμοποιεί τότε δε θεωρείται «κανονική» 

γυναίκα. Έτσι η γυναίκα οδηγείται σε κατάσταση «γλωσσικού εγκλωβισμού». 

Άλλες μελέτες αποκαλύπτουν ότι οι άνδρες αλλάζουν θέμα συζήτησης πολύ 

συχνότερα απ’ ότι οι γυναίκες και ότι έχουν έντονη τάση να μην προσέχουν κατά 

τη διάρκεια συζητήσεων όταν το θέμα το έχει επιλέξει άτομο του αντίθετου φύλου 

(ακόμη κι όταν το άτομο αυτό κατέχει υψηλή κοινωνική θέση, π.χ. είναι γιατρός). 

Οι διαφορές των δύο φύλων στη χρήση της γλώσσας αφενός παρεμποδίζουν 

την αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα στα δύο φύλα και αφετέρου 

καλλιεργούν και προάγουν σχέσεις κυριαρχίας και ελέγχου υπέρ των ανδρών. Η 

χρήση π.χ. υποστηρικτικών εκφράσεων (ναι, μάλιστα, μμ) από τις γυναίκες 

παρερμηνεύεται συχνά ως συμφωνία με τα λεγόμενα του συνομιλητή, ενώ η 

έλλειψη αυτών από τον λόγο των αντρών εκλαμβάνεται ως έλλειψη προσοχής 

για τις συνομιλήτριές τους. Επίσης, οι γυναίκες συχνά μιλάνε ταυτόχρονα με τον 

συνομιλητή τους, για να δείξουν τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους για το 

θέμα της συζήτησης, κάτι που οι άντρες θεωρούν διακοπή και αγένεια. Οι 

άντρες, από την άλλη μεριά, δεν αφιερώνουν παρά λίγο χρόνο στο κάθε θέμα και 

αλλάζουν θέματα γρήγορα, με συνέπεια οι συνομιλήτριές τους να νιώθουν ότι 

δεν ενδιαφέρονται αρκετά. Οι γυναίκες συζητούν ανοιχτά προσωπικές τους 



εμπειρίες και θέματα με σκοπό να τις μοιραστούν και να αποσπάσουν κάποια 

διαβεβαίωση ή παρηγοριά, σε αντίθεση με τους άντρες που συχνά θεωρούν τις 

προσωπικές συζητήσεις επικίνδυνες ή περιττές και όταν συμμετέχουν σε αυτές 

αναλαμβάνουν συμβουλευτικό κυρίως ρόλο. 

Σε συζητήσεις όπου συμμετέχουν και τα δυο φύλα, συνεπάγεται ότι οι άντρες 

κυριαρχούν στη συζήτηση διακόπτοντας τις γυναίκες, ελέγχοντας τη θεματολογία 

της συζήτησης και σιωπώντας. Οι γυναίκες κάνουν εκτενέστερη χρήση των 

ελάχιστων αντιδράσεων, προκειμένου να στηρίξουν τον ομιλητή. Επίσης 

φαίνεται πως οι γυναίκες χρησιμοποιούν περισσότερα επισχετικά (δεν ξέρω, 

νομίζω, δεν είμαι βέβαιη...) και επιτατικά (ευχαριστώ πάρα πολύ!), ενώ οι άντρες 

μιλούν περισσότερο, βρίζουν περισσότερο και χρησιμοποιούν τύπους 

προστακτικής για να πετύχουν τον στόχο τους. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν 

περισσότερους τύπους που σχετίζονται με την ευγένεια. Αυτά τα πλέγματα 

γλωσσικών χαρακτηριστικών μερικές φορές αποκαλούνται "ανδρικό ύφος" και 

"γυναικείο ύφος". 

Κοινωνιογλωσσικές έρευνες έχουν δείξει ότι οι στερεοτυπικές απόψεις που 

έχουμε για την επικοινωνιακή ικανότητα των φύλων, όπως το ότι οι γυναίκες 

μιλούν περισσότερο από τους άνδρες, δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα. Διαφορές στην επικοινωνία ανάμεσα στα δυο φύλα, μπορούν 

να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις και αποτυχημένες συνομιλίες. Στοιχεία από 

ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, αποτελούν γενικεύσεις που αντικατοπτρίζουν 

την πραγματικότητα με σχετικό και όχι απόλυτο τρόπο. 

 

 

 

 

 

 

 



Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Είναι πραγματικά σοκαριστική η διαπίστωση ότι πολλές από τις γυναίκες ανά 

την υφήλιο υπομένουν καθημερινά απίστευτης βαρβαρότητας αντιμετώπιση, 

εξαιτίας των θρησκευτικών πεποιθήσεων που επιβάλει η πίστη σε κάποιον θεό. 

Η υψηλότερη και πιο σεβαστή θεότητα που λατρεύτηκε από τους πρώιμους 

πολιτισμούς ήταν η Μάνα Γη ή αλλιώς η μητέρα Θεά. Πολλές παγανιστικές 

κουλτούρες θεωρούσαν μάλλον φυσικό, το να καταλαβαίνουν οι γυναίκες 

καλύτερα τα μυστικά του Σύμπαντος. Συχνά, ήταν οι γυναίκες εκείνες που 

λειτουργούσαν ως μάγισσες(σοφές), ιέρειες, μάντισσες, θεραπεύτριες, μαίες και 

σύμβουλοι στα οικογενειακά ή στα περί της τεκνοποίησης. Βέβαια, η Θεά μπήκε 

στο χρονοντούλαπο της ιστορίας όταν οι πατριαρχικοί «πατέρες» δημιούργησαν 

νέες θρησκείες στις οποίες οι γυναίκες έμαθαν να είναι υπάκουες έτσι ώστε να 

είναι καλές. 

Η χριστιανική Εκκλησία τοποθετεί στο επίκεντρο της διδασκαλίας της την 

αγάπη, η οποία όμως δεν είναι αρκετή για να μπορέσει να αναγνωρίσει στην 

γυναίκα ορισμένα αυτονόητα δικαιώματά της, όπως είναι για παράδειγμα το να 

αντιμετωπίζεται ισότιμα. Έχουμε λοιπόν διάφορες ενδιαφέρουσες απαγορεύσεις 

για τις κυρίες του χριστιανισμού, οι οποίες βεβαίως ούτε κατά διάνοια δεν 

ισχύουν για τους άντρες. Έτσι, δεν επιτρέπεται να εισέλθουμε ποτέ και για 

κανέναν λόγο στο Ιερό ενός ναού, δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε ή να 

ασπαστούμε τα εικονίσματα κατά τις ημέρες της εμμήνου ρήσεως και μπορούμε 

να έχουμε οποιαδήποτε άλλη ενασχόληση εκτός από το να γίνουμε ιερείς. 

Φαίνεται ότι ακόμη κουβαλούμε το προπατορικό αμάρτημα στην πλάτη μας, 

σύμφωνα με το οποίο εμείς φταίμε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Αρκεί να 

αναλογιστεί κανείς την φύση της Αγίας Τριάδας: Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. 

Πού ακριβώς βρίσκεται το θηλυκό στοιχείο; Η πρώτη σε ιεραρχία γυναίκα της 

χριστιανικής θρησκείας είναι η Παναγία, της οποίας η φύση είναι ξεκάθαρα 

ανθρώπινη. Γενικότερα λοιπόν ο χριστιανισμός έχει μια παντελώς άλλη 

αντιμετώπιση της γυναίκας, σε σύγκριση με τις θρησκείες των περασμένων 



ετών. Έτσι, αγίες γίνονται όσες ήταν παρθένες, ζούσαν μια ζωή γεμάτη 

στερήσεις και πέθαιναν από τα βασανιστήρια, την ώρα που οι θεότητες την 

γονιμότητας των αρχαίων ετών είχαν ως αποστολή να διδάξουν την ηδονή και τη 

χαρά της ζωής. Η ίδια η Εκκλησία από την άλλη, κάνει λόγο για ανύψωση του 

γυναικείου φύλου μιας και με την διδασκαλία του Ιησού Χριστού καταργήθηκαν 

όλες οι κοινωνικές προκαταλήψεις στην κοινωνία και τη θρησκεία. 

Αν λοιπόν, ο χριστιανισμός συγκριθεί με άλλες δημοφιλείς θρησκείες, τότε 

πράγματι, με μια δεύτερη ματιά η αντιμετώπιση της γυναίκας είναι καλύτερη. 

Οι έννοιες «γυναίκα» και Ισλάμ είναι μάλλον αποκλίνουσες. Ο μουσουλμανισμός 

είναι βαθιά προσγειωμένος στην παράδοση του και δεν έχει παρεκκλίνει αυτής 

της πορείας εδώ και πολλούς αιώνες. Είναι γεγονός ότι το Κοράνι, το ιερό βιβλίο 

του Ισλάμ, κάνει διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών εις βάρος των 

τελευταίων. Καταρχάς αναφέρεται ότι η γυναίκα είναι κατώτερη του άνδρα και 

μόνο υπακούοντας τον μπορεί να γίνει καλή και ενάρετη. Μάλιστα το Κοράνι 

δίνει το δικαίωμα στους Μουσουλμάνους να χρησιμοποιούν ακόμη και το ξύλο 

για να συνετίσουν τις ανυπάκουες συζύγους τους. Η καλύπτρα μάλιστα που 

φοράνε οι μουσουλμάνες εκφράζει ακριβώς τους περιορισμούς που έχει η 

γυναίκα. Επιπλέον, η πολυγαμία είναι επιτρεπτή για τον άνδρα αρκεί οι σύζυγοί 

του να έχουν τις ίδιες παροχές και να τις αντιμετωπίζει ως ίσες. Εκτός από τις 

τέσσερις νόμιμες συζύγους ο μουσουλμάνος μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό 

παλλακίδων. Αντίθετα η μουσουλμάνα δεν έχει δικαίωμα να έχει ούτε πολλούς 

συζύγους ούτε χαρέμι , ενώ δεν μπορεί να παντρευτεί ένα άντρα που δεν είναι 

μουσουλμάνος. Το Κοράνι καταδικάζει τη μοιχεία και συμβουλεύει τον 

απατημένο σύζυγο να κλείσει την άπιστη στο σπίτι ως το θάνατό της. Τέλος ,μια 

ακόμα διάκριση εις βάρος των γυναικών είναι ότι  τα αρσενικά παιδιά 

λαμβάνουν διπλάσιο μερίδιο κληρονομιάς από τα κορίτσια. 

 Συνεχίζοντας, οι Ινδουίστριες όταν πεθάνει ο σύζυγός τους, είναι υποχρεωμένες 

είτε να μείνουν μόνες για το υπόλοιπο της ζωής τους, είτε να καούν οικειοθελώς 

μαζί με το πτώμα! Όσο εξωφρενικό και αν ακούγεται, το παραπάνω αποτελεί 



παλιά παράδοση των Ινδουιστών και φέρει την ονομασία «σάτι». Το εκπληκτικό 

(είναι ότι υπάρχουν γυναίκες που πέφτουν αυτοβούλως στην πυρά, προκειμένου 

να γίνουν σάτι, κάτι που σχεδόν ισοδυναμεί με το να αγιάσουν. Τον βασανιστικό 

αυτό θάνατο μπορούν να αποφύγουν οι έγκυες και οι μητέρες μικρών παιδιών, 

αλλά όσες από τις υπόλοιπες δεν το κάνουν, τιμωρούνται και ξαναγεννιούνται 

ως γυναίκες μέχρι τελικώς να δεχτούν να γίνουν κάρβουνο μαζί με τον νεκρό 

σύντροφο. Ο παραλογισμός ενάντια στην γυναίκα δεν σταματά εκεί στον 

Ινδουισμό. Εφόσον μια γυναίκα φέρει στον κόσμο κορίτσι, αυτό είναι ένα μωρό 

ανεπιθύμητο, σε αντίθεση φυσικά με το αγόρι το οποίο είναι καλοδεχούμενο. 

Αυτό δεν γίνεται μόνο επειδή το αγόρι θα αυξήσει τα εισοδήματα της οικογένειας 

με τον γάμο του, αλλά και επειδή θα εξασφαλίσει την μετενσάρκωση των γονιών 

του. Άλλωστε, οι ινδουιστές γονείς μετενσαρκώνονται κανονικά μόνο αν ο γιος 

τους χορέψει έναν τελετουργικό χορό γύρω από την πυρά όπου θα καούν κατά 

τον θάνατό τους .προκειμένου μια ινδουιστική οικογένεια να μην βρεθεί στην 

εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να πρέπει να μεγαλώνει ένα άχρηστο κορίτσι, ο 

τοκετός γίνεται στο σπίτι με τη βοήθεια μιας «άγιας», δηλαδή μαίας, και το μωρό 

σκοτώνεται επί τόπου αν δεν έχει το πολυπόθητο φύλο.  

Τέλος , ένα πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο που δείχνει ότι η μειονεκτική θέση 

της γυναίκας είναι βαθιά ριζωμένη στη βουδιστική θεώρηση των πραγμάτων 

είναι , ότι σύμφωνα με τις παραδόσεις της Νοτιοανατολικής Ασίας, το πέρασμα 

στη νιρβάνα είναι κάτι που το καταφέρνουν μόνον οι άνδρες και ότι οι 

σκληροπυρηνικές βουδίστριες πρέπει να  ξυρίζουν το κεφάλι τους. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η ισότητα των δύο φύλων είναι  μύθος ή πραγματικότητα; Σύμφωνα με τα 

στοιχεία που έχουμε συλλέξει και τη γενικότερη αντίληψη της κοινωνίας  

προκύπτει ότι έχει γίνει σημαντική προσπάθεια για την ισότητα των δύο φύλων 

σε σύγκριση με τα παλαιότερα χρόνια ,ωστόσο θα χρειαστεί να περάσουν 

πολλά χρόνια έτσι ώστε να εξισωθούν τα δύο φύλα και η γυναίκα να αποκτήσει 

τη θέση που της αξίζει. 
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