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ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΦΔΜΙΝΙΜΟΤ 

 

Οξηζκφο Φεκηληζκνχ 

 

Η ζεσξία ηνπ θεκηληζκνχ απνηειείηαη απφ θνηλσληθνπνιηηηθέο 

θηινζνθίεο θαη θηλήζεηο, κε βάζε ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ. 

Πεγάδεη, ζε κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο αλά ηνλ θφζκν, αιινχ ζε κεγάιν βαζκφ θαη αιινχ ζε 

κηθξφηεξν. 

Ο θεκηληζκφο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην ξφιν θνηλσληθνχ 

θηλήκαηνο, αιιά απνηειεί βάζε πνηθηιψλπκσλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ. 

 

Ιζηνξία ηνπ Φεκηληζκνχ 

 

    Η Ιζηνξία ηνπ Φεκηληζκνχ [ Feminism ] μεθηλά ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηα '70, φπνπ ν θεκηληζκφο θαη ε ζεσξία 

     ηνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ιεπθέο ρξηζηηαλέο κεζν-αζηέο γπλαίθεο 

απφ ηε Γχζε. Σφηε, πνιιέο ζεσξεηηθνί ηνπ θεκηληζκνχ έρνπλ 

αληηθξνχζεη ηελ ππφζεζε πσο νη “γπλαίθεο” ζπληζηνχλ κία νκνγελή 

νκάδα αηφκσλ κε παλνκνηφηππα ζπκθέξνληα. Αθηηβίζηξηεο 

θεκηλίζηξηεο μεπήδεζαλ απφ δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο, θαη νη 

ζεσξεηηθνί ηνπ θεκηληζκνχ άξρηζαλ λα κειεηνχλ ηνπο ζπλδπαζκνχο 

θχινπ θαη ζεμνπαιηθφηεηαο, κε ηηο άιιεο θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο, 



φπσο ε θπιή, ην ρξψκα, ε νηθνλνκηθή θαη κνξθσηηθή ηάμε. Πνιιέο 

θεκηλίζηξηεο ζήκεξα ηζρπξίδνληαη πσο ν θεκηληζκφο είλαη έλα 

ζεκειηψδεο θίλεκα πνπ πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη ηα φξηα ηεο 

θνηλσληθήο ηάμεο, θπιήο, θνπιηνχξαο θαη ζξεζθείαο θαη 

απεπζχλεηαη ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ φιεο ηηο γπλαίθεο θάζε 

θνηλσλίαο: γηα παξάδεηγκα ηνλ αθξσηεξηαζκφ γπλαηθείσλ 

ζεμνπαιηθψλ νξγάλσλ ζην νπδάλ, ζηελ θεληξηθή Αθξηθή θαη ζηνπο 

αθξηθαλνχο κεηαλάζηεο ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή, ή ηελ 

επαγγεικαηηθή εμέιημε ζηηο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο. Σαπηφρξνλα, 

κειεηνχλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, φπσο ν 

βηαζκφο, ε αηκνκημία, ε θαηαπίεζε θαη ε κεηξφηεηα, είλαη 

νηθνπκεληθά. 

     Η πξψηε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα γπλαίθεο ηδξχζεθε ζην 

Μίληεικπνπξγθ, κηα πφιε ζηα λφηηα ηεο Οιιαλδηθήο Γεκνθξαηίαο, 

ην 1785. Σελ ίδηα πεξίνδν έγηλαλ επίζεο δεκνθηιείο εθεκεξίδεο γηα 

γπλαίθεο πνπ εζηίαδαλ ζε ζέκαηα φπσο ε επηζηήκε. Ο θεκηληζκφο 

έγηλε έλα νξγαλσκέλν θίλεκα ηνλ 19ν αηψλα θαζψο φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη άξρηζαλ λα πηζηεχνπλ πσο νη γπλαίθεο 

πθίζηαληαη άδηθε κεηαρείξηζε. Σν θεκηληζηηθφ θίλεκα ξηδψζεθε ζην 

πξννδεπηηθφ θίλεκα θαη ηδηαίηεξα ζην κεηαξξπζκηζηηθφ θίλεκα ηνπ 

19νπ αηψλα. Πνιιέο ρψξεο άξρηζαλ λα παξαρσξνχλ δηθαίσκα 

ςήθνπ ζηηο γπλαίθεο ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ 20νπ αηψλα, ηδηαίηεξα 

ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηα πξψηα 

ρξφληα κεηά ηνλ πφιεκν. Οη ιφγνη γη’ απηφ πνηθίινπλ, αιιά 

ζπκπεξηειάκβαλαλ κηα επηζπκία γηα αλαγλψξηζε ησλ ζπλεηζθνξψλ 

ησλ γπλαηθψλ ζηνλ πφιεκν θαη ηε δνπιεηά ηνπο ζηε βηνκεραλία θαη 

παληνχ ζηελ έιιεηςε αλδξψλ, ελψ επεξεάζηεθαλ θαη απφ ηελ 

ξεηνξηθή θαη ησλ δχν πιεπξψλ εθείλε ηελ επνρή γηα λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηηο πνιεκηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο. Οη απαξρέο ηνπ 

θηλήκαηνο ηνπ θεκηληζκνχ, ηνπνζεηνχληαη γχξσ απφ ηε Γαιιηθή 

Δπαλάζηαζε. Αξρηθά, είρε ηελ κνξθή ελφο ηεηξαδίνπ 

παξαπφλσλ (1789), ην νπνίν αξγφηεξα εμειίρζεθε ζηελ ιεγφκελε 

Γηαθήξπμε Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ (1791). Έηζη, ζηγά ζηγά ν 

αγψλαο νξγαλψλεηαη. 

     Απφ εθεί ην ελδηαθέξνλ κεηαθέξεηαη ζηελ Αγγιία, 70 ρξφληα 

αξγφηεξα, κε ηνλ αγψλα γηα ηελ δηεθδίθεζε ςήθνπ. Βαζηθή αξρή 

δελ ήηαλ άιιε απφ ηελ ηζφηεηα ησλ 2 θχισλ. Κάπνπ ζηνλ εηθνζηφ 

αηψλα εκθαλίδνληαη θαη νη ζνπθξαδέηεο, νη νπνίεο μεθίλεζαλ ηελ 

δξάζε ηνπο κε εηζβνιέο ζε βνπιεπηηθέο ζπλεδξηάζεηο θαη ζπλέρηζαλ 

κε εκπξεζκνχο δεκνζίσλ θηηξίσλ. Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν ζηηο 



Η.Π.Α. (1848) έρνπκε ηελ πξψηε Γηαθήξπμε πλαηζζεκάησλ κε 

αηηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην δηθαίσκα ςήθνπ θαη ηε δηεθδίθεζε 

δηθαησκάησλ γεληθφηεξα ζε ζρέζε κε πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηδαλ νη γπλαίθεο ηεο επνρήο είηε ζην ζπίηη είηε ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο. 40 ρξφληα κεηά έρνπκε ην πξψην Φεκηληζηηθφ 

πλέδξην. Ηκέξα νξφζεκν γηα ην θεκηληζηηθφ θίλεκα, έγηλε ε 8 

Μαξηίνπ 1857, φπνπ 20.000 εξγάηξηεο θισζηνυθαληνπξγίαο 

δηεθδίθεζαλ ηελ κείσζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, κέζσ καδηθήο 

απεξγίαο πνπ βάθηεθε κε αίκα, ζε κηα πεξίνδν, πνπ ν 

ζπλδηθαιηζκφο απαγνξεπφηαλ. 
 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΓΤΝΑΙΚΩΝ 
 
Καθνπνίεζε ραξαθηεξίδεηαη θάζε πξάμε βίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην 

θχιν θαη έρεη σο απνηέιεζκα ή είλαη δπλαηφ λα έρεη σο απνηέιεζκα, 

ηε ζσκαηηθή, ζεμνπαιηθή ή ςπρνινγηθή βιάβε ή πφλν γηα ηηο 

γπλαίθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απεηιψλ ηέηνησλ πξάμεσλ, ηνλ 

εμαλαγθαζκφ ή ηελ απζαίξεηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο είηε απηφ 

πξνθχπηεη ζηε δεκφζηα είηε ζηελ ηδησηηθή δσή. 

 

Αηηίεο ππνβάζκηζεο ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο 

 

1)Η παηξηαξρηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο (πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα 

ηνλ άλδξα). 

2)Απζηεξφηεηα εζηθψλ αληηιήςεσλ θνηλσλίαο απέλαληη ζηε 

γπλαίθα. 

3)Δπζχλε θαη ρξένο απνθιεηζηηθά ηεο γπλαίθαο ε αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ. 

4)Δμεπηειηζκφο ηεο απφ ηε δηαθήκηζε θαη ηα έληππα. 

5)Σαπείλσζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ απφ ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηε 

βία ησλ αλδξψλ (αλεθπιήξσηα, ζεμνπαιηθά αδηέμνδα θ.ι.π. 

αλδξψλ). 

6)Μεγάιν κέξνο γπλαηθψλ ζεσξεί ην γάκν ζθνπφ δσήο. 

7)Γχζθνια επηβάιιεη ηε γλψκε ηεο (ζην θνηλνβνχιην, ζηελ 

επηρείξεζε , ζηελ παξέα θ.ιπ.). 

8)Ιζρλή ε αληηπξνζψπεπζε ηεο ζε ζπκβνχιηα, επηηξνπέο, 

θνηλνβνχιηα, δηεζλείο νξγαληζκνχο θ.ά. Δμαηξέζεηο νη γπλαίθεο πνπ 

αλέβεθαλ ςειά ζηελ ηεξαξρία (π.ρ. Μάξγθαξεη Θάηζεξ). 



9)ηελ εξγαζία δελ αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο εξγνδφηεο ηζφηηκα κε 

ηνπο άλδξεο. 

 

 

 

Δθθάλζεηο πνπ ιακβάλεη ε αληζφηεηα εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ 

 

Η ηζνηηκία αλδξψλ γπλαηθψλ έρεη αλαγλσξηζηεί ζηηο δπηηθέο 

θνηλσλίεο θη έρεη δηαζθαιηζηεί ζε λνκηθφ επίπεδν, απνηξέπνληαο ηηο 

έληνλεο αληζφηεηεο ηνπ παξειζφληνο. Παξφια απηά ππάξρνπλ αθφκε 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη πξαθηηθέο πνπ αληαλαθινχλ ηα 

αξλεηηθά ζηεξεφηππα απέλαληη ζηηο γπλαίθεο. 

 

 

 
 

ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ 

ΡΟΛΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΘΔΗ ΣΗ 

 

-Γεκνθξαηηθή, αληηξαηζηζηηθή εθπαίδεπζε (θαζνξηζηηθφο ν ξφινο 

ηνπ ζρνιείνπ απφ ην λεπηαγσγείν -φρη δηαθξίζεηο κε βάζε ην θχιν 

ησλ καζεηψλ). 

-Καζνξηζηηθφο ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο (απνθπγή δηαθξίζεσλ θαη 

ζηεξενηχπσλ απφ ηε κηθξή ειηθία κέζα ζην ζπίηη). 

-Γξαζηεξηνπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο γπλαίθαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

(κφξθσζε, εξγαζία, θνηλά), ψζηε λα είλαη ζε ζέζε αθφκε θαη λα 

δηεθδηθήζεη ηνλ ηζφηηκν ξφιν ηεο ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

-Αληίδξαζε ηεο ίδηαο ηεο γπλαίθαο ζηελ πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο 

ηεο. 

-Σα ΜΜΔ λα πξνβάιινπλ ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ, λα 

ελεκεξψλνπλ θαη λα θαπηεξηάδνπλ ηελ θαηαπίεζε , ηελ θαθνπνίεζε 

θαη ηελ ππνβάζκηζή ηεο ζηελ θνηλσλία. 

- Να αλαγλσξηζηεί απφ ηελ πνιηηεία ε πξνζθνξά ηεο γπλαίθαο-

κεηέξαο θαη ηεο γπλαίθαο-λνηθνθπξάο έκπξαθηα ,κε πιηθή θαη εζηθή 

επηβξάβεπζε 

-Να εμαιεηθζνχλ φιεο νη δηαθξίζεηο ζηνπο λφκνπο θαη λα 

νινθιεξσζεί έηζη θαη λνκηθά ε εμίζσζε ησλ δχν θχισλ. 

Πψο ζα δηαζθαιηζηεί ε πξαγκαηηθή ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ; 

 



Σν γπλαηθείν δήηεκα έρεη ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα 

ζεκεηψζεη αικαηψδε επηηπρία, εθφζνλ ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ 

έρνπλ θαηνρπξσζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο θη έρνπλ εμηζσζεί κε ηα 

αληίζηνηρα ησλ αλδξψλ. Οη γπλαίθεο απέθηεζαλ δηθαίσκα ζηε 

κφξθσζε θαη ζηελ εξγαζία, δηαζθάιηζαλ εθινγηθά δηθαηψκαηα θαη 

ειεχζεξε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή θ.ιπ. 
 

 

 Σα πξνβιήκαηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ 

Τπάξρνπλ φκσο θαηαζηάζεηο θαη θαηλφκελα ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν 

πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ είλαη θαζκαηηθή. 

Καηά πξψην ιφγν, ζπρλά ε επαγγεικαηηθή θαξηέξα ηεο γπλαίθαο 

γίλεηαη ζπζία ζην «βσκφ» ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο αλαιακβάλεη θαηά 

θχξην ιφγν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ αιιά θαη 

ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο. Οη κεγάιεο επζχλεο ηεο ζηε δνπιεηά θαη ζην 

ζπίηη ηελ νδεγνχλ ζηε ζσκαηηθή εμάληιεζε θαη ζηελ αξλεηηθή 

ςπρηθή θφξηηζε, ελψ παξάιιεια  ζπλήζσο ππνβαζκίδεηαη ε αμία ηεο 

νηθηαθήο εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, νη πςεινί δείθηεο αλεξγίαο πιήηηνπλ θπξίσο ηηο γπλαίθεο, 

ελψ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη ακνηβέο ηνπο είλαη ρακειφηεξεο 

απ’ απηέο ησλ αλδξψλ. 

Η γπλαηθεία νληφηεηα γίλεηαη δηαξθψο ζχκα εμεπηειηζκνχ απφ ηε 

δηαθήκηζε, θαζψο ε γπλαίθα πξνβάιιεηαη ζαλ εξσηηθφ αληηθείκελν 

παξά ζαλ πξνζσπηθφηεηα. 

Η γπλαίθα είλαη ην εχθνιν ζχκα ηεο θνηλσληθήο θξηηηθήο θαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε θαηαγξάθνληαη πεξηζηαηηθά εηο βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ κε ζχηε ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ. 

Σέινο, ηα ζηεξεφηππα ησλ θχισλ παξά ηηο φπνηεο εμειίμεηο έρνπλ 

ζεκεησζεί ζηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο εμαθνινπζνχλ λα 

επηθξαηνχλ αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία, ην ζξήζθεπκα, ην θχιν, ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αηφκσλ. 

Δπνκέλσο ηα επαγγέικαηα πνπ ζεσξνχληαη ηππηθά «γπλαηθεία» 

πξνυπνζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζηεξεφηππα 

απνδίδνληαη ζηηο γπλαίθεο θαη πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ξφιν ηεο 

ζπδχγνπ, ηεο λνηθνθπξάο θαη ηεο κεηέξαο. Απφ ηελ άιιε ηα 

επαγγέικαηα πνπ ζεσξνχληαη ηππηθά «αληξηθά» πξνυπνζέηνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζηεξεφηππα απνδίδνληαη 

ζηνπο άληξεο. 

 

 



 

- Στον επαγγελματικό χώρο: Οη γπλαίθεο, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, αληηκεησπίδνληαη αθφκε θαηά ηξφπν άληζν, εθφζνλ 

νη ζέζεηο επζχλεο πνπ έρνπλ θαη ηηο θαιχηεξεο νηθνλνκηθέο 

απνιαβέο θαηαιακβάλνληαη θπξίσο απφ άλδξεο. Παξά ην γεγνλφο 

φηη νη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά 

κε ηελ πνζφζησζε ησλ πξνιήςεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο -ππνρξέσζε 

πξφζιεςεο ηθαλνχ αξηζκνχ γπλαηθψλ- έρνπλ επηθέξεη κηα ζρεηηθή 

εμηζνξξφπεζε ζηελ αλαινγία ησλ δχν θχισλ, δελ έρνπλ θαηνξζψζεη 

εληνχηνηο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζρεηηθέο πξνθαηαιήςεηο πνπ 

δίλνπλ ζηαζεξά ην πξνβάδηζκα ζηνπο άλδξεο ζηηο δηεπζπληηθέο 

ζέζεηο. Πξνθχπηεη, έηζη, ην παξάδνμν θαηλφκελν λα ππάξρεη κεγάιε 

εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζε ρακειά ακεηβφκελεο ζέζεηο, αιιά 

ειάρηζηε παξνπζία ζηηο πςειφβαζκεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Αξλεηηθά ζηεξεφηππα ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ γπλαηθψλ λα 

δηνηθνχλ θαη λα αληεπεμέξρνληαη επαξθψο ζε θαηαζηάζεηο έληνλεο 

πίεζεο, αιιά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα, φπσο είλαη ε κεηξφηεηα θαη νη 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή, θέξλνπλ ηηο γπλαίθεο ζε 

δπζκελέζηεξε ζέζε έλαληη ησλ αλδξψλ ζπλππνςήθησλ γηα ηηο ζέζεηο 

δηνίθεζεο. Δλψ, αθφκε θη αλ ε αλάινγε ζέζε δνζεί ζε γπλαίθα, 

παξαηεξείηαη κηα πξνθαλήο δπζαλαινγία ζηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο 

πνπ ηεο παξέρνληαη ζε ζχγθξηζε κε ην κηζζφ θαη ηηο επηπιένλ 

πξνλφκηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηεο. 

πλερίδεη, επίζεο, λα δηαηεξείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε δηάθξηζε 

ησλ επαγγεικάησλ ζε αλδξηθά θαη γπλαηθεία, πεξηνξίδνληαο ηηο 

επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ γπλαηθψλ ή δπζρεξαίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα θαηαμησζνχλ ζε ρψξνπο παξαδνζηαθά 

αλδξνθξαηνχκελνπο. 

 

- Στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής. Σν ζηεξεφηππν ηεο κεηέξαο 

πνπ αλαιακβάλεη φιεο ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο θαζψο θαη ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, αλ θη έρεη ππνρσξήζεη αξθεηά, ζπλερίδεη 

εληνχηνηο λα θαζηζηά εμαηξεηηθά πηεζηηθή ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

πνιιψλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ, πνπ δελ έρνπλ νχηε ηελ θαηάιιειε 

ζηήξημε απφ ηελ πνιηηεία, αιιά νχηε θαη ζπλερή βνήζεηα απφ ηνπο 

ζπδχγνπο ηνπο. 

 

Μία ζηηο πέληε γπλαίθεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζχκθσλα κε λέεο 

έξεπλεο, έρεη ππνζηεί θαθνπνίεζε ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Η 

θαθνπνίεζε ηεο γπλαίθαο ζπκβαίλεη ζε νηθνγέλεηεο θάζε θπιήο, 



ζξεζθεχκαηνο θαη ζε φια ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα. Δίλαη 

πην ζπρλή ζε νηθνγέλεηεο κε πξνβιήκαηα θαηάρξεζεο αιθνφι θαη 

λαξθσηηθψλ. Η θαθνπνίεζε αθνξά, εθηφο απφ ηνλ μπινδαξκφ, ηνλ 

βηαζκφ θαη θηάλεη ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο, κέρξη θαη ην θφλν. 
 

 

Η ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΗΜΔΡΑ 

 

 Η πξφνδνο 

Με κηα ζεηξά λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ ζθνπφ είραλ ηελ 

εμάιεηςε ηεο αληζφηεηαο θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

ηζρχνπλ ζηελ ρψξα καο κε απηέο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο, απφ ην 

1981 κέρξη ζήκεξα έγηλαλ πνιχ ζεκαληηθά βήκαηα πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. 

χκθσλα κε ην χληαγκα ηεο Διιάδνο: Άξζξν 4 παξ. 2: «Οη 

Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο.»Άξζξν 116 παξ. 2: «Γελ απνηειεί δηάθξηζε ιφγσ 

θχινπ ε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Σν Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ άξζε ησλ 

αληζνηήησλ πνπ πθίζηαληαη ζηελ πξάμε, ηδίσο ζε βάξνο ησλ 

γπλαηθψλ.» 

Δπηπιένλ, θαηνρπξψζεθαλ λνκνζεηηθά ίζα επαγγεικαηηθά 

δηθαηψκαηα. Οη ζέζεηο θαηαιακβάλνληαη αλάινγα κε ηα πξνζφληα 

θάπνηνπ, νη κηζζνί εμηζψλνληαη θαη ε ζηαδηνδξνκία ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αμία ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη φρη ην θχιν ηνπ. 

Σν νηθνγελεηαθφ δίθαην αλακνξθψζεθε ψζηε λα πξνθπιάζζεη 

απνηειεζκαηηθά ηελ γπλαίθα απφ αδηθίεο ηνπ παξειζφληνο εηο βάξνο 

ηεο αιιά θαη λα πξνζηαηεχζεη ηε κεηξφηεηα. 

Σν θξάηνο κεξηκλά γηα ηηο πεξηπηψζεηο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη 

ηελ ελδννηθνγελεηαθή θαη έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηα(π.ρ. traffiking) 

Αιιά θαη θνηλσληθά μεπεξάζηεθαλ πνιιέο πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζηεξεφηππα γηα ην ξφιν ηεο γπλαίθαο κε απνηέιεζκα λα 

απνιακβάλεη πνιιέο ειεπζεξίεο αδηαλφεηεο ζην παξειζφλ. Έηζη, 

δξα θνηλσληθά θαη αγσλίδεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο 

(νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζηηθφ, επηζηεκνληθφ). Απνιακβάλεη 

ειεπζεξία, απαιιαγκέλε απφ πξνθαηαιήςεηο θαη δφγκαηα. 

Απνθαζίδεη ειεχζεξα ζηελ πξνζσπηθή ηεο δσή, επηιέγεη κφλε ην 

ζχληξνθφ ηεο, ζπδεί ρσξίο γάκν θαη γεληθά ε αλδξνθξαηηθή 

λννηξνπία έρεη ακβιπλζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

 



χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ BBC ε ρψξα καο θαηαηάζζεηαη  

ζηελ 87ε ζέζε αλάκεζα ζε 145 ρψξεο ζην ζέκα ηεο ηζφηεηαο. Απφ 

ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ηελ ρψξα καο έρνπλ 

ελδηαθέξνλ ηα αθφινπζα: 

Γηα θάζε 100 επξψ πνπ θεξδίδεη έλαο άλδξαο, ε γπλαίθα θεξδίδεη 93 

επξψ. 

Δξγάδνληαη ή ςάρλνπλ γηα δνπιεηά ην 78% ησλ αλδξψλ, ελψ κφιηο 

ην 59% ησλ γπλαηθψλ. 

Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο επζχλεο (δηεπζπληέο, ζηειέρε, 

κάλαηδεξ) είλαη κφιηο 28%, ελψ ησλ αλδξψλ 72%. 

Μφιηο ην 10% ησλ γπλαηθψλ ζηε ρψξα καο θαηέρνπλ πνιηηηθέο 

ζέζεηο. 

Τπεξηεξνχλ φκσο ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο ην 59% ησλ απνθνίησλ 

παλεπηζηεκίνπ είλαη γπλαίθεο. 

χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ BBC ε ρψξα καο θαηαηάζζεηαη 

ζηελ 87ε ζέζε αλάκεζα ζε 145 ρψξεο ζην ζέκα ηεο ηζφηεηαο. Απφ 

ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ηελ ρψξα καο έρνπλ 

ελδηαθέξνλ ηα αθφινπζα: 

Γηα θάζε 100 επξψ πνπ θεξδίδεη έλαο άλδξαο, ε γπλαίθα θεξδίδεη 93 

επξψ. 

Δξγάδνληαη ή ςάρλνπλ γηα δνπιεηά ην 78% ησλ αλδξψλ, ελψ κφιηο 

ην 59% ησλ γπλαηθψλ. 

Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο επζχλεο (δηεπζπληέο, ζηειέρε, 

κάλαηδεξ) είλαη κφιηο 28%, ελψ ησλ αλδξψλ 72%. 

Μφιηο ην 10% ησλ γπλαηθψλ ζηε ρψξα καο θαηέρνπλ πνιηηηθέο 

ζέζεηο. 

Τπεξηεξνχλ φκσο ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο ην 59% ησλ απνθνίησλ 

παλεπηζηεκίνπ είλαη γπλαίθεο. 
 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, φηη ε πξαγκαηηθή εμίζσζε ησλ δχν θχισλ ζε 

κηα ξεαιηζηηθή θαη άκεζα αληηιεπηή βάζε δελ έρεη πινπνηεζεί. Οη 

ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ ζηελ επνρή καο αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα. Γηα λα ζπλππάξμνπλ άλδξαο θαη γπλαίθα σο θίινη, 

ζπλεξγάηεο, ζχληξνθνη θαη γηα λα εδξαησζεί ζην κέιινλ κε ηε 

δηαδνρή ησλ γελεψλ ε ηζφηεηα, απαηηείηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαζνξηζηηθή είλαη ε ζπκβνιή ηεο 

νηθνγέλεηαο. Οη γνλείο πξέπεη λα απνηεινχλ παξαδείγκαηα θαη 



ζχκβνια ηζφηεηαο γηα ηα κηθξά παηδηά κε ηελ ηζφηηκε ηνπο θαη ηελ 

αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο ηζφηεηαο κέζα απφ ην δηάινγν καδί ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, ην γπλαηθείν θχιν είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην 

αληξηθφ. Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη φηη είλαη θαη θαηψηεξν. Αληίζεηα κε 

ηα ηδηαίηεξα πξνζφληα ηεο ε γπλαίθα κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηελ 

θνηλσληθή δσή θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Υξεηάδεηαη αγψλαο δηαξθήο απφ 

ηε κεξηά ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμε 

ηνπο. Άιισζηε θαλέλαο δελ κπνξεί λα δήζεη κφλνο ηνπ θαη είλαη 

ζπνπδαίν πξάγκα λα κπνξνχλ θαη ηα δχν θχια λα επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο, λα κνηξάδνληαη ραξέο θαη ιχπεο θαη λα δεκηνπξγνχλ 

καδί. 

 
 


