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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

 

Το επίπεδο πολιτισµού ενός λαού, µιας κοινωνίας µιάς ολόκληρης εποχής, 

κρίνεται από τη θέση της γυναίκας σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. 

Στη σηµερινή πραγµατικότητα και σε ολόκληρο τον πλανήτη η θέση των 

γυναικών δεν είναι η ίδια παντού και δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις αντί οι αντιθέ-

σεις και οι ανισότητες να αµβλύνονται, παρατηρείται µια ακόµη µεγαλύτερη όξυνση 

στις διακρίσεις σε βάρος τους και παρά την εξέλιξη στην οποία υποτίθεται ότι προ-

χωρά ο σύγχρονος κόσµος. 

Στη χώρα µας τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι θεσµικά κατοχυρωµένα και η 

ισότητα των δύο φύλλων έχει νοµοθετικά επιτευχθεί στο µεγαλύτερο βαθµό, ιδιαίτερα 

τις τελευταίες δεκαετίες.  

Εξακολουθεί όµως να υπάρχει µια διάσταση θεσµικού πλαισίου και πραγ-

µατικότητας, όσον αφορά την εν τοις πράγµασι άσκηση των δικαιωµάτων των γυναι-

κών. Σε µείζονα κοινωνικοοικονοµικά ζητήµατα, όπως για παράδειγµα στο θέµα της 

εργασίας, ο γυναικείος πληθυσµός είναι µια από τις σηµαντικότερες οµάδες που υφί-

σταται σε µεγαλύτερο βαθµό την αδικία της ανεργίας και του αποκλεισµού απ' ότι άλ-

λες οµάδες. 

Το αισιόδοξο στοιχείο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι ότι οι γυναίκες 

συµµετέχουν ενεργά όλο και περισσότερο στη δηµόσια ζωή, όχι µόνο στο επίπεδο 

των θεσµών, αλλά και σε κάθε ζήτηµα µικρό ή µεγάλο που απασχολεί την κοινωνία. 

Ο ρόλος ή οι ρόλοι -γιατί είναι περισσότεροι του ενός- που ενσαρκώνονται 

από τη γυναίκα, στην πραγµατικότητα αφορούν τις πολύπλευρες εκφράσεις αυτής 

της συµµετοχής της, σε όλες τις πτυχές της καθηµερινής ζωής της σύγχρονης ελληνι-

κής κοινωνίας. 

Επιγραµµατικά, τα κύρια πεδία βίωσης των ρόλων αυτών, είναι η οικογέ-

νεια, η εργασία, ο πολιτισµός µε την ειδικότερη σηµασία, η επιστήµη, οι θεσµοί της 

οργανωµένης πολιτείας µας. 

Στόχος και χρέος µας πρέπει να είναι, η ισοτιµία των ρόλων και για τους άν-

δρες και για τις γυναίκες.  
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Ο ρόλος και η θέση της γυναίκας στην κοινωνία µας και στη σύγχρονη 

πραγµατικότητα κρίνουν τελικά όλους µας, αλλά κρίνουν κυρίως το µέλλον της αν-

θρωπότητας.  

 

Στις εξελίξεις που πραγµατοποιήθηκαν τόσο στο οικονοµικό, όσο και στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι του περασµένου αιώνα, και που πραγµατοποιούνται ακόµα και 

σήµερα, η γυναίκα συνέβαλε και συνεχίζει να συµβάλλει θετικά. Γεγονός που έχει αντί-

κτυπο τόσο στην αγροτική, όσο και στην εθνική οικονοµία. Η γυναίκα αποτελεί τη 

ψυχή και το µοχλό της οικογένειας, αλλά είναι και παράγοντας ανάπτυξης στις τοπικές 

κοινωνίες. 

Ο προηγούµενος αιώνας χαρακτηρίζεται από τη προσπάθεια και τους 

αγώνες των γυναικών για νοµική ισότητα και κατοχύρωση των δικαιωµάτων τους στο 

κοινωνικοοικονοµικό τοµέα. ∆ιάφορες διεθνείς συµβάσεις αλλά και νόµοι προς αυτή 

την κατεύθυνση έχουν κατά καιρούς ψηφιστεί αλλά µένουν ανενεργοί και ουσιαστικά 

ανύπαρκτοι. Ο αιώνας που διανύουµε προσδοκάται να επιφέρει θετικές αλλαγές για 

χάρη των γυναικών, αφού οι προοπτικές είναι καλύτερες σε σχέση µε τον προηγού-

µενο αιώνα. Το µορφωτικό επίπεδο των γυναικών συνεχώς βελτιώνεται και αυτό έχει 

σαν αποτέλεσµα τη συνεχή µείωση των απασχολούµενων στον πρωτογενή και στον 

δευτερογενή τοµέα και την αύξηση της απασχόλησης στον τριτογενή τοµέα της πα-

ραγωγής. 

Με την είσοδο της γυναίκας στην εργασία προέκυψαν νέοι ρόλοι και για τα 

δύο φύλα, τόσο στον οικογενειακό, όσο και στον εργασιακό χώρο. Για να µπορέσουν 

να αντεπεξέλθουν και τα δύο φύλα στις νέες απαιτήσεις, είναι αναγκαία η βοήθεια διε-

θνών οργανισµών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών κυβερνήσεων µε ειδικά 

προγράµµατα και πολιτικές, που θα µπορούν να συνδυάσουν, όσο το δυνατό καλύ-

τερα τον οικογενειακό και επαγγελµατικό βίο. 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από έξι κύρια κεφάλαια και στόχο έχει να 

καταδείξει τα προβλήµατα που ακόµη αντιµετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα µέσα στο 

σηµερινό κοινωνικό γίγνεσθαι, απότοκος µιας ανδροκρατούµενης κοινωνίας και φα-

λοκρατικών συνηθειών του παρελθόντος.  

Συγκεκριµένα: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια αναφορά της θέσεως της 

γυναίκας στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία του χθες και του σήµερα, τις θέσεις 

που κατείχε και που κατάφερε µέσω αγώνων να κατακτήσει σήµερα. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη νοµική υπόσταση της γυναίκας µέσα 
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στην κοινωνία. Αρχικά γίνεται αναφορά στην εξελεγκτική πορεία της γυναίκας για την 

νοµική της θέση και έπειτα αναφέρονται τα δικαιώµατα των γυναικών σε διάφορους 

τοµείς. Μέσα από τις σελίδες τις εργασίας µας αποδεικνύεται ότι το γυναικείο κίνηµα 

επέφερε µεγάλες αλλαγές στη ζωή όλων των γυναικών, επιδιώκοντας να βελτιώσει τη 

νοµική θέση των γυναικών και να καταρρίψει τα αρνητικά στερεότυπα και τις προκα-

ταλήψεις σχετικά µε τις γυναίκες. Παρ΄ όλα αυτά σήµερα οι γυναίκες έχουν πλέον νο-

µική ισότητα µε τους άντρες (τυπική ισότητα). Ωστόσο, δεν έχει ακόµη επιτευχθεί η κοι-

νωνική ισότητα µε το άλλο φύλο (δηλαδή η ουσιαστική ισότητα). Πιο απλά, θα λέγαµε 

ότι το δίκαιο άλλαξε πιο γρήγορα από ό,τι η κοινωνία.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η σύγ-

χρονη γυναίκα τόσο σε επίπεδο κοινωνίας, όσο και στον εργασιακό της χώρο, από-

τοκος της άνισης µεταχείρισης που υφίσταται εδώ και αιώνες και παρά τις όποιες 

προσπάθειες πολιτείας και φορέων, εξακολουθεί να υπάρχει και σήµερα. Καθώς 

όµως περνάνε τα χρόνια και καθώς οι επόµενες γενιές κοινωνικοποιούνται µε νέες 

αντιλήψεις για τον ρόλο των δύο φύλων, οι κοινωνικές αξίες και οι κοινωνικοί κανόνες 

θα είναι ολοένα και πιο ισότιµοι για τα δύο φύλα. Έτσι, οι άντρες αλλά και οι γυναίκες 

σταδιακά θα αποβάλλουν τις βαθιά ριζωµένες προκαταλήψεις τους και θα µάθουν 

να συνυπάρχουν αρµονικά µεταξύ τους, παρά τις όποιες βιολογικές ή άλλες διαφο-

ρές τους. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη σχέση γυναίκας και πολιτικής ιδιαίτερα 

στον Ελληνικό χώρο. Η µειωµένη συµµετοχή της Ελληνίδας γυναίκας στην πολιτική και 

τα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι µια πραγµατικότητα, αν και η πορεία του αυτόνο-

µου φεµινιστικού κινήµατος, παρά τις ιδιαίτερες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της 

ελληνικής πραγµατικότητας, διατύπωσε νέες αναλύσεις, ανέδειξε νέες µορφές οργά-

νωσης και δράσης και διεκδίκησε συγκεκριµένα αιτήµατα. Όπως συνέβη και σε άλλες 

χώρες, έτσι και οι Ελληνίδες µέσα από τις πολιτικές τους κινήσεις ζητούσαν και ζητούν 

ακόµη και σήµερα στον 21ο αιώνα επαναπροσδιορισµό της πολιτικής, αυτονοµία 

από τους άνδρες, τα κόµµατα και το κράτος, καθώς και ανάπτυξη νέων µορφών 

άµεσης παρέµβασης. Ζητούν ίση αντιµετώπιση και συµµετοχή τους στα πολιτικά 

δρώµενα. Τέλος µέσα από τις σελίδες της εργασία µας αυτής διαπιστώνουµε ότι οι 

κυρίαρχες πολιτικές στάσεις της εποχής, τόσο για άνδρες, όσο και για γυναίκες αστι-

κών και αγροτικών περιοχών, στηρίζονταν και στηρίζονται ακόµα στις πελατειακές 

σχέσεις. Μάλιστα µπορούµε να πούµε οι βασικοί παράγοντες που εµπόδισαν και 

εµποδίζουν ακόµη και σήµερα και ιδιαίτερα σε κλειστές κοινωνίες, τις γυναίκες από µία 
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συνειδητοποιηµένη και ενεργή πολιτική συµµετοχή είναι κατά κύριο λόγο η θρησκεία 

και το πελατειακό σύστηµα της χώρας. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας µας αναφερόµαστε στην κοινωνιολο-

γική προσέγγιση της γυναικείας εργασίας στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα τα έργα που 

απαρτίζουν τη βιβλιογραφία για τη γυναικεία εργασία στην Ελλάδα καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσµα στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών. ∆ιαπιστώνονται όµως ορισµένες 

ελλείψεις και µερικά προβλήµατα σ’ ότι αφορά τους τρόπους προσέγγισης και ερµη-

νείας του όλου θέµατος και αυτό ακριβώς σχολιάζεται και αναλύεται στο παρόν κε-

φάλαιο. Καταρχήν, στο µεγαλύτερο µέρος αυτών των µελετών κυριαρχεί η έµφαση 

στην ερµηνεία των ποσοτικών στοιχείων της στατιστικής υπηρεσίας, γεγονός που δη-

µιουργεί προβλήµατα στον τρόπο αντιµετώπισης της κοινωνικής κατηγορίας «εργα-

ζόµενες γυναίκες». Απουσιάζουν οι ποιοτικές µέθοδοι ανάλυσης, όπως ο λόγος τους, 

τα συναισθήµατά τους και η συστηµατική παρακολούθηση των καθηµερινών εργα-

σιακών τους πρακτικών, που συνήθως εξετάζονται κατά τη διάρκεια επιτόπιων ερευ-

νών ανθρωπολογικού χαρακτήρα. Απουσιάζει, δηλαδή, στις περισσότερες περιπτώ-

σεις η ίδια η σκοπιά των γυναικών για την εργασιακή τους εµπειρία, ενώ κυριαρχεί ο 

λόγος και οι ιδεολογικές τοποθετήσεις των ερευνητών. Απόρροια αυτών των απου-

σιών αποτελεί το γεγονός ότι στο όνοµα της καθιέρωσης της ισότητας µεταξύ αν-

δρών και γυναικών διαφαίνεται η τάση θεώρησης των «εργαζόµενων γυναικών» ως 

ενιαία και οµοιογενής κατηγορία. Οι γυναίκες που εργάζονται όµως δεν είναι ίσες µε-

ταξύ τους, ούτε ως προς την κοινωνική προέλευση, ούτε ως προς το εκπαιδευτικό 

«κεφάλαιο» το οποίο φέρουν ή την οικογενειακή τους κατάσταση. Ούτε επίσης έχουν 

τα ίδια κίνητρα που τις ωθούν να εργαστούν ή να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους. Η 

γυναικεία εργασία συχνά εξετάζεται ανεξάρτητα από το ευρύτερο κοινωνικό και πολι-

τισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εµφανίζεται και σπάνια συναρτάται µε µια προβληµα-

τική για τα κοινωνικά στρώµατα στα οποία· εντάσσονται οι εργαζόµενες γυναίκες. 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας µας αναλύουµε την γυναικεία 

απασχόληση στην Ελλάδα και η αναφορά αυτή κρίθηκε απαραίτητη διότι στις σύγ-

χρονες κοινωνίες, το ζήτηµα της απασχόλησης των γυναικών σηµατοδοτεί µε την 

έκταση και τη δυναµική του, ουσιώδεις κοινωνικές µεταβολές. Πράγµατι, η µαζικότητα 

της γυναικείας απασχόλησης συνεπάγεται ουσιαστική αναδιάρθρωση, τόσο της 

αγοράς εργασίας, όσο και του κοινωνικού βίου - και απαιτεί την επανεξέταση, τόσο 

της λειτουργίας και των µηχανισµών της αγοράς, όσο και της οργάνωσης και της δυ-

ναµικής της κοινωνίας. Είναι γεγονός ότι, οι πλέον ορατές και εντυπωσιακές αλλαγές, 
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στην κοινωνική θέση των γυναικών, κατά την τελευταία τριαντακονταετία, παρουσιά-

στηκαν στο χώρο της οικονοµίας και ειδικότερα στην αγορά εργασίας. Αναφερόµα-

στε, βέβαια, στη µαζική ένταξη των γυναικών στην αµειβόµενη απασχόληση και τη 

συµβολή τους στην άνοδο της ευηµερίας των νοικοκυριών και στην βελτίωση της οι-

κονοµίας. Λόγω, ακριβώς, αυτής της µαζικότητας και της σχετικά σύντοµης χρονικής 

περιόδου, µέσα στην οποία συντελέστηκε η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών 

στο εργατικό δυναµικό, επήλθαν σηµαντικές µεταβολές στην    κατά φύλο διάρθρωση 

των επαγγελµάτων, στην ανεργία, στη διαµόρφωση µισθών κατά κλάδο, στην κοινω-

νική ασφάλιση κ.λπ. 

Η µέθοδος συγγραφής της παρούσας εργασίας που ακολουθήθηκε είναι 

κατά κύριο λόγο η βιβλιογραφική έρευνα, καθώς επίσης χρησιµοποιήσαµε υλικό από 

το διαδίκτυο, εφηµερίδες και περιοδικά. 

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την κ. Μαλάτου, διευθύ-

ντρια της βιβλιοθήκης γυναικείων θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, η οποία 

µας χορήγησε όλο το απαραίτητο βιβλιογραφικό υλικό για τη συγγραφή της παρού-

σας εργασίας µας, καθώς επίσης και όλους όσους βοήθησαν για την διεκπεραίωσή 

της. 
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Η θέση της γυναίκας στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονοµικό γίγνεσθαι 

απασχολούσε ανά τους αιώνες την ανθρωπότητα και συνήθως συνδεόταν µε ιδέες 

και αντιθέσεις γύρω από τον βιολογικό της ρόλο και την παρουσία της σε όλο το φά-

σµα των δραστηριοτήτων. 

Επί σειρά ετών οι ρόλοι των ανθρώπων, που από µικροί φορούσαν ροζ ή 

γαλάζια ανάλογα µε το φύλο τους, ήταν σχεδόν ολοκληρωτικά καθορισµένοι. Όµως, 

υπολογίζεται ότι σε πολλές κοινωνίες στην σύγχρονη εποχή, από την δεκαετία του 

1970 οι γυναίκες άρχισαν να αναλαµβάνουν καινούργιες θέσεις εργασίας στις ανα-

πτυγµένες χώρες. 

Όσο οι κοινωνίες αποκτούν πιο σύνθετο χαρακτήρα και είναι πιο προηγµέ-

νες τεχνολογικά, τόσο η εξέλιξη τους δείχνει να βασίζεται περισσότερο στις ατοµικές 

δεξιότητες, στα ταλέντα και στην πρωτοβουλία. Όπως είναι φανερό, τα λεγόµενα πα-

λιά κριτήρια-όπως ηλικία και φύλο-αποδυναµώνονται όσον αφορά τον καθορισµό 

της θέσης ενός ατόµου. Σήµερα οι ρόλοι φαίνεται να κατακτώνται και όχι να προκα-

θορίζονται. 

Οι γυναίκες τώρα πια δεν έχουν µόνο κατακτήσει τις χαµηλές βαθµίδες της 

ιεραρχίας στην εργασία αλλά υπάρχουν γυναίκες επιχειρηµατίες και διευθύνουσες 

σύµβουλοι ή γενικά υψηλόβαθµα στελέχη περισσότερα από ότι στο παρελθόν και 

πολλές ασκούν τα καθήκοντα τους µε ιδιαίτερη επιτυχία, βελτιώνοντας τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα µιας επιχείρησης. 

Τίποτα όµως από όλα αυτά δεν είναι δεδοµένα και εύκολα για την γυναίκα 

ακόµα και σήµερα και παρόλο ότι είναι δυναµική, δραστήρια, διεκδικεί και απαιτεί, κα-

ταβάλλει µεγάλη προσπάθεια απέναντι στους «άρρενες» αντιπάλους της. Έχει να ενα-

ντιωθεί απέναντι σε προκαταλήψεις του παρελθόντος-κυρίως των ανδρών-που θέ-

λουν την γυναίκα σε δύο κυρίως χώρους, την κουζίνα και την κρεβατοκάµαρα. Έτσι 

πρέπει να προσπαθήσει διπλά από ότι ένας άντρας ώστε να αποδείξει την αξία της. 

Επιπλέον δεν µπορούµε να αψηφήσουµε την ανάγκη της για οικογένεια και 

κυρίως για την µητρότητα που πολλές φορές µπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην 

σταδιοδροµία της. Η µητέρα είναι συνήθως αυτή που θα βάλλει στην άκρη την εργα-

σία της για την ανατροφή των παιδιών της. 

Όλα αυτά λοιπόν µας οδηγούν σε κάποια συµπεράσµατα. Πολλά έχουν 

αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Οι γυναίκες έφυγαν από της παραδοσιακές, χαµηλόµι-

σθες εργασίες του 20ου αιώνα και µπήκαν στα γραφεία, στα µαγαζιά ακόµα και σε 

επιχειρήσεις. Οι δυσκολίες όµως παραµένουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
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επαγγελµατικής τους ζωής, όσον αφορά στις συνθήκες και την αµοιβή, δεν έχουν αλ-

λάξει σηµαντικά. 

Ο οξύς ανταγωνισµός στους εργασιακούς χώρους ωθεί τον γυναικείο ερ-

γαζόµενο πληθυσµό σε µια κρίσιµη καµπή. Παράλληλα, όλοι γνωρίζουν ότι την µάχη 

για αλλαγή του τοπίου θα πρέπει να δώσουν οι ίδιες οι γυναίκες. 

 

2. Ιστορική αναδροµή 

Σε όλη την διάρκεια των τριών σταδίων εξέλιξης της ταξικής κοινωνίας 

(δουλοκτησία, φεουδαρχία, καπιταλισµός) η ανισότητα µεταξύ των δύο φύλων ήταν 

πάντοτε παρούσα. Με την εµφάνιση του βιοµηχανικού καπιταλισµού και την µετακί-

νηση των πληθυσµών από την επαρχία στα αστικά κέντρα, οι γυναίκες αποκόβονται 

πλήρως από την παραγωγική (αγροτική) εργασία και εξαρτώνται ολότελα από τον 

άντρα – µισθωτό εργάτη. Η κοινωνική ευηµερία του τελευταίου πέφτει στις πλάτες της 

κάθε πυρηνικής οικογένειας, µέσα στην οποία οι γυναίκες µετατρέπονται σε κτήµα του 

συζύγου. Αργότερα, µε την αυξανόµενη συρροή των γυναικών στην εργασία, κάτω 

από την διπλή καταπίεση τους ως γυναικών και εργατριών, οι γυναίκες αποκτούν κί-

νητρο για την αµφισβήτηση του συστήµατος και ξεκινούν την αναρρίχηση τους προς 

την απελευθέρωση1. 

Σήµερα 110.000.000 γυναίκες µεταξύ 4 και 14 ετών εργάζονται σε όλο τον 

κόσµο. Οι εργαζόµενες κερδίζουν το 75% του µισθού των ανδρών, µε τεράστιες απο-

κλίσεις από χώρα σε χώρα.2 

Σε αντίθεση µε διάφορες απόψεις που ακούγονται κατά καιρούς, ο σύγ-

χρονος καπιταλισµός δεν παρουσιάζει καµία τάση εξώθησης των γυναικών σε επι-

στροφή στο σπίτι, όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκόσµια, µε µοναδική εξαίρεση 

τις χώρες του πρώην «υπαρκτού σοσιαλισµού» .Π.χ. την περίοδο 1991-2001 η καθαρή 

αύξηση της απασχόλησης αντιστοιχεί σε 6,5 εκατ. γυναίκες και 4 εκατ. άνδρες. 

Θα λέγαµε ότι ο σύγχρονος καπιταλισµός στηρίζεται στην εκµετάλλευση 

της γυναικείας εργασίας, γιατί είναι πιο φτηνή από την αντρική και εξυπηρετεί τις απαι-

τήσεις της ευελιξίας των επιχειρήσεων. Πραγµατικά-αν εξαιρέσου µ ε τον δηµόσιο το 

µέσα-στον ιδιωτικό τοµέα, λόγω των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, υπάρχει έντονο 

µισθολογικό χάσµα µεταξύ ανδρών και γυναικών, ακόµα και για την ίδια θέση εργα-

σίας. Άλλωστε, η σταδιακή ιδιωτικοποίηση του δηµοσίου τοµέα σίγουρα θα επεκτείνει 

αυτή την εικόνα και σε αυτό το χώρο. Επιπλέον, η πλειοψηφία των θέσεων µε ελαστικό 

                                                           
1 ΒΟΥΤΥΡΑΣ Κ, 2007, Η Γυναίκα στη Μισθωτή εργασία. Αθήνα:, εκδ. Παπαζήσης,  σ. 3 
2 Στοιχεία από EUROSTAT (01/2006)) 
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ωράριο ή η µερική απασχόληση καλύπτεται από γυναίκες. Η απλήρωτη εργασία στην 

οικογενειακή επιχείρηση καθώς και το φασόν είναι µορφές εργασίας ιδιαίτερα διαδε-

δοµένες µεταξύ των γυναικών του ευρωπαϊκού νότου3. 

Έντονες όµως είναι και οι διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στην 

αγορά εργασίας, καταλαµβάνουν λιγότερο προνοµιακές θέσεις, έχουν περιορισµένες 

δυνατότητες επαγγελµατικής εξέλιξης κ.τ.λ. 

Συµπερασµατικά, ενώ οι γυναίκες κινητοποιούνται µαζικά στην εργασία, 

εντάσσονται σε αυτήν µε χειρότερους όρους, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιούνται ως 

πολιορκητικός κριός για τις διεκδικήσεις συνολικά των εργαζοµένων. 

 

3. Η γυναίκα στην αρχαία ελληνική κοινωνία 

Στην πορεία του χρόνου, η θέση της γυναίκας στην κοινωνία υπήρξε αρ-

χικά υποτιµηµένη. Μέσα στον όγκο της παγκόσµιας ιστορίας, το κεφάλαιο «γυναίκα» 

είναι το πιο µικρό σε έκταση. Άρχισε να γράφεται και να κωδικοποιείται από ιστορικούς 

και εθνολόγους, από τα τέλη του δέκατου ενάτου αιώνα, όταν η γυναίκα, συµβαδίζο-

ντας µε την ανάπτυξη της οικονοµίας και την οργάνωση της κοινωνίας, άρχισε να δι-

εκδικεί ενεργά την απελευθέρωση της από τα κοινωνικά και οικογενειακά δεσµά. Από 

τότε η µορφή της γυναίκας αρχίζει να διαγράφεται έντονα και να καταλαµβάνει βαθ-

µιαία και σταθερά τη θέση της στο νεότερο κόσµο. 

Πικρή και δύσβατη µπορεί να χαρακτηρισθεί η διαδροµή της γυναίκας 

µέσα στις δεκάδες χιλιετηρίδες της ιστορικής εξελίξεως.4 

Για χιλιάδες χρόνια οι σχέσεις των δύο φύλων ήταν αυστηρά καθορισµέ-

νες. Ήταν µία κοινωνία ανδροκρατική-πατριαρχική. Ο άντρας ήταν ο κυρίαρχος, η κε-

φαλή του σπιτιού και είχε κυρίως την ευθύνη της οικονοµικής στήριξης της οικογένειάς 

του. Συγκεντρώνει όλα τα προνόµια σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα: στον τοµέα 

της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, της οικονοµικής δύναµης, της πνευµατικής και 

καλλιτεχνικής δηµιουργίας. 

Οι γυναίκες είχαν αποδεχτεί το ρόλο του βοηθού και την εξάρτησή τους 

από έναν άντρα: πατέρα, αδερφό ή σύζυγο. Η κοινωνική θέση της γυναίκας εξαρτιό-

ταν από την κοινωνική θέση του άνδρα από τον οποίο εξαρτιόταν η ίδια. Επιπλέον, 

υποσχόταν στον σύζυγό της να τον υπακούει και να τηρεί την τιµή της. Το µοντέλο αυ-

τού του γάµου χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακό.  

Οι γυναίκες ήταν οι σκλάβοι των ανδρών «άµισθες υπηρέτριες», χωρίς δι-

                                                           
3 ΒΟΥΤΥΡΑΣ Κ, 2007, Η Γυναίκα στη Μισθωτή εργασία. Αθήνα:, εκδ. Παπαζήσης σ. 4 
4 ∆ΟΥΛΚΕΡΗ Τ., 1999, Η συµµετοχή της Ελληνίδας στην οικογένεια και στην εργασία, εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σ. 14 
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καιώµατα. Ακόµα και σήµερα σε ορισµένους λαούς της Μέσης και Άπω Ανατολής, η 

γυναίκα φυλακίζεται µέσα στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού.5  

Ο πατέρας και ο κηδεµόνας της µπορούν να της επιβάλουν για σύζυγο 

όποιον άνδρα εκλέξουν αυτοί. Μέσα στην Πολιτεία (το Κράτος), η γυναίκα δεν έχει κα-

µιά θέση. Ο άνδρας ασκεί τα πολιτικά του δικαιώµατα, είναι ο απόλυτος αρχηγός της 

οικογένειας και αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα της οικογένειας. Το «φύλο», η «ιδιό-

τητα» του άνδρα και µόνο του έδινε το δικαίωµα να είναι ο διευθυντής στο σπίτι και να 

ρυθµίζει κάθε σοβαρό θέµα και ιδιαιτέρα τα οικονοµικά. 

Εκείνο που ζητούσε στην Αρχαία Ελλάδα ο άνδρας από τη σύζυγό του, 

ήταν ο ήρεµος και µειλίχιος χαρακτήρας, η τυφλή υπακοή και η ικανότητα να κυβερνά 

αποδοτικά το σπίτι. Η γυναίκα όφειλε να σέβεται τη γνώµη του άνδρα της και να τον 

υπακούει. Το κύριο όµως προσόν της Αθηναίας, ήταν η αδιάβλητη πίστη της στο σύ-

ζυγο και η ισόβια αφοσίωση της σε αυτόν.  

Στην Αθήνα η γυναίκα ήταν κλεισµένη στο σπίτι µακριά από τα βλέµµατα 

των ανδρών και δεν έβγαινε παρά σε πολύ σπάνιες ευκαιρίες, όπως για σηµαντικές 

θρησκευτικές τελετές, σαν τα Παναθήναια. Ακόµα, και σε φιλικά σπίτια, σπάνια πή-

γαινε για επίσκεψη. Στις ευκατάστατες οικογένειες, η έξοδος από το σπίτι απαγορεύεται 

αυστηρά. Μονάχα στις φτωχές οικογένειες οι γυναίκες ήταν υποχρεωµένες να βγαί-

νουν από το σπίτι τους και να εµφανίζονται δηµόσια στους δρόµους. Και αυτό γινό-

ταν επειδή η φτωχολογιά δεν διέθετε δούλους που θα µπορούσαν να κάνουν τις εξω-

τερικές εργασίες του σπιτιού6. 

Ενώ λοιπόν οι γυναίκες δεν έβγαιναν έξω από το σπίτι τους χωρίς τη συνο-

δεία δούλων, οι άνδρες είχαν τις γυµναστικές τους ασκήσεις, τις δηµόσιες συζητήσεις, 

από όπου αποκλείονταν οι γυναίκες. 

Τα βασικά καθήκοντα της Ελληνίδας γυναίκας ήταν να φροντίζει το σπίτι, 

να ανατρέφει τα παιδιά, να υφαίνει και να περιποιείται τους αρρώστους της οικογέ-

νειας. Η γυναίκα ζούσε όλη της τη ζωή στο γυναικωνίτη, που είναι εφεύρηµα του αρ-

χαίου ελληνικού κόσµου. 

Επίσης η γυναίκα στην ελληνική αρχαιότητα παραµένει αµόρφωτη και δια-

τηρεί την «εξουσία κλειδιών», δηλαδή την ευθύνη του νοικοκυριού. Αρκείται στο να µα-

θαίνει από τη µητέρα της ή από τις δούλες µερικά στοιχειώδη πράγµατα για τη φρο-

ντίδα του σπιτιού και την διακυβέρνηση του νοικοκυριού. Αυτό περιόριζε και την πνευ-

µατική της ανάπτυξη, και την οικονοµική της ανεξαρτησία και τα δικαιώµατά της.  

                                                           
5∆ΟΥΛΚΕΡΗ Τ., 1999, Η συµµετοχή της Ελληνίδας στην οικογένεια και στην εργασία, εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σ. 15 
6∆ΟΥΛΚΕΡΗ Τ., 1999, Η συµµετοχή της Ελληνίδας στην οικογένεια και στην εργασία, εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σ. 17 
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Ορισµένα στοιχεία που παρουσίασαν κοινωνιολογικές έρευνες που έγιναν 

στην Ελλάδα σχετικά µε το θέµα, έδειξαν ότι στην ελληνική κοινωνία οι ρόλοι των συ-

ζύγων είναι έτσι κατανεµηµένοι, ώστε ο καθένας να περιορίζεται σε «ειδική σφαίρα» 

δραστηριότητας, δηλαδή: νοικοκυριό, καθηµερινό µαγείρεµα, πλύσιµο πιάτων, ρού-

χων για τη γυναίκα, και εξωσπιτική εργασία για τον άνδρα. 

Επίσης ο διαχωρισµός µεταξύ των συζύγων στη λήψη αποφάσεων για οι-

κογενειακά ζητήµατα ήταν σαφής στα περισσότερα νοικοκυριά. Οι γυναίκες απέδει-

ξαν ότι ήταν εκείνες που αποφάσιζαν για την αγορά ρουχισµού και ειδών οικιακής 

χρήσης και σπάνια για τη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισµού των χρηµά-

των. Αντίθετα ο άνδρας αποφάσιζε για την επιλογή των φίλων ή τη χρησιµοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου των µελών της οικογένειας.7 

 

4. Βιοµηχανική Επανάσταση 

Στη συνέχεια η χειραφέτηση της γυναίκας, η ανύψωση του µορφωτικού της 

επιπέδου, έδωσε στην Ελληνίδα µια «θέση» στην κοινωνία και έτσι σιγά-σιγά οι παρα-

πάνω αντιλήψεις άρχισαν να εξαλείφονται. 

Η αυξηµένη ζήτηση εργασίας σε σχέση µε µια ανεπαρκή προσφορά του 

παραδοσιακού εργατικού δυναµικού των ανδρών, ήταν εκείνη που ώθησε τη γυναίκα 

να περάσει το κατώφλι του «νοικοκυριού» της και να ενταχθεί στο χώρο της παραγω-

γής, γεγονός που είχε συνέπειες τόσο ως προς το επίπεδο κοινωνικοποίησής της, 

όσο και ως προς το επίπεδο των θεσµικών αλλαγών που έγιναν αναγκαίες.8 

Η βιοµηχανική επανάσταση, συνέβαλε στην αναθεώρηση και κατάρριψη 

πολλών οικογενειακών θεσµών και ιδεών, και το φεµινιστικό κίνηµα της δεκαετίας του 

’70, συντέλεσαν στην έξοδο της γυναίκας στον εργασιακό χώρο9.  

Στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας και του εµπορίου, η παρουσία της γυναί-

κας έπαιξε καθοριστικό ρόλο και αυτό ουσιαστικά αποτέλεσε το «εισιτήριο» για την 

αναγνώριση της συνεισφοράς των γυναικών αλλά και το έναυσµα για τις ίδιες τις γυ-

ναίκες να συνειδητοποιήσουν τη θέση τους µέσα στην κοινωνία. 

Η βιοµηχανική επανάσταση στάθηκε η αιτία να γνωρίσει η γυναίκα τον και-

νούργιο της εαυτό. Να ανακαλύψει την αξία της, που ως τώρα βρισκόταν σε µια υπο-

λανθάνουσα κατάσταση, καταπιεζόµενη από παντού. 

Η βιοµηχανία προτιµούσε τη γυναίκα εκεί που µπορούσε να εργαστεί, κυ-

ρίως στους κλάδους υφαντουργίας και κλωστηρίου, γιατί το µεροκάµατο είναι µικρό-
                                                           
7 ∆ΟΥΛΚΕΡΗ Τ., 1999, Η συµµετοχή της Ελληνίδας στην οικογένεια και στην εργασία, εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σ. 19-20 
8 ∆ΟΥΛΚΕΡΗ Τ., 1999, Η συµµετοχή της Ελληνίδας στην οικογένεια και στην εργασία, εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σ. 24 
9 http://paroutsas.jmc.gr 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

τερο και τα γυναικεία χέρια αποδίδουν καλύτερα. Έτσι, από την αρχή της σταδιοδρο-

µίας της υπάρχει η εκµετάλλευση της εργασίας της. Όµως το κέρδος της γυναίκας 

ήταν αλλού. Αρχίζουν να την υπολογίζουν σαν άνθρωπο. Η βιοµηχανική επανά-

σταση εποµένως, απελευθέρωσε τη γυναίκα και έβαλε τις βάσεις για µια περαιτέρω 

ανάπτυξη. 

Εκείνο που έπαιξε σηµαντικό ρόλο και έφερε µεγάλες οικονοµικές και κοι-

νωνικές αλλαγές, ήταν η µετακίνηση της οικονοµικής δραστηριότητας της γυναίκας 

µακριά από το σπίτι και τον αγρό, όταν οι άνδρες εγκατέλειψαν ορισµένες ασχολίες 

που δεν είχαν πια ενδιαφέρον γι’ αυτούς, µετά τη βιοµηχανική κυριαρχία και τις νέες 

τεχνολογικές επιτεύξεις, για άλλες που τους πρόσφεραν µεγαλύτερα κέρδη. 

Έτσι, η συµµετοχή των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, αυξήθηκε 

αρκετά µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, περισσότερο µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο 

Πόλεµο και κυρίως κατά τα τελευταία χρόνια10.  

Η ένταξη της γυναίκας στο χώρο της εργασίας και της παραγωγής την 

οδηγεί βαθµιαία στην οικονοµική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια και στη συνέχεια στο 

δρόµο προς την κοινωνική και νοµική ανεξαρτησία. Μόλις η γυναίκα βγήκε έξω από 

το «φρούριό της» και µπήκε στην παραγωγή, τότε άρχισε να διεκδικεί ίσα δικαιώµατα 

µε τον άνδρα και να επιβάλλει τη παρουσία της στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Να 

γεννιέται µε άλλα λόγια το «φεµινιστικό κίνηµα», το οποίο είχε σαν στόχο να καταργή-

σει την εξάρτηση και καταπίεση των γυναικών µέσα και έξω από το σπίτι. Είναι ένα κί-

νηµα που αποβλέπει στη χειραφέτηση, απελευθέρωση των γυναικών, στην ίση µετα-

χείριση ανδρών και γυναικών τόσο στην οικογενειακή τους ζωή όσο και στην επαγ-

γελµατική τους.11 

Το φεµινιστικό κίνηµα του 19ου και του 20ου αιώνα µετέβαλε στις κοινωνίες 

µας ριζικά τη θέση της γυναίκας. Η µεγάλη και ουσιαστική συµβολή του δεν βρίσκεται 

στο ότι εξάλειψε τις ανισότητες σε βάρος των γυναικών. Γιατί τέτοιες ανισότητες εξα-

κολουθούν να υπάρχουν. Βρίσκεται στο γεγονός ότι αµφισβήτησε στερεότυπα, ανέ-

τρεψε αντιλήψεις και άφησε ακάλυπτες τις όποιες ανισότητες εξακολουθούν να υφί-

στανται, δυσχεραίνοντας έτσι την αναπαραγωγή τους.  

Έτσι, η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα στεγανά στα οποία την είχε 

«κλείσει» το «ισχυρό φύλο» και να διευρύνει τους ορίζοντες της, και παράλληλα η µέχρι 

τότε ανδροκρατούµενη κοινωνία αφουγκράστηκε την ανάγκη να δοθούν στη γυναίκα 

ίσα δικαιώµατα. 

                                                           
10 ∆ΟΥΛΚΕΡΗ Τ., 1999, Η συµµετοχή της Ελληνίδας στην οικογένεια και στην εργασία, εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σ. 26 
11 ∆ΟΥΛΚΕΡΗ Τ., 1999, Η συµµετοχή της Ελληνίδας στην οικογένεια και στην εργασία, εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σ. 27 
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Αυτό αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισµα προκειµένου να αρχίσει η ανοδική 

πορεία των γυναικών σε όλους τους τοµείς της σύγχρονης κοινωνίας. 

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα κατάφερε εκτός από τη θέση της «συζύγου», 

«µητέρας» και «νοικοκυράς», να κατακτήσει τους δύσβατους έως και απροσπέλα-

στους γι’ αυτήν δρόµους της ατοµικής και οικονοµικής ανεξαρτησίας, της µόρφωσης 

και της κοινωνικής καταξίωσης. Οι Ελληνίδες µε το παγκόσµιο γυναικείο κίνηµα έχουν 

πετύχει να ψηφίζουν, να σπουδάζουν, να εργάζονται και να προσπαθούν να εξοµοι-

ωθούν όχι µόνο τυπικά αλλά και ουσιαστικά µε τον άνδρα, αναλαµβάνοντας υπεύ-

θυνο ρόλο στην παραγωγή και βγαίνοντας από την κατάσταση της ανευθυνότητας 

και καθυστερήσεως12. 

Η σύγχρονη γυναίκα, πλέον µπορεί να διεκδικεί µε τις ίδιες αξιώσεις το δι-

καίωµα στην εκπαίδευση, στη έρευνα, την εργασία και την εξουσία. ∆εν είναι τυχαίο το 

γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών που αποκτούν πρόσβαση στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Η ισοτιµία 

που ζητά η γυναίκα της ανήκει δικαιωµατικά, γιατί ξέρει ακόµα και να πολεµά για να 

στηρίξει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  

Ακόµα και σήµερα, µόνη, πολλές φορές αγωνίζεται. Παλεύει µε το σύ-

ντροφο, τη µάνα, τον πατέρα, το παιδί για να βρει τον εαυτό της και αφού καταλάβει 

ποιος είναι να τον αγαπήσει και να τον στηρίξει πρώτα για την ίδια κι ύστερα για την 

οικογένεια και την κοινωνία. 

Για να πετύχει η γυναίκα τους σκοπούς της θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί 

ότι έχει µία ισότιµη υπόσταση στην κοινωνία και να προσπαθήσει να το γνωρίσει ή 

ακόµα και να επιβάλει την αναγνώρισή της στο κοινωνικό σύνολο. Αν αµφιβάλει γι’ 

αυτό, τότε δεν θα µπορέσουν οι άλλοι να την µεταχειριστούν σαν ισότιµη. 

∆ίχως αµφιβολία, η δεκαετία του 1980, υπήρξε καθοριστική όσον αφορά τη 

συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό. Η αύξηση που παρατηρείται οφείλε-

ται στις µεταβολές των κοινωνικών αντιλήψεων, στην άνοδο του µορφωτικού επιπέ-

δου, στις µεταβολές στα καταναλωτικά πρότυπα, στις πολιτικές και θεσµοθετηµένες 

συνταγµατικά πρακτικές που προωθούν την ισότητα, στην υφιστάµενη οικονοµική 

κατάσταση κι στις νέες θέσεις εργασίας (και ποιοτικότερες) που προκύπτουν από 

αυτή, στην αύξηση των θέσεων εργασίας για τον τριτογενή τοµέα της παραγωγικής 

διαδικασίας καθώς και στην βελτίωση ολόκληρου του επενδυτικού κλίµατος, ως 

απόρροια της παρουσίας της χώρας στα Κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρωπα-

                                                           
12 ∆ΟΥΛΚΕΡΗ Τ., 1999, Η συµµετοχή της Ελληνίδας στην οικογένεια και στην εργασία, εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σ. 28 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ϊκή Ένωση. Ωστόσο, εµφανίζεται ποσοστό ανεργίας δυσανάλογο µε τη συµµετοχή 

τους στο εργατικό δυναµικό ενώ και η διάρκεια παραµονής των γυναικών στην ανερ-

γία είναι µεγαλύτερη από εκείνη των ανδρών. Σύµφωνα µε τις έως τώρα µελέτες µεγα-

λύτερο κίνδυνο συνεχίζουν να έχουν οι ηλικίες από 15-2913. 

Οι περισσότερες έρευνες καταδεικνύουν την απόσταση της νοµοθετικής 

από την ουσιαστική εφαρµογή της ισότητας όσον αφορά την επαγγελµατική καθιέ-

ρωση, ανέλιξη και εξέλιξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. Παραδοσιακά, οι γυ-

ναίκες αποτελούν φθηνή εργατική δύναµη, µε όχι και τόσο υψηλό ειδικό επαγγελµα-

τικό βάρος, που αυξάνεται η ζήτησή τους στην παραγωγική διαδικασία όταν υφίστα-

ται ανάγκη. Ταυτόχρονα είναι πασιφανής η διαφοροποίηση στα δύο φύλα επαγγελ-

µατικά, µιας και σε κάθε περίπτωση ανάλυσης του επιπέδου της ανεργίας για µια δε-

δοµένη χρονική στιγµή, γίνεται καταµερισµός της εργασίας ανάλογα µε την διάρ-

θρωση ανά φύλο. 

Όσον αφορά την δεκαετία 1991-2000 αναφέρονται και πάλι αλλαγές στην 

επαγγελµατική απασχόληση των γυναικών. Συγκεκριµένα, οι γυναίκες αποτελούν το 

35% των εργαζοµένων και το 60% των ανέργων ενώ ταυτόχρονα και 68,5% των µα-

κροχρόνια ανέργων. Είναι δεδοµένο και βάση της συνολικής παραγωγικής δραστη-

ριότητας που εµφανίζεται ανά την ελληνική επικράτεια για τα συγκεκριµένα έτη, πως η 

συµµετοχή στις θέσεις του πρωτογενή και του δευτερογενή τοµέα εµφανίζουν πτωτική 

τάση ενώ αντισταθµίζονται από νέες θέσεις εργασίας στον τοµέα των υπηρεσιών και 

του εµπορίου. Σύµφωνα µε µελέτη της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας και του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών (1999), οι µεταβολές της γυναικείας απασχόλησης συνοψίζονται 

στα εξής14: 

• Αύξηση της συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό 

• Αύξηση της απασχόλησης της κατηγορίας των γυναικών 

• Πτωτική τάση στα στοιχεία της ανεργίας για τις γυναίκες 

• Μεγαλύτερη συµµετοχή στις θέσεις εργασίας του τοµείς των Υπηρεσιών, σε σύ-

γκριση µε τους άλλους δύο τοµείς της παραγωγικής διαδικασίας. 

• Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζοµένων γυναικών µε 

στόχο να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς και κατά συνθήκη στις δοµές 

της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας 

Οι γυναίκες, σύµφωνα µε τις έρευνες, αποτελούν το 70% συµβοηθούντων 

και µη αµοιβοµένων µελών, το 40% των µισθωτών, καλύπτουν ένα ποσοστό της τά-

                                                           
13 ∆ΟΥΛΚΕΡΗ Τ., 1999, Η συµµετοχή της Ελληνίδας στην οικογένεια και στην εργασία, εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ σ. 30-31 
14 http://paroutsas.jmc.gr 
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ξης του 26% αυτοαπασχολουµένων και ένα 15,8% των εργοδοτών. Όσον αφορά το 

κοµµάτι των οικονοµικών απολαβών και την κατάτµιση του ανά φύλο, η αµοιβή των 

γυναικών δεν ξεπερνά το 80% της αµοιβής των ανδρών, µιλώντας πάντα για τις ίδιες 

θέσεις εργασίας. Στην πραγµατικότητα αυτό που τελικά ίσχυσε είναι πως οι γυναίκες 

απορροφήθηκαν στον τριτογενή τοµέα της παραγωγικής διαδικασίας (υπηρεσίες) σε 

επαγγέλµατα «παραδοσιακά γυναικεία» τα οποία δεν απαιτούν µεγάλη εξειδίκευση και 

ειδίκευση, εποχιακά, µε εισόδηµα βοηθητικού χαρακτήρα15. 

Ο δηµόσιος τοµέας είναι πια ανοιχτός για τις γυναίκες από το 1955. Είναι 

γεγονός σήµερα ότι οι γυναίκες όλο και περισσότερο διαλέγουν το δηµόσιο τοµέα για 

την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Η σιγουριά του σταθερού µισθού είναι ένα 

από τα σηµαντικά κίνητρα που ωθεί τις γυναίκες σ’ αυτήν την επιλογή. Τα στατιστικά 

όµως στοιχεία, µας πληροφορούν ότι ελάχιστες φτάνουν στην κορυφή της ιεραρχίας, 

αντίθετα η πλειοψηφία των γυναικών συγκεντρώνεται στις κατώτερες βαθµίδες. 

Οι γυναίκες καταλαµβάνουν και σε αυτή την περίπτωση θέσεις σταθερά 

χαµηλόµισθες, δίχως προοπτικές εξέλιξης, ακολουθώντας σε πολλά σηµεία το παρά-

δειγµα και τη δεδοµένη κατάσταση του ιδιωτικού τοµέα.  

Οι λόγοι που νοµίζουµε που εµποδίζουν τη γυναίκα να ανέβει στα ανώτατα 

κλιµάκια της δηµοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας οφείλονται τόσο στις ίδιες, για παρά-

δειγµα έχουν πιο λίγα τυπικά προσόντα σε σύγκριση µε τους άνδρες, παίρνουν συχνά 

άδειες για τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, και παραµελούν τη δουλειά τους 

πράγµα που τις εµποδίζει να εξελιχθούν. Κυρίως όµως οφείλεται και στις µεθοδεύσεις 

και στα τεχνάσµατα που χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση για να προωθήσει τους άνδρες, 

όπως για παράδειγµα δηµοσιεύει πρώτα τα ονόµατα των ανδρών και µετά των γυναι-

κών σε περίπτωση επιτυχίας ενός διαγωνισµού για να φαίνονται αρχαιότεροι ή οι κρί-

σεις των Υπηρεσιακών Συµβούλων είναι πιο αυστηρές όταν πρόκειται για γυναίκες. 

 

5. Η θέση της γυναίκας σήµερα παγκόσµια και στην Ελλάδα 

Μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες οι γυναίκες πάλευαν να διεκδικήσουν µια 

θέση στον εργασιακό στίβο και να κατοχυρώσουν το δικαίωµα της ψήφου που ανήκε 

αποκλειστικά στον αντρικό πληθυσµό. Στις αρχές του 21ου αιώνα πλέον οι γυναίκες 

καταλαµβάνουν διευθυντικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρίες, διακρίνονται στον χώρο 

των επιστηµών και της τεχνολογίας και κυβερνούν κράτη. Ωστόσο αυτό ίσως είναι η 

εξαίρεση στον κανόνα. 

                                                           
15 ΕΣΥΕ, Έκθεση 2005 Εργατικού δυναµικού 
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Οι γυναίκες στην Ελλάδα, παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις για αντικειµενικά κρι-

τήρια, εξακολουθούν να καταλαµβάνουν τις κατώτερες βαθµίδες στην επαγγελµατική 

κατάταξη και να συγκεντρώνονται σε ορισµένα επαγγέλµατα τα οποία ούτε ενδιαφέ-

ρον τους προσφέρουν ούτε επαρκείς αποδοχές. Και ενώ αυτή είναι η µορφή της γυ-

ναικείας πληρωµένης εργασίας στην αγορά εργασίας (των οικονοµικά ενεργών γυ-

ναικών), ένα σοβαρό ποσοστό γυναικών απασχολείται έξω από τα όρια αγοράς ερ-

γασίας, δια µορφώνοντας την µη πληρωµένη εργασία, κυρίως στον οικογενειακό ή 

τον κοινωνικό τοµέα (συµβοηθούντα και µη αµειβόµενα µέλη της οικογένειας), ενώ 

ένα άλλο επιθυµεί την µερική απασχόληση στα πλαίσια ενός ελαστικότερου ωραρίου 

εργασίας. Η τελευταία αυτή µορφή εργασίας, δεδοµένης και της ανελαστικότητας 

στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, δεν εµφανίζεται σε όλη την έκταση της αφού ένα 

µεγάλο τµήµα της καλύπτεται πίσω από την παραοικονοµία. 

Τα αίτια που ευνοούν την ανάπτυξη της µερικής απασχόλησης στο χώρο 

της γυναικείας εργασίας είναι ότι αυτή ανταποκρίνεται ευκολότερα στις εργασιακές 

ανάγκες εκείνων των γυναικών µε παράλληλες υποχρεώσεις, λόγω της ελαστικότητας 

που παρουσιάζει η µερική απασχόληση και η δυνατότητα που παρέχεται στις γυναί-

κες για πρόσβαση µε αυτό τον τρόπο στην αγορά εργασίας, δεδοµένου του προβλή-

µατος της ανεργίας που αποκλείει σε αυτές τη δυνατότητα εργασίας πλήρους απα-

σχόλησης. Η µεταποίηση αλλά και οι υπηρεσίες αποτελούν τους τοµείς της οικονοµι-

κής δραστηριότητας που απορροφούν κυρίως τις γυναίκες στην µερική απασχό-

ληση(εργασία µε το κοµµάτι)ενώ αυτές παραµένουν έξω από κάθε συνδικαλιστική 

δράση, είναι χαµηλά αµειβόµενες και µε ανύπαρκτη κοινωνική προστασία. Η διέξοδος 

όµως των γυναικών προς την µερική απασχόληση αντί να τις απελευθερώνει, ενισχύει 

αφενός τον παραδοσιακό τους ρόλο και αφετέρου την εξάρτηση τους, διατηρώντας 

έµµεσα ανισότητες και διακρίσεις στην αγορά εργασίας16. 

Για να δούµε λίγο πιο αναλυτικά την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα 

θα αναφερθούµε σε µια πρόσφατη έρευνα της EUROSTAT. 

Η στατιστική υπηρεσία των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, γνωστή ως EUROSTAT 

σε τελευταία της έρευνα (2007) παρουσιάζει στοιχεία που αφορούν την εργασία στην 

Ελλάδα. Σε αυτήν βρίσκουµε πως οι εργαζόµενοι άνδρες είναι το 74,5% έναντι 46,2% 

που είναι το ποσοστό των εργαζόµενων Ελληνίδων. Τα ποσοστά αυτά συγκρινόµενα 

µε τα ποσοστά της Ευρώπης που είναι 71,2% για τους άντρες και 56,3% για τις γυναί-

κες δείχνουν τους Έλληνες να είναι κατά 3,3% περισσότερο από το µέσο όρο της Ευ-

                                                           
16 ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ Α., 2006, Ευέλικτες µορφές απασχόλησης και ανισότητες στον εργασιακό χώρο, Μελέτη ΚΕΘΙ, σ. 12 
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ρώπης ενώ οι Ελληνίδες εργαζόµενες να υπολείπονται κατά 10,1 ποσοστιαίες µονά-

δες από το σύνολο των γυναικών της Ευρώπης των 25.17 

Επίσης, σε στοιχεία της ίδιας υπηρεσίας που δηµοσιεύθηκαν στις 19 ∆εκέµ-

βρη του 2007, ο αριθµός των εργαζοµένων, το Γ΄ τρίµηνο του 2007 ανήλθε στα 

4.386.000 άτοµα, εκ των οποίων 2.703.000 άντρες και 1.683.000 γυναίκες. Αριθµοί που 

είναι οι πιο µεγάλοι που έχουν παρατηρηθεί στη χώρα µας. 

Ακόµα, αν και στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδοµένη η µερική απασχόληση 

όσο στην Ευρώπη παρατηρείται ότι είναι περισσότερο διαδοµένη για τις γυναίκες 

(9,1%), παρά για τους άντρες (2,1%). Επιπλέον και οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου, 

είναι και αυτές περισσότερο διαδεδοµένες στις γυναίκες κατά ποσοστό 14,7% έναντι 

των ανδρών που καλύπτουν µόλις το 10,2%. 

Όσον αφορά την ανεργία πλήττει τις γυναίκες σε 15,3%,ενώ σε αντίστοιχο 

ποσοστό τους άντρες είναι 5,9%.Γενικότερα, όµως στην Ευρώπη τα ποσοστά ανερ-

γίας είναι 9,8% στις γυναίκες ενώ 8,4% στους άντρες18.  

Βέβαια υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν δει το φως της δηµοσιότη-

τας, και αφορούν όχι µόνο την Ελλάδα άλλα γενικότερα την Ευρώπη. Από αυτά φαί-

νεται ότι οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων µειώνονται αλλά µε αρκετά αργό ρυθµό. 

Πρόσφατη έρευνα της Κοµισιόν µε θέµα την ισότητα των δύο φύλων, καταγράφει ένα 

απαράδεκτα υψηλό χάσµα (15%) στους µισθούς µεταξύ ανδρών και γυναικών. Η έκ-

θεση αυτή τονίζει ότι τα παιδιά και η οικογένεια επηρεάζουν αρνητικά την ενασχόληση 

των γυναικών. Σύµφωνα  µε τα  αποτελέσµατα της  έρευνας  αυτής της Ευρωπαϊκής  

επιτροπής,  εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύ-

λων, ιδίως στην αγορά εργασίας. Η αδυναµία εξάλειψης αυτών των διαφορών θα 

αποτελέσει εµπόδιο στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτύχει τους στό-

χους που έθεσε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας, το 2000, να επιτευχθεί 

ποσοστό απασχόλησης των γυναικών 60% έως το 2010.19 

Τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν ότι έχουν υπάρξει κάποιες βελτιώσεις. Το 

ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ακολουθεί ανοδική πορεία, δεδοµένου ότι αυ-

ξήθηκε από ποσοστό κάτω του 50% που ήταν στις αρχές του 1990 σε 55% σήµερα. Η 

διαφορά ως προς τα ποσοστά ανεργίας µεταξύ ανδρών και γυναικών µειώνεται στα-

θερά. Παράλληλα, κατά τα τελευταία έτη, οι διαφορές αµοιβών µεταξύ των δύο φύ-

λων έχουν αναδειχθεί σε θέµα πρώτης προτεραιότητας στα κράτη µέλη. Την ίδια ώρα 

στον τοµέα της εκπαίδευσης, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 55% των αποφοίτων 
                                                           
17 Στοιχεία από EUROSTAT (03/2008) 
18 ΒΗΜΑ, «Η Ευρώπη «σκοτώνει» τις γυναίκες της», Κυριακή12/03/2006 
19 Στοιχεία από EUROSTAT (03/2008) 
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πανεπιστηµίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπερτερούν των ανδρών στη δευτερο-

βάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση. Συνεπώς, περισσότερες γυναίκες καταλαµβά-

νουν διοικητικές θέσεις και θέσεις επιστηµονικού προσωπικού. Πρόοδος έχει, επίσης, 

επιτευχθεί όσον αφορά την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε ορισµένους 

τοµείς πολιτικής, ιδίως στην έρευνα, στις εξωτερικές σχέσεις και στην αναπτυξιακή συ-

νεργασία. 

Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την αντιµετώπιση των 

υπολοίπων ανισοτήτων.  

Όσον αφορά την αµειβόµενη εργασία, υφίσταται διαφορά της τάξης του 

17,2% µεταξύ των ποσοστών απασχόλησης ανδρών και γυναικών(78,2% και 55,6%). 

Οι διαφορές ως προς την απασχόληση είναι 1,8%. Οι γυναίκες εξακολουθούν να 

αποτελούν την πλειοψηφία όσον αφορά την µερική απασχόληση µε το 34% των γυ-

ναικών να εργάζονται µε αυτό το καθεστώς ενώ οι άντρες µε το 7% µόλις. Οι γυναίκες 

που κατέχουν ήδη µια θέση απασχόλησης αµείβονται λιγότερο από τους άνδρες συ-

ναδέλφους τους σε αντίστοιχη θέση. Η διαφορά αµοιβών ανέρχεται σε 15% κατά µέσο 

όρο, στοιχεία τα οποία είδαµε και παραπάνω στην έρευνα της EUROSTAT. Επίσης, οι 

γυναίκες κινδυνεύουν κατά 3% περισσότερο από τους άνδρες να περιέλθουν σε κα-

τάσταση φτώχειας. Οι διαφορές των αµοιβών αποτελούν σε ορισµένες περιπτώσεις 

αντικίνητρο απασχόλησης, στερώντας µε αυτόν τον τρόπο την αγορά εργασίας από 

το δυναµικό των γυναικών, ενώ όλες αυτές οι διαφορές εξακολουθούν να υφίστανται 

παρά την πρόοδο των γυναικών στον τοµέα της εκπαίδευσης όπως προαναφέραµε. 

Στον σηµαντικό τοµέα της λήψης αποφάσεων, οι γυναίκες υστερούν ακόµη 

σε µεγάλο βαθµό. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 25,4% κοινοβουλευτικών εδρών 

καταλαµβάνονται από γυναίκες, οι οποίες κατέχουν επίσης το 30% µόνο των διευθυ-

ντικών θέσεων20.  

Αφού λοιπόν αναφερθήκαµε στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη 

που είµαστε κοµµάτι της, θα ήταν ωφέλιµο να συγκρίνουµε όλα αυτά τα στοιχεία µε 

την κατάσταση που επικρατεί σε µια πολύ ισχυρή οικονοµία όπως είναι αυτή της Αµε-

ρικής. 

Οι Ευρωπαίες έχουν δουλειά, όπως είδαµε, αλλά σπανίως καριέρα. Οι 

Αµερικανίδες απολαµβάνουν συχνότερα και το δεύτερο. Εκ πρώτης όµως όψεως, το 

αµερικανικό σύστηµα δεν τις ευνοεί. Οι νέες µητέρες παίρνουν µόνο 12 εβδοµάδες 

άδεια µε αποδοχές, η κοινωνική πρόνοια παρέχει ελάχιστα για τα παιδιά και η επιχειρη-
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µατική κουλτούρα είναι αδυσώπητη. Στην Ευρώπη αντιθέτως η άδεια µητρότητας κυ-

µαίνεται από τέσσερις µήνες ως τρία χρόνια, υπάρχουν εκατοντάδες δηµόσιοι παιδι-

κοί σταθµοί ενώ η επιχειρηµατική κουλτούρα επιδεικνύει µεγαλύτερη κατανόηση προς 

τους εργαζοµένους. Παρ’ όλα αυτά, οι Αµερικανίδες έχουν περισσότερες πιθανότητες 

επαγγελµατικής ανέλιξης στην κορυφή. 

Σύµφωνα µε την µελέτη του Παγκόσµιου Οργανισµού Εργασίας (ILO) τον 

Ιούνιο του 2007, οι γυναίκες αποτελούσαν το 45% των εργαζοµένων που λαµβάνουν 

υψηλού επιπέδου αποφάσεις στις ΗΠΑ ενώ στη Σουηδία-το υποτιθέµενο υπόδειγµα 

ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών-το ποσοστό είναι µόλις 29%. Οι θλιβερές αυτές 

στατιστικές δεν οφείλονται στο ότι οι Ευρωπαίες προτιµούν να µένουν σπίτι για να µε-

γαλώσουν τα παιδιά τους αφού το ποσοστό του γυναικείου εργατικού δυναµικού 

στην Ευρώπη είναι 57% και στις ΗΠΑ το 65%. Το πρόβληµα οφείλεται στο ότι οι ευρω-

παϊκές επιχειρήσεις δεν µπορούν να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες των εργαζοµένων 

γυναικών. Και δεν είναι θέµα µόρφωσης γιατί οι γυναίκες αποτελούν το 50% των απο-

φοίτων πανεπιστήµιων21. 

Το περιοδικό «Newsweek» εκτιµά ότι «η Ευρώπη σκοτώνει τις γυναίκες της 

µε µαλακό τρόπο-ειρωνικά, µέσω βολικών συστηµάτων πρόνοιας».22 Προσφέροντας 

στις γυναίκες µακροχρόνιες άδειες µητρότητας και αποθαρρύνοντας τες να επιστρέ-

ψουν στην δουλειά µέσω επιδοτήσεων στο σπίτι ή φορολογικών ελαφρύνσεων αν 

µπαίνει µόνο ένα εισόδηµα στο νοικοκυριό, η Ευρώπη σπαταλά το γυναικείο ταλέντο. 

Οι Ευρωπαίες όχι µόνο απουσιάζουν από την εργασία τους για µεγάλο χρονικό διά-

στηµα, αλλά και πολλές δεν επιστρέφουν σε αυτήν ποτέ. 

Επιπλέον οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν έχουν προσαρµοστεί στις απαιτή-

σεις της εποχής. Ελάχιστες προφέρουν ευέλικτο ωράριο το οποίο διευκολύνει τις γυ-

ναίκες να συνδυάσουν οικογένεια και εργασία. Έτσι αυτές στρέφονται στην µερική 

απασχόληση, που είναι λιγότερο σεβαστή και λιγότερο καλά αµειβόµενη. Όσες µάχο-

νται κατά των ανισοτήτων προσκρούουν σε νοµοθεσία που ευνοεί τους εργοδότες. 

Όλες οι µελέτες του ΟΟΣΑ και του ILO καταλήγουν ότι οι µακροχρόνιες 

άδειες εκτροχιάζουν τις ευκαιρίες της γυναίκας για καριέρα, συχνά σε µόνιµη βάση. 

Επιπλέον οι εργοδότες διστάζουν να προσλάβουν ή να προαγάγουν κάποια που 

µπορεί να λείψει επί µήνες λόγω µητρότητας, και µάλιστα αρκετές φορές. «Η πιθανό-

τητα της µητρότητας γίνεται εµπόδιο για τις γυναίκες σε ορισµένα είδη εργασίας» λέει 
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στο «Newsweek» η κοινωνιολόγος της ILO Μανουέλα Τοµέι23. 

Ως αποτέλεσµα, οι περισσότερες Ευρωπαίες έχουν κάποια θέση εργασίας 

αλλά ελάχιστες διαθέτουν προοπτικές ανέλιξης στα υψηλότερα κλιµάκια. Οι γυναίκες 

που εργάζονται ως καθηγήτριες και νοσοκόµες είναι δυσανάλογα περισσότερες από 

3εκείνες που εργάζονται ως µάνατζερ. Η µερική απασχόληση, που προωθήθηκε ως 

λύση για τις εργαζόµενες µητέρες, κατέληξε παγίδα για αυτές. Η γυναίκα που έχει κάνει 

χρήση µεγάλων αδειών µητρότητας και µερικής απασχόλησης δίνει την εντύπωση ότι 

δεν παίρνει στα σοβαρά την καριέρα της, πλήττοντας την εικόνα της στα µάτια µελλο-

ντικού εργοδότη. 

Η φύλαξη των παιδιών αποτελεί άλλο πρόβληµα. Στην Γερµανία υπάρχει 

έλλειψη παιδικών σταθµών ενώ οι περισσότεροι λειτουργούν από το πρωί ως το µε-

σηµέρι. Στις σκανδιναβικές χώρες οι δηµόσιοι παιδικοί σταθµοί λειτουργούν επί πολύ 

περισσότερες ώρες αλλά «σε χώρες όπως η ∆ανία ή η Σουηδία συνεχίζει να ασκείται 

κοινωνική πίεση προς τις µητέρες να µην αφήνουν εκεί τα παιδιά τους για περισσότε-

ρες από έξι ώρες την ηµέρα» λέει ο Βίλεµ Αντεµά, οικονοολόγος του ΟΟΣΑ. 

Όλα αυτά τα προβλήµατα δεν οφείλονται στις στρεβλές πολιτικές. Παρά 

τον µύθο περί του αντιθέτου, οι οπισθοδροµικές απόψεις για τις γυναίκες αλλάζουν 

δύσκολα. Σε αυτά προστίθεται το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή επιχειρηµατική κουλτούρα 

παραµένει πιο ιεραρχική και λιγότερο ευέλικτη από την αµερικανική, ενώ οι γυναίκες 

τείνουν να µεγαλουργούν σε λιγότερο τυποκρατικό περιβάλλον όπου µπορούν να θέ-

τουν τους δικούς τους κανόνες, όπως στις ΗΠΑ24.  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ, ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΜΑ∆ΕΣ 

ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2006 Α ΤΡΙΜΗΝΟ  
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  Κατάσταση απασχόλησης  

Οµάδες 

ηλικιών  
ΣΥΝΟΛΟ  

Εργατικό 

∆υναµικό  
Απασχολούµενες  Άνεργες  

Μη οικονοµικά 

ενεργές  

15-19  283.300  24.300  14.800  9.500  259.000  

20-24  324.900  158.900  105.100  53.800  166.000  

                                                           
23 ΒΗΜΑ, άρθρο «Η Ευρώπη «σκοτώνει» τις γυναίκες της», Κυριακή12/03/2006 
24 ΒΗΜΑ, άρθρο «Η Ευρώπη «σκοτώνει» τις γυναίκες της», Κυριακή12/03/2006 
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25-29  392.200  303.800  243.100  60.700  88.400  

30-44  1.209.500  878.200  763.000  115.200  331.300  

45-64  1.370.800  597.200  546.600  50.600  773.600  

65+  1.108.400  23.100  22.300  800  1.085.300  

Σύνολο  4.689.100  1.985.500  1.694.900  290.600  2.703.600  

 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  

ΑΝ∆ΡΕΣ  Κατάσταση απασχόλησης  

Οµάδες 

ηλικιών  
ΣΥΝΟΛΟ  

Εργατικό 

∆υναµικό  
Απασχολούµενοι  Άνεργοι  

Μη οικονοµικά 

ενεργοί  

15-19  288.600  36.200  26.700  9.500  252.400  

20-24  327.300  194.900  162.900  32.000  132.400  

25-29  415.200  379.100  339.800  39.300  36.100  

30-44  1.224.500  1.191.600  1.126.400  65.200  32.900  

45-64  1.304.900  1.020.900  985.400  35.500  284.000  

65+  886.500  64.900  63.900  1.000  821.600  

Σύνολο  4.447.000  2.887.600  2.705.100  182.500  1.559.400  

Πηγή: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε, Έρευνα εργατικού δυναµικού, Ά τρίµηνο 2006, Επεξεργασία 
στοιχείων: Γ.Γ.Ι. 

 

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η διαφορά στην απασχόληση 

µεταξύ ανδρών και γυναικών είναι εµφανής αλλά καθόλου δικαιολογηµένη σύµφωνα 

µε όλα όσα προαναφέραµε, δηλαδή µε την εξέλιξη των γυναικών στο θέµα της εργα-

σίας µε το πέρασµα των χρόνων. Περισσότερο όπως εµφανές γίνεται στο επόµενο 

σχεδιάγραµµα όπου φαίνεται ο δείκτης απασχόλησης, άρα έχουµε µια ξεκάθαρη ει-

κόνα. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ∆είκτες Απασχόλησης Πληθυσµού 

Οµάδες ηλικιών  ΣΥΝΟΛΟ  
Συµµετοχή στο 

Εργατικό ∆υναµικό  
Ποσοστό Απα-

σχόλησης  
Ποσοστό 
Ανεργίας  

Μη οικονοµικά 
ενεργοί  

15-19  100  8,6  5,2  39,1  91,4  

20-24  100  48,9  32,3  33,9  51,1  

25-29  100  77,5  62,0  20,0  22,5  
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Πηγή: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε, Έρευνα εργατικού δυναµικού, Ά τρίµηνο 2006, Επεξεργασία 
στοιχείων: Γ.Γ.Ι. 

 

Παρατηρώντας λοιπόν τους παραπάνω πίνακες συµπεραίνουµε τα εξής: 

• Καταρχήν στο πρώτο µέρος του σχεδιαγράµµατος φαίνεται ξεκάθαρα πως την 

βασική συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό κατέχει ο άνδρας σε όλες τις οµάδες 

ηλικιών. Ακόµα και στην πιο παραγωγική τετραετία (25-29), όπου η γυναίκα 

προφανώς κατά µεγαλύτερο ποσοστό δεν είναι στον γάµο ακόµα, η γυναίκα έχει 

συµµετοχή µόλις στο 77,5% σε σχέση µε τον άνδρα του οποίου η συµµετοχή 

φτάνει το 91,3%. 

• Αντίστοιχα µε αυτό και σε άµεση σχέση παρατηρούµε πως το ποσοστό απασχό-

λησης των γυναικών είναι αρκετά µικρό και δεν ξεπερνάει ποτέ το 63,1% και φτά-

νει να έχει απόκλιση µέχρι και 35,6 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε αυτό τον 

ανδρών. Το ίδιο γίνεται αντιληπτό και από την τελευταία στήλη στην οποία είναι 

ορατό πως συνολικά παραµένουν οικονοµικά ανενεργές κατά 45,2% σε αντί-

στοιχο ποσοστό των ανδρών, µόλις το 20,7%. 

• Τέλος το ποσοστό γυναικείας ανεργίας είναι πολύ ψηλότερο από αυτό των αν-

δρών (8,4% µεγαλύτερα τα ποσοστά στις γυναίκες από ότι στους άνδρες), 

ακόµα και στις νεότερες γενιές, όπου έχουν εξισωθεί το εκπαιδευτικό επίπεδο και 

τα µορφωτικά ποσοστά µεταξύ των δύο φύλων. 

30-44  100  72,6  63,1  13,1  27,4  

45-64  100  43,6  39,9  8,5  56,4  

65+  100  2,1  2,0  3,5  97,9  

Σύνολο 15 - 64 ετών  100  54,8  46,7  14,8  45,2  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  

ΑΝ∆ΡΕΣ  ∆είκτες Απασχόλησης Πληθυσµού 

Οµάδες ηλικιών  ΣΥΝΟΛΟ  
Συµµετοχή στο 

Εργατικό ∆υναµικό  
Ποσοστό Απα-

σχόλησης  
Ποσοστό 
Ανεργίας  

Μη οικονοµικά 
ενεργοί  

15-19  100  12,5  9,3  26,2  87,5  

20-24  100  59,5  49,8  16,4  40,5  

25-29  100  91,3  81,8  10,4  8,7  

30-44  100  97,3  92,0  5,5  2,7  

45-64  100  78,2  75,5  3,5  21,8  

65+  100  7,3  7,2  1,5  92,7  

Σύνολο 15 - 64 ετών  100  79,3  74,2  6,4  20,7  
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∆ύο χρόνια µετά και ενώ θα περιµέναµε η κατάσταση να έχει βελτιωθεί εν΄ 

τούτοις η ίδια ακριβώς εικόνα παρουσιάζεται και στο β τρίµηνο του 2008, όσον 

αφορά την απασχόληση µεταξύ γυναικών και ανδρών, όπως παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες, µε βασική συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό του άνδρα σε όλες 

τις οµάδες ηλικιών και φυσικά µε ποσοστό γυναικείας ανεργίας υψηλότερο από αυτό 

των ανδρών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ, ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΜΑ∆ΕΣ 

ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2008 Β ΤΡΙΜΗΝΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ  

       

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  Κατάσταση απασχόλησης 

Οµάδες ηλικιών ΣΥΝΟΛΟ 
Εργατικό 
∆υναµικό 

Απασχολούµενες Άνεργες 
Μη οικονοµικά 

ενεργές 

15-19 281,800 20,400 13,000 7,400 261,400 

20-24 290,600 131,500 96,800 34,700 159,100 

25-29 374,500 286,300 237,700 48,600 88,200 

30-44 1,242,000 906,900 813,200 93,700 335,100 

45-64 1,424,100 646,300 610,100 36,200 777,800 

65+ 1,114,400 22,700 22,700 0 1,091,700 

Σύνολο 4,727,400 2,014,100 1,793,500 220,600 2,713,300 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 
 
       

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ∆είκτες Απασχόλησης Πληθυσµού 

Οµάδες ηλικιών ΣΥΝΟΛΟ 
Συµµετοχή 
στο Εργατικό 
∆υναµικό 

Ποσοστό 
Απασχόλησης 

Ποσοστό 
Ανεργίας 

Μη οικονοµικά 
ενεργές 

15-19 100 7.2 4.6 36.3 92.8 

20-24 100 45.3 33.3 26.4 54.7 

25-29 100 76.4 63.5 17.0 23.6 

15-29 100 46.3 36.7 20.7 53.7 

30-44 100 73.0 65.5 10.3 27.0 

45-64 100 45.4 42.8 5.6 54.6 

65+ 100 2.0 2.0 0.0 98.0 

Σύνολο 15 - 64 ετών 100 55.1 49.0 11.1 44.9 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 
  

           

ΑΝ∆ΡΕΣ  Κατάσταση απασχόλησης 

Οµάδες ηλικιών ΣΥΝΟΛΟ 
Εργατικό 
∆υναµικό 

Απασχολούµενοι Άνεργοι 
Μη οικονοµικά 

ενεργοί 

15-19 275,300 28,500 23,100 5,400 246,800 

20-24 303,700 168,300 143,900 24,400 135,400 

25-29 408,200 373,600 337,900 35,700 34,600 

30-44 1,269,400 1,234,000 1,190,300 43,700 35,400 

45-64 1,358,600 1,058,100 1,031,200 26,900 300,500 
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65+ 887,500 62,800 62,200 600 824,700 

Σύνολο 4,502,700 2,925,300 2,788,600 136,700 1,577,400 

       

            

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 
  

           

ΑΝ∆ΡΕΣ   ∆είκτες Απασχόλησης Πληθυσµού 

Οµάδες ηλικιών ΣΥΝΟΛΟ 
Συµµετοχή 
στο Εργατικό 
∆υναµικό 

Ποσοστό 
Απασχόλησης 

Ποσοστό 
Ανεργίας 

Μη οικονοµικά 
ενεργοί 

15-19 100 10.4 8.4 18.9 89.6 

20-24 100 55.4 47.4 14.5 44.6 

25-29 100 91.5 82.8 9.6 8.5 

15-29 100 57.8 51.1 11.5 42.2 

30-44 100 97.2 93.8 3.5 2.8 

45-64 100 77.9 75.9 2.5 22.1 

65+ 100 7.1 7.0 1.0 92.9 

Σύνολο 15 - 64 ετών 100 79.2 75.4 4.8 20.8 

 

Πηγή: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, Β Τρίµηνο 2008 

 

6. Η γυναίκα στα κατώτερα και µεσαία στρώµατα της ιεραρχίας 

Σηµαντικότερη µορφή µε όποια η γυναίκα έκανε την πρώτη της έξοδο προς 

την αγορά εργασίας, ήταν ως αγρότισσα αρχικά και έπειτα µε την συγκέντρωση στις 

πόλης ως εργάτρια. 

Η γυναίκα στην οικογένεια ήταν αυτή που όφειλε όχι να φέρνει τα χρήµατα 

στο σπίτι, αλλά αυτή που θα εργάζεται για το σπίτι και για όλη την οικογένεια χωρίς 

πουθενά να υπάρχει για αυτήν υπαρκτό εισόδηµα από αυτήν της την προσφορά. 

∆ουλειά στο σπίτι, ανατροφή των παιδιών και φροντίδα του συζύγου τα βασικά της 

καθήκοντα. Επιπλέον απαραίτητη η προσφορά της στην οικογενειακή επιχείρηση είτε 

αν επρόκειτο για κάποιο µαγαζί, είτε για κάποια αγροτική ή κτηνοτροφική µονάδα. 

Με την εµφάνιση του φεµινιστικού κινήµατος και της εξέλιξης της κοινωνίας 

γενικότερα η γυναίκα έγινε ενεργά εργατικό δυναµικό και στελέχωσε µε τον καιρό όλο 

και περισσότερους τοµείς, τους οποίους ούτε εκείνη πίστευε πως θα καταφέρει Αρχικά 

ασχολήθηκε λοιπόν µε την πληρωµένη εργασία στο σπίτι και στον αγροτικό και κτη-

νοτροφικό τοµέα. Έπειτα µε την βιοµηχανική ανάπτυξη και την συγκέντρωση του κό-

σµου στα αστικά κέντρα αποτέλεσε κοµµάτι της βιοµηχανικής παραγωγής, εργαζό-

µενη ως εργάτρια. 

Σήµερα όµως η γυναίκα ασχολείται όλο και λιγότερο µε χειρονακτικές εργα-

σίες και αυτό γιατί µορφώνεται και έχει µάθει να απαιτεί και να διεκδικεί πολλά περισ-

σότερα στον εργασιακό τοµέα από ότι στο παρελθόν. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό 
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αν δούµε πως το µεγαλύτερο ποσοστό, για παράδειγµα στην χώρα µας, που ασχο-

λείται µε τέτοιες εργασίες δεν είναι Ελληνίδες αλλά οικονοµικές µετανάστριες. ∆ηλαδή 

όσο πιο αναπτυγµένη είναι µια χώρα και µια κοινωνία τόσο µικρότερα ποσοστά ερ-

γαζοµένων παρουσιάζει σε τοµείς που απαιτούν έντονη χειρονακτική εργασία25. 

Βασικός τοµέας απασχόλησης στις ηµέρες µας για την γυναίκα είναι αυτός 

των υπηρεσιών. ∆ηλαδή θέσεις πωλήσεων, γραµµατείας, νοσοκόµων, εκπαιδευτικών 

και τα λοιπά. Πρόκειται για θέσεις που είναι κοντά στην φύση της γυναίκας και της δί-

νουν την δυνατότητα να µπορεί να ασχοληθεί µε την οικογένεια της αφού έχει περισ-

σότερο χρόνο. Αυτό συµβαίνει κυρίως γιατί οι παραπάνω θέσεις δεν είναι πολύ ψηλά 

στην ιεραρχία και αυτό σηµαίνει ότι δεν έχουν αρκετές ευθύνες ώστε να απορροφού-

νται εντελώς από την εργασία τους. Επιπλέον αυτές οι δουλειές, ανήκουν περισσό-

τερο στον δηµόσιο τοµέα ο οποίος είναι λιγότερο αµείλικτος από ότι ο ιδιωτικός, µε το 

ίδιο αποτέλεσµα. Ίσως η έλλειψη ανταγωνισµού, η σιγουριά της µονιµοποίησης, ή η 

επιβλητική ύπαρξη «του κράτους» να είναι µερικοί από τους παράγοντες για τους 

οποίους οι γυναίκες προτιµούν τον δηµόσιο τοµέα από ότι τον ιδιωτικό. 

Για να κατανοήσουµε αυτό θα µπορούσαµε να κάνουµε µια σύγκριση στις 

άδειες που δικαιούνται οι γυναίκες στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο τοµέα αντίστοιχα. 

o Άδεια προγεννητικού ελέγχου. Πρόκειται για άδεια κατά την διάρκεια της 

εγκυµοσύνης, χωρίς περικοπή χρηµάτων για εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου. 

Στον ιδιωτικό τοµέα κυρίως αφαιρείται από την κανονική άδεια ή παρουσιάζεται 

ως ασθενείας. 

o Άδεια µητρότητας. Κάθε µέλλουσα µητέρα έχει 17 εβδοµάδες µε αποδοχές. Οι 

πρώτες οκτώ χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την ηµεροµηνία της γέννησης και 

οι υπόλοιπες χορηγούνται µετά. Σε πολλές περιπτώσεις έχουµε ακούσει αυτός ο 

αριθµός να διπλασιάζεται στον δηµόσιο τοµέα για διάφορους λόγους όπως µια 

τεχνητή γονιµοποίηση, ενώ στον ιδιωτικό τοµέα λόγω των ρυθµών, η γυναίκα 

απουσιάζει όσο το δυνατόν λιγότερο γιατί αποξενώνεται εύκολα µε συνέπεια να 

επηρεάζεται όχι απλά η καριέρα της, αλλά και η εργασία της. Ευτυχώς δικλείδα 

ασφαλείας εδώ αποτελεί η ρήτρα της µη απόλυσης µητέρας µέχρι και δύο χρό-

νια µετά τον τοκετό της. 

o Άδεια θηλασµού. ∆ύο χρόνια από την ηµέρα γέννησης του µωρού, η µητέρα 

εργάζεται µία ώρα λιγότερο, στην αρχή την µέση ή το τέλος του ωραρίου. Αυτό 

βέβαια στον ιδιωτικό τοµέα είναι στην «διακριτική ευχέρεια» του εργοδότη. 

                                                           
25ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ Α., 2006, Ευέλικτες µορφές απασχόλησης και ανισότητες στον εργασιακό χώρο, Μελέτη ΚΕΘΙ, σ. 14 
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o Γονική άδεια ανατροφής παιδιών. Για γυναίκες που έχουν παιδιά έως 3 ½ ετών 

υπάρχει η δυνατότητα άδειας άνευ αποδοχών που φθάνει στους τρεισήµισι µή-

νες. Για άγαµες µητέρες η άδεια µπορεί να φθάνει µέχρι και έξι µήνες. Αυτό όµως 

για τον ιδιωτικό τοµέα είναι δύσκολο για τους ίδιους λόγους που δεν παίρνουν 

και µεγάλη άδεια µητρότητας. 

o Άδεια για λόγους ασθενείας παιδιών. Αυτή η άδεια κυµαίνεται σε 6 ηµέρες για 

ένα παιδί, 8 για δύο και 12 για περισσότερα. 

o Άδεια για επίσκεψη στο σχολείο. Άδεια µε αποδοχές, 4 ηµερών, για παιδιά µέχρι 

16 ετών. Αυτή όπως και η προηγούµενη δεν θα λέγαµε ότι είναι καθιερωµένες 

στον ιδιωτικό τοµέα. 

o Μειωµένο ωράριο. Για γυναίκες που έχουν παιδί µε αναπηρικές δυσκολίες 1 ώρα 

λιγότερη την η µέρα µε αποδοχές. Άραγε θα ήταν πολλοί αυτοί που θα προσ-

λάµβαναν στην δουλειά τους µια γυναίκα µε τέτοιες προϋποθέσεις;26 

Πέραν αυτών των αδειών που είναι µόνο για γυναίκες έχουµε και άλλες 

άδειες πιο συνηθισµένες που ισχύουν και για τα δύο φύλα: 

• Εκλογική άδεια. Για τις εκλογές και σε περίπτωση ετεροδηµοτών. 

• Ετήσια άδεια. Η πιο συνήθης άδεια η οποία ποικίλει από τα έτη προϋπηρεσίας. 

• Φοιτητική άδεια. Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος είναι φοιτητής. Πρόκειται για 

άδεια 30 ηµερών µ ε αποδοχές. 

• Άδεια γάµου. 

• Άδεια αιµοδοσίας. Μια µέρα άδεια µε αποδοχές για κάθε αιµοδοσία όταν είσαι 

εθελοντής αιµοδότης. Άδεια εξαιρετικά σπάνια για τον ιδιωτικό τοµέα. 

Επιπλέον κάτι ακόµα που θα µας βοηθήσει να κατανοήσου µ ε πως οι γυ-

ναίκες προτιµούν θέσεις «γραφείου» σε όχι πολύ υψηλές βαθµίδες και µε χαρακτήρα 

δη µ οσίου είναι µια πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ, σε σχέση 

µε τον τραπεζικό τοµέα. Είναι γνωστό πως αυτός ο κλάδος περιέχει όλα τα παρα-

πάνω. 

Σε αυτήν την έρευνα παρατηρείται ότι την τελευταία δεκαετία αύξηση των 

απασχολούµενων γυναικών στον τραπεζικό τοµέα είναι συνεχείς. Υπολογίζεται ότι επί 

συνόλου των εργαζοµένων στις τράπεζες, ένα ποσοστό µεταξύ 40% έως 48% αφορά 

τις γυναίκες. Το κακό όµως είναι ότι η παρουσία της είναι µικρή ως ανύπαρκτη στις 

θέσεις ευθύνης. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στους διευθυντές και υποδιευθυντές του λογι-

στικού κλάδου οι γυναίκες καλύπτουν ένα ποσοστό από 3,5% ως 9,5%. 

                                                           
26 ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ Α., 2006, Ευέλικτες µορφές απασχόλησης και ανισότητες στον εργασιακό χώρο, Μελέτη ΚΕΘΙ, σ. 15-16 
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Στη σύγκριση των ποσοστών µεταξύ ανδρών και γυναικών, το ποσοστό 

των γυναικών µε λίγα χρόνια προϋπηρεσίας είναι µεγαλύτερο εκείνου των ανδρών. 

Πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι τα τελευταία χρόνια προσλαµβάνονται περισσότερες 

γυναίκες στις τράπεζες. Αντίθετα, το ποσοστό των γυναικών µε πολλά χρόνια υπηρε-

σίας µειώνεται σηµαντικά σε σχέση µε το ποσοστό των ανδρών, γεγονός το οποίο µε 

την σειρά του υποδηλώνει ότι οι γυναίκες αποχωρούν πιο σύντοµα από τις τράπεζες, 

είτε για να πάρουν την σύνταξη νωρίτερα, είτε γιατί λείπουν τα κίνητρα για να µείνουν. 

Από την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας µπορεί να προκύπτει ότι οι γυναίκες κατα-

λαµβάνουν ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας στον τραπεζικό τοµέα, αυτό 

όµως δεν σηµαίνει ότι το ποσοστό είναι υψηλό σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες χώρες 

της Ευρώπης. Είναι άξιο αναφοράς ότι στην Φιλανδία το σύνολο των απασχολούµε-

νων γυναικών στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα φτάνει το 75,8%, ενώ στην Βρετανία το 

60,9%. Γενικότερα όµως η απασχόληση των γυναικών στον τραπεζικό τοµέα είναι µει-

ωµένη στις µεσογειακές χώρες, ενώ στις βόρειες οι γυναίκες διαδραµατίζουν κυρίαρχο 

ρόλο. Πάντως η Ελλάδα φαίνεται να υπολογίζει περισσότερο στις ικανότητες της γυ-

ναίκας τραπεζοϋπαλλήλου, καθώς και η Ελληνίδα να προτιµά περισσότερο αυτών 

τον κλάδο, αφού τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών στις υπόλοιπες χώρες της 

Μεσογείου είναι πολύ χαµηλότερα27. 

 

7. Η γυναίκα στην ανώτερη ιεραρχία (management) 

Είναι γεγονός ότι στην αγορά εργασίας δύσκολα συναντά κανείς γυναίκες 

σε ηγετικές θέσεις. Οι γυναίκες είναι πολυάριθµες σε όλες τις άλλες θέσεις, δευτερευ-

ούσης σηµασίας για την εταιρεία, αλλά στην κορυφή υπάρχει έλλειψη. Έχουν γίνει 

επανειληµµένα καταγγελίες από γυναίκες που υφίστανται διακρίσεις εις βάρος τους 

στον εργασιακό χώρο τους. Κατά την περίοδο δε, της εγκυµοσύνης έχει παρατηρηθεί 

το φαινόµενο να απολύονται γυναίκες προκειµένου να µην τους χορηγηθεί η άδεια 

που δικαιούνται. Παράλληλα οι άντρες συνάδελφοι τους δεν παραλείπουν, δοθείσης 

ευκαιρίας, να τους υπενθυµίζουν ότι είναι το «ασθενές» φύλο. Πρακτικές αρκετά ετερο-

χρονισµένες, ειδικά για ανθρώπους που είθισται να θεωρείται ότι έχουν κάποιο επί-

πεδο. 

Ας εξετάσουµε όµως κάποια στοιχεία που δείχνουν την υπάρχουσα κατά-

σταση σε ότι προαναφέραµε. Το ποσοστό των γυναικών που ακολουθούν µεταπτυ-

χιακές σπουδές ΜΒΑ είναι γεγονός ότι σε ορισµένες χώρες είναι µεγαλύτερο εκείνου 
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των ανδρών. Ωστόσο σε περισσότερες χώρες στην ανώτατη παιδεία υπάρχει σαφής 

διαχωρισµός µε βάση το φύλο. Ενώ το φαινόµενο αυτό ελάχιστα εµφανίζεται στα πα-

νεπιστήµια των Πολωνίας, Ρωσίας, και Κίνας. Ωστόσο, οι πολιτικές και κυβερνητικές 

αλλαγές που σηµειώνονται στην νέα Ρωσία φαίνεται να έχουν δραµατική επίπτωση 

στον τοµέα αυτό, µε αποτέλεσµα το ποσοστό των φοιτητριών σε οικονοµικές και πο-

λυτεχνικές σχολές να έχει µειωθεί σε 30% το 2007 από 58% που ήταν το 2000. 

Μεγάλες διαφορές παρουσιάζει και το ποσοστό των γυναικών µάνατζερ 

σε χώρες που καλύπτουν ολόκληρο τον πλανήτη µας. Το κατώτερο ποσοστό (2%) 

καταγράφεται στη Μαλαισία και το ανώτερο (45%) στις ΗΠΑ. Κατά περίεργο τρόπο, 

ενώ στους χώρους εργασίας στην Ρωσία δεν υπάρχει διαχωρισµός λόγω φύλου-

αλλά ούτε και στην ανώτατη παιδεία-, το ποσοστό των γυναικών µάνατζερ είναι µόλις 

11%. Ενώ στην Κίνα όπου οι γυναίκες αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό του εργατι-

κού δυναµικού πλήρους απασχόλησης, οι γυναίκες µάνατζερ είναι µόλις το 8% του 

συνόλου των µάνατζερ στις µεγάλες επιχειρήσεις28.  

Στις ΗΠΑ, οι διαφορές στην εξέλιξη της σταδιοδροµίας λευκών και έγχρω-

µων γυναικών χαρακτηρίζονται ως εντυπωσιακές-παρά την αρµονική συµπόρευση 

τους τα προηγούµενα χρόνια των σπουδών τους. Το αποτέλεσµα είναι το προφίλ της 

διοικητικής ιεραρχίας στις ΗΠΑ να εµφανίζεται σήµερα µε την ακόλουθη σειρά: στην 

κορυφή της βρίσκονται οι λευκοί άνδρες, ακολουθούν οι λευκές γυναίκες, έπονται οι 

έγχρωµες γυναίκες και τέλος οι έγχρωµοι άνδρες. Το φύλο, η φυλή και η κοινωνική 

τάξη δένονται όλα µεταξύ τους. 

Για τις γυναίκες µάνατζερ στην Ελλάδα υπάρχει σηµαντική έλλειψη έρευνας, 

βιβλιογραφίας και στατιστικών δεδοµένων, σε αντίθεση µε άλλες ανεπτυγµένες χώρες. 

Υπάρχει πολύ µικρό ποσοστό γυναικών στην ανώτατη διοίκηση των επιχειρήσεων και 

οργανισµών και στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για κόρες είτε συζύ-

γους των ιδιοκτητών τους. Μας λείπει η έρευνα και η ανάλυση σε βάθος. ∆εν γνωρί-

ζουµε ποιες είναι οι σηµερινές απόψεις των επιχειρήσεων για τις γυναίκες µάνατζερ και 

ποια είναι η σηµερινή στάση τους απέναντι τους. Θα µπορούσε ακόµα και η ∆ιυ-

πουργική Επιτροπή για την Ισότητα που συνεστήθη το 2000, να έχει παίξει σηµαντικό 

ρόλο. Αλλά και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης των Γυναικών Μάνατζερ της ΕΕ∆Ε, που ο 

ρόλος του είναι να αναλαµβάνει δραστηριότητες που προωθούν τη θέση και την ει-

κόνα των γυναικών µάνατζερ και επιχειρηµατιών. 

Σύµφωνα µε σχετικά πρόσφατες πληροφορίες στην Ελλάδα σε 336 επιχει-
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ρήσεις που εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µόνο οι 11 είχαν γυναίκα πρόε-

δρο και µόνο οι 15 είχαν γυναίκα γενικό διευθυντή. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται 

επίσης και στα ανώτατα κλιµάκια του δηµοσίου τοµέα, όχι όµως στον ίδιο χαµηλό 

βαθµό όσο στον ιδιωτικό. Ακόµη, λόγω των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν στην εξέ-

λιξη της σταδιοδροµίας τους προς την ανώτερη διοίκηση, επιλέγουν εναλλακτικά την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα-µε την οποία θα ασχοληθούµε αργότερα -και την αυ-

τοαπασχόληση η οποία, ωστόσο, δεν είναι λιγότερο ανεµπόδιστη, κυρίως λόγω οικο-

νοµικών περιορισµών. 29 

Η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να µην αξιοποιεί πλήρως τα ταλέντα και 

τις δεξιότητες των γυναικών της. Αυτό είναι κάτι που όχι µόνο συνιστά απώλεια, αλλά 

δεν είναι και ευφυές, ιδιαιτέρως µάλιστα σε µια περίοδο που η χώρα και οι επιχειρήσεις 

είναι αντιµέτωπες µε έναν άκρως ανταγωνιστικό κόσµο. Επίσης, η αντίθεση πολλών 

ανδρών ως προς την άνοδο των γυναικών στην διοίκηση έχει τις ρίζες της στον υπο-

συνείδητο φόβο τους µήπως και διαταραχθεί το status quo και τα προνόµια, που συ-

νεπάγεται για τους ίδιους στην σφαίρα της οικογενειακής ζωής. 

Για όλα αυτά κάποιοι κατηγορούν τις διάφορες οργανώσεις που έχουν ως 

αντικείµενο τους την προάσπιση των δικαιωµάτων της γυναίκας, για αδράνεια και έλ-

λειψη ενεργούς κινητοποίησης, ενώ κάποιοι φορείς, όπως για παράδειγµα η Catalyst 

θεωρούν ότι το πρόβληµα ξεκινάει από την επιλογή του επαγγέλµατος. Πράγµατι, 

πολλές γυναίκες αποφασίζουν να ασχοληθούν µε δύσκολα επαγγέλµατα που απαι-

τούν προσφορά υπηρεσιών επί 24ωρη βάση. Το marketing και η ενασχόληση µε το 

ανθρώπινο δυναµικό θέλουν αφοσίωση, γεγονός που δεν φαίνεται να λαµβάνεται 

υπόψη εξ’ αρχής. Με την πάροδο του χρόνου, οι ευθύνες αυξάνονται, το επάγγελµα 

απαιτεί περισσότερες ώρες εργασίας, οι γυναίκες δεν µπορούν ή δεν θέλουν να τις 

διαθέσουν, οπότε αρχίζουν τα προβλήµατα. 

Επιπλέον, οι άνδρες εκ φύσεως είναι πιο ανταγωνιστικά όντα, βάζουν σε 

πρώτη προτεραιότητα την καριέρα τους και την επαγγελµατική τους επιτυχία, οπότε 

είναι διατεθειµένοι να κάνουν περισσότερες θυσίες και να βάλλουν σε δεύτερη µοίρα 

την προσωπική τους ζωή, προκειµένου να πετύχουν τον στόχο τους. Και όπως προ-

κύπτει από τα µέχρι τώρα στοιχεία για την αγορά εργασίας τον έχουν πετύχει. Άλλωστε 

το προφίλ ενός πετυχηµένου άντρα είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την κοινωνική του 

θέση και το επάγγελµα είναι το βασικό κριτήριο κατάταξης στην κοινωνία. Οι γυναίκες, 

αντίθετα, επιλέγουν να διατηρήσουν τον ροµαντισµό τους και να αναζητήσουν την 
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καταξίωση και την αποδοχή του περίγυρου τους, παίζοντας άλλους ρόλους πέραν 

από αυτόν της…. Businesswoman. Εδώ ακριβώς τίθεται το θέµα των αξιών που έχουν 

οι γυναίκες στην ζωή τους και φυσικά το θέµα της οικογένειας. 

Ακόµα πολλές γυναίκες που εργάζονται σε θέσεις µε πολλές ευθύνες και 

αρµοδιότητες επαναπροσδιορίζουν την ζωή τους, ιεραρχούν διαφορετικά τις προτε-

ραιότητες τους και αποφασίζουν ότι θέλουν να δηµιουργήσουν την δική τους οικογέ-

νεια. Η ανάγκη τους αυτή προκύπτει αφενός από το ένστικτο της µητρότητας που κά-

ποια στιγµή, ίσως αναπάντεχα, κάνει την εµφάνιση του και αφετέρου από το γεγονός 

ότι η δουλειά δεν µπορεί να τους προσφέρει την πληρότητα που αναζητούν. 

Παρ’ όλα αυτά στις µέρες µας υπάρχουν λαµπρά παραδείγµατα γυναικών 

που τα κατάφεραν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε ηγετικές θέσεις µε πολλές και δύ-

σκολες αρµοδιότητες. Όλοι γνωρίζουµε για παράδειγµα πόσο δύσκολο ήταν το εγχεί-

ρηµα της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων από την χώρα µας. Τελικά όµως 

πέρασε στην ιστορία ως η πιο πετυχηµένη διοργάνωση και στο τιµόνι της είχε µια γυ-

ναίκα της οποίας ανήκει µεγάλο µέρος αυτής της επιτυχίας, την Γιάννας Αγγελοπού-

λου-∆ασκαλάκη. 

Επιπλέον, το πόσο σηµαντικές γυναίκες επιχειρηµατίες υπάρχουν γίνεται 

φανερό και από µια λίστα που συνέταξαν οι Financial Times/Financial Times 

Deutschland για τις κορυφαίες γυναίκες του επιχειρηµατικού κόσµου στην Ευρώπη 

(Οι υποψήφιες- ανεξαρτήτως εθνικότητας - είχαν τη «βάση» τους στην ΕΕ, στις χώρες 

που είναι επισήµως υποψήφιες για ένταξη και επίσης στη Ρωσία, τη Νορβηγία, την Ισ-

λανδία, την Ελβετία και τα Βαλκάνια). 

Πρώτη στη λίστα των κορυφαίων γυναικών του επιχειρηµατικού κόσµου εί-

ναι η κυρία Ανα Πατρίτσια Μποτίν, 46 ετών, επικεφαλής της Βanco Espanol de 

Credito (Banesto). Tα κέρδη της Banesto, που βρίσκεται εντός του οµίλου Santander, 

έχουν σηµειώσει άνοδο. Υπάρχει σε πολλούς το ερώτηµα αν η κυρία Μποτίν θα διαδε-

χτεί τον 72χρονο πατέρα της κ. Αιµίλιο Μποτίν, ως πρόεδρος του οµίλου. Αν ρίξουµε 

µια µατιά στο παρελθόν, η κυρία Μποτίν αφού εργάστηκε επτά χρόνια στην JP 

Morgan στη Νέα Υόρκη, εντάχθηκε στην εταιρεία του πατέρα της, όπου όπως δήλωσε 

προς τους FT, «έπρεπε να αποδείξει την αξία της, όπως κάθε άλλος». Το 1999 έπρεπε 

να παραιτηθεί, στα πλαίσια των εξελίξεων της συµφωνίας συγχώνευσης της 

Santander µε την Banco Central Hispano Americano. Τα επόµενα δύο χρόνια έφτιαξε 

δικές της εταιρείες. Όταν ο πατέρας της ξανακέρδισε τον πλήρη έλεγχο της Santander, 

επέστρεψε ως επικεφαλής της Banesto, µιας τράπεζας µε δραστηριότητα στο retail 
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banking που πουλήθηκε στην Santader to 1994. 

∆εύτερη, στην ίδια λίστα, η κυρία Αν Λοβερζόν, 47 ετών, είναι η µόνη γυ-

ναίκα επικεφαλής µιας τέτοιας εµβελείας εταιρείας της Γαλλίας, της Αreva, που δρα-

στηριοποιείται στην πυρηνική ενέργεια. Από το1984 έως το 1995 εργάστηκε σε διάφο-

ρες θέσεις σε ενεργειακές υπηρεσίες της Γαλλίας και ο τότε πρόεδρος Φρανσουά Μι-

τεράν τη διόρισε σύµβουλο στον τοµέα των διεθνών οικονοµικών θεµάτων και του δι-

εθνούς εµπορίου. Μετά το 1995 εργάστηκε στην επενδυτική τράπεζα Lazard και έπειτα 

στον ενεργειακό όµιλο Alcatel. To 1999 έγινε διευθύνουσα σύµβουλος στη γαλλική 

εταιρεία Cogema. H συγχώνευση της τελευταίας µε την Framatome δηµιούργησε την 

Areva, τον µεγαλύτερο κρατικό όµιλο στον χώρο της πυρηνικής ενέργειας παγκο-

σµίως. 

Τρίτη στην κατάταξη η κυρία Βάλερι Γκούτιγκ, διευθύνουσα σύµβουλος της 

Bupa, της µεγαλύτερης εταιρείας της Βρετανίας στον τοµέα της προώθησης υπηρε-

σιών υγείας και φροντίδας. Η κυρία Γκούτινγκ βρίσκεται στην Bupa από το 1998 και 

εφέτος κέρδισε µια υψηλή διάκριση από το CBI για τη συµβολή της στη διεύρυνση των 

ευκαιριών που δίδονται στις γυναίκες όσων αφορά τον επιχειρηµατικό τοµέα. 

Όσο για το µέλλον των γυναικών µάνατζερ στην χώρα µας, υπάρχουν αι-

σιόδοξα µηνύµατα και κυρίως έρχονται από νέους που αναπτύσσουν την δική τους 

διαφορετική νοοτροπία για τους ρόλους των δύο φύλων σε όλους τους τοµείς της 

ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής. Έρχονται επίσης από το νοµοθετικό πλαίσιο και τις 

κοινοτικές οδηγίες που έχουν ενδυναµώσει τον τοµέα αυτό και ευαισθητοποιούν για 

την απαραίτητη παρουσία των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Όµως το µέλ-

λον εξαρτάται και από τις ίδιες τις γυναίκες µάνατζερ. Είναι σηµαντικό να ενδυναµώ-

σουν την αποφασιστικότητα τους και να κερδίσουν ότι πραγµατικά τους αξίζει30. 

 

8. Γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις 

Σε ότι αφορά τις γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις, ο ρυθµός προόδου είναι 

πολύ χαµηλός, και αντανακλάται σε ποσοστό που κυµαίνεται σε επίπεδα 20%-40% σε 

48 από τις 63 χώρες του δείγµατος από το 2005 έως το 2007 και που αντιπροσωπεύει 

µία αύξηση της τάξης του 1% έως 5% για τα έτη από 2001 έως 2007. 

Οι άντρες είναι η πλειοψηφία µεταξύ των διευθυντών, και των υψηλόβαθ-

µων στελεχών, στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην «ανδρική νόρµα», η 

οποία δοµείται από ορατούς και µη ορατούς κανόνες. Πολλές φορές τη νόρµα αυτή 

                                                           
30 ΒΟΥΤΥΡΑΣ Κ, 2007, «Η Γυναίκα στη Μισθωτή εργασία». Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 17-18 
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δεν µπορούν να την ακολουθήσουν οι γυναίκες, κάτι που συχνά οδηγεί στο να µην 

θεωρούνται ίσες µε τους άντρες συναδέλφους τους, από συναδέλφους και πελάτες 

ανεξαρτήτως φύλου. Παράλληλα οι γυναίκες καλούνται να δουλέψουν πολύ σκληρό-

τερα από τους άντρες για να αποδείξουν την αξία τους, ενώ κάποιες φορές καλούνται 

να υιοθετήσουν ανδρικά πρότυπα εργασίας και στάσεις. 

Επιπλέον οι γυναίκες πολύ συχνά εξαιρούνται από τις άτυπες οµάδες στις 

οποίες κυριαρχούν άνδρες, µε αποτέλεσµα να τους στερείται ένα σηµαντικό µέσο για 

την καριέρα τους. 

Το πρόβληµα γίνεται πιο έντονο από την πεποίθηση των εργοδοτών ότι οι 

γυναίκες δεν µπορούν να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια, στον ίδιο βαθµό µε τους 

άντρες, εξ’ αιτίας οικογενειακών υποχρεώσεων. 

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι δεν παρέχονται οι ίδιες µε τους άνδρες ευκαι-

ρίες στις γυναίκες για την επίτευξη πιο απαιτητικών εργασιών, που θα τους προω-

θούσαν στην καριέρα τους. Παρόλα αυτά, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι από 

τη στιγµή που οι γυναίκες θα ανέλθουν στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης, η στάση των 

υπολοίπων απέναντί τους δεν διαφέρει από την στάση έναντι των ανδρών. 

Η διευκόλυνση της προόδου των γυναικών σε διευθυντικές και στελεχειακές 

θέσεις προϋποθέτει σύµφωνα µε συστάσεις του (ΙLO) ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας 

και του ΟΟΣΑ τα εξής: 

(1) ∆έσµευση της ∆ιοίκησης σε αλλαγές της υπάρχουσας κουλτούρας, η 

οποία βασίζεται στους µύθους σχετικά µε το ότι οι γυναίκες έχουν συγκεκριµένες ικα-

νότητες , σχετικά µε το ότι δεν µπορούν να αφοσιωθούν εξίσου µε τους άντρες στην 

δουλειά εξαιτίας των οικογενειακών τους υποχρεώσεων και σχετικά µε το ότι δεν µπο-

ρούν να συνεισφέρουν αρκετά στην παραγωγικότητα της επιχείρησης. 

(2) Πολιτικές ίσων ευκαιριών απασχόλησης οι οποίες διακρίνονται από δι-

αφάνεια, αντικειµενικότητα, δικαιοσύνη και αποτελούν αντικείµενο στενής παρακο-

λούθησης. 

(3) Πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια, οι οποίες θα διευκολύνουν τις γυ-

ναίκες στην εκπλήρωση των οικογενειακών τους υποχρεώσεων. 

(4) Ενδυνάµωση της νοµοθεσίας κατά του διαχωρισµού και εφαρµογή 

αποτελεσµατικών πολιτικών κατά τις σεξουαλικής παρενόχλησης. 

(5) Υιοθέτηση µέτρων εναρµόνισης αµοιβών ανδρών και γυναικών. Ο ρό-

λος της προϋπόθεσης αυτής είναι πολύ σηµαντικός καθώς έχει παρατηρηθεί ότι οι 

γυναίκες µε τα ίδια προσόντα µε άντρες συναδέλφους τους αµείβονται κατά µέσο 
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όρο µε τα 2/3 του µισθού των ανδρών. Παράλληλα, η συντοµότερη καριέρα που συ-

χνά ακολουθούν οι γυναίκες οδηγεί σε βραδύτερες προαγωγές και µικρότερες αµοι-

βές. 

(6) Εφαρµογή στρατηγικών που θα ωθούν τις µαθήτριες να διευρύνουν τις 

επιλογές σπουδών τους. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να περιοριστούν τα σχετιζόµενα µε 

το φύλο στερεότυπα και οι διαχωριστικές πρακτικές θα πρέπει να αποµακρυνθούν 

από τη διδασκαλία και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό. 

(7) Εφαρµογή προγραµµάτων για βελτίωση της παρουσίας γυναικείων 

προτύπων και προτύπων ρόλων στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία. 

(8) ∆ιευκόλυνση των εργοδοτών να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη που 

µπορούν να προσφέρουν οι γυναίκες στις επιχειρήσεις τους. 

Οι τρεις τελευταίες προϋποθέσεις καλούνται να αντιµετωπίσουν το γεγονός 

ότι πολύ συχνά το υψηλό µορφωτικό επίπεδο των γυναικών δεν αντανακλάται στις 

θέσεις τους στην Αγορά Εργασίας31. 

Παρά το γεγονός ότι οι διευθυντικές θέσεις αντιπροσωπεύουν ένα µικρό 

µόνο ποσοστό του εργατικού δυναµικού, η κατηγορία αυτή έχει αναπτυχθεί τις τελευ-

ταίες δεκαετίες εξαιτίας κυρίως της ανάπτυξης του τοµέα των υπηρεσιών. Η ανάπτυξη 

του τοµέα αυτού έχει προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στις γυναίκες 

και παρά το γεγονός της υπoεκπροσώπησής τους, η αυξανόµενη συµµετοχή τους 

έχει ξεπεράσει τις αυξήσεις της συµµετοχής τους στο σύνολο του εργατικού δυναµι-

κού. 

Πρόσφατες παγκόσµιες έρευνες δείχνουν ότι το ποσοστό των γυναικών σε 

διευθυντικές θέσεις συνεχίζει να αυξάνεται µε βραδείς όµως ρυθµούς, άδικους και µε-

ρικές φορές απογοητευτικούς, καθώς οι γυναίκες αντιµετωπίζουν εµπόδια εξαιτίας 

προκαταλήψεων απέναντί τους. Στις χώρες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία φαίνεται 

ότι υπάρχουν ανεπαίσθητες µεταβολές , ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται 

ακόµα και µείωση στη συµµετοχή των γυναικών. Χαρακτηριστικό είναι ότι στα «αν-

δρικά», λεγόµενα, επαγγέλµατα οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις είναι ελάχιστες. 

Ακόµα και στους ανδροκρατούµενους τοµείς, όπου οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις 

είναι περισσότερες, ένας δυσανάλογα µεγάλος αριθµός ανδρών ανέρχεται σε υψηλά 

διευθυντικά κλιµάκια. Ο κανόνας, λοιπόν, του αντίχειρα ισχύει απόλυτα: όσο ψηλό-

τερα στην ιεραρχία, τόσο λιγότερες γυναίκες. 

Γενικά, χώρες στη Βόρειο και Νότιο Αµερική και στην Ανατολική Ευρώπη 

                                                           
31 ΠΑΖΑΡΖΗ Ν., 2005, «Ισότητα φύλων και επιχειρήσεις», σηµειώσεις Ν. 2, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών, σ. 8 
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έχουν υψηλότερα ποσοστά γυναικών σε διευθυντικές θέσεις από ότι σε χώρες της 

Ανατολικής και Νότιας Ασίας και της Μέσης Ανατολής. 

Το συνεχιζόµενο χαµηλό παγκόσµιο ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές 

θέσεις δείχνει ότι ορισµένοι εργοδότες έχουν ακόµα δυσκολία στο να συνειδητοποιή-

σουν ότι οι πολιτικές που προωθούν γυναίκες στις επιχειρήσεις αποτελούν µία καλή 

επιχειρηµατική πρακτική. Η κύρια αιτία για αυτό είναι ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις 

των γυναικών και η αµειβόµενη εργασία θεωρούνται ως δύο στοιχεία αλληλοσυ-

γκρουόµενα. Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να υιοθετηθούν νέες πολιτικές και στρατηγικές 

που θα διευκολύνουν τη γυναίκα και θα της παρέχουν τη δυνατότητα να συµβάλλει 

αποτελεσµατικά στην επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων. Χαρακτηριστικά έχει 

παρατηρηθεί ότι η εφαρµογή των πολιτικών αυτών συµβάλλει αποτελεσµατικά στην 

αύξηση παραγωγικότητας των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως φύλου. Η φιλοσοφία, λοι-

πόν, της ισότιµης αξιολόγησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων αρχίζει να αποκτά 

όλο και περισσότερους υποστηρικτές. 

Η ∆ιοίκηση πρέπει να αναγνωρίζει την διαφορετικότητα των υπαλλήλων 

σαν δύναµη επιτυχίας, ποικιλίας ωφεληµάτων και βελτίωσης της παραγωγικότητας 

της επιχείρησης. 

Αυτός ο τρόπος ∆ιοίκησης αποσκοπεί στο να προσελκύσει και να διατη-

ρήσει υπαλλήλους, παρέχοντας τους ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον, µε την εισα-

γωγή δίκαιων πρακτικών στις διαδικασίες πρόσληψης, επιλογής, εκπαίδευσης, και 

αξιολόγησης. Μία ακόµη σηµαντική παράµετρος αυτού του τρόπου ∆ιοίκησης είναι η 

παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζοµένους. Σε όλους τους εργαζοµένους παρέχε-

ται ένα πακέτο «παροχών», από τις οποίες επιλέγονται οι πιο κατάλληλες. Οι παροχές 

αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν π. χ φιλικές προς την οικογένεια επιλογές, όπως 

ευέλικτο ωράριο, τηλεεργασία και καταµερισµό έργου. 

Οι γυναίκες αντιµετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στο να κατακτήσουν 

ανώτατες επιχειρησιακές θέσεις από το να καταλάβουν θέσεις σε κατώτερα επίπεδα 

ιεραρχίας. Συγκεκριµένα, έχει υπάρξει πολύ µικρή πρόοδος τα τελευταία τρία χρόνια 

στο ποσοστό των γυναικών που µετακινούνται σε ανώτερες θέσεις32. 

 

9. Γυναίκες και επαγγέλµατα 

Η πρόοδος στην ισότητα των φύλων αντανακλάται στο µερίδιο των γυναι-

κών επί των επαγγελµατικών θέσεων, το οποίο έχει αλλάξει ελάχιστα τα τελευταία 5 
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χρόνια. 

Οι κύριοι παράγοντες που συµβάλλουν στο διαχωρισµό είναι οι κοινωνικές 

τάσεις απέναντι στα «ανδρικά και γυναικεία» επαγγέλµατα καθώς επίσης και στην ανι-

σότητα των φύλων σε όρους µόρφωσης και εκπαίδευσης. Μετά τη διαδικασία πρόσ-

ληψης, οι γυναίκες τείνουν να τοποθετούνται σε θέσεις χαµηλότερης αξίας σε όρους 

επαγγελµατικών απαιτήσεων και αµοιβών. Συγκεκριµένα, τοποθετούνται σε µη στρα-

τηγικές θέσεις µε λιγότερες προοπτικές επαγγελµατικής ανέλιξης, µε αποτέλεσµα πρα-

κτικά να αποτελούν «υποστηρικτικό προσωπικό» των στρατηγικά τοποθετηµένων αν-

δρών συναδέλφων τους. 

Ένας τοµέας στον οποίο οι γυναίκες έχουν µεγάλες προοπτικές σταδιο-

δροµίας παρά την οικονοµική ύφεση ,είναι ο τοµέας των πληροφοριών και επικοινω-

νιών. Σε ορισµένες χώρες το ποσοστό των γυναικών στον τοµέα αυτό έχει αρχίσει ήδη 

να αυξάνεται. Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε µία έρευνα που διεξήχθη στις Η.Π.Α, εγείρο-

νται αµφιβολίες σχετικά για την πορεία των γυναικών στο τοµέα αυτό. Συγκεκριµένα, 

βάσει πρόσφατης έρευνας σε 75 υψηλόβαθµα στελέχη προέκυψε ότι οι γυναίκες δεν 

προάγονταν σε διευθυντικές θέσεις. 

Βάσει ερευνών έχει διαπιστωθεί µία υψηλή διείσδυση γυναικών σε υψηλό-

βαθµες θέσεις του νοµικού συστήµατος των 15 χωρών της UNICEF. Παρά τα ενθαρ-

ρυντικά αυτά ευρήµατα, η αντίσταση στην πρόοδο των γυναικών σε παραδοσιακά 

ανδροκρατούµενα επαγγέλµατα είναι ακόµα υπαρκτή. Για παράδειγµα, γυναίκες δικη-

γόροι στο Ηνωµένο Βασίλειο δυσκολεύονταν στην καριέρα τους εξαιτίας της ανελα-

στικότητας των συνθηκών εργασίας, οι οποίες αποτελούν εµπόδιο στην εκπλήρωση 

των οικογενειακών υποχρεώσεων των γυναικών. 

Οι γυναίκες επαγγελµατίες γνωρίζουν πολύ καλά τις αρνητικές συνέπειες 

που θα έχει στην καριέρα τους µία µείωση του χρόνου εργασίας, αλλά παρόλα αυτά 

είναι διατεθειµένες να εκµεταλλευθούν τα πλεονεκτήµατα ενός ευέλικτου ωραρίου, 

όπου αυτό είναι δυνατόν33. 

 

10. Η γυναίκα στην επιστήµη και την πολιτική 

Ερευνώντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέµατα γυναικείας ενασχόλησης 

µε τις επιστήµες, εντοπίζουµε το εξής. Το 50% των πρωτοετών των ευρωπαϊκών πανε-

πιστηµίων είναι φοιτήτριες, η πλειοψηφία των οποίων επιλέγει θεωρητικές και κοινωνι-

κοοικονοµικές επιστήµες. Παρόλα αυτά, η γυναικεία παρουσία στο χώρο των θετικών 
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επιστηµών και των τεχνικών σχολών γίνεται όλο και πιο έντονη. 

Το γεγονός αυτό είναι σηµαντικό γιατί δείχνει πως πολλά πράγµατα καταρ-

ρίπτονται. Θα λέγαµε πως η γυναίκα αποτελούσε πάντα ένα σηµαντικό κοµµάτι επι-

στηµόνων, αλλά σε µικρό µέγεθος. Αυτή όµως η κατάσταση τείνει να αλλάξει και ο 

αριθµός γυναικών σε αυτό τον τοµέα όλο και να αυξάνεται. 

Όσον αφορά τους τοµείς επιστήµης που επιλέγουν οι γυναίκες, µπορούµε 

να το κατανοήσουµε από τον παρακάτω πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Σύνολο επιστ. Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Επιστήµονες Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό 

Τοµέων Συνολικά Ανδρών Γυναικών * Συνολικά Ανδρών Γυναικών 

Σύνολο 
εργαζοµένων 

419,118 (100) (100) (100) 351,350 (100) (100) (100) 

Τοµέας 
Βιοµηχανία/ 

Αυτοαπασχόλη
ση 

131,699 (31.4) (32.9) (23.8) 94,552 (26.9) (27.8) (23.0) 

Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα 

218,697 (52.2) (51.4) (56.3) 194,987 (55.5) (55.2) (56.9) 

Νοσοκοµεία/ 
Κλινικές 

12,158 (2.9) (2.4) (5.6) 12,134 (3.5) (2.9) (5.7) 

Μη κερδοσκοπι-
κοί 

Οργανισµοί 

15,464 (3.7) (3.4) (5.3) 13,290 (3.8) (3.4) (5.4) 

Οµοσπονδιακή 
Κυβέρνηση και 

στρατός 

29,710 (7.1) (7.4) (5.4) 25,772 (7.3) (7.8) (5.3) 

Πολιτειακή και 
τοπική 

Αυτοδιοίκηση 

9,223 (2.2) (2.0) (3.1) 8,697 (2.5) (2.3) (3.2) 

ΠΗΓΗ : Κοινότητα Επαγγελµατιών στην Επιστήµη και την Τεχνολογία  

 

Από τον παραπάνω λοιπόν πίνακα κατανοούµε πως οι γυναίκες συναντώ-

νται σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άντρες σε τοµείς κυρίως θεωρητικούς, όπως 

εκπαίδευση και ιατρική. Οι άνδρες καταλαµβάνουν περισσότερες θέσεις στο βιοµηχα-

νικό τοµέα σε αντίθεση µε τις γυναίκες που επικεντρώνονται στους τοµείς της εκπαί-

δευσης. Επιπλέον, σε σύγκριση µε τους άντρες, οι γυναίκες είναι πιθανότερο να απα-

σχοληθούν σε νοσοκοµεία, µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, την οµοσπονδιακή κυ-

βέρνηση, την πολιτειακή και τοπική διακυβέρνηση. Παρόλα αυτά, συνολικά οι τελευ-

ταίοι αυτοί τοµείς απασχολούν µειοψηφία επιστηµόνων, µηχανικών και των δύο φύλων 

– συγκεκριµένα, 19,4% των γυναικών και 15,2% των ανδρών Όµως το τι γίνεται µε τις 

υπόλοιπες επιστήµες µπορεί να φανεί από τον επόµενο πίνακα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
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Τοµέας και φύλο  Αναπληρωτής  Επίκουρος  

Σύνολο  Καθηγητής  Καθηγητής Καθηγητής  

Σύνολο τοµέων  209,400 85,800 50,500 36,500 

%Γυναικών  (16.7) (7.2) (17.4) (27.7) 

Σύνολο Επιστηµ.  185,700 74,500 45,600 32,700 

%Γυναικών  (18.5) (8.2) (18.9) (30.3) 

Φυσικοί  28,700 13,300 4,800 3,000 

%Γυναικών  (8.4) (3.8) (8.3) (16.7) 

Μαθηµατικοί  13,000 6,400 3,200 2,500 

%Γυναικών  (9.2) (4.7) (12.5) (16.0) 

Ειδικοί Η/Υ  5,400 1,300 1,600 1,300 

%Γυναικών  (11.1) (7.7) (6.3) (15.4) 

Περιβαλ/γοι  7,400 2,800 1,500 1,300 

%Γυναικών  (8.1) (3.6) (6.7) (15.4) 

Επιστ. Υγείας  64,700 24,000 15,200 12,400 

%Γυναικών  (22.0) (9.2) (22.4) (31.5) 

Ψυχολόγοι  22,000 8,500 5,700 4,000 

%Γυναικών  (30.5) (14.1) (28.1) (47.5) 

Κοινωνιολόγοι  44,400 18,100 13,600 8,300 

%Γυναικών  (19.6) (9.9) (18.4) (33.7) 

Μηχανικοί  23,600 11,400 4,900 3,700 

%Γυναικών  (2.5) (0.9) (2.0) (5.4) 

ΠΗΓΗ : Εθνικό Επιστηµονικό Ίδρυµα (2006) 

 

 

Παρατηρούµε λοιπόν πως οι θεωρητικές επιστήµες κατακλύζονται από γυ-

ναίκες σε αντίθεση µε τις θετικές. Βέβαια ο αριθµός τώρα είναι λίγο µεγαλύτερος και οι 

προβλέψεις για το µέλλον πιο ενθαρρυντικές. 

Βέβαια σήµερα στην Ελλάδα οι γυναίκες στον χώρο της έρευνας αντιπρο-

σωπεύουν ένα ισχνό 25%, το οποίο πέφτει κατακόρυφα όταν µιλάµε για βιοµηχανική 
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έρευνα ή θετικές επιστήµες, σε 12% περίπου. Έγινε λοιπόν µια έρευνα από τον Ευρω-

παϊκό Χώρο Έρευνας (ERA) στην οποία τέθηκαν ερωτήµατα για τους λόγους που 

παρατηρείται αυτό34. 

Σύµφωνα µε το δείγµα που ρωτήθηκε οι βασικοί λόγοι για αυτό είναι οι 

εξής: 

• Το 47% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι υπάρχουν εµπόδια στα λεγόµενα στάδια 

εισόδου. Εµπόδια και περιορισµοί στην πρόσληψη γυναικείου προσωπικού, έλ-

λειψη αυτοεκτίµησης των ίδιων των γυναικών, έλλειψη πληροφόρησης για τις 

νέες ευκαιρίες και τα νέα επαγγέλµατα που προκύπτουν, έλλειψη µοντέλων ρό-

λου, διαφορά στους µισθούς ανδρών-γυναικών, στερεότυπα. Η επιστήµη αντιµε-

τωπίζεται σαν µια αµιγώς ανδρική υπόθεση, όχι µόνο γιατί ιστορικά η συντρι-

πτική πλειονότητα των εύφηµων επιστηµόνων υπήρξαν άντρες, αλλά γιατί τα ίδια 

τα χαρακτηριστικά της επιστήµης έχουν ταυτιστεί µε ανδρικά χαρακτηριστικά. Ο 

επιστηµονικός νους χαρακτηρίζεται ως ενεργός, λογικός και αναλυτικός ενώ η 

γυναίκα παραδοσιακά αντιµετωπίζεται σαν ύπαρξη παθητική, αισθηµατική και 

διαισθητική. 

• Ένα 30% θεωρεί το επιστηµονικό περιβάλλον εχθρικό προς τις γυναίκες. Καθώς ο 

χώρος είναι ανδροκρατούµενος, οι γυναίκες υπόκεινται στους κανόνες που 

έχουν θέσει άνδρες για άνδρες. Έτσι συχνά υπάρχουν επικοινωνιακά εµπόδια: οι 

γυναίκες αποµονώνονται, περιθωριοποιούνται, αγνοούνται ακόµη και περιφρο-

νούνται. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι γυναίκες χάνουν την αυτοεκτίµηση τους, 

έχουν χαµηλότερες βλέψεις και λιγότερες φιλοδοξίες και δουλεύουν περισσότερο 

από τους άνδρες για να αποδείξουν ότι αξίζουν. Αυτό φυσικά τους δηµιουργεί 

ένα έντονο συναισθηµατικό άγχος µε αποτέλεσµα την πρόωρη αποχώρησή 

τους από τον χώρο. 

• Το 17% θεωρεί ότι υπάρχουν ελάχιστες γυναίκες σε υψηλές θέσεις και άρα λίγες 

ελπίδες να αλλάξει κάτι υπέρ τους. 

• Το 51% θεωρεί το συνδυασµό καριέρας και εργασίας ιδιαίτερα δύσκολο καθώς 

και τα δύο απαιτούν χρόνο και αφοσίωση. Ειδικά στον χώρο της επιστήµης το 

πρόβληµα έχει και µια επιπλέον όψη. Γυναίκες επιστήµονες κατά πολύ µεγάλο 

ποσοστό παντρεύονται άνδρες που ακολουθούν παρόµοια καριέρα µε τη δική 

τους. Αυτό φυσικά έχει σαν συνέπεια την έλλειψη χρόνου και από τους δύο συ-

ζύγους, που ειδικά στην Ελλάδα συνεπάγεται επιστροφή της γυναίκας στο σπίτι. 

                                                           
34 ΒΟΥΤΥΡΑΣ Κ, 2007, Η Γυναίκα στη Μισθωτή εργασία. Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 20-21 
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Παραπάνω είδαµε στον σχετικό πίνακα και τις γυναίκες στην πολιτική. Ένας 

τοµέας σίγουρα ανδροκρατούµενος. Ας το δούµε λοιπόν λίγο πιο αναλυτικά. 

Γενικά οι γυναίκες που συµµετέχουν στην πολιτική αντιµετωπίζουν εµπόδια 

και δυσκολίες. Παγκόσµια ο αριθµός των γυναικών αντιπροσώπων σε Εθνικά Κοινο-

βούλια αυξήθηκε µόλις κατά 2% µεταξύ 1999-2005, ενώ το Νοέµβριο του 2005 υπήρ-

χαν συνολικά 10 γυναίκες Πρόεδροι Κρατών και Πρωθυπουργοί. Μολαταύτα, οι γυ-

ναίκες καταλαµβάνουν όλο και περισσότερες υπουργικές θέσεις, οι οποίες στο πα-

ρελθόν θεωρούνταν αντρικό προνόµιο35. 

Μια από τις βασικότερες ανησυχίες, που δηµιουργεί η πολιτική ενασχόληση 

είναι ο συνδυασµός της µε τις οικογενειακές δεσµεύσεις, ανησυχία που έχει αντιµετω-

πιστεί αποτελεσµατικά από τις Βόρειες χώρες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κοινωνία ανα-

γνωρίζει πως η συµµετοχή των γυναικών στα πολιτικά δρώµενα βελτιώνει σε σηµα-

ντικό βαθµό την πολιτική ζωή και τον πολιτικό κόσµο. Ειδικότερα, η παρουσία γυναι-

κών στο κοινοβούλιο επηρεάζει σηµαντικά την συµπεριφορά των ανδρών συναδέλ-

φων τους. Τέλος, οι κυρίαρχες πολιτιστικές αξίες και οι ρόλοι των φύλων 

συγκαταλέγονται στους παράγοντες που περιορίζουν τη συµµετοχή των γυναικών 

στην πολιτική σκηνή. 

Πολλές κυβερνήσεις ανά τον κόσµο έχουν αναλάβει δράση για την προώ-

θηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας, µέσω της εισα-

γωγής του συστήµατος των ποσοστώσεων. Το σύστηµα αυτό αποτελεί ένα θετικό ερ-

γαλείο που διασφαλίζει την συµµετοχή των γυναικών ως σηµαντική πλειοψηφία, σε 

επίπεδα 30%-40% των λαµβανόµενων αποφάσεων των σωµάτων. Το 2006 υπήρχαν 

74 χώρες που υιοθέτησαν το σύστηµα των ποσοστώσεων, είτε συνταγµατικά είτε 

µέσω εκλογικού νόµου, ή ακόµα εντός των πολιτικών κοµµάτων. Οι χώρες που καινο-

τοµούν στον τοµέα αυτό είναι οι Ευρωπαϊκές, µε πρώτες τις Ευρωπαϊκές Βόρειες χώ-

ρες. 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι το σύστηµα των ποσοστώσεων βασίζεται στις 

διακρίσεις και στον παρεµβατισµό, στοιχεία που το καθιστούν αντιδηµοκρατικό, κα-

θώς τροποποιεί την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν στοι-

χεία που δείχνουν ότι χωρίς τις ποσοστώσεις η συµµετοχή των γυναικών στις λίστες 

υποψηφίων του κάθε κόµµατος θα ήταν σηµαντικά χαµηλότερη36. 

Μια καινοτοµική µέθοδος για την αύξηση του αριθµού των γυναικών υπο-

ψηφίων για κοινοβουλευτικό αξίωµα έχει υιοθετηθεί από το συντηρητικό κόµµα στο 

                                                           
35 ΒΟΥΤΥΡΑΣ Κ, 2007, Η Γυναίκα στη Μισθωτή εργασία. Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 22 
36 ΒΟΥΤΥΡΑΣ Κ, 2007, Η Γυναίκα στη Μισθωτή εργασία. Αθήνα: Παπαζήσης σ. 23-24 
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Ηνωµένο Βασίλειο. Η µέθοδος αυτή συνίσταται στην αξιολόγηση των ικανοτήτων των 

υποψηφίων βάση έξι βασικών κριτηρίων: επικοινωνία, αντίληψη, προσαρµοστικότητα, 

ηγεσία και καθοδήγηση, επιµονή και πολιτικές πεποιθήσεις. Η µέθοδος αυτή έδειξε ότι 

δεν υπάρχει καµία απολύτως διαφορά αξιολόγησης µεταξύ ανδρών και γυναικών37 . 

Έτσι λοιπόν, η περιορισµένη πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών σε 

σχέση µε τον αριθµό τους στο γενικό πληθυσµό είναι ένα φαινόµενο ιδιαίτερα έντονο 

και παγκόσµιο ακόµη και σήµερα. Οι πολιτικές της υποχρεωτικής ποσόστωσης, που 

από το 2001 επιβάλλουν συµµετοχή κατά 1/3 κάθε φύλου στα ψηφοδέλτια δηµοτικών 

και νοµαρχιακών εκλογών, µόνο προσωρινά και τυπικά µπορούν να αντιµετωπίσουν 

το πρόβληµα, δίχως να το λύνουν οριστικά. Η συνδικαλιστική και πολιτική δράση των 

γυναικών είναι επιβεβληµένη τόσο αυτόνοµα στο γυναικείο κίνηµα όσο και ενωτικά 

στο εργατικό κίνηµα, καθώς αποτελεί το µόνο δρόµο για την ουσιαστική συνειδητο-

ποίηση από µεριάς κάθε γυναίκας της θέσης της µέσα στην κοινωνία τόσο ως προς 

το φύλο της όσο και ως προς την τάξη της. 

Οι γυναίκες πρέπει να παλέψουν σθεναρά τόσο µέσα όσο και έξω από το 

υπάρχον συνδικαλιστικό κίνηµα για να αναδείξουν τα ιδιαίτερα προβλήµατά τους. 

Στους χώρους ή τους κλάδους εργασίας όπου υπάρχουν και λειτουργούν συνδικάτα, 

οι γυναίκες εργαζόµενες πρέπει να οργανωθούν και να αναλάβουν εκείνες τις πρω-

τοβουλίες (καµπάνιες, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες δράσης) που θα τις βοηθήσουν να 

αναδείξουν τις διαστάσεις της γυναικείας καταπίεσης και τα φεµινιστικά αιτήµατα µέσα 

και έξω από το χώρο εργασίας. Σε πολλούς όµως χώρους ή κλάδους εργασίας η 

συνδικαλιστική οργάνωση είτε είναι απούσα ακόµα και στις πιο στοιχειώδεις µορφές 

της είτε είναι ανεπαρκής στην υπεράσπιση ακόµη και των πιο στοιχειωδών εργατικών 

δικαιωµάτων, πόσο µάλλον των ιδιαίτερων προβληµάτων των εργαζόµενων γυναι-

κών. Προκύπτει λοιπόν επιτακτική η ανάγκη ανασύνθεσης και ανασυγκρότησης του 

συνδικαλιστικού κινήµατος, µια ανάγκη στην οποία οι γυναίκες έχουν να προσφέρουν 

πολλά. Στην κατεύθυνση αυτή οι γυναίκες εργαζόµενες µπορούν να οργανωθούν σε 

ένα πρώτο επίπεδο σε επιτροπές ανά χώρο δουλειάς ή ανά κλάδο µε στόχο την αυτο-

οργάνωσή τους, την οικοδόµηση δεσµών εµπιστοσύνης µεταξύ τους και το σχεδια-

σµό πρωτοβουλιών κοινής δράσης. Οι επιτροπές αυτές µπορούν να λειτουργήσουν 

ως εργαστήρια στοιχειώδους πολιτικοποίησης των γυναικών µε απώτερο στόχο την 

αριθµητική αλλά και πολιτική αναζωογόνηση των συνδικάτων, ως πραγµατικών ορ-

γάνων υπεράσπισης των κατακτήσεων και των δικαιωµάτων στην εργασία ανδρών 

                                                           
37 Έκθεση ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας µε θέµα: «Οι γυναίκες στην διαχείριση», 2006 
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και γυναικών38. 

 

11. Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα 

Το θέµα «επιχειρηµατικότητα» αποτελεί ένα από τα πλέον σηµαντικά στον 

σχεδιασµό πολιτικής για προώθηση της απασχόλησης. Σε επίπεδο πολιτικής, παρα-

τηρείται έξαρση του ενδιαφέροντος για την αντιµετώπιση της περιορισµένης συµµετο-

χής των γυναικών στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στόχο αποτελεί η λήψη µέτρων 

για τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση των γυναικών στο ξεκίνηµα µιας επιχείρησης. 

Στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δηµιουργηθεί προγράµµατα 

που παρέχουν κίνητρα για γυναίκα να ασχοληθεί µε τη δηµιουργία µικροµεσαίων επι-

χειρήσεων, 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. 

Ο ρόλος των γυναικών επιχειρηµατιών στην ανάπτυξη του κλάδου των µι-

κροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν ένα σηµαντικό τροχό ανάπτυξης της 

εθνικής οικονοµίας αλλά και µια από τις κυριότερες πηγές προσφοράς νέων θέσεων 

εργασίας, αρχίζει να αναδεικνύεται καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες αναπτύσ-

σουν δικές τους επιχειρήσεις. Στην Αµερική, κατά τα έτη 1987-1994 ο αριθµός των γυ-

ναικών επιχειρηµατιών αυξήθηκε κατά 78% και οι γυναικείες επιχειρήσεις αποτελούν το 

36% όλων των επιχειρήσεων. Στον Καναδά, οι γυναίκες κατέχουν ή διοικούν το 30,3% 

του συνόλου των επιχειρήσεων, στην Αυστραλία το 1/3 των επιχειρήσεων ενώ στην 

Ιαπωνία το 23,3%. Στην Ευρώπη, την προηγούµενη δεκαετία, τα ποσοστά γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας κυµαίνονταν γύρω στο 20-30% αλλά οι τάσεις ήταν αυξητικές. 

Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 15% του συνόλου των επιχειρήσεων, 

(έρευνα - µελέτη για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, 2006).39 

Γενικά, τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα είναι χα-

µηλά (38,1% 2ο τρίµηνο 2006) σε σχέση µε άλλες οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες. 

Στον ακόλουθο πίνακα, παρουσιάζονται, σε απόλυτους αριθµούς και ποσοστά, τα 

στατιστικά στοιχεία της γυναικείας απασχόλησης κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2006 

κατά κλάδο. Για λόγους σύγκρισης έχουν συµπεριληφθεί και τα συνολικά ποσοστά 

απασχόλησης στην χώρα. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι περισσότερες γυναίκες 

ασχολούνται σαν προσωπικό σε ιδιωτικά νοικοκυριά, στην παροχή υπηρεσιών και 

στην εκπαίδευση. Αν λάβουµε όµως υπόψη τη θέση απασχόλησης, φαίνεται ότι οι 

                                                           
38 ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ Χ., 2006, «Η γυναίκα στην επιστήµη και την πολιτική», εκδόσεις Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, σ. 18-20 
39 ΒΟΥΤΥΡΑΣ Κ, 2007, «Η Γυναίκα στη Μισθωτή εργασία». Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 28 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

περισσότερες γυναίκες επιχειρηµατίες δραστηριοποιούνται στην γεωργία (19,7%), το 

εµπόριο (25%), τα ξενοδοχεία και εστιατόρια (14%) και την διαχείριση της ακίνητης πε-

ριουσίας(14%).40 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο 

 ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

% ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 3948902 1506395 38,1 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία 610255 267554 43,7 

Αλιεία 13564 1432 10,5 

Ορυχεία και Λατοµεία 18899 909 4,8 

Μεταποιητικές Βιοµηχανίες 540765 157231 29,0 

Παροχή ρεύµατος, Φυσικού αερίου, Νερού 33725 4908 14,5 

Κατασκευές 293871 5296 1,7 

Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο, κ.τ.λ. 674618 267908 39,6 

Ξενοδοχεία και Εστιατόρια 272717 125983 45,9 

Μεταφορές, Αποθηκεύσεις και Επικοινωνίες 243533 38690 15,6 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 92871 45199 48,9 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 231393 106781 45,8 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Άµυνα, Ασφάλιση 294037 99957 33,6 

Εκπαίδευση 248434 156507 62,9 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα 179559 114444 63,9 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 147603 65258 44,2 

Προσωπικό σε ιδιωτικά νοικοκυριά 52367 47900 90,3 

Ετερόδικοι Οργανισµοί και Όργανα 691 438 63,3 

Πηγή: ΚΕΘΙ, µε βάση τα στατιστικά δεδοµένα της ΕΣΥΕ 

 

Οι γυναίκες στην Ελλάδα αρχίζουν να επιλέγουν συστηµατικότερα την επι-

χειρηµατική καριέρα ως εναλλακτική απασχόληση από την δεκαετία του ’70, ενώ οι 

περισσότερες γυναίκες επιχειρηµατίες εµφανίζονται στην δεκαετία του ’80. Οι περισ-

σότερες από τις γυναίκες επιχειρηµατίες στρέφονται σε επιχειρήσεις του τριτογενούς 

τοµέα µε κυρίαρχη την παροχή υπηρεσιών και το λιανικό εµπόριο. Οι γυναίκες που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης επιλέγουν κυρίως επιχειρήσεις που 

έχουν παραδοσιακή σχέση µε την εργασία των γυναικών στο σπίτι (π.χ. ενδυµάτων, 

παραδοσιακών γλυκών, βιοτεχνία επίπλων κ.τ.λ.)41. 

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία των απασχολούµενων γυναικών κατά τοµέα οι-

κονοµικής δραστηριότητας φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. Με βάση τα στοιχεία 

                                                           
40 ΒΟΥΤΥΡΑΣ Κ, 2007, Η Γυναίκα στη Μισθωτή εργασία. Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 29 
41 ΒΟΥΤΥΡΑΣ Κ, 2007, Η Γυναίκα στη Μισθωτή εργασία. Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 30-31 
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αυτά η απασχόληση των γυναικών της χώρας κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότη-

τας, πρωτογενή, δευτερογενή, και τριτογενή, κατά το διάστηµα 2002-2007 παρουσιά-

ζει τις παρακάτω µεταβολές: 

• Στον πρωτογενή τοµέα η απασχόληση των γυναικών εµφανίζει βαθµιαία µείωση 

και από 26,4% το 2002 πέφτει στο 23,1% το 2007 στο σύνολο των απασχολούµε-

νων γυναικών. ∆ηλαδή κατά το διάστηµα 2002-2007 έχουµε µείωση των γυναι-

κών στον πρωτογενή τοµέα κατά 3,3 ποσοστιαίες µονάδες ή 12,5%. 

• Η ίδια τάση παρατηρείται και στον δευτερογενή τοµέα όπου η απασχόληση των 

γυναικών από το έτος 2002 µέχρι το 2007 µειώνεται από 17,2% σε 13,3% δηλαδή 

22,4%. 

• Στον τριτογενή τοµέα η απασχόληση των γυναικών εµφανίζει σταθερή ανοδική 

πορεία και από 56,3% το 2002 έφτασε 63,5% το 2007.∆ηλαδή κατά το διάστηµα 

2002-2007 έχουµε αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στον τριτογενή τοµέα 

κατά 7,3 ποσοστιαίες µονάδες ή 11,3% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ   ΚΑΤΑ   ΤΟΜΕΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 2002-2007, ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟ  2002  2003 2004 2005 2006 2007 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΩΝ  3684,5  3720,2  3789,6  3823,8  3871,9  3854,1  

ΑΝΤΡΕΣ  2403,2  2419,5  2452,2  2452,2  2470,3  2439,0  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  1281,3  1300,7  1337,4  1371,6  1401,6  1415,1  

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ  806,7  793,9  789,7  781,9  786,1  765,0  

ΑΝΤΡΕΣ  468,7  463,6  457,4  454,1  450,7  437,7  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  338,0  330,3  332,3  327,9  335,4  327,3  

∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  1000,0  899,9  895,2  887,1  885,9  865,7  

ΑΝΤΡΕΣ  778,3  706,3  705,8  696,1  694,2  676,0  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  221,7  193,6  189,4  191,0  191,7  189,6  

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ  1877,9  2026,4  2104,7  2154,8  2199,9  2223,4  

ΑΝΤΡΕΣ  1156,2  1249,6  1289,0  1302,0  1325,4  1325,2  

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  721,7  776,8  815,7  852,8  874,6  898,2  

Πηγή: ΚΕΘΙ, µε βάση τα στατιστικά δεδοµένα της ΕΣΥΕ 

 

Η τάση των γυναικών επιχειρηµατιών να επιλέγουν την δραστηριοποίηση 

στον τριτογενή τοµέα παρατηρείται διεθνώς. Η επικέντρωση των γυναικών σε τέτοιου 

τύπου επιχειρήσεις δεν αποτελεί έκπληξη καθώς αποτελούν παραδοσιακούς τοµείς 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

απασχόλησης αυτών. Μια πιθανή εξήγηση για αυτό είναι ότι οι γυναίκες φαίνεται να 

αποδίδουν καλύτερα από τους άντρες σε ηγετικές θέσεις που θεωρούνται «θηλυκές» 

από την φύση τους, δηλαδή, απαιτούν ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και 

συνεργασίας, όπως η παροχή υπηρεσιών, σε αντίθεση µε τους άντρες που αποδί-

δουν καλύτερα σε ηγετικές θέσεις που απαιτούν καθοδήγηση και έλεγχο. 

Μια άλλη προσέγγιση της επιχειρηµατικότητας των γυναικών δίνει περισσό-

τερο έµφαση σε ψυχολογικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες. Ανάµεσα 

σε αυτές είναι και η φεµινιστική θεωρία που αποδίδει τις παρατηρούµενες διαφορές 

ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες, αναφορικά µε την επιλογή τοµέα απασχόλη-

σης, στις διαφορές της κοινωνικοποίησης γυναικών. Για παράδειγµα οι κλασικές 

αποκρίσεις στην ερώτηση «τι θα γίνεις όταν µεγαλώσεις;» στα κοριτσάκια, είναι «δα-

σκάλα ή νοσοκόµα», εκτός από «τραγουδίστρια ή ηθοποιός» και συνήθως προτείνο-

νται από τους ερωτώντες. 

Παρόλα αυτά οι λόγοι που οδηγούν τις επιτυχηµένες επιχειρηµατίες στην 

δηµιουργία επιχειρήσεων είναι ρεαλιστικά περιορισµένοι και έχουν µεγαλύτερο ορίζο-

ντα εφαρµογής, όπως προσπάθεια εξασφάλισης κάποιου εισοδήµατος ως συµπλή-

ρωµα στο κύριο εισόδηµα της οικογένειας και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ένα µι-

κρό ποσοστό έχει σχεδιάσει ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης παρότι οι πε-

ρισσότερες επιχειρηµατίες προσβλέπουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Εποµένως 

τα οικονοµικά οφέλη και η ανάπτυξη της επιχείρησης, αν και θεωρούνται σηµαντικά, 

δεν αποτελούν τον πρωταρχικό στόχο. Επιπλέον οι γυναίκες επιχειρηµατίες δίνουν πε-

ρισσότερη έµφαση στην επίτευξη προσωπικών και επαγγελµατικών στόχων µη οικο-

νοµικής φύσης, στην ανάδειξη των ικανοτήτων τους και στην εξισορρόπηση οικογε-

νειακής και εργασιακής ζωής παρά στην απόκτηση κερδών. 

Ένα βασικό περιορισµό που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηµατίες είναι 

η έλλειψη χρηµατοδότησης εφόσον οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί παρουσιάζο-

νται αρκετά επιφυλακτικοί στη δανειοδότηση γυναικείων επιχειρήσεων, µε επίπτωση 

στο µέγεθος και τη περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης. 

Πολλές έρευνες τονίζουν τα χαµηλά ποσοστά ανάληψης ρίσκου εκ µέρους 

των γυναικών επιχειρηµατιών. Η αποφυγή ανάληψης ρίσκου φαίνεται όχι µόνο από 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες, αλλά παρουσιάζεται σαν τάση σε γενικότερες γυναι-

κείες συµπεριφορές οικονοµικού περιεχοµένου. Ιδιαίτερα στον χώρο των επιχειρήσεων 

φαίνεται ότι είναι λιγότερο πρόθυµες από τους άντρες συναδέλφους τους να εµπλα-

κούν σε καταστάσεις µε αβέβαια αποτελέσµατα ενώ επιλέγουν συχνότερα στρατηγι-
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κές αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων και δίνουν έµφαση στην ασφάλεια. Επιλέ-

γουν ακόµα βραδύτερους ρυθµούς ανάπτυξης της επιχείρησης τους ενώ φαίνεται να 

θέτουν και όρια ανάπτυξης αυτής. 

Υπάρχουν όµως και νεότερες έρευνες που θα βοηθούσαν να αναφέραµε 

και παρατίθενται στις επόµενες παραγράφους. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα, που 

αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη στη χώρα µας της γυναικείας επιχειρηµατικό-

τητας και της γενικότερης επαγγελµατικής εξέλιξης των γυναικών, καταγράφει πανελ-

λαδική έρευνα που πραγµατοποίησε, µεταξύ 416 γυναικών επιχειρηµατιών και στελε-

χών επιχειρήσεων, το Εθνικό ∆ίκτυο Γυναικών Επιχειρηµατιών της Κεντρικής Ένωσης 

Επιµελητηρίων Ελλάδος. Στην πραγµατοποίηση της έρευνας συµµετείχαν ενεργά τα 59 

επιµελητήρια που λειτουργούν ανά την Ελλάδα και τα οποία είναι µέλη της Κεντρικής 

Ένωσης42. 

Η έρευνα, που διεξήχθη από τις 28 Μαρτίου έως τις 23 Απριλίου 2005, απο-

τελεί µέρος πανευρωπαϊκής έρευνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος 

CH.A.S.E (Επιµελητήρια Κατά των Στερεοτύπων στην Απασχόληση) το οποίο συντονί-

ζεται από το Ευρωεπιµελητήριο µε την υποστήριξη της Γενικής ∆ιεύθυνσης Απασχόλη-

σης και Κοινωνικών Ζητηµάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής43  

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι οι περισσότερες Ελληνίδες στον 

κόσµο του επιχειρείν είναι ηλικίας από 20 - 49 ετών (87,3%). Ειδικότερα στις ηλικίες από 

30 -39 ετών ανήκει το 38,8%. 

Στην πλειοψηφία τους είναι έγγαµες ή συζούν (63,6%), γεγονός που συνε-

πάγεται ότι έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις. Το 55,9% των γυναικών έχουν παιδιά και 

από αυτές το 64,4% είναι µητέρες παιδιών έως 17 ετών. 

Σε ποσοστό 61,2% είναι απόφοιτες Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι. ενώ στη συντριπτική πλειοψη-

φία τους (76,3%) δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεµινάρια σε 

εξειδικευµένα θέµατα όπως: πληροφορική, διοίκηση επιχειρήσεων, πωλήσεις, µάρκε-

τινγκ, λογιστική και άλλα. 

Σύµφωνα µε τις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας, οι τοµείς 

όπου κυρίως απασχολούνται οι γυναίκες - επιχειρηµατίες ή υπάλληλοι- είναι : Υπηρε-

σίες (κοινωνικός και ιδιωτικός τοµέας) 20,4%, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση -Άµυνα- Κοινωνική 

Ασφάλιση 17% Εκπαίδευση 12,5% Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο-Επισκευές Μηχανών 

Οχηµάτων, ∆ίκυκλα, Προσωπικά και Οικιακά Είδη 12,5% Μεταποίηση 10,2% Μεταφο-

ρές -Logistics- Επικοινωνίες 5,7% Γεωργία -Κυνήγι- Αλιεία 5,7% κ.α. 

                                                           
42 ΒΟΥΤΥΡΑΣ Κ, 2007, Η Γυναίκα στη Μισθωτή εργασία. Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 32-33 
43 Πηγή: http:www. kerdos.gr 
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Σε ό,τι αφορά το µέγεθος των επιχειρήσεων, στις οποίες οι Ελληνίδες είναι 

ιδιοκτήτριες ή εργάζονται σ΄ αυτές, πρόκειται για µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις σε πο-

σοστό 90,5%. Ειδικότερα το 50% είναι πολύ µικρές επιχειρήσεις µε 1-9 υπαλλήλους. Το 

35% είναι µικροµεσαίες µε 10-49 υπαλλήλους και σε ποσοστό 5,5% ανήκουν στις µε-

σαίες µε 50-249 υπαλλήλους. Μόνο το 9,5% είναι µεγάλες επιχειρήσεις που απασχο-

λούν πάνω από 250 υπαλλήλους. 

Από τις γυναίκες, που συµµετέχουν στον κόσµο της ελληνικής επιχειρηµατι-

κότητας, ποσοστό 56,1% είναι επιχειρηµατίες ή αυτοαπασχολούµενες και 43,9% έχουν 

υπαλληλική σχέση. Το 38,3% αναφέρει ότι δραστηριοποιείται σε ανδροκρατούµενο 

κλάδο ενώ το 22,2% σε γυναικοκρατούµενο. Ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των 

γυναικών που εργάζονται ως στελέχη/υπάλληλοι (80,7%) δεν απασχολούνται σε αν-

δροκρατούµενο κλάδο. 

Όπως προκύπτει από την έρευνα ένα µεγάλο ποσοστό (40,1%) δηλώνει ότι 

η απόφαση για την επιλογή του επαγγελµατικού τους προσανατολισµού ήταν προ-

σωπική. Το πατρικό πρότυπα επηρέασε ποσοστό 19,7% ενώ 8,7% των γυναικών δη-

λώνουν ότι επηρεάστηκαν από προηγούµενους προϊστάµενους .Η µητέρα επηρέασε 

το 7,1% και οι δάσκαλοι το 6,3%. Μικρός ήταν ο ρόλος των συµβούλων επαγγελµατι-

κού προσανατολισµού (2,4%) όπως και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης(2,4%) ενώ οι 

φίλοι ήταν πιο σηµαντική (6,3%). 

Οι ίδιες οι γυναίκες δείχνουν να έχουν χαµηλό βαθµό αυτοπεποίθησης 

αφού σε ποσοστό 60,7% δηλώνουν ότι συµφωνούν µε την άποψη ότι οι γυναίκες δεν 

µπορούν να τα καταφέρουν σε οποιοδήποτε επάγγελµα ή οικονοµικό κλάδο. Ωστόσο 

παράλληλα πιστεύουν (93,7%) ότι µπορούν να υπερασπισθούν τις απόψεις τους εξί-

σου καλά µε τους άνδρες. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που συµµετείχαν στην έρευνα του ∆ι-

κτύου Γυναικών Επιχειρηµατιών, σε ποσοστό 89,9% δηλώνει ότι ο ρόλος στο σπίτι έρ-

χεται σε αντίθεση-σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό- µε τον επαγγελµατικό ρόλο και 

αυτό οδηγεί σε µειωµένες δυνατότητες επαγγελµατικής επιτυχίας σε αντίθεση µε τους 

άνδρες που δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις. Η µητρότητα δεν µπορεί εύκολα να συν-

δυαστεί µε υψηλό επαγγελµατικό ή οικονοµικό status, πιστεύει το 81,8%. 

Οι γυναίκες σε ποσοστό 63,2% απαντούν καταφατικά στο ερώτηµα αν το 

φύλο επηρεάζει την επαγγελµατική σταδιοδροµία και την κοινωνικοοικονοµική σχέση. 

Πιστεύουν ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολο να κάνουν καριέρα αν ήταν άντρες. 

Η ελκυστική εξωτερική εµφάνιση φαίνεται ότι αποτελεί σηµαντική προϋπό-
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θεση επαγγελµατικής επιτυχίας για την Ελληνίδα. Αυτό τουλάχιστον δηλώνει το 78% 

των ερωτηθέντων. 

Οι ίδιες οι γυναίκες αναφέρουν πως οι προκαταλήψεις που αντιµετωπίζουν 

στο χώρο της εργασίας τους είναι οι εξής: 

1. Η επιτυχία στην καριέρα είναι πιο σηµαντική για τον άνδρα (82%)  

2. Οι γυναίκες είναι ιδιόρρυθµες / περίεργες (82%) 

3. Οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν σπίτι και παιδιά και οι άνδρες να βγάζουν τα 

χρήµατα (74%) 

4. Οι γυναίκες έχουν δυσκολία στη λήψη αποφάσεων(70,8%) 

5. Οι άνδρες δεν πρέπει να έχουν γυναίκες αφεντικά (61,6%) 

6. Η επιχειρηµατικότητα είναι καθαρά ανδρική υπόθεση (52%)  

7. Οι γυναίκες είναι λιγότερο κατάλληλες για επιχειρήσεις σε σύγκριση µε τους άν-

δρες (50%). 

Πολύ µεγαλύτερη αποδοχή από το επαγγελµατικό τους περιβάλλον και λι-

γότερα προβλήµατα προκύπτει ότι έχουν οι γυναίκες επιχειρηµατίες / αυτοαπασχο-

λούµενες σε σύγκριση µε τις εργαζόµενες µε υπαλληλική σχέση. 

Οι γυναίκες επιχειρηµατίες και αυτοαπασχολούµενες δηλώνουν πως: 

• Σε ποσοστό 71,8% δηλώνουν ότι ουδέποτε αντιµετώπισαν έλλειψη εµπιστοσύνης 

στις ικανότητές τους από την πλευρά των ανδρών συναδέλφων ή συνεργατών. 

• 59% ουδέποτε αντιµετώπισαν προβλήµατα αποδοχής από το επιχειρηµατικό τους 

περιβάλλον -64,1% δεν είχαν κανένα πρόβληµα µε χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα -

69,2% δεν είχαν πρόβληµα αποδοχής τους ως επιχειρηµατιών από την ευρύτερη 

κοινωνία. 

Οι γυναίκες στελέχη και υπάλληλοι αντιθέτως: 

• 51,7% ουδέποτε είχαν έλλειψη αυτοπεποίθησης στο επαγγελµατικό περιβάλλον 

• 76,7% αντιµετώπισαν σε µικρό ή µεγάλο βαθµό έλλειψη εµπιστοσύνης από την 

πλευρά των προϊστάµενων. 

• 70% αντιµετώπισαν µη ισότιµη µεταχείριση στο χώρο εργασίας 

• 62% αντιµετώπισαν αµφισβήτηση των επαγγελµατικών τους ικανοτήτων  

Οι γυναίκες πάντως µόνο σε ποσοστό 6,4% δηλώνουν ότι προτιµούν να 

συνεργάζονται µε άλλες γυναίκες. 

Οι γυναίκες που συµµετείχαν στην έρευνα υπέβαλαν τις δικές τους προτά-

σεις που κατά τη γνώµη τους µπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήµατα.  Μερικές 

από τις προτάσεις: 
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• Να προωθηθούν/προβληθούν τα πρότυπα επιτυχηµένων γυναικών επιχειρηµα-

τιών. 

• Να προωθηθεί η ιδέα της επιχειρηµατικότητας των γυναικών. Η ενηµέρωση να 

ξεκινά από το δηµοτικό σχολείο. 

• Να ενθαρρύνονται οι µαθήτριες από το σχολείο ώστε να στρέφονται σε κλά-

δους που θεωρούνται αντρικοί. 

• Να επεκταθούν και στον ιδιωτικό τοµέα παροχές του δηµοσίου προς τις 

εργαζόµενες µητέρες. 

• Να θεσµοθετηθεί µε ποσόστωση η δραστηριοποίηση των γυναικών σε 

ανδροκρατούµενους κλάδους. 

• Να δοθούν ενισχύσεις από την πολιτεία για την ανάπτυξη γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας στους κλάδους αυτούς44.  

Μια άλλη πολύ σηµαντική έρευνα εκπονήθηκε από το Πανεπιστήµιο Πει-

ραιά και κάλυψε 500 περιπτώσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το 15% των οποίων διοι-

κείτε από γυναίκες επιχειρηµατίες. Και αυτή η έρευνα µας δίνει πολύ σηµαντικές πλη-

ροφορίες για το θέµα. Στοιχεία τα οποία θα παραθέσουµε αµέσως. 

Όσον αφορά την ηλικία των επιχειρηµατιών παρατηρούµε ότι, το 65% των 

γυναικών επιχειρηµατιών έχει γεννηθεί µετά το 1950, ενώ µ όνο το 39% των ανδρών έχει 

γεννηθεί αυτή την περίοδο. Οι περισσότερες από τις γυναίκες επιχειρηµατίες (43%) εί-

ναι σήµερα ηλικίας 36-45 ετών, ενώ οι περισσότεροι από τους άνδρες (34%) είναι 46-

55 ετών. Με άλλα λόγια, οι γυναίκες επιχειρηµατίες είναι, σε γενικές γραµµές, µικρότε-

ρης ηλικίας από τους άνδρες. Αυτό οφείλεται, εκτός των άλλων (διάρθρωση δείγµα-

τος κ.λπ.), και στο ότι οι περισσότερες από τις γυναίκες ακολούθησαν επιχειρηµατική 

καριέρα, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στον τριτογενή τοµέα που είναι και ο «νεό-

τερος» της ελληνικής οικονοµίας. Επίσης, η µεταβολή στις παραδοσιακές αρχές και τις 

αξίες της κοινωνίας µας µόνο τις τελευταίες δεκαετίες άφησε χώρο για δραστηριοποί-

ηση γυναικών στις επιχειρήσεις. 

Εξετάζοντας τον ιδρυτή της επιχείρησης και το φύλο του σηµερινού επιχει-

ρηµατία εξάγουµε ορισµένα συµπεράσµατα ως προς τις ευκαιρίες και δυνατότητες 

των γυναικών να ακολουθούν επιχειρηµατική καριέρα. Φαίνεται ότι ένα σχετικά µεγα-

λύτερο ποσοστό γυναικών σε σύγκριση µε αυτό των ανδρών ίδρυσαν µόνες τους την 

επιχείρηση που διευθύνουν (79% έναντι 74%). Επίσης, οι γυναίκες επιχειρηµατίες συνέ-

χισαν σε ποσοστό 20% (έναντι 17% των ανδρών) την οικογενειακή επιχείρηση. Οι άν-
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δρες επιχειρηµατίες, από το άλλο µέρος, σε µεγαλύτερο ποσοστό (4%) από τις γυναί-

κες (1%) εξαγόρασαν από άλλους τις επιχειρήσεις τους. Με άλλα λόγια, οι γυναίκες 

επιχειρηµατίες δεν στρέφονται τόσο σε εξαγορά επιχειρήσεων όσο οι άνδρες και προ-

τιµούν είτε να ιδρύουν µόνες τους τις επιχειρήσεις ή να συνεχίσουν την οικογενειακή 

επιχείρηση. Στις δύο ωστόσο αυτές επιλογές οι προτιµήσεις τους κατανέµονται περί-

που µε ίδιο τρόπο, όπως αυτές των ανδρών επιχειρηµατιών. 

Είδαµε προηγουµένως ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων του δείγµατος 

έχει ιδρυθεί στην περίοδο 1960-80. Την εποχή αυτή είναι έντονη η παρουσία των αν-

δρών επιχειρηµατιών, ενώ η συµµετοχή των γυναικών αυξήθηκε δραστικά µόνο το 

διάστηµα των τελευταίων ετών. Παρά το γεγονός ότι η συµµετοχή των γυναικών στην 

ίδρυση των επιχειρήσεων του συνόλου του δείγµατος είναι περιορισµένη (µόλις 15%), 

αυτή έχει αυξηθεί τα τελευταία 15 έτη, (από 15% στη δεκαετία του 1970, σε 18% και σε 

27% στις δεκαετίες 1980 και 1990 αντίστοιχα), κάτι που δείχνει την εντατικότερη προ-

σπάθεια των γυναικών για είσοδό τους στον επιχειρηµατικό τοµέα της οικονοµίας 

µας. 

Εάν εξετάσουµε το έτος κατά το οποίο τα άτοµα ενεργοποιήθηκαν ως επι-

χειρηµατίες ανάλογα µε το φύλο τους, παρατηρούµε τα εξής: 

Από τη δεκαετία του 1970 άρχισαν οι γυναίκες να αναγνωρίζουν συστηµα-

τικά την επιχειρηµατική καριέρα ως εναλλακτική απασχόληση, σε σχέση προς την 

εξαρτηµένη εργασία. Η δεκαετία του 1980 είναι αυτή, στη διάρκεια της οποίας εµφανί-

στηκαν οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηµατίες. 

Εκτός αυτών, από τη σύνθεση του δείγµατός µας, προκύπτει ότι γενικά η 

παρουσία των γυναικών επιχειρηµατιών είναι σχετικά περιορισµένη (15% στο σύνολο 

των επιχειρήσεων) και κυρίως εµφανίζεται στον τριτογενή τοµέα (19% έναντι 9% στον 

τοµέα µεταποίησης). 

Εξετάζοντας, τώρα, σε ποιον τοµέα δραστηριότητας εµφανίστηκε κυρίως η 

αυξητική τάση συµµετοχής των γυναικών στην ίδρυση των επιχειρήσεων, επιβεβαιώνε-

ται, ότι αυτή έλαβε χώρα το διάστηµα 1980-1990 περισσότερο στον τριτογενή τοµέα, 

παρά στον τοµέα της µεταποίησης. 

Αν συσχετίσουµε την κατά φύλο σύνθεση των επιχειρηµατιών µε το µέγε-

θος των επιχειρήσεων (σε όρους αριθµού απασχολουµένων) που ίδρυσαν, παρατη-

ρούµε ότι, σε γενικές γραµµές, οι γυναίκες επιχειρηµατίες ιδρύουν και λειτουργούν µι-

κρότερες επιχειρήσεις από αυτές των ανδρών. Συγκεκριµένα, µόνο το 12% των γυναι-

κών ίδρυσε επιχειρήσεις που απασχολούν 3-4 υπαλλήλους, ενώ στην ίδια κατηγορία 
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οι επιχειρήσεις των ανδρών ανέρχονταν στο 20% του συνόλου των «ανδρικών» επιχει-

ρήσεων. Επίσης, µόνο 1% των γυναικών (σε αντιστοιχία µε 6% των ανδρών) ίδρυσε 

επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από πέντε άτοµα. Η σχετική αυτή διάκριση του 

µεγέθους των επιχειρήσεων ανάλογα µε το φύλο του επιχειρηµατία οφείλεται εν µέρει 

στο ότι οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηµατίες στράφηκαν κυρίως στην ίδρυση επι-

χειρήσεων στον τριτογενή τοµέα και στο ότι έχουν µικρότερο παρελθόν επιχειρηµατι-

κής ζωής από τους άνδρες. Επιπλέον, θα πρέπει να υποθέσουµε ότι οι γυναίκες επι-

χειρηµατίες πιθανώς αποφεύγουν µεγέθυνση των επιχειρήσεών τους πέραν ενός ση-

µείου που τους επιτρέπει έλεγχο και διατήρηση ευελιξίας (σε σχέση και µε άλλες τους 

ασχολίες, π.χ. οικογενειακές). Στον τοµέα µεταποίησης υπάρχουν πολύ λίγες επιχειρή-

σεις που ιδρύθηκαν από γυναίκες και απασχολούν 3-4 άτοµα, ενώ -αντίθετα - υπήρ-

χαν αρκετές «ανδρικές» επιχειρήσεις (19% στο σύνολο των ανδρικών επιχειρήσεων). 

Αντίστοιχα, στον τριτογενή τοµέα υπάρχουν αρκετές «γυναικείες» (12% ως προς το 

σύνολο του τοµέα) επιχειρήσεις που απασχολούν 3-4 άτοµα και 53% «ανδρικές» (21% 

ως προς το σύνολο του τοµέα). Τα δεδοµένα αυτά επιβεβαιώνουν µια γενική τάση: οι 

γυναίκες επιχειρηµατίες δραστηριοποιούνται κυρίως στον τριτογενή τοµέα, ιδρύοντας 

πολύ µικρές επιχειρήσεις, ενώ οι άνδρες δραστηριοποιούνται και στον τοµέα µεταποί-

ησης, ιδρύοντας γενικά κάπως µεγαλύτερες επιχειρήσεις. 

Εξετάζοντας το φύλο των επιχειρηµατιών και τον τόπο καταγωγής τους, δεν 

προκύπτουν ενδείξεις για το ότι οι άνδρες ή οι γυναίκες επιχειρηµατίες προέρχονται 

κατά κύριο λόγο από συγκεκριµένο τόπο καταγωγής. Σε γενικές πάντως γραµµές, 

µπορούµε να πούµε ότι περισσότεροι κατά αναλογία άνδρες επιχειρηµατίες προέρχο-

νται από χωριά/κωµοπόλεις παρά γυναίκες. Ή µε άλλα λόγια, οι περισσότερες σχετικά 

γυναίκες επιχειρηµατίες κατάγονται από µεγάλες πόλεις και την Αθήνα. Αυτό ίσως δεί-

χνει µια µορφή συντηρητισµού που παρουσιάζεται στις µικρές πόλεις και τα χωριά 

σχετικά µε την ευχέρεια των γυναικών να δραστηριοποιηθούν ως επιχειρηµατίες. Βέ-

βαια µε διάφορα προγράµµατα, κυρίως επιχορηγήσεων γίνεται προσπάθεια για την 

αύξηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην επαρχία κυρίως µε την δηµιουργία 

συνεταιρισµών. 

Οι διαπιστώσεις για την Ελληνίδα επιχειρηµατία που παρουσιάστηκαν, είναι 

ενδιαφέρουσες και διαφωτιστικές, κυρίως ως προς τον προσανατολισµό της επιχει-

ρηµατικής της δράσης. Τα παρακάτω βασικά στοιχεία σκιαγραφούν τα ατοµικά χα-

ρακτηριστικά της γυναίκας επιχειρηµατία που δραστηριοποιείται στις ελληνικές µικρο-

µεσαίες επιχειρήσεις. 
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• Οι γυναίκες επιχειρηµατίες είναι, σε γενικές γραµµές, µικρότερης ηλικίας από 

τους άνδρες. Αυτό οφείλεται, εκτός των άλλων, στο γεγονός ότι οι περισσότερες 

από τις γυναίκες ακολούθησαν επιχειρηµατική καριέρα στρεφόµενες στον τριτο-

γενή τοµέα, που είναι και ο σχετικά «νεότερος» της ελληνικής οικονοµίας. 

• Οι γυναίκες επιχειρηµατίες δεν στρέφονται τόσο στην εξαγορά των επιχειρήσεων 

όσο οι άνδρες και προτιµούν είτε να ιδρύουν µόνες τους τις επιχειρήσεις ή να 

συνεχίζουν την οικογενειακή επιχείρηση. 

• Από τη δεκαετία του 1970 άρχισαν οι γυναίκες να επιλέγουν συστηµατικά την 

επιχειρηµατική καριέρα ως εναλλακτική προς την εξαρτηµένη εργασία-απασχό-

ληση, ενώ η δεκαετία του 1980 είναι αυτή, στη διάρκεια της οποίας εµφανίστηκαν 

οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηµατίες. 

• Οι περισσότερες των γυναικών στρέφονται σε επιχειρήσεις του τριτογενούς το-

µέα, µε κυρίαρχη την παροχή προσωπικών υπηρεσιών και το λιανικό εµπόριο. 

• Οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης επιλέγουν κυ-

ρίως επιχειρήσεις που έχουν παραδοσιακή σχέση µε την εργασία των γυναικών 

στο σπίτι 

Σε επίπεδο πολιτικής, έχει οπωσδήποτε παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, 

τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη χώρα µας, µια έξαρση του ενδιαφέροντος 

για την αντιµετώπιση της περιορισµένης συµµετοχής των γυναικών στην επιχειρηµα-

τική δραστηριότητα. Στόχος όλων των µέτρων πολιτικής είναι η διευκόλυνση των γυ-

ναικών στο ξεκίνηµα µιας επιχείρησης, καθώς και η υποστήριξή τους στον εκσυγχρο-

νισµό υφιστάµενων επιχειρήσεων. Οι επιµέρους στόχοι των σχετικών προγραµµάτων 

περιλαµβάνουν υποστηρικτικές δράσεις και συγκεκριµένα τεχνική βοήθεια για τον σχε-

διασµό και την υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων, ενηµέρωση για τις δυνατότητες 

χρηµατοδότησης, παρακολούθηση της νέας επιχείρησης από ειδικούς συµβούλους 

για κάποια αρχική περίοδο λειτουργίας της και οικονοµική ενίσχυση (επιδοτούµενα 

δάνεια ή / και επιχορηγήσεις) και συγκεκριµένες επιχειρηµατικές δαπάνες45.  

Τι γίνεται όµως στην επαρχία και τις αγροτικές περιοχές; Τα τελευταία χρό-

νια, αναδεικνύεται ο ρόλος των γυναικών επιχειρηµατιών στον αγροτικό τοµέα ιδίως 

µέσω της συνεταιριστικής οργάνωσης. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτήν την ανά-

πτυξη είναι αφενός η αναζήτηση διεξόδων απασχόλησης σε ένα ανεκµετάλλευτο, σε 

µεγάλο βαθµό, τοµέα αλλά και η υποστήριξη που παρέχεται τα τελευταία χρόνια σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο της ετερογενείς και πολιτισµικής των κρατών µελών. Στα 
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πλαίσια αυτά και µέσω των πολιτικών υποστήριξης, άρχισαν να πολλαπλασιάζονται 

οι γυναικείοι συνεταιρισµοί οι οποίοι προσφέρουν απασχόληση σε µεγάλο αριθµό 

γυναικών και δίνουν διέξοδο στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. 

Αν και ο πρώτος γυναικείος συνεταιρισµός ιδρύθηκε το 1957 στη Σαρακίνα 

Γρεβενών, η µεγαλύτερη ανάπτυξη παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 1980 λόγω της ευ-

αισθητοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα ισότητας. Σαν αποτέλεσµα, 

προωθήθηκαν εθνικές πρωτοβουλίες επαγγελµατικής κατάρτισης των γυναικών για 

την δηµιουργία µικρών επιχειρήσεων και έτσι το 2006 οι γυναικείοι συνεταιρισµοί ανέρ-

χονται σε 7146.  

Οι τοµείς στους οποίους αναπτύσσουν επιχειρηµατική δράση οι γυναικείοι 

συνεταιρισµοί στην ύπαιθρο είναι: ο αγροτουρισµός, η βιοτεχνική-οικοτεχνική παρα-

γωγή και εµπορία ειδών που προέρχονται από τη µεταποίηση προϊόντων της γεωργι-

κής εκµετάλλευσης, η κατασκευή και εµπορία προϊόντων πολιτιστικής κληρονοµιάς και 

η παραγωγή και εµπορία προϊόντων εναλλακτικών µορφών γεωργίας. 

Οι λόγοι της παρατηρούµενης ανάπτυξης των συνεταιρισµών στον αγρο-

τικό χώρο είναι πολλοί: 

• ∆υνατότητα έναρξης ή διατήρησης οικιακών βιοτεχνικών δραστηριοτήτων οι 

οποίες δεν εντάσσονται, συνήθως, στην επιστήµη οικονοµική δραστηριότητα. 

• ∆ιατήρηση ή έναρξη απασχόλησης χωρίς ηλικιακές διακρίσεις, 

• Αντιµετώπιση, µέσω της κατανοµής, µεγάλου µέρους του κόστους διαχείρισης 

µιας επιχείρησης όπως, π.χ. κόστος προώθησης προϊόντων 

• Εκµετάλλευση των κυβερνητικών πολιτικών υποστήριξης των συνεταιρισµών στην 

προσπάθεια τόνωσης της αγροτικής οικονοµίας 

• Αντιµετώπιση ελλείψεων σε κεφάλαιο, πληροφόρηση και εκπαίδευση 

• Αντιµετώπιση του ανταγωνισµού της ανοιχτής αγοράς λειτουργώντας στο 

προστατευτικό συνεταιριστικό περιβάλλον. 

Υπάρχει, όµως, και ένας πρόσθετος λόγος που βοήθησε στις συνεταιρι-

στικές οργανώσεις, η ελληνική κοινωνία,  µια κοινωνία αρκετά συντηρητική, ιδιαίτερα 

στις µικρές αγροτικές κοινωνίες, µπορούσε πιο εύκολα να αποδεχθεί µια γυναίκα που 

ασκούσε επιχειρηµατική δραστηριότητα στα πλαίσια µιας συνεταιριστικής οργάνω-

σης παρά λαµβάνοντας ατοµικές πρωτοβουλίες καθώς θα έπρεπε να αντιµετωπίσει 

βαθιά ριζωµένα στερεότυπα και αντιλήψεις. 

Από µελέτη της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι οι βασικοί παράγοντες που επη-
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ρεάζουν αρνητικά την συµµετοχή των γυναικών στους συνεταιρισµούς, είναι: 

• Η έλλειψη χρόνου. Ο τριπλός ρόλος των γυναικών (εργαζόµενες, µητέρες, 

νοικοκυρές) περιορίζει το διαθέσιµο χρόνο για παραγωγική εργασία. 

• Η ύπαρξη νοµικών εµποδίων. Η ύπαρξη ορισµένων νόµων δηµιουργεί προβλή-

µατα σε µισθολογικό και ιδιοκτησιακό επίπεδο, ενώ επηρεάζει τα προσωπικά δι-

καιώµατα των γυναικών, όπως, για παράδειγµα, η ύπαρξη ίδιας περιουσίας σαν 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στον συνεταιρισµό. 

• Η ύπαρξη παραδοσιακών εµποδίων. Κοινωνικά και θρησκευτικά στερεότυπα 

καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την αποδεκτή κοινωνική συµπεριφορά των γυναι-

κών και επηρεάζουν το ρόλο τους. 

• Η έλλειψη εκπαίδευσης. Τα κοινωνικά στερεότυπα πολλές φορές επηρεάζουν το 

είδος και την διάρκεια της εκπαίδευσης των γυναικών. Έτσι παρατηρείται το φαινό-

µενο οι γυναίκες να ενηµερώνονται σπανιότερα από τους άντρες για θέµατα 

όπως οι νέες τεχνολογίες, οργάνωση και διοίκηση συνεταιρισµών, νέες µεθόδους 

και τεχνικές παραγωγής, κ.τ.λ. 

Από έρευνα που διεξήχθη από το Υπουργείο Εσωτερικών το 2000 σε δείγµα 

50 γυναικείων συνεταιρισµών από όλη την χώρα, προκύπτει σαν σηµαντικός περιορι-

σµός της περαιτέρω ανάπτυξης τους η έλλειψη κατάλληλης και επαρκούς εκπαίδευ-

σης. Αν και 28, σε σύνολο 50 συνεταιρισµών, δήλωσαν ότι ορισµένα από τα µέλη 

τους παρακολούθησαν κάποια εκπαίδευση ανάµεσα στα έτη 1997 έως 2000, οι πε-

ρισσότερες γυναίκες που συµµετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι η εκπαίδευση που 

έλαβαν δεν αρκεί καθώς ήταν γενικόλογη και δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες 

και στις ανάγκες τους. Ο σχεδιασµός όµως κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραµµά-

των που να ανταποκρίνονται στις εξειδικευµένες ανάγκες των καταρτιζόµενων είναι 

απαραίτητος ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ένα µεγάλο µέρος των γυναι-

κών που ασχολούνται στον αγροτικό τοµέα παρουσιάζει έλλειµµα και σε θέµατα βα-

σικής εκπαίδευσης. Από τα αντικείµενα εκπαίδευσης η πλειοψηφία των συµµετεχόντων 

στην έρευνα θεωρεί σαν πλέον απαραίτητα τα µαθήµατα µάρκετινγκ, διαφήµισης και 

δηµοσίων σχέσεων, τα µαθήµατα µεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τα θέµατα 

διοίκησης συνεταιρισµών και τα φοροτεχνικά. 

Μέσω αλλαγών στο νοµικό πλαίσιο προωθήθηκαν ρυθµίσεις που διευκο-

λύνουν τη σύσταση συνεταιριστικών οργανώσεων ε την απλοποίηση των χρονοβό-

ρων διαδικασιών και περιορίζοντας τα αντικίνητρα για τις µικρές κοινότητες. Πιο συ-

γκεκριµένα, διευκολύνθηκε η ίδρυση νέων οργανώσεων απαλλάσσοντας τους ενδια-
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φερόµενους από την διαδικασία έγκρισης του συνεταιρισµού από την ΠΑΣΕΓΕΣ και το 

Υπουργείο Γεωργίας ενώ, περιορίζεται ο ελάχιστος αριθµός µελών που απαιτείται για 

την ίδρυση ενός συνεταιρισµού κ.α. 

Η διαπιστωµένη προθυµία των νέων γυναικών να συµµετάσχουν στους 

γυναικείους συνεταιρισµούς υποδηλώνει µια αλλαγή στις γενικότερες στάσεις για το 

ρόλο των γυναικών στην ελληνική αγροτική κοινωνία. Μια πρόσθετη πιθανή εξήγηση 

ίσως αποτελεί το γεγονός ότι η ενασχόληση µε τον αγροτουρισµό ή µε δραστηριότη-

τες οικιακής βιοτεχνίας δεν απέχουν πολύ από τα γυναικεία εργασιακά πρότυπα κα-

θώς αποτελούν παραδοσιακούς τοµείς γυναικείας ενασχόλησης. 

Γενικά η δηµιουργία γυναικείων συνεταιρισµών σε τοµείς που παραδοσι-

ακά κυριαρχούνται από τις γυναίκες παρέχει ένα πλαίσιο για την οικονοµική εκµετάλ-

λευση επαγγελµατικών ικανοτήτων αλλά και την προώθηση ατοµικών επιχειρηµατικών 

επιδιώξεων µε την παροχή των κατάλληλων εµπειριών και υποστηρικτικού κλίµατος. 

Επιπλέον, παρέχονται δείγµατα ότι οι νέες µορφές εργασίας, συµµετεχόντων και µη-

ιεραρχικές, εναρµονίζονται καλά µε την γυναικεία φύση και εργασία καθώς περισσό-

τερο από τα δύο τρίτα των συµµετεχόντων θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβληµα στην 

συνεργασία µεταξύ των µελών.47 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ  

ΥΠΟΣΤΑΣΗ 

 

1. Εισαγωγικά  

Η γυναίκα στην εξέλιξη της ζωής των διάφορων λαών δεν είχε πάντα την 

ίδια κοινωνική θέση και γενικά αντιµετωπίστηκε άνισα σε σχέση µε τον άνδρα. Υπήρχε 

βέβαια εποχή, πριν από πολλούς αιώνες, που τα σκήπτρα στην κοινωνία κρατούσε η 

γυναίκα, ήταν η εποχή της µητριαρχίας. Την εποχή αυτή όµως γρήγορα διαδέχθηκε η 

πατριαρχία και έτσι η γυναίκα ήρθε πάλι σε δεύτερη κοινωνική θέση, ενώ τη πρώτη 

θέση στη διοίκηση της πολιτείας, της οικογένειας κ.τ.λ. την κατείχε ο άνδρας. 

Ακόµα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, όλες οι νοµοθεσίες παρεί-

χαν νοµική υπεροχή στον άνδρα έναντι της γυναίκας. Η υπεροχή αυτή οφειλόταν στο 

γεγονός ότι ο άνδρας σε αντίθεση µε τη γυναίκα, λάµβανε µέρος στην οικονοµική 
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παραγωγή, ήταν οικονοµικά ανεξάρτητος και συµµετείχε στα κοινωνικά και πολιτικά 

δρώµενα. 

Η ανάπτυξη της βιοµηχανίας στις αρχές του 19ου αιώνα βοήθησε τη γυ-

ναίκα να εισέλθει στην αγορά εργασίας και να χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή. Αρ-

χικά, δουλεύει πολύ και µε χαµηλά ηµεροµίσθια, αλλά στην πορεία συνειδητοποιεί ότι 

αδικείται και έτσι αποφασίζει να διεκδικήσει τα δικαιώµατα της από την Πολιτεία και ορ-

γανώνονται σωµατεία γυναικών σε όλη την Ελλάδα. 

Οι γυναικείες οργανώσεις και τα σωµατεία κατορθώνουν να κατοχυρώ-

σουν τα δικαιώµατα των γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων. Σήµερα, η θέση 

και ο ρόλος της γυναίκας έχει βελτιωθεί σηµαντικά και τα δικαιώµατα τους έχουν διευ-

ρυνθεί σε σηµαντικό βαθµό σε σχέση µε το παρελθόν. Ωστόσο, ακόµα και στις µέρες 

µας η οικονοµική κρίση επανάφερε συντηρητικές και αναχρονιστικές απόψεις για το τι 

θα πει γυναίκα. 

 

2. Η γυναίκα στην αρχαία ελληνική κοινωνία 

Στην πορεία του χρόνου, η θέση της γυναίκας στην κοινωνία υπήρξε αρ-

χικά υποτιµηµένη. Μέσα στον όγκο της παγκόσµιας ιστορίας, το κεφάλαιο «γυναίκα» 

είναι το πιο µικρό σε έκταση. Άρχισε να γράφεται και να κωδικοποιείται από ιστορικούς 

και εθνολόγους, από τα τέλη του δέκατου ενάτου αιώνα, όταν η γυναίκα, συµβαδίζο-

ντας µε την ανάπτυξη της οικονοµίας και την οργάνωση της κοινωνίας, άρχισε να δι-

εκδικεί ενεργά την απελευθέρωση της από τα κοινωνικά και οικογενειακά δεσµά. Από 

τότε η µορφή της γυναίκας αρχίζει να διαγράφεται έντονα και να καταλαµβάνει βαθ-

µιαία και σταθερά τη θέση της στο νεότερο κόσµο48. 

Πικρή και δύσβατη µπορεί να χαρακτηρισθεί η διαδροµή της γυναίκας 

µέσα στις δεκάδες χιλιετηρίδες της ιστορικής εξελίξεως.  

Για χιλιάδες χρόνια οι σχέσεις των δύο φύλων ήταν αυστηρά καθορισµέ-

νες. Ήταν µία κοινωνία ανδροκρατική-πατριαρχική. Ο άντρας ήταν ο κυρίαρχος, η κε-

φαλή του σπιτιού και είχε κυρίως την ευθύνη της οικονοµικής στήριξης της οικογένειάς 

του. Συγκεντρώνει όλα τα προνόµια σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα: στον τοµέα 

της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, της οικονοµικής δύναµης, της πνευµατικής και 

καλλιτεχνικής δηµιουργίας. 

Οι γυναίκες είχαν αποδεχτεί το ρόλο του βοηθού και την εξάρτησή τους 

από έναν άντρα: πατέρα, αδερφό ή σύζυγο. Η κοινωνική θέση της γυναίκας εξαρτιό-
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ταν από την κοινωνική θέση του άνδρα από τον οποίο εξαρτιόταν η ίδια. Επιπλέον, 

υποσχόταν στον σύζυγό της να τον υπακούει και να τηρεί την τιµή της. Το µοντέλο αυ-

τού του γάµου χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακό.  

Οι γυναίκες ήταν οι σκλάβοι των ανδρών «άµισθες υπηρέτριες», χωρίς δι-

καιώµατα. Ακόµα και σήµερα σε ορισµένους λαούς της Μέσης και Άπω Ανατολής, η 

γυναίκα φυλακίζεται µέσα στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού.  

Ο πατέρας και ο κηδεµόνας της µπορούν να της επιβάλουν για σύζυγο 

όποιον άνδρα εκλέξουν αυτοί. Μέσα στην Πολιτεία (το Κράτος), η γυναίκα δεν έχει κα-

µιά θέση. Ο άνδρας ασκεί τα πολιτικά του δικαιώµατα, είναι ο απόλυτος αρχηγός της 

οικογένειας και αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα της οικογένειας. Το «φύλο», η «ιδιό-

τητα» του άνδρα και µόνο του έδινε το δικαίωµα να είναι ο διευθυντής στο σπίτι και να 

ρυθµίζει κάθε σοβαρό θέµα και ιδιαιτέρα τα οικονοµικά. 

Εκείνο που ζητούσε στην Αρχαία Ελλάδα ο άνδρας από τη σύζυγό του, 

ήταν ο ήρεµος και µειλίχιος χαρακτήρας, η τυφλή υπακοή και η ικανότητα να κυβερνά 

αποδοτικά το σπίτι. Η γυναίκα όφειλε να σέβεται τη γνώµη του άνδρα της και να τον 

υπακούει. Το κύριο όµως προσόν της Αθηναίας, ήταν η αδιάβλητη πίστη της στο σύ-

ζυγο και η ισόβια αφοσίωση της σε αυτόν.  

Στην Αθήνα η γυναίκα ήταν κλεισµένη στο σπίτι µακριά από τα βλέµµατα 

των ανδρών και δεν έβγαινε παρά σε πολύ σπάνιες ευκαιρίες, όπως για σηµαντικές 

θρησκευτικές τελετές, σαν τα Παναθήναια. Ακόµα, και σε φιλικά σπίτια, σπάνια πή-

γαινε για επίσκεψη. Στις ευκατάστατες οικογένειες, η έξοδος από το σπίτι απαγορεύεται 

αυστηρά. Μονάχα στις φτωχές οικογένειες οι γυναίκες ήταν υποχρεωµένες να βγαί-

νουν από το σπίτι τους και να εµφανίζονται δηµόσια στους δρόµους. Και αυτό γινό-

ταν επειδή η φτωχολογιά δεν διέθετε δούλους που θα µπορούσαν να κάνουν τις εξω-

τερικές εργασίες του σπιτιού49. 

Ενώ λοιπόν οι γυναίκες δεν έβγαιναν έξω από το σπίτι τους χωρίς τη συνο-

δεία δούλων, οι άνδρες είχαν τις γυµναστικές τους ασκήσεις, τις δηµόσιες συζητήσεις, 

από όπου αποκλείονταν οι γυναίκες. 

Τα βασικά καθήκοντα της Ελληνίδας γυναίκας ήταν να φροντίζει το σπίτι, 

να ανατρέφει τα παιδιά, να υφαίνει και να περιποιείται τους αρρώστους της οικογέ-

νειας. Η γυναίκα ζούσε όλη της τη ζωή στο γυναικωνίτη, που είναι εφεύρηµα του αρ-

χαίου ελληνικού κόσµου. 

Επίσης η γυναίκα στην ελληνική αρχαιότητα παραµένει αµόρφωτη και δια-
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τηρεί την «εξουσία κλειδιών», δηλαδή την ευθύνη του νοικοκυριού. Αρκείται στο να µα-

θαίνει από τη µητέρα της ή από τις δούλες µερικά στοιχειώδη πράγµατα για τη φρο-

ντίδα του σπιτιού και την διακυβέρνηση του νοικοκυριού. Αυτό περιόριζε και την πνευ-

µατική της ανάπτυξη, και την οικονοµική της ανεξαρτησία και τα δικαιώµατά της. 

Ορισµένα στοιχεία που παρουσίασαν κοινωνιολογικές έρευνες που έγιναν 

στην Ελλάδα σχετικά µε το θέµα, έδειξαν ότι στην ελληνική κοινωνία οι ρόλοι των συ-

ζύγων είναι έτσι κατανεµηµένοι, ώστε ο καθένας να περιορίζεται σε «ειδική σφαίρα» 

δραστηριότητας, δηλαδή: νοικοκυριό, καθηµερινό µαγείρεµα, πλύσιµο πιάτων, ρού-

χων για τη γυναίκα, και εξωσπιτική εργασία για τον άνδρα. 

Επίσης ο διαχωρισµός µεταξύ των συζύγων στη λήψη αποφάσεων για οι-

κογενειακά ζητήµατα ήταν σαφής στα περισσότερα νοικοκυριά. Οι γυναίκες απέδει-

ξαν ότι ήταν εκείνες που αποφάσιζαν για την αγορά ρουχισµού και ειδών οικιακής 

χρήσης και σπάνια για τη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισµού των χρηµά-

των. Αντίθετα ο άνδρας αποφάσιζε για την επιλογή των φίλων ή τη χρησιµοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου των µελών της οικογένειας.50 

 

3. Βιοµηχανική Επανάσταση 

Στη συνέχεια η χειραφέτηση της γυναίκας, η ανύψωση του µορφωτικού της 

επιπέδου, έδωσε στην Ελληνίδα µια «θέση» στην κοινωνία και έτσι σιγά-σιγά οι παρα-

πάνω αντιλήψεις άρχισαν να εξαλείφονται. 

Η αυξηµένη ζήτηση εργασίας σε σχέση µε µια ανεπαρκή προσφορά του 

παραδοσιακού εργατικού δυναµικού των ανδρών, ήταν εκείνη που ώθησε τη γυναίκα 

να περάσει το κατώφλι του «νοικοκυριού» της και να ενταχθεί στο χώρο της παραγω-

γής, γεγονός που είχε συνέπειες τόσο ως προς το επίπεδο κοινωνικοποίησής της, 

όσο και ως προς το επίπεδο των θεσµικών αλλαγών που έγιναν αναγκαίες. 

Η βιοµηχανική επανάσταση, συνέβαλε στην αναθεώρηση και κατάρριψη 

πολλών οικογενειακών θεσµών και ιδεών, και το φεµινιστικό κίνηµα της δεκαετίας του 

’70, συντέλεσαν στην έξοδο της γυναίκας στον εργασιακό χώρο.  

Στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας και του εµπορίου, η παρουσία της γυναί-

κας έπαιξε καθοριστικό ρόλο και αυτό ουσιαστικά αποτέλεσε το «εισιτήριο» για την 

αναγνώριση της συνεισφοράς των γυναικών αλλά και το έναυσµα για τις ίδιες τις γυ-

ναίκες να συνειδητοποιήσουν τη θέση τους µέσα στην κοινωνία.  

Η βιοµηχανική επανάσταση στάθηκε η αιτία να γνωρίσει η γυναίκα τον και-
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νούργιο της εαυτό. Να ανακαλύψει την αξία της, που ως τώρα βρισκόταν σε µια υπο-

λανθάνουσα κατάσταση, καταπιεζόµενη από παντού. 

Η βιοµηχανία προτιµούσε τη γυναίκα εκεί που µπορούσε να εργαστεί, κυ-

ρίως στους κλάδους υφαντουργίας και κλωστηρίου, γιατί το µεροκάµατο είναι µικρό-

τερο και τα γυναικεία χέρια αποδίδουν καλύτερα. Έτσι, από την αρχή της σταδιοδρο-

µίας της υπάρχει η εκµετάλλευση της εργασίας της. Όµως το κέρδος της γυναίκας 

ήταν αλλού. Αρχίζουν να την υπολογίζουν σαν άνθρωπο. Η βιοµηχανική επανά-

σταση εποµένως, απελευθέρωσε τη γυναίκα και έβαλε τις βάσεις για µια περαιτέρω 

ανάπτυξη. 

Εκείνο που έπαιξε σηµαντικό ρόλο και έφερε µεγάλες οικονοµικές και κοι-

νωνικές αλλαγές, ήταν η µετακίνηση της οικονοµικής δραστηριότητας της γυναίκας 

µακριά από το σπίτι και τον αγρό, όταν οι άνδρες εγκατέλειψαν ορισµένες ασχολίες 

που δεν είχαν πια ενδιαφέρον γι’ αυτούς, µετά τη βιοµηχανική κυριαρχία και τις νέες 

τεχνολογικές επιτεύξεις, για άλλες που τους πρόσφεραν µεγαλύτερα κέρδη. 

Έτσι, η συµµετοχή των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, αυξήθηκε 

αρκετά µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, περισσότερο µετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο 

Πόλεµο και κυρίως κατά τα τελευταία χρόνια.  

Η ένταξη της γυναίκας στο χώρο της εργασίας και της παραγωγής την 

οδηγεί βαθµιαία στην οικονοµική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια και στη συνέχεια στο 

δρόµο προς την κοινωνική και νοµική ανεξαρτησία. Μόλις η γυναίκα βγήκε έξω από 

το «φρούριό της» και µπήκε στην παραγωγή, τότε άρχισε να διεκδικεί ίσα δικαιώµατα 

µε τον άνδρα και να επιβάλλει τη παρουσία της στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Να 

γεννιέται µε άλλα λόγια το «φεµινιστικό κίνηµα», το οποίο είχε σαν στόχο να καταργή-

σει την εξάρτηση και καταπίεση των γυναικών µέσα και έξω από το σπίτι. Είναι ένα κί-

νηµα που αποβλέπει στη χειραφέτηση, απελευθέρωση των γυναικών, στην ίση µετα-

χείριση ανδρών και γυναικών τόσο στην οικογενειακή τους ζωή όσο και στην επαγ-

γελµατική τους51.  

Το φεµινιστικό κίνηµα του 19ου και του 20ου αιώνα µετέβαλε στις κοινωνίες 

µας ριζικά τη θέση της γυναίκας. Η µεγάλη και ουσιαστική συµβολή του δεν βρίσκεται 

στο ότι εξάλειψε τις ανισότητες σε βάρος των γυναικών. Γιατί τέτοιες ανισότητες εξα-

κολουθούν να υπάρχουν. Βρίσκεται στο γεγονός ότι αµφισβήτησε στερεότυπα, ανέ-

τρεψε αντιλήψεις και άφησε ακάλυπτες τις όποιες ανισότητες εξακολουθούν να υφί-

στανται, δυσχεραίνοντας έτσι την αναπαραγωγή τους.  
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Έτσι, η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τα στεγανά στα οποία την είχε 

«κλείσει» το «ισχυρό φύλο» και να διευρύνει τους ορίζοντες της, και παράλληλα η µέχρι 

τότε ανδροκρατούµενη κοινωνία αφουγκράστηκε την ανάγκη να δοθούν στη γυναίκα 

ίσα δικαιώµατα. 

Αυτό αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισµα προκειµένου να αρχίσει η ανοδική 

πορεία των γυναικών σε όλους τους τοµείς της σύγχρονης κοινωνίας. 

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα κατάφερε εκτός από τη θέση της «συζύγου», 

«µητέρας» και «νοικοκυράς», να κατακτήσει τους δύσβατους έως και απροσπέλα-

στους γι’ αυτήν δρόµους της ατοµικής και οικονοµικής ανεξαρτησίας, της µόρφωσης 

και της κοινωνικής καταξίωσης. Οι Ελληνίδες µε το παγκόσµιο γυναικείο κίνηµα έχουν 

πετύχει να ψηφίζουν, να σπουδάζουν, να εργάζονται και να προσπαθούν να εξοµοι-

ωθούν όχι µόνο τυπικά αλλά και ουσιαστικά µε τον άνδρα, αναλαµβάνοντας υπεύ-

θυνο ρόλο στην παραγωγή και βγαίνοντας από την κατάσταση της ανευθυνότητας 

και καθυστερήσεως. 

Η σύγχρονη γυναίκα, πλέον µπορεί να διεκδικεί µε τις ίδιες αξιώσεις το δι-

καίωµα στην εκπαίδευση, στη έρευνα, την εργασία και την εξουσία. ∆εν είναι τυχαίο το 

γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών που αποκτούν πρόσβαση στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Η ισοτιµία 

που ζητά η γυναίκα της ανήκει δικαιωµατικά, γιατί ξέρει ακόµα και να πολεµά για να 

στηρίξει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  

Ακόµα και σήµερα, µόνη, πολλές φορές αγωνίζεται. Παλεύει µε το σύ-

ντροφο, τη µάνα, τον πατέρα, το παιδί για να βρει τον εαυτό της και αφού καταλάβει 

ποιος είναι να τον αγαπήσει και να τον στηρίξει πρώτα για την ίδια κι ύστερα για την 

οικογένεια και την κοινωνία. 

Για να πετύχει η γυναίκα τους σκοπούς της θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθεί 

ότι έχει µία ισότιµη υπόσταση στην κοινωνία και να προσπαθήσει να το γνωρίσει ή 

ακόµα και να επιβάλει την αναγνώρισή της στο κοινωνικό σύνολο. Αν αµφιβάλει γι’ 

αυτό, τότε δεν θα µπορέσουν οι άλλοι να την µεταχειριστούν σαν ισότιµη.52 

∆ίχως αµφιβολία, η δεκαετία του 1980, υπήρξε καθοριστική όσον αφορά τη 

συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό. Η αύξηση που παρατηρείται οφείλε-

ται στις µεταβολές των κοινωνικών αντιλήψεων, στην άνοδο του µορφωτικού επιπέ-

δου, στις µεταβολές στα καταναλωτικά πρότυπα, στις πολιτικές και θεσµοθετηµένες 

συνταγµατικά πρακτικές που προωθούν την ισότητα, στην υφιστάµενη οικονοµική 
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κατάσταση κι στις νέες θέσεις εργασίας (και ποιοτικότερες) που προκύπτουν από 

αυτή, στην αύξηση των θέσεων εργασίας για τον τριτογενή τοµέα της παραγωγικής 

διαδικασίας καθώς και στην βελτίωση ολόκληρου του επενδυτικού κλίµατος, ως 

απόρροια της παρουσίας της χώρας στα Κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρωπα-

ϊκή Ένωση. Ωστόσο, εµφανίζεται ποσοστό ανεργίας δυσανάλογο µε τη συµµετοχή 

τους στο εργατικό δυναµικό ενώ και η διάρκεια παραµονής των γυναικών στην ανερ-

γία είναι µεγαλύτερη από εκείνη των ανδρών. Σύµφωνα µε τις έως τώρα µελέτες µεγα-

λύτερο κίνδυνο συνεχίζουν να έχουν οι ηλικίες από 15-29. 

Οι περισσότερες έρευνες καταδεικνύουν την απόσταση της νοµοθετικής 

από την ουσιαστική εφαρµογή της ισότητας όσον αφορά την επαγγελµατική καθιέ-

ρωση, ανέλιξη και εξέλιξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. Παραδοσιακά, οι γυ-

ναίκες αποτελούν φθηνή εργατική δύναµη, µε όχι και τόσο υψηλό ειδικό επαγγελµα-

τικό βάρος, που αυξάνεται η ζήτησή τους στην παραγωγική διαδικασία όταν υφίστα-

ται ανάγκη. Ταυτόχρονα είναι πασιφανής η διαφοροποίηση στα δύο φύλα επαγγελ-

µατικά, µιας και σε κάθε περίπτωση ανάλυσης του επιπέδου της ανεργίας για µια δε-

δοµένη χρονική στιγµή, γίνεται καταµερισµός της εργασίας ανάλογα µε την διάρ-

θρωση ανά φύλο. 

Όσον αφορά την δεκαετία 1991-2000 αναφέρονται και πάλι αλλαγές στην 

επαγγελµατική απασχόληση των γυναικών. Συγκεκριµένα, οι γυναίκες αποτελούν το 

35% των εργαζοµένων και το 60% των ανέργων ενώ ταυτόχρονα και 68,5% των µα-

κροχρόνια ανέργων. Είναι δεδοµένο και βάση της συνολικής παραγωγικής δραστη-

ριότητας που εµφανίζεται ανά την ελληνική επικράτεια για τα συγκεκριµένα έτη, πως η 

συµµετοχή στις θέσεις του πρωτογενή και του δευτερογενή τοµέα εµφανίζουν πτωτική 

τάση ενώ αντισταθµίζονται από νέες θέσεις εργασίας στον τοµέα των υπηρεσιών και 

του εµπορίου.53 Σύµφωνα µε µελέτη της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας και του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών , οι µεταβολές της γυναικείας απασχόλησης συνοψίζονται στα 

εξής: 

1. Αύξηση της συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό 

2. Αύξηση της απασχόλησης της κατηγορίας των γυναικών 

3. Πτωτική τάση στα στοιχεία της ανεργίας για τις γυναίκες 

4. Μεγαλύτερη συµµετοχή στις θέσεις εργασίας του τοµείς των Υπηρεσιών, σε σύ-

γκριση µε τους άλλους δύο τοµείς της παραγωγικής διαδικασίας. 

5. Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εργαζοµένων γυναικών µε 
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στόχο να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς και κατά συνθήκη στις δοµές 

της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας 

Οι γυναίκες, σύµφωνα µε τις έρευνες, αποτελούν το 70% συµβοηθούντων 

και µη αµοιβοµένων µελών, το 40% των µισθωτών, καλύπτουν ένα ποσοστό της τά-

ξης του 26% αυτοαπασχολουµένων και ένα 15,8% των εργοδοτών. Όσον αφορά το 

κοµµάτι των οικονοµικών απολαβών και την κατάτµηση του ανά φύλο, η αµοιβή των 

γυναικών δεν ξεπερνά το 80% της αµοιβής των ανδρών, µιλώντας πάντα για τις ίδιες 

θέσεις εργασίας. Στην πραγµατικότητα αυτό που τελικά ίσχυσε είναι πως οι γυναίκες 

απορροφήθηκαν στον τριτογενή τοµέα της παραγωγικής διαδικασίας (υπηρεσίες) σε 

επαγγέλµατα «παραδοσιακά γυναικεία» τα οποία δεν απαιτούν µεγάλη εξειδίκευση και 

ειδίκευση, εποχιακά, µε εισόδηµα βοηθητικού χαρακτήρα. 

Ο δηµόσιος τοµέας είναι πια ανοιχτός για τις γυναίκες από το 1955. Είναι 

γεγονός σήµερα ότι οι γυναίκες όλο και περισσότερο διαλέγουν το δηµόσιο τοµέα για 

την επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Η σιγουριά του σταθερού µισθού είναι ένα 

από τα σηµαντικά κίνητρα που ωθεί τις γυναίκες σ’ αυτήν την επιλογή. Τα στατιστικά 

όµως στοιχεία, µας πληροφορούν ότι ελάχιστες φτάνουν στην κορυφή της ιεραρχίας, 

αντίθετα η πλειοψηφία των γυναικών συγκεντρώνεται στις κατώτερες βαθµίδες.54 

Οι γυναίκες καταλαµβάνουν και σε αυτή την περίπτωση θέσεις σταθερά 

χαµηλόµισθες, δίχως προοπτικές εξέλιξης, ακολουθώντας σε πολλά σηµεία το παρά-

δειγµα και τη δεδοµένη κατάσταση του ιδιωτικού τοµέα.  

Οι λόγοι που νοµίζουµε που εµποδίζουν τη γυναίκα να ανέβει στα ανώτατα 

κλιµάκια της δηµοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας οφείλονται τόσο στις ίδιες, για παρά-

δειγµα έχουν πιο λίγα τυπικά προσόντα σε σύγκριση µε τους άνδρες, παίρνουν συχνά 

άδειες για τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, και παραµελούν τη δουλειά τους 

πράγµα που τις εµποδίζει να εξελιχθούν. Κυρίως όµως οφείλεται και στις µεθοδεύσεις 

και στα τεχνάσµατα που χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση για να προωθήσει τους άνδρες, 

όπως για παράδειγµα δηµοσιεύει πρώτα τα ονόµατα των ανδρών και µετά των γυναι-

κών σε περίπτωση επιτυχίας ενός διαγωνισµού για να φαίνονται αρχαιότεροι ή οι κρί-

σεις των Υπηρεσιακών Συµβούλων είναι πιο αυστηρές όταν πρόκειται για γυναίκες. 

 

4. Η γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία 

Όπως προαναφέραµε η βιοµηχανική επανάσταση και το φεµινιστικό κίνηµα 

συνέβαλαν σηµαντικά στην έξοδο της γυναικείας απασχόλησης από την οικογένεια 
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στο παραγωγικό χώρο, µε ισότιµες απαιτήσεις, νέες υποχρεώσεις και προσθήκη και-

νούργιου φορτίου και άγχους. Η οικονοµική αυτοτέλεια και η επαγγελµατική καταξί-

ωση, της έδωσαν όλα αυτά που περίµενε και που πραγµατικά άξιζε. Το αποτέλεσµα 

όµως ήταν να καταρριφθεί ο παραδοσιακός ρόλος του άνδρα και επιτέλους να συµ-

µετάσχει και εκείνος στην ανατροφή των παιδίων του, όµως η οικογένεια αναµφισβή-

τητα, στερήθηκε την µοναδική, αναντικατάστατη και δηµιουργική γυναικεία παρουσία 

µέσα στο σπίτι. Τις περισσότερες ζωτικές ώρες της ηµέρας τα παιδιά χάνουν την µη-

τέρα τους και ο άνδρας συναντάει µια σύζυγο κουρασµένη. 

Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα τελευταία τριάντα χρόνια, η 

συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό αυξήθηκε σηµαντικά, σαν αποτέλε-

σµα των πολιτικών και των µέτρων που πάρθηκαν, για την ενίσχυση της πρόσβασης 

τους στην µόρφωση, στην επαγγελµατική κατάρτιση και την απασχόληση, για την εγ-

γύηση ίσων ευκαιριών στην σταδιοδροµία τους και για την εξασφάλιση ίσων δικαιω-

µάτων και ίσων αµοιβών µε τους άνδρες. Έτσι σήµερα, οι γυναίκες αποτελούν το 

πλέον ενεργό στοιχείο της αγοράς εργασίας, µε τα ποσοστά της δραστηριότητας 

τους να βρίσκονται σε διαρκή άνοδο, ενώ τα ποσοστά της αντίστοιχης ανδρικής να 

µειώνονται ή να παραµένουν σταθερά. 

Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα οι γυναίκες κερδίζουν συνεχώς έδαφος 

απέναντι στους άνδρες σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής, πολιτικής, οικονοµικής 

και καλλιτεχνικής ζωής. 

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η πρόοδος των γυναικών είναι περισσότερο από 

εµφανής. Η παλιά γυναίκα-νοικοκυρά µε τα µαύρα που κυριαρχούσε στην επαρχία και 

στις συνοικίες της Αθήνας έχει δώσει τη θέση της στην γυναίκα-αριστούχο στο λύκειο 

και στο πανεπιστήµιο, στην γυναίκα επιστήµονα, την λοχαγό του στρατού, τη γυναίκα 

πολιτικό. 

Και η ανάδειξη των γυναικών στην πολιτική είναι αναµφισβήτητη. Γυναίκες 

Πρωθυπουργοί και Πρόεδροι έχουν πλέον αναδειχθεί όχι µόνο σε Ευρωπαϊκές χώρες, 

όπως η Μάργκαρετ Θάτσερ στη Μεγάλη Βρετανία, στη Νορβηγία, αλλά και σε χώρες 

του Τρίτου κόσµου όπως στο Πακιστάν η Μπεναζίρ Μπρούτο. 

Παρά όλες όµως τις προόδους που έχουν επιτευχθεί, ο γυναικείος πληθυ-

σµός αντιµετωπίζει ακόµα σοβαρά προβλήµατα σε χώρες του Τρίτου Κόσµου και ιδιαί-

τερα στις µουσουλµανικές. Αλλά και σε αναπτυγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, όπως στη Γαλλία, υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο γυναι-

κείος πληθυσµός και κυρίως αυτός που προέρχεται από το µεταναστευτικό ρεύµα. 
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Γενικότερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες απασχολούνται στον το-

µέα των υπηρεσιών σε ποσοστό 80% έναντι το 55% των ανδρών. Αυτό σηµαίνει ότι το 

ρίσκο να χάσουν τη δουλειά τους είναι µικρότερο από το αντίστοιχο των ανδρών, οι 

οποίοι απασχολούνται περισσότερο µε τον βιοµηχανικό και αγροτικό τοµέα, όπου οι 

απώλειες θέσεων εργασίας είναι µεγάλες, λόγω της αναδιάρθρωσης που παρατηρεί-

ται σε αυτούς τους τοµείς από την εκβιοµηχάνιση της γεωργίας και τις ραγδαίες εξελί-

ξεις των νέων τεχνολογιών. Όµως, παρατηρείται ακόµη υπό-εκπροσώπηση των γυ-

ναικών σε τοµείς υψηλής διοικητικής ευθύνης µε µόνο το 6% να καταλαµβάνεται από 

γυναίκες. Όσον αναφορά την γυναίκα επιστήµονα, το ποσοστό κυµαίνεται στο 5% 

των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας55. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών έχουν µερική απασχόληση, ενώ για 

τους άνδρες η µερική απασχόληση είναι προσωρινό φαινόµενο, συνήθως στην αρχή 

της καριέρας τους. Αντίθετα, για τις γυναίκες είναι ένας τρόπος να συνδυάσουν την 

οικογενειακή µε την επαγγελµατική τους ζωή. Η µερική απασχόληση βελτιώνει ποσο-

τικά µόνο την θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, ενώ ποιοτικά δεν βελτιώνει 

την θέση τους και ούτε αλλάζει τις κοινωνικές διακρίσεις στην εργασία, τις χειροτερεύει. 

Βέβαια, η µερική απασχόληση προσφέρει τη δυνατότητα παράλληλης συµµετοχής 

στην αγορά εργασίας και στην οικογένεια, επιτρέπει και στις γυναίκες και στους άν-

δρες να έχουν µία χωρίς διακοπές συµµετοχή, δίνοντας την ευκαιρία να ξεφύγει κά-

ποιος από την ανεργία, διαµορφώνοντας µια ισόρροπη σχέση ανάµεσα στην εργα-

σία, στην φροντίδα των παιδιών, του σπιτιού και της οικογένειας 

Σήµερα, η απόκτηση πρώτου παιδιού δεν σηµαίνει αυτόµατα και το τέλος 

της επαγγελµατικής ζωής µιας γυναίκας. Υπάρχουν γυναίκες που συνεχίζουν να δου-

λεύουν ή σταµατούν µετά την απόκτηση δεύτερου παιδιού, άλλες που µένουν προ-

σωρινά στο σπίτι, ενώ άλλες προσπαθούν να συνδυάσουν την µισθωτή εργασία 

εκτός σπιτιού, µε τις υποχρεώσεις της φροντίδας των νέων µελών της οικογένειας, 

µειώνοντας τον χρόνο απασχόλησης τους. Παρατηρείται, ότι ουσιαστική ισότητα 

µέσα στην οικογένεια καθώς και στην αγορά εργασίας δεν υφίσταται. Ο διαχωρισµός 

ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες υπάρχει ακόµα, όπως επίσης και οι διαφορές στις 

οικονοµικές αποδοχές, στην φύση και στις θέσεις εργασίας και στην προοπτική κα-

ριέρας56. 

 

5. Εθνική Νοµοθεσία 
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56 ΜΟΣΣΕ ΚΛΩΝΤ, 2008, «Η γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα», µετάφραση Στεφάνης Αθανάσιος, Εκδόσεις ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ, σ. 49 
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Από την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους η µόρφωση γίνεται σηµαία των 

γυναικών. Οι γυναίκες πιστεύουν ότι µόνο η µόρφωση θα τους βοηθήσει γι’ αυτό το 

λόγο η Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου, η Ευανθία Καϊρη και η Μαρία Υψηλάντη ιδρύουν 

οικοτροφεία και διδασκαλεία για κορίτσια. Το 1897 η Παρέν ιδρύει τη «Οικοκυρική 

Σχολή της Ενώσεως Ελληνίδων» και βοηθάει στη µόρφωση των νέων και άπορων κο-

ριτσιών. Τον ίδιο χρόνο γίνεται δεκτή από τη Φιλοσοφική Σχολή η πρώτη φοιτήτρια, 

Ιωάννα Στεφανόπολι, και το 1896 αποφοιτούν µε «άριστα» από την Ιατρική Σχολή οι 

αδελφές Αγγελική και Αλεξάνδρα Παναγιωτάτου. Ωστόσο, αυτές οι ατοµικές προ-

σπάθειες κάποιων γυναικών δεν επαρκούσαν για την αλλαγή της θέσης τους αλλά 

απαιτούνταν µαζικές δραστηριοποιήσεις και διεκδικήσεις. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα οι Ελληνίδες εξακολουθούν να αγωνίζονται για τη 

κατοχύρωση των βασικών τους δικαιωµάτων. Οι συνθήκες εργασίας είναι εξαντλητι-

κές. Ο χρόνος απασχόλησης τους ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια και τα ηµεροµίσθια 

τους είναι χαµηλά µε τη δικαιολογία ότι προορίζονται ως συµπλήρωµα στον πραγµα-

τικό µισθό, που παρείχετο στους άνδρες, ως αρχηγών της οικογένειας. Οι εργαζόµε-

νες γυναίκες αποφασίζουν να επέµβουν µαζικά και έτσι οργανώνουν το 1913 το σύλ-

λογο «Γυναικεία Ζωή» και αργότερα, το 1919, ιδρύουν το «Σοσιαλιστικό Όµιλο Γυναι-

κών», διεκδικώντας τη δυνατότητα να απασχολούνται στην αγορά εργασίας, την ισό-

τητα των δύο φύλων, τις νόµιµες αµβλώσεις, την κατάργηση της διπλής ηθικής κ.α. 

Η πιο δυναµική εποχή όµως για τις γυναίκες είναι από το 1920 έως και το 

1940. Οι γυναίκες αντιλαµβάνονται ότι δεν αρκούν οι προσωπικές προσπάθειες κά-

ποιων γυναικών, αλλά πρέπει να οργανωθούν µαζικά. Έτσι, οργανώνονται σωµατεία 

γυναικών σε όλη την Ελλάδα. Οι γυναίκες του προσφυγικού πληθυσµού και οι 

Εβραίες της Θεσσαλονίκης δηµιουργούν τους δικούς τους συλλόγους. Οι εργαζόµε-

νες γυναίκες διεκδικούν ξανά τα ίδια αιτήµατα, για δικαίωµα στην έκτρωση, ίση αµοιβή 

για ίση εργασία κ.τ.λ., αλλά η βασική διεκδίκηση, που ρίχνουν το βάρος των ενεργειών 

τους, είναι η κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωµάτων. Οι αντιδράσεις που συναντούν 

είναι πολλές γιατί οι διεκδικήσεις τους τροµάζουν το συντηρητισµό της κοινωνίας. Στις 

εκλογές του 1920 το χαρακτηριστικό σύνθηµα τους είναι «Σφυρί, δρεπάνι και ψήφος 

στο φουστάνι». Το 1921 λαµβάνει χώρα το Α’ Πανελλήνιο Γυναικείο Συνέδριο, που ορ-

γάνωσε το Λύκειο Ελληνίδων µε Πρόεδρο την Καλλιρρόη Παρέν, και µεταξύ των απο-

φάσεων του περιλαµβάνει την «εξοµοίωσιν της εργάτιδος και του εργάτη επί της αµοι-

βής της εργασίας». Ο αγώνας τους όµως θα δικαιωθεί το 1927, όπου στο Σύνταγµα 

της Α’ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας αναγνωρίζεται η ισότητα των δύο φύλων και ανοίγει ο 
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δρόµος για τη κατοχύρωση των πολιτικών δικαιωµάτων τους. Η νοµοθετική ρύθµιση 

που ακολουθεί το 1930 θέτει τους όρους:  

• Να είναι πάνω από 30 χρόνων 

• Να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

• Περιορίζεται µόνο στο δικαίωµα του εκλέγειν, και όχι του εκλέγεσθαι  

Το γεγονός αυτό δυσαρεστεί το γυναικείο πληθυσµό, καθώς εκείνη την 

εποχή το 65% των γυναικών είναι αναλφάβητες. Στη συνέχεια, η δικτατορία του Μεταξά 

διαλύει και καταστρέφει τις γυναικείες οργανώσεις και ορίζει τη θεωρία «Κουζίνα, παι-

διά, εκκλησία».57 

Το 1940 µε την έναρξη του πολέµου, οργανώνεται η αντίσταση κατά των 

Γερµανών και άνδρες και γυναίκες συµµετέχουν στην ένοπλη και µη δράση. Τότε η 

ΠΕΕΑ (Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης) κατοχυρώνει µε νόµους την ισό-

τητα των δύο φύλων. Οι γυναίκες διεκδικούν ό,τι τους αναλογεί, δηµιουργούν 160 

συλλόγους γυναικών και γενικά προσπαθούν να βελτιώσουν την εικόνα των γυναι-

κών. Συµµετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες και για πρώτη φορά ψηφίζουν και ψηφί-

ζονται για το Εθνικό Συµβούλιο που συνέρχεται στους Κορυσχάδες Ευρυτανίας. Η 

Χρύσα Χατζηβασιλείου, η Μαρία Σβώλου, η Καίτη Ζεύγου, η Φωτεινή Φιλιππίδου και η 

Μάχη Μαυροειδή είναι οι πέντε γυναίκες που εκλέγονται. Ο πόλεµος σταµατάει και η 

δράση των γυναικών είναι αυξηµένη. Τη δράση τους όµως σταµατάει για ακόµα µια 

φορά ο Εµφύλιος Πόλεµος. Το 1949 τελειώνει ο Εµφύλιος και η κυβέρνηση κατοχυρώ-

νει το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι µόνο ως δηµοτικοί σύµβουλοι στο γυναι-

κείο πληθυσµό άνω του 21ου έτους µε την ψήφιση του συντάγµατος του έτους 1952. 

Στις εθνικές βουλευτικές εκλογές του 1956 εκλέγεται η Λίνα Τσαλδάρη από την ΕΡΕ, η 

οποία είναι η πρώτη γυναίκα υπουργός. Στις εκλογές του 1958 εκλέγονται τρεις γυναί-

κες από την Ε∆Α, η Μαρία Σβώλου, η Ελένη Μπενά και η Βάσω Θανασέκου, οι οποίες 

φέρνουν τα γυναικεία ζητήµατα στη βουλή και διεκδικούν τη λήψη µέτρων ισότητας. 

Για ακόµη µια φορά ο αγώνας τους σταµατάει εξαιτίας της στρατιωτικής δικτατορίας 

της 21ης Απριλίου του 1967. Τα αρχεία τους καταστρέφονται και ακολουθούν επτά 

χρόνια αδράνειας των συλλόγων. 

Στην Ελλάδα, η µεγάλη αλλαγή για τις γυναίκες αρχίζει µε τη Μεταπολίτευση 

του 1974 και τη θέσπιση του ισχύοντος µέχρι σήµερα Συντάγµατος. Το 1975 επικυρώ-

νεται από την Ελλάδα η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας αριθ.100 του 1951, «περί ισότητος 

της αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας». Τέ-
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λος, η συµµετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θετική προοπτική για την 

ισότητα και τα δικαιώµατα γυναικών και ανδρών. 

Σηµαντικοί νόµοι αναφερόµενοι στη γυναίκα και στην ισότητα των δύο φύ-

λων : 

1. Ο ν.1342/1983, που κύρωσε τη σύµβαση του ΟΗΕ «για την εξάλειψη όλων των 

µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών». 

2. Ο ν.1414/1984 «για την εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις 

εργασιακές σχέσεις». 

3. Ο ν.1483/1984 «για την προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε 

οικογενειακές υποχρεώσεις». 

4. Ο ν. 1424/1984, που κύρωσε τη ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας αριθ.111 «για τη διά-

κριση στην απασχόληση και το επάγγελµα». 

5. Ο ν. 1426/1984, που κύρωσε τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. 

6. Ο ν. 1576/1985, που κύρωσε τη ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας αριθ.156 «για την ισό-

τητα ευκαιριών και µεταχείρισης των εργαζοµένων και των δύο φύλων : εργαζό-

µενοι µε οικογενειακές υποχρεώσεις». 

7. Το Π.∆. 41/2003 σχετικά µε µέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 

κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε 

συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 

8. Το Π.∆. 105/2003 για την προσαρµογή του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις 

της Οδηγίας 97/80/ΕΚ του Συµβουλίου της 15,12,1997 σχετικά µε το βάρος απο-

δείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω φύλου58. 

Άλλοι πρόσφατοι νόµοι που περιέχουν διατάξεις αναφερόµενες στην προ-

στασία της γυναικείας απασχόλησης είναι : 

1. Ο ν. 2639/1998 για τη ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων. 

2. Ο ν. 2874/2000 για την προώθηση της απασχόλησης. 

3. Ο ν. 3144/2003 για θέµατα εργασιακά, ασφαλιστικά, κανονικής άδειας, προστα-

σίας δεδοµένων εργαζοµένων κ.λπ. 

4. Ο ν. 3174/2003 για τη µερική απασχόληση και τις υπηρεσίες κοινωνικού χαρα-

κτήρα, απόσπαση εγκύων κ.λπ. 

5. Ο  ν. 3227/2004 για µέτρα αντιµετώπισης της ανεργίας.(∆ιεθνείς Συµβάσεις: Γε-

νική Γραµµατεία Ισότητας)59 
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6. Σηµαντικοί σταθµοί του γυναικείου κινήµατος 

Παρακάτω παρατίθενται σηµαντικές ηµεροµηνίες, σταθµοί του γυναικείου 

κινήµατος, όπου οι γυναίκες διεκδικούν την κατοχύρωση των δικαιωµάτων τους: 

Το 1908, 15.000 γυναίκες παρέλασαν στην πόλη της Νέας Υόρκης διεκδικώ-

ντας καλύτερα ωράρια, καλύτερες αµοιβές και δικαίωµα ψήφου. Η µεγάλη αναταραχή 

και ανισότητα κέντριζαν τις γυναίκες στο να γίνουν πιο ηχηρές και ενεργές. 

Στις 28 Φεβρουαρίου του1909 γιορτάζεται για πρώτη φορά η πρώτη ∆ιε-

θνής Ηµέρα της γυναίκας µε πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόµµατος της Αµερικής. 

Οι γυναίκες καθιέρωσαν να γιορτάζουν τη συγκεκριµένη µέρα κάθε τελευταία Κυριακή 

του Φεβρουαρίου. Αυτό συνεχίστηκε µέχρι και το 1913. 

Το 1910 η Σοσιαλιστική ∆ιεθνής σε συνεδρίαση της στην Κοπεγχάγη υιοθέ-

τησε την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. Πάνω από 100 γυναίκες από 17 χώρες ψή-

φισαν οµόφωνα την πρόταση και αργότερα τρεις από αυτές εκλέχθηκαν ως οι πρώ-

τες γυναίκες στο φινλανδικό Κοινοβούλιο. 

Στις 19 Μαρτίου του 1911 γιορτάστηκε στην Αυστρία, τη ∆ανία, τη Γερµανία 

και την Ελβετία η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας. Πάνω από ένα εκατοµµύριο γυναί-

κες, αλλά και άνδρες, παρεβρέθησαν και έκαναν εκστρατεία για τα δικαιώµατα των 

γυναικών στην εργασία, ψηφοφορία, εκπαίδευση κλπ. Ωστόσο, µια εβδοµάδα αργό-

τερα φωτιά κόστισε τη ζωή σε πολλές µετανάστριες εργάτριες, γεγονός που συντέ-

λεσε ώστε να δοθεί προσοχή στις συνθήκες εργασίας. 

Παραµονή του Α’ Παγκοσµίου πολέµου , γυναίκες από όλη την Ευρώπη 

συναθροίζονται στην εκστρατεία κατά του πολέµου. Την τελευταία Κυριακή του Φε-

βρουαρίου του 1917, γυναίκες από τη Ρωσία άρχισαν απεργία για το «ψωµί και την 

ειρήνη» ως αντίδραση στο θάνατο των 2 εκατοµµυρίων στρατιωτών στον πόλεµο. Οι 

γυναίκες συνέχισαν να απεργούν µέχρι που τέσσερις µέρες αργότερα ο Τσάρος ανα-

γκάστηκε να παραιτηθεί και η προσωρινή κυβέρνηση χορήγησε στις γυναίκες το δι-

καίωµα ψήφου. (Η µνηµειώδης απεργία έγινε στις 23 Φεβρουαρίου, σύµφωνα µε το 

Ιουλιανό ηµερολόγιο, ενώ στο Γρηγοριανό είναι στις 8 Μαρτίου). 

Από το 1918 έως και το 2007 τα Ηνωµένα Έθνη οργάνωναν µια ετήσια διά-

σκεψη για να προασπίσουν τα δικαιώµατα των γυναικών. Το 1975 ανακηρύχθηκε από 

τα Ηνωµένα Έθνη ως το «Έτος της Γυναίκας».Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου χιλιάδες εκ-

δηλώσεις διοργανώνονται σε όλο τον κόσµο, ενώ για πολλές χώρες η ∆ιεθνής Ηµέρα 

της Γυναίκας είναι επίσηµη αργία.60 
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7. ∆ιεθνείς Συµβάσεις 

Παρακάτω παρατίθενται παραδείγµατα εναρµόνισης της ελληνικής νοµο-

θεσίας µε τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε συµβάσεις διεθνών οργανι-

σµών, όπως: 

• Η ∆ιεθνής Σύµβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των µορφών διάκρισης κατά 

των γυναικών (CEDAW), που υπογράφτηκε από την Ελλάδα στις 2 Μαρτίου 

1982, κυρώθηκε νοµοθετικά από τη Βουλή χωρίς καµιά επιφύλαξη και έγινε νό-

µος του κράτους στις 30 Απριλίου 1983 (ν.1342/83). 

• Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (Συµβούλιο της Ευρώπης) µε τον οποίο δια-

σφαλίζονται χωρίς διάκριση φύλου όλα τα κοινωνικά δικαιώµατα, όπως εργα-

σία, προστασία µητρότητας, δικαίωµα για επαγγελµατικό προσανατολισµό και 

επαγγελµατική εκπαίδευση, προστασία της υγείας, δικαίωµα στην κοινωνική 

ασφάλιση κ.λπ, κυρώθηκε από τη χώρα µας µε το Νόµο 1426/84. 

• Με το Νόµο 1423/84 επικυρώνεται η 122η ∆ιεθνής Σύµβαση για την πολιτική της 

απασχόλησης, σύµφωνα µε την οποία λαµβάνονται µέτρα για την αντιµετώπιση 

της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν ερ-

γασία για όσους το επιθυµούν ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή και τη θρη-

σκεία. 

• Με το Νόµο 1424/84 επικυρώθηκε η 111η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας για τη διά-

κριση στην απασχόληση και στο επάγγελµα, η οποία απαγορεύει κάθε διάκριση 

που βασίζεται στη φυλή, στο φύλο, στη θρησκεία κ.λπ 

• Με το Νόµο 1302/83 κυρώθηκε η ∆ιεθνής Σύµβαση 103 που αναφέρεται στην 

προστασία της µητρότητας. 

• Με το Νόµο 1576/85 κυρώθηκε η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας 156/85 για την ισό-

τητα των ευκαιριών και την ίση µεταχείριση των εργαζοµένων και των δύο φύ-

λων, που αφορά ειδικότερα τους εργαζόµενους µε οικογενειακές υποχρεώσεις61. 

 

8. Νοµοθετικά Μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Παρακάτω αναφέρονται κάποιες βασικές οδηγίες και νοµοθετικά µέτρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των γυναικών και η προσαρµογή σε αυτά της ελληνικής 

νοµοθεσίας: 

• Η Συνθήκη της Ρώµης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότη-
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τας(άρθρο 119) αναφέρει ότι «κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει την εφαρµογή της 

αρχής της ισότητας των αµοιβών για όµοια εργασία µεταξύ εργαζοµένων αν-

δρών και γυναικών» (προσαρµογή στην ελληνική νοµοθεσία µε το Ν.1414/84) 

• Οδηγία 75/117 του 1975 µε την οποία τα κράτη µέλη της Κοινότητας υποχρεώνο-

νται να εφαρµόσουν την αρχή της ίσης αµοιβής για ίση εργασία µεταξύ ανδρών 

και γυναικών (προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας µε το Ν.1414/84) 

• Οδηγία 76/207 του 1976 µε την οποία εξασφαλίζεται η εφαρµογή της αρχής της 

ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απα-

σχόληση, την επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργα-

σίας (προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας µε τους Ν.1414/84, 1483/84, 

Π.∆.193/88, Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας του 1988,1993 κ.λ.π.) 

• Οδηγία 79/7 του 1978 µε την οποία προβλέπεται η προοδευτική εφαρµογή της 

αρχής της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέµατα κοινωνικής 

ασφάλισης (προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας µε τους Ν.1469/84, 

Ν.1902/90, Ν.2084/92, Ν. 1296/82, Ν.1759/88 κ.λ.π.) 

• Οδηγία 86/378 του 1986 µε την οποία προβλέπεται ίση µεταχείριση ανδρών και 

γυναικών στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης. 

• Οδηγία 86/613 του 1986 µε την οποία προβλέπεται η εφαρµογή της ίσης 

µεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, 

συµπεριλαµβανοµένης της γεωργικής, καθώς και τη προστασία της µητρότητας 

(προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας µε τους Ν.1541/85,1759/88,1790/88 

κ.λ.π.) 

• Οδηγία 92/85 του 1992 µε την οποία προβλέπεται η εφαρµογή µέτρων που απο-

βλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των γυναικών που εργάζο-

νται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, λοχείας, γαλουχίας (προσαρµογή της 

ελληνικής νοµοθεσίας µε τους Ν.1568/85, Ν.1483/84, Εθνική Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας 1993 κ.λ.π62. 

 

9. Προγράµµατα Κοινοτικής ∆ράσης για τις Γυναίκες 

Προκειµένου να βελτιωθεί η θέση της γυναίκας στην καθηµερινή ζωή, και 

ιδιαίτερα στο τοµέα απασχόλησης, το 1982 σχεδιάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και προωθούνται για εφαρµογή από τα κράτη µέλη πενταετή κοινοτικά προγράµµατα 

δράσης για την ισότητα των ευκαιριών. Τα συγκεκριµένα προγράµµατα είναι υψίστης 
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σηµασίας, ιδιαίτερα για τις γυναίκες της υπαίθρου και γενικότερα της περιφέρειας. 

Τα πενταετή προγράµµατα που µέχρι σήµερα έχουν εγκριθεί και εφαρµοστεί 

στις χώρες κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: 

1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 1982–1985: Με αυτό το πρόγραµµα αίρονται τα 

εµπόδια στη γυναικεία απασχόληση, προωθείται η ισότητα ευκαιριών στην αγορά ερ-

γασίας και αρχίζει η επαγγελµατική κατάρτιση των γυναικών. 

2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 1986–1990: Το συγκεκριµένο πρόγραµµα στοχεύει 

στην επίτευξη της ισότητας των ευκαιριών στην οικονοµική και πολιτιστική ζωή και στη 

καλύτερη εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων. 

3ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 1991–1995: Με αυτό το πρόγραµµα γίνεται ουσι-

αστική εφαρµογή και επέκταση της ισχύουσας νοµοθεσίας για την ισότητα ευκαιριών 

µεταξύ γυναικών και ανδρών, για την καλύτερη ένταξη των γυναικών στην αγορά ερ-

γασίας και γενικότερα τη βελτίωση της θέσης τους στην κοινωνία. 

4ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 1996–2000: Με απόφαση του Συµβουλίου της 

22ας ∆εκεµβρίου 1995 (95/593/Ε.Κ) θεσπίστηκε µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα κοινοτι-

κής δράσης για την ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών για την 5ετία 1996 

– 2000. Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί τη συνέχεια των τριών προηγούµενων προ-

γραµµάτων. Στόχος του είναι η βελτίωση της θέσης των γυναικών στη νοµοθεσία, 

στην αγορά εργασίας και στη λήψη αποφάσεων, αλλά η καινοτοµία του αφορά την 

εισαγωγή της έννοιας της ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων (ο 

συνδυασµός εργασιακού και οικογενειακού βίου, η άσκηση των δικαιωµάτων ισότη-

τας κ.λπ.), τόσο ως κατευθυντήριας αρχής όσο και ως στόχου, όπως ορίζεται στα 

άρθρα 2 και 3 της σχετικής απόφασης του Συµβουλίου. 

5ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 2001–2005: Με απόφαση του Συµβουλίου της 

20ης ∆εκεµβρίου 2000 (2001/51/ΕΚ) θεσπίστηκε πρόγραµµα κοινής δράσης σχετικά µε 

την «Κοινοτική Στρατηγική για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών» για τη 5ετία 

2001 – 2005. Ο σκοπός του προγράµµατος αυτού (άρθρο 1) είναι η προαγωγή της 

ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών κυρίως µε τη στήριξη της κοινοτικής στρατηγι-

κής – πλαίσιο. Η κοινοτική στρατηγική – πλαίσιο (άρθρο 2) καλύπτει όλες τις κοινοτικές 

πολιτικές και δράσεις, οι οποίες αποβλέπουν στην επίτευξη της ισότητας των δύο φύ-

λων, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών ενσωµάτωσης της διάστασης του φύλου 

και των ειδικών δράσεων που απευθύνονται στις γυναίκες. Το πρόγραµµα συντονίζει, 

υποστηρίζει και χρηµατοδοτεί την εφαρµογή δραστηριοτήτων στους τοµείς παρέµβα-

σης, της κοινοτικής στρατηγικής – πλαίσιο στον τοµέα της ισότητας, που είναι η οικο-
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νοµική ζωή, η ίση συµµετοχή και εκπροσώπηση τα κοινοτικά και ατοµικά δικαιώµατα, 

οι γυναικείοι και ανδρικοί ρόλοι και στερεότυπα. Ένας από τους βασικούς στόχους 

του προγράµµατος (άρθρο 3) είναι η προαγωγή και η διάδοση των αξιών και των 

πρακτικών, οι οποίες αποτελούν τα θεµέλια της ισότητας των δύο φύλων.63 

 

10. Ισότητα των φύλων 

Η ισότητα των φύλων αποτελεί τον κύριο σκοπό και τη βασική επιδίωξη της 

κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρείται απαραίτητη συνιστώσα 

για την κοινωνική της συνοχή και την οικονοµική της ανάπτυξη. Η νοµοθεσία για την 

ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί ισχυρά κατοχυρωµένο και αναπόσπα-

στο µέρος του κοινωνικού κεκτηµένου. Η Ε.Ε. έχει από παλιά µία υφιστάµενη δέσµευση 

για την προώθηση της ισότητας, η οποία εγγράφεται στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιω-

µάτων. 

Με σχετικά πρόσφατη αναθεώρηση του, ψηφίστηκε το 2005 από το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο και ορίζει µε το άρθρο 23, πώς «η ισότητα αντρών και γυναικών 

πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τοµείς, µεταξύ άλλων στην απασχόληση, την 

εργασία και τις αποδοχές. Η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει την διατήρηση ή την θέ-

σπιση µέτρων που αποβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα υπέρ του υποεκπροσωπούµε-

νου φύλου»64. Προκείµενου να εξασφαλιστεί εµπράκτως η πλήρη ισότητα µεταξύ αν-

δρών και γυναικών στην εργασία, η αρχή της ίσης µεταχείρισης δεν εµποδίζει τα 

κράτη µέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν µέτρα που αποβλέπουν ειδικά πλεονε-

κτήµατα, τα οποία διευκολύνουν το λιγότερο εκπροσωπούµενο φύλο να συνεχίσει µια 

επαγγελµατική δραστηριότητα ή να προλαµβάνουν ή να αντισταθµίζουν τα µειονε-

κτήµατα στην επαγγελµατική σταδιοδροµία. Επιπρόσθετα, αναφέρεται στο δικαίωµα 

από την απόλυση για λόγους που συνδέονται µε τη µητρότητα, καθώς και στο δικαί-

ωµα αµειβόµενης άδειας µητρότητας και γονικής αδείας µετά την γέννηση ή την υιο-

θεσία παιδιού. 

Στην Ε.Ε. οι ανισότητες στον τοµέα της απασχόλησης των γυναικών δηλώ-

νονται από την έλλειψη αναγνώρισης της αξίας της γυναικείας εργασίας από το κοι-

νωνικό σύνολο, την ανισότητα στην υµιαπασχόληση, η οποία αποτελεί την κύρια 

απασχόληση τους, όπως και την σιωπηρή αποδοχή της ανεργίας. Συγκεκριµένα, τα 

ποσοστά της ανεργίας µεταξύ 15-25 χρονών ανέρχονται στο 25% έναντι του 18,2% 

των νέων ανδρών, ενώ τα ποσοστά της απασχόληση των γυναικών ανέρχονται στο 
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51,2% συγκριτικά µε το 70,8% των ανδρών. Από διάφορες έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι 

χώρες µε υψηλό βαθµό γυναικείας απασχόλησης, όπως η Βόρεια Ευρώπη, εµφανί-

ζουν χαµηλά ποσοστά ανεργίας. Αντίθετα, χώρες µε απασχόληση που δεν ξεπερνά 

το 40-50%, σαν τη Νότια Ευρώπη, εµφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας. 

Επιπρόσθετα, σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ το ποσοστό απασχόλησης των 

γυναικών είναι χαµηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Όπως όµως προκύπτει 

από τα ίδια τα στοιχεία του, το χάσµα αυτό έχει µειωθεί σηµαντικά σε όλες τις χώρες-

µέλη του, εκτός από την Τουρκία, την Τσεχία, την Φιλανδία και την Σουηδία. Στην Ελ-

λάδα το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ανέρχεται στο 45% του συνολικού 

ενεργού πληθυσµού και οµοίως κάτω από το 50% είναι η απασχόληση των γυναικών 

σε Τουρκία, Μεξικό, Ισπανία, Ιταλία και Πολωνία, ενώ ποσοστό πάνω από 70% εµφανί-

ζουν η Νορβηγία, η Ισλανδία, η ∆ανία, η Σουηδία και η Ελβετία65. 

Όσον αναφορά την αυτοαπασχόληση των γυναικών, η Ελλάδα, η Ιταλία, η 

Κορέα και το Μεξικό έχουν το υψηλότερο ποσοστό, ενώ η Νορβηγία, οι Ηνωµένες Πο-

λιτείες και η Γαλλία έχουν το χαµηλότερο. Στους άνδρες διαπιστώνεται ότι το ποσοστό 

αυτό είναι δύο φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των γυναικών και εµφανίζεται 

στην Τουρκία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα και την Ιρλανδία, ενώ στο Μεξικό, στη Γαλλία 

και τον Καναδά η διαφορά είναι µικρότερη. ∆ηλαδή όσο πλουσιότερη είναι µία χώρα 

τόσο χαµηλότερο είναι το µερίδιο των γυναικών και των ανδρών στην αυτοαπασχό-

ληση. 

Στην Ελλάδα, σχετικά µε την ανισότητα της εργασίας, στοιχεία της Eurostat 

αποκαλύπτουν ότι η γυναίκα αµείβεται µόνο µε το 68% της αµοιβής των ανδρών και 

καθώς περνά ο καιρός, η διαφορά γίνεται όλο και µεγαλύτερη. Αυτό οφείλεται στο γε-

γονός ότι οι γυναίκες καταλαµβάνουν συνήθως θέσεις µε µικρές αµοιβές, ακόµη και 

όταν διαθέτουν περισσότερα προσόντα από τους άνδρες. Επίσης, δεν συµµετέχουν 

εύκολα σε επαγγέλµατα που έχουν σχέση µε νέες τεχνολογίες ή µε την διεύθυνση επι-

χειρήσεων. Σήµερα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 75% µε σηµαντικές αποκλίσεις 

ανάµεσα στους διάφορους κλάδους. Ο ΟΗΕ προσθέτει ότι το 75% της µη αµειβόµε-

νης εργασίας στην Ελλάδα, καλύπτεται από γυναίκες, όπως και η συντριπτική πλειο-

νότητα του καθεστώς µερικής απασχόλησης ή άλλων άτυπων και άστατων µορφών 

εργασίας. Ειδικότερα, στον τουρισµό προτιµούνται οι γυναίκες από τους άνδρες και οι 

αµοιβές τους κατά µέσο όρο εµφανίζονται υψηλότερες66. 

Και τα ποσοστά των πτυχιούχων διαφορετικού φύλου στον τοµέα της εκ-
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παίδευσης είναι ανάλογα. ∆ηλαδή, γυναίκες µε ανώτερη ή ανώτατη ή µεταπτυχιακή 

εκπαίδευση φτάνουν σε ποσοστό 37%, υψηλότερο από το 34% των ανδρών. Όµως, η 

συµµετοχή τους σε θέσεις διευθυντικών στελεχών είναι µόλις 4,9%, εξειδικευµένων 

υπαλλήλων 22,3% και ένα 32,5% σε θέσεις προϊσταµένων. 

Η ανισότητα των δύο φύλων αντικατοπτρίζεται και σε άλλες πτυχές της ερ-

γασιακής ζωής: 

1. Οι γυναίκες απολύονται πιο εύκολα από ότι οι άνδρες εργαζόµενοι. 

2. Καθυστερούν περισσότερο στην εύρεση πρώτης  εργασίας. Σύµφωνα µε  στοι-

χεία  της  ΕΣΥΕ,  το 2000 οι γυναίκες αποτελούσαν µόνο το 32% των νέων εργα-

ζοµένων, ηλικίας 15-19. 

3. Οι γυναίκες αµείβονται λιγότερο από τους άνδρες, ανεξάρτητα από το επάγ-

γελµα που ασκούν, όπως για παράδειγµα, το 1999 οι Ελληνίδες έλαβαν µόνο το 

76,2% του µισθού των ανδρών67. 

Συµπερασµατικά προκύπτει, ότι η πραγµατική ισότητα των ευκαιριών προ-

ϋποθέτει συγκεκριµένες ενέργειες, µέτρα και ρυθµίσεις υπέρ των γυναικών, ώστε να 

αρθούν εν µέρει οι επιβαρυντικοί παράγοντες που απορρέουν από τον αυξηµένο 

ρόλο τους στη σφαίρα της αναπαραγωγικής εργασίας, από τη διπλή παρουσία τους 

στο χώρο της αναπαραγωγής και της παραγωγής. 

Τέτοια µέτρα είναι: α) ειδικής προστασίας, β) σεβασµού της προσωπικότη-

τας, γ) ελέγχου των όρων απόδοσης, επιµόρφωσης και ανάδειξης των εργαζοµένων 

γυναικών, δ) βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους, ε)  µείωση του χρόνου εργα-

σίας τους χωρίς µείωση των αποδοχών, στ) ανάδειξη του ρόλου και των ευθυνών της 

πατρότητας στις σύγχρονες κοινωνίες, ζ) κάλυψης των αναγκών και των δύο γονέων 

σε παιδικούς σταθµούς, κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, σε δίκτυα οικια-

κής υποστήριξης, σε ειδικές καταναλωτικές υπηρεσίες κ.ά.68. 

Αυτά τα µέτρα θα ωφελήσουν τις γυναίκες, αφιερώνοντας περισσότερο 

χρόνο στην εργασίας τους και την επαγγελµατική τους ανέλιξη, αλλά και περισσότερο 

χρόνο για τον εαυτό τους, την κοινωνική τους παρουσία και συµµετοχή, δηλαδή για 

την άσκηση δικαιωµάτων που τυπικά τουλάχιστον ανήκουν σε κάθε πολίτη της χώ-

ρας. Παράλληλα, θα ανοίξουν και στους δύο γονείς δρόµο για ένα πιο ισόρροπο κα-

ταµερισµό των οικογενειακών ευθυνών και της αναπαραγωγικής εργασίας, χωρίς τον 

οποίο είναι ίσως άσκοπο και άστοχο να αναφέρεται η ισότητα δικαιωµάτων και ευκαι-

ριών ανάµεσα στα δύο φύλα. 
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10.1. Το Νοµικό Πλαίσιο για την Ισότητα των Φύλων στην Ελλάδα 

Ως κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει υπογράψει και 

επικυρώσει τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ε.Ε. το 2000. Το άρθρο 20 του 

Χάρτη έχει τίτλο «ισότητα ενώπιον του νόµου» και ορίζει ότι «όλοι είναι ίσοι ενώπιον του 

νόµου» . 

Η ισότητα των ανδρών και των γυναικών είναι εγγυηµένη από το Ελληνικό 

Σύνταγµα, τους νόµους και τις υποχρεώσεις της χώρας όπως προκύπτουν από τις 

διεθνείς συνθήκες. Το νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα σχετικά µε την ισότητα των φύλων 

και την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων εναντίων των γυναικών θεσπίστηκε 

για πρώτη φορά µε το Σύνταγµα του 1975 στο άρθρο 4 και όρισε ότι, οι Έλληνες και οι 

Ελληνίδες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου, µε ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Με τη 

συνταγµατική αυτή διάταξη, µια σειρά νόµων έχουν θεσπιστεί και τεθεί σε ισχύ από το 

1981 µέχρι σήµερα και σχετίζονται µε τις οικογενειακές σχέσεις, την απασχόληση, την 

εκπαίδευση, την κοινωνική ασφάλιση και την διακριτική µεταχείριση. 

Η αναθεώρηση του Συντάγµατος πραγµατοποιήθηκε το 2001. Και ορίζει µε 

το άρθρο 116 ότι τα θετικά µέτρα που λαµβάνονται στην απαραίτητη έκταση για την 

πραγµατική εφαρµογή της αρχής της ισότητας δεν αποτελούν διάκριση που να βασί-

ζεται στο φύλο. Παράδειγµα αποτελούν τα µέτρα για την προστασία της µητρότητας. 

Ενώ µε το άρθρο 31 ορίζεται, ότι η Ελληνική υπηκοότητα δεν πηγάζει µόνο από τον 

πατέρα, αλλά και από την µητέρα. Τέλος µε το άρθρο 25 ορίζονται τα ανθρώπινα δι-

καιώµατα εγγυηµένα από το κράτος. 

Επίσης η Ελλάδα είναι ένα από 22 κράτη των Ηνωµένων Εθνών που έχει 

υπογράψει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Συνθήκης του ΟΗΕ «Για την εξάλειψη 

όλων των µορφών διακρίσεων εναντίων των γυναικών». Με το πρωτόκολλο αυτό επι-

βεβαιώνεται η πίστη στα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, στην αξιοπρέπεια, στην 

αξία του ατόµου, στα ίσα δικαιώµατα ανδρών και γυναικών και στην απαγόρευση 

οποιασδήποτε διάκρισης µε βάση το φύλο. Πιο πρόσφατα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 

105/2003, η Ελληνική νοµοθεσία προσαρµόστηκε στην οδηγία 97/80/ΕΕ σχετικά µε το 

βάρος της απόδειξης σε άµεσες και έµµεσες περιπτώσεις διακρίσεων λόγω φύλου69. 

 

10.2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ισότητα των Φύλων 

Στη Συνθήκη του Άµστερνταµ το 1997, τέθηκε το θέµα της γυναικείας απα-
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σχόλησης στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Οι κοινές κατευθυντήριες γραµ-

µές της συνοψίζονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: 

A. τη βελτίωση της απασχολησιµότητας 

B. την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας 

Γ. την ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των 

εργαζοµένων 

∆.  και την ενδυνάµωση των µέτρων για την ισότητα των φύλων. 

Η αναγόρευση των ίσων ευκαιριών ως τέταρτου πυλώνα των κατευθυντή-

ριων γραµµών, για την πολιτική της απασχόλησης αποτελεί την πρώτη πράξη της δι-

αδικασίας ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλους τους το-

µείς της πολιτικής, η οποία αποτελούσε δέσµευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από 

το 1996. Τέλος, το 1999 γίνεται υποχρεωτική η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου 

και στους υπόλοιπους τρεις πυλώνες της εθνικής πολιτικής για την απασχόληση. 

Κάθε χρόνο οι κατευθυντήριες αυτές γραµµές µεταφέρονται στα εθνικά 

σχέδια δράσης για την απασχόληση των κρατών-µελών. Ελέγχονται από την Επι-

τροπή και το Συµβούλιο και τα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται στην κοινή έκθεση 

απασχόλησης. Τα συµπεράσµατα αυτών των εκθέσεων µπορούν να επιφέρουν αλ-

λαγές στις κατευθυντήριες γραµµές και τις συστάσεις για τις πολιτικές απασχόλησης 

συγκεκριµένων κρατών-µελών. Οι βασικοί άξονες περιλαµβάνουν µέτρα που χρηµα-

τοδοτούνται από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και θέτουν την προώθηση της 

απασχόλησης ως βασικό µέσο της επιδιωκόµενης κοινωνικής συνοχής σε εθνικό επί-

πεδο. Από την αποτίµηση τους παρατηρείται σε γενικές γραµµές, ότι έχει αυξηθεί η πα-

ρουσία των γυναικών στις πολιτικές απασχόλησης και έχουν προωθηθεί θέµατα ισό-

τητας των φύλων στην πλειονότητα των κρατών-µελών70. 

Ο Ευρωπαϊκός στόχος για την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης είναι 

σε ποσοστό 60% µέχρι το έτος 2010 και επιβάλλει αποφασιστικά άλµατα για τη διευκό-

λυνση της εισόδου και την παραµονή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η στρα-

τηγική της χρειάζεται να επικεντρωθεί στην καταπολέµηση των παραγόντων, οι οποίοι 

ευθύνονται για τη καθήλωση των γυναικών σε θέσεις εργασίας χωρίς δυνατότητες 

εξέλιξης, µε χαµηλές αµοιβές, µειωµένες προσδοκίες και προοπτικές επαγγελµατικής 

εξέλιξης, ή µε απλήρωτη και µη αναγνωρισµένη εργασία. Αναγνωρίζεται, ότι η υποδεέ-

στερη θέση των γυναικών, τόσο στην κοινωνία όσο και στην εργασία ειδικότερα, 

οφείλεται στην άνιση κατανοµή της εξουσίας και στον προκαθορισµό των ρόλων 
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ανάµεσα στα δύο φύλα, ο οποίος αποτελεί τη νοµιµοποιητική βάση των διακρίσεων. 

Η ισότητα στο επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύεται σε θεσµικό επίπεδο 

από τις διατάξεις του Συντάγµατος της Ε.Ε. και αποτυπώνεται ως αξία, ενώ παράλ-

ληλα παραµένει ένας από τους στόχους της όπως έχει ήδη κατοχυρωθεί από την 

Συνθήκη του Άµστερνταµ. Η ενσωµάτωση του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων στο 

Ευρωπαϊκό Σύνταγµα συνιστά ένα νοµικά δεσµευτικό κείµενο για τους θεσµούς, τα 

όργανα και τα κράτη-µέλη της Ένωσης, το οποίο συµβάλλει στην προώθηση των δι-

καιωµάτων των γυναικών και κατοχυρώνει την οριζόντια διάσταση της ισότητας των 

ανδρών και των γυναικών και της καταπολέµησης των διακρίσεων λόγω φύλου.71 

Παρά το γεγονός όµως ότι η ισότητα επικεντρώνεται στη θέση των γυναι-

κών στην οικονοµία, µόνο σε λίγες περιπτώσεις οι γυναίκες έχουν επιτύχει την ισοτιµία 

µε τους άνδρες, σε Ελλάδα και Ευρώπη και διατυπώνονται οι εξής προτάσεις: 

• Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών µειώνεται όταν έχουν παιδιά, ενώ το 

αντίθετο ισχύει για τους άνδρες  

• Ο επαγγελµατικός διαχωρισµός παραµένει κύριο πρόβληµα για την Ε.Ε. Ακόµη 

και οι χώρες εκείνες, στις οποίες οι γυναίκες έχουν επιτύχει υψηλά ποσοστά απα-

σχόλησης, διαθέτουν διαχωρισµένες επαγγελµατικές δοµές. 

•  Η διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης µεταξύ ανδρών και γυναικών ανέρχεται 

περίπου στο 20%. 

• Η αµοιβή των γυναικών ως γνωστών, είναι µικρότερη από των ανδρών για την 

ίδια ή για της ίσης αξίας εργασία. Στον ιδιωτικό τοµέα οι µισθολογικές διαφορές 

είναι µεγαλύτερες από τον δηµόσιο, ενώ διαρθρωτικοί παράγοντες όπως η ηλι-

κία, το επάγγελµα και ο τοµέας των δραστηριοτήτων δεν φαίνεται να συµβάλ-

λουν στη µείωση της διαφοράς 

• Σχεδόν σε όλα τα κράτη-µέλη το ποσοστό ανεργίας των γυναικών παραµένει 

υψηλότερο από των ανδρών, ενώ η µακροχρόνια ανεργία πλήττει περισσότερο 

τις γυναίκες72. 

Με δεδοµένη αυτή την κατάσταση, οι ενέργειες για την προώθηση της ισό-

τητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών, έχουν ως σκοπό την αξιοποίηση των 

ανθρώπινων πόρων, καθώς και την κινητοποίηση εναλλακτικών λύσεων αναφορικά 

µε την ποιότητα ζωής των ανδρών και γυναικών πολιτών. Οι ενέργειες αυτές στοχεύ-

ουν στο να συµβάλλουν στην ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργα-

σίας, αλλά και στη διευκόλυνση της ενσωµάτωσης της γυναικείας οπτικής σε µια 
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σειρά από τοµείς που παραδοσιακά θεωρούνται ανδρικοί και αφορούν την προσαρ-

µογή του εργατικού πλαισίου, την κατάρτιση, την χρηµατοδότηση και την ευαισθητο-

ποίηση, κυρίως για τη δηµιουργία, τη βελτίωση και την ανάπτυξη των γυναικείων επι-

χειρήσεων, αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών για παιδιά, ηλικιωµένους και ασθε-

νείς. 

Οι βασικοί στόχοι της Κοινότητας για την απασχόληση και την κοινωνική 

πολιτική, προσανατολίζονται στην εξασφάλιση της οικονοµικής και κοινωνική εξέλι-

ξης, στην προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας, στη µείωση 

των ανισοτήτων, στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή και στη µείωση των διαφο-

ρών ανάπτυξης και βιοτικού επιπέδου. 

Η ισότητα των ευκαιριών αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα για τη βιώ-

σιµη ανάπτυξη, ιδίως στους τοµείς όπου η ανισότητα αυτή είναι περισσότερη έντονη 

στις αναπτυσσόµενες χώρες, δηλαδή: 

• της απασχόληση και των οικονοµικών δραστηριοτήτων, γιατί οι περισσότερες 

γυναίκες εργάζονται σε άτυπους κλάδους, µε χαµηλό εισόδηµα και παραγωγικό-

τητα, δυσχερείς συνθήκες εργασίας και περιορισµένη ή µη υπάρχουσα κοινωνική 

πρόνοια 

• της διακυβέρνησης, γιατί σε αρκετές χώρες οι γυναίκες είναι περιθωριοποιηµένες 

όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. Για να προστατευθούν τα θεµελιώδη δικαιώ-

µατα των γυναικών, η νοµοθεσία η οποία διασφαλίζει την ισότητα των δικαιωµά-

των των φύλων πρέπει να τεθεί σε πραγµατική εφαρµογή 

• της πρόσβασης στην εκπαίδευση, όπου οι διακρίσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών 

συνδέονται κυρίως µε τα καθηµερινά οικιακά καθήκοντα που επιβάλλονται στις 

γυναίκες 

• του τοµέα της υγείας, γιατί οι γυναίκες έχουν περιορισµένη πρόσβαση στις βασικές 

υγειονοµικές υπηρεσίες, ειδικότερα όσον αφορά την αναπαραγωγή και την σε-

ξουαλική ζωή 

• της βίας κατά των γυναικών73. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές πρόοδοι για 

την επίτευξη της ισότητας των φύλων στον τοµέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη. 

Η τελευταία αποτελεί ολοένα και περισσότερο µέρος του διαλόγου µε τις χώρες εταί-

ρους, καθώς και των διαβουλεύσεων της Ε.Ε. µε την κοινωνία των πολιτών. Άλλωστε, 

πραγµατοποιήθηκαν πρόοδοι κατά την εφαρµογή σχεδίων και προγραµµάτων για 
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την ισότητα και για την ενίσχυση των ικανοτήτων των κρατών µελών. 

Όµως, η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι παραµένουν ορισµένες προκλήσεις σε 

ότι αφορά: 

• την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας, ιδίως στην περίπτωση της κατάργησης 

των ανισοτήτων µεταξύ κοριτσιών και αγοριών στην πρωτοβάθµια και δευτερο-

βάθµια εκπαίδευση 

• η ύπαρξη εµποδίων πολιτιστικής και κοινωνικής φύσεως, που σχετίζονται µε τις 

παραδοσιακές κοινωνικές δοµές, οι οποίες δεν ευνοούν την τροποποίηση της 

παραδοσιακής κατανοµής της εξουσίας µεταξύ ανδρών και γυναικών  

• την πλήρη ένταξη της ισότητας των φύλων στις στρατηγικές που αφορούν τις 

χώρες και κατά την εφαρµογή της συνεργασίας για την ανάπτυξη της Ε.Ε. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή τονίζει τη σηµασία της ορθότητας των δράσεων 

συνεργασίας για την ανάπτυξη από τις ίδιες τις γυναίκες δικαιούχους, µέσω της συµ-

µετοχής τους στις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚΠ) και στις οργανώ-

σεις µε κοινοτική βάση. Επίσης, η Ε.Ε. οφείλει ειδικότερα να ενθαρρύνει την ανάδειξη 

των ΟΚΠ, οι οποίες υποστηρίζουν την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών εκεί που 

δεν υφίστανται και να διασφαλίσει την ενθάρρυνση των ικανοτήτων των υφιστάµενων 

ΟΚΠ.74 

 

10.3. Τα δικαιώµατα των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώµατα 

Η ισότητα των φύλων αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικουµενικών 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών και πρέπει να εξασφαλίζε-

ται. Η πραγµατικότητα όµως δείχνει, ότι η πλήρης απόλαυση ίσων δικαιωµάτων από 

τις γυναίκες υπονοµεύεται σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής, πολιτικής και κοινω-

νικής ζωής. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως, στις αποκλείσεις που υπάρχουν ανά-

µεσα στις εθνικές νοµοθεσίες, τις αποφάσεις και τις ρυθµίσεις των εθνικών οργάνων. 

Επιπλέον, πολλές γυναίκες αντιµετωπίζουν τη διάκριση και λόγω παραγόντων που 

οφείλονται στη φυλή, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την κοινωνικοοικονοµική τους θέση 

κ.ά. 

Η 4η Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τις γυναίκες επιβεβαίωσε ότι η εξασφάλιση 

της ισότητας θα επιτευχθεί κυρίως, µε την πλήρη εφαρµογή των ρυθµίσεων που σχε-

τίζονται µε τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ειδικότερα µε την εφαρ-

µογή της Σύµβασης για την εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης κατά των γυναικών75. 
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11. Επισκόπηση της Νοµοθεσίας και των Πολιτικών για τα Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα 

των Γυναικών της Υπαίθρου στην Ελλάδα 

Αυτή η επισκόπηση θα µελετήσει το ελληνικό νοµικό πλαίσιο και τις πολιτι-

κές τις σχετικές µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα των γυναικών της υπαίθρου. 

Αρχικά θα πρέπει να διασαφηνισθεί ο όρος «γυναίκα της υπαίθρου» κα-

θώς άλλοτε αναφέρεται στις αγρότισσες και άλλοτε σε όσες γυναίκες ζουν σε αγροτι-

κές περιοχές ή και χρησιµοποιείται χωρίς διαχωρισµό. Στην παρούσα επισκόπηση ο 

όρος «γυναίκες της υπαίθρου» αναφέρεται σε όλες τις γυναίκες που ζουν και/ή εργά-

ζονται σε αγροτικές περιοχές. Η ελληνική νοµοθεσία φαίνεται να κάνει µια διάκριση 

µεταξύ των γυναικών της υπαίθρου και των αγροτισσών στο βαθµό που συγκεκριµέ-

νοι νόµοι και µέτρα αναφέρονται στις γυναίκες αγρότισσες, όπως π.χ. διατάξεις για 

την συµµετοχή των γυναικών σε γεωργικούς συνεταιρισµούς ή για παροχές µητρότη-

τας και αγροτικής σύνταξης. 

Οι αγροτικές περιοχές περιλαµβάνουν τους ανθρώπους, το έδαφος και 

άλλους πόρους. Η «ύπαιθρος» είναι µια εδαφική έννοια, βασισµένη στη χρήση εδά-

φους και στα σχέδια ή τα προγράµµατα για τις διαφορετικές χρήσεις του εδάφους. 

«Αγρότισσα» κατά την ελληνική νοµοθεσία θεωρείται η γυναίκα που κατοικεί σε µια 

αγροτική περιοχή (αποκαλούµενη, γεωργική περιοχή) ανεξάρτητα από το επάγγελµά 

της. Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται στην µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 

1994, «Η συµβολή των γυναικών στην οικονοµία και η κατάσταση στις αγροτικές πε-

ριοχές», αγρότισσες θεωρούνται εκείνες οι γυναίκες που ζουν και εργάζονται στις 

αγροτικές περιοχές χωρίς να ταυτίζονται οι γυναίκες τις υπαίθρου µε τις γυναίκες 

αγρότισσες.76 

Ο βαθµός αστικοποίησης ή και «υπαιθροποίησης» µετριέται σύµφωνα µε 

την αρχή του πληθυσµού. Ο αγροτικός πληθυσµός, σύµφωνα µε τον ορισµό της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, «περιλαµβάνει τον πληθυσµό των δήµων και κοινοτή-

των, των οποίων ο πολυπληθέστερος οικισµός έχει λιγότερους από 2.000 κατοίκους, 

εκτός αυτών που ανήκουν στα πολεοδοµικά συγκροτήµατα. Ο χαρακτηρισµός του 

συνόλου του πληθυσµού του δήµου ή της κοινότητας ως αστικού, ηµι-αστικού ή 

αγροτικού, έχει βασιστεί στη συγκέντρωση πληθυσµού του πολυπληθέστερου οικι-

σµού του δήµου ή της κοινότητας (δηλαδή δεν λαµβάνεται υπόψη ο διασπαρµένος 

πληθυσµός)».77 

                                                           
76 ΚΑΛΟΠΗΤΑ Β., 2003,  «Η γυναίκα της υπαίθρου στην Ελλάδα σήµερα», ΤΕΙ Πάτρας, σ. 7-8 
77 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ε.Σ.Υ.Ε.) (1991), σ . vii-viii 
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Η Ελλάδα είναι µια χώρα µε πολυάριθµα νησιά, νησίδες, ορεινές περιοχές 

και κοιλάδες που είναι πολιτιστικά και οικονοµικά διαφορετικές. Η συνολική έκταση της 

Ελλάδας είναι 131.957 τετραγωνικά χιλιόµετρα µε de facto πληθυσµό κατά την απο-

γραφή του 2001 τα 10.964.020 κατοίκους. Η διαίρεση της χώρας δεν είναι µόνο αυτή 

του βορρά-νότου αλλά και µια διάκριση νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Οι υπο-

δοµές µεταφορών, παροχής υγείας και η πολιτιστική παραγωγή ποικίλλουν µεταξύ 

των αστικών, ηµι-αστικών και αγροτικών περιοχών µε τις τελευταίες να βιώνουν ένα 

χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο. 

Η γεωργία, ο πρωτογενής τοµέας, αν και όχι πια κυρίαρχος µε οικονοµι-

κούς όρους, παραµένει σηµαντικός παράγοντας εθνικού πλούτου. Ο συνολικός 

πληθυσµός που απασχολείτο στην γεωργία το 1991 ήταν δύο εκατοµµύρια εννέα χι-

λιάδες δέκα τετρακόσιοι εξήντα έξι άνθρωποι (2.910.466) που αντιστοιχεί στο 28, 4% 

του συνολικού ελληνικού πληθυσµού 10.259.900. Ο οικονοµικά ενεργός πραγµατικός 

πληθυσµός ήταν 512.277 (άρρενες: 373.172 χιλιάδες, θήλεις: 139.105 χιλιάδες). Το 

1999, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χρησιµοποιη-

µένη γεωργική περιοχή ήταν 3.917.000 εκτάρια, ο αριθµός των αγροτεµαχίων 817.000 

ενώ οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις ήταν κατά µέσον όρο 43.000 τετραγωνικά µέτρα η 

εκµετάλλευση. Ο αριθµός των ατόµων που απασχολήθηκαν στην γεωργία, την δα-

σοπονία, το κυνήγι και την αλιεία, στην ίδια περίοδο, ήταν 624.000, ποσοστό 15, 8% 

του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 

2001, ο συνολικός απασχολούµενος πληθυσµός στη γεωργία είναι 591.669, ενώ ο οι-

κονοµικά ενεργός πληθυσµός φτάνει τις 542.839 χιλιάδες (άρρενες: 313.499 χιλιάδες, 

θήλεις: 229.340 χιλιάδες). Από το συνολικό πραγµατικό πληθυσµό των 10.964.020, ο 

αγροτικός πληθυσµός ανέρχεται σε 2.983.606. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην 4η & 5η Εθνική Έκθεση 

της Ελλάδας στην Επιτροπή Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των Μορφών 

∆ιακρίσεων εναντίων των Γυναικών, για την περίοδο 1994-2000, και βασισµένη σε πη-

γές του Υπουργείου Γεωργίας, οι αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από χαµηλά 

ποσοστά γεννητικότητας και έναν γηράσκοντα πληθυσµό εφόσον το 60% των αρχη-

γών γεωργικών επιχειρήσεων είναι άνω των 56 ετών και από εκείνους που απασχο-

λούνται µε τη γεωργία 62, 5% είναι άνω των 45 ετών. Αυτή την κατάσταση έχουν λάβει 

υπόψη στον προγραµµατισµό τους τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-

2006. «Τα εθνικά και περιφερειακά λειτουργικά προγράµµατα που συγχρηµατοδοτού-

νται από το ΕΤΓΚΕ (EAGGF) και την πρωτοβουλία Leader+ που υλοποιούνται στα 
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πλαίσια του ΙΙΙ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) στοχεύουν σε µια βιώσιµη και ολο-

κληρωµένη αγροτική ανάπτυξη µε ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Το 

2000 η γεωργική απασχόληση στην Ελλάδα ήταν 17%, µε µέσο µέγεθος εκµετάλλευ-

σης τα 4, 3 εκτάρια και ακαθάριστη γεωργική παραγωγή της τάξης του 8%. Το µικρό 

µέγεθος των αγροτεµαχίων, οι ανεπαρκείς δοµές, το χαµηλό επίπεδο δεξιοτήτων και 

ένας γηράσκων πληθυσµός, µε δεδοµένο ότι το 57% των ιδιοκτητών γης είναι άνω 

των 55 ετών, έχει επιπτώσεις στην απόδοση των γεωργικών δραστηριοτήτων»78 

Οι γυναίκες αγρότισσες µε δική τους εκµετάλλευση αντιπροσωπεύουν το 

25% όλων των αγροτών ενώ 14% αυτών είναι ηλικίας άνω των 55 ετών. Ένα από τα 

µέτρα που θα εφαρµοσθούν είναι ένα σχέδιο πρόωρης συνταξιοδότησης των ηλικιω-

µένων αγροτών που στοχεύει να ενθαρρύνει τους νέους αγρότες να αναλάβουν τις 

εκµεταλλεύσεις ούτως ώστε να καταπολεµηθεί η αστυφιλία. Η µετακίνηση πληθυσµών 

από τα µέσα της δεκαετίας του '50, από τις αγροτικές περιοχές προς τα αστικά κέντρα 

και τις ευνοηµένες περιοχές (κατά µήκος του άξονα Θεσσαλονίκης- Αθήνα - Πάτρα) 

είχε ως συνέπεια τη δραµατική µείωση του πληθυσµού. Η συγκέντρωση του πληθυ-

σµού στην ύπαιθρο είναι περίπου 20 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο, έναντι 77 

κατοίκων που είναι ο µέσος όρος της χώρας και περίπου 310 κατοίκων των αναπτυγ-

µένων περιοχών. Ο πληθυσµός αυτός ζει ως επί το πλείστον σε οικισµούς µε λιγότε-

ρους από 1000 κατοίκους, γεγονός που περιπλέκει την ανάπτυξη άλλων οικονοµικών 

τοµέων και κατά συνέπεια την δηµιουργία άλλων εναλλακτικών µορφών απασχόλη-

σης. Το δηµογραφικό πρόβληµα οφείλεται κυρίως στους προβληµατικούς όρους δι-

αβίωσης (έλλειψη µεταφορών, υποδοµών υγείας, κοινωνικών υπηρεσιών και 

πολιτιστικής παραγωγής ισοδύναµων µε αυτών των αστικών περιοχών) µε συνέπεια 

την αποδήµηση της νεώτερης γενιάς προς τις πόλεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι γυναί-

κες σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άντρες εγκαταλείπουν την ύπαιθρο χώρα 

στρεφόµενες προς τις µικρότερες κωµοπόλεις και τις πόλεις στην αγροτική περιφέ-

ρεια. Οι γυναίκες της υπαίθρου βιώνουν εντονότερα από ότι οι γυναίκες των αστικών 

περιοχών την πατριαρχία και τις ανισότητες δεδοµένου ότι οι αγροτικές κοινωνίες, 

λόγω της σχετικής αποµόνωσή τους, τείνουν να είναι παραδοσιακότερες στις αντιλή-

ψεις τους για τους ρόλους των φύλων79. 

 

11.1. Νοµικό πλαίσιο και πολιτικές δικαιωµάτων 

Η Ελλάδα, ως κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υπογράψει και 

                                                           
78 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, «Τα θεµελιώδη δικαιώµατα των γυναικών της υπαίθρου στην Ευρώπη, Ελλάδα: Νοµοθεσία και πολιτικές», 2005, σ. 3-4 
79 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, «Τα θεµελιώδη δικαιώµατα των γυναικών της υπαίθρου στην Ευρώπη, Ελλάδα: Νοµοθεσία και πολιτικές», 2005, σ. 5-8 
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επικυρώσει το Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000). 

Το Κεφάλαιο ΙΙΙ, Άρθρο 20 του Χάρτη τιτλοφορείται «ισότητα ενώπιον του νόµου» και 

ορίζεται ότι «όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόµου». Αυτή είναι µια αρχή που ενσωµατώνε-

ται στην ελληνική νοµοθεσία. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί µια συνοπτική 

ιστορία των σηµαντικότερων νοµοθετικών διατάξεων και των µέτρων που προωθούν 

την αρχή της ισότητας στην Ελλάδα. 

Η ισότητα των φύλων είναι εγγυηµένη από το ελληνικό σύνταγµα, τους νό-

µους, και τις υποχρεώσεις της χώρας που προκύπτουν από τις διεθνείς συνθήκες 

(ΟΗΕ, Συµβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση). Το νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

σχετικά µε την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων 

εναντίων των γυναικών θεσπίστηκε για πρώτη φορά στο Σύνταγµα του 1975 (άρθρο 

4 παράγραφοι 1 και 2) που όρισε ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ίσοι ενώπιον του 

νόµου και έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Βάσει αυτής της συνταγµατικής 

διάταξης µια σειρά νόµων έχουν ψηφισθεί και τεθεί σε ισχύ από το 1981 µέχρι σήµερα, 

σχετικοί µε τις οικογενειακές σχέσεις, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική 

ασφάλιση και µέχρι ενός σηµείου, της διακριτικής µεταχείρισης (λήψης θετικών µέτρων 

υπέρ των γυναικών). Το Σύνταγµα αναθεωρήθηκε το 2001. Το άρθρο 116 παράγρα-

φος 2 εγγυάται ότι τα θετικά µέτρα που λαµβάνονται στην έκταση απαραίτητη για την 

πραγµατική εφαρµογή της αρχής της ισότητας δεν αποτελούν διάκριση βασισµένη 

στο φύλο. Πρέπει να προσθέσουµε ότι τα µέτρα προστασίας της µητρότητας δεν 

αποτελούν διάκριση βασισµένη στο φύλο. Το άρθρο 31 του Συντάγµατος ορίζει ότι η 

ελληνική υπηκοότητα πηγάζει και από τη µητέρα όχι µόνο τον πατέρα. Το άρθρο 25 

παράγραφος 1 ορίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι εγγυηµένα από το κράτος. 

Η Ελλάδα είναι επίσης ένα από τα 22 κράτη µέλη των Ηνωµένων Εθνών που 

υπέγραψε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Συνθήκης του ΟΗΕ «Για την Εξάλειψη όλων 

των Μορφών ∆ιακρίσεων εναντίων των Γυναικών», (CEDAW), στις 10 ∆εκεµβρίου, 

1999. Το Πρωτόκολλο επιβεβαιώνει την πίστη στα θεµελιώδη ανθρώπινα δικαιώµατα, 

στην αξιοπρέπεια και την αξία του ατόµου καθώς επίσης και στα ίσα δικαιώµατα των 

ανδρών και των γυναικών και την απαγόρευση οποιασδήποτε διάκρισης βασισµένης 

στο φύλο. Πιο πρόσφατα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 105/2003, η ελληνική νοµοθεσία 

προσαρµόστηκε στην οδηγία 97/80/EΕ σχετικά µε το βάρος της απόδειξης σε άµεσες 

και έµµεσες περιπτώσεις διακρίσεων λόγω φύλου. Ένας νόµος που χρονολογείται 

από το 1999 που έθετε ποσόστωση 15% για τις γυναίκες ήθελαν να φοιτήσουν στις 

Σχολές της Αστυνοµίας και οποίος παραβίαζε την αρχή της ισότητας κρίθηκε από την 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης ότι πα-

ραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και είναι ασυµβίβαστος µε το κοινοτικό δί-

καιο. Κατόπιν αυτής της γνωµοδότησης το Ελληνικό Κοινοβούλιο αποφάσισε να υιο-

θετήσει µια τροποποίηση που καταργούσε την εν λόγω ποσόστωση. ∆υο περαιτέρω 

νοµοθετικές τροποποιήσεις, ο νόµος 3103/2003 σχετικά µε την είσοδο των γυναικών 

στις Σχολές της Αστυνοµίας και νόµος 3181/2003 σχετικά µε τις ειδικούς και συνορια-

κές φρουρούς ψηφίστηκαν το 2003 καταργώντας την άνιση µεταχείριση των γυναι-

κών. 

Όσον αφορά τις γυναίκες της υπαίθρου το Ελληνικό Σύνταγµα και οι νόµοι 

ισχύουν εξίσου για όλες τις γυναίκες αλλά επιπλέον υπάρχουν διατάξεις και συγκεκρι-

µένοι νόµοι που αφορούν ειδικά τις γυναίκες των περιοχών της υπαίθρου και ιδιαιτέ-

ρως τις αγρότισσες στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλειας και πρόνοιας. 

Η Κοινωνική Ασφάλεια-Κοινωνική Αρωγή καλύπτεται στα ακόλουθα άρθρα 

του Χάρτη των Θεµελιωδών δικαιωµάτων: 

Κεφάλαιο IV, Αλληλεγγύη, άρθρο 34, παράγραφος 1 για την κοινωνική 

ασφάλιση και Πρόνοια «1. Η ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα πρόσβασης 

στις παροχές κοινωνικής ασφάλειας και στις κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν 

προστασία σε περιπτώσεις όπως η µητρότητα, η ασθένεια, το εργατικό ατύχηµα, η 

εξάρτηση ή το γήρας, καθώς και σε περίπτωση απώλειας της απασχόλησης, σύµ-

φωνα µε τις λεπτοµερέστερες διατάξεις που ορίζονται στο κοινοτικό δίκαιο και τις εθνι-

κές νοµοθεσίες και πρακτικές. Άρθρο 35, Προστασία της υγείας. Κάθε πρόσωπο 

δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πρόληψη σε θέµατα υγείας και να απολαύει ιατρι-

κής περίθαλψης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές νοµοθε-

σίες και πρακτικές. Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων των πολιτικών και 

δράσεων της Ένωσης εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του αν-

θρώπου». Ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) µετατράπηκε µε τον Ν. 

2458/1997 σε ταµείο κύριας ασφάλισης προσφέροντας σε όλα τα µέλη του ανεξάρ-

τητα από το φύλο κοινωνική ασφάλιση. Με το νέο καθεστώς εκτός των παλαιών πα-

ροχών οι αγρότισσες έχουν τώρα µεταξύ άλλων τα ακόλουθα οφέλη: 

• Ελάχιστο ποσό σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο ή ατύχηµα 

• Αυτοτελή σύνταξη και το δικαίωµα στην σύνταξη όταν συµπληρωθούν 15 χρό-

νια ασφάλισης αντί για 25 µε την προϋπόθεση ότι έχουν φθάσει στην ηλικία των 

65 ετών 

• ∆ωρεάν νοσοκοµειακή περίθαλψη στην Ελλάδα (τρίτη κατηγορία) και στο εξωτε-
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ρικό εάν κριθεί απαραίτητο 

• Φαρµακευτική περίθαλψη (συµµετοχή 25%) 

• Πρόσθετες παροχές όπως πχ δαπάνες για αποκλειστική νοσοκόµα και βοηθη-

τικά θεραπευτικά µέσα. 

Σύµφωνα µε το νόµο 2459/1997 σχετικά µε τα οικογενειακά επιδόµατα οι 

αγρότισσες δικαιούνται: 

• Επιδόµατα µητρότητας 

• Επίδοµα τρίτου παιδιού το οποίο χορηγείται στην µητέρα 

• Μηνιαίο επίδοµα πολυτέκνων στη µητέρα µε τέσσερα παιδιά καθώς και στη 

χήρα ή διαζευγµένη ή άγαµη µε τρία παιδιά που χαρακτηρίζεται πολύτεκνη 

• Λειτουργία  έκτακτων  παιδικών   σταθµών   σε  περιόδους αυξηµένης   αγροτι-

κής δραστηριότητας 

Από το 1/1/2004, οι αγρότισσες δεν καταβάλλουν εισφορές στον ΟΓΑ µετά 

τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους και για ένα έτος για κάθε άλλο παιδί. 

Στα πλαίσια της ενίσχυσης των κοινωνικά ευπαθών οικογενειών χορηγείται 

επίδοµα, στις οικογένειες που κατοικούν σε ορεινές και µειονεκτούσες περιοχές. 

Οι αγρότισσες που απασχολούνται στη γεωργία µπορούν να συµµετέχουν 

στους γεωργικούς συνεταιρισµούς επί ίσοις όροις µε τους άνδρες καθώς επίσης να 

γίνουν µέλη κλαδικών ενώσεων. Ο νόµος 2810/2000 για τους αγροτικούς συνεταιρι-

σµούς ορίζει ότι προκειµένου να συσταθεί ένας συνεταιρισµός απαιτούνται µόνο 7 

αντί των 20 µελών, ένα θετικό µέτρο για τις γυναίκες. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί µπο-

ρούν να είναι πιο ευέλικτοι όσον αφορά την επιλογή της οικονοµικής δραστηριότητάς 

τους. Είναι επίσης σηµαντικό ότι το διαχειριστικό συµβούλιο εκλέγεται από τη γενική 

συνέλευση από κοινή λίστα. Τέλος, η έδρα του συνεταιρισµού µπορεί να είναι είτε η 

µεγαλύτερη είτε η µικρότερη περιοχή όπου ο συνεταιρισµός έχει την επιχείρησή του. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα καλό για τις γυναίκες δεδοµένου ότι µπορούν να ενώσουν τις δυ-

νάµεις τους στο πρώτο βασικό επίπεδο συνεργασίας και όχι στο ανώτερο επίπεδο της 

οµοσπονδίας. Σήµερα λειτουργούν πάνω από 71 γυναικείοι συνεταιρισµοί στον αγρο-

τικό χώρο80. 

 

11.2. Εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση 

Στο Κεφάλαιο ΙΙ, Ελευθερίες, το δικαίωµα στην εκπαίδευση καθιερώνεται 

στο Άρθρο 14, σύµφωνα µε το οποίο: 

                                                           
80 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, «Τα θεµελιώδη δικαιώµατα των γυναικών της υπαίθρου στην Ευρώπη, Ελλάδα: Νοµοθεσία και πολιτικές», 2005, σ. 9-12 
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1. «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην 

επαγγελµατική και συνεχή κατάρτιση εκπαίδευση. 

2. Το δικαίωµα αυτό περιλαµβάνει την ευχέρεια παρακολούθησης της υποχρεωτι-

κής εκπαίδευσης» 

Σχετική είναι και η διάταξη του Άρθρου 29, Κεφάλαιο IV, Αλληλεγγύη όπου 

καθιερώνεται το δικαίωµα της πρόσβασης στις υπηρεσίες εύρεσης εργασίας: «Κάθε 

πρόσωπο έχει δικαίωµα πρόσβασης σε δωρεάν υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας». 

Το δικαίωµα στην εκπαίδευση είναι πράγµατι θεµελιώδες δεδοµένου ότι είναι 

η βάση όχι µόνο για τη διανοητική και εξανθρωπισµένη ανάπτυξη του ατόµου αλλά 

και για την ανάπτυξη της κοινωνίας συνολικά. Το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσµού 

παίζει έναν σηµαντικό ρόλο στην κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική και οικονοµική ανά-

πτυξη της χώρας. 

Η διάσταση του φύλου στην εκπαίδευση είναι δύσκολο να υποτιµηθεί. Στο 

παρελθόν, οι γυναίκες κρατήθηκαν µακριά από την ανώτατη εκπαίδευση η οποία 

ήταν φέουδο των κυρίαρχων αρσενικών. Σήµερα στην Ελλάδα η κατάσταση έχει αλ-

λάξει καθώς οι στατιστικές δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν ίση πρόσβαση µε τους άν-

δρες όχι µόνο στην υποχρεωτική εκπαίδευση αλλά και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

αν και υπολείπονται στην απόκτηση µεταπτυχιακών τίτλων. Οι διακρίσεις στην εκπαί-

δευση δεν είναι πλέον ένα ποσοτικό ζήτηµα πρόσβασης στα διαφορετικά εκπαιδευτικά 

επίπεδα αλλά ποιοτική επιλογή της κατεύθυνσης επαγγέλµατος που χαρακτηρίζεται 

από τα στερεότυπα (αντρικά - γυναικεία επαγγέλµατα). Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι 

γυναίκες επιλέγουν επαγγέλµατα «φροντίδας» όπως τη διδασκαλία και την νοσηλευ-

τική και είναι σηµαντικά υπο-αντιπροσωπευόµενες στα «αντρικά» επαγγέλµατα όπως 

η εφαρµοσµένη µηχανική. Επειδή η εκπαίδευση έχει µια σαφή σύνδεση µε τις ευκαιρίες 

στην αγορά εργασίας και τις επαγγελµατικές θέσεις στην ιεραρχία της η άµεση ή έµ-

µεση διάκριση του φύλου έχει κατά συνέπεια αρνητικά αποτελέσµατα. 

Το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα σχετικά µε την εκπαίδευση είναι 

βασισµένο στο Σύνταγµα και µια σειρά νόµων (Ν.1342/83, Ν.1286/82, Ν.1304/82, 

Ν.2525/97, Ν.2621/98, κ.λ.π.) όπως και στις συνθήκες της ΕΕ, εντούτοις το πλαίσιο 

αυτό δεν εγγυείται ικανοποιητικά στην πράξη την κατάργηση των ανισοτήτων. Το Άρ-

θρο 16 παράγραφοι 1.2.3.4 του αναθεωρηµένου Συντάγµατος του 2001 ορίζει ότι όλοι 

οι Έλληνες έχουν δικαίωµα στην εκπαίδευση χωρίς οποιαδήποτε διάκριση φύλων. Η 

εννεαετής εκπαίδευση είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα. Στο παρελθόν οι γυναίκες της 

υπαίθρου, λόγω των επικρατουσών πατριαρχικών συνθηκών, θεωρούσαν την προ-
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οπτική ενός "καλού γάµου" σηµαντικότερη από µια καλή εκπαίδευση. Η τριτοβάθµια 

εκπαίδευση θεωρήθηκε ως µη σηµαντική αν και η κατάσταση έχει βελτιωθεί κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων είκοσι ετών, ειδικά µετά από την αναγνώριση της ίσης θέσης 

των γυναικών στο ελληνικό σύνταγµα και των προσπαθειών της Γενικής Γραµµατείας 

για την ισότητα και των γυναικείων οργανώσεων. Αλλά σύµφωνα µε την απογραφή 

του 1991 (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ΕΣΥΕ) οι περισσότεροι αναλφάβητοι βρίσκονται 

στις αγροτικές περιοχές όπου το ποσοστό του αναλφαβητισµού είναι υψηλότερο µε-

ταξύ των γυναικών. Μόνο 0,02% των αγροτισσών από τις 414.900 που απασχολού-

νταν στη γεωργία κατείχε ένα µεταπτυχιακό πτυχίο αλλά 20.2% δεν τελείωσε την υπο-

χρεωτική εκπαίδευση ενώ το 8.3% δεν παρακολούθησε ποτέ σχολείο. Παρότι σήµερα 

υπάρχουν καλύτερες ευκαιρίες για την επαγγελµατική κατάρτιση (σε αντιδιαστολή µε 

την τριτοβάθµια εκπαίδευση), οι γυναίκες τείνουν να συγκεντρώνονται στα παραδο-

σιακά «γυναικεία» επαγγέλµατα όπως τον ιµατισµό, την οικιακή οικονοµία και την τε-

χνολογία τροφίµων όπως διαφαίνεται από τη συµµετοχή κυρίως των αγροτισσών γυ-

ναικών στα προγράµµατα κατάρτισης για την περίοδο 1995-1999. Παραδείγµατος 

χάριν, το 1999 από συνολικά 735 προγράµµατα στα οποία έχουν λάβει µέρος 17.307 

άτοµα, η οικιακή οικονοµία είχε προσελκύσει 7.739 άτοµα (43%) για 329 προγράµµατα 

και ο ιµατισµός 22, 8% αλλά για τη διοίκηση επιχειρήσεων δόθηκαν 3 προγράµµατα 

που παρακολουθήθηκαν από 62 άτοµα, ένα ποσοστό 0, 4%. 

Η κατάσταση αυτή σηµειώνεται στην µελέτη της ΕΕ «Γυναίκες ενεργές στην 

αγροτική ανάπτυξη» όπου ο συντάκτης επισηµαίνει ότι «στην Ελλάδα οι αγρότισσες 

παρακολουθούν µαθήµατα για τον ιµατισµό, την βιοτεχνία, την αγροτική οικιακή οικο-

νοµία, διατροφή και τον αγροτουρισµό σε αντίθεση µε θέµατα όπως η κτηνοτροφική 

παραγωγή, δενδροκοµίας, δενδροκηποκοµίας και λειτουργία γεωργικών µηχανηµά-

των όπου οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20% των εκπαιδευόµενων». 

Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι για το ελληνικό κράτος οι γυναίκες της 

υπαίθρου έχουν προσδιοριστεί πρώτιστα, τυπικά και ιδεολογικά, µε τις αγρότισσες και 

αυτό απεικονίζεται στις παροχές του Υπουργείου Γεωργίας και του «∆ήµητρα», Οργα-

νισµού Αγροτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης ο 

οποίος ιδρύθηκε µε το νόµο 2520/97. Ο «∆ήµητρα» είναι ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτι-

κού δικαίου υπό την επίβλεψη του Υπουργείου. Οι δράσεις του εστιάζονται στις δεξιό-

τητες και τα προσόντα που χρειάζονται ν’ αποκτηθούν ούτως ώστε να συµβάλλουν 

στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος και την ισάξια θέσης των γυναικών 

Η γεωργική εκπαίδευση περιλαµβάνει τα εξής: α) Τεχνικές Επαγγελµατικά 
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Σχολές, β) Πρακτικές Γεωργικές Σχολές, γ) Κέντρα Αγροτικής Εκπαίδευσης. 

Εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρεται στα 71 εκπαιδευτικών κέντρα του 

«∆ήµητρα», 3 Γεωργικές Σχολές και 3 επαγγελµατικά κέντρα. Στην περίοδο 2001-2003 το 

« ∆ήµητρα» κατάρτισε 6.850 νέους αγρότες 27% των οποίων ήταν γυναίκες. 

∆υστυχώς η προκατάληψη βασισµένη στο φύλο είναι προφανής στην πα-

ροχή εκπαίδευσης ίσως διότι η ισότητα των φύλων είναι µεν νοµικά κατοχυρωµένη 

αλλά όχι κοινωνικά ενσωµατωµένη αφού και οι ίδιες οι γυναίκες έχουν σε µεγάλο 

βαθµό αποδεχθεί τις καταπιεστικές δοµές81. 

 

11.3. Απασχόληση  

Στο Κεφάλαιο ΙΙ, Ελευθερίες, το Άρθρο 15 αναφέρεται στην ελευθερία επι-

λογής επαγγέλµατος και το δικαίωµα στην εργασία. «1. Κάθε πρόσωπο έχει το δικαί-

ωµα να εργάζεται και να ασκεί ένα επάγγελµα, το οποίο επιλέγει ή αποδέχεται ελεύ-

θερα. 2. Κάθε πολίτης της Ένωσης είναι ελεύθερος(η) να αναζητά απασχόληση, να 

εργάζεται, να εγκαθίσταται ή να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος µέλος». 

Το άρθρο 22 του Συντάγµατος εγγυάται το δικαίωµα στην εργασία. Αν και 

ο νόµος 1411/84 σύµφωνα µε τις οδηγίες 75/117/EOK και 76/207/EOK απαγορεύει 

οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου και ορίζει ίση αµοιβή για την εργασία ίσης αξίας 

και η επαγγελµατική κατάρτιση, (που επεκτείνεται περαιτέρω µε τους νόµους 

2434/1996 και 2874/2000 σχετικά µε «τα µέτρα για την απασχόληση και την επαγγελ-

µατική εκπαίδευση»), στην πράξη ανισότητες µεταξύ των φύλων είναι ακόµα προφα-

νείς. Οι γυναίκες τείνουν να συγκεντρώνονται σε «γυναικεία» επαγγέλµατα όπως την 

νοσηλευτική, εκπαίδευση, εργασία γραφείου, όπου οι µισθολογικές διαφορές και η 

«γυάλινη οροφή» είναι παρούσες. «Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ, 

1989) από τις 426.600 γυναίκες που ζουν στις αγροτικές περιοχές, 77.7% εργάζονται 

στη γεωργία, 10.3% στον τουρισµό και εµπόριο, 6.8% στις βιοµηχανίες, 4% σε άλλες 

υπηρεσίες, και µικρός αριθµός στις τραπεζικές υπηρεσίες και την ασφάλεια, 0.67%, 

στις µεταφορές και τις επικοινωνίες (0.28%), στη µεταλλεία (0.19), σε οικοδοµικές επι-

χειρήσεις (0.05%) και στις δηµόσιες υπηρεσίες (0, 02%)». Οι γυναίκες ασχολούνται συ-

νήθως µε τις χειρωνακτικές εργασίες και «πολυδραστηριότητα», δηλαδή εκτελούν 

πολλούς ρόλους από την καλλιέργεια της γης και την κτηνοτροφία στα οικιακά και 

την κηπουρική. 

Το 2000 σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιω-

                                                           
81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, «Τα θεµελιώδη δικαιώµατα των γυναικών της υπαίθρου στην Ευρώπη, Ελλάδα: Νοµοθεσία και πολιτικές», 2005, σ. 13-15 
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µάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης, το ποσοστό απασχόλησης σε όλους τους το-

µείς της ελληνικής οικονοµίας ήταν χαµηλό ( 55, 9%) και ιδιαίτερα χαµηλό για τις γυ-

ναίκες (41.3%). Η γεωργία (18.7% της συνολικής απασχόλησης) και η αυτο-απασχό-

ληση (44%) ήταν τα σηµαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της αγοράς εργασίας. Η 

µερική απασχόληση δεν είναι διαδεδοµένη µιας και αντιστοιχεί µόνο στο 4,6% της συ-

νολικής απασχόλησης. Το ποσοστό της εργασίας ορισµένου χρόνου είναι κοντά στο 

µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περίπου 13%). Η ανεργία είχε αυξηθεί σηµαντικά 

από το 1996 καταλήγοντας το 1999 στο πολύ υψηλό επίπεδο 11,6% πριν την ελαφρά 

µείωση σε 11.1% το 2000 (και σε 8.9% το 2002). Η Επιτροπή τονίζει το γεγονός ότι οι 

γυναίκες επηρεάζονται ιδιαίτερα µε ένα ποσοστό ανεργίας 16,7%. Το ποσοστό των 

µακροπρόθεσµα ανέργων κυµάνθηκε περίπου στο 55% από το 1996 και η κατάσταση 

επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς µε µια αύξηση από 55.3% το 

1999 σε 56.4% το 2000. Οι γυναίκες αποτελούσαν το 62.5% των µακροπρόθεσµα 

ανέργων το 2000.  

Η κατάσταση στην Ελλάδα το 2001 ήταν η ακόλουθη: Από συνολικά 

233.097 γυναίκες, 224.339 απασχολούνταν στη γεωργία (96.37%), 2% στην αλιεία, 5% 

στον τουρισµό, 7% στη βιοµηχανία, 0.2% στο εµπόριο, 0.16% στον τουρισµό, 0.05% 

στις επικοινωνίες, 0.016% στη µεταλλεία και 0.66% στις υπηρεσίες (δηµόσιος και ιδιωτι-

κός). 

Όσον αφορά το ελληνικό νοµικό πλαίσιο, το Άρθρο 4 παρ.2 του Συντάγ-

µατος κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας. Το Άρθρο 22 παράγραφος 1 του Συντάγ-

µατος ορίζει ότι όλοι οι εργαζόµενοι ανεξάρτητα από το φύλο ή τη φυλή ή οποιαδή-

ποτε άλλη διάκριση έχουν δικαίωµα στην ίση αµοιβή για εργασία ίσης αξίας. 

Ο Ν. 1414/84, σε συµφωνία µε τις οδηγίες της ΕΕ 75/117 και 76/207, δια-

σφαλίζει την αρχή της ισότητας στην απασχόληση, απαγορεύει τις διακρίσεις στην 

επαγγελµατική κατάρτιση (Τµήµα 2), πρόσβαση στην απασχόληση, συµπεριλαµβα-

νοµένων των ευκαιριών εργασίας (Τµήµα 3), αµοιβή (Τµήµα 4), συνθήκες εργασίας 

και ευκαιρίες σταδιοδροµίας (Τµήµα 5) και απόλυση, συµπεριλαµβανοµένης της κα-

ταχρηστικής απόλυσης (Τµήµα 5 Τµήµα 6). Οι διατάξεις σχετικά µε την καταχρηστική 

απόλυση κινούνται στο πλαίσιο του Άρθρου 30 του Χάρτη των Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων όπου αναφέρεται ότι: «Κάθε εργαζόµενος έχει δικαίωµα προστασίας 

έναντι κάθε αδικαιολόγητης απόλυσης, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές 

νοµοθεσίες και πρακτικές». 

Μια πιο «γυναικεία» µορφή επιχειρηµατικότητας στο πεδίο του τουρισµού 
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είναι ο αγροτουρισµός. Σύµφωνα µε µια παλαιότερη µελέτη των Melas και Delis 

(1981), υπάρχει ένα πολύ σοβαρό χάσµα στις αποδοχές µεταξύ των ανδρών και των 

γυναικών που απασχολούνται στη γεωργία. Οι περισσότερες γυναίκες χαρακτηρίζο-

νται ως «συµβοηθούντα και µη αµειβόµενα µέλη» σε αντίθεση µε τους άνδρες που 

χαρακτηρίζονται αρχηγοί των εκµεταλλεύσεων. Αν και οι γυναίκες µπορούν να είναι 

νοµικά αρχηγοί µιας εκµετάλλευσης, στην πραγµατικότητα είναι τυπική και όχι ουσια-

στική ιδιότητα µιας και για φορολογικούς λόγους δηλώνονται ως αρχηγοί επιτρέπο-

ντας έτσι στους συζύγους ή άλλο άρρενα µέλος της οικογένειας, να ασκήσει ελεύ-

θερα ένα δεύτερο επάγγελµα. Γενικά, η γυναικεία εργασία σε αυτές τις περιπτώσεις 

δεν θεωρείται πηγή πλούτου καθαυτή αλλά απλή συνεισφορά στο οικογενειακό εισό-

δηµα µε ότι συνέπειες αυτό έχει για την ισότητα και τα δικαιώµατα. 

H Γενική Γραµµατεία Ισότητας προσπάθησε να εξοβελίσει τέτοιες οικονοµι-

κές ανισότητες µέσω διάφορων προγραµµάτων όπως το NOW, το LEADER και τον 

EQUAL. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1994-2000 στα πλαίσια του προγράµµατος-

πλαισίου «Συνεχιζόµενη Κατάρτιση για Αυτοαπασχολούµενους στον Πρωτογενή Το-

µέα» οι γυναίκες επωφελούµενες ήταν 50.7111 δηλ. 43% του συνόλου. Μετά από τη 

Σύνοδο Κορυφής της Στοκχόλµης, ο στόχος του Εθνικού Προγράµµατος ∆ράσης για 

την Απασχόληση το 2001 ήταν για µια αύξηση 57% στο γενικό ποσοστό απασχόλη-

σης για τις γυναίκες ούτως ώστε να πραγµατοποιήσει τον στόχο που τέθηκε από το 

Συµβουλίου της Λισσαβόνας για το 2005. 

Το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Απασχόληση, 2003 για την περίοδο 

2003-2006 αναφέρεται στην ισότητα των φύλων στην απασχόληση και στις πολιτικές 

προώθησης της απασχόλησης και του επιχειρηµατικού πνεύµατος, παράλληλα µε τα 

µέτρα που θα λαµβάνονταν για την συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής 

ζωής. Το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Απασχόληση αναφέρει ότι «η απασχό-

ληση των γυναικών, και ιδιαίτερα εκείνων µε παιδιά, είναι ένας στόχος στρατηγικής 

σηµασίας, τόσο για την ανάπτυξη όσο και για κοινωνικούς λόγους. Η ενεργός συµµε-

τοχή στην απασχόληση περισσότερων µελών της οικογένειας είναι η πιό σίγουρη 

προστασία ενάντια στον κίνδυνο της ένδειας, ενώ η απόκτηση από τις γυναίκες της 

δικής τους κοινωνικής ασφάλισης εξοβελίζει µελλοντικά προβλήµατα.»82 

 

11.4. Οικογενειακή και επαγγελµατική ζωή 

Το Κεφάλαιο IV, Αλληλεγγύη, Άρθρο 33 του Χάρτη αναφέρεται στην συµφι-
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λίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής: «1. Η οικογένεια απολαµβάνει νοµική, 

οικονοµική και κοινωνική προστασία. 2. Κάθε πρόσωπο, προκειµένου να µπορεί να 

συνδυάζει την οικογενειακή µε την επαγγελµατική ζωή του, έχει δικαίωµα προστασίας 

από την απόλυση για λόγους που συνδέονται µε τη µητρότητα καθώς και το δικαί-

ωµα αµειβόµενης άδεια µητρότητας και γονικής άδειας µετά τη γέννηση ή την υιοθε-

σία παιδιού.» 

Ο Χάρτης αναφέρεται επίσης στην οικογένεια και επαγγελµατική ζωή στο 

Κεφάλαιο ΙΙ, άρθρο 7 «σεβασµός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής « Κάθε πρό-

σωπο έχει δικαίωµα στο σεβασµό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοι-

κίας του και των επικοινωνιών του». Το Άρθρο 9, Κεφάλαιο ΙΙ αναφέρεται στο δικαίωµα 

προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, και επίσης σχετικά άρθρα 

υπάρχουν στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, Ισότητα, Άρθρο 24 (τα δικαιώµατα του παιδιού), το Κεφά-

λαιο IV, Άρθρ0 31(∆ίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας) και Άρθρο 32 (απα-

γόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των νέων στην εργασία). 

Το οικογενειακό δίκαιο εκσυγχρονίστηκε στην Ελλάδα το 1983 (νόµος 

1329/83) µε την κατάργηση της έννοιας της πατριαρχικής οικογένειας που αντικατα-

στάθηκε την βασισµένη στην ισότητα οικογένεια. Ο απηρχαιωµένος θεσµός της 

προίκας καταργήθηκε. Οι γυναίκες δικαιούνται να κρατήσουν το πατρικό τους επώ-

νυµο µετά από την σύναψη γάµου. Στους µελλοντικούς γονείς δόθηκε η ευκαιρία να 

δηλώσουν το επώνυµο των παιδιών τους που θα µπορούσε να είναι είτε αυτό του πα-

τέρα είτε της µητέρας ή και των δύο. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε καµία συµφωνία, 

υιοθετείται το επώνυµο του πατέρα, σηµείο τριβής για τις φεµινιστικές οργανώσεις 

διότι για µια ακόµα φορά εµφανίζεται η δύναµη του άντρα-πατέρα. ∆εν υφίσταται 

πλέον καµία νοµική διάκριση µεταξύ των παιδιών γεννηµένων εντός ή εκτός του γά-

µου. Το δικαίωµα να επιλέξει ελεύθερα να έχει ή να µην έχει τα παιδιά εισήχθη µε το 

νόµο 1609/86 (το δικαίωµα της γυναίκας να διακόψει µια ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη 

µέχρι την 12η εβδοµάδα της κύησης, ή και αργότερα εάν ειδικές συνθήκες είναι πα-

ρούσες). Τέλος, η έκδοση διαζυγίου απλοποιήθηκε και καθιερώθηκε το συναινετικό 

διαζύγιο. 

Ένας από τους στόχους του 4ου Κοινοτικού Προγράµµατος ∆ράσης για 

την ισότητα των ευκαιριών µεταξύ των ανδρών και των γυναικών (1996-2000) ήταν η 

συµφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. 

Μια σειρά νόµων ψηφίσθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο νόµος 

1483/1984 όπως τροποποιήθηκε µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 193/1998, ο νόµος 
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2639/1998 για την προστασία και τη βοήθεια των υπαλλήλων µε οικογενειακές υπο-

χρεώσεις, ο νόµος 2683/1999 για τους υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα και οι εθνικές 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας των ετών 2000-2003 παρέχουν µεταξύ άλλων µέτρων 

τα εξής: άδεια µητρότητας, γονική άδεια, άδεια για τις σχολικές επισκέψεις, απαγό-

ρευση της απόλυσης κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και λοχείας για µια περίοδο 

12 µηνών83. 

 

11.5. TRAFFICKING (∆ιακίνηση προσώπων) 

Η διακίνηση ανθρώπινων όντων είναι ένα σοβαρό έγκληµα που περιλαµ-

βάνει την προσβολή των θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων και της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας όπως δηλώνεται επίσης στο Κεφάλαιο Ι του Χάρτη. Το Άρθρο 3 του 

Χάρτη αναφέρεται στο δικαίωµα στην ακεραιότητα του προσώπου και ειδικά στην 

παράγραφο 1: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στη σωµατική και διανοητική ακεραιό-

τητά του». Σχετικό είναι και το Άρθρο 5 όπου απαγορεύεται η δουλεία και η κατανα-

γκαστική εργασία και συγκεκριµένα στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι «απαγορεύεται η 

εµπορία των ανθρώπινων όντων». Η διακίνηση είναι πράγµατι ένα σοβαρό πρόβληµα 

στην Ελλάδα που εντείνεται από τη γεωγραφική θέση της. Μετά την κατάρρευση των 

κοµµουνιστικών καθεστώτων γυναίκες, συνήθως από την πρώην Σοβιετική Ένωση και 

άλλες Βαλκανικές χώρες, δελεάστηκαν από την υπόσχεση ενός καλύτερου µέλλοντος 

στην Ελλάδα, που για την πλειοψηφία τους δεν υλοποιήθηκε. 

Σύµφωνα µε ένα άρθρο στην εφηµερίδα «Καθηµερινή» (Μάιος 25, 2004) οι 

«αλλοδαπές διακινούµενες γυναίκες αποτελούν το 75% του συνόλου των εκδιδοµένων 

γυναικών στην Ελλάδα». Το 2002 ο αριθµός γυναικών και ανηλίκων στην καταναγκα-

στική πορνεία ανερχόταν σε 17, 000. Η Ελλάδα και η Γερµανία έχουν τον µεγαλύτερο 

αριθµό γυναικών στην καταναγκαστική πορνεία. Η εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία» (23 

Ιουνίου, 2004) ανέφερε ότι δύο αλλοδαπές θύµατα διακίνησης πήδηξαν από µπαλκό-

νια ξενοδοχείων στην Βέροια και Θεσσαλονίκη προσπαθώντας να δραπετεύσουν. 

∆υστυχώς αυτές οι περιπτώσεις αποκαλύπτουν µόνο την κορυφή του παγόβουνου. 

Τον Απρίλιο του 2001, η O.K.E.A, (Οµάδα για την Καταπολέµηση της Ανθρώπινης ∆ια-

κίνησης) δηµιουργήθηκε στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης µε αποστολή την καταπολέ-

µηση της διακίνησης . 

Ο νόµος 3064/2002 λαµβάνει µέτρα για την καταπολέµηση της διακίνησης 

και της οικονοµικής εκµετάλλευσης της σεξουαλικής ζωής καθώς επίσης και προ-
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σφορά βοήθειας στα θύµατα τέτοιων πράξεων. Αυτός ο νόµος επεκτάθηκε περαι-

τέρω µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 233/28-8-2003. Μεταξύ του φθινοπώρου 2002 και του 

Οκτωβρίου του 2003, 475 υποθέσεις υποβλήθηκαν ενώπιον των αρµόδιων αρχών, 

195 γυναίκες ήταν θύµατα διακίνησης και σε οκτώ από τις περιπτώσεις, η καταδίκη 

των υπαιτίων επιτεύχθηκε µε την συνεργασία των θυµάτων. 

Τέλος, η Ελλάδα συµµετέχει σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως τα εξής: 

• AGIS. [15/07/2002. 2001/0262 (CNS)]. Απόφαση του Συµβουλίου της ΕΕ που καθιε-

ρώνει ένα πρόγραµµα πλαίσιο για την συνεργασία της αστυνοµίας και των δικα-

στικών αρχών σε ποινικά θέµατα. 

• STOP II. Πρόγραµµα ενθάρρυνσης της κατάρτισης και των ανταλλαγών για την 

πάλη ενάντια στη λαθραία διακίνηση ανθρώπινων όντων και τη σεξουαλική εκµε-

τάλλευση των παιδιών. 

Η Ελλάδα συνεργάζεται επίσης µε τις αρχές των γειτονικών χωρών µέσω δι-

εθνικών συµφωνιών και προγραµµάτων µε σκοπό να καταπολεµήσει την διακίνηση. 

Τέλος τηλεφωνική γραµµή SOS είναι σε λειτουργία από το ∆ίκτυο Γυναικών 

Ευρώπης για τις γυναίκες θύµατα διακίνησης84. 

 

11.6. Βία εναντίον των γυναικών 

Ο Χάρτης αναφέρεται άµεσα ή έµµεσα στην βία εναντίον των γυναικών 

στα Άρθρα 1 (Ανθρώπινη αξιοπρέπεια), 2 (∆ικαίωµα στη ζωή), 3, παράγραφος 1, 

(∆ικαίωµα στην ακεραιότητα του προσώπου) και 4 (Απαγόρευση των βασανιστηρίων 

και των απάνθρωπων ή εξευτελιστικών ποινών ή µεταχείρισης). Το Κεφαλαίο Ι του 

Χάρτη ασχολείται ιδίως µε τα ζητήµατα της βίας και αξιοπρέπειας του προσώπου αν 

και δεν αναφέρεται άµεσα στις γυναίκες. 

Η βία στην οικογένεια µπορεί να είναι σωµατική, ψυχολογική ή σεξουαλική 

και περιλαµβάνει τον ξυλοδαρµό από τους συζύγους, εραστές ή άλλους, τη σεξουα-

λική κακοποίηση των κοριτσιών και των γυναικών, το συζυγικό βιασµό και επιβλαβείς 

εθιµικές πρακτικές. 

Η παράγραφος 1 της ∆ιακήρυξης του Ο.Η.Ε. για την Εξάλειψη της Βίας 

κατά των Γυναικών, ορίζει την βία ως «οποιαδήποτε πράξη βασισµένη στο φύλο που 

οδηγεί, ή είναι πιθανό να οδηγήσει στην σωµατική, σεξουαλική ή ψυχολογική κάκωση 

των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένων των απειλών τέτοιων πράξεων, εξαναγκασµού 
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ή αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε εµφανίζεται στον δηµόσιο είτε στον ιδιω-

τικό βίο». Σύµφωνα µε την παράγραφο 118, του συνεδρίου του Πεκίνου του 1996, «η 

βία κατά των γυναικών είναι η εκδήλωση της ιστορικά άνισης σχέσης εξουσίας µεταξύ 

των γυναικών και των ανδρών...». Η βία κατά των γυναικών είναι πράγµατι ένα σο-

βαρό θέµα που αντιµετωπίζεται µέσω των εθνικών αλλά και των ευρωπαϊκών Προ-

γραµµάτων όπως το ∆ΑΦΝΗ που έχει ως οµάδα στόχου παιδιά, νεαρά άτοµα και γυ-

ναίκες θύµατα βίας και κακοµεταχείρισης. 

Το νοµικό πλαίσιο σχετικά µε τη ενδοοικογενειακή βία έχεις ως ακολούθως. 

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, η βία κατά των γυναικών καλύπτεται σε τέτοιους 

νόµους που εξετάζουν τα εγκλήµατα ενάντια στην προσωπική ελευθερία, την αξιο-

πρέπεια του προσώπου, και το σεβασµό της προσωπικότητάς του ατόµου (άρθρα 

57, 59 και 932 του αστικού κώδικα προβλέπουν την αποζηµίωση του θύµατος). Η Ελ-

λάδα ακολούθησε την οδηγία R (98) 14 της Επιτροπής των Υπουργών του Ευρωπαϊ-

κού Συµβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε το σεβασµό των δικαιωµάτων 

των γυναικών ως αναπόσπαστη πτυχή των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Η ενδοοικογε-

νειακή βία είναι επίσης λόγος διαζυγίου λόγω της σοβαρής διασάλευσης της συζυγι-

κής ζωής. ∆ιευκολύνθηκε επίσης η ευκολότερη πρόσβαση στο δικαστικό σύστηµα και 

τις κοινωνικές υπηρεσίες στις µετανάστριες γυναίκες µέσω των διατάξεων του νόµου 

2910/2001 για την µετανάστευση. Το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης για την Ισότητα 

2001-2006 επίσης παραθέτει µέτρα για την καταπολέµηση της βίας και την διακίνηση 

των γυναικών. 

Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας δηµιούργησε δύο συµβουλευτικά κέντρα για 

τις γυναίκες στην Αθήνα και τον Πειραιά, που προσφέρουν νοµικές συµβουλές, ψυ-

χολογικές υποστήριξη και βοήθεια σε ζητήµατα σχετικά µε τη βία στο οικογένεια. Οι 

ανάγκες των γυναικών της υπαίθρου καλύπτονται αν και όχι επαρκώς µε τη λειτουρ-

γία κινητών µονάδων. Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας µέσω των συµβουλευτικών κέ-

ντρων της και σε συνεργασία µε τις γυναικείες οργανώσεις προώθησε µια εκστρατεία 

ενηµέρωσης. Μια τηλεφωνική γραµµή SOS λειτουργεί από το ∆ίκτυο Γυναικών Ευρώ-

πης για τα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας. 

Από την έναρξη της λειτουργίας της τον Μάρτιο του 2003 µέχρι τον Ια-

νουάριο του 2005, η γραµµή SOS είχε λάβει 2.283 κλήσεις για βοήθεια. Μια άλλη 

γραµµή SOS, τηλ. 26510.33033, λειτουργεί από µια ΜΚΟ, το Κέντρο Έρευνας και Υπο-

στήριξης Θυµάτων Κακοποίησης και Κοινωνικού Αποκλεισµού που εδρεύει στα Ιωάν-

νινα, την πιλοτική περιοχή του Προγράµµατος. Ένας ξενώνας για τα θύµατα γυναικών 
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ενδοοικογενειακής βίας λειτουργεί στην Αθήνα από την Γενική Γραµµατεία Ισότητας σε 

συνεργασία µε το ∆ήµο της Αθήνας. Το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας της Αρχιεπισκο-

πής Αθηνών λειτουργεί επίσης ένα κέντρο για τις γυναίκες θύµατα ενδοιοικογενειακής 

βίας και τα παιδιά τους προσφέροντας φιλοξενία και συµβουλευτική. Η γραµµή SOS 

χωρίς χρέωση παρέχεται από την ΜΚΟ «Αλληλεγγύη» της Εκκλησίας της Ελλάδας , 

τηλ.: 800, 11, 37777 . Ο ξενώνας της «Αλληλεγγύης» πρόκειται να µεταφερθεί σε ένα 

νεόδµητο 7ο όροφο κτήριο στην περιοχή Κυψέλη της Αθήνας τον Οκτώβριο του 2005. 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει ιδρύσει ένα Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικής Αρωγής, που µε την τηλεφωνική γραµµή (197) προσφέρει άµεση 

υποστήριξη στις γυναίκες θύµατα ενδοοικογενειακής βίας και διακίνησης. Το Υπουρ-

γείο προγραµµατίζει δύο κοινωνικά κέντρα υποστήριξης που θα λειτουργούν ξενώνες 

βραχυπρόθεσµης διαµονής για τα θύµατα βίας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ση-

µειώνουµε ότι οι ξενώνες στην Ελλάδα είναι ελάχιστοι και λειτουργούν σχεδόν απο-

κλειστικά στα µεγάλα αστικά κέντρα. Μόνο δύο ξενώνες που λειτουργούν από ΜΚΟ 

έχουν την έδρα τους σε µικρότερες πόλεις, αλλά είναι αβέβαιο ότι λειτουργούν σε συ-

νεχή βάση. 

Στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού έτους 2000 ενάντια στη βία κατά των γυ-

ναικών, η Γενική Γραµµατεία Ισότητας προώθησε εκστρατεία «µη ανοχής» στην βία 

που περιελάµβανε γιγαντοαφίσες στις πέντε µεγαλύτερες ελληνικές πόλεις (Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος και Ηράκλειο), ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκποµπές 

και τη διανοµή 6 εκατοµµύριο φυλλαδίων µέσω των λογαριασµών ηλεκτρικής ενέρ-

γειας (∆ΕΗ). Μια παρόµοια εκστρατεία και µια διµερής διάσκεψη οργανώθηκε από το 

ΚΕΘΙ µε τίτλο «Σπάζοντας την Σιωπή: Ενδοοικογενειακή Βία, ένα έγκληµα πίσω από 

κλειστά παράθυρα». 

Πιό πρόσφατα (2004), η ∆ιεθνής Αµνηστία, µέσω του ελληνικού τµήµατός 

της, προωθεί µια πρωτοβουλία αποκαλούµενη, «Είναι στο χέρι µας. Στοπ στη βία κατά 

των γυναικών». Αυτή η διεθνής εκστρατεία άρχισε στις 8 Μαρτίου 2004 (παγκόσµια 

ηµέρα της γυναίκας) και θα έχει διάρκεια δυο ετών. Οι στόχοι της εκστρατείας είναι οι 

ακόλουθοι: 

1) Στο διεθνές επίπεδο, ζητείται η επικύρωση και εφαρµογή της Συνθήκης των Η.Ε για 

την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων εναντίων των γυναικών (η Ελλάδα έχει 

επικυρώσει τη συνθήκη). 

2) Στο εθνικό επίπεδο, γίνεται έκκληση για την ψήφιση νόµων που θα προστατεύσουν 

τις γυναίκες καθώς και την κατάργηση όλων των νόµων που διευκολύνουν την 
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ατιµωρησία για το βιασµό ή τη δολοφονία των γυναικών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο 

βιασµός µέσα στον γάµο δεν αναγνωρίζεται από το ελληνικό δίκαιο. 

Αν και όλα τα µέτρα σχεδιάστηκαν προς όφελος όλων των γυναικών, είναι 

ακόµα δύσκολο να επιτευχθούν για τις γυναίκες της υπαίθρου για τους λόγους που 

συζητήθηκαν  νωρίτερα.   Σύµφωνα   µε  τις  στατιστικές  της  πρώτης  παν-ελληνικής 

επιδηµιολογικής έρευνας του ΚΕΘΙ σχετικά µε την ενδοοικογενειακή βία σε δείγµα 1200 

γυναικών κατανεµηµένο σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Η Αθήνα αντιπροσώπευσε 

το 30%, η Θεσσαλονίκη το 7.5% και οι αγροτικές περιοχές το 27, 8% του δείγµατος. Πιό 

συγκεκριµένα, η κατανοµή του δείγµατος ήταν: αστικές περιοχές 59, 7%, αγροτικές 

27.8% και ηµι-αστικές 12.5% αντίστοιχα. 48.3% των γυναικών που ζουν στις αγροτικές 

περιοχές υπέστησαν λεκτική ή/και ψυχολογική βία, 3% σωµατική βία και 3, 3% σεξουα-

λική βία. Σύµφωνα µε µια πρώτη ανάγνωση, φαίνεται από το δείγµα ότι οι γυναίκες 

στις αγροτικές περιοχές υποφέρουν λιγότερο από τις γυναίκες στις αστικές και ηµι-

αστικές περιοχές, αλλά αυτό είναι µάλλον πλασµατικό, 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 15.9% των γυναικών της υπαίθρου δηλώνει ότι η 

ενδοοικογενειακή βία δεν πρέπει να υφίσταται αλλά όµως ότι δεν είναι έγκληµα ενώ 6, 

7% αυτών που κατοικούν στις αστικές περιοχές θεωρούν ότι η βία είναι κάτι που «απλά 

συµβαίνει». 7.8% των γυναικών της υπαίθρου δεν θεωρούν βίαιη συµπεριφορά το γε-

γονός ότι οι σύζυγοι/ φίλοι τους ελέγχουν την κοινωνική ζωή τους ενώ 10.5% θεωρεί 

το ίδιο σε σχέση µε την οικονοµική εξάρτηση85. 

 

11.7. Γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

Ο Χάρτης στο Κεφάλαιο V, ∆ικαιώµατα του πολίτη, Kεφάλαιο ΙΙ, Eλευθερίες, 

ειδικά τα Άρθρα 11 (ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης), Άρθρο 12 (ελευ-

θερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι) θέτει τα θεµέλια του δικαιώµατος 

συµµετοχής στην πολιτική ζωή µέσω εκλογών και άλλων ελεύθερων εκφράσεων της 

άποψης. 

Αν και ο Χάρτης δεν κάνει καµία συγκεκριµένη αναφορά στην ισόρροπη 

συµµετοχή των φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων αυτό µπορεί να συναχθεί από 

τα ειδικά µέτρα του Χάρτη στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, Άρθρο 23, Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυ-

ναικών και άλλα γενικότερα Άρθρα όπως το Άρθρο 12, Κεφάλαιο Ι. 

Στην Ελλάδα, έπειτα από εισήγηση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, η Ελ-

ληνική Βουλή ψήφισε νοµοθετική διάταξη, µε την οποία επιδιώκεται η ισόρροπη συµµε-
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τοχή αντρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο ∆ηµόσιο, στα 

ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ καθώς επίσης και στους ΟΤΑ α' και β' βαθµού. 

Συγκεκριµένα µε το άρθρο 6 του Ν. 2839/2000 ορίζεται ότι: α) Σε κάθε υπη-

ρεσιακό συµβούλιο των δηµοσίων υπηρεσιών, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ, ο αριθµός 

των οριζόµενων από τη ∆ιοίκηση µελών κάθε φύλου, ανέρχεται σε ποσοστό ίσο του-

λάχιστον µε το 1/3 των οριζοµένων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, εφόσον στην 

οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθµός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόµιµες 

προϋποθέσεις για ορισµό και εφόσον τα µέλη που ορίζονται είναι πάνω από ένα (1). 

Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον 

το κλάσµα είναι ίσο µε το µισό τουλάχιστον της µονάδας. β) Στις περιπτώσεις διορι-

σµού ή υπόδειξης από το ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ, µελών διοικητικών συµ-

βουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, ο αριθµός των διο-

ριζοµένων ή υποδεικνυοµένων προσώπων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο 

τουλάχιστον µε το 1/3 των διοριζοµένων ή υποδεικνυοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις, εφόσον τα µέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). 

Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον 

το κλάσµα είναι ίσο µε το µισό τουλάχιστον της µονάδας. 

Οι διατάξεις των περιπτώσεων α. και β. εφαρµόζονται στα υπηρεσιακά 

συµβούλια, στα διοικητικά συµβούλια και στα συλλογικά όργανα διοίκησης που συ-

γκροτούνται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 

Ο Ν. 2910/2001 άρθρο 75 καθιερώνει τη συµµετοχή των γυναικών στις δη-

µοτικές και νοµαρχιακές εκλογές οι οποίες πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 

του συνολικού αριθµού των υποψηφίων. 

Τέλος, το Άρθρο 116, παράγραφος 2 του αναθεωρηµένου Συντάγµατος 

(2001) προβλέπει θετικά µέτρα για την προώθηση της πραγµατικής ισότητας µεταξύ 

των ανδρών και των γυναικών όπως ήδη αναφέρθηκε και είναι σε συµφωνία µε το 

Άρθρο 23, Κεφάλαιο ΙΙΙ του Χάρτη, Ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών «Η ισότητα 

ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τοµείς, µεταξύ άλλων 

στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές. 

Η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη θέσπιση µέτρων που 

προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα υπέρ του υπο-εκπροσωπούµενου φύλου». 

Αλλά παρά όλες τις καλές προθέσεις, η Ελλάδα το 2004 βρέθηκε στο ναδίρ 

του καταλόγου όχι µόνο των 15 αλλά και των 25 χωρών της ΕΕ σε σχέση µε την αντι-

προσώπευση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων όπως στις δηµόσιες 
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υπηρεσίες, την κυβέρνηση, τα συνδικάτα και τα πολιτικά κόµµατα. Οι γυναίκες ανέρ-

χονται µόνο στο 8.7% των µελών του Κοινοβουλίου και 16% των µελών του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου. Στις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004, τριάντα οκτώ γυναίκες εκλέχτη-

καν στο εθνικό Κοινοβούλιο, ποσοστό 12.66% που έβαλε την Ελλάδα µερικές θέσεις 

υψηλότερα στον κατάλογο. Στη νέα κυβέρνηση αν και οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται 

µε µόνο δύο υπουργούς, η συµµετοχή τους µειώθηκε από το 8.6% της προηγούµενης 

διοίκησης σε 4.25%. Στο 31ο συνέδριο της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος 

στις 17-20/3/04, πέντε (5) γυναίκες εκλέχτηκαν στο Προεδρείο. 

Τέλος, το πρώτο γυναικείο πολιτικό κόµµα ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2004 µε 

την αφορµή τις εκλογές για την ανάδειξη βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Οι «Γυναίκες για µια Άλλη Ευρώπη» παρότι δεν κατόρθωσε να αντιπροσωπευθεί στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η παρουσία του είναι αισθητή στις εκστρατείες για τα δικαιώ-

µατα των γυναικών86. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 

1. Εισαγωγικά 

Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες της ιστορίας, διακρίνουµε ότι η ανισότητα των 

δύο φύλων, αρχίζει την εποχή που εµφανίζεται η ατοµική ιδιοκτησία. Συγκεκριµένα, την 

εποχή που οι ανθρώπινες φυλές ζούσαν νοµαδικά και τρέφονταν από το κυνήγι των 

άγριων ζώων και τους καρπούς των δέντρων, η ανισότητα ανάµεσα σε άντρες και 

γυναίκες δεν υπήρχε. Με το πέρασµα από τη νοµαδική ζωή στη µόνιµη εγκατάσταση, 

τα πράγµατα άλλαξαν ριζικά. Οι άνδρες ασχολούνταν αποκλειστικά µε το κυνήγι, ενώ 

οι γυναίκες ασχολούνταν µε την καλλιέργεια της γης, τη κεραµική και την υφαντουργία 

και κατείχαν κυρίαρχη θέση στην κοινωνία. Αυτή ήταν η εποχή της µητριαρχίας, την 

οποία γρήγορα διαδέχθηκε η πατριαρχία. Η εντατικοποίηση της αγροτικής καλλιέρ-

γειας και η ανάπτυξη του εµπορίου στη συνέχεια ανάγκασαν τη γυναίκα να µείνει στο 

σπίτι αφού δεν κατείχε την απαραίτητη µυϊκή δύναµη για να αντεπεξέλθει στις απαιτή-

σεις της δουλειάς. Οι γυναίκες, την εποχή της πατριαρχίας, χάνουν την εξουσία αλλά 
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και την ελευθερία τους. Ο άντρας θεωρεί τη γυναίκα και τα παιδιά του κτήµα του . 

Η άποψη πολλών αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων για τη θέση της γυναίκας, 

δείχνει την κατάσταση τότε. Συγκεκριµένα, στην Αθήνα του 7ου αιώνα, οι ξένοι, οι δού-

λοι και οι γυναίκες ήταν αυτοί που αποκλείονταν από την πολιτική κοινότητα. Σύµ-

φωνα µε τον Αριστοτέλη, η φύση προνόησε και έκανε γυναίκες και δούλους διαφορε-

τικούς από τους ελεύθερους άνδρες, άλλο ένα στοιχείο που δηλώνει ότι η γυναικεία 

ελευθερία ήταν ανύπαρκτη. Ο Πλάτωνας ευχαριστούσε τους θεούς που του πρόσφε-

ραν οκτώ ευεργετήµατα. Το πρώτο ήταν ότι γεννήθηκε ελεύθερος και το δεύτερο ότι 

γεννήθηκε άνδρας. Ο ∆ηµοσθένης έλεγε : «παντρευόµαστε τη γυναίκα για να αποκτή-

σουµε νόµιµα παιδιά και για να έχουµε µια πιστή φύλακα στο σπίτι-συντηρούµε παλ-

λακίδες για καθηµερινή µας χρήση και τις εταίρες για τις απολαύσεις του έρωτα». Η 

πρόταση του Σωκράτη στην πολιτεία ήταν οι γυναίκες να είναι κοινές για όλους, µε 

απώτερο σκοπό τους την τεκνοποίηση. Με λίγα λόγια, η ζωή της έγγαµης γυναίκας 

στην Αρχαία Αθήνα, ήταν µια ζωή κενή, χωρίς ενδιαφέροντα και χάρες. Ήταν κλεισµέ-

νες στο σπίτι, υπόδουλες στο σύζυγο τους και δεν απολάµβαναν την αποκλειστικό-

τητα του. Ο σύζυγος είχε τη δυνατότητα να συνάψει σχέσεις και µε άλλες γυναίκες µε 

πλήρη κοινωνική κάλυψη. Οι γυναίκες αυτές έχαιραν εκτίµηση από όλο τον ανδρικό 

κόσµο και ήταν ανεξάρτητες. 

Παρόµοιες καταστάσεις βίωναν και οι γυναίκες κατά την εποχή του Βυζα-

ντίου. Ο Ιουστινιανός πίστευε ότι η φύση δηµιούργησε τις γυναίκες για να γεννούν 

παιδιά κι αυτή ήταν η µεγαλύτερη επιθυµία τους. Οι γυναίκες παντρεύονταν σε µικρή 

ηλικία και γενικά θεωρούνταν ασθενέστερες από τον άνδρα, τόσο πνευµατικά όσο και 

σωµατικά. Η ανισότητα υπήρχε ακόµη και στη γέννηση ενός παιδιού: η γέννηση αρ-

σενικού παιδιού ήταν απόδειξη καλής σύλληψης, αφού ο «ο σπόρος του άνδρα νί-

κησε το γυναικείο σπόρο», ενώ η γέννηση των κοριτσιών εθεωρείτο αποτυχία. Με λίγα 

λόγια, κύριο καθήκον της γυναίκας να φροντίζει τον άνδρα και τα παιδιά της. Αυτή η 

κατάσταση θα κρατήσει για πολλά χρόνια. 

Η Βυζαντινή εποχή είναι στενά συνδεδεµένη µε τη Χριστιανική θρησκεία, 

όπου η γυναίκα θεωρούσε ότι θα βρει το λυτρωµό της. Όµως, διαψεύστηκε εντελώς, 

αφού ο Χριστιανισµός αντάµειψε άσχηµα τη γυναίκα. Στη διδασκαλία του διάτασσε τη 

γυναίκα να είναι υποτακτική δούλα του άντρα και τη χαρακτήρισε ακάθαρτη και διεφ-

θαρµένη εξαιτίας της Εύας. Ο Απόστολος Παύλος διάτασσε τις γυναίκες να υπακού-

ουν τον άντρα της και ότι ο άντρας είναι κύριος της γυναίκας, όπως ο Χριστός της 

Εκκλησίας. Τέλος, πίστευε ότι η γυναίκα δεν επιτρέπεται να µορφώνεται και να εκπαι-
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δεύεται και ότι αυτή πρέπει να υπακούει, να υπηρετεί και να σιωπά. 

Στο Μεσαίωνα, ο άνδρας είχε κάθε δικαίωµα πάνω στη γυναίκα : από τον 

εξευτελισµό µέχρι τα βασανιστήρια και το θάνατο. Ωστόσο, υπήρχε διαφορά ανά-

λογα µε την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκαν. Έτσι, στη τάξη των γαιοκτηµόνων η 

γυναίκα ήταν επικεφαλής µέχρι την επιστροφή του συζύγου της από τον πόλεµο. Στη 

τάξη των χωρικών, η γυναίκα ήταν υποταγµένη στον άνδρα της και εκείνος είχε κάθε 

δικαίωµα πάνω της. Τέλος, στην αστική τάξη οι γυναίκες χωρίζονταν ανάλογα µε το 

αν συµµετείχαν ή όχι στην παραγωγή και ανάλογα αναγνωρίζονταν και συµµετείχαν 

και στην κοινωνική ζωή της πόλης. Ένα ακόµη βασικό χαρακτηριστικό της εποχής 

ήταν και η εξάπλωση της πορνείας, ως ένα από τα βασικά γυναικεία επαγγέλµατα. 

Η Βιοµηχανική Επανάσταση ήταν η απαρχή της γυναικείας απασχόλησης. 

Ο χειρισµός των µηχανών δεν απαιτούσε ιδιαίτερη µυϊκή δύναµη και τα φθηνά γυναι-

κεία εργατικά χέρια τα προτιµούσαν συχνά οι εργοδότες. Οι εργάτριες, στο σύνολο 

τους, ήταν αναλφάβητες και ανειδίκευτες, δούλευαν αδιαµαρτύρητα κάτω από άθλιες 

συνθήκες εργασίας και ο µισθός τους ήταν πολύ χαµηλότερος από αυτόν των αν-

δρών. Οι άδειες τοκετού ήταν ανύπαρκτες, και µάλιστα οι γυναίκες δούλευαν µέχρι τη 

στιγµή του τοκετού και µετά τον τοκετό επέστρεφαν στην εργασία τους γιατί κινδύ-

νευαν να το χάσουν. Οι γυναίκες, συνηθισµένες να υπακούουν, δέχονταν τους χαµη-

λούς µισθούς και τις αντίξοες συνθήκες εργασίας ως κάτι φυσιολογικό, γεγονός που 

έκανε τους εργοδότες να τις προτιµούν στη δουλειά έναντι των ανδρών. Αυτό είχε ως 

συνέπεια να βλέπουν οι άνδρες τις γυναίκες ανταγωνιστικά. Η γυναίκα µε την είσοδο 

της στη βιοµηχανική εργασία δεν κατάφερε να αποκτήσει την κοινωνική και οικονοµική 

της ανεξαρτησία. Εκτός από την οικογενειακή και κοινωνική καταπίεση, αναγκάστηκε 

να δεχθεί και την εκµετάλλευση του εκάστοτε εργοδότη. Ενώ πολλές φορές στην προ-

σπάθεια της να δουλέψει κατηγορήθηκε για ανικανότητα και εγκληµατική εγκατάλειψη 

της οικογένειας. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, κάνει την εµφάνιση του στην Ελλάδα το φεµινι-

στικό κίνηµα, µε το οποίο οι γυναίκες παλεύουν για την κατοχύρωση των δικαιωµάτων 

τους και εν µέρει δικαιώνονται. Μετά από πολλές προσπάθειες, το 1952, κατοχυρώνε-

ται από τον ΟΗΕ η ισότητα ανδρών και γυναικών. Από τότε έχουν γίνει πολλές διακη-

ρύξεις και έχουν περάσει πολλοί νόµοι που υποτίθεται ότι καθιερώνουν την ισότητα 

ανάµεσα στα δύο φύλα. Αφού ανάµεσα σε ό,τι η πολιτεία επιτάσσει και σε ότι η κοι-

νωνία εφαρµόζει υπάρχει συνήθως µεγάλη απόσταση. Έτσι, παρά τις νίκες του γυναι-

κείου κινήµατος, εξακολουθούν να ασκούνται σε βάρος των γυναικών διακρίσεις, 
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όπως υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, χαµηλότερες αµοιβές, κατάληψη κατώτερων 

θέσεων στην επαγγελµατική ιεραρχία και αδυναµία αναρρίχησης των γυναικών στις 

υψηλόβαθµες θέσεις. 

 

2. Η κοινωνική θέση της γυναίκας στην καπιταλιστική κοινωνία 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται µια όξυνση της επίθεσης ενάντια στις κα-

τακτήσεις των γυναικών, κατακτήσεις οι οποίες, κάτω από την επίδραση και την 

ενεργή συµµετοχή ενός ισχυρού - τότε - γυναικείου κινήµατος, θεσµοθετήθηκαν νο-

µικά και εκφράζονται σήµερα µέσα από συγκεκριµένες διατάξεις. 

Εντείνονται οι φωνές για την κρίση της οικογένειας, καθώς και οι κραυγές 

περί σωτηρίας της από τη διάλυση. Παρά το γεγονός ότι το Νέο Οικογενειακό ∆ίκαιο 

έχει τεθεί σε ισχύ στη χώρα µας για περισσότερο από µια δεκαετία (1983), βασικές ∆ια-

τάξεις του Νέου Οικογενειακού ∆ικαίου που προωθούν την ισοτιµία της γυναίκας βρί-

σκονται στο στόχαστρο, όχι µόνο φραστικά αλλά και πρακτικά. 

Η τεράστια ενόχληση από τη νοµικά υποχρεωτική και όχι - όπως λανθα-

σµένα επικρατεί στην κοινή αντίληψη - απλά εναλλακτική διατήρηση του οικογενειακού 

επωνύµου της γυναίκας, οδηγεί συχνά και σε µια εσκεµµένη παράλειψη από τους 

θρησκευτικούς λειτουργούς. Πρόκειται για την εκ των προτέρων νοµική δυνατότητα 

που παρέχεται στους µελλοντικούς συζύγους για κοινή επιλογή του επωνύµου των 

παιδιών που ενδεχοµένως θα αποκτήσουν. Το αποτέλεσµα της παράλειψης αυτής εί-

ναι να φέρουν - κατά νόµο - τα παιδιά αναγκαστικά το επώνυµο του πατέρα, χωρίς 

την δυνατότητα για την εκ των υστέρων διόρθωση. Ο δε πολιτικός γάµος, ο οποίος 

εναλλακτικά ισχύει αντί του θρησκευτικού, βρίσκεται όχι απλά αλλά και κάτι παραπάνω 

στο στόχαστρο, αφού η τέλεσή του - απ΄ ότι φαίνεται - έχει επιπλέον συνέπειες, µια και 

υπάρχουν παπάδες που αρνούνται να βαφτίσουν τα παιδιά όσων τον επέλεξαν ή 

ακόµα και να θάψουν αυτούς που περιέπεσαν στο παραπάνω «αµάρτηµα»87. 

Στο σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να κάνουµε µια χρονική αναδροµή στην εξέ-

λιξη των µορφών συµβίωσης των ανθρώπινων όντων - σε συνάρτηση µε το επίπεδο 

ανάπτυξης των παραγωγικών σχέσεων, για να διαπιστώσουµε πως αυτές επηρέασαν 

και επηρεάζουν τη θέση της γυναίκας µέσα στην κοινωνία. 

Την περίοδο όπου επικρατούσε η χρήση-κατανάλωση ετοίµων προϊόντων 

της φύσης και τα τεχνητά προϊόντα του ανθρώπου ήταν κυρίως βοηθητικά εργαλεία, 

οι σεξουαλικές σχέσεις βρίσκονταν στην απλούστερη µορφή τους. Ήταν σχέσεις χω-

                                                           
87 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ Α, «Η κοινωνική θέση της γυναίκας και η κρίση της καπιταλιστικής οικογένειας», http://ropewalker.pblogs.gr/349141.html 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ρίς κανόνα, που ουσιαστικά αντιστοιχούσαν στο πέρασµα από την κατάσταση του 

ζώου στην κατάσταση του ανθρώπου. Ολόκληρες οµάδες ανδρών και ολόκληρες 

οµάδες γυναικών κατείχαν αµοιβαία η µια την άλλη, χωρίς ντροπή και χωρίς ταµπού. 

Σύµφωνα µε το Μαρξ και τον Ενγκελς: «Ο πρώτος καταµερισµός εργασίας είναι ανά-

µεσα στον άνδρα και τη γυναίκα για την παραγωγή παιδιών». Εξάλλου, για να εξα-

σφαλισθεί η επιβίωση και ανάπτυξη του ανθρώπου ήταν αντικειµενικά αναγκαία η 

συλλογική συµβίωση, η οποία και αντικαθιστούσε την έλλειψη αµυντικής ικανότητας 

του ατόµου. Ιστορικά λοιπόν, η αρχική µορφή της οικογένειας είναι ο οµαδικός γά-

µος, δηλαδή η πολυγαµία, και αντανακλούσε το επίπεδο της ανάπτυξης του ανθρώ-

που και τις παραγωγικές ανάγκες ανάπτυξης της κοινωνίας. 

Όσο υπάρχει ο οµαδικός γάµος, η καταγωγή αποδείχνεται µονάχα από τη 

γυναικεία πλευρά, δηλαδή αναγνωρίζεται µόνο η «µητρική γραµµή». Είναι η εποχή της 

µητριαρχίας. Υπάρχει συνολική ευθύνη για τη φροντίδα και την ανάπτυξη των µελών 

της φυλής. Είναι η πρωτόγονη κοινωνία, όπου ο καθένας προσφέρει ανάλογα µε τις 

ικανότητές του και προσπορίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες του88. 

Ο κύκλος του οµαδικού γάµου µεταξύ των µελών της φυλής στενεύει όλο 

και περισσότερο, διατρέχοντας τα στάδια του περιορισµού των σεξουαλικών σχέ-

σεων, αρχικά µεταξύ γονιών και παιδιών και, στη συνέχεια και µεταξύ αδελφών. Τελικά 

δε µένει πια τίποτα άλλο παρά µόνο το ζευγάρι - η ζευγαρωτή οικογένεια - που ακόµα 

συνδέεται µε εύθραυστο δεσµό. Η ζευγαρωτή οικογένεια δε διαλύει καθόλου το νοικο-

κυριό που κληροδοτήθηκε από περασµένες εποχές και, άλλωστε, η θέση της γυναίκας 

εξακολουθεί να είναι όχι µονάχα ελεύθερη, µα και πολύ σεβαστή. 

Στην πορεία, η ανθρώπινη εργασία γίνεται πιο παραγωγική και έχει σαν 

αποτέλεσµα, σε συνδυασµό µε την εξέλιξη των εργαλείων, την ανάπτυξη της γεωρ-

γίας, της κτηνοτροφίας, και της επεξεργασίας του µετάλλου. Η παραγωγή περισσοτέ-

ρων προϊόντων δηµιουργεί τη δυνατότητα να υπάρξει υπερπροϊόν. Με βάση τον τότε 

καταµερισµό εργασίας αυτό το υπερπροϊόν δηµιουργήθηκε στον τοµέα του άντρα και 

τα µέσα παραγωγής ήταν στην ιδιοκτησία του. Το γεγονός αυτό του δίνει κοινωνικό 

προβάδισµα και οδηγεί κατευθείαν στην ατοµική ιδιοποίηση των προϊόντων από τον 

παραγωγό. Βεβαίως αυτή η δυνατότητα, κατοχής µέσων παραγωγής και ιδιοποίησης 

υπερπροϊόντος, διαµορφώνεται για ορισµένους άνδρες. Έτσι η εµφάνιση κοινωνικής 

διαφοροποίησης, διαµόρφωσης τάξεων συµπίπτει µε την κοινωνική υποδούλωση του 

ενός φύλου από το άλλο. 
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Μέχρι τότε, βάσει του µητριαρχικού δικαίου, σε περίπτωση θανάτου, το σύ-

ντροφο του γένους που πέθαινε, τον κληρονοµούσε το γένος του. Τα παιδιά δε µπο-

ρούσαν να κληρονοµήσουν από τον πατέρα τους γιατί το γένος τους καθορίζονταν 

από το µητρικό γένος και µπορούσαν να κληρονοµήσουν µόνο τη µητέρα τους. 

Έπρεπε λοιπόν το µητρικό δίκαιο να ανατραπεί. Στη θέση του εφαρµόσθηκε η αντρική 

γραµµή καταγωγής, δηλαδή η πατριαρχία. 

Σύµφωνα µε την γνώµη ειδικών αναλυτών «Η ανατροπή της µητριαρχίας 

ήταν η κοσµοϊστορική ήττα του γυναικείου φύλου, ... η γυναίκα ταπεινώθηκε, υποδου-

λώθηκε, έγινε σκλάβα των ορέξεών του (άντρα) και απλό εργαλείο για την παραγωγή 

παιδιών». 

Με την εµφάνιση όµως της ατοµικής ιδιοκτησίας στα µέσα παραγωγής, το 

κοινωνικό νοικοκυριό µετατρέπεται σε ιδιωτικό, το οποίο είναι πλέον η οικονοµική µο-

νάδα όλων των ταξικών συστηµάτων. Η οικογένεια έγινε ιδιωτική υπηρεσία. Η γυναίκα 

παραµερισµένη από τη συµµετοχή της στην κοινωνική παραγωγή έγινε η πρώτη υπη-

ρέτρια. 

Τέλος, εξαιτίας της εµφάνισης της ατοµικής ιδιοκτησίας και της πατριαρχίας, 

σαν εξέλιξη της ζευγαρωτής οικογένειας έχουµε τη µονογαµία. Η µονογαµία, που 

αφορά κυρίως τη γυναίκα, είναι ο βασικός τύπος οικογένειας όλων των ταξικών κοι-

νωνικών συστηµάτων (δουλοκτητικό, φεουδαρχικό, καπιταλιστικό). Και βέβαια, οι νέες 

παραγωγικές σχέσεις διαµόρφωσαν και τα αντίστοιχα κοινωνικά πρότυπα του άντρα 

και της γυναίκας. «Η πρώτη ταξική αντίθεση που εµφανίζεται στην ιστορία συµπέφτει 

µε την ανάπτυξη του ανταγωνισµού του άντρα και της γυναίκας στην µονογαµία, και 

η πρώτη ταξική καταπίεση µε την καταπίεση του γυναικείου φύλου από το ανδρικό»89. 

Μόνο η κεφαλαιοκρατική παραγωγή, έδωσε τη δυνατότητα στη γυναίκα να 

σπάσει τον κλοιό της αποκλειστικής κοινωνικής διαβίωσης της µέσω της οικογένειας. 

Και αυτό γιατί δόθηκε η δυνατότητα εξόδου της γυναίκας ξανά στην κοινωνική παρα-

γωγή. Βέβαια ούτε ήταν δυνατό να επεκταθεί στη πλειοψηφία των γυναικών ούτε να 

εξασφαλίσει όρους κοινωνικής ισοτιµίας, αλλά έγινε µε όρους διπλής, ταξικής και φυ-

λετικής, εκµετάλλευσης. Σαν αποτέλεσµα του εργατικού και γυναικείου κινήµατος οι 

όποιες νοµικές κατακτήσεις των γυναικών στη σφαίρα της εργασίας και της οικογέ-

νειας, αντικειµενικά δε µπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον οικονοµικό χαρακτήρα του 

ατοµικού νοικοκυριού. Έτσι η νεότερη ξεχωριστή οικογένεια εξακολουθεί να στηρίζεται, 

σε µεγάλο βαθµό, πάνω στην ανοιχτή ή συγκαλυµµένη σπιτική σκλαβιά της γυναίκας. 
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«Μέσα στην οικογένεια ο άντρας είναι ο αστός, η γυναίκα εκπροσωπεί το προλετα-

ριάτο».  

 

3. Ο ρόλος της γυναίκας του σήµερα 

Η έξοδο της γυναίκας στο χώρο εργασίας και µάλιστα µε ισότιµες απαιτή-

σεις, την φόρτωσαν µε νέες υποχρεώσεις και της πρόσθεσαν καινούριο φορτίο και 

άγχος. Κανείς δεν είχε το δικαίωµα να της στερήσει το δικαίωµα να επενδύσει για την 

ολοκλήρωση της προσωπικότητας της και των στόχων της. 

Σήµερα, οι προϋποθέσεις για εργασία έχουν κύριο άξονα την πνευµατική 

ικανότητα και την εκπαίδευση στο τοµέα εξειδίκευσης, µε αποτέλεσµα οι γυναίκες σαν 

σύνολο να βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση από τον άντρα. Αυτό είναι µια µεγάλη 

πρόκληση για τη γυναίκα, η οποία καλείται να διαλέξει ανάµεσα στη καριέρα και την 

οικογένεια. Τις περισσότερες φορές η λύση είναι ο συµβιβασµός. ∆ηλαδή, να µπορέ-

σει να συνδυάσει και τα δύο. 

Αναµφισβήτητα, η γυναίκα αποτελεί το πυρήνα της οικογένειας. Με την 

έξοδο της στην αγορά εργασίας πολλοί υποστηρίζουν ότι η οικογένεια στερήθηκε τη 

δηµιουργική της παρουσία. Τα παιδιά έχασαν τις περισσότερες ζωτικές ώρες τη µη-

τέρα τους και ο σύζυγος συναντάει πολλές φορές µια γυναίκα κουρασµένη, που έχει 

απαιτήσεις από αυτόν. Αφού θέλει να γίνεται και στο σπίτι καταµερισµός της εργα-

σίας. Ωστόσο, σχετική έρευνα που έγινε το 2003 αποδεικνύει ότι οι γυναίκες αφιερώ-

νουν στα παιδιά τους τον ίδιο χρόνο που αφιέρωναν και πριν να εργαστούν και τί-

µηµα είναι ο λιγότερος ύπνος και ο λιγότερος ελεύθερος χρόνος τους. Η άλλη όψη 

του νοµίσµατος δείχνει ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό των εργαζόµενων γυναικών, 

ευθέως ανάλογη είναι και η αύξηση της υπογεννητικότητας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 

κάτι τέτοιο δεν είναι αναληθές. Ωστόσο, µερίδιο ευθύνης δεν έχει µόνο η γυναίκα αλλά 

και η κοινωνία, η οποία οφείλει να προτείνει µέτρα για τη συµφιλίωση οικογενειακής 

και επαγγελµατικής ζωής των γυναικών. 

Όπως και να έχουν τα πράγµατα η γυναίκα καλείται σήµερα να ανταποκρι-

θεί σε τρεις ρόλους: της εργαζόµενης, της νοικοκυράς και της παιδαγωγού. Η εργα-

σία της εκτός σπιτιού δεν την απάλλαξε από τα παραδοσιακά της καθήκοντα και είναι 

λίγοι οι άντρες που δέχονται να µοιραστούν τις δουλειές. Παρά τις δυσκολίες που έχει 

να αντιµετωπίσει και η σύγχρονη γυναίκα, συνεχίζει να εργάζεται θυσιάζοντας προ-

σωπικό χρόνο και ύπνο για να µπορέσει να ανταποκριθεί στους ρόλους της. 

Ο ρόλος της γυναίκας σήµερα συνεχίζει να είναι σηµαντικός τόσο µέσα 
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στην οικογένεια, όσο και στην εργασία της. Αφού αν ανατρέξουµε στην ιστορία, θα 

διαπιστώσουµε ότι οι προστατευτικές νοµοθεσίες για τις γυναίκες, οι αυξήσεις στους 

µισθούς και η κοινωνική ασφάλιση είναι αποτελέσµατα των δικών τους αγώνων για 

ισότητα. Και τέλος συµβάλλει και αυτή όπως και η γυναίκα της υπαίθρου στην εθνική 

οικονοµία90. 

 

4. Ο οικονοµικός και κοινωνικός ρόλος των γυναικών της υπαίθρου 

Η οικογένεια, θεσµός πανάρχαιος αποτελεί το θεµέλιο της ανθρωπότητας. 

Ο ρόλος της οικογένειας αποδείχτηκε µε το πέρασµα των αιώνων, ο πιο σηµαντικός. 

Αφού µέσα στα πλαίσια της οικογένειας και χάρη στην καθηµερινή φροντίδα και στη 

στοργή των γονέων, αναπτύσσεται σωµατικά, πνευµατικά, ψυχικά, ηθικά και θρη-

σκευτικά η νέα γενιά στην οποία η οικογένεια θα παραδώσει αργότερα τη σκυτάλη 

διαδοχής. Έτσι, η οικογένεια προσβλέπει στην εξασφάλιση της συνέχειας της κοινω-

νίας, αφού µεταβιβάζει από τη µια γενιά στην άλλη το πολιτισµό σαν τρόπο ζωής και 

τρόπο ύπαρξης των υλικών πραγµάτων και των κοινωνικών θέσεων. Εποµένως, η 

οικογένεια, ως θεσµός δεν έχει µόνο ιδιωτικό χαρακτήρα, που αφορά στην οργά-

νωση του ιδιωτικού βίου αλλά και δηµόσιο, που αφορά στην οργάνωση του συλλογι-

κού βίου και συνδέεται µε τη νοµοθεσία και τον τρόπο παραγωγής. 

Η οικογένεια είναι ένας θεσµός που επιτελεί ταυτόχρονα πολλές λειτουργίες 

και έχει πολλούς σκοπούς. Αποτελεί καθολικό κοινωνικό φαινόµενο, αφού συναντάται 

σε όλες τις κοινωνίες µε κάποιες παραλλαγές. Οι λειτουργίες που επιτελεί η εκάστοτε 

οικογένεια εξαρτώνται από τη µορφή της κοινωνίας µέσα στην οποία αυτή υπάρχει. 

Έτσι, στην αγροτική κοινωνία, η οικογένεια εξασφαλίζει τη βιολογική αναπαραγωγή 

των µελών της, δηλαδή την εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση των µελών της, την 

οικονοµική και κοινωνική τους ένταξη, την κάλυψη προνοµιακών αναγκών των µελών 

της και τέλος στην αγροτική κοινωνία η οικογένεια λειτουργεί ως πλήρης οικονοµική 

οµάδα, δηλαδή ως οµάδα παραγωγής και κατανάλωσης. Στη σύγχρονη κοινωνία 

πολλές από τις λειτουργίες αυτές έχουν εξασθενίσει, η οικογένεια λειτουργεί περισσό-

τερο ως οµάδα κατανάλωσης και συνδέεται µε τη παραγωγή µέσω των µελών της 

που έχουν επαγγελµατική απασχόληση. Τέλος, η οικογένεια είναι ένα νοικοκυριό, δη-

λαδή χρησιµοποιώντας το εισόδηµα και τους παραγωγικούς πόρους προσφέρει στα 

µέλη της όσο το δυνατόν µεγαλύτερη υλική ή µη υλική ευηµερία. 

Η γυναίκα κατέχει εξέχουσα θέση µέσα στην οικογένεια, αποτελεί τον πυ-
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ρήνα της οικογένειας. Η αποστολή της είναι καθοριστική για την ανάπτυξη και ευηµε-

ρία της οικογένειας. Ασκεί κοινωνικό λειτούργηµα, αφού προετοιµάζει το κάθε νέο µέ-

λος για τη κοινωνία, η ζωή του κάθε µέλους αρχίζει στην οικογένεια και ολοκληρώνε-

ται στην κοινωνία. Τέλος, η ελληνική αγροτική οικογένεια, πυρήνας της οποίας είναι η 

γυναίκα, διαιωνίζει την ελληνική παράδοση και διατηρεί τον πολιτισµό των Ελλήνων. 

Η γυναίκα της υπαίθρου εκτός από την ανατροφή των παιδιών της είναι 

επιφορτισµένη µε τις δραστηριότητες του νοικοκυριού, δηλαδή είναι υπεύθυνη και για 

τη βελτίωση της ποιότητα ζωής των µελών της αγροτικής οικογένειας και µε δραστη-

ριότητες που έχουν να κάνουν µε τη γεωργική εκµετάλλευση. Ο ρόλος που καλείται να 

επιτελέσει είναι ιδιαίτερα δύσκολος εξαιτίας των ιδιόµορφων συνθηκών που ακόµα και 

σήµερα κυριαρχούν σε κάποιες αγροτικές περιοχές. Η έλλειψη µέσων σύγχρονου εξο-

πλισµού, η µη εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και οικογενειακού 

προγραµµατισµού, η ανυπαρξία παιδικών σταθµών και πολλές φορές νηπιαγωγείων 

είναι κάποια προβλήµατα που αναγκάζεται η ίδια να τα αντιµετωπίσει, θυσιάζοντας τη 

προσωπική της ζωή. 

Στη προσπάθεια της να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο ρόλο η γυναίκα 

παραµέρισε σπουδές και προσωπική ζωή. Γι’ αυτό το λόγο το ποσοστό των αναλ-

φάβητων γυναικών στην ύπαιθρο είναι πολύ µεγάλο και πολύ µεγάλο είναι επίσης και 

το ποσοστό ανεργίας των γυναικών. Το ποσοστό ανεργίας αφενός µεν οφείλεται 

στην έλλειψη ειδίκευσης των γυναικών, αφετέρου δε στο γεγονός ότι η εργασία της 

αγρότισσας περνά απαρατήρητη, αφού τις περισσότερες φορές δουλεύει χωρίς να 

αµείβεται και χωρίς ασφάλεια. 

Ωστόσο, η πολύπλευρη και ουσιαστική συµµετοχή της γυναίκας στη γεωρ-

γική εκµετάλλευση και στα οικονοµικά της οικογένειας είναι υπαρκτή και γνωστή σε 

όλους µας παρά την έλλειψη στατιστικών ερευνών. Παλαιότερα, µάλιστα η εργασία 

της δεν περιοριζόταν µόνο στη γεωργική εκµετάλλευση, στην εκτροφή των οικόσιτων 

ζώων και στη φροντίδα του νοικοκυριού και των παιδιών αλλά και σε διάφορες οικο-

τεχνικές δραστηριότητες. Μάλιστα πολλές φορές πουλούσαν τα προϊόντα των οικοτε-

χνικών δραστηριοτήτων για να µπορέσουν να εξασφαλίσουν κάποιο συµπληρωµα-

τικό εισόδηµα για τη κάλυψη των αναγκών της οικογένειας. 

Αν και το συµπληρωµατικό εισόδηµα των γυναικών ήταν επαρκές, δε το 

χρησιµοποιούσαν για προσωπικά τους έξοδα αλλά για να καλύψουν βασικές βιοτικές 

ανάγκες. 

Σήµερα, τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Η γυναίκα συνεχίζει να εργάζεται είτε 
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στη γεωργική εκµετάλλευση είτε σε εξωγεωργική εργασία. ∆ουλεύει τις ίδιες ώρες µε 

τον άντρα και πολλές φορές περισσότερες από αυτόν, αφού είναι επιφορτισµένη και 

µε τη φροντίδα του νοικοκυριού. Συνεχίζει να µεταποιεί προϊόντα της γεωργικής εκµε-

τάλλευσης και να παράγει τρόφιµα για εµπορία ή ιδιοκατανάλωση, ωστόσο όµως τη 

τελευταία εικοσαετία ανοίχτηκαν µέσα από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα νέες προο-

πτικές απασχόλησης και ανάληψης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για τις γυναίκες 

της υπαίθρου. Ο τοµέας του αγροτουρισµού και η παραγωγή βιοτεχνικών προϊό-

ντων, όπως τρόφιµα ή χειροτεχνήµατα είναι κάποιες από τις νέες επιχειρηµατικές δρα-

στηριότητες των γυναικών, που προτιµούνται ιδιαίτερα από τις ίδιες. Ενώ, σηµαντικό 

είναι επίσης το γεγονός ότι µε αυτό τον τρόπο µπόρεσαν οι γυναίκες της υπαίθρου να 

διεκδικήσουν την κοινωνικοοικονοµική τους ανεξαρτησία και να πλήξουν την ανδρική 

κυριαρχία, διεκδικώντας ανεξαρτησία στις αγροτικές δουλειές. 

Εκτός, βέβαια από τη κοινωνικοοικονοµική τους ανεξαρτησία, η δραστηρι-

οποίηση της γυναίκας εκτός γεωργικής εκµετάλλευσης, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και 

για την ίδια την οικογένεια , αφού το συµπληρωµατικό εισόδηµα είναι ιδιαίτερα ικανο-

ποιητικό και ειδικά σε περιπτώσεις κρίσης της γεωργικής αγοράς. Ωστόσο, πρόσφατη 

έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες που παίρνουν µέρος σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, 

είναι γυναίκες που τα παιδιά τους έχουν µεγαλώσει. Ο λόγος που τις οδηγεί σε αυτή 

την επιλογή, είναι φυσικά η κοινωνικοποίηση τους, αφού περιορίστηκε η απασχόληση 

τους στο σπίτι και η απόκτηση συµπληρωµατικού εισοδήµατος. Βέβαια , η εκτός οικο-

γενειακού περιβάλλοντος αµειβόµενη εργασία δε κατόρθωσε να αλλάξει τους παρα-

δοσιακούς ρόλους των µελών της αγροτικής οικογένειας. Έτσι οι γυναίκες εκτός από 

την εργασία τους, έχουν και τη φροντίδα του νοικοκυριού, για την οποία δε δέχονται 

καµία βοήθεια από τον άντρα Εκτός όµως από αυτό, οι γυναίκες είτε ως κάτοχοι µι-

κρών αγροτικών επιχειρήσεων είτε ως αρχηγοί αγροτικών εκµεταλλεύσεων δε παίρ-

νουν επιχειρηµατικές αποφάσεις µόνες τους παρά µόνο σε συνεργασία µε τους 

συζύγους τους. Ελάχιστες περιπτώσεις που η γυναίκα λαµβάνει µόνη της αποφάσεις 

για την επιχείρηση , είναι περιπτώσεις «εξ ανάγκης» λόγω χηρείας ή λόγω πολυδρα-

στηριότητας του συζύγου. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι ο άντρας φαίνεται πιο ικανός να κάνει επαφές και 

να κλείσει συµφωνίες µε προµηθευτές και εµπόρους. Τα πράγµατα είναι χειρότερα, 

όταν η γυναίκα εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση ή στην επιχείρηση του άντρα 

της. Αν και ο χρόνος εργασίας της ξεπερνά κατά πολύ αυτόν του άντρα της και αν 

και πολλές από αυτές είναι υποχρεωµένες να εκτελούν εργασίες που υπερβαίνουν 
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κατά πολύ τη φυσική τους ικανότητα και τέλος αν και είναι σηµαντικές για την οικογε-

νειακή ευµάρεια και την οικονοµική ανάπτυξη της αγροτικής περιοχής, ωστόσο η 

συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων είναι περιορισµένη και σχεδόν ανύπαρκτη. Οι 

γυναίκες νιώθουν αδύναµες να αναλάβουν πρωτοβουλίες µόνες τους. Μόνο στους 

γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισµούς οι γυναίκες ανάλαβαν πρωτοβουλίες και 

αυτό συνέβη επειδή συνεργάστηκαν όλες µαζί. 

Παρόλο που το µορφωτικό επίπεδο της γυναίκας της υπαίθρου έχει ανυ-

ψωθεί, παρόλο που συµµετέχει περισσότερο στη κοινωνική ζωή η ελάχιστη συµµετοχή 

της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων , στα συλλογικά όργανα των αγροτών καθώς 

και στα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης είναι υπαρκτή και φυσικά υπεύθυνη για τη 

ποιότητα της ζωής της σηµερινής γυναίκας. Η έλλειψη ενδιαφέροντος των αγροτισ-

σών να ασχοληθούν µε τα κοινά έχει ως αποτέλεσµα να µην επιλύονται γυναικεία 

προβλήµατα και γενικά να δυσχεραίνεται η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 

καθώς και η ανάπτυξη της περιοχής της. Τέλος, η συµµετοχή των γυναικών στα κοινά 

κρίνεται αναγκαία για την αναβάθµιση της υπαίθρου91. 

Οι γυναίκες της υπαίθρου στην Ελλάδα αποτελούν περίπου το µισό του 

αγροτικού πληθυσµού και είναι µια σηµαντική δύναµη που παίρνει µέρος στην παρα-

γωγική διαδικασία και στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ωστόσο το 76% περί-

που των γυναικών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων απασχολούνται ως βοηθοί στην 

οικογενειακή επιχείρηση. Αυτό σηµαίνει ότι δεν αµείβονται, δεν έχουν ασφάλεια και δεν 

συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Το υπόλοιπο ποσοστό αναφέρεται σε γυναίκες αυτοαπασχολούµενες µε ή 

χωρίς προσωπικό. Το 24% των γυναικών είναι αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης αλλά 

και αυτό πολλές φορές γίνεται για να εξυπηρετηθούν άλλοι σκοποί. ∆ηλαδή σε πολ-

λές περιπτώσεις «δανείζει» η γυναίκα το όνοµα της στο σύζυγο, όταν για κάποιο λόγο 

δεν επιτρέπεται στον ίδιο να χαρακτηριστεί ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότης και να 

µπορεί να λάβει τις διάφορες επιδοτήσεις. Ενώ επίσης είναι και οι περιπτώσεις που ο 

άντρας απουσιάζει και η γυναίκα καλείται να αναλάβει το ρόλο του αρχηγού, όπως 

σε περιπτώσεις χηρείας, διάζευξης κ.τ.λ. (Επιχειρηµατικότητα γυναικών, εκδόσεις 

Gutenberg) 

Το κράτος στη προσπάθεια του να βοηθήσει την ύπαιθρο θέσπισε κάποιες 

πρωτοβουλίες που υποστήριζαν και ενίσχυαν τη δηµιουργία νέων µικρών επιχειρή-

σεων στις αγροτικές περιοχές και προωθούσαν τη γυναικεία απασχόληση. Οι πρω-
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τοβουλίες αυτές, τις οποίες προαναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, ήταν : 

• Η Πρωτοβουλία LEADER, η οποία συνέβαλλε στη προώθηση της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας στις λιγότερο ευνοηµένες περιοχές της ελληνικής υπαίθρου. 

• Η Κοινοτική Πρωτοβουλία NOW «Νέες Επαγγελµατικές Ευκαιρίες για τις γυναίκες», 

η οποία χρηµατοδοτούσε προγράµµατα για την επαγγελµατική κατάρτιση των 

αγροτισσών και γενικά των γυναικών που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές. 

• Η Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG, µέσω της οποίας εφαρµόστηκαν κυρίως 

προγράµµατα κατάρτισης για γυναίκες που ζουν σε αποµακρυσµένες αγροτικές 

περιοχές και ασχολούνται µε τη γεωργία, µε σκοπό να αξιοποιήσουν τις δεξιότη-

τες τους για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. (Επιχειρηµατικότητα 

γυναικών, εκδόσεις Gutenberg) 

Τέλος, ο ρόλος της γυναίκας της υπαίθρου και ιδιαίτερα της αγρότισσας 

εξακολουθεί και σήµερα να είναι σηµαντικός τόσο µέσα στην οικογένεια, όσο και στη 

γεωργική εκµετάλλευση. Ειδικά, σήµερα µε την οικονοµική και τεχνολογική εξέλιξη κα-

λείται να διαδραµατίσει πιο υπεύθυνα και ενεργά το ρόλο της σε όλους τους τοµείς. Η 

γυναίκα της υπαίθρου συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία της γεωργικής παραγωγής 

στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος και συµβάλλει σηµαντικά στην αγροτική 

αλλά και στην εθνική οικονοµία.92 

 

5. Γυναικεία απασχόληση και τοπική ανάπτυξη 

Είναι γεγονός και έχει αποδειχθεί µέσα από πολυάριθµες έρευνες ότι οι γυ-

ναίκες οι οποίες βρίσκονται στην αγορά εργασίας, συµβάλλουν στην ανάπτυξη της 

οικονοµίας, η οποία συνεπάγεται µε αύξηση της παραγωγής. Η οικονοµική αυτή 

ανάπτυξη αύξηση επιδρά στην απασχόληση των γυναικών, τόσο άµεσα όσο και έµ-

µεσα. 

Άµεσα, η οικονοµική ανάπτυξη επηρεάζει την γυναικεία απασχόληση µε 

δύο τρόπους: (α) αυξάνοντας τον αριθµό των προς κάλυψη θέσεων, δηλαδή αυξά-

νοντας τη ζήτηση εργασίας και (β) διαφοροποιώντας τις απασχολήσεις, δηλαδή δη-

µιουργώντας µία επαγγελµατική ιεραρχία, η αυξανόµενη πολυπλοκότητα της οποίας 

συνδυάζεται µε την αυξανόµενη εξειδίκευση. Έµµεσα, η οικονοµική ανάπτυξη επηρεά-

ζει τη γυναικεία απασχόληση, συντελώντας αποφασιστικά στην αύξηση των προϋ-

ποθέσεων και δυνατοτήτων εργασίας των γυναικών, όπως π.χ. βελτίωση των συνθη-

κών διαβίωσης, απόκτηση γνώσεων, εξάλειψη διακρίσεων κ.λ.π93.  
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Ακόµα και σήµερα η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα εξακολουθεί να 

είναι υψηλή. Κατά το 2001 το 25% του συνολικού εργατικού δυναµικού και το 32% του 

γυναικείου εργατικού δυναµικού ασχολούνται ακόµα µε τη γεωργία. Πρόκειται όµως, 

για µια σηµαντική µείωση, αφού τα ποσοστά το 1951 ήταν αντίστοιχα 48% και 42%. 

Στο δευτερογενή τοµέα, το ποσοστό του γυναικείου πληθυσµού κατά τα τε-

λευταία σαράντα χρόνια, µένει ποσοτικά στάσιµο. Αλλά µένει και ποιοτικά πολύ χα-

µηλό, αν κρίνει κανείς από το πραγµατικά χαµηλό εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Αυτό εί-

ναι αξιοσηµείωτο, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η νεαρή ηλικία των γυναικών αυτών. 

Τέλος ο τριτογενής τοµέας παρουσιάζει αύξηση (κατά 194% µεταξύ 1951 

και 1981). Ο τοµέας απασχολεί το 27% των οικονοµικά ενεργών γυναικών κατά το 

1951, το 43% κατά το 1981 και το 50% κατά το 2002. 

Συµπερασµατικά, η οικονοµική ανάπτυξη µε την κοινωνικο-πολιτισµική 

ανάπτυξη µε την οποία συνδέεται, συµβάλλει στην αύξηση του γυναικείου εργατικού 

δυναµικού. Η αύξηση αυτή συνοδεύεται από αύξηση του ποσοστού των γυναικών 

µεγαλύτερης ηλικίας, των έγγαµων οικονοµικά ενεργών γυναικών, και από την άνοδο 

του εκπαιδευτικού επιπέδου τους94. 

 

6. Η συµµετοχή της γυναίκας στην πολιτική 

Από παλιά, η πολιτική έχει χαρακτηρισθεί ότι αποτελεί ασχολία αντρική. Ένα 

ίσως από τα επιτεύγµατα της γυναίκας θα είναι να κατορθώσουν οι γυναίκες να 

παύσουν να αποτελούν µειοψηφία στις Κυβερνήσεις, στη Βουλή, στα ∆ιοικητικά Συµ-

βούλια όλων των οργανώσεων επιστηµονικών Σωµατείων, Συνδικαλιστικών Συλλό-

γων, Εργατικών Σωµατείων, κ.λ.π. µε άλλα λόγια να µπορέσουν να έχουν µια υπεύ-

θυνη θέση στη δηµόσια ζωή του τόπου, να παίρνουν µέρος στις αποφάσεις του τό-

που ή να κατέχουν θέσεις-κλειδιά. Όπως πριν από µερικές δεκαετίες, οι γυναίκες που 

δουλεύουν έξω από το σπίτι, ήταν η εξαίρεση, έτσι και η συµµετοχή τους στο συνδικα-

λισµό, στην πολιτική, αποτελεί εξαίρεση. Τα ωράρια που απαιτούνται για τη συµµετοχή 

του ατόµου στην πολιτική ή στο συνδικαλισµό, καθορίζονται από τους άνδρες και 

σπάνια συνδυάζονται µε τις άλλες υποχρεώσεις των γυναικών (σπίτι, οικογένεια). 

Τα γνωστά επιχειρήµατα που χρησιµοποιούνταν από τους άνδρες για την 

αποµάκρυνση των γυναικών από την άσκηση ορισµένων επαγγελµάτων, χρησιµο-

ποιήθηκαν και επαναλαµβάνονταν µε έµφαση. Πώς ήταν δυνατόν η γυναίκα, να 

µπορεί να έχει γνώµη για την πολιτική κατάσταση της χώρας και να µπορεί να εκφρά-
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σει τη θέλησή της; Πώς ήταν δυνατόν η γυναίκα, να µπορέσει να αντιµετωπίσει τους 

αντιπάλους της στη Βουλή; Πώς θα µπορούσε να επιβάλει τη γνώµη της; 

Άλλωστε η συµµετοχή στην πολιτική ή στο συνδικαλισµό, προϋποθέτουν 

ορισµένα προσόντα, που κατά κανόνα, κατά τη γνώµη των ανδρών, στερούνται οι 

γυναίκες (όπως πλήρη πληροφόρηση για τα οικονοµικά θέµατα, ευχέρεια λόγου, 

ετοιµότητα στις απαντήσεις, πειστικότητα, αυτοπεποίθηση, κρίση κ.ά.). Εξάλλου, ο 

ρόλος του πολιτικού ή συνδικαλιστή δε συµβιβάζεται µε τους κύριους ρόλους των γυ-

ναικών, δηλαδή της νοικοκυράς, µητέρας και συζύγου. 

Πιστεύεται επίσης, ότι η πολιτική δηµιουργεί ένα αντρικό χαρακτήρα στη γυ-

ναίκα και αυτό µπορεί να την εξυψώνει πνευµατικά, όµως σαν γυναίκα τη µειώνει. 

Πολλοί άνδρες αισθάνονται άσχηµα µπροστά σε µια έξυπνη γυναίκα, γιατί αµέσως 

τους δηµιουργούνται συναισθήµατα φόβου για τη δική τους υπεροχή. Ποτέ δεν συγ-

χωρούν τη γυναικεία υπεροχή, γιατί αυτόµατα καταργεί την αντρική. Παράλληλα, στη 

έξυπνη γυναίκα, δίνουν τα χαρακτηριστικά της ψυχρής και απαθούς. Έτσι, η γυναίκα 

πολλές φορές, χρησιµοποιεί το καλό της µυαλό, σε περιπτώσεις που ο άνδρας δεν 

µπορεί να το αντιληφθεί, γιατί έχει καταντήσει γι’ αυτήν «µειονέκτηµα». 

Για όλους αυτούς τους λόγους η συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική 

δεν ήταν µια εύκολη υπόθεση. Παρατηρείται λοιπόν ότι πριν από τον 20ο αιώνα, η 

συµµετοχή τους στην πολιτική ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.  

∆υστυχώς η κοινωνία µας είναι πατριαρχική και κατά συνέπεια ρατσιστική, 

σε ότι αφορά τα δύο φύλα, και την κατανοµή εξουσίας, παρ’ όλη τη γνώση και την 

πρόοδο που σηµειώθηκαν στο δεύτερο ήµισυ του αιώνα µας95.  

Οι πόρτες για την είσοδό τους στην πολιτική άνοιξαν το 1869 στην Πολιτεία 

Ουαϊόµιγκ των Η.Π.Α. Αλλά και στη χώρα µας η ιστορία για την κατάκτηση των πολιτι-

κών δικαιωµάτων των γυναικών δεν ήταν καθόλου εύκολη. Για πρώτη φορά δόθηκε 

δικαίωµα ψήφου στις γυναίκες µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα του 1930 που έδινε το δικαί-

ωµα στις γυναίκες να ψηφίζουν µόνο στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές και έθετε 

όρους συµµετοχής στις γυναίκες, ενώ δεν απαιτούσε τους αντίστοιχους από τους άν-

δρες. Έπρεπε λοιπόν οι Ελληνίδες για να ψηφίζουν, να έχουν συµπληρώσει το 30ο 

έτος της ηλικίας τους και να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Στη συνέχεια αναγνώ-

ρισε το δικαίωµα ψήφου στις γυναίκες χωρίς να απαιτεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, 

δηλαδή κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις µε τους άνδρες. Μόλις το 1949, µε το νόµο 

949, απέκτησαν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

                                                           
95 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Μ., 2003, «Γυναίκα και Απασχόληση. ∆έκα Ζητήµατα», εκδόσεις Gutenberg, σ. 22-24 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Το δικαίωµα του «εκλέγειν» στις δηµοτικές εκλογές είχαν όσες γυναίκες 

έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και όσες έχουν συµπληρώσει το 25ο 

είχαν το δικαίωµα του «εκλέγεσθαι» σε όλα τα δηµοτικά και κοινοτικά αξιώµατα. Επίσης 

το 1952 ο νόµος 2159 έδωσε στις γυναίκες το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

στις βουλευτικές εκλογές, κατέστησε µάλιστα υποχρεωτική την εγγραφή στους εκλογι-

κούς καταλόγους και τη συµµετοχή στην ψηφοφορία, µε ποινικές κυρώσεις για την 

παράληψη. Έτσι πραγµατοποιήθηκε τυπικά η εξίσωση, παρά το γεγονός ότι, στις 

βουλευτικές εκλογές που ακολούθησαν τη θέσπιση του νόµου, η συµµετοχή υποψη-

φίων γυναικών ήταν περιορισµένη στο ελάχιστο96. 

Όπως, λοιπόν, γίνεται φανερό, η γυναίκα έχει αποκτήσει σχεδόν ίσα δι-

καιώµατα, όπως και ο άνδρας. Και λέµε «σχεδόν» γιατί παρά τη ριζική αλλαγή της νο-

µικής θέσεως της γυναίκας, που σηµειώθηκε τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν εκλείψει 

εντελώς οι σχετικές διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. ∆ιακρίσεις, που όσο κι αν είναι 

περιορισµένες δεν παύουν να καθιστούν, κατά κάποιο τρόπο, µειονεκτική τη θέση της 

γυναίκας στο δηµόσιο βίο.  

Στην Ελλάδα είναι πολύ µικρή η συµµετοχή της γυναίκας στην πολιτική, σε 

σηµείο που µπορούµε να µιλάµε για απουσία της Ελληνίδας από την πολιτική ζωή της 

χώρας. 

Η συµµετοχή όµως, θα πρέπει να είναι ισότιµη, όπως άλλωστε αυτό επι-

βάλλεται και σε όλους τους τοµείς, ώστε και οι γυναίκες και οι άνδρες, να δίνουν τον 

καλύτερο τους εαυτό και να συµβάλουν για την καλύτερη τύχη του κοινωνικού συνό-

λου.  

Στην λίστα των Ηνωµένων Εθνών για την ανάµειξη των γυναικών στα κοινά 

η Ελλάδα κατέχει την 69η θέση και είναι πίσω από πολλές ισλαµικές χώρες ή ακόµα 

χώρες του τρίτου κόσµου. Η συµµετοχή των γυναικών στο Κοινοβούλιο της Ελλάδος 

βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ε.Ε. µε 6%. 

Στο ∆ικαστικό Κλάδο, όλο και περισσότερο σπάζει η παράδοση, όλο και 

περισσότερες γυναίκες εισχωρούν στο επάγγελµα. Στις ανώτερες θέσεις βέβαια όπως 

συνήθως, και εδώ ακόµη πιο έντονα, η γυναίκα «λάµπει» µε την απουσία της! Καµιά 

γυναίκα Πρόεδρος Αρείου Πάγου ή Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Αρεοπαγίτης, κ.λπ.  

Ελάχιστες παρουσιάζονται ως υποψήφιες βουλευτίνες είτε ως υποψήφια 

µέλη ∆ιοικητικών Συµβουλίων και κατά συνέπεια εκλέγονται ελάχιστες. Μια πραγµατι-

κότητα που ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσµου, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική 
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τους θέση, ή το πολιτικό σύστηµα. 

Αντίθετα υπάρχουν αρκετές Πρωτοδίκες και όσο κατεβαίνουν οι βαθµίδες 

όλο και πιο πολύ αυξάνει ο γυναικείος αριθµός. Στους Ειρηνοδίκες, οι γυναίκες όχι 

απλά συµµετέχουν, αλλά αποτελούν και την πλειοψηφία σε σύγκριση µε τους άνδρες. 

Παρόµοια είναι η συµµετοχή των γυναικών στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. Στις ανώτερες 

βαθµίδες δεν συναντιέται καµιά γυναίκα ενώ στις κατώτερες αποτελούν την πλειοψη-

φία. Η πρώτη γυναίκα Ειρηνοδίκης διορίστηκε το 1956 και ήταν η Οδέττη Κοντοπρία – 

Κουγιουµτζόγλου, η δε πρώτη γυναίκα πρωτοδίκης ήταν η Άννα Αθανασιάδου το 

1959. Στο Συµβούλιο Επικράτειας επίσης ο αριθµός των γυναικών που διορίζονται τα 

τελευταία χρόνια µε το βαθµό του Εισηγητή συναγωνίζεται αισθητά τον αριθµό των 

ανδρών. Η πρώτη γυναίκα που διορίστηκε ήταν η Πηνελόπη Αθανασοπούλου το 

1958.97 

Όσον αφορά τους δικηγόρους, οι σηµερινές γυναίκες πτυχιούχοι της Νοµι-

κής γίνονται πια δικηγόροι χωρίς να συναντούν κοινωνικές προκαταλήψεις. Τα επιχει-

ρήµατα ότι η «φύση» της γυναίκας την εµποδίζει στους αγώνες και στις δυσκολίες του 

∆ικαστηρίου αρχίζουν να εξαλείφονται. Οι γυναίκες σταδιοδροµούν ως δικηγόροι, όχι 

µόνο στα µεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στα µικρά. Οι συµβολαιογράφοι από την 

άλλη πλευρά είναι κατά πλειοψηφία γυναίκες στους περισσότερους συλλόγους.  

Για να µπορέσουν οι γυναίκες να διεισδύσουν και να αρχίσουν να προω-

θούνται, θα πρέπει να υποχωρήσει εκείνη η ανδροκρατούµενη ισχυρογνωµοσύνη. Θα 

πρέπει τα κόµµατα να συµπεριλάβουν, σαν µέλη, γυναίκες ώστε να µπορέσουν να 

δείξουν τις ικανότητές τους, και σε µελλοντικές εκλογές να επιλεγούν περισσότερες και 

να υπάρξει µία ισάξια συµµετοχή εκπροσώπων του γυναικείου φύλου στη Βουλή, 

όπου θα ασχοληθεί µε τα προβλήµατα των γυναικών, που αν δεν είναι πιο πολλά, εί-

ναι ίδια µε τα προβλήµατα των άλλων ανθρώπων.  

 

7. Η µειονεκτική θέση της γυναίκας στην εργασία 

Το θέµα «επιχειρηµατικότητα» αποτελεί ένα από τα πλέον σηµαντικά στον 

σχεδιασµό πολιτικής για προώθηση της απασχόλησης. Σε επίπεδο πολιτικής, παρα-

τηρείται έξαρση του ενδιαφέροντος για την αντιµετώπιση της περιορισµένης συµµετο-

χής των γυναικών στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στόχο αποτελεί η λήψη µέτρων 

για τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση των γυναικών στο ξεκίνηµα µιας επιχείρησης.  

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει ενισχυθεί πολύ η συµµετοχή των γυναικών 
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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 παραγω-

γής και της γιγάντωσης των επιχειρήσεων, ήρθε η σειρά τους να προχωρήσουν σε 

περισσότερο δυναµικές και υπεύθυνες δραστηριότητες, όπως είναι και οι επιχειρηµατι-

κές. Η συµµετοχή της γυναίκας επιχειρηµατία ενισχύθηκε από τη µορφή της νέας 

τεχνολογίας που µείωσε τον αριθµό των ενδιάµεσων τεχνικών στελεχών και από την 

αλµατώδη ανάπτυξη του τοµέα παροχής υπηρεσιών. 

Πληθώρα εµπειρικών µελετών που πραγµατοποιήθηκαν, αναφέρουν ότι 

στο µέγεθος της γυναικείας επαγγελµατικής απασχόλησης επιδρούν, τόσο ενδογενείς 

παράγοντες, όπως επίπεδο εκπαίδευσης, βαθµός εξειδίκευσης, κοινωνική προέλευση, 

θέση στο επάγγελµα κ.λπ., όσο και εξωγενείς παράγοντες, όπως συνθήκες της αγο-

ράς εργασίας, αριθµός και ηλικία παιδιών των γυναικών, αντιλήψεις, νοοτροπίες και 

στερεότυπα που επικρατούν στην κοινωνία.  

Οι νέες γυναίκες στην Ελλάδα, µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, αρχί-

ζουν σταδιακά να καταλαµβάνουν επιτελικές θέσεις και σύµφωνα µε δειγµατοληπτική 

έρευνα, το 15% των ελληνικών επιχειρήσεων διοικείται πλέον από γυναίκες. Το πρό-

βληµα είναι ότι η ελληνική κοινωνία δύσκολα αναγνωρίζει την επαγγελµατική επιτυχία 

των γυναικών98.  

Η θέση της εργαζόµενης Ελληνίδας δεν έχει ακόµα πλήρως καθοριστεί στα 

σηµερινά κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα του ελληνικού χώρου. Εξακολουθούν να 

υπάρχουν πολλές αµφισβητήσεις ως προς τις ικανότητές της, την αξία της, καθώς και 

τη συµµετοχή της στην παραγωγή. Το πιο σηµαντικό είναι ότι η ίδια αµφιβάλλει. Αίτηµα 

και στόχος της: να απελευθερωθεί από τα πατροπαράδοτα δεσµά, τις ταπεινωτικές 

διακρίσεις και τη ντροπή ότι είναι γυναίκα. Όµως, πάνω απ’ όλα να ελευθερωθεί από 

τον ίδιο της τον εαυτό, που είναι δεµένος µε προλήψεις, προκαταλήψεις, συνήθειες, και 

ύστερα να θέσει το πρόβληµά της και να προσπαθήσει να γίνει αντιληπτό από τους 

συνανθρώπους της. 

Πρόβληµά της, η οικονοµική και επαγγελµατική επανεκτίµηση της γυναι-

κείας εργασίας. Ακόµα, ποιο είναι το πνευµατικό της επίπεδο και πώς µπορεί η γυ-

ναίκα να το ανεβάσει περισσότερο. Ποιοι είναι οι στόχοι της, τί έχει πετύχει µέχρι τώρα, 

που µπορεί να φτάσει και αν έχει ανάλογα προσόντα µε τον άνδρα. 

Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσµο, δε συµµετέχουν σε 
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όλους τους τοµείς της επαγγελµατικής δραστηριότητας, ούτε σε όλη την κλίµακα της 

ιεραρχίας, κι αυτό είναι εναντίον της κοινωνίας που απασχολεί κατά κύριο λόγο άν-

δρες, γιατί δε θεωρεί τη γυναίκα ικανή, ενώ η γυναίκα είναι εκείνη που γεννά και µεγα-

λώνει τους αυριανούς πολίτες, τους κυβερνήτες της χώρας που θα θεσπίσουν διατά-

ξεις για να εξακολουθούν να κρατούν δέσµια των ανδρικών προκαταλήψεων τη γυ-

ναίκα. 

Έτσι, πολλές φορές οι γυναίκες, εξαντλούν τη δράση και τις ικανότητές 

τους, σε εργασίες που τους φέρνουν ανία, πλήξη, αδιαφορία και µαρασµό. Πρόκειται 

για εργασίες που δεν διαθέτουν κανένα κοινωνικό γόητρο, είναι κακοπληρωµένες, 

κουραστικές και πολλές φορές και επικίνδυνες.  

Παρ’ όλα αυτά διαµορφώνεται µια νέα οικονοµική κατάσταση που οδηγεί 

σε άριστες µελλοντικές προβλέψεις, αφού µε τη συµµετοχή της γυναίκας στο εργατικό 

δυναµικό, οδηγηθήκαµε σε ανάπτυξη και πρόοδο. Ο αριθµός των γυναικών που ει-

σέρχονται στην αγορά εργασίας προσδιορίζει τη δοµή της οικονοµίας µε δύο κυρίως 

τρόπους: α) Με την αύξηση του εργατικού δυναµικού και άρα των αποθεµάτων για 

οικονοµική ανάπτυξη και β) Με την στήριξη κλάδων στους οποίους οι άνδρες απο-

φεύγουν να εισέλθουν ή από τους οποίους αποχωρούν.99 

Αλλά και η ίδια ωφελήθηκε. Ανέβηκε κοινωνικά και πνευµατικά, κατανοώ-

ντας όλο και περισσότερο και καλύτερα το ρόλο της στην κοινωνία, καθώς επίσης 

νιώθει την ανάγκη να αγωνιστεί για την κατάργηση των διακρίσεων εις βάρος της και 

για την ανάπτυξη της χώρας της. 

Τελευταία, συντελείται κάποια πρόοδος. Κυρίως οι νεώτεροι, αντιλαµβάνο-

νται περισσότερο ότι είναι σωστό, να υπάρξει ένας δίκαιος καταµερισµός µέσα στην 

οικογένεια, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή της λειτουργία και να δίνεται η δυνατότητα 

στη γυναίκα να προχωρήσει στην επαγγελµατική της δραστηριότητα. 

Επίσης, αισιόδοξο είναι ότι, χρόνο µε το χρόνο, όλο και πιο πολλά κορίτσια 

εισάγονται στις πανεπιστηµιακές σχολές. Η αναλογία επιστηµόνων γυναικών είναι µία 

στους τέσσερις άνδρες. Η µόρφωση και η ειδίκευση θα φέρουν την κοινωνική της κα-

θιέρωση.  

 

8. Φύλο και απασχόληση 

Μπορεί σε όλους τους πολιτισµούς είτε αυτοί αφορούν την Αρχαία Ελ-

λάδα, είτε την Κίνα, είτε την Ινδία, είτε τη Ρώµη, είτε το Βυζάντιο, είτε το Μεσαίωνα, είτε 
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την Αναγέννηση να «έλαµψαν» και κάποιες γυναικείες προσωπικότητες να γέµισαν 

κάποιες σελίδες του βιβλίου της ιστορίας, όµως, η αλήθεια είναι, ότι αυτές οι γυναικείες 

µορφές είναι τόσο λίγες που δεν κατόρθωσαν να ανατρέψουν το παγκόσµιο καθε-

στώς της ανισότητας των δύο φύλων.  

Για πολλούς αιώνες, οι άνθρωποι πίστευαν πως είναι µοιραίο η γυναίκα να 

βρίσκεται σε µειονεκτική θέση, αφού προορίζεται από την ίδια τη φύση για την ανα-

παραγωγή και συνεπώς δεν έχει τις σωµατικές και πνευµατικές δυνατότητες που απαι-

τούν η δηµόσια ζωή, η επιστήµη και οι επιχειρήσεις. 

Στη σηµερινή εποχή όµως, οι ανάγκες της παραγωγής έφεραν κάποιες αλ-

λαγές. Η γυναίκα δε µένει στο σπίτι (µία στους τρεις εργαζόµενους είναι γυναίκα), 

συµµετέχει στην παραγωγή, αλλά οι κοινωνικές διακρίσεις στα δύο φύλα, η ανισότιµη 

µεταχείριση στη µόρφωση και στη δουλειά, η ανειδίκευτη εργασία της γυναίκας δεν 

παύουν σήµερα και δε θα πάψουν για πολύ καιρό ακόµα να αποτελούν µία θλιβερή 

πραγµατικότητα.  

Η κοινωνική ανισότητα των δύο φύλων, καθώς και οι ειδικότερες µορφές µε 

τις οποίες αναπαράγονται οι «γυναικείες» και οι «ανδρικές» εργασίες, είναι αρκετά 

γνωστές σε ό,τι αφορά τα περιεχόµενα και τις συνέπειές τους. Τόσο απέναντι στις 

σπουδές και την εξειδίκευση όσο και απέναντι στις δυνατότητες εργασίας ή κοινωνικής 

ανόδου, η θέση των γυναικών είναι (και προβλέπεται να είναι) δυσµενέστερη από 

εκείνη των ανδρών. 

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε 

παγκόσµιο επίπεδο για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς 

της ζωής, εν τούτοις αυτό δεν έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα σε καµιά χώρα του κόσµου.  

Οι εργασίες που οι γυναίκες επιλέγουν ή αναγκάζονται να κάνουν έξω από 

το σπίτι, τόσο σε παλαιότερες εποχές όσο και σήµερα, ιεραρχούνται και αξιολογού-

νται µε κριτήρια διαφορετικά απ’ ότι για τους άνδρες που κάνουν την ίδια εργασία. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η γυναικεία συµβολή στην παραγωγή συνεχώς να υποβαθ-

µίζεται µε αποτέλεσµα η παραδοσιακή σχέση µεταξύ ανειδίκευτων ατόµων διαφορετι-

κού φύλου να αντικατασταθεί από τη σχέση µεταξύ «ειδικευµένου» άνδρα και «ανειδί-

κευτης» γυναίκας.100 

Οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών αφορούν: διακρίσεις στην αµοιβή, 

στους κλάδους που απασχολούνται και στις εργασίες που κάνουν. Τα επαγγέλµατα 

που είναι «βοηθητικά» και έχουν κάποια υπευθυνότητα ή έχουν χαρακτήρα ρουτίνας 
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αλλά δεν προσφέρουν καµιά προώθηση ή εξέλιξη, παραµένουν στις γυναίκες. Ενώ τα 

επαγγέλµατα που αποδίδουν λεφτά ή προνόµια παραµένουν στα χέρια των ανδρών.  

Επίσης, όλες οι ανώτερες και σηµαντικές θέσεις είναι για τους άνδρες, για 

τις γυναίκες προβλέπονται εργασίες δευτερεύουσας σηµασίας όπως και άλλες που 

παρέχουν τις κατώτερες αµοιβές, έχουν λιγότερη επαγγελµατική ασφάλεια, µικρότερες 

δυνατότητες προαγωγής και εξέλιξης και που δεν απαιτούν εξειδίκευση. Αυτό την µει-

ώνει σαν άνθρωπο και σαν εργαζόµενο άτοµο. Πρόκειται για το ζήτηµα των χειρότε-

ρων συνθηκών εργασίας που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες, συνθηκών στις οποίες πε-

ριλαµβάνεται η µειωµένη δυνατότητα επαγγελµατικής προόδου, προαγωγής. 

Μπορούµε µάλιστα να ισχυρισθούµε ότι η συχνότητα προαγωγής τους 

µειώνεται όσο η επαγγελµατική βαθµίδα είναι ανώτερη. Λαµπρό παράδειγµα αποτελεί 

η Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, που προσελκύει µεγάλο αριθµό γυναικών υψηλής 

µόρφωσης. Όπως προκύπτει από στατιστικές του Υπ. Προεδρίας, ενώ οι γυναίκες 

αποτελούν ήδη από την δεκαετία του 1970 πάνω από το 1/3 των εργαζοµένων στις 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες, το ποσοστό των γυναικών παραµένει κάτω του 5% µεταξύ των 

Γεν. ∆ιευθυντών.  

Η εισοδηµατική ανισότητα που επικρατεί µεταξύ των ανδρών και των γυναι-

κών, δεν εµφανίζεται µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, µεταξύ των οποίων 

είναι και η Αυστραλία. Σε µία αυστραλιανή αγροτική κοινότητα, εξετάζεται η οικονοµική 

ανισότητα µεταξύ των ανδρών και των γυναικών, η οποία βιώνεται σε µεγάλο βαθµό 

από τις γυναίκες. Οι εισοδηµατικές συγκρίσεις στους άνδρες και στις γυναίκες, µέλη 

του πληρωµένου εργατικού δυναµικού, φαίνεται να επιβαρύνει κατά πολύ τις γυναίκες. 

Το εισόδηµα των συγκεκριµένων γυναικών παρουσιάζεται κατώτερο από το αντί-

στοιχο των ανδρών καθώς επίσης οι γυναίκες µε τα ίδια προσόντα µε τους άνδρες, 

κερδίζουν πολύ λιγότερα χρήµατα. 

Όσο πιο παραδοσιακή είναι µια κοινωνία, τόσο πιο έντονη η διαφοροποί-

ηση της απασχόλησης σε ανδρική και γυναικεία. Η διαφοροποίηση αυτή σηµαίνει την 

συγκέντρωση των γυναικών σε ορισµένους κλάδους απασχόλησης, στους οποίους 

και αποτελούν την πλειονότητα.  

Η χώρα µας εξακολουθεί να εµφανίζει ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά 

γυναικείας απασχόλησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε µια απόκλιση άνω των 

10 ποσοστιαίων µονάδων του µέσου κοινοτικού όρου (περίπου 44% έναντι 55% των 

άλλων µελών). 

Ταυτόχρονα, οι ανισότητες λόγω φύλου, είναι εµφανείς σε όλο το εύρος 
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της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης της χώρας, ενώ ιδιαίτερα στην 

αγορά εργασίας, στην επιχειρηµατικότητα καθώς και στη συµµετοχή των γυναικών 

στα κέντρα λήψης των αποφάσεων της χώρας, οι ανισότητες αποκτούν ακόµη µεγα-

λύτερες διαστάσεις. 

Οι διακρίσεις λόγω φύλου, αναπαράγουν φαινόµενα αποκλεισµού και 

φτώχειας, τα οποία οδηγούν στην κοινωνική περιχαράκωση και στην αποκοπή από 

τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της χώρας, ενός µεγάλου τµήµατος του γυναι-

κείου πληθυσµού, µε οδυνηρά για αυτό αποτέλεσµα101.  

Από τον 19ο αιώνα και ιδιαίτερα τον 20ο αιώνα γίνονται τεράστια βήµατα, 

µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν οι όροι για σηµαντικές προσπάθειες για ισότητα 

στις σχέσεις των δύο φύλων. Μέχρι τα µέσα του περασµένου αιώνα οι άνδρες είχαν 

το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Εκείνοι µόνο µπορούσαν να αποκτούν, να 

κληροδοτούν και να κληρονοµούν περιουσίες. 

Μετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο και τη βιοµηχανική επανάσταση, µε 

την έξοδο της γυναίκας από το σπίτι, αρχίζουν οι µεγάλες αλλαγές. Η βιοµηχανική 

ανάπτυξη µειώνει τη σηµασία της αντρικής µυικής υπεροχής. Η γενίκευση της εκπαί-

δευσης καταρρίπτει το µύθο της πνευµατικής κατωτερότητας της γυναίκας και η αµει-

βόµενη επαγγελµατική απασχόλησή της αρχίζει να της δηµιουργεί την αίσθηση της 

ανεξαρτησίας. 

Η εργασία της γυναίκας έξω από το σπίτι φέρνει αλλαγές στη στάση του 

άνδρα και στη θέση της γυναίκας. Η γυναίκα, αφού κατάκτησε το δικαίωµα να εργα-

στεί και διαρκώς να απλώνεται σε επαγγέλµατα, που θεωρούνταν καθαρά ανδρικά, 

τώρα πια δε ζητά να εργάζεται, αλλά και διεκδικεί το δικαίωµα της σταδιοδροµίας, της 

φιλοδοξίας να διακριθεί, να δηµιουργήσει. 

Οι γυναίκες διεκδικούν ολοένα και περισσότερη ελευθερία. Με την παρου-

σία τους στην αγορά εργασίας, η γυναικεία εργατική δύναµη έχει γίνει «ορατή», από 

«αόρατη» και δευτερεύουσα που ήταν, αφού κάποιοι κλάδοι της οικονοµίας, κάποιες 

θέσεις εργασίας και κάποια επαγγέλµατα, καθίστανται πλέον γυναικεία. Οι άνδρες, 

ενώ λογικά δέχονται την ισότητα ψυχολογικά νιώθουν απειληµένοι. 

Οι γυναίκες µάχονται για περισσότερη ισότητα και οι άνδρες απωθούν αυ-

τήν την καινούρια τάση υπεροχής της γυναίκας. Οι γυναίκες µε συσσωρευµένη πικρία 

αιώνων, πολλές φορές δηµιουργούν την εντύπωση ότι δεν µάχονται για ισότητα, 

αλλά για επιβολή και οι άνδρες νιώθουν απειληµένοι και ανασφαλείς.  
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Η γυναίκα, χρόνο µε το χρόνο, ξεπερνά τις διάφορες δυσκολίες και ενδυ-

ναµωµένη βαδίζει για να ολοκληρώσει τους στόχους της. Η σηµερινή Ελληνίδα αι-

σθάνεται απελευθερωµένη, έτοιµη να «βρει τον εαυτό της», να στηριχτεί µόνο στον 

εαυτό της, και αγωνίζεται να βρει το δρόµο της µέσα από δυσκολίες και διακρίσεις 

που την αφορούν. Η προσπάθειά της είναι να ξεπεράσει τη µειονεκτική θέση, που την 

ξεχωρίζει από τον άνδρα και αφού γίνει ισότιµη µε εκείνον να διεκδικήσει τις ίδιες ευκαι-

ρίες, για την περαιτέρω έξέλιξή της στην επαγγελµατική της σταδιοδροµία. Σ’ αυτό 

έχουν πειστική θέση οι οικονοµικοί λόγοι. Για να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις ανάγκες 

διαβιώσεώς της ή να συνεισφέρει στην οικογένεια, προκειµένου να ανακουφίσει το 

σύζυγο από οικονοµικό αδιέξοδο.  

Ακόµα, εργάζεται για την κατοχύρωση της αξιοπρέπειάς της, που εξασφα-

λίζεται µε την κοινωνική και οικονοµική ανεξαρτησία. Πολλές γυναίκες µε την επαγγελ-

µατική απασχόληση, ικανοποιούν τις φιλοδοξίες για την πραγµάτωση της προσωπι-

κότητάς τους, που ολοκληρώνει η πολύπλευρη συµµετοχή τους σε όλους τους τοµείς 

της ανθρώπινης δραστηριότητας.102 

Η επιθυµία της γυναίκας να ολοκληρώσει την προσωπικότητά της είναι 

συγχρόνως και η αναζήτηση αναγνώρισης από την κοινωνία του αντικειµενικού-επι-

διωκόµενου ρόλου της γυναίκας του ισότιµου µε τον ανδρικό. 

Με ισοτιµία στις ευκαιρίες και ισότητα µε τον άνδρα, η γυναίκα: 

• µπορεί να αποφασίσει να µορφωθεί, να σπουδάσει ή ν’ αναδειχθεί στην εργα-

σία της, αντί να είναι µόνο µητέρα 

• µπορεί να αποφασίσει να ακολουθήσει η ίδια µια καριέρα, αντί να προωθεί τον 

άνδρα της να κάνει καριέρα και να υποτάσσεται σε αυτόν. 

Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1985, οι γυναίκες έπαιρναν το 74% της 

αµοιβής των ανδρών συναδέλφων τους στο λιανικό εµπόριο, το 74% στη βιοµηχανία 

ως εργάτριες, το 64% ως υπάλληλοι, το 74% στη βιοµηχανία υφαντικών ειδών ως ερ-

γάτριες και το 68% ως υπάλληλοι. Το 1988 και µε βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η αµοιβή 

των γυναικών στο λιανικό εµπόριο ήταν 76% και στη βιοµηχανία το 67% (αύξηση δη-

λαδή της τάξης του 2-3%), ενώ στη βιοµηχανία υφαντικών ειδών η αµοιβή των εργα-

τριών είχε φθάσει το 85% των ανδρών (αύξηση 11%).103 

Οι σύγχρονες γυναίκες ζητούν την απελευθέρωσή τους από τα οικογενει-

ακά και κοινωνικά δεσµά, που τους επιβάλλουν οι υπάρχουσες κοινωνικοοικονοµικές 

δοµές της πολιτείας τους. Την ζητούν, όπως ο κάθε καταπιεζόµενος και ανελεύθερος 
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άνθρωπος που έχει ανάγκη να απελευθερωθεί από τα καταπιεστικά κοινωνικά στοι-

χεία. Θέλουν να βγουν έξω από το σπίτι, να ζήσουν τη ζωή της παραγωγικής διαδι-

κασίας, δουλεύοντας µε άλλους ανθρώπους, να δουν και να γνωρίσουν τον κόσµο, 

ν’ αλλάξουν καθήκοντα και να αποκτήσουν επιτέλους οικονοµική ανεξαρτησία που 

τόσα χρόνια αγωνίζονται γι’ αυτήν. Να µην εξαρτάται η παραµικρή τους κίνηση από 

το πορτοφόλι του άνδρα. Να αποκτήσουν την αυτονοµία τους, να γίνουν µε λίγα λό-

για κι αυτές «άνθρωποι».  

Σήµερα οι γυναίκες αποτελούν µία µεγάλη δύναµη και οργανώνονται γύρω 

από τα προβλήµατα που τις αφορούν και που χαρακτηρίζουν την κοινωνική τους 

θέση. Σ’ ένα µεγάλο βαθµό έχει αποκατασταθεί νοµικά η ισοτιµία ανάµεσα στα δύο 

φύλα και ζούµε τα αποτελέσµατα αυτής της µεγάλης αλλαγής και τις συνέπειές της 

στην κοινωνική και την προσωπική ζωή. 104 
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8.1. Ανισότητες των φύλων στην απασχόληση 

∆ιακρίσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών στον τοµέα της απασχόλησης 

υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζουν να υπάρχουν παρά τις προ-

σπάθειες του φεµινιστικού κινήµατος εδώ και περίπου έναν αιώνα. Οι διαφορές που 

υφίστανται αφορούν τόσο στους βασικούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας 

όσο και στις θέσεις που κατέχουν οι άνδρες ή οι γυναίκες εργαζόµενοι στην επιχεί-

ρηση ή στον κλάδο τους. Οι τελευταίες στατιστικές δείχνουν ότι τα ετήσια ποσοστά 

απασχόλησης των αντρών µειώνονται συνεχώς, σε αντίθεση µε αυτά των γυναικών 

που αυξάνονται µε φθίνοντα ρυθµό όµως. Ωστόσο, τα ποσοστά απασχόλησης των 

αντρών παραµένουν πολύ υψηλότερα από αυτά των γυναικών. Αντίθετα, η γυναικεία 

απασχόληση ως προς το ετήσιο επίπεδο φαίνεται περισσότερο σταθεροποιηµένη 

από αυτή των αντρών. 

Ο πρωτογενής τοµέας απασχολεί στις µέρες µας το µικρότερο ποσοστό 

εργαζοµένων σε σχέση µε τους άλλους τοµείς. Αναλυτικότερα, τα ποσοστά των γυ-

ναικών γι’ αυτό τον τοµέα είναι µικρότερα από αυτά των αντρών. Ωστόσο, η διαφορά 

τους δεν είναι τόσο µεγάλη , όπως συµβαίνει στο δευτερογενή τοµέα. 

Ο δευτερογενής τοµέας ανδροκρατείται και µάλιστα το ποσοστό των 

αντρών που απασχολούνται σε αυτό τον τοµέα αγγίζει το 80% του συνόλου των 

απασχολουµένων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι ο αριθµός των γυναικών 
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σταδιακά αυξάνει, ενώ αυτός των αντρών µειώνεται. 

Στον τριτογενή τοµέα µόνο τρεις κλάδοι του συνεισφέρουν ουσιαστικά στη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και αυτοί είναι το εµπόριο, οι τράπεζες και οι λοι-

πές υπηρεσίες. Σε αυτόν τον τοµέα παρατηρείται αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών 

και µειωµένη εισροή των αντρών, γεγονός που οφείλεται και στη συνεχή αναβάθµιση 

του εκπαιδευτικού επιπέδου των γυναικών. 

Ωστόσο, τα µικρά ποσοστά των απασχολούµενων γυναικών στον πρωτο-

γενή και δευτερογενή τοµέα οφείλεται και στις ανεπίσηµες µορφές απασχόλησης που 

συναντούνται σε όλο το φάσµα της οικονοµικής δραστηριότητας. Η ύπαρξη µικρών 

οικογενειακών επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα ευνοεί την άµισθη και µη καταγεγραµ-

µένη εργασία των γυναικών. Επίσης, η εποχικότητα, χαρακτηριστικό της γεωργίας ευ-

νοεί αυτή την κατάσταση. Τέλος, σε ορισµένους τοµείς µεταποίησης, η ανάθεση 

υπεργολαβιών σε άτυπα οικιακά εργαστήρια είναι ακόµη ένα στοιχείο που επιβαρύνει 

αυτή την κατάσταση. Συνεπώς, είναι φανερό ότι η συµµετοχή των γυναικών δεν έχει 

καµία σχέση µε τα στατιστικά στοιχεία. Υπάρχει το πρόβληµα της ανισότητας των φύ-

λων αλλά τα πράγµατα δεν είναι τόσο τραγικά, όσο δείχνουν. 

Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι εργοδότες ανάµεσα σε έναν άντρα και 

µια γυναίκα, φυσικά θα προτιµήσουν εκείνον µε τις λιγότερες απαιτήσεις. Εκείνος που 

έχει τις λιγότερες απαιτήσεις στην περίπτωση µας είναι ο άντρας. Μια γυναίκα που θέ-

λει να συνδυάσει την επαγγελµατική της σταδιοδροµία µε τις οικογενειακές της υπο-

χρεώσεις και να αντεπεξέλθει και στα δύο εξίσου καλά δικαιούται άδειες τοκετού, επί-

δοµα γέννας, ελαστικό ωράριο εργασίας, περισσότερες άδειες µε αποδοχές και γονι-

κές άδειες, γεγονός που δε συµφέρει τον εργοδότη. Επιπρόσθετα, στατιστικές δείχνουν 

ότι οι άντρες εργάτες είναι περισσότερο αφοσιωµένοι στην εργασία σε σύγκριση µε 

τις γυναίκες, αφού οι πρώτοι δεν έχουν µε κάτι άλλο να ασχοληθούν. 

Γι΄ αυτό το λόγο τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι ο δηµόσιος τοµέας είναι 

ο πιο σηµαντικός εργοδότης των γυναικών, αφού είναι ο εργοδότης που προωθεί και 

εφαρµόζει τη νοµοθεσία ίσων ευκαιριών υπέρ των γυναικών. 

Αν και ο διαχωρισµός γυναικείων και αντρικών επαγγελµάτων δεν υφίστα-

ται πλέον, ωστόσο φαίνεται ότι τόσο οι άντρες , όσο και οι γυναίκες δείχνουν προτί-

µηση σε ορισµένα επαγγέλµατα. Επίσης, ακόµα και αν βρίσκονται στο ίδιο κλάδο άν-

δρες και γυναίκες ακολουθούν διαφορετικό είδος εργασιών. Ανισότητες υπάρχουν, 

επίσης, και σε ορισµένα επίπεδα της επαγγελµατικής ιεραρχίας. Οι διευθυντικές θέσεις 

υπεραντιπροσωπεύονται από τον αντρικό πληθυσµό, µε ποσοστό διπλάσιο αυτών 
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των γυναικών, ενώ στην κατηγορία «Ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη», οι 

γυναίκες απουσιάζουν. Τέλος, τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες κατάφεραν να αυξή-

σουν τη συµµετοχή τους στην απασχόληση εξαιτίας της βελτίωσης του εκπαιδευτικού 

επιπέδου τους. Έτσι, στον παρακάτω πίνακα διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες που έχουν 

στην κατοχή τους πτυχίο ή διδακτορικό δίπλωµα απορροφούνται γρήγορα και εύκολα 

στην αγορά εργασίας, σε αντίθεση µε τους άντρες των οποίων τα ποσοστά απασχό-

λησης τους είναι χαµηλότερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  Άνεργοι  Απασχολούµενοι  Άνεργες  Απασχολούµενες  

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος  1,6 1,6 0,9 1,8% 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών  10,3 14,6 12,0 21,0% 

Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.Επαγ. Εκπαί-

δευσης  

17,4 13,7 22,5 18,8% 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης  35,0 34,0 39,1 30,1% 

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαίδευσης  15,8 12,9 10,3 7,8% 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού  19,1 22,2 14,9 19,3% 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού  0,3 0,7 0,2 0,8% 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο  0,4 0,4 0,2 0,5% 

Σύνολο  100,0 100,0 100,0 100,0% 

Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, Β' Τρίµηνο 2008 
 

Τέλος, όσον αφορά την ανεργία των δύο φύλων, είναι προφανές ότι αυτή 

των γυναικών είναι υψηλότερη από εκείνη των αντρών και µάλιστα σχεδόν η διπλάσια. 

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σηµειώνεται αύξηση στους περισσότερους 

τοµείς της οικονοµίας, η ανεργία των γυναικών εξακολουθεί να είναι διπλάσια από 
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εκείνη των ανδρών. Το 63% του συνολικού άνεργου πληθυσµού είναι γυναίκες, ενώ το 

37% είναι άνεργοι άνδρες. Επιπλέον, οι γυναίκες δοκιµάζονται περισσότερο από τη 

µακροχρόνια ανεργία σε σύγκριση µε τους άντρες, γεγονός, που οφείλεται είτε στην 

άρνηση της γυναίκας να εργαστεί, γιατί δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στο διττό ρόλο της 

είτε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν εργασίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες των γυ-

ναικών είτε για λόγους κοινωνικούς λόγω της νοοτροπίας που θέλει τη γυναίκα στο 

σπίτι και τον άντρα να δουλεύει και να φέρνει τα λεφτά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
 

 Ποσοστό 

Άνδρες 37 % 

Γυναίκες 63 % 

Σύνολο 100% 

Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, Β' Τρίµηνο 2008 

 

9. «Χωριστικότητα» των επαγγελµάτων ανδρών και γυναικών 

Σήµερα οι γυναίκες εισέρχονται στην αγορά εργασίας µε ραγδαίους ρυθ-

µούς. Κατά µέσο όρο, οι γυναίκες αποτελούν πάνω από το 50% του εργατικού δυνα-

µικού στα ανεπτυγµένα κράτη. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι τα κράτη που είχαν τα 

υψηλότερα ποσοστά γυναικών στο εργατικό τους δυναµικό από το 1960 και µετά (και 

γενικότερα από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο) είναι σήµερα τα πιο προηγµένα (από 

οικονοµική και τεχνολογική άποψη) κράτη. Στην Ιαπωνία, το 53% του εργατικού δυνα-

µικού το 1960 και το 49% το 1998 ήταν γυναίκες. Στις Η.Π.Α., τα αντίστοιχα ποσοστά 

ήταν 38% το 1960 και 60% το 1998, στη Μεγάλη Βρετανία 39% το 1960 και 54% το 1998 

και στον Καναδά 30% το 1960 και 58% το 1998. 

Παρόλαυτά, η αγορά εργασίας εξακολουθεί, όπως προείπαµε ανωτέρω, 

να είναι διχοτοµηµένη µε βάση το φύλο, µε την έννοια ότι τα επαγγέλµατα διακρίνονται 

σε «αντρικά» και «γυναικεία». Τα γυναικεία επαγγέλµατα έχουν χαµηλότερες αποδοχές, 

λιγότερες ευκαιρίες για επαγγελµατική ανέλιξη και λιγότερο κοινωνικό κύρος από τa 

αντρικά επαγγέλµατα. Οι γυναίκες εργάζονται κυρίως σε ανειδίκευτες και ηµιανειδίκευ-

τες χειρωνακτικές εργασίες, ή σε χαµηλόβαθµες και χαµηλόµισθες υπαλληλικές θέσεις. 

Σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις (π.χ. διευθυντές τραπεζών, πρόεδροι εταιριών, διευ-

θύνοντες σύµβουλοι, κ.τ.λ.) και σε ελεύθερα επαγγέλµατα υψηλού κύρους (γιατροί, 

δικηγόροι, µηχανικοί, πανεπιστηµιακοί) βρίσκουµε λιγότερες γυναίκες από ότι 
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άντρες105. 

Οι περισσότερες εργαζόµενες γυναίκες «διανέµονται» σε τέσσερις µεγάλες 

κατηγορίες απασχόλησης: (α) εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια και υγεία, (β) υπαλλη-

λικές θέσεις, (γ) πωλήσεις, και (δ) προσωπικές υπηρεσίες. Παραδείγµατα χαρακτηρι-

στικών «γυναικείων επαγγελµάτων» είναι νοσοκόµα, δασκάλα, γραµµατέας, υπάλλη-

λος, σερβιτόρα, µπαργούµαν, ξενοδοχοϋπάλληλος, αεροσυνοδός, καθαρίστρια, µο-

δίστρα, πωλήτρια, ταµίας σε σούπερ-µάρκετ, δακτυλογράφος, κοµµώτρια, κτλ. Αυτά 

τα επαγγέλµατα είναι συνήθως προεκτάσεις των παραδοσιακών ενδο-οικογενειακών 

ρόλων τους οποίους διαδραµατίζουν οι γυναίκες ως αποτέλεσµα της κοινωνικοποίη-

σής τους. ∆εν προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι λίγο έως πολύ τα επαγγέλµατα αυτά 

σχετίζονται µε το σερβίρισµα, τη φροντίδα και την παροχή υπηρεσιών στους άλλους, 

φροντίζοντάς τους, καθαρίζοντάς τους, προσέχοντάς τους – εργασίες που οι γυναί-

κες παραδοσιακά προσφέρουν µέσα στο σπίτι τους. 

Κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες «συνωστίζονται» σε 

χαµηλόµισθα και χαµηλού κύρους επαγγέλµατα είναι οι ακόλουθοι: 

(1) Επειδή τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες συνεχίζουν να κοινωνικοποι-

ούνται µαθαίνοντας την παραδοσιακή κατανοµή ρόλων (άντρας = προµηθευτής και 

γυναίκα = νοικοκυρά) και την παραδοσιακή διάκριση του χώρου σε ιδιωτικό (οίκος)-

γυναικείο και δηµόσιο (αγορά)-ανδρικό, τα καθήκοντα της οικιακής απασχόλησης και 

της φροντίδας των παιδιών δεν κατανέµονται ισότιµα ανάµεσα στα δύο φύλα. Μολο-

νότι το Οικογενειακό ∆ίκαιο σε όλα τα σύγχρονα προοδευµένα κράτη επιτάσσουν την 

πλήρη ισότητα των δύο φύλων µέσα στην οικογένεια, οι οικιακές εργασίες και η φρο-

ντίδα των παιδιών εξακολουθούν να είναι η πρωταρχική ευθύνη των γυναικών (όπως 

δείχνουν οι σχετικές κοινωνιολογικές έρευνες). Αυτό απορροφά πολύ µεγάλο µέρος 

από τον χρόνο και την ενεργητικότητα των γυναικών, αφήνοντάς τους έτσι λιγότερα 

περιθώρια να αναζητήσουν επαγγελµατικές ευκαιρίες, να συναγωνιστούν µε τους 

άντρες επί ίσοις όροις για µια θέση στην αγορά εργασίας και για να εξασφαλίσουν 

την οικονοµική τους ανεξαρτησία (και συνακόλουθα τη δύναµη και την επιρροή τους 

στο κοινωνικό σύνολο).106 

(2) Μολονότι τα περισσότερα νοµικά εµπόδια για την απασχόληση των γυ-

ναικών έχουν καταρριφθεί και παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερες επι-

δόσεις από τους άντρες στις σπουδές τους, εξακολουθεί να υπάρχει µεγάλη προκα-

τάληψη και άνιση µεταχείριση από τους εργοδότες (σχετικά µε το ποια επαγγέλµατα 

                                                           
105 ΤΣΑΟΥΣΗ Α., 2006, «Τα κοινωνικά προβλήµατα των γυναικών», εκδόσεις Πανεπιστήµιο Αθηνών-Τµήµα Μ.Ι.Θ.Ε., σ. 4 
106 ΤΣΑΟΥΣΗ Α., 2006, «Τα κοινωνικά προβλήµατα των γυναικών», εκδόσεις Πανεπιστήµιο Αθηνών-Τµήµα Μ.Ι.Θ.Ε., σ. 4 
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είναι κατάλληλα για γυναίκες, πώς πρέπει να µεταχειρίζεται ένας εργοδότης µια εργα-

ζόµενη γυναίκα, πώς πρέπει να εφαρµόζονται τα νοµικά δικαιώµατα των εγκύων γυ-

ναικών, κ.τ.λ.). 

(3) Η έλλειψη επαρκών και προσιτών στο µέσο εισόδηµα παιδικών σταθµών 

και άλλων χώρων φύλαξης βρεφών και νηπίων, εξωθεί συνήθως τις γυναίκες να επι-

λέξουν τη µερική απασχόληση (π.χ. το 80% του µερικώς απασχολούµενου εργατικού 

δυναµικού στην Ε.Ε. είναι γυναίκες). 

(4) Πολλές γυναίκες διακόπτουν τη καριέρα τους για να αποκτήσουν και να 

αναθρέψουν τα παιδιά τους. Μολονότι η σύγχρονη εργατική νοµοθεσία προβλέπει 

την παροχή άδειας τοκετού και γονεϊκής άδειας (που δικαιούται είτε ο πατέρας είτε η 

µητέρα), αυτά τα µέτρα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζόµενων 

µητέρων (για παράδειγµα, σε πολλές χώρες, οι άδειες αυτές είναι άνευ αποδοχών, 

εποµένως στην πράξη πολλές γυναίκες δεν κάνουν χρήση αυτών, µολονότι τις δικαι-

ούνται). 

(5) Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, οι γυναίκες έχουν λιγό-

τερες ευκαιρίες για επαγγελµατική επιµόρφωση, άνιση πρόσβαση σε προγράµµατα 

επαγγελµατικής κατάρτισης και σηµαντικά λιγότερη (ή και ανύπαρκτη) υποστήριξη 

από τα επαγγελµατικά κι εργατικά συνδικάτα. Κατά συνέπεια, τα ποσοστά ανέργων 

γυναικών είναι υψηλά107. 

Οι διακρίσεις επιδρούν στη γυναικεία απασχόληση µε τρεις κυρίως τρό-

πους: (α) Αποθαρρύνουν την είσοδο γυναικών στην αγορά εργασίας, που λόγω των 

διακρίσεων, δεν µπορούν να καταλάβουν θέσεις ανάλογες προς τα προσόντα και τις 

φιλοδοξίες τους, και δεν αποδέχονται θέσεις κατώτερες. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες 

γυναίκες, που αποδέχονται συνειδητά ή ασυνείδητα τον υποβιβασµό αυτόν και εισέρ-

χονται στην αγορά εργασίας. (β) Ενισχύουν την τάση των γυναικών να θεωρούν την 

σταδιοδροµία ανδρική υπόθεση, και έτσι, να παραιτούνται εύκολα από αυτήν αλλά 

και να εξέρχονται από την αγορά εργασίας µε την πρώτη ευκαιρία. (γ) Καταδικάζουν 

σε επαγγελµατική στασιµότητα ή σε µειωµένη ανοδική κινητικότητα, και έτσι µειώνονται 

οι φιλοδοξίες των γυναικών, µε αποτέλεσµα παύουν να είναι δηµιουργικές, αδρανούν 

και στο τέλος αδιαφορούν.  

Η Ελληνίδα εποµένως, ζητώντας την απελευθέρωσή της στην εργασία, 

αντιµετωπίζει δύο µεγάλες δυσκολίες: το συναγωνισµό των ανδρών που δεν αφήνουν 

τις καλύτερες αµειβόµενες θέσεις, τις θέσεις-κλειδιά και τη φροντίδα του νοικοκυριού 

                                                           
107 ΤΣΑΟΥΣΗ Α., 2006, «Τα κοινωνικά προβλήµατα των γυναικών», εκδόσεις Πανεπιστήµιο Αθηνών-Τµήµα Μ.Ι.Θ.Ε., σ. 5 
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που δεν µπορεί να συµβιβάσει µε την επαγγελµατική της απασχόληση, ιδιαίτερα µε τα 

ελεύθερα επαγγέλµατα. Έτσι, η γυναίκα προσπαθεί να συνδυάσει δύο πράγµατα, για 

να καταφέρει να αντιµετωπίσει τις νέες συνθήκες ζωής.  

Στόχος είναι να καταργηθεί η περιθωριοποίηση της Ελληνίδας από την οι-

κονοµική ανάπτυξη του τόπου και να της δοθεί η δυνατότητα να εργαστεί µε τα ίδια 

δικαιώµατα, αλλά και µε τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν και οι άνδρες, τόσο στον δη-

µόσιο τοµέα όσο και στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Η γυναίκα θα πρέπει να 

συµµετέχει µε τις ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες µε τους άνδρες σε όλα τα επίπεδα ιε-

ραρχίας και οργάνωσης της παραγωγής.  

 

10. Το χάσµα αµοιβών αντρών και γυναικών  

Οι διαφορές µισθών που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας, έχουν 

παρατηρηθεί στις αµοιβές ανδρών και γυναικών, λευκών και εγχρώµων και ατόµων 

που ανήκουν σε εθνικές ή θρησκευτικές µειονότητες. Σε χώρες µε ανοµοιογενή πλη-

θυσµιακή σύνθεση από άποψη θρησκείας, εθνότητας και φυλής όπως είναι οι ΗΠΑ, ο 

Καναδάς, η Αυστραλία και σε µικρότερο βαθµό οι χώρες της ∆υτικής Ευρώπης που 

δέχτηκαν πολλούς µετανάστες, το πρόβληµα της ανισότητας-οικονοµικής και κοινωνι-

κοπολιτικής των εθνικών και φυλετικών µειονοτήτων, είναι τόσο σηµαντικό όσο και το 

πρόβληµα της κοινωνικής και οικονοµικής ανισότητας των γυναικών. Στις ΗΠΑ οι πλη-

θυσµιακές οµάδες εναντίον των οποίων γίνονται διακρίσεις είναι οι γυναίκες, οι µαύ-

ροι και οι ισπανόφωνοι µετανάστες (κυρίως από το Μεξικό αλλά και από άλλες χώρες 

της Κεντρικής και της Νότιας Αµερικής).  

Ο Αµερικανός κοινωνιολόγος Λούις Ουίρθ (1945) όρισε τη µειονότητα «ως 

µια οµάδα προσώπων τα οποία εξαιτίας των φυσικών ή πολιτιστικών χαρακτηριστι-

κών τους, τα ξεχωρίζουν από τα άλλα µέλη της κοινωνίας στην οποία ζουν και τα µε-

ταχειρίζονται διαφορετικά και άνισα και τα οποία ως εκ τούτου θεωρούν τον εαυτό 

τους αντικείµενο συλλογικής διάκρισης εις βάρος τους»108. Η έννοια εποµένως της 

µειονότητας, συνδέεται µε µια διαφοροποίηση που οδηγεί σε διακρίσεις και σε ανισό-

τητες.  

Οι διακρίσεις αυτές, µπορούν να πάρουν τη µορφή χαµηλότερων αµοιβών 

για την ίδια ή ίσης αξίας εργασία, άνιση πρόσβαση στα διάφορα επαγγέλµατα, άνιση 

µεταχείριση στις προαγωγές και στην εξέλιξη στο επάγγελµα. και ποικίλες µορφές µη 

αγοραίας ή µη εργασιακής διάκρισης όπως π.χ. η άνιση επιβάρυνση των εργαζοµέ-
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νων γυναικών µε τις οικογενειακές φροντίδες, οι άνισες ευκαιρίες εκπαίδευσης και 

επαγγελµατικής κατάρτισης, η άνιση συµµετοχή στη δηµόσια ζωή και στην πολιτική 

κ.λ.π.  

Στους Τάιµς της Νέας Υόρκης (12 Σεπτεµβρίου 1976), δηµοσιεύτηκε µία στα-

τιστική του υπουργείου εργασίας της Αµερικής, που αναφέρει: «Στην Αµερική υπάρχει 

µεγάλη αύξηση του αριθµού των γυναικών που συµµετέχουν στην παραγωγή. Σε 

αυτό συντελούν οι αυξηµένες ανάγκες του κρατικοµονοπωλιακού καθεστώτος για 

φτηνή εργατική δύναµη, οι οικονοµικές ανάγκες της οικογένειας, καθώς και η επιθυµία 

των γυναικών για εργασία. Όµως, οι συνθήκες εργασίας των γυναικών, η ανεργία της 

νεολαίας (60%) πλήττει τους εργαζόµενους και ιδιαίτερα τους µαύρους και άλλες µειο-

νότητες. Το 48% των γυναικών στις ΗΠΑ, πάνω από 16 χρόνων, ψάχνουν να βρουν 

δουλειά ή δουλεύουν µε απαράδεκτες συνθήκες»109. 

Η πληρωµή µικρότερου ηµεροµισθίου στην γυναίκα, µικρότερου µισθού, 

δείχνει πόσο σκληρά εκµεταλλεύεται η οικονοµία τη συµβολή της γυναίκας στην πα-

ραγωγή.  

Οι διακρίσεις αυτές, οδηγούν στη διχοτόµηση της αγοράς εργασίας σε 

ανώτερες = ανδρικές εργασίες και κατώτερες = γυναικείες. Έτσι, οι γυναικείες εργασίες 

είναι υποβαθµισµένες, ακόµη κι όταν έχουν µεγάλη σηµασία για την οικονοµία της 

χώρας. Η διάκριση των εργασιών σε ανδρικές και γυναικείες, συνεπάγεται τον εγκλω-

βισµό των γυναικών σε εργασίες χαµηλού γοήτρου και αποδοχών. Είναι εποµένως 

λογικό, ο άνδρας ο οποίος απασχολείται σε πιο σύγχρονους κλάδους της βιοµηχα-

νίας, να έχει υψηλότερες αποδοχές από τη γυναίκα που περιορίζεται σε βιοµηχανίες, 

όπου οι επενδύσεις είναι λιγότερες και οι εφαρµογές της σύγχρονης τεχνολογίας πε-

ριορισµένες. 

Επιπρόσθετα, οι γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν σε κλάδους που παραδοσι-

ακά ήταν «ανδρικοί», µπορεί από τη µια να σηµαίνει µείωση των διακρίσεων εις βάρος 

τους, αλλά από την άλλη µπορεί να οδηγήσει στην υποβάθµιση των κλάδων αυτών 

και να αποµακρύνει τους άνδρες 

Οι τρεις κύριοι παραδοσιακοί τοµείς απασχόλησης των γυναικών είναι ο 

αγροτικός, η βιοµηχανία και οι υπηρεσίες. Η πλειονότητα των γυναικών εργάζεται 

στον τοµέα των υπηρεσιών (τοµέας υγείας, εκπαίδευσης) που είναι κατεξοχήν γυναι-

κείοι τοµείς. Η παρουσία τους στο δευτερογενή τοµέα είναι µικρή (µόνο το 17,0% απα-

σχολουµένων στη βιοµηχανία είναι γυναίκες). 
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Οι γυναίκες στην Ελλάδα, παρόλες τις διαβεβαιώσεις για αντικειµενικά κρι-

τήρια, εξακολουθούν να καταλαµβάνουν τις κατώτερες βαθµίδες στην επαγγελµατική 

κατάταξη και να συγκεντρώνονται σε ορισµένα επαγγέλµατα τα οποία ούτε ενδιαφέ-

ρον τους προσφέρουν ούτε επαρκείς αποδοχές. Και ενώ αυτή είναι η µορφή της γυ-

ναικείας πληρωµένης εργασίας στην αγορά εργασίας (των οικονοµικά ενεργών γυ-

ναικών), ένα σοβαρό ποσοστό γυναικών απασχολείται έξω από τα όρια της αγοράς 

εργασίας, διαµορφώνοντας την µη πληρωµένη εργασία, κυρίως στον οικογενειακό ή 

τον κοινωνικό τοµέα (συµβοηθούντα και µη αµειβόµενα µέλη της οικογένειας), ενώ 

ένα άλλο επιθυµεί τη µερική απασχόληση στα πλαίσια ενός ελαστικότερου ωραρίου 

εργασίας. 

Τα αίτια που ευνοούν την ανάπτυξη της µερικής απασχόλησης στο χώρο 

της γυναικείας εργασίας είναι ότι αυτή ανταποκρίνεται ευκολότερα στις εργασιακές 

ανάγκες εκείνων των γυναικών µε παράλληλες οικογενειακές υποχρεώσεις, λόγω της 

ελαστικότητας που παρουσιάζει η µερική απασχόληση και η δυνατότητα που παρέχε-

ται στις γυναίκες για πρόσβαση µε αυτόν τον τρόπο στην αγορά εργασίας, δεδοµέ-

νου του προβλήµατος της ανεργίας που αποκλείει σε αυτές τη δυνατότητα εργασίας 

πλήρους απασχόλησης. 

Η µεταποίηση αλλά και οι υπηρεσίες αποτελούν τους τοµείς της οικονοµι-

κής δραστηριότητας που αφορούν κυρίως τις γυναίκες µε µερική απασχόληση ενώ 

αυτές παραµένουν έξω από κάθε συνδικαλιστική δράση, είναι χαµηλά αµειβόµενες και 

µε ανύπαρκτη κοινωνική προστασία. Η διέξοδος όµως των γυναικών προς τη µερική 

απασχόληση αντί να τις απελευθερώνει, ενισχύει αφενός τον παραδοσιακό τους 

ρόλο και αφετέρου την εξάρτησή τους, διατηρώντας έµµεσα ανισότητες και διακρίσεις 

στην αγορά εργασίας110.  

Πολλές γυναίκες αναγκάζονται να επιλέξουν τη µερική απασχόληση προ-

κειµένου να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, εξαιτίας της ανεργίας που είναι 

µεγαλύτερη στις γυναίκες αλλά και για να εκπληρώσουν τα οικογενειακά τους καθή-

κοντα, που είναι ιδιαίτερα πιεστικά σε ορισµένες φάσεις του κύκλου ζωής τους. Αν και 

η µερική απασχόληση διευκόλυνε την είσοδο της γυναίκας στην αγορά εργασίας, η 

ποιότητα της εργασίας αυτής και τα πλεονεκτήµατα που αποφέρει αµφισβητούνται. Η 

εργασία µερικής απασχόλησης είναι γενικά κατώτερης ποιότητας, αµείβεται λιγότερο 

και σε πολλά κράτη οι συνθήκες εργασίας και η κοινωνική ασφάλιση είναι χειρότερη 

απ’ ότι για εργασία πλήρους απασχόλησης. Τέλος, δηµιουργούνται ανισότητες µε-
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ταξύ των εργαζοµένων στην αγορά εργασίας, λόγω του ότι το εργατικό δυναµικό που 

απασχολείται µε αυτή τη µορφή εργασίας είναι δευτερεύον ή συµπληρωµατικό του 

κύριου εργατικού δυναµικού.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού, ο επίσηµος 

συνολικός αριθµός των απασχολουµένων µε µερική απασχόληση ανέρχεται περίπου 

175 χιλιάδες άτοµα, δηλαδή µόλις το 4.8% της συνολικής απασχόλησης (το χαµηλό-

τερο ποσοστό της Ευρώπης), παραµένει δε στάσιµο κατά τα τελευταία χρόνια. Το πο-

σοστό των γυναικών που εργάζονται µε µερική απασχόληση ανέρχεται στο 8.0%, ενώ 

το αντίστοιχο των ανδρών είναι 3.6% Στο σύνολο των µερικά απασχολουµένων το 

63% είναι γυναίκες σε σύγκριση µε το 82% κατά µέσο όρο στις χώρες της Ε.Ε., κάτι που 

σηµαίνει ότι στην Ελλάδα η µερική απασχόληση δεν είναι τόσο έντονο γυναικείο φαι-

νόµενο όπως αλλού111. 

Οι γυναίκες παίρνουν λιγότερα χρήµατα από τους άντρες για το ίδιο, ή 

παρόµοια, είδος απασχόλησης (η σύγκριση γίνεται ανάµεσα σε άντρες και γυναίκες 

ίσων τυπικών προσόντων). Το 1975, οι εργαζόµενες µε πλήρη απασχόληση γυναίκες 

στις Η.Π.Α. είχαν αποδοχές που αντιστοιχούσαν κατά µέσο όρο περίπου στο 59,5% 

των αποδοχών των αντρών (δηλαδή σε κάθε δολάριο αµοιβής ενός άντρα αντιστοι-

χούσαν 59,5 λεπτά αµοιβής για µια γυναίκα). Το 1991, οι γυναικείες αποδοχές είχαν 

ήδη αυξηθεί και αντιστοιχούσαν πλέον στο 72% των αποδοχών των αντρών. Το 1998, 

ο µέσος εβδοµαδιαίος µισθός των γυναικών που εργάζονταν µε πλήρη απασχόληση 

στις Η.Π.Α. αντιστοιχούσε στο 76% των αντρών µε πλήρη απασχόληση. Στην Ευρω-

παϊκή Ένωση, ο µέσος όρος για το χάσµα αµοιβών σε όλα τα κράτη-µέλη είναι 76,3%. 

Χώρες όπως είναι η ∆ανία (88,1%) και η Σουηδία (87%) έχουν κάνει πολύ µεγαλύτερη 

πρόοδο στην επίλυση αυτού του προβλήµατος, ενώ άλλα κράτη, όπως η Πορτογαλία 

(71,7%), η Ολλανδία (70,6%) και η Ελλάδα (68%) υστερούν ακόµη σηµαντικά. 

Εποµένως, το χάσµα των αποδοχών γεφυρώνεται όσο περνάνε τα χρόνια, 

ακόµη κι αυτό γίνεται µε πολύ αργούς ρυθµούς (λιγότερο από 1 τοις εκατό βελτίωση 

ετησίως). Όλοι οι κοινωνικοί επιστήµονες (κυρίως δε οι οικονοµολόγοι και οι κοινωνιο-

λόγοι) διεξάγουν τα τελευταία χρόνια σηµαντικές εµπειρικές έρευνες σε µια προσπά-

θεια να βρουν λύσεις στο σοβαρό αυτό κοινωνικό πρόβληµα112. 

Επιπλέον οι γυναίκες από τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα, σε σχέση µε τις 

γυναίκες από τα άλλα κοινωνικά στρώµατα, υφίστανται πιο άµεσα και πιο επώδυνα 

τις διακρίσεις αυτές. 
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Ωστόσο, συχνά οι ανισότητες αυτές επισκιάζονται, µε αποτέλεσµα οι άν-

δρες και οι γυναίκες από τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα να περιγράφονται ως κοι-

νωνικές φιγούρες σχετικά οµοιογενείς. Η ιδεολογική αυτή αναπαράσταση στην περί-

πτωση των γυναικών έχει ως αποτέλεσµα να αποκρύπτονται οι καταναγκασµοί που 

συνεπάγονται οι «φυσικοί» ρόλοι της εργάτριας που είναι παράλληλα «µητέρα» και 

«σύζυγος». Για τους ίδιους λόγους δεν αναγνωρίζονται οι ανάγκες και οι βλέψεις των 

εργαζοµένων γυναικών νεότερης ηλικίας, που παρά τους οικονοµικούς καταναγκα-

σµούς και τους κοινωνικούς περιορισµούς είναι λιγότερο πεπεισµένες ότι πρέπει να γί-

νουν µε τον «ίδιο τρόπο» εργάτριες, σύζυγοι ή µητέρες. 

Παράλληλα µε τις ανισότητες που συνδέονται µε τις κοινωνικές τάξεις, στη 

σηµερινή εποχή και στο «εσωτερικό» των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων, θεω-

ρούµε ότι εµφανίζονται νέες ανισότητες που αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο τα δύο 

φύλα οργανώνουν τόσο το χρόνο που αφιερώνεται στην εργασία (ωράρια, διαδρο-

µές) όσο και το χρόνο που αφιερώνεται στις άλλες κοινωνικές δραστηριότητες (οικο-

γένεια, ελεύθερος χρόνος). 

Οι γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες, υποστηρίζει ο Ελβετός κοινωνιολό-

γος Λαλίβ ντ’ Επινέ, «υποφέρουν πιο πολύ από την έλλειψη χρόνου» όχι µόνο επειδή 

δουλεύουν περισσότερες ώρες, αλλά και γιατί κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου 

πλήττουν πιο συχνά και πιο έντονα. Η επισήµανση αυτή γίνεται αρκετά χρόνια προτού 

ο κοινωνιολόγος Grossin διαπιστώσει ότι οι γυναίκες επιθυµούν περισσότερο από 

τους άνδρες τη µείωση του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας. 

Επιπρόσθετα οι γυναίκες είναι περισσότερο δυσαρεστηµένες από την ερ-

γασία που κάνουν σε σχέση µε τους άνδρες, αλλά και πιο εκτεθειµένες στην ανεργία. 

Η δυσαρέσκεια αυτή εκφράζεται µε την επιθυµία των γυναικών να αλλάξουν την τω-

ρινή εργασία και να βρουν µια άλλη ή να εργαστούν στο δηµόσιο σε περίπτωση που 

τους δοθεί κάποια ευκαιρία. «Επιτυχία στη ζωή» για τις γυναίκες σηµαίνει κυρίως 

«προσωπική ευτυχία», προϋποθέσεις της οποίας είναι τα χρήµατα, η παροχή βοή-

θειας από την οικογένεια αλλά και η εξυπνάδα.  

Τα αίτια αλλαγής της εργασίας υποδηλώνουν τις περισσότερες φορές έλ-

λειψη ικανοποίησης από την εργασία, και συγκεκριµένα σηµαίνουν µη ικανοποίηση 

από τις συνθήκες εργασίας, τις ευκαιρίες για προαγωγή ή τις αµοιβές.  

Οι αναπαραστάσεις που έχουν για την εργασία περιέχουν άλλοτε στοιχεία 

από την εργασία που θα ήθελαν να κάνουν ή την «ιδανική εργασία» και άλλοτε στοι-

χεία από τους καταναγκασµούς της τωρινής εργασίας. Ο ελεύθερος χρόνος τους 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

αναλώνεται κυρίως σε αναγκαστικές ασχολίες. Η εργασία στάθηκε η βασική αιτία για 

την οποία διέκοψαν πολλές από τις προσωπικές τους δραστηριότητες. 

Αντίθετα οι άνδρες είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από την εργασία που 

κάνουν σε σχέση µε τις γυναίκες. Έτσι, αν τους δινόταν µία ευκαιρία, δεν θα άλλαζαν 

την τωρινή τους εργασία αλλά θα φρόντιζαν να γίνουν «αφεντικά». Από αυτή την 

άποψη η απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η δική τους 

δουλεία µαζί µε τη δηµιουργία µιας ευτυχισµένης οικογένειας αποτελούν βασικό περιε-

χόµενο της επιτυχίας στη ζωή. 

Η εργασία για τον άνδρα αποτελεί τη µεγαλύτερη προτεραιότητα. Από τα 

µικρά του χρόνια ανατρέφεται έτσι, ώστε να αποκτήσει την ετοιµότητα για πάλη, αντα-

γωνιστικότητα, κατακτήσεις, τις τελευταίες δεκαετίες η εργασία γίνεται για τον άνδρα 

έµβληµα καταξίωσης. Κλέβει γι’ αυτό χρόνο από άλλες απαραίτητες δραστηριότητες: 

προσωπική-οικογενειακή ζωή, ψυχαγωγία-καλλιέργεια, συµµετοχή και συνεισφορά σε 

θέµατα της οικογένειας και της κοινότητας113.  

11. Ανισότητες των Φύλων στο Εισόδηµα 

«Ίση αµοιβή για εργασία ίδιας αξίας» ήταν ένα από τα αιτήµατα του φεµινι-

στικού κινήµατος, από τα µέσα περίπου του 19ου αιώνα, όταν ο µισθός µιας γυναί-

κας ήταν σύµφωνα µε το νόµο το 1/4 ή το 1/5 του αντρικού µισθού. Ενάµιση αιώνα 

µετά, µε µια σειρά µεγάλων αγώνων, οι νόµοι άλλαξαν, διακηρύσσοντας την εξίσωση 

των αντρικών και γυναικείων µισθών. Ωστόσο, η νοµοθετική αλλαγή δεν έγινε πραγ-

µατικότητα. Ιδιαίτερα καυστική είναι η διαπίστωση που έκανε το 1997 το ∆ιεθνές Γρα-

φείο Εργασίας ότι «αν συνεχίσουµε µε τους ίδιους ρυθµούς, θα χρειαστούµε ακόµα 

475 χρόνια για αν επιτευχθεί η πλήρης ισότητα αµοιβών». Έχουν γίνει πολλά βήµατα 

για το θέµα της ισότητας αντρών και γυναικών, αλλά µένουν να γίνουν πολλά ακόµα, 

αφού ακόµα και σήµερα οι γυναίκες κερδίζουν κατά µέσο όρο πολύ λιγότερα από 

τους άντρες. Η διαφορά ανδρικών και γυναικείων µισθών είναι µεγάλη και το χάσµα 

οφείλεται στην παρουσία των γυναικών σε εργασίες χαµηλής εξειδίκευσης. Ωστόσο, 

άλλα στοιχεία δείχνουν ότι ακόµη και µεταξύ αποφοίτων πανεπιστηµίου υπάρχουν αυ-

τές οι διαφορές. Οι άντρες αποθαρρύνονται περισσότερο από τις γυναίκες συναδέλ-

φους τους να ακολουθήσουν κάποιο τοµέα, εάν οι απολαβές τους είναι χαµηλές, σε 

αντίθεση µε τις γυναίκες που δεν τους ενδιαφέρει. Οι παιδαγωγικές σχολές, που προ-

τιµούνται από ένα µεγάλο ποσοστό γυναικών και ένα πολύ µικρό ποσοστό αντρών, 

είναι η απόδειξη των όσων είπαµε πάρα πάνω. 
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Επιπλέον, σχετική έρευνα που έγινε το 2000 έδειξε ότι η αµοιβή των γυναικών 

δεν ξεπερνά το 80%της αµοιβής των ανδρών στις ίδιες θέσεις εργασίας, καθώς συ-

γκεντρώνονται σε περιορισµένο αριθµό επαγγελµάτων , όπως στη παροχή υπηρε-

σιών, στην εκπαίδευση και σε άλλους τοµείς που αναφέραµε παραπάνω. 

Επίσης, στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες πραγµατοποιούν το 75% της πα-

γκόσµιας εργασίας και λαµβάνουν µόνο το 25% των µισθών. Έτσι και στη χώρα µας 

είναι µεγάλο το ποσοστό των γυναικών που δουλεύουν , χωρίς να πληρώνονται. Το 

πρόβληµα ξεκινάει από τις γυναίκες που εργάζονται και ασχολούνται µε το σπίτι και 

την ανατροφή των παιδιών και συνεχίζει µε τις γυναίκες που εργάζονται ως συµβοη-

θητικά και φυσικά µη αµειβόµενα µέλη της οικογενειακής επιχείρησης. 

Τέλος, οι γυναίκες των µεσαίων και των χαµηλών στρωµάτων είναι εκείνες 

που βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση , αφού δεν λαµβάνουν µόνο χαµηλούς µι-

σθούς, αλλά έχουν περιορισµένες επαγγελµατικές προοπτικές. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ 

20 ετών και άνω 83 % 

20 – 29 92 % 

30 – 39 91 % 

40 – 49 78 % 

50 – 59 79 % 

Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, Β' Τρίµηνο 2008 

 

Όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι ο αγώνας του φεµινιστικού κινήµα-

τος δεν έχει ακόµα εκπληρωθεί. Οι διεθνείς συµβάσεις και οι νόµοι που έχουν κατά 

καιρούς ψηφιστεί παραµένουν ανενεργοί και ουσιαστικά ανύπαρκτοι. Ένα µεγάλο µέ-

ρος του κοινωνικού συνόλου ακόµα και γυναίκες συνεχίζουν να πιστεύουν στην 

αντρική υπεροχή, συνεχίζουν να πιστεύουν ότι γυναίκα πρέπει να είναι υπόδουλη στον 

άντρα και εκούσια ή ακούσια προωθούν την ανισότητα των φύλων στο χώρο της εκ-

παίδευσης, στο χώρο της εργασίας και γενικότερα την ανισότητα στην κατανοµή των 

κοινωνικών ρόλων114. 

 

12. Η άµισθη εργασία των γυναικών 
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Υπάρχει µια δουλειά που εκτελείται µε ωράριο πλήρους απασχόλησης και 

σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες – η άµισθη οικιακή εργασία ή ενδο-οικιακή εργα-

σία. Η εργασία των γυναικών µέσα στο σπίτι εξακολουθεί να µην αναγνωρίζεται ως 

«πραγµατική» εργασία και επιφέρει χαµηλό κοινωνικό κύρος και κοινωνική θέση σε 

σύγκριση µε την έµµισθη απασχόληση. 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, οι κοινωνιολόγοι έχουν διεξαγάγει έρευνες σχε-

τικά µε την άµισθη οικιακή εργασία των γυναικών στις ∆υτικές κοινωνίες και στις χώ-

ρες του Τρίτου Κόσµου. Τα πορίσµατά τους δείχνουν ότι µολονότι η οικιακή εργασία 

των γυναικών διαφέρει από κουλτούρα σε κουλτούρα, τα χαρακτηριστικά της γνωρί-

σµατα είναι παγκόσµια: είναι εργασία που δεν αµείβεται, που υποτιµάται και που δεν 

αναγνωρίζεται. Η σπουδαιότητα της εργασίας των γυναικών καταδεικνύεται στις πλη-

ροφορίες που έγιναν ευρύτερα γνωστές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του Ο.Η.Ε. για 

τις γυναίκες: ότι οι γυναίκες κάνουν τα δύο τρίτα της παγκόσµιας εργασίας, εισπράτ-

τουν το 10% του παγκοσµίου εισοδήµατος και κατέχουν το 1% του παγκοσµίου πλού-

του. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία κοινωνιολογικών ερευνών, οι γυναίκες αναλώνουν 

κατά µέσο όρο 77 ώρες την εβδοµάδα στην εκτέλεση οικιακών εργασιών – δηλαδή 

πολύ περισσότερες ώρες σε σύγκριση µε την έµµισθη απασχόληση. Ωστόσο η οικι-

ακή απασχόληση δεν έχει κανένα από τα προνόµια της αµειβόµενης απασχόλησης 

(όπως τακτικό ωράριο, άδεια λόγω ασθενείας, κ.τ.λ.). Επιπλέον, όλες οι µελέτες δεί-

χνουν ότι όταν οι γυναίκες είναι νοικοκυρές πλήρους απασχόλησης, οι σύζυγοί τους 

έχουν την τάση να κάνουν κατάχρηση της αυξηµένης οικονοµικής, κοινωνικής και ψυ-

χολογικής τους δύναµης ως «αρχηγοί της οικογενείας». Εποµένως, η συχνότητα των 

περιστατικών κακοποίησης γυναικών και ανηλίκων είναι σηµαντικά µεγαλύτερη σε 

σπίτια όπου µόνο οι άντρες είναι οι «κουβαλητές». Τέλος, όλες οι έρευνες καταδεικνύ-

ουν ότι όταν και οι δυο σύζυγοι εργάζονται µε πλήρες ωράριο στην έµµισθη απασχό-

ληση, οι γυναίκες είναι αυτές που αναλαµβάνουν την κύρια ευθύνη για την εκτέλεση 

των οικιακών εργασιών και τη φροντίδα των παιδιών. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 

την πιο πρόσφατη έκθεση που δηµοσίευσε ο Ο.Η.Ε., στα περισσότερα ∆υτικά κράτη 

(όπου σχετικές έρευνες έχουν διεξαχθεί ανάµεσα στο 1995 και στο 1999), η παρουσία 

µικρών παιδιών αναγκάζει τις γυναίκες να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο απ’ ότι οι 

άντρες στις οικιακές εργασίες115. 
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13. Έµµεσες µορφές άνισης µεταχείρισης 

(1) Ο διττός κανόνας περί ηθικής. Στους κύκλους των εφήβων αγοριών και 

των νεαρών αντρών, η έντονη σεξουαλική δραστηριότητα και η «κατάκτηση» πολλών 

γυναικών ενθαρρύνεται και µάλιστα γίνεται αντικείµενο θαυµασµού ως αποδεκτή συ-

µπεριφορά για τον έφηβο-«γυναικοκατακτητή». Ωστόσο, οι άντρες συνήθως καταδι-

κάζουν τη σεξουαλική αυτή ελευθεριότητα όταν χαρακτηρίζει τη συµπεριφορά γυναι-

κών. Οι σεξουαλικά δραστήριες έφηβες και νεαρές γυναίκες συνήθως χαρακτηρίζο-

νται µε προσβλητικούς όρους. Αυτή η αντιµετώπιση πολύ συχνά ενισχύεται από τη 

στάση των γυναικών στην οµάδα οµηλίκων, καθώς και οι ίδιες οι γυναίκες αποδοκιµά-

ζουν όσες γυναίκες έχουν σεξουαλικές σχέσεις περιστασιακά και εκτός µιας σταθε-

ρής, µακρόχρονης σχέσης. Αυτός ο διττός κοινωνικός κανόνας (που επιβάλλει δύο 

µέτρα και δύο σταθµά για τα δύο φύλα) ενθαρρύνει τη συµµόρφωση των αντρών και 

των γυναικών σε ξεχωριστές και εύκολα διακριτές «ταυτότητες», αντρικές και θηλυκές 

αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, διαιωνίζει το στερεότυπο του άντρα ως «σεξουαλικού 

αθλητή» και της γυναίκας ως παθητικής και πιστής συντρόφου116. 

(2) Η εικόνα των γυναικών στα Μ.Μ.Ε. Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης δηµι-

ουργούν, προβάλλουν και ενισχύουν τα στερεότυπα µε βάση το φύλο µε αρκετούς 

τρόπους. Σε ταινίες, περιοδικά, βιβλία, και διαφηµίσεις οι γυναίκες παρουσιάζονται συ-

χνά ως πλάσµατα ροµαντικά, αβοήθητα, ευέξαπτα και ευσυγκίνητα, υπερβολικά συ-

ναισθηµατικά και εξαρτηµένα από τους άντρες για υποστήριξη και καθοδήγηση. Οι 

σελίδες που οι εφηµερίδες και τα περιοδικά ποικίλης ύλης αφιερώνουν «για τη γυ-

ναίκα» (αλλά και κάποια αµιγώς γυναικεία περιοδικά) αποτελούνται αποκλειστικά από 

πληροφορίες για τη µαγειρική, τη δίαιτα και τη διατροφή, την καθαριότητα του σπιτιού 

και του κήπου, τον τρόπο ζωής και διασκέδασης (το περίφηµο πλέον lifestyle), τη 

µόδα και το ντύσιµο, τη φροντίδα των µαλλιών, το πλέξιµο και το ράψιµο, τη διοργά-

νωση γάµων, την προετοιµασία πάρτυ, κ.τ.λ. 

Όταν οι γυναίκες εµφανίζονται στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, αυτό συ-

νήθως συµβαίνει στον έναν από τους εξής δύο ρόλους: (α) είτε ως σύµβολα του σεξ 

– όπου προβάλλεται η εικόνα µιας φιγούρας προκλητικής και ντυµένης µε ελάχιστα 

(και κατά προτίµηση προκλητικά) ρούχα, που χρησιµοποιείται από τους διαφηµιστές 

για να πουλήσει τα πάντα, από γιαούρτι µέχρι αυτοκίνητα και από υγρό για τα πιάτα 

µέχρι κινητά τηλέφωνα, είτε (β) στον ρόλο της καλής νοικοκυράς και µητέρας – όπου 

προβάλλεται η εικόνα µιας πάντοτε χαρούµενης, άξιας και στοργικής γυναίκας, που η 
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µόνιµή της έγνοια είναι ο βαθµός λευκότητας των ρούχων, η καθαριότητα των πατω-

µάτων και η νοστιµιά των γευµάτων που ετοιµάζει για τα υπόλοιπα µέλη της οικογέ-

νειας.117 

(3) Σεξουαλική παρενόχληση. Η σεξουαλική παρενόχληση αναφέρεται σε 

προφορική ή σωµατική συµπεριφορά που είναι σαφώς σεξουαλικού χαρακτήρα και 

ανεπιθύµητη από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται. Πρόκειται για ένα φαινόµενο 

επίδειξης κι επιβολής ισχύος, διότι αφορά στην εκµετάλλευση µιας θέσεως εξουσίας 

από αυτόν/ήν που την κατέχει για ίδιον (σεξουαλικό) όφελος. Στις περιπτώσεις σεξου-

αλικής παρενόχλησης, οι υψηλά ιστάµενοι (που είναι στη µεγάλη πλειοψηφία τους 

άντρες – διευθυντές, προϊστάµενοι, καθηγητές, κτλ.) απαιτούν «χάρες» σεξουαλικής 

φύσεως µε αντάλλαγµα την πρόσληψη ή την προαγωγή σε µια θέση, την κατοχύ-

ρωση υψηλής βαθµολογίας, κτλ. Η ανταπόκριση-υπαγωγή του θύµατος στις σεξου-

αλικές οχλήσεις του δράστη «προτείνεται» ως αντάλλαγµα της διατήρησης ή της βελ-

τίωσης των εργασιακών συνθηκών για το θύµα. Η ανταλλακτική αυτή σχέση, όσο και 

αν διατυπώνεται ως «πρόταση», είναι εκβιαστική, στο βαθµό που η µη ανταπόκριση 

από την πλευρά του θύµατος θα έχει ως συνέπεια την επιδείνωση γι' αυτό των συνθη-

κών εργασίας. 

Οι δράστες σεξουαλικής παρενόχλησης που κατέχουν θέσεις ισχύος µπο-

ρούν να επηρεάσουν τις συνθήκες εργασίας των υφισταµένων τους, χρησιµοποιώ-

ντας, σε περίπτωση άρνησης εκ µέρους των θυµάτων, εκφοβισµούς, εκβιασµούς, 

απειλές και πιέσεις. Οι έρευνες δείχνουν ότι το 90% των γυναικών που έχουν υποστεί 

σεξουαλική παρενόχληση στη σχολή τους ή στον χώρο εργασίας τους σιωπούν και 

δεν το αναφέρουν στις αρχές, µη θέλοντας να διακινδυνεύσουν τις θέσεις τους ή να 

στρέψουν τα φώτα της δηµοσιότητας επάνω τους. Σύµφωνα µε µια µελέτη που έγινε 

για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 40-50% των γυναικών στην Ε.Ε. και 10% 

των ανδρών θεωρούν ότι έχουν παρενοχληθεί σεξουαλικά τουλάχιστον µία φορά 

στην εργασιακή τους ζωή. Για το σκοπό αυτό, το 2000 προτάθηκε από την Επιτροπή 

(και θα αρχίσει να ισχύει από το 2005) µια τροποποιηµένη Οδηγία «Περί Ίσης Μεταχεί-

ρισης Μεταξύ Αντρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαί-

δευση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία αυτή θα παρέχει ισχυρότερη υποστήριξη 

σε κάθε εργαζόµενο-η που νιώθει ότι έχει τύχει άδικης µεταχείρισης από τον εργοδότη 

λόγω φύλου. Για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσµευτικός νόµος 

θα προσδιορίζει την σεξουαλική παρενόχληση και θα ορίζει ότι αποτελεί µορφή διά-
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κρισης λόγω φύλου. Η νέα Οδηγία θα περιλαµβάνει προβλέψεις για την εφαρµογή 

της, για αποζηµίωση, χωρίς ανώτατο όριο, και κυρώσεις. Επίσης, οι εργοδότες θα 

πρέπει να εισάγουν αποτρεπτικά µέτρα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και να 

παρέχουν σε κάθε εργαζόµενο στην επιχείρησή τους µια περιοδική έκθεση ισότητας118. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο 20ος αιώνας χαρακτηρί-

στηκε από σηµαντικές προόδους στη βελτίωση της θέσης των γυναικών στις ανε-

πτυγµένες χώρες. Στις αρχές του αιώνα, οι Σουφραζέτες αγωνίστηκαν για την επίτευξη 

του δικαιώµατος ψήφου των γυναικών. Αργότερα, το γυναικείο κίνηµα επέφερε µεγά-

λες αλλαγές στη ζωή όλων των γυναικών, επιδιώκοντας να βελτιώσει τη νοµική θέση 

των γυναικών και να καταρρίψει τα αρνητικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις σχε-

τικά µε τις γυναίκες. 

Στα περισσότερα βιοµηχανικά κράτη, οι γυναίκες έχουν πλέον νοµική ισό-

τητα µε τους άντρες (τυπική ισότητα). Ωστόσο, δεν έχει ακόµη επιτευχθεί η κοινωνική 

ισότητα µε το άλλο φύλο (δηλαδή η ουσιαστική ισότητα). Πιο απλά, θα λέγαµε ότι το 

δίκαιο άλλαξε πιο γρήγορα από ό,τι η κοινωνία. Καθώς περνάνε τα χρόνια και καθώς 

οι επόµενες γενιές κοινωνικοποιούνται µε νέες αντιλήψεις για τον ρόλο των δύο φύ-

λων, οι κοινωνικές αξίες και οι κοινωνικοί κανόνες θα είναι ολοένα και πιο ισότιµοι για 

τα δύο φύλα. Έτσι, οι άντρες αλλά και οι γυναίκες σταδιακά θα αποβάλλουν τις βαθιά 

ριζωµένες προκαταλήψεις τους και θα µάθουν να συνυπάρχουν αρµονικά µεταξύ 

τους, παρά τις όποιες βιολογικές ή άλλες διαφορές τους. 

 

14. Ιστορική διάσταση στις ανισότητες των φύλων στην εκπαίδευση 

Η ιστορικότητα του φαινοµένου της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

είναι εξαιρετικά σηµαντική για την ανάδειξη της διαχρονικής ανισότητας στην πρό-

σβαση των γυναικών, κυρίως στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς 

και για την ανάδειξη των έµφυλων διακρίσεων στις οποίες αυτές υπόκεινται. Η διαχρο-

νική εξέλιξη της εκπαίδευσης των γυναικών στην Ελλάδα θα αναδείξει ότι, σε επίπεδο 

ιδεολογίας και πρακτικής, ο χώρος τής εκπαίδευσης αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο προ-

βολών και αντιπαραθέσεων για τη διαµόρφωση του περιεχοµένου της θηλυκότητας 

και της ταυτότητας του φύλου. 

Όσον αφορά στην ελληνική ιστοριογραφία οι συγκροτηµένες µελέτες στις 

οποίες η παράµετρος του φύλου αποτελεί πεδίο διερεύνησης εµφανίζονται από τα 

µέσα της δεκαετίας του ΄80 και εξής. ∆ιαπιστώνουν πως σε αντίθεση µε τα διεθνή δε-
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δοµένα, όπου υπάρχει διάκριση στην ιστοριογραφία µεταξύ της πολιτικής – φεµινιστι-

κής ιστορίας των γυναικών και της ιστορίας του φύλου – κοινωνικής ιστορίας των γυ-

ναικών, η εξαρχής συσχετική αντίληψη για το φύλο στην Ελλάδα καθιστά ταυτόσηµες 

τις µελέτες της ιστορίας των γυναικών µε τις µελέτες της ιστορίας του φύλου. 

Οι απαρχές της οργάνωσης της νεοελληνικής εκπαίδευσης ανιχνεύονται 

στα πρώτα µετεπαναστατικά χρόνια και κυρίως µε τον ερχοµό του Καποδίστρια. Βα-

σικό χαρακτηριστικό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος στην πορεία εξέλιξής 

του αποτελεί η κρατικοποίηση του εκπαιδευτικού θεσµού και η επίδραση της γραφειο-

κρατικής και κοµµατικής οργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης στην εκπαιδευτική πολι-

τική. Στοιχεία που άλλωστε αναδεικνύονται στην παράλληλη δηµιουργία του νεοελλη-

νικού αστικού κράτους. 

Η πρωτοβάθµια-∆ηµοτική εκπαίδευση των κοριτσιών αναγνωρίζεται ως δι-

καίωµα και καθίσταται υποχρεωτική από το 1834 και εξής (∆ιάταγµα 6/18 Φεβρουα-

ρίου 1834). Τα σπέρµατα όµως της διαφοροποιηµένης εκπαίδευσης των κοριτσιών 

αρχίζουν να διαφαίνονται στις απαρχές του θεσµού µε την κοινωνική αµφισβήτηση 

της χρησιµότητας της εκτός του οίκου εκπαίδευσης των κοριτσιών, µολονότι η εκπαί-

δευση των αγοριών επιτρεπόταν από το 1834 να είναι και δηµόσια (αλληλοδιδακτικά 

σχολεία). Η κατάλληλη για τα κορίτσια της εποχής εκπαίδευση είναι αυτή που προσι-

διάζει σε στοιχεία «ανατροφής» και στα «έµφυτα» χαρακτηριστικά τους, τη µητρότητα 

και τη φροντίδα της οικογένειας. Κατά συνέπεια γυναικεία εκπαίδευση και «φυσικός 

προορισµός» των γυναικών δε συνάδουν, παρά µόνο αν οι σκοποί τους ταυτιστούν. 

Συνεπώς, η παραχώρηση του δικαιώµατος της εκπαίδευσης στα κορίτσια όφειλε όχι 

µόνο να είναι συµβατή µε τον κοινωνικό τους ρόλο, αλλά ουσιαστικά να τις προετοι-

µάζει γι’ αυτόν χωρίς να απειλεί το θεσµό της οικογένειας συµβάλλοντας στην «παρε-

κτροπή» τους119. 

Μέσο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η ιδεολογία για την ύπαρξη 

διακριτών σφαιρών δραστηριότητας και η έµφαση στη βιολογική-ψυχολογική δια-

φορά των φύλων. Οι κοινωνικές αντιλήψεις για τους διαχωρισµένους τόπους δράσεις 

των δύο φύλων αναπαράγονται, σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής. 

Απαγορεύεται η συνεκπαίδευση από το 1852 και δηµιουργούνται ∆ηµοτικά σχολείων 

αρρένων και θηλέων, µολονότι η συµφοίτηση θα αποτελέσει γεγονός σε περιοχές που 

οι οικονοµικές συνθήκες αποτρέπουν ίδρυση σχολείων θηλέων. Εκτός από τη διαφο-

ροποιηµένη εκπαίδευση, ίσχυσε σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα διαφορετικό αναλυ-
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τικό πρόγραµµα και βιβλία, υποστηρικτικά της αντίληψης για τη διαφορετική «φύση» 

των γυναικών και για την περιορισµένη νοητική τους ικανότητα. Τα κορίτσια εντρυ-

φούν στα εργόχειρα και τα χειροτεχνήµατα, στην οικιακή οικονοµία και τη θρησκευτική 

παιδεία και διδάσκονται τα µαθήµατα «επί το απλουστέρον». 

Ένα άλλο ενδιαφέρον σηµείο, που αρχίζει να διαφαίνεται ήδη από τον 

πρώτο αιώνα τής ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, είναι ο ρόλος της εκπαίδευ-

σης στην αναπαραγωγή έµφυλων ανισοτήτων καθώς και η διαπλοκή του φύλου µε 

την κοινωνική τάξη. Μολονότι υποχρεωτική η δηµοτική εκπαίδευση των κοριτσιών, τα 

ποσοστά αποχής τους παραµένουν σχεδόν σε όλο το 19ο αιώνα υψηλά και αντί-

στοιχα υψηλός είναι ο αναλφαβητισµός των κοριτσιών. Όσο δε αποµακρύνεται κανείς 

από τις πόλεις ή πλησιάζει τα χαµηλότερα κοινωνικά και οικονοµικά στρώµατα τόσο 

τα ποσοστά συµµετοχής µειώνονται120. 

Γεγονός πάντως είναι ότι η κατάσταση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση του 

19ου αιώνα σταδιακά αµβλύνεται, σε επίπεδο ιδεολογικής έντασης και ποσοστών συµ-

µετοχής, µε την εξάπλωση της ∆ηµοτικής εκπαίδευσης, αλλά «η προβληµατική µετα-

φέρεται σχεδόν αυτούσια... στο επίπεδο της Μέσης-Ανώτερης εκπαίδευσης». 

Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα ως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου 

η επίσηµη-κρατική πρωτοβουλία, αναφορικά µε τη δηµιουργία Μέσης Εκπαίδευσης 

για τα κορίτσια, είναι απούσα. Στον ιδρυτικό Νόµο για τη Μέση Εκπαίδευση του 1836 

(θεσµοθέτηση δηµόσιων Ελληνικών και Γυµνασίων αρρένων) δε γίνεται λόγος για 

αντίστοιχη δηµιουργία δηµόσιων σχολείων θηλέων. 

Είναι ενδιαφέρουσα όµως η ανετοιµότητα και η αρνητικότητα της ελληνικής 

κοινωνίας και των πολιτικών εκφραστών της, αν ληφθεί υπόψη ότι σε επίπεδο συζητή-

σεων-προτάσεων Υπουργών Παιδείας το ζήτηµα της δηµόσιας εκπαίδευσης των κορι-

τσιών ναι µεν ανακινείται αλλά δε θεσµοθετείται. 

Ο ουσιαστικός – ιδιωτικός- φορέας που αναλαµβάνει τη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση των κοριτσιών το 19ο αιώνα είναι η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία καθώς και 

κάποιοι σύλλογοι, εταιρείες, ξένοι ιεραπόστολοι και κατά τόπους ∆ήµοι. Το πλαίσιο της 

διαφοροποιηµένης εκπαίδευσης που ίσχυε στην υποχρεωτική εκπαίδευση µετατίθεται 

στο επίπεδο της Μέσης µε τη φοίτησή των κοριτσιών στα Ανώτερα Παρθεναγωγεία 

και τα ∆ιδασκαλεία θηλέων τής Φιλεκπαιδευτικής. Η φοίτηση σε διαφορετικού τύπου 

σχολεία στηρίζεται πάλι σε διάκριση της στοχοθεσίας για την εκπαίδευση των φύλων 

και τον κοινωνικό τους ρόλο: «να παρασκευάσωµεν τους µέν παίδας χρηστούς πολί-
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τας, τα δε κοράσια φρονίµους δεσποινίδας και αρίστας µητέρας». Το περιεχόµενο των 

µαθηµάτων είναι διαφορετικό σε σχέση µε τα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται 

στα Γυµνάσια και Ελληνικά σχολεία αρρένων, αλλά και τα χρόνια φοίτησης είναι λιγό-

τερα. Τα κορίτσια στα Παρθεναγωγεία ενισχύονται στις φυσικές δεξιότητες του «φυσι-

κού» προορισµού τους. Ξένες γλώσσες, µουσική, στοιχεία για την ανατροφή των µελ-

λοντικών παιδιών τους, οικιακή οικονοµία, αρχαία ελληνικά..., ξεκάθαρα στοιχεία µιας 

εκπαίδευσης «διακοσµητικής», µιας προίκας συµβολικής. Περιεχόµενο µαθηµάτων και 

χρόνια φοίτησης δίνουν το στίγµα της υποβαθµισµένης γυναικείας εκπαίδευσης, από 

την οποία, συνάµα, απουσιάζουν η πρακτικότητα που θα τη συνέδεε µε την επαγγελ-

µατική διέξοδο των γυναικών και το δικαίωµα πρόσβασης στο Πανεπιστήµιο. Ήταν 

κατά συνέπεια εύλογο η φοίτηση στα Παρθεναγωγεία εκ των πραγµάτων να αποτεί-

νεται και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κοριτσιών της αστικής τάξης, το δε εκπαιδευ-

τικό µόρφωµα της εποχής να αποκτά ταξικό χαρακτήρα. Άλλωστε, από το 1850 και 

µετά, που παρατηρείται έξαρση της «διακοσµητικής» εκπαίδευσης και ιδιαίτερα από το 

1875 ως τις αρχές του 20ου αιώνα, µε την επίδραση τής θεωρίας τής «ισότητας στη δι-

αφορά», διαµορφώνεται το γυναικείο ιδεώδες που καθιερώνοντας ως µοναδικό απο-

δεκτό τρόπο ύπαρξης το γάµο, τη µητρότητα και τη νοικοκυροσύνη εξιδανικεύει τον 

ιδιωτικό ρόλο των γυναικών. Η εκπαίδευση, λοιπόν, γίνεται ο κατεξοχήν τόπος αντιπα-

ραθέσεων όπου, µε τη χρησιµοποίηση της βιολογικής εξήγησης της έµφυλης διαφο-

ράς και του φυσικού προορισµού των γυναικών, διαµορφώνεται το περιεχόµενο της 

θηλυκότητας στο νέο αστικό ελληνικό κράτος και ο έµφυλος προσδιορισµός της 

αστικής ταυτότητας121. 

Μόνη λύση για τα κορίτσια που δεν προέρχονταν από αστικές οικογένειες 

η φοίτηση στα ∆ιδασκαλεία της Φιλεκπαιδευτικής που θεσµοθετούνται και λειτουρ-

γούν παράλληλα µε τα Παρθεναγωγεία. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ∆ιδασκα-

λείων της περιόδου είναι η ουσιαστική τους ταύτιση µε τα Παρθεναγωγεία και στο επί-

πεδο των διδασκόµενων αντικειµένων και στο επίπεδο των χρόνων φοίτησης. Συνε-

πώς, οι µαθήτριες που προετοιµάζονταν  για  το ρόλο  της οικοδέσποινας,  κατά το 

πλείστον αστές, και όσες επιζητούσαν βιοποριστική λύση µέσω της «νοµιµοποιηµέ-

νης» για την εποχή επαγγελµατικής διεξόδου, είχαν κοινό πρόγραµµα σπουδών. Η 

υποβάθµιση του διδασκαλικού επαγγέλµατος των γυναικών είναι εµφανής γεγονός 

που επιτείνεται, αν συγκριθεί µε τις αντίστοιχες σπουδές των αγοριών που ήταν πε-

ρισσότερα χρόνια και βασίζονταν σε διαφορετικό αναλυτικό πρόγραµµα. Αξίζει να 
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αναφερθεί όµως πως, παρ΄ όλη την υποτίµηση των σπουδών και του διδασκαλικού 

επαγγέλµατος των γυναικών γενικότερα, η έξοδος των γυναικών στο συγκεκριµένο 

επάγγελµα αποτέλεσε την πρώτη τοµή στην απόλυτη διάκριση σφαιρών δραστηριότη-

τας µεταξύ ανδρών και γυναικών. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι από τους 

κόλπους των διδασκαλισσών ξεπήδησαν πολλές πρωτεργάτριες του ελληνικού φεµινι-

σµού. 

Τα αιτήµατα για ουσιαστικότερη µελέτη και σχεδιασµό της Μέσης Εκπαί-

δευσης των κοριτσιών προκύπτουν από το 1890 και εξής, έτος που δηλώνει την εί-

σοδο της πρώτης Ελληνίδας φοιτήτριας στο Πανεπιστήµιο παρά τις αντίθετες θεσµο-

θετήσεις. Από αυτή τη χρονική στιγµή και µετά αρχίζει να γίνεται διαυγέστερη, και για 

την περίπτωση των κοριτσιών, η ανάγκη σύνδεσης της Μέσης Εκπαίδευσης µε την 

Πανεπιστηµιακή. Το ζήτηµα ανακινούν και οι διεκδικήσεις των φεµινιστριών που µε 

σαφήνεια ζητούν εκπαίδευση που, εκτός της προετοιµασίας για τα του οίκου και για 

το χαµηλού κύρους επάγγελµα της δασκάλας, θα µπορούσε να προετοιµάσει τα 

κορίτσια να σταθούν κι ως επιστηµόνισσες. Ειδικότερα την τελευταία δεκαετία του 19ου 

αιώνα, αρχίζει να εµφανίζεται δειλά, συµβάλλει και η επιστροφή στα πάτρια Ελληνίδων 

που σπούδασαν ή µετεκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό, ένα νέο γυναικείο πρότυπο, αυτό 

της λόγιας και της επιστηµόνισσας. Έτσι, οι γυναίκες που αµφισβήτησαν έµπρακτα 

τον περιορισµό τους σε δραστηριότητες εντός του οίκου στο αποκλειστικό πλαίσιο 

του ρόλου σύζυγος-µητέρα, αρχίζουν να διαγράφουν νέα σηµαινόµενα για τη γυναι-

κεία ταυτότητα και δραστηριότητα στα τέλη του 19ου αιώνα. Βήµα των γυναικών για 

την υποστήριξη των θέσεων τους, αλλά και για την έκφραση του φεµινιστικού ρεύµα-

τος της εποχής η «Εφηµερίς των Κυριών» που εκδίδεται από το 1887 από την Καλλιρόη 

Παρρέν122. 

Γεγονός πάντως είναι ότι σε όλο το 19ο αιώνα η πολιτεία δεν προχωρά στη 

θεσµοθέτηση δηµόσιας Μέσης Εκπαίδευσης των κοριτσιών διατηρώντας έτσι σε ολό-

κληρη τη διάρκεια του αιώνα την ίδια δοµή στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχει χαρακτηριστεί ως «αφιλόξενο» για τα 

κορίτσια ως τα µέσα περίπου του 20ού αιώνα. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, αρχίζει να αναγνωρίζεται η ανάγκη να ανταπο-

κριθεί η εκπαίδευση στις ανάγκες των κοριτσιών που προέρχονταν από µεσαία και χα-

µηλά στρώµατα και διατυπώνονται µεταρρυθµιστικές προτάσεις για τη γυναικεία εκ-

παίδευση. Η κοινωνιολογική διάσταση των νοµοσχεδίων Τσιριµώκου – Γληνού (1909) 
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δεν βοήθησε στο να ψηφιστούν. Είναι σηµαντικό όµως να αναφερθούν διότι περι-

λαµβάνουν την πρώτη, ίσως, εκτενή αναφορά στο θέµα της γυναικείας εκπαίδευσης 

καθώς και κάποια καινοτόµα χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, έµµεση άρση της συ-

νεκπαίδευσης και αντικατάσταση των Παρθεναγωγείων µε τα αστικά σχολεία θηλέων 

που θα προετοίµαζαν για τις µέσες επαγγελµατικές σχολές, η µόνη ρύθµιση που τε-

λικά ίσχυσε ως το 1914 χωρίς όµως να εκπληρώσει το σκοπό της. Παράλληλα όµως 

στις προτάσεις των νοµοσχεδίων εξακολουθεί να διαφαίνεται η σύνδεση της εκπαί-

δευσης µε τη «φυσική» εξέλιξη των γυναικών, αφού η εκπαίδευση οφείλει να προετοι-

µάζει στα «χρήσιµα» έργα του σπιτιού. 

Την περίοδο του Μεσοπολέµου σηµατοδοτεί, εκτός των άλλων, η µεταρ-

ρύθµιση του 1929-30 που θεωρείται η πρώτη ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση της νεο-

ελληνικής εκπαίδευσης µε εισηγητή το Γεώργιο Παπανδρέου. Σύµφωνα µε αυτήν, η 

δηµοτική εκπαίδευση των κοριτσιών εξοµοιούται µε την αντίστοιχη των αγοριών και 

γενικεύεται η συνεκπαίδευση (Νόµος 4397/1929). Ουσιαστικά η θεσµοθέτηση της συ-

νεκπαίδευσης αποτελεί νοµιµοποίηση της άτυπης κατάστασης που ίσχυε από το 19ο 

αιώνα, που µε την επισηµοποίησή της συµβάλλει στη µείωση του γυναικείου αναλφα-

βητισµού. Καθιερώνονται επίσης: 4τάξια Παρθεναγωγεία για τα κορίτσια που δεν επι-

διώκουν πανεπιστηµιακές σπουδές µε πνεύµα «σύµφωνον µε τον προορισµόν της 

µορφωµένης Ελληνίδος µητρός». Γυµνάσια 6τάξια για τα κορίτσια που επιθυµούσαν 

πρόσβαση στο Πανεπιστήµιο, ή σε άλλα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Και στην 

περίπτωση των Γυµνασίων όµως, τονίζεται στις µεταρρυθµιστικές προτάσεις η ανά-

γκη διατήρησης του προορισµού των γυναικών, όπως αυτός εκφράζεται στο ζεύγος 

σύζυγος-µητέρα. Γι’ αυτό το λόγο, µόνο τα κορίτσια διδάσκονται τα µαθήµατα της 

Υγιεινής και της Οικιακής Οικονοµίας.123 

Μελετώντας τα εγχειρίδια οικιακής µόρφωσης των πρώτων δεκαετιών του 

20ου αιώνα καταλήγουµε στη διαπίστωση µιας σηµαντικής στροφής στον τρόπο που 

παρουσιάζονται οι γυναίκες σε σχέση µε την αντίστοιχη εικόνα τους στα εγχειρίδια του 

19ου αιώνα. Η εικόνα τής αστής οικοδέσποινας του 19ου αιώνα δίνει τη θέση της στην 

εικόνα του µικροαστικού σπιτιού µε τις γυναίκες να στρέφονται σε «χρήσιµα» έργα, 

αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποκτά στις αρχές τού αιώνα η τεχνική πλευρά της 

οικιακής εργασίας των γυναικών. Τέλος, οπισθοδρόµηση της µεταρρύθµισης αποτε-

λεί η απαγόρευση της συνεκπαίδευσης, ανεπίσηµα εν ισχύ, στη Μέση εκπαιδευτική 

βαθµίδα µε αποτέλεσµα τη µείωση της συµµετοχής των κοριτσιών. 
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Τη µεταρρύθµιση του 1959, µε την οποία γίνεται φανερή η ανάγκη σύνδεσης 

εκπαίδευσης-οικονοµίας και ευρύτερης χρήσης τής δηµοτικής, ακολουθεί η µεταρ-

ρύθµιση του 1964. Στην τελευταία εκπαιδευτική µεταρρύθµιση παρατηρείται οµοιοµορ-

φία στη Μέση εκπαίδευση µε την καθιέρωση της 9χρονης υποχρεωτικής φοίτησης και 

για τα δύο φύλα, ακόµη και αν τα κορίτσια φοιτούσαν σε αµιγή Γυµνάσια θηλέων. 

Εκτός από την κοινή δοµή (3τάξιο Γυµνάσιο και Λύκειο), είναι επίσης κοινό το αναλυ-

τικό πρόγραµµα των µαθηµάτων αγοριών και κοριτσιών, εκτός, πάλι, από τη διδα-

σκαλία των καθαρά «γυναικείων µαθηµάτων». 

Τη δεκαετία του ΄70 η µεταρρύθµιση του 1976 ουσιαστικά επαναφέρει τα 

εκπαιδευτικά πράγµατα στην κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί το 1964 (η δικτατορία 

ανέστειλε τα µεταρρυθµιστικά βήµατα του 1964). Το προοδευτικότερο βήµα της συγκε-

κριµένης µεταρρύθµισης αποτελεί η επίσηµη καθιέρωση της συνεκπαίδευσης και η 

συνεπακόλουθη κατάργηση των σχολείων θηλέων. Είναι ευνόητο ότι η συνεκπαί-

δευση συµβάλλει στην αυξηµένη εκπαιδευτική συµµετοχή των κοριτσιών. 

Συστηµατική αναφορά στην εκπαιδευτική ισότητα των φύλων και στην 

άρση των κληροδοτηµένων ανισοτήτων γίνεται µε τη µεταρρύθµιση της δεκαετίας του 

’80 δίνοντας έτσι το βασικό πολιτικό της στίγµα και την πρώτη αντιµετώπιση του φύ-

λου ως καθοριστικού εκπαιδευτικού παράγοντα. Ας σηµειωθεί ότι στις προηγούµενες 

µεταρρυθµιστικές προσπάθειες των ετών 1959, 1964, 1976 «αγνοείται συστηµατικά ο 

παράγοντας του φύλου στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας και θεω-

ρίας...». Είναι, πάντως, αναµφισβήτητο το γεγονός της βελτίωσης του επιπέδου εκπαί-

δευσης και των δύο φύλων µε τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες των µέσων του 20ου 

αιώνα και εξής. Πρόκειται όµως κυρίως για ποσοτική και άρα µονοµερή επίδραση της 

ιδεολογίας για την ισότητα των δύο φύλων (αύξηση της συµµετοχής των κοριτσιών 

στις βαθµίδες εκπαίδευσης). Σε ένα βαθύτερο επίπεδο δε, οι κοινωνικές αντιλήψεις που 

διείπαν τη γυναικεία εκπαίδευση του 19ου αιώνα εξακολουθούν να την υφέρπουν. Τα 

ποσοστά των αναλφάβητων γυναικών την τελευταία εικοσαετία βρίσκονται σε διπλά-

σια επίπεδα από αυτά των ανδρών εντείνοντας την ανισότητα στη συµµετοχή των γυ-

ναικών στη δηµόσια ζωή και τη µειονεκτική κοινωνική τους θέση. Γεγονός πάντως εί-

ναι ότι η δευτεροβάθµια εκπαίδευση αποκτά µαζικότερο χαρακτήρα, ιδιαίτερα µετά τη 

θεσµοθέτηση της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την κατάργηση των εισα-

γωγικών εξετάσεων πρόσβασης στο Λύκειο από το 1982 και εξής124. 

Σε σχέση µε την ανώτατη εκπαίδευση των κοριτσιών, οι συνθήκες για συµ-
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µετοχή του γυναικείου φύλου στο Πανεπιστήµιο είναι ευνοϊκότερες στις αρχές του 20ου 

αιώνα. Η εκπαιδευτική πολιτική οφείλει να συγχρωτιστεί µε τις κοινωνικές αλλαγές που 

επέφερε η είσοδος των γυναικών στις Υπηρεσίες, γεγονός που συµβάλλει και στη 

διεύρυνση του επαγγελµατικού µονοπωλίου που κατείχε το διδασκαλικό επάγγελµα. 

Συνέβαλε επίσης η παράκαµψη του τυπικού εµποδίου απόκτησης απολυτηρίου, αφού 

από το 1907 και εξής σταδιακά επιτρέπεται τα κορίτσια να φοιτούν στα δευτεροβάθµια 

δηµόσια Ελληνικά και Γυµνάσια. Βάσει αυτών των κοινωνικών και εκπαιδευτικών αλλα-

γών, στις δεκαετίες 1910-20 παρατηρείται ο µεγαλύτερος  αριθµός  γυναικών  στο  ελ-

ληνικό  Πανεπιστήµιο,  µολονότι,  αν  οι  αριθµοί συγκριθούν µε τους αντίστοιχους της 

συµµετοχής των ανδρών, οι γυναίκες εξακολουθούν να υπολείπονται. Πάντως, αν και 

οι αλλαγές στη δευτεροβάθµια ευνοούν µεγαλύτερο αριθµό κοριτσιών επιτρέποντας 

την πρόσβαση στο Πανεπιστήµιο και στις κόρες από µη αστικές οικογένειες, «τα ανώ-

τερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα υπεραντιπροσωπεύονται στον αριθµό των φοι-

τητριών, ενώ είναι πολύ χαµηλή η πρόσβαση όλων των υπολοίπων». Έτσι, η ταξική 

διάσταση της εκπαίδευσης που ίσχυε για τα Παρθεναγωγεία το 19ο αιώνα µεταφέρεται 

και στην ανώτερη πανεπιστηµιακή µόρφωση. 

Αντίστοιχα, άλλα στοιχεία που «µεταλαµπαδεύονται» από το 19ο αιώνα στις 

αρχές, τουλάχιστον, του 20ου σχετίζονται µε την κοινωνικοποίηση των κοριτσιών στα 

Παρθεναγωγεία και τις κοινωνικές αντιλήψεις για τις ανώτερες σπουδές των κορι-

τσιών. Η εκπαιδευτική κοινωνικοποίηση των κοριτσιών στα Παρθεναγωγεία που, 

όπως προαναφέρθηκε, βασίστηκε στην επιτρεπτή για το φύλο τους «διακοσµητική» 

παιδεία ανιχνεύεται στις σχολές που επιλέγουν για πανεπιστηµιακή µόρφωση. Υπερ-

τερούν στις προτιµήσεις τους η Ιατρική και η Φιλοσοφική και έπονται η Φαρµακευτική 

και Οδοντιατρική. Οι εξιδανικευµένες γυναικείες δεξιότητες της φροντίδας – περίθαλ-

ψης και της διδακτικής ικανότητας καθορίζουν τις πανεπιστηµιακές επιλογές των κορι-

τσιών. Αντίθετα, οι Φυσικοµαθηµατικές σχολές, που σχετίζονται περισσότερο µε αν-

δρικά πεδία δραστηριότητας, αλλά και µε µαθήµατα που απουσίαζαν από τα αναλυ-

τικά προγράµµατα των Παρθεναγωγείων, βρίσκονται στις αρχές τού 20ου αιώνα χα-

µηλότερα στις γυναικείες προτιµήσεις. Πρόκειται άλλωστε για επιστηµονικά πεδία που 

διεγείρουν λόγους για τις νοητικές ικανότητες των κοριτσιών και επιστηµονικές από-

ψεις ότι τα επαγγέλµατα στα οποία οδηγούν λειτουργούν αρνητικά στην αναπαραγω-

γική ικανότητα των κοριτσιών125. 

Στη δεκαετία του ΄60 τα αγόρια υπερέχουν αριθµητικά ως προς τη συµµε-
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τοχή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα δεδοµένα ανατρέπονται στη δεκαετία του 

΄80. Με τη µεταρρύθµιση του 1997 και τη σύνδεση της απόκτησης απολυτηρίου µε τις 

εισαγωγικές εξετάσεις, αυξάνεται η συµµετοχή των κοριτσιών στην τριτοβάθµια εκπαί-

δευση από το 50%, στα τέλη της δεκαετίας του ΄80, στο 53% στη δεκαετία του ΄90. Σή-

µερα, τα ποσοστά συµµετοχής των κοριτσιών υπερτερούν έναντι των αγοριών σε 

όλες τις βαθµίδες της Γενικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, της Αρχικής Επαγγελµα-

τικής Κατάρτισης, και της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Κι αυτή τη φορά όµως πρόκειται 

για θετικές εξελίξεις ποσοτικού χαρακτήρα µε εµφανή την απουσία ποιοτικών χαρα-

κτηριστικών, τη στιγµή που ουσιαστική αλλαγή και τοµή µε το παρελθόν τής εκπαίδευ-

σης των κοριτσιών δεν παρατηρείται. Έτσι, οι επιλογές των κοριτσιών σε σχέση µε τα 

γνωστικά-επιστηµονικά αντικείµενα παραµένουν παραδοσιακές. Υπερτερούν, δηλαδή, 

αριθµητικά στη φοίτηση σε παιδαγωγικές και φιλοσοφικές σχολές (σε επίπεδο ΑΕΙ), σε 

σχολές που σχετίζονται µε επαγγέλµατα υγείας και πρόνοιας, γραφικών και καλλιτεχνι-

κών σπουδών, τροφίµων και διατροφής και διοίκησης και οικονοµίας (σε επίπεδο ΤΕΙ). 

Αντίθετα, υποεκπροσωπούνται στις θετικές-τεχνολογικές κατευθύνσεις. Είναι φανερό 

ότι και τα επαγγέλµατα στα οποία οδηγεί η φοίτηση στις παραπάνω σχολές δεν απο-

µακρύνουν τις γυναίκες από τις ιδιότητες που παραδοσιακά τούς αποδίδονται, της 

φροντίδας και της περίθαλψης (µαίες, παραϊατρικά επαγγέλµατα, νοσοκόµες, κοινω-

νικοί λειτουργοί)126. 

Σήµερα στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Επίσηµη Ταξινόµηση της Εκ-

παίδευσης που αναθεωρήθηκε το 1997, οι βαθµίδες της εκπαίδευσης κατηγοριοποι-

ούνται ως εξής: 

• Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, που περιλαµβάνει την προσχολική εκπαίδευση και τη 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

• ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, η οποία περιλαµβάνει την υποχρεωτική εκπαίδευση, 

την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και τη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

• Τριτοβάθµια εκπαίδευση που περιλαµβάνει τα µεταπτυχιακά προγράµµατα και 

προγράµµατα που οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος. 

Τα περισσότερα κορίτσια ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και 

έπειτα ακολουθούν ή την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή και τη µεταδευτερο-

βάθµια µη τριτοβάθµια εκπαίδευση ή την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σχετική έρευνα 

έδειξε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών που έχει παρακολουθήσει µόνο την πρω-

τοβάθµια εκπαίδευση βρίσκεται ανάµεσα στις ηλικίες 45 και 56 ετών, ενώ αµέσως µετά 
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ακολουθούν οι ηλικίες από 30 έως και 44 ετών.  

Οι συγκεκριµένες ηλικίες έχουν επίσης, και το µεγαλύτερο ποσοστό από-

φοιτων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ αρκετά µεγάλο είναι και το ποσοστό 

των γυναικών των οποίων η ηλικία τους κυµαίνεται από 20 έως και 29 χρόνων. Τέλος, 

το µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που έχουν αποφοιτήσει από κάποιο πανεπι-

στήµιο βρίσκεται ανάµεσα στις ηλικίες 30 έως και 44 ετών127. 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των δύο φύλων, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας, δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές. Έτσι, από τον 

πίνακα φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του γυναικείου πληθυσµού έχει απολυτή-

ριο δηµοτικού, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό του ανδρικού πληθυσµού έχει απολυτή-

ριο µέσης εκπαίδευσης. Το αµέσως µεγαλύτερο ποσοστό του γυναικείου πληθυσµού 

διαθέτει απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης, ενώ αυτό του ανδρικού πληθυσµού διαθέτει 

απολυτήριο ∆ηµοτικού. 
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Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, Β' Τρίµηνο 2008 
 

Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι το ποσοστό των γυναικών που έχουν παρα-

κολουθήσει µόνο την πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι µεγαλύτερο από αυτό των 

αντρών, ενώ ανεβαίνοντας τη κλίµακα της εκπαίδευσης συµβαίνει ακριβώς το αντί-

θετο. Τα κορίτσια και τα αγόρια που συνεχίζουν την εκπαίδευση ύστερα από την ολο-

                                                           
127 Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα εργατικού ∆υναµικού, Β΄ Τρίµηνο 2008 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος  1,1 0,8 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών  11,6 10,5 

Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.Επαγ. Εκπαίδευσης  10,3 10,2 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης  30,5 27,6 

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαίδευσης  14,3 11,0 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού  28,0 31,3 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού  2,7 5,0 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο  1,5 3,7 

Σύνολο  100,0 100,0 
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κλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κυµαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα. Σε 

αυτό το στάδιο της εκπαίδευσης, οι γυναίκες έχουν την πλειοψηφία στα προγράµµατα 

γενικής εκπαίδευσης, ενώ οι άνδρες κατέχουν την πλειοψηφία στα προγράµµατα 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Όσον αφορά στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το ποσο-

στό ανδρών και γυναικών κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα, µε αυτό των γυναικών να προ-

ηγείται ελάχιστα. Σε ΤΕΙ και ΑΕΙ ακολουθείται, επίσης, ο διαχωρισµός σε «ανδρικά» και 

«γυναικεία» επαγγέλµατα. Έτσι, το 75% περίπου των γυναικών επιλέγουν σπουδές θε-

ωρητικής κατεύθυνσης, ενώ οι άνδρες στη συντριπτική τους πλειοψηφία στρέφονται 

στη θετική κατεύθυνση. Αναλυτικότερα, οι άντρες προτιµούν περισσότερο τις Θετικές 

Επιστήµες, τη Γεωπονία, τις Πολυτεχνικές σχολές και τις Επιστήµες της Πληροφορικής, 

ενώ οι γυναίκες δείχνουν µεγαλύτερη προτίµηση στις Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές 

Επιστήµες, τις Καλές Τέχνες, τις Επιστήµες Υγείας και τη ∆ηµοσιογραφία128. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Αντικείµενο σπουδών  Γυναίκες  Άντρες  

Επιστήµες Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των ∆ιδασκόντων  71,8  28,2  

Καλές Τέχνες και Εφαρµοσµένες Τέχνες  70,3  29,7  

Ανθρωπιστικές Επιστήµες  78,3  21,7  

Κοινωνιολογία και Ψυχολογία  60,4  39,6  

∆ηµοσιογραφία  78,8  21,2  

Εµπόριο και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων  53,1  46,9  

∆ίκαιο  65,0  35,0  

Βιολογία – Περιβάλλον  57,5  42,5  

Φυσικές Επιστήµες  40,3  59,7  

Μαθηµατικά  43,3  56,7  

Επιστήµες Πληροφορικής  38,8  61,2  

Επιστήµες Μηχανικών  19,4  80,6  
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Αρχιτεκτονική και Πολεοδοµία  41,9  58,1  

Γεωπονία – ∆ασοκοµία – Αλιευτική  40,6  59,4  

Κτηνιατρική  42,1  57,9  

Επιστήµες Υγείας και Υγιεινής  47,0  53,0  

Σύνολο  56,3  43,7  

 
Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, Β' Τρίµηνο 2008 

 

 

15. Εκπαίδευση και επίδραση στο µέγεθος της γυναικείας επαγγελµατικής 

απασχόλησης 

Στη σηµερινή συγκυρία µε την απαράδεκτα υψηλή ανεργία και τις εντεινόµε-

νες τεχνολογικές και διαρθρωτικές αλλαγές, τα άτοµα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε 

τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προσόντα για να ανταποκριθούν στις νέες διεθνείς προ-

κλήσεις που αντιµετωπίζει η οικονοµία. 

Ωστόσο όλο και συχνότερα τίθεται το ερώτηµα το ποιος πρέπει να φέρει το 

κόστος της εκπαίδευσης, δηλαδή ο άµεσα ωφελούµενος ή ο έµµεσα ωφελούµενος (η 

κοινωνία µέσω της φορολογίας) ή πως µπορεί αυτό να επιµεριστεί δίκαια και αποτε-

λεσµατικά. Συναφές µε αυτούς τους προβληµατισµούς είναι και το ζήτηµα κατά πόσο 

το εκπαιδευτικό µας σύστηµα είναι τέτοιο που να παρέχει τις ίδιες ευκαιρίες για εκπαί-

δευση στις διάφορες κοινωνικές οµάδες, καθώς και πως αυτές οι ευκαιρίες µεταβάλ-

λονται ανάλογα µε το επίπεδο εκπαίδευσης. 

Η εύκολη ή όχι ενσωµάτωση των εξερχόµενων από το εκπαιδευτικό σύ-

στηµα στην αγορά εργασίας είναι προφανές ότι αποτελεί ένα δείκτη της αποτελεσµα-

τικότητας και της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος. Οµοίως η θετική συσχέ-

τιση εκπαιδευτικού επιπέδου ή τύπου εκπαίδευσης µε την απασχόληση και τα εισοδή-

µατα αποτελεί σαφή ένδειξη για άσκηση ανάλογης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Αν και οι σχέσεις εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας είναι πολυδιάστατες και 

η κατεύθυνση της αιτιώδους σχέσης αµφίδροµη (το εκπαιδευτικό σύστηµα επηρεάζει 

την κοινωνία και την οικονοµία αλλά και το επίπεδο του και η λειτουργία του αποτε-

λούν αντανάκλαση αυτών), είναι πρακτικά βολικά να διακριθούν αυτές σε δύο κατη-

γορίες. Πρώτον, στις σχέσεις εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, όπου το κύριο αντι-

κείµενο είναι πως διαφοροποιείται η πιθανότητα ένταξης στην αγορά εργασίας, κα-

θώς και επιτυχούς απασχόλησης ή παραµονής στην ανεργία ανάλογα µε τον τύπο 

και επίπεδο εκπαίδευσης. ∆εύτερον, στις σχέσεις εκπαίδευσης και αµοιβών, όπου εξε-
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τάζονται κατά πόσο η εκπαίδευση επηρεάζει το πόσα χρήµατα κερδίζει κάποιος στην 

αγορά εργασίας.129  

 

15.1. Επίπεδο εκπαίδευσης και συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό 

Αν ανατρέξουµε στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης και στη σχέση της 

µε το γυναικείο φύλο θα παρατηρήσουµε ότι η ελληνική κοινωνία µέχρι και τη δεκαετία 

του 1950 λειτουργούσε έχοντας αναλφάβητη τη συντριπτική πλειοψηφία των γυναι-

κών. Το 80% των αναλφάβητων στη χώρα µας το 1981 ήταν γυναίκες, ενώ από την 

άλλη µεριά, µόνο οι 3 στους 10 πτυχιούχους ανήκαν στο γυναικείο φύλο.  

Παρά το γεγονός ότι το µορφωτικό επίπεδο των γυναικών έχει αυξηθεί ση-

µαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, η Ελλάδα παρουσιάζει ακόµη χαµηλή συµµετοχή των 

γυναικών στο εργατικό δυναµικό και είναι η χαµηλότερη µαζί µε την Ισπανία σε σύ-

γκριση µε όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε. 

Το σηµαντικότερο πρόβληµα των Ελληνίδων του σήµερα είναι η δυνατότητα 

πρόσβασης στην εργασία γι’ αυτές και τα παιδιά τους. Το πρόβληµα της διαρθρωτι-

κής ανεργίας είναι υπαρκτό και επιτακτικό. Μπορεί να µην είναι το µόνο πρόβληµα, 

αλλά είναι σαφές ότι η επένδυση σε ανθρώπινους πόρους δεν µπορεί παρά να έχει 

µια διαφοροποίηση σε ότι αφορά τις γυναίκες, προκειµένου να καλύψει τα κενά που 

ξεκινούν από τις επιλογές τους, µε βάση την κοινωνική αναφορά130. 

Η αδυναµία των γυναικών να καταλάβουν θέσεις και να σταδιοδροµήσουν 

δεν οφείλεται σε έλλειψη γνώσεων. Οι γυναίκες έχουν πτυχία αλλά σε «λάθος τοµείς», 

δηλαδή οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους στρέφονται σε «λάθος σπουδές», που δεν 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στην Ευρώπη που 

κλονίζεται από την ανεργία, υπάρχουν αυτή τη στιγµή 1.700. 000 θέσεις εργασίας που 

δεν µπορούν να καλυφθούν, γιατί δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα προσόντα. 

Στην Ελλάδα, σχετική µελέτη έδειξε ότι πριν µερικά χρόνια, υπήρχαν 75 χιλιά-

δες θέσεις εργασίας στο χώρο της πληροφορικής που δεν καλύπτονται, γιατί δεν 

υπήρχαν άτοµα µε αντίστοιχα προσόντα. 

Πολλές έρευνες επισήµαναν ότι η επιθυµία των γυναικών για απασχόληση 

αυξάνεται ανάλογα µε το βαθµό εξειδίκευσης και το επίπεδο εκπαίδευσής τους. Έτσι, οι 

γυναίκες που εξασκούν ανώτερα επαγγέλµατα εγκαταλείπουν πολύ πιο δύσκολα την 

εργασία τους σε σχέση µε τις εργάτριες, που συχνά παρουσιάζουν διακοπές στην ερ-

γασία τους.  

                                                           
129 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν., 2003, «Εκπαίδευση και αγορά εργασίας», εκδόσεις Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών, σ. 9 
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Όλες οι µελέτες αναφέρουν ότι η εκπαίδευση παίζει ζωτικό ρόλο στην επαγ-

γελµατική επιτυχία. Όλοι πιστεύουν, ότι η εργασία, είναι το µόνο µέσο που µπορεί να 

δώσει στη γυναίκα την ολοκλήρωσή της. Αλλά, ωστόσο, αντιµετωπίζει τη διάκριση 

γιατί εκτός των άλλων δεν έχει πάρει ανάλογη µόρφωση και εξειδίκευση. Αποτέλεσµα 

οι περισσότερες εργάτριες είναι ανειδίκευτες, γιατί οι γονείς δεν τις στέλνουν στις διά-

φορες τεχνικές σχολές, που είναι ιδιωτικές και µε σχετικά υψηλά δίδακτρα. Γι’ αυτό και 

οι πιο πολλές γυναίκες απασχολούνται σε δευτερεύουσες θέσεις ή σε καθαρά γυναι-

κεία επαγγέλµατα. Τα επαγγέλµατα αυτά στηρίζονται στα γυναικεία προσόντα, που 

αποτελούν προέκταση του ρόλου της γυναίκας στο σπίτι. Έτσι, οι γυναίκες προσλαµ-

βάνονται πάντα µε χαµηλότερο µισθό.  

Η εκπαίδευση αναµένεται να αυξάνει τις πιθανότητες της γυναίκας να βρεθεί 

στην αγορά εργασίας και να απασχολείται, αφού παίζει ζωτικό ρόλο στην επαγγελ-

µατική επιτυχία131.  

∆ηλαδή, η συµµετοχή στην εκπαίδευση οδηγεί σε περισσότερες και καλύτε-

ρες ευκαιρίες απασχόλησης των ατόµων. Χαρακτηριστικά, αν και τα τελευταία χρόνια 

στην Ελλάδα τα επίπεδα ανεργίας των πτυχιούχων ΑΕΙ είναι ιδιαίτερα υψηλά, τα επί-

πεδα αυτά υπολείπονται σηµαντικά από αυτά των µη πτυχιούχων, γεγονός που 

προσδίδει έναν ορθολογικό χαρακτήρα στην επιλογή για αυξανόµενη συµµετοχή 

στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά και γενικότερα σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Με 

άλλα λόγια, το υψηλό επίπεδο ανεργίας των γυναικών αποδίδεται, µεταξύ άλλων, στο 

χαµηλό µορφωτικό επίπεδο.  

Οι δυσκολίες της γυναίκας, για να βρει µια δουλειά και να προαχθεί, αρχί-

ζουν από την εκπαίδευση. Στις περισσότερες χώρες πιστεύουν, ότι οι γυναίκες επιζη-

τούν µια επικερδή εργασία σαν µια προσωρινή κατάσταση και όχι σαν ουσιαστικό και 

σηµαντικό µέρος της συµµετοχής τους στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι εφοδιάζο-

νται µε προσόντα για χαµηλά επίπεδα εργασίας και ευθύνης, ενώ µπορεί τελικά, ν’ 

αφιερώσουν πολλά χρόνια στο εργατικό δυναµικό. Γι’ αυτό πρέπει να αποκτούν ίση 

εκπαίδευση.  

Στην Ελλάδα, συναντάµε ζευγάρια χαµηλής µόρφωσης, όπου η σύζυγος 

δεν εργάζεται µε αποτέλεσµα να µην έχει προσωπικό εισόδηµα. Από την άλλη βλέ-

πουµε ζευγάρια υψηλής µόρφωσης, όπου η σύζυγος εργάζεται και έχει υψηλό εισό-

δηµα από την εργασία που κάνει. Εποµένως βλέπουµε ότι τα στοιχεία αυτά είναι αλλη-

λένδετα. 
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Όσο υψηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο της συζύγου τόσο πιο αυξη-

µένες οι πιθανότητες επαγγελµατικής απασχόλησής της και τόσο υψηλότερο το εισό-

δηµα από την απασχόληση αυτή. 

Παράλληλα τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται και µε την απόκτηση παιδιών. Η 

χαµηλής µόρφωσης σύζυγος έχει συνήθως αποκτήσει το πρώτο της παιδί νέα και έχει 

αποκτήσει περισσότερα παιδιά συγκριτικά µε τη σύζυγο υψηλής µόρφωσης.  

Η εκπαίδευση επηρεάζει τόσο την προσφορά εργασίας όσο και τη ζήτηση 

εργασίας. Από την πλευρά της ζήτησης εργασίας, όπως εκδηλώνεται µε τη συµπερι-

φορά των εργοδοτών, τα πιο εκπαιδευµένα άτοµα θεωρούνται λόγω της εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, πιο παραγωγικά ή πιο κοινωνικοποιηµένα και άρα είναι πιο ελκυστικά 

από τους εργοδότες σε σύγκριση µε τα λιγότερο εκπαιδευµένα. Από την πλευρά της 

προσφοράς εργασίας, όπως εκδηλώνεται µε τη συµπεριφορά των ατόµων ως µελών 

των νοικοκυριών, είναι γεγονός ότι το κόστος της µη εργασίας (λ.χ. το διαφυγόν 

ωροµίσθιο που θεωρείται ως το κόστος της «ανάπαυσης») των πιο εκπαιδευµένων 

είναι σχετικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των λιγότερο εκπαιδευµένων132. 

Έτσι τα περισσότερο εκπαιδευµένα άτοµα έχουν περισσότερα σχετικά κίνη-

τρα να κινητοποιηθούν, να υποκαταστήσουν τη µη εργασία µε εργασία και να βρε-

θούν στην αγορά εργασίας, ως εργαζόµενα. Αυτή η διάσταση δεν φαίνεται ότι έχει 

ιδιαίτερη σηµασία για τους υγιείς άνδρες παραγωγικής ηλικίας µιας και για λόγους 

κοινωνικούς και πολιτιστικούς πρακτικά όλοι βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Μεγα-

λύτερη βαρύτητα φαίνεται ότι έχει για συγκεκριµένες κατηγορίες ατόµων, όπως είναι οι 

παντρεµένες γυναίκες, οι νέοι σε ηλικία και τα σχετικά ώριµης ηλικίας άτοµα. Ειδικό-

τερα οι γυναίκες είναι πιθανότερο να εργάζονται, εάν οι αµοιβές τους είναι τόσο υψη-

λές ώστε να υπερκαλύπτουν το κόστος που θα έχει το νοικοκυριό επειδή θα εγκατα-

λείψουν ή θα µειώσουν τις οικιακές ασχολίες. 

Η απόκτηση της εκπαίδευσης φαίνεται επίσης ότι συνδέεται και µε το πρό-

τυπο της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό ανάλογα µε την ηλικία. Η 

εκπαίδευση, κατά κανόνα και για λόγους οικονοµικούς αποκτιέται στις νεαρές ηλικίες, 

όταν δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις και η απόδοσή της, είναι υψηλότερη. Η αυξα-

νόµενη συµµετοχή των γυναικών στην τυπική εκπαίδευση στις νεαρές ηλικίες προξενεί 

αντίστοιχη µείωση της συµµετοχής νεαρών ηλικιών στην αγορά εργασίας.  

Οι ευκαιρίες για τη γυναίκα επηρεάζονται κατά πολύ από την οικονοµική κα-

τάσταση της χώρας. Σε περίοδο ανεργίας είναι δύσκολο να βρει δουλειά, γιατί υπάρχει 
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η αντίληψη ότι δε χρειάζεται τη δουλειά τόσο, όσο ο άνδρας. Αυτό δεν ευσταθεί γιατί 

πάρα πολλές γυναίκες εργάζονται για να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τα παιδιά 

τους. Σε εποχές οικονοµικής ανθήσεως, βρίσκουν ευκαιρίες, που και πάλι απαιτούν 

αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση από αυτήν που διαθέτουν.  

Οι γυναίκες βέβαια, έχουν πια εισχωρήσει στην εκπαίδευση. Το πρώτο σχο-

λείο (Παρθεναγωγείο) για γυναίκες ιδρύθηκε το 1831 στην Αθήνα από τον Τζων και 

Φράνσις Χιλ. Ύστερα σιγά-σιγά άρχισαν να ιδρύονται σε όλες τις πόλεις παρθεναγω-

γεία αλλά και µικτά διδασκαλεία. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ευαισθητοποιήθηκαν στο 

πρόβληµα της προκατάληψης στην εκπαίδευση για τους ρόλους των δύο φύλων κα-

θώς επίσης τα «σχολεία θηλέων» καταργήθηκαν στη δεκαετία του ’70, ταυτόχρονα µε 

την καθιέρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης133. 

Στην ανώτατη εκπαίδευση έχουν πια ανοίξει οι πόρτες για τις γυναίκες εδώ 

και πολλά χρόνια. Συνήθως είναι τα κορίτσια που έχουν «την πρωτιά» στις περισσότε-

ρες σχολές. 

Η πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση έχει πια κατακτήσει όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθµίδες και το γυναικείο φύλο βρίσκεται σε κατάσταση ισότητας µε το 

ανδρικό στα σχολικά θρανία. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας 

δείχνουν ότι ο σχολικός πληθυσµός τόσο στην Πρωτοβάθµια όσο και στην ∆ευτερο-

βάθµια Εκπαίδευση µοιράζεται σχεδόν ίσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Επίσης, 

όσον αφορά και την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, σήµερα, το γυναικείο φύλο υπερτερεί 

έναντι του ανδρικού στους φοιτητές του ΑΕΙ134. 

Παρόλα αυτά και παρά τις θετικές εξελίξεις που σηµειώθηκαν στο επίπεδο 

της εκπαίδευσης των γυναικών, εξακολουθούν να υπάρχουν και σήµερα σηµαντικές 

εκπαιδευτικές ανισότητες ανάµεσα στα δύο φύλα. Ανισότητες που συνδέονται µε την 

απασχόληση, τις προοπτικές του επαγγέλµατος και τις προϋποθέσεις της σταδιοδρο-

µίας ανάµεσα στο δύο φύλα. Τις περισσότερες φορές, στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης, 

η γυναίκα τοποθετείται σε υποδεέστερες θέσεις από τον άνδρα, σε επαγγελµατικούς 

ρόλους χαµηλότερου γοήτρου, λιγότερων ευθυνών και χαµηλότερων απολαβών. 

Η ουσιαστική απελευθέρωση και ισότητα ευκαιριών για τις γυναίκες, µπορεί 

να επιτευχθεί µόνο αν αυτή εξασφαλιστεί πρώτα στον εκπαιδευτικό χώρο. Γι’ αυτό και 

η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται σε όλους, γιατί σε περίπτωση διακοπής της ερ-

γασίας, διευκολύνει την επάνοδο της γυναίκας στο εργατικό δυναµικό καθώς επίσης 

και τη µεγαλύτερη συµµετοχή της.  

                                                           
133 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν., 2003, «Εκπαίδευση και αγορά εργασίας», εκδόσεις Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών, σ. 21 
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Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, έγιναν σηµαντικά βήµατα για 

την υλοποίηση των µέτρων που αφορούν την ισότητα µεταχείρισης των δύο φύλων 

στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, και αναφέρονται στο κείµενο του Πενταετούς 

Προγράµµατος Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983-1987. Σύµφωνα µε το 

νόµο 1286/1982, άρθρο 14, όσον αφορά την εκπαίδευση, έγινε µια προσπάθεια να 

αναθεωρηθούν τα σχολικά βιβλία προς την κατεύθυνση της ισότητας και να απαλλα-

γούν από τα ξεπερασµένα και αυστηρά πρότυπα για τα δύο φύλα. Επίσης µε το νόµο 

1304/1982 καθιερώθηκε ο θεσµός των Σχολικών Συµβούλων, καθήκον των οποίων 

είναι, να στηρίζουν τις αρχές της ισότητας. 

Παράλληλα, από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας και άλλους δηµόσιους φο-

ρείς (Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Πολιτισµού, Υπουργείο Γεωργίας κ.ά.) έγιναν 

προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων µε διάφορα σεµινάρια, 

συνέδρια και εκδόσεις ενηµερωτικού υλικού135. 

Συµπερασµατικά, η γυναίκα µε την εκπαίδευση δηµιουργεί ένα άξιο εαυτό, 

που θα είναι ικανός µε τα πνευµατικά και επαγγελµατικά εφόδια, ν’ αντιµετωπίσει οτι-

δήποτε του εναντιωθεί στη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο, θα ξεπεράσει την παθητικότητα 

που της καταλογίζουν και θα καταφέρει να φτάσει στην ισοτιµία, και µετά να την διδά-

ξει στα παιδιά της, αφού γι’ αυτά είναι ο πρώτος δάσκαλος και το πιο ισχυρό πρό-

τυπο. 

Χρέος της κοινωνίας είναι να βοηθήσει µέσα από τα σχολεία, για την εξά-

λειψη των προκαταλήψεων σε βάρος της γυναίκας και την περαιτέρω ανύψωση και 

µόρφωσή της. Τα αναγνωστικά που χρησιµοποιούν οι µαθητές πρέπει να προσαρ-

µοστούν στις νέες κοινωνικές συνθήκες και ατοµικές επιδιώξεις. Να δώσουν µια θέση 

και στη γυναίκα, τοποθετώντας την ψηλά, ώστε τα αγόρια να την υπολογίζουν σαν 

άνθρωπο ισότιµο και που µπορεί να πετύχει στη ζωή όµοια µε αυτούς. Όταν αυτά 

που διδάσκονται στα µικρά παιδιά είναι πρότυπα αντίθετα προς την ισότητα των φύ-

λων, όταν φτάσουν σε ώριµη ηλικία τα παιδιά, θα δυσκολευτούν πολύ να απαλλα-

γούν από τα πρότυπα αυτά. 

Τέλος, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί σηµαντικά µέτρα (θεσµικά 

και ουσιαστικά) για την παροχή ίσων ευκαιριών σε κορίτσια και αγόρια στον τοµέα 

της εκπαίδευσης, χρειάζεται συνεχής δουλειά για να αλλάξουν βαθιά ριζωµένες αντι-

λήψεις.  
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16. Ανεργία  και  επίδραση  στο  µέγεθος  της  γυναικείας  επαγγελµατικής 

απασχόλησης 

Σε όλες τις χώρες, χωρίς εξαίρεση η ανεργία πλήττει κατά πρώτο λόγο τις 

γυναίκες, τους ξένους εργάτες και τους νέους.  

Η ανεργία αποτελεί πρόβληµα της σύγχρονης αναπτυγµένης κοινωνίας, 

των εργασιακών σχέσεων στους χώρους δουλειάς, αλλά και του γνωστικού αντικειµέ-

νου των Εργασιακών Σχέσεων. Η ανεργία βέβαια δεν αποτελεί µόνο σηµερινό φαινό-

µενο, αφού εµφανίζεται από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, και εξακολουθεί να µα-

στίζει και σήµερα την αναπτυγµένη ιδίως κοινωνία. 

Ένας απλός ορισµός του «ανέργου» που υιοθετήθηκε από την 8η Συνδιά-

σκεψη Στατιστικών της εργασίας, το 1958 στη Γαλλία, είναι ο εξής: «άνεργο είναι το 

άτοµο που βρίσκεται άθελά του χωρίς µισθωτή εργασία». ∆εν έχει σηµασία αν κά-

ποιος έχει ήδη εργαστεί ή όχι: απαραίτητο στοιχείο είναι να αναζητά να εργαστεί σαν 

µισθωτός. Έτσι, ο πρώην άνεργος ή ο πρώην ανεξάρτητος εργαζόµενος ή ακόµα και 

το πρώην «αφεντικό» από τη στιγµή που ψάχνουν να εργαστούν σαν µισθωτοί είναι 

άνεργοι.  

Βέβαια η ανεργία συνδέεται µε την οικονοµική κρίση. Κάποιοι από τους ερ-

γαζόµενους απολύονται και κάποιοι από τους εισερχόµενους στην αγορά εργασίας 

δεν βρίσκουν απασχόληση. Οι γυναίκες στην Ελλάδα, πλήττονται και στα δύο επίπεδα. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από την µεγαλύτερη συχνότητα απολύσεων γυναικών σε σχέση 

µε τις απολύσεις ανδρών εργαζοµένων στην βιοµηχανία, καθώς επίσης και από την 

αυξηµένη ανεργία πρωτοεισερχόµενων στην αγορά εργασίας γυναικών σε σχέση 

προς την ανεργία των ανδρών.136 

Οι γυναίκες άνεργοι καταλαµβάνουν όλο και µεγαλύτερα ποσοστά της συ-

νολικής ανεργίας, γεγονός το οποίο οφείλεται αφ’ ενός µεν στην αύξηση του γυναι-

κείου εργατικού δυναµικού και αφ’ ετέρου στην έλλειψη κοινωνικών και οικονοµικών 

συνθηκών που θα απορροφούσαν αυτόν τον πληθυσµό. 

Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση, µε 65% στους ανέργους µακράς διάρ-

κειας που δεν είχαν ποτέ σταθερή εργασία (στοιχεία 1990). Σύµφωνα µε στοιχεία της 

ΕΣΥΕ (1986) προκύπτει ότι οι άνεργες γυναίκες αποτελούν το 55,7% του συνόλου των 

ανέργων, στο σύνολο της χώρας, ενώ η συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυ-

ναµικό την ίδια περίοδο ήταν 35,6%. 

Οι παραπάνω αριθµοί είναι από µόνοι τους ενδεικτικοί για την προσπάθεια 
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την οποία πρέπει να καταβάλει η οργανωµένη πολιτεία (σε όλες της τις εκφάνσεις και 

µορφές) για την βελτίωση της θέσης και του ρόλου της γυναίκας στην ζωή και το γί-

γνεσθαι της χώρας. 

Η διάρκεια της ανεργίας διαφέρει σηµαντικά κατά φύλο. Από τους άνδρες 

άνεργους το 28,6% είναι άνεργοι 12 µήνες και άνω, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις 

γυναίκες φτάνει το 52,8%. Παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες ανεύρεσης εργασίας 

αυξάνονται µαζί µε την άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου των ατόµων, στην περί-

πτωση της Ελληνίδας γυναίκας παρατηρείται µια διαφορετική κατάσταση. Ενώ το εκ-

παιδευτικό επίπεδο του γυναικείου πληθυσµού ανέρχεται µε γοργούς ρυθµούς, το επί-

πεδο της ανεργίας αντί να µειώνεται παρουσιάζει σηµαντική άνοδο. 

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, από τις απαρχές του 21ου αιώνα και παρόλο 

τις κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές που υπέστη η κοινωνία, η ανεργία θίγει σε ποσοστά 

περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες. Οι γυναίκες παρόλο που εξασφάλισαν 

ίδια περίπου επίπεδα εκπαίδευσης µε τους άνδρες, δεν αντιµετωπίζουν τις ίδιες συνθή-

κες στην αγορά εργασίας137. 

Σε όλα σχεδόν τα κράτη-µέλη η ανεργία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, 

ενώ σε έξι χώρες η ανεργία των γυναικών είναι κάτι περισσότερο από διπλάσια από 

αυτή των ανδρών (Ιταλία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ισπανία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία) και 

σχεδόν διπλάσια σε δύο χώρες (Πορτογαλία, Γαλλία). Υπάρχουν όµως διαφορές 

ανάµεσα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το επίπεδο αλλά και τις 

πηγές ανεργία των γυναικών.  

Μιλώντας για το νοµοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να βασίζεται η 

ισότητα των φύλων όσον αφορά την επαγγελµατική καθιέρωση και σταδιοδροµία, 

αυτοκατοχυρώνεται µε διατάξεις υπερνοµοθετικές, του Συντάγµατος του 1975, του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου και διεθνών συµβάσεων καθώς και νοµοθετικές. Οι νο-

µοθετικές διατάξεις πρέπει να είναι σύµφωνες προς τις υπερνοµοθετικές αλλιώς είναι 

ανίσχυρες και ανεφάρµοστες. Οι αρχές της ισότητας των φύλων συµπτύσσονται 

στους εξής τοµείς: α) Την αρχή της ισότητας των αµοιβών, β) Την αρχή της ισότητας 

µεταχείρισης στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και στον επαγγελµα-

τικό προσανατολισµό και γ) Την αρχή της ισότητας µεταχείρισης στην κοινωνική 

ασφάλιση. 

Ένα µεγάλο τµήµα του γυναικείου πληθυσµού που βιώνει τις διακρίσεις 

λόγω φύλου, αποστασιοποιείται από το γίγνεσθαι της κοινωνίας που ζει και δραστη-
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ριοποιείται (κοινωνικός αποκλεισµός), ενώ τα αυξηµένα ποσοστά ανεργίας το καθι-

στούν όµηρο των καταστάσεων της φτώχειας, αναγκάζοντάς το, είτε να περιπέσει σε 

κατάσταση «µόνιµης φτώχειας» είτε να συντηρείται από το συγγενικό (γονείς) ή φιλικό 

του περιβάλλον χωρίς καµιά επαγγελµατική διέξοδο και κοινωνική προοπτική.  

Ταυτόχρονα, η µη συµµετοχή του στην παραγωγική διαδικασία, αποστερεί 

από τη χώρα ένα σηµαντικό κοµµάτι του εργατικού της δυναµικού, το οποίο µάλιστα 

διαθέτει σε µεγάλο βαθµό υψηλό δείκτη εκπαιδευτικών προσόντων. 

Τα ποσοστά της ανεργίας αλλά και αυτά της συµµετοχής των γυναικών 

στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας, παρότι βελτιωµένα τα τελευταία χρό-

νια, δεν παύει να είναι αρνητικά για τον ρόλο και τη θέση της στην σύγχρονη κοινω-

νία. Ειδικότερα όταν η γυναίκα άνεργος, συνδυάζει και κάποια άλλη κοινωνική ιδιότητα 

(µητέρα, έγκυος, αλλοδαπή, πρόσφυγας, µεσήλικοι, θύµα κακοποίησης κ.ά.), τότε η 

κατάσταση αυτή επιβαρύνει δυστυχώς ακόµη πιο πολύ την θέση της στην αγορά ερ-

γασίας. Όλα αυτά απογοητεύουν τη γυναίκα και της δηµιουργούν φόβο και δυσπι-

στία για τα όσα πίστευε ότι πέτυχε ως τώρα138.  

Η γυναίκα ως νοικοκυρά και ως σύζυγος δέχεται όλους τους αντίκτυπους 

από τον πληθωρισµό και την ανεργία. Τα έσοδα του συζύγου λιγοστεύουν και ο πλη-

θωρισµός αναστατώνει τον προϋπολογισµό της οικογένειας. Αν θελήσει η γυναίκα 

να εργαστεί για να βοηθήσει το σύζυγο, δεν µπορεί να βρει δουλειά γιατί ακριβώς τότε 

προσπαθούν να απαλλαγούν από την παρουσία της. Είναι η πρώτη που διώχνουν. 

Οι γυναίκες δεν προσλαµβάνονται τόσο εύκολα όσο απολύονται, σε περιπτώσεις οι-

κονοµικής κρίσεως, γι’ αυτό και οι καταστάσεις αυτές, επαναφέρουν τις διακρίσεις 

στην εργασία, για τις οποίες η γυναίκα αγωνίστηκε τόσο να εξαλείψει. 

Αυτή η διάκριση της εργασίας σε βάρος της γυναίκας, εκτός από το ότι µε-

γαλώνει την ανισότητα ανάµεσα στα δύο φύλα, αποκρίνει τη γυναίκα από δουλειές 

που απαιτούν καταβολή µεγαλύτερης δράσεως και πρωτοβουλίας, και καταδικάζει τη 

γυναίκα σε εργασίες κατώτερες. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό σε περίπτωση κρίσεως, 

γιατί οι γυναίκες θα υποστούν πρώτες, τις ολέθριες και δυσµενείς επιπτώσεις µιας µα-

κροχρόνιας ανεργίας. Πραγµατικά, πλήττονται οι εργασίες που έχουν δευτερεύουσα 

σηµασία και δεν απαιτούν συνεχή απασχόληση, και γι’ αυτό το λόγο τις αναθέτουν 

στις γυναίκες. 

Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ανεργία των γυναικών έχει ορισµένα 

χαρακτηριστικά και συγκεκριµένα: 
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• Η ανεργία είναι ιδιαίτερα αυξηµένη σε νέες γυναίκες και τα ποσοστά είναι διπλά-

σια σε σύγκριση µε αυτά των άνεργων γυναικών γενικά. Στην Ισπανία, στην Ελ-

λάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία η ηλικία είναι καθοριστικός παράγοντας για 

την ανεργία των γυναικών 

• Οι γυναίκες πλήττονται πολύ περισσότερο από την ανεργία µακράς διάρκειας. 

• Οι γυναίκες αντιµετωπίζουν περισσότερα προβλήµατα από τους άνδρες, εάν θέ-

λουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ή να επιστρέψουν (62% των γυναικών 

αναζητούν για πρώτη φορά εργασία ή θέλουν να επιστρέψουν µετά από µια δι-

ακοπή σε σύγκριση µε το 4% των ανδρών). 

• Ο αριθµός των γυναικών που δεν εγγράφονται στους επίσηµους καταλόγους 

των ανέργων είναι πολύ υψηλός. Η Ελλάδα έχει το χαµηλότερο ποσοστό ανέρ-

γων γυναικών εγγεγραµµένων στον Οργανισµό Ευρέσεως Εργασίας (Ο.Α.Ε.∆.) 

(8,4%) και εξ αυτών το 7,5% ανήκει στις νέες άνεργες γυναίκες, γεγονός που ση-

µαίνει ότι η ανεργία των γυναικών είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή που επίσηµα 

εµφανίζεται. 

• Οι γυναίκες απασχολούνται σε µεγαλύτερο βαθµό σε εργασίες µερικής 

απασχόλησης και εποχιακές εργασίες και έτσι είναι πιο πιθανό να τις οδηγήσει 

στην ανεργία µετά την απώλεια της συγκεκριµένης εργασίας139.  

Η ανεργία ως κοινωνική κατάσταση, ειδικότερα όταν αποκτά χρονικά πα-

ρατεταµένα χαρακτηριστικά (µακροχρόνια ανεργία), και πλήττει ακόµη πιο ειδικές 

πληθυσµιακές οµάδες γυναικών (για παράδειγµα γυναίκες µονογονείς µε ανήλικα τέ-

κνα) µπορεί πολύ εύκολα να περιθωριοποιήσει και να αποκόψει κοινωνικά, επαγγελ-

µατικά και οικονοµικά µεγάλο ποσοστό των πληττοµένων γυναικών.  

Αν η αύξηση της γυναικείας ανεργίας συνοδεύει αύξηση της συµµετοχής 

των γυναικών στην αγορά εργασίας (όπως πράγµατι συνέβη στην Ελλάδα), αυτή δεν 

σηµαίνει αναγκαστικά χειροτέρευση της θέσης των γυναικών. Η αύξηση της γυναι-

κείας  ανεργίας  µπορεί  να  οφείλεται  στην  αύξηση  των  γυναικών  που καταφεύ-

γουν στο απρόσωπο Γραφείο εύρεσης εργασίας και όχι στις προσωπικές γνωριµίες 

(συγγενείς, φίλοι) ή στις σχέσεις πατρωνείας (τα περίφηµα «µέσα»), για να βρουν 

δουλειά. Θα θεωρούσαµε, έτσι, φυσική την αύξηση της γυναικείας ανεργίας σε µια 

χώρα όπως η Ελλάδα.  

Απαιτούνται ολοκληρωµένες πολιτικές και δράσεις σε όλα τα διοικητικά επί-

πεδα της χώρας, που να προάγουν και να προωθούν τη γυναικεία απασχόληση και 
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την ενεργό συµµετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. 

Ταυτόχρονα απαραίτητες είναι και οι ενέργειες για τον απεγκλωβισµό από 

την φτώχεια και τον αποκλεισµό (αλλά και τη άρση των αρνητικών συνεπειών τους), 

για ένα µεγάλο κοµµάτι του γυναικείου πληθυσµού της πόλης το οποίο ήδη τα βιώνει 

ως καθηµερινή κατάσταση. 

Όσο συνεχίζονται οι διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων, θα δηµιουργούνται 

ανταγωνισµοί, συγκρούσεις και δε θα µπορέσει να γίνει η πολιτική, οικονοµική και κοι-

νωνική ισοτιµία. Οι δυσκολίες και τα εµπόδια, που παρεµβάλλονται, θα πρέπει να συ-

νειδητοποιήσουµε ότι προέρχονται από τις παραδοσιακές προκαταλήψεις για την 

πνευµατική και βιολογική κατωτερότητα της γυναίκας.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 

1. Εισαγωγικά 

Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες της ιστορίας, διακρίνουµε ότι η ανισότητα των 

δύο φύλων, αρχίζει την εποχή που εµφανίζεται η ατοµική ιδιοκτησία. Συγκεκριµένα, την 

εποχή που οι ανθρώπινες φυλές ζούσαν νοµαδικά και τρέφονταν από το κυνήγι των 

άγριων ζώων και τους καρπούς των δέντρων, η ανισότητα ανάµεσα σε άντρες και 

γυναίκες δεν υπήρχε. Με το πέρασµα από τη νοµαδική ζωή στη µόνιµη εγκατάσταση, 

τα πράγµατα άλλαξαν ριζικά. Οι άνδρες ασχολούνταν αποκλειστικά µε το κυνήγι, ενώ 

οι γυναίκες ασχολούνταν µε την καλλιέργεια της γης, τη κεραµική και την υφαντουργία 

και κατείχαν κυρίαρχη θέση στην κοινωνία. Αυτή ήταν η εποχή της µητριαρχίας, την 

οποία γρήγορα διαδέχθηκε η πατριαρχία. Η εντατικοποίηση της αγροτικής καλλιέρ-

γειας και η ανάπτυξη του εµπορίου στη συνέχεια ανάγκασαν τη γυναίκα να µείνει στο 

σπίτι αφού δεν κατείχε την απαραίτητη µυϊκή δύναµη για να αντεπεξέλθει στις απαιτή-

σεις της δουλειάς. Οι γυναίκες, την εποχή της πατριαρχίας, χάνουν την εξουσία αλλά 

και την ελευθερία τους. Ο άντρας θεωρεί τη γυναίκα και τα παιδιά του κτήµα του . 

Η άποψη πολλών αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων για τη θέση της γυναίκας, 

δείχνει την κατάσταση τότε. Συγκεκριµένα, στην Αθήνα του 7ου αιώνα, οι ξένοι, οι δού-



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

λοι και οι γυναίκες ήταν αυτοί που αποκλείονταν από την πολιτική κοινότητα. Σύµ-

φωνα µε τον Αριστοτέλη, η φύση προνόησε και έκανε γυναίκες και δούλους διαφορε-

τικούς από τους ελεύθερους άνδρες, άλλο ένα στοιχείο που δηλώνει ότι η γυναικεία 

ελευθερία ήταν ανύπαρκτη. Ο Πλάτωνας ευχαριστούσε τους θεούς που του πρόσφε-

ραν οκτώ ευεργετήµατα. Το πρώτο ήταν ότι γεννήθηκε ελεύθερος και το δεύτερο ότι 

γεννήθηκε άνδρας. Ο ∆ηµοσθένης έλεγε : «παντρευόµαστε τη γυναίκα για να αποκτή-

σουµε νόµιµα παιδιά και για να έχουµε µια πιστή φύλακα στο σπίτι-συντηρούµε παλ-

λακίδες για καθηµερινή µας χρήση και τις εταίρες για τις απολαύσεις του έρωτα». Η 

πρόταση του Σωκράτη στην πολιτεία ήταν οι γυναίκες να είναι κοινές για όλους, µε 

απώτερο σκοπό τους την τεκνοποίηση. Με λίγα λόγια, η ζωή της έγγαµης γυναίκας 

στην Αρχαία Αθήνα, ήταν µια ζωή κενή, χωρίς ενδιαφέροντα και χάρες. Ήταν κλεισµέ-

νες στο σπίτι, υπόδουλες στο σύζυγο τους και δεν απολάµβαναν την αποκλειστικό-

τητα του. Ο σύζυγος είχε τη δυνατότητα να συνάψει σχέσεις και µε άλλες γυναίκες µε 

πλήρη κοινωνική κάλυψη. Οι γυναίκες αυτές έχαιραν εκτίµηση από όλο τον ανδρικό 

κόσµο και ήταν ανεξάρτητες. 

Παρόµοιες καταστάσεις βίωναν και οι γυναίκες κατά την εποχή του Βυζα-

ντίου. Ο Ιουστινιανός πίστευε ότι η φύση δηµιούργησε τις γυναίκες για να γεννούν 

παιδιά κι αυτή ήταν η µεγαλύτερη επιθυµία τους. Οι γυναίκες παντρεύονταν σε µικρή 

ηλικία και γενικά θεωρούνταν ασθενέστερες από τον άνδρα, τόσο πνευµατικά όσο και 

σωµατικά. Η ανισότητα υπήρχε ακόµη και στη γέννηση ενός παιδιού: η γέννηση αρ-

σενικού παιδιού ήταν απόδειξη καλής σύλληψης, αφού ο «ο σπόρος του άνδρα νί-

κησε το γυναικείο σπόρο», ενώ η γέννηση των κοριτσιών εθεωρείτο αποτυχία. Με λίγα 

λόγια, κύριο καθήκον της γυναίκας να φροντίζει τον άνδρα και τα παιδιά της. Αυτή η 

κατάσταση θα κρατήσει για πολλά χρόνια. 

Η Βυζαντινή εποχή είναι στενά συνδεδεµένη µε τη Χριστιανική θρησκεία, 

όπου η γυναίκα θεωρούσε ότι θα βρει το λυτρωµό της. Όµως, διαψεύστηκε εντελώς, 

αφού ο Χριστιανισµός αντάµειψε άσχηµα τη γυναίκα. Στη διδασκαλία του διάτασσε τη 

γυναίκα να είναι υποτακτική δούλα του άντρα και τη χαρακτήρισε ακάθαρτη και διεφ-

θαρµένη εξαιτίας της Εύας. Ο Απόστολος Παύλος διάτασσε τις γυναίκες να υπακού-

ουν τον άντρα της και ότι ο άντρας είναι κύριος της γυναίκας, όπως ο Χριστός της 

Εκκλησίας. Τέλος, πίστευε ότι η γυναίκα δεν επιτρέπεται να µορφώνεται και να εκπαι-

δεύεται και ότι αυτή πρέπει να υπακούει, να υπηρετεί και να σιωπά. 

Στο Μεσαίωνα, ο άνδρας είχε κάθε δικαίωµα πάνω στη γυναίκα : από τον 

εξευτελισµό µέχρι τα βασανιστήρια και το θάνατο. Ωστόσο, υπήρχε διαφορά ανά-
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λογα µε την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκαν. Έτσι, στη τάξη των γαιοκτηµόνων η 

γυναίκα ήταν επικεφαλής µέχρι την επιστροφή του συζύγου της από τον πόλεµο. Στη 

τάξη των χωρικών, η γυναίκα ήταν υποταγµένη στον άνδρα της και εκείνος είχε κάθε 

δικαίωµα πάνω της. Τέλος, στην αστική τάξη οι γυναίκες χωρίζονταν ανάλογα µε το 

αν συµµετείχαν ή όχι στην παραγωγή και ανάλογα αναγνωρίζονταν και συµµετείχαν 

και στην κοινωνική ζωή της πόλης. Ένα ακόµη βασικό χαρακτηριστικό της εποχής 

ήταν και η εξάπλωση της πορνείας, ως ένα από τα βασικά γυναικεία επαγγέλµατα. 

Η Βιοµηχανική Επανάσταση ήταν η απαρχή της γυναικείας απασχόλησης. 

Ο χειρισµός των µηχανών δεν απαιτούσε ιδιαίτερη µυϊκή δύναµη και τα φθηνά γυναι-

κεία εργατικά χέρια τα προτιµούσαν συχνά οι εργοδότες. Οι εργάτριες, στο σύνολο 

τους, ήταν αναλφάβητες και ανειδίκευτες, δούλευαν αδιαµαρτύρητα κάτω από άθλιες 

συνθήκες εργασίας και ο µισθός τους ήταν πολύ χαµηλότερος από αυτόν των αν-

δρών. Οι άδειες τοκετού ήταν ανύπαρκτες, και µάλιστα οι γυναίκες δούλευαν µέχρι τη 

στιγµή του τοκετού και µετά τον τοκετό επέστρεφαν στην εργασία τους γιατί κινδύ-

νευαν να το χάσουν. Οι γυναίκες, συνηθισµένες να υπακούουν, δέχονταν τους χαµη-

λούς µισθούς και τις αντίξοες συνθήκες εργασίας ως κάτι φυσιολογικό, γεγονός που 

έκανε τους εργοδότες να τις προτιµούν στη δουλειά έναντι των ανδρών. Αυτό είχε ως 

συνέπεια να βλέπουν οι άνδρες τις γυναίκες ανταγωνιστικά. Η γυναίκα µε την είσοδο 

της στη βιοµηχανική εργασία δεν κατάφερε να αποκτήσει την κοινωνική και οικονοµική 

της ανεξαρτησία. Εκτός από την οικογενειακή και κοινωνική καταπίεση, αναγκάστηκε 

να δεχθεί και την εκµετάλλευση του εκάστοτε εργοδότη. Ενώ πολλές φορές στην προ-

σπάθεια της να δουλέψει κατηγορήθηκε για ανικανότητα και εγκληµατική εγκατάλειψη 

της οικογένειας. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, κάνει την εµφάνιση του στην Ελλάδα το φεµινι-

στικό κίνηµα, µε το οποίο οι γυναίκες παλεύουν για την κατοχύρωση των δικαιωµάτων 

τους και εν µέρει δικαιώνονται. Μετά από πολλές προσπάθειες, το 1952, κατοχυρώνε-

ται από τον ΟΗΕ η ισότητα ανδρών και γυναικών. Από τότε έχουν γίνει πολλές διακη-

ρύξεις και έχουν περάσει πολλοί νόµοι που υποτίθεται ότι καθιερώνουν την ισότητα 

ανάµεσα στα δύο φύλα. Αφού ανάµεσα σε ό,τι η πολιτεία επιτάσσει και σε ότι η κοι-

νωνία εφαρµόζει υπάρχει συνήθως µεγάλη απόσταση. Έτσι, παρά τις νίκες του γυναι-

κείου κινήµατος, εξακολουθούν να ασκούνται σε βάρος των γυναικών διακρίσεις, 

όπως υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, χαµηλότερες αµοιβές, κατάληψη κατώτερων 

θέσεων στην επαγγελµατική ιεραρχία και αδυναµία αναρρίχησης των γυναικών στις 

υψηλόβαθµες θέσεις. 
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2. Η κοινωνική θέση της γυναίκας στην καπιταλιστική κοινωνία 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται µια όξυνση της επίθεσης ενάντια στις κα-

τακτήσεις των γυναικών, κατακτήσεις οι οποίες, κάτω από την επίδραση και την 

ενεργή συµµετοχή ενός ισχυρού - τότε - γυναικείου κινήµατος, θεσµοθετήθηκαν νο-

µικά και εκφράζονται σήµερα µέσα από συγκεκριµένες διατάξεις. 

Εντείνονται οι φωνές για την κρίση της οικογένειας, καθώς και οι κραυγές 

περί σωτηρίας της από τη διάλυση. Παρά το γεγονός ότι το Νέο Οικογενειακό ∆ίκαιο 

έχει τεθεί σε ισχύ στη χώρα µας για περισσότερο από µια δεκαετία (1983), βασικές ∆ια-

τάξεις του Νέου Οικογενειακού ∆ικαίου που προωθούν την ισοτιµία της γυναίκας βρί-

σκονται στο στόχαστρο, όχι µόνο φραστικά αλλά και πρακτικά. 

Η τεράστια ενόχληση από τη νοµικά υποχρεωτική και όχι - όπως λανθα-

σµένα επικρατεί στην κοινή αντίληψη - απλά εναλλακτική διατήρηση του οικογενειακού 

επωνύµου της γυναίκας, οδηγεί συχνά και σε µια εσκεµµένη παράλειψη από τους 

θρησκευτικούς λειτουργούς. Πρόκειται για την εκ των προτέρων νοµική δυνατότητα 

που παρέχεται στους µελλοντικούς συζύγους για κοινή επιλογή του επωνύµου των 

παιδιών που ενδεχοµένως θα αποκτήσουν. Το αποτέλεσµα της παράλειψης αυτής εί-

ναι να φέρουν - κατά νόµο - τα παιδιά αναγκαστικά το επώνυµο του πατέρα, χωρίς 

την δυνατότητα για την εκ των υστέρων διόρθωση. Ο δε πολιτικός γάµος, ο οποίος 

εναλλακτικά ισχύει αντί του θρησκευτικού, βρίσκεται όχι απλά αλλά και κάτι παραπάνω 

στο στόχαστρο, αφού η τέλεσή του - απ΄ ότι φαίνεται - έχει επιπλέον συνέπειες, µια και 

υπάρχουν παπάδες που αρνούνται να βαφτίσουν τα παιδιά όσων τον επέλεξαν ή 

ακόµα και να θάψουν αυτούς που περιέπεσαν στο παραπάνω «αµάρτηµα»140. 

Στο σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να κάνουµε µια χρονική αναδροµή στην εξέ-

λιξη των µορφών συµβίωσης των ανθρώπινων όντων - σε συνάρτηση µε το επίπεδο 

ανάπτυξης των παραγωγικών σχέσεων, για να διαπιστώσουµε πως αυτές επηρέασαν 

και επηρεάζουν τη θέση της γυναίκας µέσα στην κοινωνία. 

Την περίοδο όπου επικρατούσε η χρήση-κατανάλωση ετοίµων προϊόντων 

της φύσης και τα τεχνητά προϊόντα του ανθρώπου ήταν κυρίως βοηθητικά εργαλεία, 

οι σεξουαλικές σχέσεις βρίσκονταν στην απλούστερη µορφή τους. Ήταν σχέσεις χω-

ρίς κανόνα, που ουσιαστικά αντιστοιχούσαν στο πέρασµα από την κατάσταση του 

ζώου στην κατάσταση του ανθρώπου. Ολόκληρες οµάδες ανδρών και ολόκληρες 

οµάδες γυναικών κατείχαν αµοιβαία η µια την άλλη, χωρίς ντροπή και χωρίς ταµπού. 

                                                           
140 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ Α, «Η κοινωνική θέση της γυναίκας και η κρίση της καπιταλιστικής οικογένειας», http://ropewalker.pblogs.gr/349141.html 
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Σύµφωνα µε το Μαρξ και τον Ενγκελς: «Ο πρώτος καταµερισµός εργασίας είναι ανά-

µεσα στον άνδρα και τη γυναίκα για την παραγωγή παιδιών». Εξάλλου, για να εξα-

σφαλισθεί η επιβίωση και ανάπτυξη του ανθρώπου ήταν αντικειµενικά αναγκαία η 

συλλογική συµβίωση, η οποία και αντικαθιστούσε την έλλειψη αµυντικής ικανότητας 

του ατόµου. Ιστορικά λοιπόν, η αρχική µορφή της οικογένειας είναι ο οµαδικός γά-

µος, δηλαδή η πολυγαµία, και αντανακλούσε το επίπεδο της ανάπτυξης του ανθρώ-

που και τις παραγωγικές ανάγκες ανάπτυξης της κοινωνίας. 

Όσο υπάρχει ο οµαδικός γάµος, η καταγωγή αποδείχνεται µονάχα από τη 

γυναικεία πλευρά, δηλαδή αναγνωρίζεται µόνο η «µητρική γραµµή». Είναι η εποχή της 

µητριαρχίας. Υπάρχει συνολική ευθύνη για τη φροντίδα και την ανάπτυξη των µελών 

της φυλής. Είναι η πρωτόγονη κοινωνία, όπου ο καθένας προσφέρει ανάλογα µε τις 

ικανότητές του και προσπορίζεται ανάλογα µε τις ανάγκες του141. 

Ο κύκλος του οµαδικού γάµου µεταξύ των µελών της φυλής στενεύει όλο 

και περισσότερο, διατρέχοντας τα στάδια του περιορισµού των σεξουαλικών σχέ-

σεων, αρχικά µεταξύ γονιών και παιδιών και, στη συνέχεια και µεταξύ αδελφών. Τελικά 

δε µένει πια τίποτα άλλο παρά µόνο το ζευγάρι - η ζευγαρωτή οικογένεια - που ακόµα 

συνδέεται µε εύθραυστο δεσµό. Η ζευγαρωτή οικογένεια δε διαλύει καθόλου το νοικο-

κυριό που κληροδοτήθηκε από περασµένες εποχές και, άλλωστε, η θέση της γυναίκας 

εξακολουθεί να είναι όχι µονάχα ελεύθερη, µα και πολύ σεβαστή. 

Στην πορεία, η ανθρώπινη εργασία γίνεται πιο παραγωγική και έχει σαν 

αποτέλεσµα, σε συνδυασµό µε την εξέλιξη των εργαλείων, την ανάπτυξη της γεωρ-

γίας, της κτηνοτροφίας, και της επεξεργασίας του µετάλλου. Η παραγωγή περισσοτέ-

ρων προϊόντων δηµιουργεί τη δυνατότητα να υπάρξει υπερπροϊόν. Με βάση τον τότε 

καταµερισµό εργασίας αυτό το υπερπροϊόν δηµιουργήθηκε στον τοµέα του άντρα και 

τα µέσα παραγωγής ήταν στην ιδιοκτησία του. Το γεγονός αυτό του δίνει κοινωνικό 

προβάδισµα και οδηγεί κατευθείαν στην ατοµική ιδιοποίηση των προϊόντων από τον 

παραγωγό. Βεβαίως αυτή η δυνατότητα, κατοχής µέσων παραγωγής και ιδιοποίησης 

υπερπροϊόντος, διαµορφώνεται για ορισµένους άνδρες. Έτσι η εµφάνιση κοινωνικής 

διαφοροποίησης, διαµόρφωσης τάξεων συµπίπτει µε την κοινωνική υποδούλωση του 

ενός φύλου από το άλλο. 

Μέχρι τότε, βάσει του µητριαρχικού δικαίου, σε περίπτωση θανάτου, το σύ-

ντροφο του γένους που πέθαινε, τον κληρονοµούσε το γένος του. Τα παιδιά δε µπο-

ρούσαν να κληρονοµήσουν από τον πατέρα τους γιατί το γένος τους καθορίζονταν 
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από το µητρικό γένος και µπορούσαν να κληρονοµήσουν µόνο τη µητέρα τους. 

Έπρεπε λοιπόν το µητρικό δίκαιο να ανατραπεί. Στη θέση του εφαρµόσθηκε η αντρική 

γραµµή καταγωγής, δηλαδή η πατριαρχία. 

Σύµφωνα µε την γνώµη ειδικών αναλυτών «Η ανατροπή της µητριαρχίας 

ήταν η κοσµοϊστορική ήττα του γυναικείου φύλου, ... η γυναίκα ταπεινώθηκε, υποδου-

λώθηκε, έγινε σκλάβα των ορέξεών του (άντρα) και απλό εργαλείο για την παραγωγή 

παιδιών». 

Με την εµφάνιση όµως της ατοµικής ιδιοκτησίας στα µέσα παραγωγής, το 

κοινωνικό νοικοκυριό µετατρέπεται σε ιδιωτικό, το οποίο είναι πλέον η οικονοµική µο-

νάδα όλων των ταξικών συστηµάτων. Η οικογένεια έγινε ιδιωτική υπηρεσία. Η γυναίκα 

παραµερισµένη από τη συµµετοχή της στην κοινωνική παραγωγή έγινε η πρώτη υπη-

ρέτρια. 

Τέλος, εξαιτίας της εµφάνισης της ατοµικής ιδιοκτησίας και της πατριαρχίας, 

σαν εξέλιξη της ζευγαρωτής οικογένειας έχουµε τη µονογαµία. Η µονογαµία, που 

αφορά κυρίως τη γυναίκα, είναι ο βασικός τύπος οικογένειας όλων των ταξικών κοι-

νωνικών συστηµάτων (δουλοκτητικό, φεουδαρχικό, καπιταλιστικό). Και βέβαια, οι νέες 

παραγωγικές σχέσεις διαµόρφωσαν και τα αντίστοιχα κοινωνικά πρότυπα του άντρα 

και της γυναίκας. «Η πρώτη ταξική αντίθεση που εµφανίζεται στην ιστορία συµπέφτει 

µε την ανάπτυξη του ανταγωνισµού του άντρα και της γυναίκας στην µονογαµία, και 

η πρώτη ταξική καταπίεση µε την καταπίεση του γυναικείου φύλου από το ανδρικό»142. 

Μόνο η κεφαλαιοκρατική παραγωγή, έδωσε τη δυνατότητα στη γυναίκα να 

σπάσει τον κλοιό της αποκλειστικής κοινωνικής διαβίωσης της µέσω της οικογένειας. 

Και αυτό γιατί δόθηκε η δυνατότητα εξόδου της γυναίκας ξανά στην κοινωνική παρα-

γωγή. Βέβαια ούτε ήταν δυνατό να επεκταθεί στη πλειοψηφία των γυναικών ούτε να 

εξασφαλίσει όρους κοινωνικής ισοτιµίας, αλλά έγινε µε όρους διπλής, ταξικής και φυ-

λετικής, εκµετάλλευσης. Σαν αποτέλεσµα του εργατικού και γυναικείου κινήµατος οι 

όποιες νοµικές κατακτήσεις των γυναικών στη σφαίρα της εργασίας και της οικογέ-

νειας, αντικειµενικά δε µπορούσαν να αλλάξουν ριζικά τον οικονοµικό χαρακτήρα του 

ατοµικού νοικοκυριού. Έτσι η νεότερη ξεχωριστή οικογένεια εξακολουθεί να στηρίζεται, 

σε µεγάλο βαθµό, πάνω στην ανοιχτή ή συγκαλυµµένη σπιτική σκλαβιά της γυναίκας. 

«Μέσα στην οικογένεια ο άντρας είναι ο αστός, η γυναίκα εκπροσωπεί το προλετα-

ριάτο».  
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3. Ο ρόλος της γυναίκας του σήµερα 

Η έξοδο της γυναίκας στο χώρο εργασίας και µάλιστα µε ισότιµες απαιτή-

σεις, την φόρτωσαν µε νέες υποχρεώσεις και της πρόσθεσαν καινούριο φορτίο και 

άγχος. Κανείς δεν είχε το δικαίωµα να της στερήσει το δικαίωµα να επενδύσει για την 

ολοκλήρωση της προσωπικότητας της και των στόχων της. 

Σήµερα, οι προϋποθέσεις για εργασία έχουν κύριο άξονα την πνευµατική 

ικανότητα και την εκπαίδευση στο τοµέα εξειδίκευσης, µε αποτέλεσµα οι γυναίκες σαν 

σύνολο να βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση από τον άντρα. Αυτό είναι µια µεγάλη 

πρόκληση για τη γυναίκα, η οποία καλείται να διαλέξει ανάµεσα στη καριέρα και την 

οικογένεια. Τις περισσότερες φορές η λύση είναι ο συµβιβασµός. ∆ηλαδή, να µπορέ-

σει να συνδυάσει και τα δύο. 

Αναµφισβήτητα, η γυναίκα αποτελεί το πυρήνα της οικογένειας. Με την 

έξοδο της στην αγορά εργασίας πολλοί υποστηρίζουν ότι η οικογένεια στερήθηκε τη 

δηµιουργική της παρουσία. Τα παιδιά έχασαν τις περισσότερες ζωτικές ώρες τη µη-

τέρα τους και ο σύζυγος συναντάει πολλές φορές µια γυναίκα κουρασµένη, που έχει 

απαιτήσεις από αυτόν. Αφού θέλει να γίνεται και στο σπίτι καταµερισµός της εργα-

σίας. Ωστόσο, σχετική έρευνα που έγινε το 2003 αποδεικνύει ότι οι γυναίκες αφιερώ-

νουν στα παιδιά τους τον ίδιο χρόνο που αφιέρωναν και πριν να εργαστούν και τί-

µηµα είναι ο λιγότερος ύπνος και ο λιγότερος ελεύθερος χρόνος τους. Η άλλη όψη 

του νοµίσµατος δείχνει ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό των εργαζόµενων γυναικών, 

ευθέως ανάλογη είναι και η αύξηση της υπογεννητικότητας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 

κάτι τέτοιο δεν είναι αναληθές. Ωστόσο, µερίδιο ευθύνης δεν έχει µόνο η γυναίκα αλλά 

και η κοινωνία, η οποία οφείλει να προτείνει µέτρα για τη συµφιλίωση οικογενειακής 

και επαγγελµατικής ζωής των γυναικών. 

Όπως και να έχουν τα πράγµατα η γυναίκα καλείται σήµερα να ανταποκρι-

θεί σε τρεις ρόλους: της εργαζόµενης, της νοικοκυράς και της παιδαγωγού. Η εργα-

σία της εκτός σπιτιού δεν την απάλλαξε από τα παραδοσιακά της καθήκοντα και είναι 

λίγοι οι άντρες που δέχονται να µοιραστούν τις δουλειές. Παρά τις δυσκολίες που έχει 

να αντιµετωπίσει και η σύγχρονη γυναίκα, συνεχίζει να εργάζεται θυσιάζοντας προ-

σωπικό χρόνο και ύπνο για να µπορέσει να ανταποκριθεί στους ρόλους της. 

Ο ρόλος της γυναίκας σήµερα συνεχίζει να είναι σηµαντικός τόσο µέσα 

στην οικογένεια, όσο και στην εργασία της. Αφού αν ανατρέξουµε στην ιστορία, θα 

διαπιστώσουµε ότι οι προστατευτικές νοµοθεσίες για τις γυναίκες, οι αυξήσεις στους 

µισθούς και η κοινωνική ασφάλιση είναι αποτελέσµατα των δικών τους αγώνων για 
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ισότητα. Και τέλος συµβάλλει και αυτή όπως και η γυναίκα της υπαίθρου στην εθνική 

οικονοµία143. 

 

4. Ο οικονοµικός και κοινωνικός ρόλος των γυναικών της υπαίθρου 

Η οικογένεια, θεσµός πανάρχαιος αποτελεί το θεµέλιο της ανθρωπότητας. 

Ο ρόλος της οικογένειας αποδείχτηκε µε το πέρασµα των αιώνων, ο πιο σηµαντικός. 

Αφού µέσα στα πλαίσια της οικογένειας και χάρη στην καθηµερινή φροντίδα και στη 

στοργή των γονέων, αναπτύσσεται σωµατικά, πνευµατικά, ψυχικά, ηθικά και θρη-

σκευτικά η νέα γενιά στην οποία η οικογένεια θα παραδώσει αργότερα τη σκυτάλη 

διαδοχής. Έτσι, η οικογένεια προσβλέπει στην εξασφάλιση της συνέχειας της κοινω-

νίας, αφού µεταβιβάζει από τη µια γενιά στην άλλη το πολιτισµό σαν τρόπο ζωής και 

τρόπο ύπαρξης των υλικών πραγµάτων και των κοινωνικών θέσεων. Εποµένως, η 

οικογένεια, ως θεσµός δεν έχει µόνο ιδιωτικό χαρακτήρα, που αφορά στην οργά-

νωση του ιδιωτικού βίου αλλά και δηµόσιο, που αφορά στην οργάνωση του συλλογι-

κού βίου και συνδέεται µε τη νοµοθεσία και τον τρόπο παραγωγής. 

Η οικογένεια είναι ένας θεσµός που επιτελεί ταυτόχρονα πολλές λειτουργίες 

και έχει πολλούς σκοπούς. Αποτελεί καθολικό κοινωνικό φαινόµενο, αφού συναντάται 

σε όλες τις κοινωνίες µε κάποιες παραλλαγές. Οι λειτουργίες που επιτελεί η εκάστοτε 

οικογένεια εξαρτώνται από τη µορφή της κοινωνίας µέσα στην οποία αυτή υπάρχει. 

Έτσι, στην αγροτική κοινωνία, η οικογένεια εξασφαλίζει τη βιολογική αναπαραγωγή 

των µελών της, δηλαδή την εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση των µελών της, την 

οικονοµική και κοινωνική τους ένταξη, την κάλυψη προνοµιακών αναγκών των µελών 

της και τέλος στην αγροτική κοινωνία η οικογένεια λειτουργεί ως πλήρης οικονοµική 

οµάδα, δηλαδή ως οµάδα παραγωγής και κατανάλωσης. Στη σύγχρονη κοινωνία 

πολλές από τις λειτουργίες αυτές έχουν εξασθενίσει, η οικογένεια λειτουργεί περισσό-

τερο ως οµάδα κατανάλωσης και συνδέεται µε τη παραγωγή µέσω των µελών της 

που έχουν επαγγελµατική απασχόληση. Τέλος, η οικογένεια είναι ένα νοικοκυριό, δη-

λαδή χρησιµοποιώντας το εισόδηµα και τους παραγωγικούς πόρους προσφέρει στα 

µέλη της όσο το δυνατόν µεγαλύτερη υλική ή µη υλική ευηµερία. 

Η γυναίκα κατέχει εξέχουσα θέση µέσα στην οικογένεια, αποτελεί τον πυ-

ρήνα της οικογένειας. Η αποστολή της είναι καθοριστική για την ανάπτυξη και ευηµε-

ρία της οικογένειας. Ασκεί κοινωνικό λειτούργηµα, αφού προετοιµάζει το κάθε νέο µέ-

λος για τη κοινωνία, η ζωή του κάθε µέλους αρχίζει στην οικογένεια και ολοκληρώνε-
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ται στην κοινωνία. Τέλος, η ελληνική αγροτική οικογένεια, πυρήνας της οποίας είναι η 

γυναίκα, διαιωνίζει την ελληνική παράδοση και διατηρεί τον πολιτισµό των Ελλήνων. 

Η γυναίκα της υπαίθρου εκτός από την ανατροφή των παιδιών της είναι 

επιφορτισµένη µε τις δραστηριότητες του νοικοκυριού, δηλαδή είναι υπεύθυνη και για 

τη βελτίωση της ποιότητα ζωής των µελών της αγροτικής οικογένειας και µε δραστη-

ριότητες που έχουν να κάνουν µε τη γεωργική εκµετάλλευση. Ο ρόλος που καλείται να 

επιτελέσει είναι ιδιαίτερα δύσκολος εξαιτίας των ιδιόµορφων συνθηκών που ακόµα και 

σήµερα κυριαρχούν σε κάποιες αγροτικές περιοχές. Η έλλειψη µέσων σύγχρονου εξο-

πλισµού, η µη εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και οικογενειακού 

προγραµµατισµού, η ανυπαρξία παιδικών σταθµών και πολλές φορές νηπιαγωγείων 

είναι κάποια προβλήµατα που αναγκάζεται η ίδια να τα αντιµετωπίσει, θυσιάζοντας τη 

προσωπική της ζωή. 

Στη προσπάθεια της να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο ρόλο η γυναίκα 

παραµέρισε σπουδές και προσωπική ζωή. Γι’ αυτό το λόγο το ποσοστό των αναλ-

φάβητων γυναικών στην ύπαιθρο είναι πολύ µεγάλο και πολύ µεγάλο είναι επίσης και 

το ποσοστό ανεργίας των γυναικών. Το ποσοστό ανεργίας αφενός µεν οφείλεται 

στην έλλειψη ειδίκευσης των γυναικών, αφετέρου δε στο γεγονός ότι η εργασία της 

αγρότισσας περνά απαρατήρητη, αφού τις περισσότερες φορές δουλεύει χωρίς να 

αµείβεται και χωρίς ασφάλεια. 

Ωστόσο, η πολύπλευρη και ουσιαστική συµµετοχή της γυναίκας στη γεωρ-

γική εκµετάλλευση και στα οικονοµικά της οικογένειας είναι υπαρκτή και γνωστή σε 

όλους µας παρά την έλλειψη στατιστικών ερευνών. Παλαιότερα, µάλιστα η εργασία 

της δεν περιοριζόταν µόνο στη γεωργική εκµετάλλευση, στην εκτροφή των οικόσιτων 

ζώων και στη φροντίδα του νοικοκυριού και των παιδιών αλλά και σε διάφορες οικο-

τεχνικές δραστηριότητες. Μάλιστα πολλές φορές πουλούσαν τα προϊόντα των οικοτε-

χνικών δραστηριοτήτων για να µπορέσουν να εξασφαλίσουν κάποιο συµπληρωµα-

τικό εισόδηµα για τη κάλυψη των αναγκών της οικογένειας. 

Αν και το συµπληρωµατικό εισόδηµα των γυναικών ήταν επαρκές, δε το 

χρησιµοποιούσαν για προσωπικά τους έξοδα αλλά για να καλύψουν βασικές βιοτικές 

ανάγκες. 

Σήµερα, τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Η γυναίκα συνεχίζει να εργάζεται είτε 

στη γεωργική εκµετάλλευση είτε σε εξωγεωργική εργασία. ∆ουλεύει τις ίδιες ώρες µε 

τον άντρα και πολλές φορές περισσότερες από αυτόν, αφού είναι επιφορτισµένη και 

µε τη φροντίδα του νοικοκυριού. Συνεχίζει να µεταποιεί προϊόντα της γεωργικής εκµε-
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τάλλευσης και να παράγει τρόφιµα για εµπορία ή ιδιοκατανάλωση, ωστόσο όµως τη 

τελευταία εικοσαετία ανοίχτηκαν µέσα από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα νέες προο-

πτικές απασχόλησης και ανάληψης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για τις γυναίκες 

της υπαίθρου. Ο τοµέας του αγροτουρισµού και η παραγωγή βιοτεχνικών προϊό-

ντων, όπως τρόφιµα ή χειροτεχνήµατα είναι κάποιες από τις νέες επιχειρηµατικές δρα-

στηριότητες των γυναικών, που προτιµούνται ιδιαίτερα από τις ίδιες. Ενώ, σηµαντικό 

είναι επίσης το γεγονός ότι µε αυτό τον τρόπο µπόρεσαν οι γυναίκες της υπαίθρου να 

διεκδικήσουν την κοινωνικοοικονοµική τους ανεξαρτησία και να πλήξουν την ανδρική 

κυριαρχία, διεκδικώντας ανεξαρτησία στις αγροτικές δουλειές. 

Εκτός, βέβαια από τη κοινωνικοοικονοµική τους ανεξαρτησία, η δραστηρι-

οποίηση της γυναίκας εκτός γεωργικής εκµετάλλευσης, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και 

για την ίδια την οικογένεια , αφού το συµπληρωµατικό εισόδηµα είναι ιδιαίτερα ικανο-

ποιητικό και ειδικά σε περιπτώσεις κρίσης της γεωργικής αγοράς. Ωστόσο, πρόσφατη 

έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες που παίρνουν µέρος σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, 

είναι γυναίκες που τα παιδιά τους έχουν µεγαλώσει. Ο λόγος που τις οδηγεί σε αυτή 

την επιλογή, είναι φυσικά η κοινωνικοποίηση τους, αφού περιορίστηκε η απασχόληση 

τους στο σπίτι και η απόκτηση συµπληρωµατικού εισοδήµατος. Βέβαια , η εκτός οικο-

γενειακού περιβάλλοντος αµειβόµενη εργασία δε κατόρθωσε να αλλάξει τους παρα-

δοσιακούς ρόλους των µελών της αγροτικής οικογένειας. Έτσι οι γυναίκες εκτός από 

την εργασία τους, έχουν και τη φροντίδα του νοικοκυριού, για την οποία δε δέχονται 

καµία βοήθεια από τον άντρα Εκτός όµως από αυτό, οι γυναίκες είτε ως κάτοχοι µι-

κρών αγροτικών επιχειρήσεων είτε ως αρχηγοί αγροτικών εκµεταλλεύσεων δε παίρ-

νουν επιχειρηµατικές αποφάσεις µόνες τους παρά µόνο σε συνεργασία µε τους 

συζύγους τους. Ελάχιστες περιπτώσεις που η γυναίκα λαµβάνει µόνη της αποφάσεις 

για την επιχείρηση , είναι περιπτώσεις «εξ ανάγκης» λόγω χηρείας ή λόγω πολυδρα-

στηριότητας του συζύγου. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι ο άντρας φαίνεται πιο ικανός να κάνει επαφές και 

να κλείσει συµφωνίες µε προµηθευτές και εµπόρους. Τα πράγµατα είναι χειρότερα, 

όταν η γυναίκα εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση ή στην επιχείρηση του άντρα 

της. Αν και ο χρόνος εργασίας της ξεπερνά κατά πολύ αυτόν του άντρα της και αν 

και πολλές από αυτές είναι υποχρεωµένες να εκτελούν εργασίες που υπερβαίνουν 

κατά πολύ τη φυσική τους ικανότητα και τέλος αν και είναι σηµαντικές για την οικογε-

νειακή ευµάρεια και την οικονοµική ανάπτυξη της αγροτικής περιοχής, ωστόσο η 

συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων είναι περιορισµένη και σχεδόν ανύπαρκτη. Οι 
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γυναίκες νιώθουν αδύναµες να αναλάβουν πρωτοβουλίες µόνες τους. Μόνο στους 

γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισµούς οι γυναίκες ανάλαβαν πρωτοβουλίες και 

αυτό συνέβη επειδή συνεργάστηκαν όλες µαζί. 

Παρόλο που το µορφωτικό επίπεδο της γυναίκας της υπαίθρου έχει ανυ-

ψωθεί, παρόλο που συµµετέχει περισσότερο στη κοινωνική ζωή η ελάχιστη συµµετοχή 

της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων , στα συλλογικά όργανα των αγροτών καθώς 

και στα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης είναι υπαρκτή και φυσικά υπεύθυνη για τη 

ποιότητα της ζωής της σηµερινής γυναίκας. Η έλλειψη ενδιαφέροντος των αγροτισ-

σών να ασχοληθούν µε τα κοινά έχει ως αποτέλεσµα να µην επιλύονται γυναικεία 

προβλήµατα και γενικά να δυσχεραίνεται η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 

καθώς και η ανάπτυξη της περιοχής της. Τέλος, η συµµετοχή των γυναικών στα κοινά 

κρίνεται αναγκαία για την αναβάθµιση της υπαίθρου144. 

Οι γυναίκες της υπαίθρου στην Ελλάδα αποτελούν περίπου το µισό του 

αγροτικού πληθυσµού και είναι µια σηµαντική δύναµη που παίρνει µέρος στην παρα-

γωγική διαδικασία και στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Ωστόσο το 76% περί-

που των γυναικών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων απασχολούνται ως βοηθοί στην 

οικογενειακή επιχείρηση. Αυτό σηµαίνει ότι δεν αµείβονται, δεν έχουν ασφάλεια και δεν 

συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Το υπόλοιπο ποσοστό αναφέρεται σε γυναίκες αυτοαπασχολούµενες µε ή 

χωρίς προσωπικό. Το 24% των γυναικών είναι αρχηγοί γεωργικής εκµετάλλευσης αλλά 

και αυτό πολλές φορές γίνεται για να εξυπηρετηθούν άλλοι σκοποί. ∆ηλαδή σε πολ-

λές περιπτώσεις «δανείζει» η γυναίκα το όνοµα της στο σύζυγο, όταν για κάποιο λόγο 

δεν επιτρέπεται στον ίδιο να χαρακτηριστεί ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότης και να 

µπορεί να λάβει τις διάφορες επιδοτήσεις. Ενώ επίσης είναι και οι περιπτώσεις που ο 

άντρας απουσιάζει και η γυναίκα καλείται να αναλάβει το ρόλο του αρχηγού, όπως 

σε περιπτώσεις χηρείας, διάζευξης κ.τ.λ. (Επιχειρηµατικότητα γυναικών, εκδόσεις 

Gutenberg) 

Το κράτος στη προσπάθεια του να βοηθήσει την ύπαιθρο θέσπισε κάποιες 

πρωτοβουλίες που υποστήριζαν και ενίσχυαν τη δηµιουργία νέων µικρών επιχειρή-

σεων στις αγροτικές περιοχές και προωθούσαν τη γυναικεία απασχόληση. Οι πρω-

τοβουλίες αυτές, τις οποίες προαναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, ήταν : 

• Η Πρωτοβουλία LEADER, η οποία συνέβαλλε στη προώθηση της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας στις λιγότερο ευνοηµένες περιοχές της ελληνικής υπαίθρου. 
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• Η Κοινοτική Πρωτοβουλία NOW «Νέες Επαγγελµατικές Ευκαιρίες για τις γυναίκες», 

η οποία χρηµατοδοτούσε προγράµµατα για την επαγγελµατική κατάρτιση των 

αγροτισσών και γενικά των γυναικών που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές. 

• Η Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG, µέσω της οποίας εφαρµόστηκαν κυρίως 

προγράµµατα κατάρτισης για γυναίκες που ζουν σε αποµακρυσµένες αγροτικές 

περιοχές και ασχολούνται µε τη γεωργία, µε σκοπό να αξιοποιήσουν τις δεξιότη-

τες τους για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. (Επιχειρηµατικότητα 

γυναικών, εκδόσεις Gutenberg) 

Τέλος, ο ρόλος της γυναίκας της υπαίθρου και ιδιαίτερα της αγρότισσας 

εξακολουθεί και σήµερα να είναι σηµαντικός τόσο µέσα στην οικογένεια, όσο και στη 

γεωργική εκµετάλλευση. Ειδικά, σήµερα µε την οικονοµική και τεχνολογική εξέλιξη κα-

λείται να διαδραµατίσει πιο υπεύθυνα και ενεργά το ρόλο της σε όλους τους τοµείς. Η 

γυναίκα της υπαίθρου συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία της γεωργικής παραγωγής 

στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος και συµβάλλει σηµαντικά στην αγροτική 

αλλά και στην εθνική οικονοµία.145 

 

5. Γυναικεία απασχόληση και τοπική ανάπτυξη 

Είναι γεγονός και έχει αποδειχθεί µέσα από πολυάριθµες έρευνες ότι οι γυ-

ναίκες οι οποίες βρίσκονται στην αγορά εργασίας, συµβάλλουν στην ανάπτυξη της 

οικονοµίας, η οποία συνεπάγεται µε αύξηση της παραγωγής. Η οικονοµική αυτή 

ανάπτυξη αύξηση επιδρά στην απασχόληση των γυναικών, τόσο άµεσα όσο και έµ-

µεσα. 

Άµεσα, η οικονοµική ανάπτυξη επηρεάζει την γυναικεία απασχόληση µε 

δύο τρόπους: (α) αυξάνοντας τον αριθµό των προς κάλυψη θέσεων, δηλαδή αυξά-

νοντας τη ζήτηση εργασίας και (β) διαφοροποιώντας τις απασχολήσεις, δηλαδή δη-

µιουργώντας µία επαγγελµατική ιεραρχία, η αυξανόµενη πολυπλοκότητα της οποίας 

συνδυάζεται µε την αυξανόµενη εξειδίκευση. Έµµεσα, η οικονοµική ανάπτυξη επηρεά-

ζει τη γυναικεία απασχόληση, συντελώντας αποφασιστικά στην αύξηση των προϋ-

ποθέσεων και δυνατοτήτων εργασίας των γυναικών, όπως π.χ. βελτίωση των συνθη-

κών διαβίωσης, απόκτηση γνώσεων, εξάλειψη διακρίσεων κ.λ.π146.  

Ακόµα και σήµερα η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα εξακολουθεί να 

είναι υψηλή. Κατά το 2001 το 25% του συνολικού εργατικού δυναµικού και το 32% του 

γυναικείου εργατικού δυναµικού ασχολούνται ακόµα µε τη γεωργία. Πρόκειται όµως, 
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για µια σηµαντική µείωση, αφού τα ποσοστά το 1951 ήταν αντίστοιχα 48% και 42%. 

Στο δευτερογενή τοµέα, το ποσοστό του γυναικείου πληθυσµού κατά τα τε-

λευταία σαράντα χρόνια, µένει ποσοτικά στάσιµο. Αλλά µένει και ποιοτικά πολύ χα-

µηλό, αν κρίνει κανείς από το πραγµατικά χαµηλό εκπαιδευτικό τους επίπεδο. Αυτό εί-

ναι αξιοσηµείωτο, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η νεαρή ηλικία των γυναικών αυτών. 

Τέλος ο τριτογενής τοµέας παρουσιάζει αύξηση (κατά 194% µεταξύ 1951 

και 1981). Ο τοµέας απασχολεί το 27% των οικονοµικά ενεργών γυναικών κατά το 

1951, το 43% κατά το 1981 και το 50% κατά το 2002. 

Συµπερασµατικά, η οικονοµική ανάπτυξη µε την κοινωνικο-πολιτισµική 

ανάπτυξη µε την οποία συνδέεται, συµβάλλει στην αύξηση του γυναικείου εργατικού 

δυναµικού. Η αύξηση αυτή συνοδεύεται από αύξηση του ποσοστού των γυναικών 

µεγαλύτερης ηλικίας, των έγγαµων οικονοµικά ενεργών γυναικών, και από την άνοδο 

του εκπαιδευτικού επιπέδου τους147. 

 

6. Η συµµετοχή της γυναίκας στην πολιτική 

Από παλιά, η πολιτική έχει χαρακτηρισθεί ότι αποτελεί ασχολία αντρική. Ένα 

ίσως από τα επιτεύγµατα της γυναίκας θα είναι να κατορθώσουν οι γυναίκες να 

παύσουν να αποτελούν µειοψηφία στις Κυβερνήσεις, στη Βουλή, στα ∆ιοικητικά Συµ-

βούλια όλων των οργανώσεων επιστηµονικών Σωµατείων, Συνδικαλιστικών Συλλό-

γων, Εργατικών Σωµατείων, κ.λ.π. µε άλλα λόγια να µπορέσουν να έχουν µια υπεύ-

θυνη θέση στη δηµόσια ζωή του τόπου, να παίρνουν µέρος στις αποφάσεις του τό-

που ή να κατέχουν θέσεις-κλειδιά. Όπως πριν από µερικές δεκαετίες, οι γυναίκες που 

δουλεύουν έξω από το σπίτι, ήταν η εξαίρεση, έτσι και η συµµετοχή τους στο συνδικα-

λισµό, στην πολιτική, αποτελεί εξαίρεση. Τα ωράρια που απαιτούνται για τη συµµετοχή 

του ατόµου στην πολιτική ή στο συνδικαλισµό, καθορίζονται από τους άνδρες και 

σπάνια συνδυάζονται µε τις άλλες υποχρεώσεις των γυναικών (σπίτι, οικογένεια). 

Τα γνωστά επιχειρήµατα που χρησιµοποιούνταν από τους άνδρες για την 

αποµάκρυνση των γυναικών από την άσκηση ορισµένων επαγγελµάτων, χρησιµο-

ποιήθηκαν και επαναλαµβάνονταν µε έµφαση. Πώς ήταν δυνατόν η γυναίκα, να 

µπορεί να έχει γνώµη για την πολιτική κατάσταση της χώρας και να µπορεί να εκφρά-

σει τη θέλησή της; Πώς ήταν δυνατόν η γυναίκα, να µπορέσει να αντιµετωπίσει τους 

αντιπάλους της στη Βουλή; Πώς θα µπορούσε να επιβάλει τη γνώµη της; 

Άλλωστε η συµµετοχή στην πολιτική ή στο συνδικαλισµό, προϋποθέτουν 
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ορισµένα προσόντα, που κατά κανόνα, κατά τη γνώµη των ανδρών, στερούνται οι 

γυναίκες (όπως πλήρη πληροφόρηση για τα οικονοµικά θέµατα, ευχέρεια λόγου, 

ετοιµότητα στις απαντήσεις, πειστικότητα, αυτοπεποίθηση, κρίση κ.ά.). Εξάλλου, ο 

ρόλος του πολιτικού ή συνδικαλιστή δε συµβιβάζεται µε τους κύριους ρόλους των γυ-

ναικών, δηλαδή της νοικοκυράς, µητέρας και συζύγου. 

Πιστεύεται επίσης, ότι η πολιτική δηµιουργεί ένα αντρικό χαρακτήρα στη γυ-

ναίκα και αυτό µπορεί να την εξυψώνει πνευµατικά, όµως σαν γυναίκα τη µειώνει. 

Πολλοί άνδρες αισθάνονται άσχηµα µπροστά σε µια έξυπνη γυναίκα, γιατί αµέσως 

τους δηµιουργούνται συναισθήµατα φόβου για τη δική τους υπεροχή. Ποτέ δεν συγ-

χωρούν τη γυναικεία υπεροχή, γιατί αυτόµατα καταργεί την αντρική. Παράλληλα, στη 

έξυπνη γυναίκα, δίνουν τα χαρακτηριστικά της ψυχρής και απαθούς. Έτσι, η γυναίκα 

πολλές φορές, χρησιµοποιεί το καλό της µυαλό, σε περιπτώσεις που ο άνδρας δεν 

µπορεί να το αντιληφθεί, γιατί έχει καταντήσει γι’ αυτήν «µειονέκτηµα». 

Για όλους αυτούς τους λόγους η συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική 

δεν ήταν µια εύκολη υπόθεση. Παρατηρείται λοιπόν ότι πριν από τον 20ο αιώνα, η 

συµµετοχή τους στην πολιτική ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.  

∆υστυχώς η κοινωνία µας είναι πατριαρχική και κατά συνέπεια ρατσιστική, 

σε ότι αφορά τα δύο φύλα, και την κατανοµή εξουσίας, παρ’ όλη τη γνώση και την 

πρόοδο που σηµειώθηκαν στο δεύτερο ήµισυ του αιώνα µας148.  

Οι πόρτες για την είσοδό τους στην πολιτική άνοιξαν το 1869 στην Πολιτεία 

Ουαϊόµιγκ των Η.Π.Α. Αλλά και στη χώρα µας η ιστορία για την κατάκτηση των πολιτι-

κών δικαιωµάτων των γυναικών δεν ήταν καθόλου εύκολη. Για πρώτη φορά δόθηκε 

δικαίωµα ψήφου στις γυναίκες µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα του 1930 που έδινε το δικαί-

ωµα στις γυναίκες να ψηφίζουν µόνο στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές και έθετε 

όρους συµµετοχής στις γυναίκες, ενώ δεν απαιτούσε τους αντίστοιχους από τους άν-

δρες. Έπρεπε λοιπόν οι Ελληνίδες για να ψηφίζουν, να έχουν συµπληρώσει το 30ο 

έτος της ηλικίας τους και να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Στη συνέχεια αναγνώ-

ρισε το δικαίωµα ψήφου στις γυναίκες χωρίς να απαιτεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, 

δηλαδή κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις µε τους άνδρες. Μόλις το 1949, µε το νόµο 

949, απέκτησαν το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

Το δικαίωµα του «εκλέγειν» στις δηµοτικές εκλογές είχαν όσες γυναίκες 

έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και όσες έχουν συµπληρώσει το 25ο 

είχαν το δικαίωµα του «εκλέγεσθαι» σε όλα τα δηµοτικά και κοινοτικά αξιώµατα. Επίσης 
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το 1952 ο νόµος 2159 έδωσε στις γυναίκες το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

στις βουλευτικές εκλογές, κατέστησε µάλιστα υποχρεωτική την εγγραφή στους εκλογι-

κούς καταλόγους και τη συµµετοχή στην ψηφοφορία, µε ποινικές κυρώσεις για την 

παράληψη. Έτσι πραγµατοποιήθηκε τυπικά η εξίσωση, παρά το γεγονός ότι, στις 

βουλευτικές εκλογές που ακολούθησαν τη θέσπιση του νόµου, η συµµετοχή υποψη-

φίων γυναικών ήταν περιορισµένη στο ελάχιστο149. 

Όπως, λοιπόν, γίνεται φανερό, η γυναίκα έχει αποκτήσει σχεδόν ίσα δι-

καιώµατα, όπως και ο άνδρας. Και λέµε «σχεδόν» γιατί παρά τη ριζική αλλαγή της νο-

µικής θέσεως της γυναίκας, που σηµειώθηκε τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν εκλείψει 

εντελώς οι σχετικές διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. ∆ιακρίσεις, που όσο κι αν είναι 

περιορισµένες δεν παύουν να καθιστούν, κατά κάποιο τρόπο, µειονεκτική τη θέση της 

γυναίκας στο δηµόσιο βίο.  

Στην Ελλάδα είναι πολύ µικρή η συµµετοχή της γυναίκας στην πολιτική, σε 

σηµείο που µπορούµε να µιλάµε για απουσία της Ελληνίδας από την πολιτική ζωή της 

χώρας. 

Η συµµετοχή όµως, θα πρέπει να είναι ισότιµη, όπως άλλωστε αυτό επι-

βάλλεται και σε όλους τους τοµείς, ώστε και οι γυναίκες και οι άνδρες, να δίνουν τον 

καλύτερο τους εαυτό και να συµβάλουν για την καλύτερη τύχη του κοινωνικού συνό-

λου.  

Στην λίστα των Ηνωµένων Εθνών για την ανάµειξη των γυναικών στα κοινά 

η Ελλάδα κατέχει την 69η θέση και είναι πίσω από πολλές ισλαµικές χώρες ή ακόµα 

χώρες του τρίτου κόσµου. Η συµµετοχή των γυναικών στο Κοινοβούλιο της Ελλάδος 

βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ε.Ε. µε 6%. 

Στο ∆ικαστικό Κλάδο, όλο και περισσότερο σπάζει η παράδοση, όλο και 

περισσότερες γυναίκες εισχωρούν στο επάγγελµα. Στις ανώτερες θέσεις βέβαια όπως 

συνήθως, και εδώ ακόµη πιο έντονα, η γυναίκα «λάµπει» µε την απουσία της! Καµιά 

γυναίκα Πρόεδρος Αρείου Πάγου ή Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Αρεοπαγίτης, κ.λπ.  

Ελάχιστες παρουσιάζονται ως υποψήφιες βουλευτίνες είτε ως υποψήφια 

µέλη ∆ιοικητικών Συµβουλίων και κατά συνέπεια εκλέγονται ελάχιστες. Μια πραγµατι-

κότητα που ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσµου, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική 

τους θέση, ή το πολιτικό σύστηµα. 

Αντίθετα υπάρχουν αρκετές Πρωτοδίκες και όσο κατεβαίνουν οι βαθµίδες 

όλο και πιο πολύ αυξάνει ο γυναικείος αριθµός. Στους Ειρηνοδίκες, οι γυναίκες όχι 
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απλά συµµετέχουν, αλλά αποτελούν και την πλειοψηφία σε σύγκριση µε τους άνδρες. 

Παρόµοια είναι η συµµετοχή των γυναικών στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. Στις ανώτερες 

βαθµίδες δεν συναντιέται καµιά γυναίκα ενώ στις κατώτερες αποτελούν την πλειοψη-

φία. Η πρώτη γυναίκα Ειρηνοδίκης διορίστηκε το 1956 και ήταν η Οδέττη Κοντοπρία – 

Κουγιουµτζόγλου, η δε πρώτη γυναίκα πρωτοδίκης ήταν η Άννα Αθανασιάδου το 

1959. Στο Συµβούλιο Επικράτειας επίσης ο αριθµός των γυναικών που διορίζονται τα 

τελευταία χρόνια µε το βαθµό του Εισηγητή συναγωνίζεται αισθητά τον αριθµό των 

ανδρών. Η πρώτη γυναίκα που διορίστηκε ήταν η Πηνελόπη Αθανασοπούλου το 

1958.150 

Όσον αφορά τους δικηγόρους, οι σηµερινές γυναίκες πτυχιούχοι της Νοµι-

κής γίνονται πια δικηγόροι χωρίς να συναντούν κοινωνικές προκαταλήψεις. Τα επιχει-

ρήµατα ότι η «φύση» της γυναίκας την εµποδίζει στους αγώνες και στις δυσκολίες του 

∆ικαστηρίου αρχίζουν να εξαλείφονται. Οι γυναίκες σταδιοδροµούν ως δικηγόροι, όχι 

µόνο στα µεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στα µικρά. Οι συµβολαιογράφοι από την 

άλλη πλευρά είναι κατά πλειοψηφία γυναίκες στους περισσότερους συλλόγους.  

Για να µπορέσουν οι γυναίκες να διεισδύσουν και να αρχίσουν να προω-

θούνται, θα πρέπει να υποχωρήσει εκείνη η ανδροκρατούµενη ισχυρογνωµοσύνη. Θα 

πρέπει τα κόµµατα να συµπεριλάβουν, σαν µέλη, γυναίκες ώστε να µπορέσουν να 

δείξουν τις ικανότητές τους, και σε µελλοντικές εκλογές να επιλεγούν περισσότερες και 

να υπάρξει µία ισάξια συµµετοχή εκπροσώπων του γυναικείου φύλου στη Βουλή, 

όπου θα ασχοληθεί µε τα προβλήµατα των γυναικών, που αν δεν είναι πιο πολλά, εί-

ναι ίδια µε τα προβλήµατα των άλλων ανθρώπων.  

 

7. Η µειονεκτική θέση της γυναίκας στην εργασία 

Το θέµα «επιχειρηµατικότητα» αποτελεί ένα από τα πλέον σηµαντικά στον 

σχεδιασµό πολιτικής για προώθηση της απασχόλησης. Σε επίπεδο πολιτικής, παρα-

τηρείται έξαρση του ενδιαφέροντος για την αντιµετώπιση της περιορισµένης συµµετο-

χής των γυναικών στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στόχο αποτελεί η λήψη µέτρων 

για τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση των γυναικών στο ξεκίνηµα µιας επιχείρησης.  

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 παραγω-
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γής και της γιγάντωσης των επιχειρήσεων, ήρθε η σειρά τους να προχωρήσουν σε 

περισσότερο δυναµικές και υπεύθυνες δραστηριότητες, όπως είναι και οι επιχειρηµατι-

κές. Η συµµετοχή της γυναίκας επιχειρηµατία ενισχύθηκε από τη µορφή της νέας 

τεχνολογίας που µείωσε τον αριθµό των ενδιάµεσων τεχνικών στελεχών και από την 

αλµατώδη ανάπτυξη του τοµέα παροχής υπηρεσιών. 

Πληθώρα εµπειρικών µελετών που πραγµατοποιήθηκαν, αναφέρουν ότι 

στο µέγεθος της γυναικείας επαγγελµατικής απασχόλησης επιδρούν, τόσο ενδογενείς 

παράγοντες, όπως επίπεδο εκπαίδευσης, βαθµός εξειδίκευσης, κοινωνική προέλευση, 

θέση στο επάγγελµα κ.λπ., όσο και εξωγενείς παράγοντες, όπως συνθήκες της αγο-

ράς εργασίας, αριθµός και ηλικία παιδιών των γυναικών, αντιλήψεις, νοοτροπίες και 

στερεότυπα που επικρατούν στην κοινωνία.  

Οι νέες γυναίκες στην Ελλάδα, µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, αρχί-

ζουν σταδιακά να καταλαµβάνουν επιτελικές θέσεις και σύµφωνα µε δειγµατοληπτική 

έρευνα, το 15% των ελληνικών επιχειρήσεων διοικείται πλέον από γυναίκες. Το πρό-

βληµα είναι ότι η ελληνική κοινωνία δύσκολα αναγνωρίζει την επαγγελµατική επιτυχία 

των γυναικών151.  

Η θέση της εργαζόµενης Ελληνίδας δεν έχει ακόµα πλήρως καθοριστεί στα 

σηµερινά κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα του ελληνικού χώρου. Εξακολουθούν να 

υπάρχουν πολλές αµφισβητήσεις ως προς τις ικανότητές της, την αξία της, καθώς και 

τη συµµετοχή της στην παραγωγή. Το πιο σηµαντικό είναι ότι η ίδια αµφιβάλλει. Αίτηµα 

και στόχος της: να απελευθερωθεί από τα πατροπαράδοτα δεσµά, τις ταπεινωτικές 

διακρίσεις και τη ντροπή ότι είναι γυναίκα. Όµως, πάνω απ’ όλα να ελευθερωθεί από 

τον ίδιο της τον εαυτό, που είναι δεµένος µε προλήψεις, προκαταλήψεις, συνήθειες, και 

ύστερα να θέσει το πρόβληµά της και να προσπαθήσει να γίνει αντιληπτό από τους 

συνανθρώπους της. 

Πρόβληµά της, η οικονοµική και επαγγελµατική επανεκτίµηση της γυναι-

κείας εργασίας. Ακόµα, ποιο είναι το πνευµατικό της επίπεδο και πώς µπορεί η γυ-

ναίκα να το ανεβάσει περισσότερο. Ποιοι είναι οι στόχοι της, τί έχει πετύχει µέχρι τώρα, 

που µπορεί να φτάσει και αν έχει ανάλογα προσόντα µε τον άνδρα. 

Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσµο, δε συµµετέχουν σε 

όλους τους τοµείς της επαγγελµατικής δραστηριότητας, ούτε σε όλη την κλίµακα της 

ιεραρχίας, κι αυτό είναι εναντίον της κοινωνίας που απασχολεί κατά κύριο λόγο άν-

δρες, γιατί δε θεωρεί τη γυναίκα ικανή, ενώ η γυναίκα είναι εκείνη που γεννά και µεγα-
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λώνει τους αυριανούς πολίτες, τους κυβερνήτες της χώρας που θα θεσπίσουν διατά-

ξεις για να εξακολουθούν να κρατούν δέσµια των ανδρικών προκαταλήψεων τη γυ-

ναίκα. 

Έτσι, πολλές φορές οι γυναίκες, εξαντλούν τη δράση και τις ικανότητές 

τους, σε εργασίες που τους φέρνουν ανία, πλήξη, αδιαφορία και µαρασµό. Πρόκειται 

για εργασίες που δεν διαθέτουν κανένα κοινωνικό γόητρο, είναι κακοπληρωµένες, 

κουραστικές και πολλές φορές και επικίνδυνες.  

Παρ’ όλα αυτά διαµορφώνεται µια νέα οικονοµική κατάσταση που οδηγεί 

σε άριστες µελλοντικές προβλέψεις, αφού µε τη συµµετοχή της γυναίκας στο εργατικό 

δυναµικό, οδηγηθήκαµε σε ανάπτυξη και πρόοδο. Ο αριθµός των γυναικών που ει-

σέρχονται στην αγορά εργασίας προσδιορίζει τη δοµή της οικονοµίας µε δύο κυρίως 

τρόπους: α) Με την αύξηση του εργατικού δυναµικού και άρα των αποθεµάτων για 

οικονοµική ανάπτυξη και β) Με την στήριξη κλάδων στους οποίους οι άνδρες απο-

φεύγουν να εισέλθουν ή από τους οποίους αποχωρούν.152 

Αλλά και η ίδια ωφελήθηκε. Ανέβηκε κοινωνικά και πνευµατικά, κατανοώ-

ντας όλο και περισσότερο και καλύτερα το ρόλο της στην κοινωνία, καθώς επίσης 

νιώθει την ανάγκη να αγωνιστεί για την κατάργηση των διακρίσεων εις βάρος της και 

για την ανάπτυξη της χώρας της. 

Τελευταία, συντελείται κάποια πρόοδος. Κυρίως οι νεώτεροι, αντιλαµβάνο-

νται περισσότερο ότι είναι σωστό, να υπάρξει ένας δίκαιος καταµερισµός µέσα στην 

οικογένεια, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή της λειτουργία και να δίνεται η δυνατότητα 

στη γυναίκα να προχωρήσει στην επαγγελµατική της δραστηριότητα. 

Επίσης, αισιόδοξο είναι ότι, χρόνο µε το χρόνο, όλο και πιο πολλά κορίτσια 

εισάγονται στις πανεπιστηµιακές σχολές. Η αναλογία επιστηµόνων γυναικών είναι µία 

στους τέσσερις άνδρες. Η µόρφωση και η ειδίκευση θα φέρουν την κοινωνική της κα-

θιέρωση.  

 

8. Φύλο και απασχόληση 

Μπορεί σε όλους τους πολιτισµούς είτε αυτοί αφορούν την Αρχαία Ελ-

λάδα, είτε την Κίνα, είτε την Ινδία, είτε τη Ρώµη, είτε το Βυζάντιο, είτε το Μεσαίωνα, είτε 

την Αναγέννηση να «έλαµψαν» και κάποιες γυναικείες προσωπικότητες να γέµισαν 

κάποιες σελίδες του βιβλίου της ιστορίας, όµως, η αλήθεια είναι, ότι αυτές οι γυναικείες 

µορφές είναι τόσο λίγες που δεν κατόρθωσαν να ανατρέψουν το παγκόσµιο καθε-
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στώς της ανισότητας των δύο φύλων.  

Για πολλούς αιώνες, οι άνθρωποι πίστευαν πως είναι µοιραίο η γυναίκα να 

βρίσκεται σε µειονεκτική θέση, αφού προορίζεται από την ίδια τη φύση για την ανα-

παραγωγή και συνεπώς δεν έχει τις σωµατικές και πνευµατικές δυνατότητες που απαι-

τούν η δηµόσια ζωή, η επιστήµη και οι επιχειρήσεις. 

Στη σηµερινή εποχή όµως, οι ανάγκες της παραγωγής έφεραν κάποιες αλ-

λαγές. Η γυναίκα δε µένει στο σπίτι (µία στους τρεις εργαζόµενους είναι γυναίκα), 

συµµετέχει στην παραγωγή, αλλά οι κοινωνικές διακρίσεις στα δύο φύλα, η ανισότιµη 

µεταχείριση στη µόρφωση και στη δουλειά, η ανειδίκευτη εργασία της γυναίκας δεν 

παύουν σήµερα και δε θα πάψουν για πολύ καιρό ακόµα να αποτελούν µία θλιβερή 

πραγµατικότητα.  

Η κοινωνική ανισότητα των δύο φύλων, καθώς και οι ειδικότερες µορφές µε 

τις οποίες αναπαράγονται οι «γυναικείες» και οι «ανδρικές» εργασίες, είναι αρκετά 

γνωστές σε ό,τι αφορά τα περιεχόµενα και τις συνέπειές τους. Τόσο απέναντι στις 

σπουδές και την εξειδίκευση όσο και απέναντι στις δυνατότητες εργασίας ή κοινωνικής 

ανόδου, η θέση των γυναικών είναι (και προβλέπεται να είναι) δυσµενέστερη από 

εκείνη των ανδρών. 

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε 

παγκόσµιο επίπεδο για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς 

της ζωής, εν τούτοις αυτό δεν έχει επιτευχθεί µέχρι σήµερα σε καµιά χώρα του κόσµου.  

Οι εργασίες που οι γυναίκες επιλέγουν ή αναγκάζονται να κάνουν έξω από 

το σπίτι, τόσο σε παλαιότερες εποχές όσο και σήµερα, ιεραρχούνται και αξιολογού-

νται µε κριτήρια διαφορετικά απ’ ότι για τους άνδρες που κάνουν την ίδια εργασία. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η γυναικεία συµβολή στην παραγωγή συνεχώς να υποβαθ-

µίζεται µε αποτέλεσµα η παραδοσιακή σχέση µεταξύ ανειδίκευτων ατόµων διαφορετι-

κού φύλου να αντικατασταθεί από τη σχέση µεταξύ «ειδικευµένου» άνδρα και «ανειδί-

κευτης» γυναίκας.153 

Οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών αφορούν: διακρίσεις στην αµοιβή, 

στους κλάδους που απασχολούνται και στις εργασίες που κάνουν. Τα επαγγέλµατα 

που είναι «βοηθητικά» και έχουν κάποια υπευθυνότητα ή έχουν χαρακτήρα ρουτίνας 

αλλά δεν προσφέρουν καµιά προώθηση ή εξέλιξη, παραµένουν στις γυναίκες. Ενώ τα 

επαγγέλµατα που αποδίδουν λεφτά ή προνόµια παραµένουν στα χέρια των ανδρών.  

Επίσης, όλες οι ανώτερες και σηµαντικές θέσεις είναι για τους άνδρες, για 
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τις γυναίκες προβλέπονται εργασίες δευτερεύουσας σηµασίας όπως και άλλες που 

παρέχουν τις κατώτερες αµοιβές, έχουν λιγότερη επαγγελµατική ασφάλεια, µικρότερες 

δυνατότητες προαγωγής και εξέλιξης και που δεν απαιτούν εξειδίκευση. Αυτό την µει-

ώνει σαν άνθρωπο και σαν εργαζόµενο άτοµο. Πρόκειται για το ζήτηµα των χειρότε-

ρων συνθηκών εργασίας που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες, συνθηκών στις οποίες πε-

ριλαµβάνεται η µειωµένη δυνατότητα επαγγελµατικής προόδου, προαγωγής. 

Μπορούµε µάλιστα να ισχυρισθούµε ότι η συχνότητα προαγωγής τους 

µειώνεται όσο η επαγγελµατική βαθµίδα είναι ανώτερη. Λαµπρό παράδειγµα αποτελεί 

η Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, που προσελκύει µεγάλο αριθµό γυναικών υψηλής 

µόρφωσης. Όπως προκύπτει από στατιστικές του Υπ. Προεδρίας, ενώ οι γυναίκες 

αποτελούν ήδη από την δεκαετία του 1970 πάνω από το 1/3 των εργαζοµένων στις 

∆ηµόσιες Υπηρεσίες, το ποσοστό των γυναικών παραµένει κάτω του 5% µεταξύ των 

Γεν. ∆ιευθυντών.  

Η εισοδηµατική ανισότητα που επικρατεί µεταξύ των ανδρών και των γυναι-

κών, δεν εµφανίζεται µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, µεταξύ των οποίων 

είναι και η Αυστραλία. Σε µία αυστραλιανή αγροτική κοινότητα, εξετάζεται η οικονοµική 

ανισότητα µεταξύ των ανδρών και των γυναικών, η οποία βιώνεται σε µεγάλο βαθµό 

από τις γυναίκες. Οι εισοδηµατικές συγκρίσεις στους άνδρες και στις γυναίκες, µέλη 

του πληρωµένου εργατικού δυναµικού, φαίνεται να επιβαρύνει κατά πολύ τις γυναίκες. 

Το εισόδηµα των συγκεκριµένων γυναικών παρουσιάζεται κατώτερο από το αντί-

στοιχο των ανδρών καθώς επίσης οι γυναίκες µε τα ίδια προσόντα µε τους άνδρες, 

κερδίζουν πολύ λιγότερα χρήµατα. 

Όσο πιο παραδοσιακή είναι µια κοινωνία, τόσο πιο έντονη η διαφοροποί-

ηση της απασχόλησης σε ανδρική και γυναικεία. Η διαφοροποίηση αυτή σηµαίνει την 

συγκέντρωση των γυναικών σε ορισµένους κλάδους απασχόλησης, στους οποίους 

και αποτελούν την πλειονότητα.  

Η χώρα µας εξακολουθεί να εµφανίζει ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά 

γυναικείας απασχόλησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε µια απόκλιση άνω των 

10 ποσοστιαίων µονάδων του µέσου κοινοτικού όρου (περίπου 44% έναντι 55% των 

άλλων µελών). 

Ταυτόχρονα, οι ανισότητες λόγω φύλου, είναι εµφανείς σε όλο το εύρος 

της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης της χώρας, ενώ ιδιαίτερα στην 

αγορά εργασίας, στην επιχειρηµατικότητα καθώς και στη συµµετοχή των γυναικών 

στα κέντρα λήψης των αποφάσεων της χώρας, οι ανισότητες αποκτούν ακόµη µεγα-
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λύτερες διαστάσεις. 

Οι διακρίσεις λόγω φύλου, αναπαράγουν φαινόµενα αποκλεισµού και 

φτώχειας, τα οποία οδηγούν στην κοινωνική περιχαράκωση και στην αποκοπή από 

τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της χώρας, ενός µεγάλου τµήµατος του γυναι-

κείου πληθυσµού, µε οδυνηρά για αυτό αποτέλεσµα154.  

Από τον 19ο αιώνα και ιδιαίτερα τον 20ο αιώνα γίνονται τεράστια βήµατα, 

µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν οι όροι για σηµαντικές προσπάθειες για ισότητα 

στις σχέσεις των δύο φύλων. Μέχρι τα µέσα του περασµένου αιώνα οι άνδρες είχαν 

το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Εκείνοι µόνο µπορούσαν να αποκτούν, να 

κληροδοτούν και να κληρονοµούν περιουσίες. 

Μετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο και τη βιοµηχανική επανάσταση, µε 

την έξοδο της γυναίκας από το σπίτι, αρχίζουν οι µεγάλες αλλαγές. Η βιοµηχανική 

ανάπτυξη µειώνει τη σηµασία της αντρικής µυικής υπεροχής. Η γενίκευση της εκπαί-

δευσης καταρρίπτει το µύθο της πνευµατικής κατωτερότητας της γυναίκας και η αµει-

βόµενη επαγγελµατική απασχόλησή της αρχίζει να της δηµιουργεί την αίσθηση της 

ανεξαρτησίας. 

Η εργασία της γυναίκας έξω από το σπίτι φέρνει αλλαγές στη στάση του 

άνδρα και στη θέση της γυναίκας. Η γυναίκα, αφού κατάκτησε το δικαίωµα να εργα-

στεί και διαρκώς να απλώνεται σε επαγγέλµατα, που θεωρούνταν καθαρά ανδρικά, 

τώρα πια δε ζητά να εργάζεται, αλλά και διεκδικεί το δικαίωµα της σταδιοδροµίας, της 

φιλοδοξίας να διακριθεί, να δηµιουργήσει. 

Οι γυναίκες διεκδικούν ολοένα και περισσότερη ελευθερία. Με την παρου-

σία τους στην αγορά εργασίας, η γυναικεία εργατική δύναµη έχει γίνει «ορατή», από 

«αόρατη» και δευτερεύουσα που ήταν, αφού κάποιοι κλάδοι της οικονοµίας, κάποιες 

θέσεις εργασίας και κάποια επαγγέλµατα, καθίστανται πλέον γυναικεία. Οι άνδρες, 

ενώ λογικά δέχονται την ισότητα ψυχολογικά νιώθουν απειληµένοι. 

Οι γυναίκες µάχονται για περισσότερη ισότητα και οι άνδρες απωθούν αυ-

τήν την καινούρια τάση υπεροχής της γυναίκας. Οι γυναίκες µε συσσωρευµένη πικρία 

αιώνων, πολλές φορές δηµιουργούν την εντύπωση ότι δεν µάχονται για ισότητα, 

αλλά για επιβολή και οι άνδρες νιώθουν απειληµένοι και ανασφαλείς.  

Η γυναίκα, χρόνο µε το χρόνο, ξεπερνά τις διάφορες δυσκολίες και ενδυ-

ναµωµένη βαδίζει για να ολοκληρώσει τους στόχους της. Η σηµερινή Ελληνίδα αι-

σθάνεται απελευθερωµένη, έτοιµη να «βρει τον εαυτό της», να στηριχτεί µόνο στον 
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εαυτό της, και αγωνίζεται να βρει το δρόµο της µέσα από δυσκολίες και διακρίσεις 

που την αφορούν. Η προσπάθειά της είναι να ξεπεράσει τη µειονεκτική θέση, που την 

ξεχωρίζει από τον άνδρα και αφού γίνει ισότιµη µε εκείνον να διεκδικήσει τις ίδιες ευκαι-

ρίες, για την περαιτέρω έξέλιξή της στην επαγγελµατική της σταδιοδροµία. Σ’ αυτό 

έχουν πειστική θέση οι οικονοµικοί λόγοι. Για να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις ανάγκες 

διαβιώσεώς της ή να συνεισφέρει στην οικογένεια, προκειµένου να ανακουφίσει το 

σύζυγο από οικονοµικό αδιέξοδο.  

Ακόµα, εργάζεται για την κατοχύρωση της αξιοπρέπειάς της, που εξασφα-

λίζεται µε την κοινωνική και οικονοµική ανεξαρτησία. Πολλές γυναίκες µε την επαγγελ-

µατική απασχόληση, ικανοποιούν τις φιλοδοξίες για την πραγµάτωση της προσωπι-

κότητάς τους, που ολοκληρώνει η πολύπλευρη συµµετοχή τους σε όλους τους τοµείς 

της ανθρώπινης δραστηριότητας.155 

Η επιθυµία της γυναίκας να ολοκληρώσει την προσωπικότητά της είναι 

συγχρόνως και η αναζήτηση αναγνώρισης από την κοινωνία του αντικειµενικού-επι-

διωκόµενου ρόλου της γυναίκας του ισότιµου µε τον ανδρικό. 

Με ισοτιµία στις ευκαιρίες και ισότητα µε τον άνδρα, η γυναίκα: 

• µπορεί να αποφασίσει να µορφωθεί, να σπουδάσει ή ν’ αναδειχθεί στην εργα-

σία της, αντί να είναι µόνο µητέρα 

• µπορεί να αποφασίσει να ακολουθήσει η ίδια µια καριέρα, αντί να προωθεί τον 

άνδρα της να κάνει καριέρα και να υποτάσσεται σε αυτόν. 

Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 1985, οι γυναίκες έπαιρναν το 74% της 

αµοιβής των ανδρών συναδέλφων τους στο λιανικό εµπόριο, το 74% στη βιοµηχανία 

ως εργάτριες, το 64% ως υπάλληλοι, το 74% στη βιοµηχανία υφαντικών ειδών ως ερ-

γάτριες και το 68% ως υπάλληλοι. Το 1988 και µε βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η αµοιβή 

των γυναικών στο λιανικό εµπόριο ήταν 76% και στη βιοµηχανία το 67% (αύξηση δη-

λαδή της τάξης του 2-3%), ενώ στη βιοµηχανία υφαντικών ειδών η αµοιβή των εργα-

τριών είχε φθάσει το 85% των ανδρών (αύξηση 11%).156 

Οι σύγχρονες γυναίκες ζητούν την απελευθέρωσή τους από τα οικογενει-

ακά και κοινωνικά δεσµά, που τους επιβάλλουν οι υπάρχουσες κοινωνικοοικονοµικές 

δοµές της πολιτείας τους. Την ζητούν, όπως ο κάθε καταπιεζόµενος και ανελεύθερος 

άνθρωπος που έχει ανάγκη να απελευθερωθεί από τα καταπιεστικά κοινωνικά στοι-

χεία. Θέλουν να βγουν έξω από το σπίτι, να ζήσουν τη ζωή της παραγωγικής διαδι-

κασίας, δουλεύοντας µε άλλους ανθρώπους, να δουν και να γνωρίσουν τον κόσµο, 

                                                           
155 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Μ., 2003, «Γυναίκα και Απασχόληση. ∆έκα Ζητήµατα», εκδόσεις Gutenberg, σ. 43-44 
156 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Μ., 2003, «Γυναίκα και Απασχόληση. ∆έκα Ζητήµατα», εκδόσεις Gutenberg, σ. 46 
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ν’ αλλάξουν καθήκοντα και να αποκτήσουν επιτέλους οικονοµική ανεξαρτησία που 

τόσα χρόνια αγωνίζονται γι’ αυτήν. Να µην εξαρτάται η παραµικρή τους κίνηση από 

το πορτοφόλι του άνδρα. Να αποκτήσουν την αυτονοµία τους, να γίνουν µε λίγα λό-

για κι αυτές «άνθρωποι».  

Σήµερα οι γυναίκες αποτελούν µία µεγάλη δύναµη και οργανώνονται γύρω 

από τα προβλήµατα που τις αφορούν και που χαρακτηρίζουν την κοινωνική τους 

θέση. Σ’ ένα µεγάλο βαθµό έχει αποκατασταθεί νοµικά η ισοτιµία ανάµεσα στα δύο 

φύλα και ζούµε τα αποτελέσµατα αυτής της µεγάλης αλλαγής και τις συνέπειές της 

στην κοινωνική και την προσωπική ζωή. 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
157 ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ Μ., 2003, «Γυναίκα και Απασχόληση. ∆έκα Ζητήµατα», εκδόσεις Gutenberg, σ. 47-48 
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Πηγή: Κ.Ε.Θ.Ι Έρευνα 2003 

 

8.1. Ανισότητες των φύλων στην απασχόληση 

∆ιακρίσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών στον τοµέα της απασχόλησης 

υπήρχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζουν να υπάρχουν παρά τις προ-

σπάθειες του φεµινιστικού κινήµατος εδώ και περίπου έναν αιώνα. Οι διαφορές που 

υφίστανται αφορούν τόσο στους βασικούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας 

όσο και στις θέσεις που κατέχουν οι άνδρες ή οι γυναίκες εργαζόµενοι στην επιχεί-

ρηση ή στον κλάδο τους. Οι τελευταίες στατιστικές δείχνουν ότι τα ετήσια ποσοστά 

απασχόλησης των αντρών µειώνονται συνεχώς, σε αντίθεση µε αυτά των γυναικών 

που αυξάνονται µε φθίνοντα ρυθµό όµως. Ωστόσο, τα ποσοστά απασχόλησης των 

αντρών παραµένουν πολύ υψηλότερα από αυτά των γυναικών. Αντίθετα, η γυναικεία 

απασχόληση ως προς το ετήσιο επίπεδο φαίνεται περισσότερο σταθεροποιηµένη 

από αυτή των αντρών. 

Ο πρωτογενής τοµέας απασχολεί στις µέρες µας το µικρότερο ποσοστό 

εργαζοµένων σε σχέση µε τους άλλους τοµείς. Αναλυτικότερα, τα ποσοστά των γυ-

ναικών γι’ αυτό τον τοµέα είναι µικρότερα από αυτά των αντρών. Ωστόσο, η διαφορά 

τους δεν είναι τόσο µεγάλη , όπως συµβαίνει στο δευτερογενή τοµέα. 

Ο δευτερογενής τοµέας ανδροκρατείται και µάλιστα το ποσοστό των 

αντρών που απασχολούνται σε αυτό τον τοµέα αγγίζει το 80% του συνόλου των 

απασχολουµένων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι ο αριθµός των γυναικών 

σταδιακά αυξάνει, ενώ αυτός των αντρών µειώνεται. 

Στον τριτογενή τοµέα µόνο τρεις κλάδοι του συνεισφέρουν ουσιαστικά στη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και αυτοί είναι το εµπόριο, οι τράπεζες και οι λοι-
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πές υπηρεσίες. Σε αυτόν τον τοµέα παρατηρείται αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών 

και µειωµένη εισροή των αντρών, γεγονός που οφείλεται και στη συνεχή αναβάθµιση 

του εκπαιδευτικού επιπέδου των γυναικών. 

Ωστόσο, τα µικρά ποσοστά των απασχολούµενων γυναικών στον πρωτο-

γενή και δευτερογενή τοµέα οφείλεται και στις ανεπίσηµες µορφές απασχόλησης που 

συναντούνται σε όλο το φάσµα της οικονοµικής δραστηριότητας. Η ύπαρξη µικρών 

οικογενειακών επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα ευνοεί την άµισθη και µη καταγεγραµ-

µένη εργασία των γυναικών. Επίσης, η εποχικότητα, χαρακτηριστικό της γεωργίας ευ-

νοεί αυτή την κατάσταση. Τέλος, σε ορισµένους τοµείς µεταποίησης, η ανάθεση 

υπεργολαβιών σε άτυπα οικιακά εργαστήρια είναι ακόµη ένα στοιχείο που επιβαρύνει 

αυτή την κατάσταση. Συνεπώς, είναι φανερό ότι η συµµετοχή των γυναικών δεν έχει 

καµία σχέση µε τα στατιστικά στοιχεία. Υπάρχει το πρόβληµα της ανισότητας των φύ-

λων αλλά τα πράγµατα δεν είναι τόσο τραγικά, όσο δείχνουν. 

Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι εργοδότες ανάµεσα σε έναν άντρα και 

µια γυναίκα, φυσικά θα προτιµήσουν εκείνον µε τις λιγότερες απαιτήσεις. Εκείνος που 

έχει τις λιγότερες απαιτήσεις στην περίπτωση µας είναι ο άντρας. Μια γυναίκα που θέ-

λει να συνδυάσει την επαγγελµατική της σταδιοδροµία µε τις οικογενειακές της υπο-

χρεώσεις και να αντεπεξέλθει και στα δύο εξίσου καλά δικαιούται άδειες τοκετού, επί-

δοµα γέννας, ελαστικό ωράριο εργασίας, περισσότερες άδειες µε αποδοχές και γονι-

κές άδειες, γεγονός που δε συµφέρει τον εργοδότη. Επιπρόσθετα, στατιστικές δείχνουν 

ότι οι άντρες εργάτες είναι περισσότερο αφοσιωµένοι στην εργασία σε σύγκριση µε 

τις γυναίκες, αφού οι πρώτοι δεν έχουν µε κάτι άλλο να ασχοληθούν. 

Γι΄ αυτό το λόγο τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι ο δηµόσιος τοµέας είναι 

ο πιο σηµαντικός εργοδότης των γυναικών, αφού είναι ο εργοδότης που προωθεί και 

εφαρµόζει τη νοµοθεσία ίσων ευκαιριών υπέρ των γυναικών. 

Αν και ο διαχωρισµός γυναικείων και αντρικών επαγγελµάτων δεν υφίστα-

ται πλέον, ωστόσο φαίνεται ότι τόσο οι άντρες , όσο και οι γυναίκες δείχνουν προτί-

µηση σε ορισµένα επαγγέλµατα. Επίσης, ακόµα και αν βρίσκονται στο ίδιο κλάδο άν-

δρες και γυναίκες ακολουθούν διαφορετικό είδος εργασιών. Ανισότητες υπάρχουν, 

επίσης, και σε ορισµένα επίπεδα της επαγγελµατικής ιεραρχίας. Οι διευθυντικές θέσεις 

υπεραντιπροσωπεύονται από τον αντρικό πληθυσµό, µε ποσοστό διπλάσιο αυτών 

των γυναικών, ενώ στην κατηγορία «Ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη», οι 

γυναίκες απουσιάζουν. Τέλος, τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες κατάφεραν να αυξή-

σουν τη συµµετοχή τους στην απασχόληση εξαιτίας της βελτίωσης του εκπαιδευτικού 
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επιπέδου τους. Έτσι, στον παρακάτω πίνακα διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες που έχουν 

στην κατοχή τους πτυχίο ή διδακτορικό δίπλωµα απορροφούνται γρήγορα και εύκολα 

στην αγορά εργασίας, σε αντίθεση µε τους άντρες των οποίων τα ποσοστά απασχό-

λησης τους είναι χαµηλότερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  Άνεργοι  Απασχολούµενοι  Άνεργες  Απασχολούµενες  

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος  1,6 1,6 0,9 1,8% 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών  10,3 14,6 12,0 21,0% 

Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.Επαγ. Εκπαί-

δευσης  

17,4 13,7 22,5 18,8% 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης  35,0 34,0 39,1 30,1% 

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαίδευσης  15,8 12,9 10,3 7,8% 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού  19,1 22,2 14,9 19,3% 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού  0,3 0,7 0,2 0,8% 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο  0,4 0,4 0,2 0,5% 

Σύνολο  100,0 100,0 100,0 100,0% 

Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, Β' Τρίµηνο 2008 
 

Τέλος, όσον αφορά την ανεργία των δύο φύλων, είναι προφανές ότι αυτή 

των γυναικών είναι υψηλότερη από εκείνη των αντρών και µάλιστα σχεδόν η διπλάσια. 

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σηµειώνεται αύξηση στους περισσότερους 

τοµείς της οικονοµίας, η ανεργία των γυναικών εξακολουθεί να είναι διπλάσια από 

εκείνη των ανδρών. Το 63% του συνολικού άνεργου πληθυσµού είναι γυναίκες, ενώ το 

37% είναι άνεργοι άνδρες. Επιπλέον, οι γυναίκες δοκιµάζονται περισσότερο από τη 

µακροχρόνια ανεργία σε σύγκριση µε τους άντρες, γεγονός, που οφείλεται είτε στην 
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άρνηση της γυναίκας να εργαστεί, γιατί δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στο διττό ρόλο της 

είτε στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν εργασίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες των γυ-

ναικών είτε για λόγους κοινωνικούς λόγω της νοοτροπίας που θέλει τη γυναίκα στο 

σπίτι και τον άντρα να δουλεύει και να φέρνει τα λεφτά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 
 

 Ποσοστό 

Άνδρες 37 % 

Γυναίκες 63 % 

Σύνολο 100% 

Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, Β' Τρίµηνο 2008 

 

9. «Χωριστικότητα» των επαγγελµάτων ανδρών και γυναικών 

Σήµερα οι γυναίκες εισέρχονται στην αγορά εργασίας µε ραγδαίους ρυθ-

µούς. Κατά µέσο όρο, οι γυναίκες αποτελούν πάνω από το 50% του εργατικού δυνα-

µικού στα ανεπτυγµένα κράτη. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι τα κράτη που είχαν τα 

υψηλότερα ποσοστά γυναικών στο εργατικό τους δυναµικό από το 1960 και µετά (και 

γενικότερα από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο) είναι σήµερα τα πιο προηγµένα (από 

οικονοµική και τεχνολογική άποψη) κράτη. Στην Ιαπωνία, το 53% του εργατικού δυνα-

µικού το 1960 και το 49% το 1998 ήταν γυναίκες. Στις Η.Π.Α., τα αντίστοιχα ποσοστά 

ήταν 38% το 1960 και 60% το 1998, στη Μεγάλη Βρετανία 39% το 1960 και 54% το 1998 

και στον Καναδά 30% το 1960 και 58% το 1998. 

Παρόλαυτά, η αγορά εργασίας εξακολουθεί, όπως προείπαµε ανωτέρω, 

να είναι διχοτοµηµένη µε βάση το φύλο, µε την έννοια ότι τα επαγγέλµατα διακρίνονται 

σε «αντρικά» και «γυναικεία». Τα γυναικεία επαγγέλµατα έχουν χαµηλότερες αποδοχές, 

λιγότερες ευκαιρίες για επαγγελµατική ανέλιξη και λιγότερο κοινωνικό κύρος από τa 

αντρικά επαγγέλµατα. Οι γυναίκες εργάζονται κυρίως σε ανειδίκευτες και ηµιανειδίκευ-

τες χειρωνακτικές εργασίες, ή σε χαµηλόβαθµες και χαµηλόµισθες υπαλληλικές θέσεις. 

Σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις (π.χ. διευθυντές τραπεζών, πρόεδροι εταιριών, διευ-

θύνοντες σύµβουλοι, κ.τ.λ.) και σε ελεύθερα επαγγέλµατα υψηλού κύρους (γιατροί, 

δικηγόροι, µηχανικοί, πανεπιστηµιακοί) βρίσκουµε λιγότερες γυναίκες από ότι 

άντρες158. 

Οι περισσότερες εργαζόµενες γυναίκες «διανέµονται» σε τέσσερις µεγάλες 

                                                           
158 ΤΣΑΟΥΣΗ Α., 2006, «Τα κοινωνικά προβλήµατα των γυναικών», εκδόσεις Πανεπιστήµιο Αθηνών-Τµήµα Μ.Ι.Θ.Ε., σ. 4 
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κατηγορίες απασχόλησης: (α) εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια και υγεία, (β) υπαλλη-

λικές θέσεις, (γ) πωλήσεις, και (δ) προσωπικές υπηρεσίες. Παραδείγµατα χαρακτηρι-

στικών «γυναικείων επαγγελµάτων» είναι νοσοκόµα, δασκάλα, γραµµατέας, υπάλλη-

λος, σερβιτόρα, µπαργούµαν, ξενοδοχοϋπάλληλος, αεροσυνοδός, καθαρίστρια, µο-

δίστρα, πωλήτρια, ταµίας σε σούπερ-µάρκετ, δακτυλογράφος, κοµµώτρια, κτλ. Αυτά 

τα επαγγέλµατα είναι συνήθως προεκτάσεις των παραδοσιακών ενδο-οικογενειακών 

ρόλων τους οποίους διαδραµατίζουν οι γυναίκες ως αποτέλεσµα της κοινωνικοποίη-

σής τους. ∆εν προξενεί έκπληξη το γεγονός ότι λίγο έως πολύ τα επαγγέλµατα αυτά 

σχετίζονται µε το σερβίρισµα, τη φροντίδα και την παροχή υπηρεσιών στους άλλους, 

φροντίζοντάς τους, καθαρίζοντάς τους, προσέχοντάς τους – εργασίες που οι γυναί-

κες παραδοσιακά προσφέρουν µέσα στο σπίτι τους. 

Κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες «συνωστίζονται» σε 

χαµηλόµισθα και χαµηλού κύρους επαγγέλµατα είναι οι ακόλουθοι: 

(1) Επειδή τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες συνεχίζουν να κοινωνικοποι-

ούνται µαθαίνοντας την παραδοσιακή κατανοµή ρόλων (άντρας = προµηθευτής και 

γυναίκα = νοικοκυρά) και την παραδοσιακή διάκριση του χώρου σε ιδιωτικό (οίκος)-

γυναικείο και δηµόσιο (αγορά)-ανδρικό, τα καθήκοντα της οικιακής απασχόλησης και 

της φροντίδας των παιδιών δεν κατανέµονται ισότιµα ανάµεσα στα δύο φύλα. Μολο-

νότι το Οικογενειακό ∆ίκαιο σε όλα τα σύγχρονα προοδευµένα κράτη επιτάσσουν την 

πλήρη ισότητα των δύο φύλων µέσα στην οικογένεια, οι οικιακές εργασίες και η φρο-

ντίδα των παιδιών εξακολουθούν να είναι η πρωταρχική ευθύνη των γυναικών (όπως 

δείχνουν οι σχετικές κοινωνιολογικές έρευνες). Αυτό απορροφά πολύ µεγάλο µέρος 

από τον χρόνο και την ενεργητικότητα των γυναικών, αφήνοντάς τους έτσι λιγότερα 

περιθώρια να αναζητήσουν επαγγελµατικές ευκαιρίες, να συναγωνιστούν µε τους 

άντρες επί ίσοις όροις για µια θέση στην αγορά εργασίας και για να εξασφαλίσουν 

την οικονοµική τους ανεξαρτησία (και συνακόλουθα τη δύναµη και την επιρροή τους 

στο κοινωνικό σύνολο).159 

(2) Μολονότι τα περισσότερα νοµικά εµπόδια για την απασχόληση των γυ-

ναικών έχουν καταρριφθεί και παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερες επι-

δόσεις από τους άντρες στις σπουδές τους, εξακολουθεί να υπάρχει µεγάλη προκα-

τάληψη και άνιση µεταχείριση από τους εργοδότες (σχετικά µε το ποια επαγγέλµατα 

είναι κατάλληλα για γυναίκες, πώς πρέπει να µεταχειρίζεται ένας εργοδότης µια εργα-

ζόµενη γυναίκα, πώς πρέπει να εφαρµόζονται τα νοµικά δικαιώµατα των εγκύων γυ-
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ναικών, κ.τ.λ.). 

(3) Η έλλειψη επαρκών και προσιτών στο µέσο εισόδηµα παιδικών σταθµών 

και άλλων χώρων φύλαξης βρεφών και νηπίων, εξωθεί συνήθως τις γυναίκες να επι-

λέξουν τη µερική απασχόληση (π.χ. το 80% του µερικώς απασχολούµενου εργατικού 

δυναµικού στην Ε.Ε. είναι γυναίκες). 

(4) Πολλές γυναίκες διακόπτουν τη καριέρα τους για να αποκτήσουν και να 

αναθρέψουν τα παιδιά τους. Μολονότι η σύγχρονη εργατική νοµοθεσία προβλέπει 

την παροχή άδειας τοκετού και γονεϊκής άδειας (που δικαιούται είτε ο πατέρας είτε η 

µητέρα), αυτά τα µέτρα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζόµενων 

µητέρων (για παράδειγµα, σε πολλές χώρες, οι άδειες αυτές είναι άνευ αποδοχών, 

εποµένως στην πράξη πολλές γυναίκες δεν κάνουν χρήση αυτών, µολονότι τις δικαι-

ούνται). 

(5) Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, οι γυναίκες έχουν λιγό-

τερες ευκαιρίες για επαγγελµατική επιµόρφωση, άνιση πρόσβαση σε προγράµµατα 

επαγγελµατικής κατάρτισης και σηµαντικά λιγότερη (ή και ανύπαρκτη) υποστήριξη 

από τα επαγγελµατικά κι εργατικά συνδικάτα. Κατά συνέπεια, τα ποσοστά ανέργων 

γυναικών είναι υψηλά160. 

Οι διακρίσεις επιδρούν στη γυναικεία απασχόληση µε τρεις κυρίως τρό-

πους: (α) Αποθαρρύνουν την είσοδο γυναικών στην αγορά εργασίας, που λόγω των 

διακρίσεων, δεν µπορούν να καταλάβουν θέσεις ανάλογες προς τα προσόντα και τις 

φιλοδοξίες τους, και δεν αποδέχονται θέσεις κατώτερες. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες 

γυναίκες, που αποδέχονται συνειδητά ή ασυνείδητα τον υποβιβασµό αυτόν και εισέρ-

χονται στην αγορά εργασίας. (β) Ενισχύουν την τάση των γυναικών να θεωρούν την 

σταδιοδροµία ανδρική υπόθεση, και έτσι, να παραιτούνται εύκολα από αυτήν αλλά 

και να εξέρχονται από την αγορά εργασίας µε την πρώτη ευκαιρία. (γ) Καταδικάζουν 

σε επαγγελµατική στασιµότητα ή σε µειωµένη ανοδική κινητικότητα, και έτσι µειώνονται 

οι φιλοδοξίες των γυναικών, µε αποτέλεσµα παύουν να είναι δηµιουργικές, αδρανούν 

και στο τέλος αδιαφορούν.  

Η Ελληνίδα εποµένως, ζητώντας την απελευθέρωσή της στην εργασία, 

αντιµετωπίζει δύο µεγάλες δυσκολίες: το συναγωνισµό των ανδρών που δεν αφήνουν 

τις καλύτερες αµειβόµενες θέσεις, τις θέσεις-κλειδιά και τη φροντίδα του νοικοκυριού 

που δεν µπορεί να συµβιβάσει µε την επαγγελµατική της απασχόληση, ιδιαίτερα µε τα 

ελεύθερα επαγγέλµατα. Έτσι, η γυναίκα προσπαθεί να συνδυάσει δύο πράγµατα, για 
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να καταφέρει να αντιµετωπίσει τις νέες συνθήκες ζωής.  

Στόχος είναι να καταργηθεί η περιθωριοποίηση της Ελληνίδας από την οι-

κονοµική ανάπτυξη του τόπου και να της δοθεί η δυνατότητα να εργαστεί µε τα ίδια 

δικαιώµατα, αλλά και µε τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν και οι άνδρες, τόσο στον δη-

µόσιο τοµέα όσο και στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας. Η γυναίκα θα πρέπει να 

συµµετέχει µε τις ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες µε τους άνδρες σε όλα τα επίπεδα ιε-

ραρχίας και οργάνωσης της παραγωγής.  

 

10. Το χάσµα αµοιβών αντρών και γυναικών  

Οι διαφορές µισθών που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας, έχουν 

παρατηρηθεί στις αµοιβές ανδρών και γυναικών, λευκών και εγχρώµων και ατόµων 

που ανήκουν σε εθνικές ή θρησκευτικές µειονότητες. Σε χώρες µε ανοµοιογενή πλη-

θυσµιακή σύνθεση από άποψη θρησκείας, εθνότητας και φυλής όπως είναι οι ΗΠΑ, ο 

Καναδάς, η Αυστραλία και σε µικρότερο βαθµό οι χώρες της ∆υτικής Ευρώπης που 

δέχτηκαν πολλούς µετανάστες, το πρόβληµα της ανισότητας-οικονοµικής και κοινωνι-

κοπολιτικής των εθνικών και φυλετικών µειονοτήτων, είναι τόσο σηµαντικό όσο και το 

πρόβληµα της κοινωνικής και οικονοµικής ανισότητας των γυναικών. Στις ΗΠΑ οι πλη-

θυσµιακές οµάδες εναντίον των οποίων γίνονται διακρίσεις είναι οι γυναίκες, οι µαύ-

ροι και οι ισπανόφωνοι µετανάστες (κυρίως από το Μεξικό αλλά και από άλλες χώρες 

της Κεντρικής και της Νότιας Αµερικής).  

Ο Αµερικανός κοινωνιολόγος Λούις Ουίρθ (1945) όρισε τη µειονότητα «ως 

µια οµάδα προσώπων τα οποία εξαιτίας των φυσικών ή πολιτιστικών χαρακτηριστι-

κών τους, τα ξεχωρίζουν από τα άλλα µέλη της κοινωνίας στην οποία ζουν και τα µε-

ταχειρίζονται διαφορετικά και άνισα και τα οποία ως εκ τούτου θεωρούν τον εαυτό 

τους αντικείµενο συλλογικής διάκρισης εις βάρος τους»161. Η έννοια εποµένως της 

µειονότητας, συνδέεται µε µια διαφοροποίηση που οδηγεί σε διακρίσεις και σε ανισό-

τητες.  

Οι διακρίσεις αυτές, µπορούν να πάρουν τη µορφή χαµηλότερων αµοιβών 

για την ίδια ή ίσης αξίας εργασία, άνιση πρόσβαση στα διάφορα επαγγέλµατα, άνιση 

µεταχείριση στις προαγωγές και στην εξέλιξη στο επάγγελµα. και ποικίλες µορφές µη 

αγοραίας ή µη εργασιακής διάκρισης όπως π.χ. η άνιση επιβάρυνση των εργαζοµέ-

νων γυναικών µε τις οικογενειακές φροντίδες, οι άνισες ευκαιρίες εκπαίδευσης και 

επαγγελµατικής κατάρτισης, η άνιση συµµετοχή στη δηµόσια ζωή και στην πολιτική 
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κ.λ.π.  

Στους Τάιµς της Νέας Υόρκης (12 Σεπτεµβρίου 1976), δηµοσιεύτηκε µία στα-

τιστική του υπουργείου εργασίας της Αµερικής, που αναφέρει: «Στην Αµερική υπάρχει 

µεγάλη αύξηση του αριθµού των γυναικών που συµµετέχουν στην παραγωγή. Σε 

αυτό συντελούν οι αυξηµένες ανάγκες του κρατικοµονοπωλιακού καθεστώτος για 

φτηνή εργατική δύναµη, οι οικονοµικές ανάγκες της οικογένειας, καθώς και η επιθυµία 

των γυναικών για εργασία. Όµως, οι συνθήκες εργασίας των γυναικών, η ανεργία της 

νεολαίας (60%) πλήττει τους εργαζόµενους και ιδιαίτερα τους µαύρους και άλλες µειο-

νότητες. Το 48% των γυναικών στις ΗΠΑ, πάνω από 16 χρόνων, ψάχνουν να βρουν 

δουλειά ή δουλεύουν µε απαράδεκτες συνθήκες»162. 

Η πληρωµή µικρότερου ηµεροµισθίου στην γυναίκα, µικρότερου µισθού, 

δείχνει πόσο σκληρά εκµεταλλεύεται η οικονοµία τη συµβολή της γυναίκας στην πα-

ραγωγή.  

Οι διακρίσεις αυτές, οδηγούν στη διχοτόµηση της αγοράς εργασίας σε 

ανώτερες = ανδρικές εργασίες και κατώτερες = γυναικείες. Έτσι, οι γυναικείες εργασίες 

είναι υποβαθµισµένες, ακόµη κι όταν έχουν µεγάλη σηµασία για την οικονοµία της 

χώρας. Η διάκριση των εργασιών σε ανδρικές και γυναικείες, συνεπάγεται τον εγκλω-

βισµό των γυναικών σε εργασίες χαµηλού γοήτρου και αποδοχών. Είναι εποµένως 

λογικό, ο άνδρας ο οποίος απασχολείται σε πιο σύγχρονους κλάδους της βιοµηχα-

νίας, να έχει υψηλότερες αποδοχές από τη γυναίκα που περιορίζεται σε βιοµηχανίες, 

όπου οι επενδύσεις είναι λιγότερες και οι εφαρµογές της σύγχρονης τεχνολογίας πε-

ριορισµένες. 

Επιπρόσθετα, οι γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν σε κλάδους που παραδοσι-

ακά ήταν «ανδρικοί», µπορεί από τη µια να σηµαίνει µείωση των διακρίσεων εις βάρος 

τους, αλλά από την άλλη µπορεί να οδηγήσει στην υποβάθµιση των κλάδων αυτών 

και να αποµακρύνει τους άνδρες 

Οι τρεις κύριοι παραδοσιακοί τοµείς απασχόλησης των γυναικών είναι ο 

αγροτικός, η βιοµηχανία και οι υπηρεσίες. Η πλειονότητα των γυναικών εργάζεται 

στον τοµέα των υπηρεσιών (τοµέας υγείας, εκπαίδευσης) που είναι κατεξοχήν γυναι-

κείοι τοµείς. Η παρουσία τους στο δευτερογενή τοµέα είναι µικρή (µόνο το 17,0% απα-

σχολουµένων στη βιοµηχανία είναι γυναίκες). 

Οι γυναίκες στην Ελλάδα, παρόλες τις διαβεβαιώσεις για αντικειµενικά κρι-

τήρια, εξακολουθούν να καταλαµβάνουν τις κατώτερες βαθµίδες στην επαγγελµατική 
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κατάταξη και να συγκεντρώνονται σε ορισµένα επαγγέλµατα τα οποία ούτε ενδιαφέ-

ρον τους προσφέρουν ούτε επαρκείς αποδοχές. Και ενώ αυτή είναι η µορφή της γυ-

ναικείας πληρωµένης εργασίας στην αγορά εργασίας (των οικονοµικά ενεργών γυ-

ναικών), ένα σοβαρό ποσοστό γυναικών απασχολείται έξω από τα όρια της αγοράς 

εργασίας, διαµορφώνοντας την µη πληρωµένη εργασία, κυρίως στον οικογενειακό ή 

τον κοινωνικό τοµέα (συµβοηθούντα και µη αµειβόµενα µέλη της οικογένειας), ενώ 

ένα άλλο επιθυµεί τη µερική απασχόληση στα πλαίσια ενός ελαστικότερου ωραρίου 

εργασίας. 

Τα αίτια που ευνοούν την ανάπτυξη της µερικής απασχόλησης στο χώρο 

της γυναικείας εργασίας είναι ότι αυτή ανταποκρίνεται ευκολότερα στις εργασιακές 

ανάγκες εκείνων των γυναικών µε παράλληλες οικογενειακές υποχρεώσεις, λόγω της 

ελαστικότητας που παρουσιάζει η µερική απασχόληση και η δυνατότητα που παρέχε-

ται στις γυναίκες για πρόσβαση µε αυτόν τον τρόπο στην αγορά εργασίας, δεδοµέ-

νου του προβλήµατος της ανεργίας που αποκλείει σε αυτές τη δυνατότητα εργασίας 

πλήρους απασχόλησης. 

Η µεταποίηση αλλά και οι υπηρεσίες αποτελούν τους τοµείς της οικονοµι-

κής δραστηριότητας που αφορούν κυρίως τις γυναίκες µε µερική απασχόληση ενώ 

αυτές παραµένουν έξω από κάθε συνδικαλιστική δράση, είναι χαµηλά αµειβόµενες και 

µε ανύπαρκτη κοινωνική προστασία. Η διέξοδος όµως των γυναικών προς τη µερική 

απασχόληση αντί να τις απελευθερώνει, ενισχύει αφενός τον παραδοσιακό τους 

ρόλο και αφετέρου την εξάρτησή τους, διατηρώντας έµµεσα ανισότητες και διακρίσεις 

στην αγορά εργασίας163.  

Πολλές γυναίκες αναγκάζονται να επιλέξουν τη µερική απασχόληση προ-

κειµένου να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, εξαιτίας της ανεργίας που είναι 

µεγαλύτερη στις γυναίκες αλλά και για να εκπληρώσουν τα οικογενειακά τους καθή-

κοντα, που είναι ιδιαίτερα πιεστικά σε ορισµένες φάσεις του κύκλου ζωής τους. Αν και 

η µερική απασχόληση διευκόλυνε την είσοδο της γυναίκας στην αγορά εργασίας, η 

ποιότητα της εργασίας αυτής και τα πλεονεκτήµατα που αποφέρει αµφισβητούνται. Η 

εργασία µερικής απασχόλησης είναι γενικά κατώτερης ποιότητας, αµείβεται λιγότερο 

και σε πολλά κράτη οι συνθήκες εργασίας και η κοινωνική ασφάλιση είναι χειρότερη 

απ’ ότι για εργασία πλήρους απασχόλησης. Τέλος, δηµιουργούνται ανισότητες µε-

ταξύ των εργαζοµένων στην αγορά εργασίας, λόγω του ότι το εργατικό δυναµικό που 

απασχολείται µε αυτή τη µορφή εργασίας είναι δευτερεύον ή συµπληρωµατικό του 
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κύριου εργατικού δυναµικού.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού, ο επίσηµος 

συνολικός αριθµός των απασχολουµένων µε µερική απασχόληση ανέρχεται περίπου 

175 χιλιάδες άτοµα, δηλαδή µόλις το 4.8% της συνολικής απασχόλησης (το χαµηλό-

τερο ποσοστό της Ευρώπης), παραµένει δε στάσιµο κατά τα τελευταία χρόνια. Το πο-

σοστό των γυναικών που εργάζονται µε µερική απασχόληση ανέρχεται στο 8.0%, ενώ 

το αντίστοιχο των ανδρών είναι 3.6% Στο σύνολο των µερικά απασχολουµένων το 

63% είναι γυναίκες σε σύγκριση µε το 82% κατά µέσο όρο στις χώρες της Ε.Ε., κάτι που 

σηµαίνει ότι στην Ελλάδα η µερική απασχόληση δεν είναι τόσο έντονο γυναικείο φαι-

νόµενο όπως αλλού164. 

Οι γυναίκες παίρνουν λιγότερα χρήµατα από τους άντρες για το ίδιο, ή 

παρόµοια, είδος απασχόλησης (η σύγκριση γίνεται ανάµεσα σε άντρες και γυναίκες 

ίσων τυπικών προσόντων). Το 1975, οι εργαζόµενες µε πλήρη απασχόληση γυναίκες 

στις Η.Π.Α. είχαν αποδοχές που αντιστοιχούσαν κατά µέσο όρο περίπου στο 59,5% 

των αποδοχών των αντρών (δηλαδή σε κάθε δολάριο αµοιβής ενός άντρα αντιστοι-

χούσαν 59,5 λεπτά αµοιβής για µια γυναίκα). Το 1991, οι γυναικείες αποδοχές είχαν 

ήδη αυξηθεί και αντιστοιχούσαν πλέον στο 72% των αποδοχών των αντρών. Το 1998, 

ο µέσος εβδοµαδιαίος µισθός των γυναικών που εργάζονταν µε πλήρη απασχόληση 

στις Η.Π.Α. αντιστοιχούσε στο 76% των αντρών µε πλήρη απασχόληση. Στην Ευρω-

παϊκή Ένωση, ο µέσος όρος για το χάσµα αµοιβών σε όλα τα κράτη-µέλη είναι 76,3%. 

Χώρες όπως είναι η ∆ανία (88,1%) και η Σουηδία (87%) έχουν κάνει πολύ µεγαλύτερη 

πρόοδο στην επίλυση αυτού του προβλήµατος, ενώ άλλα κράτη, όπως η Πορτογαλία 

(71,7%), η Ολλανδία (70,6%) και η Ελλάδα (68%) υστερούν ακόµη σηµαντικά. 

Εποµένως, το χάσµα των αποδοχών γεφυρώνεται όσο περνάνε τα χρόνια, 

ακόµη κι αυτό γίνεται µε πολύ αργούς ρυθµούς (λιγότερο από 1 τοις εκατό βελτίωση 

ετησίως). Όλοι οι κοινωνικοί επιστήµονες (κυρίως δε οι οικονοµολόγοι και οι κοινωνιο-

λόγοι) διεξάγουν τα τελευταία χρόνια σηµαντικές εµπειρικές έρευνες σε µια προσπά-

θεια να βρουν λύσεις στο σοβαρό αυτό κοινωνικό πρόβληµα165. 

Επιπλέον οι γυναίκες από τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα, σε σχέση µε τις 

γυναίκες από τα άλλα κοινωνικά στρώµατα, υφίστανται πιο άµεσα και πιο επώδυνα 

τις διακρίσεις αυτές. 

Ωστόσο, συχνά οι ανισότητες αυτές επισκιάζονται, µε αποτέλεσµα οι άν-

δρες και οι γυναίκες από τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα να περιγράφονται ως κοι-
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νωνικές φιγούρες σχετικά οµοιογενείς. Η ιδεολογική αυτή αναπαράσταση στην περί-

πτωση των γυναικών έχει ως αποτέλεσµα να αποκρύπτονται οι καταναγκασµοί που 

συνεπάγονται οι «φυσικοί» ρόλοι της εργάτριας που είναι παράλληλα «µητέρα» και 

«σύζυγος». Για τους ίδιους λόγους δεν αναγνωρίζονται οι ανάγκες και οι βλέψεις των 

εργαζοµένων γυναικών νεότερης ηλικίας, που παρά τους οικονοµικούς καταναγκα-

σµούς και τους κοινωνικούς περιορισµούς είναι λιγότερο πεπεισµένες ότι πρέπει να γί-

νουν µε τον «ίδιο τρόπο» εργάτριες, σύζυγοι ή µητέρες. 

Παράλληλα µε τις ανισότητες που συνδέονται µε τις κοινωνικές τάξεις, στη 

σηµερινή εποχή και στο «εσωτερικό» των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων, θεω-

ρούµε ότι εµφανίζονται νέες ανισότητες που αφορούν τον τρόπο µε τον οποίο τα δύο 

φύλα οργανώνουν τόσο το χρόνο που αφιερώνεται στην εργασία (ωράρια, διαδρο-

µές) όσο και το χρόνο που αφιερώνεται στις άλλες κοινωνικές δραστηριότητες (οικο-

γένεια, ελεύθερος χρόνος). 

Οι γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες, υποστηρίζει ο Ελβετός κοινωνιολό-

γος Λαλίβ ντ’ Επινέ, «υποφέρουν πιο πολύ από την έλλειψη χρόνου» όχι µόνο επειδή 

δουλεύουν περισσότερες ώρες, αλλά και γιατί κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου 

πλήττουν πιο συχνά και πιο έντονα. Η επισήµανση αυτή γίνεται αρκετά χρόνια προτού 

ο κοινωνιολόγος Grossin διαπιστώσει ότι οι γυναίκες επιθυµούν περισσότερο από 

τους άνδρες τη µείωση του εβδοµαδιαίου χρόνου εργασίας. 

Επιπρόσθετα οι γυναίκες είναι περισσότερο δυσαρεστηµένες από την ερ-

γασία που κάνουν σε σχέση µε τους άνδρες, αλλά και πιο εκτεθειµένες στην ανεργία. 

Η δυσαρέσκεια αυτή εκφράζεται µε την επιθυµία των γυναικών να αλλάξουν την τω-

ρινή εργασία και να βρουν µια άλλη ή να εργαστούν στο δηµόσιο σε περίπτωση που 

τους δοθεί κάποια ευκαιρία. «Επιτυχία στη ζωή» για τις γυναίκες σηµαίνει κυρίως 

«προσωπική ευτυχία», προϋποθέσεις της οποίας είναι τα χρήµατα, η παροχή βοή-

θειας από την οικογένεια αλλά και η εξυπνάδα.  

Τα αίτια αλλαγής της εργασίας υποδηλώνουν τις περισσότερες φορές έλ-

λειψη ικανοποίησης από την εργασία, και συγκεκριµένα σηµαίνουν µη ικανοποίηση 

από τις συνθήκες εργασίας, τις ευκαιρίες για προαγωγή ή τις αµοιβές.  

Οι αναπαραστάσεις που έχουν για την εργασία περιέχουν άλλοτε στοιχεία 

από την εργασία που θα ήθελαν να κάνουν ή την «ιδανική εργασία» και άλλοτε στοι-

χεία από τους καταναγκασµούς της τωρινής εργασίας. Ο ελεύθερος χρόνος τους 

αναλώνεται κυρίως σε αναγκαστικές ασχολίες. Η εργασία στάθηκε η βασική αιτία για 

την οποία διέκοψαν πολλές από τις προσωπικές τους δραστηριότητες. 
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Αντίθετα οι άνδρες είναι περισσότερο ικανοποιηµένοι από την εργασία που 

κάνουν σε σχέση µε τις γυναίκες. Έτσι, αν τους δινόταν µία ευκαιρία, δεν θα άλλαζαν 

την τωρινή τους εργασία αλλά θα φρόντιζαν να γίνουν «αφεντικά». Από αυτή την 

άποψη η απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Η δική τους 

δουλεία µαζί µε τη δηµιουργία µιας ευτυχισµένης οικογένειας αποτελούν βασικό περιε-

χόµενο της επιτυχίας στη ζωή. 

Η εργασία για τον άνδρα αποτελεί τη µεγαλύτερη προτεραιότητα. Από τα 

µικρά του χρόνια ανατρέφεται έτσι, ώστε να αποκτήσει την ετοιµότητα για πάλη, αντα-

γωνιστικότητα, κατακτήσεις, τις τελευταίες δεκαετίες η εργασία γίνεται για τον άνδρα 

έµβληµα καταξίωσης. Κλέβει γι’ αυτό χρόνο από άλλες απαραίτητες δραστηριότητες: 

προσωπική-οικογενειακή ζωή, ψυχαγωγία-καλλιέργεια, συµµετοχή και συνεισφορά σε 

θέµατα της οικογένειας και της κοινότητας166.  

11. Ανισότητες των Φύλων στο Εισόδηµα 

«Ίση αµοιβή για εργασία ίδιας αξίας» ήταν ένα από τα αιτήµατα του φεµινι-

στικού κινήµατος, από τα µέσα περίπου του 19ου αιώνα, όταν ο µισθός µιας γυναί-

κας ήταν σύµφωνα µε το νόµο το 1/4 ή το 1/5 του αντρικού µισθού. Ενάµιση αιώνα 

µετά, µε µια σειρά µεγάλων αγώνων, οι νόµοι άλλαξαν, διακηρύσσοντας την εξίσωση 

των αντρικών και γυναικείων µισθών. Ωστόσο, η νοµοθετική αλλαγή δεν έγινε πραγ-

µατικότητα. Ιδιαίτερα καυστική είναι η διαπίστωση που έκανε το 1997 το ∆ιεθνές Γρα-

φείο Εργασίας ότι «αν συνεχίσουµε µε τους ίδιους ρυθµούς, θα χρειαστούµε ακόµα 

475 χρόνια για αν επιτευχθεί η πλήρης ισότητα αµοιβών». Έχουν γίνει πολλά βήµατα 

για το θέµα της ισότητας αντρών και γυναικών, αλλά µένουν να γίνουν πολλά ακόµα, 

αφού ακόµα και σήµερα οι γυναίκες κερδίζουν κατά µέσο όρο πολύ λιγότερα από 

τους άντρες. Η διαφορά ανδρικών και γυναικείων µισθών είναι µεγάλη και το χάσµα 

οφείλεται στην παρουσία των γυναικών σε εργασίες χαµηλής εξειδίκευσης. Ωστόσο, 

άλλα στοιχεία δείχνουν ότι ακόµη και µεταξύ αποφοίτων πανεπιστηµίου υπάρχουν αυ-

τές οι διαφορές. Οι άντρες αποθαρρύνονται περισσότερο από τις γυναίκες συναδέλ-

φους τους να ακολουθήσουν κάποιο τοµέα, εάν οι απολαβές τους είναι χαµηλές, σε 

αντίθεση µε τις γυναίκες που δεν τους ενδιαφέρει. Οι παιδαγωγικές σχολές, που προ-

τιµούνται από ένα µεγάλο ποσοστό γυναικών και ένα πολύ µικρό ποσοστό αντρών, 

είναι η απόδειξη των όσων είπαµε πάρα πάνω. 

Επιπλέον, σχετική έρευνα που έγινε το 2000 έδειξε ότι η αµοιβή των γυναικών 

δεν ξεπερνά το 80%της αµοιβής των ανδρών στις ίδιες θέσεις εργασίας, καθώς συ-
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γκεντρώνονται σε περιορισµένο αριθµό επαγγελµάτων , όπως στη παροχή υπηρε-

σιών, στην εκπαίδευση και σε άλλους τοµείς που αναφέραµε παραπάνω. 

Επίσης, στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες πραγµατοποιούν το 75% της πα-

γκόσµιας εργασίας και λαµβάνουν µόνο το 25% των µισθών. Έτσι και στη χώρα µας 

είναι µεγάλο το ποσοστό των γυναικών που δουλεύουν , χωρίς να πληρώνονται. Το 

πρόβληµα ξεκινάει από τις γυναίκες που εργάζονται και ασχολούνται µε το σπίτι και 

την ανατροφή των παιδιών και συνεχίζει µε τις γυναίκες που εργάζονται ως συµβοη-

θητικά και φυσικά µη αµειβόµενα µέλη της οικογενειακής επιχείρησης. 

Τέλος, οι γυναίκες των µεσαίων και των χαµηλών στρωµάτων είναι εκείνες 

που βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση , αφού δεν λαµβάνουν µόνο χαµηλούς µι-

σθούς, αλλά έχουν περιορισµένες επαγγελµατικές προοπτικές. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΜΕΣΕΣ ΩΡΙΑΙΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ 

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ 

20 ετών και άνω 83 % 

20 – 29 92 % 

30 – 39 91 % 

40 – 49 78 % 

50 – 59 79 % 

Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, Β' Τρίµηνο 2008 

 

Όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι ο αγώνας του φεµινιστικού κινήµα-

τος δεν έχει ακόµα εκπληρωθεί. Οι διεθνείς συµβάσεις και οι νόµοι που έχουν κατά 

καιρούς ψηφιστεί παραµένουν ανενεργοί και ουσιαστικά ανύπαρκτοι. Ένα µεγάλο µέ-

ρος του κοινωνικού συνόλου ακόµα και γυναίκες συνεχίζουν να πιστεύουν στην 

αντρική υπεροχή, συνεχίζουν να πιστεύουν ότι γυναίκα πρέπει να είναι υπόδουλη στον 

άντρα και εκούσια ή ακούσια προωθούν την ανισότητα των φύλων στο χώρο της εκ-

παίδευσης, στο χώρο της εργασίας και γενικότερα την ανισότητα στην κατανοµή των 

κοινωνικών ρόλων167. 

 

12. Η άµισθη εργασία των γυναικών 

Υπάρχει µια δουλειά που εκτελείται µε ωράριο πλήρους απασχόλησης και 

σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες – η άµισθη οικιακή εργασία ή ενδο-οικιακή εργα-
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σία. Η εργασία των γυναικών µέσα στο σπίτι εξακολουθεί να µην αναγνωρίζεται ως 

«πραγµατική» εργασία και επιφέρει χαµηλό κοινωνικό κύρος και κοινωνική θέση σε 

σύγκριση µε την έµµισθη απασχόληση. 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, οι κοινωνιολόγοι έχουν διεξαγάγει έρευνες σχε-

τικά µε την άµισθη οικιακή εργασία των γυναικών στις ∆υτικές κοινωνίες και στις χώ-

ρες του Τρίτου Κόσµου. Τα πορίσµατά τους δείχνουν ότι µολονότι η οικιακή εργασία 

των γυναικών διαφέρει από κουλτούρα σε κουλτούρα, τα χαρακτηριστικά της γνωρί-

σµατα είναι παγκόσµια: είναι εργασία που δεν αµείβεται, που υποτιµάται και που δεν 

αναγνωρίζεται. Η σπουδαιότητα της εργασίας των γυναικών καταδεικνύεται στις πλη-

ροφορίες που έγιναν ευρύτερα γνωστές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του Ο.Η.Ε. για 

τις γυναίκες: ότι οι γυναίκες κάνουν τα δύο τρίτα της παγκόσµιας εργασίας, εισπράτ-

τουν το 10% του παγκοσµίου εισοδήµατος και κατέχουν το 1% του παγκοσµίου πλού-

του. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία κοινωνιολογικών ερευνών, οι γυναίκες αναλώνουν 

κατά µέσο όρο 77 ώρες την εβδοµάδα στην εκτέλεση οικιακών εργασιών – δηλαδή 

πολύ περισσότερες ώρες σε σύγκριση µε την έµµισθη απασχόληση. Ωστόσο η οικι-

ακή απασχόληση δεν έχει κανένα από τα προνόµια της αµειβόµενης απασχόλησης 

(όπως τακτικό ωράριο, άδεια λόγω ασθενείας, κ.τ.λ.). Επιπλέον, όλες οι µελέτες δεί-

χνουν ότι όταν οι γυναίκες είναι νοικοκυρές πλήρους απασχόλησης, οι σύζυγοί τους 

έχουν την τάση να κάνουν κατάχρηση της αυξηµένης οικονοµικής, κοινωνικής και ψυ-

χολογικής τους δύναµης ως «αρχηγοί της οικογενείας». Εποµένως, η συχνότητα των 

περιστατικών κακοποίησης γυναικών και ανηλίκων είναι σηµαντικά µεγαλύτερη σε 

σπίτια όπου µόνο οι άντρες είναι οι «κουβαλητές». Τέλος, όλες οι έρευνες καταδεικνύ-

ουν ότι όταν και οι δυο σύζυγοι εργάζονται µε πλήρες ωράριο στην έµµισθη απασχό-

ληση, οι γυναίκες είναι αυτές που αναλαµβάνουν την κύρια ευθύνη για την εκτέλεση 

των οικιακών εργασιών και τη φροντίδα των παιδιών. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 

την πιο πρόσφατη έκθεση που δηµοσίευσε ο Ο.Η.Ε., στα περισσότερα ∆υτικά κράτη 

(όπου σχετικές έρευνες έχουν διεξαχθεί ανάµεσα στο 1995 και στο 1999), η παρουσία 

µικρών παιδιών αναγκάζει τις γυναίκες να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο απ’ ότι οι 

άντρες στις οικιακές εργασίες168. 

 

13. Έµµεσες µορφές άνισης µεταχείρισης 

(1) Ο διττός κανόνας περί ηθικής. Στους κύκλους των εφήβων αγοριών και 
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των νεαρών αντρών, η έντονη σεξουαλική δραστηριότητα και η «κατάκτηση» πολλών 

γυναικών ενθαρρύνεται και µάλιστα γίνεται αντικείµενο θαυµασµού ως αποδεκτή συ-

µπεριφορά για τον έφηβο-«γυναικοκατακτητή». Ωστόσο, οι άντρες συνήθως καταδι-

κάζουν τη σεξουαλική αυτή ελευθεριότητα όταν χαρακτηρίζει τη συµπεριφορά γυναι-

κών. Οι σεξουαλικά δραστήριες έφηβες και νεαρές γυναίκες συνήθως χαρακτηρίζο-

νται µε προσβλητικούς όρους. Αυτή η αντιµετώπιση πολύ συχνά ενισχύεται από τη 

στάση των γυναικών στην οµάδα οµηλίκων, καθώς και οι ίδιες οι γυναίκες αποδοκιµά-

ζουν όσες γυναίκες έχουν σεξουαλικές σχέσεις περιστασιακά και εκτός µιας σταθε-

ρής, µακρόχρονης σχέσης. Αυτός ο διττός κοινωνικός κανόνας (που επιβάλλει δύο 

µέτρα και δύο σταθµά για τα δύο φύλα) ενθαρρύνει τη συµµόρφωση των αντρών και 

των γυναικών σε ξεχωριστές και εύκολα διακριτές «ταυτότητες», αντρικές και θηλυκές 

αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, διαιωνίζει το στερεότυπο του άντρα ως «σεξουαλικού 

αθλητή» και της γυναίκας ως παθητικής και πιστής συντρόφου169. 

(2) Η εικόνα των γυναικών στα Μ.Μ.Ε. Τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης δηµι-

ουργούν, προβάλλουν και ενισχύουν τα στερεότυπα µε βάση το φύλο µε αρκετούς 

τρόπους. Σε ταινίες, περιοδικά, βιβλία, και διαφηµίσεις οι γυναίκες παρουσιάζονται συ-

χνά ως πλάσµατα ροµαντικά, αβοήθητα, ευέξαπτα και ευσυγκίνητα, υπερβολικά συ-

ναισθηµατικά και εξαρτηµένα από τους άντρες για υποστήριξη και καθοδήγηση. Οι 

σελίδες που οι εφηµερίδες και τα περιοδικά ποικίλης ύλης αφιερώνουν «για τη γυ-

ναίκα» (αλλά και κάποια αµιγώς γυναικεία περιοδικά) αποτελούνται αποκλειστικά από 

πληροφορίες για τη µαγειρική, τη δίαιτα και τη διατροφή, την καθαριότητα του σπιτιού 

και του κήπου, τον τρόπο ζωής και διασκέδασης (το περίφηµο πλέον lifestyle), τη 

µόδα και το ντύσιµο, τη φροντίδα των µαλλιών, το πλέξιµο και το ράψιµο, τη διοργά-

νωση γάµων, την προετοιµασία πάρτυ, κ.τ.λ. 

Όταν οι γυναίκες εµφανίζονται στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, αυτό συ-

νήθως συµβαίνει στον έναν από τους εξής δύο ρόλους: (α) είτε ως σύµβολα του σεξ 

– όπου προβάλλεται η εικόνα µιας φιγούρας προκλητικής και ντυµένης µε ελάχιστα 

(και κατά προτίµηση προκλητικά) ρούχα, που χρησιµοποιείται από τους διαφηµιστές 

για να πουλήσει τα πάντα, από γιαούρτι µέχρι αυτοκίνητα και από υγρό για τα πιάτα 

µέχρι κινητά τηλέφωνα, είτε (β) στον ρόλο της καλής νοικοκυράς και µητέρας – όπου 

προβάλλεται η εικόνα µιας πάντοτε χαρούµενης, άξιας και στοργικής γυναίκας, που η 

µόνιµή της έγνοια είναι ο βαθµός λευκότητας των ρούχων, η καθαριότητα των πατω-

µάτων και η νοστιµιά των γευµάτων που ετοιµάζει για τα υπόλοιπα µέλη της οικογέ-

                                                           
169 ΤΣΑΟΥΣΗ Α, 2006, «Τα κοινωνικά προβλήµατα των γυναικών», εκδόσεις Πανεπιστήµιο Αθηνών-Τµήµα Μ.Ι.Θ.Ε., σ. 7 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

νειας.170 

(3) Σεξουαλική παρενόχληση. Η σεξουαλική παρενόχληση αναφέρεται σε 

προφορική ή σωµατική συµπεριφορά που είναι σαφώς σεξουαλικού χαρακτήρα και 

ανεπιθύµητη από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται. Πρόκειται για ένα φαινόµενο 

επίδειξης κι επιβολής ισχύος, διότι αφορά στην εκµετάλλευση µιας θέσεως εξουσίας 

από αυτόν/ήν που την κατέχει για ίδιον (σεξουαλικό) όφελος. Στις περιπτώσεις σεξου-

αλικής παρενόχλησης, οι υψηλά ιστάµενοι (που είναι στη µεγάλη πλειοψηφία τους 

άντρες – διευθυντές, προϊστάµενοι, καθηγητές, κτλ.) απαιτούν «χάρες» σεξουαλικής 

φύσεως µε αντάλλαγµα την πρόσληψη ή την προαγωγή σε µια θέση, την κατοχύ-

ρωση υψηλής βαθµολογίας, κτλ. Η ανταπόκριση-υπαγωγή του θύµατος στις σεξου-

αλικές οχλήσεις του δράστη «προτείνεται» ως αντάλλαγµα της διατήρησης ή της βελ-

τίωσης των εργασιακών συνθηκών για το θύµα. Η ανταλλακτική αυτή σχέση, όσο και 

αν διατυπώνεται ως «πρόταση», είναι εκβιαστική, στο βαθµό που η µη ανταπόκριση 

από την πλευρά του θύµατος θα έχει ως συνέπεια την επιδείνωση γι' αυτό των συνθη-

κών εργασίας. 

Οι δράστες σεξουαλικής παρενόχλησης που κατέχουν θέσεις ισχύος µπο-

ρούν να επηρεάσουν τις συνθήκες εργασίας των υφισταµένων τους, χρησιµοποιώ-

ντας, σε περίπτωση άρνησης εκ µέρους των θυµάτων, εκφοβισµούς, εκβιασµούς, 

απειλές και πιέσεις. Οι έρευνες δείχνουν ότι το 90% των γυναικών που έχουν υποστεί 

σεξουαλική παρενόχληση στη σχολή τους ή στον χώρο εργασίας τους σιωπούν και 

δεν το αναφέρουν στις αρχές, µη θέλοντας να διακινδυνεύσουν τις θέσεις τους ή να 

στρέψουν τα φώτα της δηµοσιότητας επάνω τους. Σύµφωνα µε µια µελέτη που έγινε 

για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 40-50% των γυναικών στην Ε.Ε. και 10% 

των ανδρών θεωρούν ότι έχουν παρενοχληθεί σεξουαλικά τουλάχιστον µία φορά 

στην εργασιακή τους ζωή. Για το σκοπό αυτό, το 2000 προτάθηκε από την Επιτροπή 

(και θα αρχίσει να ισχύει από το 2005) µια τροποποιηµένη Οδηγία «Περί Ίσης Μεταχεί-

ρισης Μεταξύ Αντρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαί-

δευση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία αυτή θα παρέχει ισχυρότερη υποστήριξη 

σε κάθε εργαζόµενο-η που νιώθει ότι έχει τύχει άδικης µεταχείρισης από τον εργοδότη 

λόγω φύλου. Για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσµευτικός νόµος 

θα προσδιορίζει την σεξουαλική παρενόχληση και θα ορίζει ότι αποτελεί µορφή διά-

κρισης λόγω φύλου. Η νέα Οδηγία θα περιλαµβάνει προβλέψεις για την εφαρµογή 

της, για αποζηµίωση, χωρίς ανώτατο όριο, και κυρώσεις. Επίσης, οι εργοδότες θα 
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πρέπει να εισάγουν αποτρεπτικά µέτρα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και να 

παρέχουν σε κάθε εργαζόµενο στην επιχείρησή τους µια περιοδική έκθεση ισότητας171. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο 20ος αιώνας χαρακτηρί-

στηκε από σηµαντικές προόδους στη βελτίωση της θέσης των γυναικών στις ανε-

πτυγµένες χώρες. Στις αρχές του αιώνα, οι Σουφραζέτες αγωνίστηκαν για την επίτευξη 

του δικαιώµατος ψήφου των γυναικών. Αργότερα, το γυναικείο κίνηµα επέφερε µεγά-

λες αλλαγές στη ζωή όλων των γυναικών, επιδιώκοντας να βελτιώσει τη νοµική θέση 

των γυναικών και να καταρρίψει τα αρνητικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις σχε-

τικά µε τις γυναίκες. 

Στα περισσότερα βιοµηχανικά κράτη, οι γυναίκες έχουν πλέον νοµική ισό-

τητα µε τους άντρες (τυπική ισότητα). Ωστόσο, δεν έχει ακόµη επιτευχθεί η κοινωνική 

ισότητα µε το άλλο φύλο (δηλαδή η ουσιαστική ισότητα). Πιο απλά, θα λέγαµε ότι το 

δίκαιο άλλαξε πιο γρήγορα από ό,τι η κοινωνία. Καθώς περνάνε τα χρόνια και καθώς 

οι επόµενες γενιές κοινωνικοποιούνται µε νέες αντιλήψεις για τον ρόλο των δύο φύ-

λων, οι κοινωνικές αξίες και οι κοινωνικοί κανόνες θα είναι ολοένα και πιο ισότιµοι για 

τα δύο φύλα. Έτσι, οι άντρες αλλά και οι γυναίκες σταδιακά θα αποβάλλουν τις βαθιά 

ριζωµένες προκαταλήψεις τους και θα µάθουν να συνυπάρχουν αρµονικά µεταξύ 

τους, παρά τις όποιες βιολογικές ή άλλες διαφορές τους. 

 

14. Ιστορική διάσταση στις ανισότητες των φύλων στην εκπαίδευση 

Η ιστορικότητα του φαινοµένου της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

είναι εξαιρετικά σηµαντική για την ανάδειξη της διαχρονικής ανισότητας στην πρό-

σβαση των γυναικών, κυρίως στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς 

και για την ανάδειξη των έµφυλων διακρίσεων στις οποίες αυτές υπόκεινται. Η διαχρο-

νική εξέλιξη της εκπαίδευσης των γυναικών στην Ελλάδα θα αναδείξει ότι, σε επίπεδο 

ιδεολογίας και πρακτικής, ο χώρος τής εκπαίδευσης αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο προ-

βολών και αντιπαραθέσεων για τη διαµόρφωση του περιεχοµένου της θηλυκότητας 

και της ταυτότητας του φύλου. 

Όσον αφορά στην ελληνική ιστοριογραφία οι συγκροτηµένες µελέτες στις 

οποίες η παράµετρος του φύλου αποτελεί πεδίο διερεύνησης εµφανίζονται από τα 

µέσα της δεκαετίας του ΄80 και εξής. ∆ιαπιστώνουν πως σε αντίθεση µε τα διεθνή δε-

δοµένα, όπου υπάρχει διάκριση στην ιστοριογραφία µεταξύ της πολιτικής – φεµινιστι-

κής ιστορίας των γυναικών και της ιστορίας του φύλου – κοινωνικής ιστορίας των γυ-
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ναικών, η εξαρχής συσχετική αντίληψη για το φύλο στην Ελλάδα καθιστά ταυτόσηµες 

τις µελέτες της ιστορίας των γυναικών µε τις µελέτες της ιστορίας του φύλου. 

Οι απαρχές της οργάνωσης της νεοελληνικής εκπαίδευσης ανιχνεύονται 

στα πρώτα µετεπαναστατικά χρόνια και κυρίως µε τον ερχοµό του Καποδίστρια. Βα-

σικό χαρακτηριστικό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος στην πορεία εξέλιξής 

του αποτελεί η κρατικοποίηση του εκπαιδευτικού θεσµού και η επίδραση της γραφειο-

κρατικής και κοµµατικής οργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης στην εκπαιδευτική πολι-

τική. Στοιχεία που άλλωστε αναδεικνύονται στην παράλληλη δηµιουργία του νεοελλη-

νικού αστικού κράτους. 

Η πρωτοβάθµια-∆ηµοτική εκπαίδευση των κοριτσιών αναγνωρίζεται ως δι-

καίωµα και καθίσταται υποχρεωτική από το 1834 και εξής (∆ιάταγµα 6/18 Φεβρουα-

ρίου 1834). Τα σπέρµατα όµως της διαφοροποιηµένης εκπαίδευσης των κοριτσιών 

αρχίζουν να διαφαίνονται στις απαρχές του θεσµού µε την κοινωνική αµφισβήτηση 

της χρησιµότητας της εκτός του οίκου εκπαίδευσης των κοριτσιών, µολονότι η εκπαί-

δευση των αγοριών επιτρεπόταν από το 1834 να είναι και δηµόσια (αλληλοδιδακτικά 

σχολεία). Η κατάλληλη για τα κορίτσια της εποχής εκπαίδευση είναι αυτή που προσι-

διάζει σε στοιχεία «ανατροφής» και στα «έµφυτα» χαρακτηριστικά τους, τη µητρότητα 

και τη φροντίδα της οικογένειας. Κατά συνέπεια γυναικεία εκπαίδευση και «φυσικός 

προορισµός» των γυναικών δε συνάδουν, παρά µόνο αν οι σκοποί τους ταυτιστούν. 

Συνεπώς, η παραχώρηση του δικαιώµατος της εκπαίδευσης στα κορίτσια όφειλε όχι 

µόνο να είναι συµβατή µε τον κοινωνικό τους ρόλο, αλλά ουσιαστικά να τις προετοι-

µάζει γι’ αυτόν χωρίς να απειλεί το θεσµό της οικογένειας συµβάλλοντας στην «παρε-

κτροπή» τους172. 

Μέσο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η ιδεολογία για την ύπαρξη 

διακριτών σφαιρών δραστηριότητας και η έµφαση στη βιολογική-ψυχολογική δια-

φορά των φύλων. Οι κοινωνικές αντιλήψεις για τους διαχωρισµένους τόπους δράσεις 

των δύο φύλων αναπαράγονται, σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής. 

Απαγορεύεται η συνεκπαίδευση από το 1852 και δηµιουργούνται ∆ηµοτικά σχολείων 

αρρένων και θηλέων, µολονότι η συµφοίτηση θα αποτελέσει γεγονός σε περιοχές που 

οι οικονοµικές συνθήκες αποτρέπουν ίδρυση σχολείων θηλέων. Εκτός από τη διαφο-

ροποιηµένη εκπαίδευση, ίσχυσε σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα διαφορετικό αναλυ-

τικό πρόγραµµα και βιβλία, υποστηρικτικά της αντίληψης για τη διαφορετική «φύση» 

των γυναικών και για την περιορισµένη νοητική τους ικανότητα. Τα κορίτσια εντρυ-
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φούν στα εργόχειρα και τα χειροτεχνήµατα, στην οικιακή οικονοµία και τη θρησκευτική 

παιδεία και διδάσκονται τα µαθήµατα «επί το απλουστέρον». 

Ένα άλλο ενδιαφέρον σηµείο, που αρχίζει να διαφαίνεται ήδη από τον 

πρώτο αιώνα τής ελληνικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, είναι ο ρόλος της εκπαίδευ-

σης στην αναπαραγωγή έµφυλων ανισοτήτων καθώς και η διαπλοκή του φύλου µε 

την κοινωνική τάξη. Μολονότι υποχρεωτική η δηµοτική εκπαίδευση των κοριτσιών, τα 

ποσοστά αποχής τους παραµένουν σχεδόν σε όλο το 19ο αιώνα υψηλά και αντί-

στοιχα υψηλός είναι ο αναλφαβητισµός των κοριτσιών. Όσο δε αποµακρύνεται κανείς 

από τις πόλεις ή πλησιάζει τα χαµηλότερα κοινωνικά και οικονοµικά στρώµατα τόσο 

τα ποσοστά συµµετοχής µειώνονται173. 

Γεγονός πάντως είναι ότι η κατάσταση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση του 

19ου αιώνα σταδιακά αµβλύνεται, σε επίπεδο ιδεολογικής έντασης και ποσοστών συµ-

µετοχής, µε την εξάπλωση της ∆ηµοτικής εκπαίδευσης, αλλά «η προβληµατική µετα-

φέρεται σχεδόν αυτούσια... στο επίπεδο της Μέσης-Ανώτερης εκπαίδευσης». 

Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα ως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου 

η επίσηµη-κρατική πρωτοβουλία, αναφορικά µε τη δηµιουργία Μέσης Εκπαίδευσης 

για τα κορίτσια, είναι απούσα. Στον ιδρυτικό Νόµο για τη Μέση Εκπαίδευση του 1836 

(θεσµοθέτηση δηµόσιων Ελληνικών και Γυµνασίων αρρένων) δε γίνεται λόγος για 

αντίστοιχη δηµιουργία δηµόσιων σχολείων θηλέων. 

Είναι ενδιαφέρουσα όµως η ανετοιµότητα και η αρνητικότητα της ελληνικής 

κοινωνίας και των πολιτικών εκφραστών της, αν ληφθεί υπόψη ότι σε επίπεδο συζητή-

σεων-προτάσεων Υπουργών Παιδείας το ζήτηµα της δηµόσιας εκπαίδευσης των κορι-

τσιών ναι µεν ανακινείται αλλά δε θεσµοθετείται. 

Ο ουσιαστικός – ιδιωτικός- φορέας που αναλαµβάνει τη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση των κοριτσιών το 19ο αιώνα είναι η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία καθώς και 

κάποιοι σύλλογοι, εταιρείες, ξένοι ιεραπόστολοι και κατά τόπους ∆ήµοι. Το πλαίσιο της 

διαφοροποιηµένης εκπαίδευσης που ίσχυε στην υποχρεωτική εκπαίδευση µετατίθεται 

στο επίπεδο της Μέσης µε τη φοίτησή των κοριτσιών στα Ανώτερα Παρθεναγωγεία 

και τα ∆ιδασκαλεία θηλέων τής Φιλεκπαιδευτικής. Η φοίτηση σε διαφορετικού τύπου 

σχολεία στηρίζεται πάλι σε διάκριση της στοχοθεσίας για την εκπαίδευση των φύλων 

και τον κοινωνικό τους ρόλο: «να παρασκευάσωµεν τους µέν παίδας χρηστούς πολί-

τας, τα δε κοράσια φρονίµους δεσποινίδας και αρίστας µητέρας». Το περιεχόµενο των 

µαθηµάτων είναι διαφορετικό σε σχέση µε τα γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται 
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στα Γυµνάσια και Ελληνικά σχολεία αρρένων, αλλά και τα χρόνια φοίτησης είναι λιγό-

τερα. Τα κορίτσια στα Παρθεναγωγεία ενισχύονται στις φυσικές δεξιότητες του «φυσι-

κού» προορισµού τους. Ξένες γλώσσες, µουσική, στοιχεία για την ανατροφή των µελ-

λοντικών παιδιών τους, οικιακή οικονοµία, αρχαία ελληνικά..., ξεκάθαρα στοιχεία µιας 

εκπαίδευσης «διακοσµητικής», µιας προίκας συµβολικής. Περιεχόµενο µαθηµάτων και 

χρόνια φοίτησης δίνουν το στίγµα της υποβαθµισµένης γυναικείας εκπαίδευσης, από 

την οποία, συνάµα, απουσιάζουν η πρακτικότητα που θα τη συνέδεε µε την επαγγελ-

µατική διέξοδο των γυναικών και το δικαίωµα πρόσβασης στο Πανεπιστήµιο. Ήταν 

κατά συνέπεια εύλογο η φοίτηση στα Παρθεναγωγεία εκ των πραγµάτων να αποτεί-

νεται και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κοριτσιών της αστικής τάξης, το δε εκπαιδευ-

τικό µόρφωµα της εποχής να αποκτά ταξικό χαρακτήρα. Άλλωστε, από το 1850 και 

µετά, που παρατηρείται έξαρση της «διακοσµητικής» εκπαίδευσης και ιδιαίτερα από το 

1875 ως τις αρχές του 20ου αιώνα, µε την επίδραση τής θεωρίας τής «ισότητας στη δι-

αφορά», διαµορφώνεται το γυναικείο ιδεώδες που καθιερώνοντας ως µοναδικό απο-

δεκτό τρόπο ύπαρξης το γάµο, τη µητρότητα και τη νοικοκυροσύνη εξιδανικεύει τον 

ιδιωτικό ρόλο των γυναικών. Η εκπαίδευση, λοιπόν, γίνεται ο κατεξοχήν τόπος αντιπα-

ραθέσεων όπου, µε τη χρησιµοποίηση της βιολογικής εξήγησης της έµφυλης διαφο-

ράς και του φυσικού προορισµού των γυναικών, διαµορφώνεται το περιεχόµενο της 

θηλυκότητας στο νέο αστικό ελληνικό κράτος και ο έµφυλος προσδιορισµός της 

αστικής ταυτότητας174. 

Μόνη λύση για τα κορίτσια που δεν προέρχονταν από αστικές οικογένειες 

η φοίτηση στα ∆ιδασκαλεία της Φιλεκπαιδευτικής που θεσµοθετούνται και λειτουρ-

γούν παράλληλα µε τα Παρθεναγωγεία. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ∆ιδασκα-

λείων της περιόδου είναι η ουσιαστική τους ταύτιση µε τα Παρθεναγωγεία και στο επί-

πεδο των διδασκόµενων αντικειµένων και στο επίπεδο των χρόνων φοίτησης. Συνε-

πώς, οι µαθήτριες που προετοιµάζονταν  για  το ρόλο  της οικοδέσποινας,  κατά το 

πλείστον αστές, και όσες επιζητούσαν βιοποριστική λύση µέσω της «νοµιµοποιηµέ-

νης» για την εποχή επαγγελµατικής διεξόδου, είχαν κοινό πρόγραµµα σπουδών. Η 

υποβάθµιση του διδασκαλικού επαγγέλµατος των γυναικών είναι εµφανής γεγονός 

που επιτείνεται, αν συγκριθεί µε τις αντίστοιχες σπουδές των αγοριών που ήταν πε-

ρισσότερα χρόνια και βασίζονταν σε διαφορετικό αναλυτικό πρόγραµµα. Αξίζει να 

αναφερθεί όµως πως, παρ΄ όλη την υποτίµηση των σπουδών και του διδασκαλικού 

επαγγέλµατος των γυναικών γενικότερα, η έξοδος των γυναικών στο συγκεκριµένο 
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επάγγελµα αποτέλεσε την πρώτη τοµή στην απόλυτη διάκριση σφαιρών δραστηριότη-

τας µεταξύ ανδρών και γυναικών. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι από τους 

κόλπους των διδασκαλισσών ξεπήδησαν πολλές πρωτεργάτριες του ελληνικού φεµινι-

σµού. 

Τα αιτήµατα για ουσιαστικότερη µελέτη και σχεδιασµό της Μέσης Εκπαί-

δευσης των κοριτσιών προκύπτουν από το 1890 και εξής, έτος που δηλώνει την εί-

σοδο της πρώτης Ελληνίδας φοιτήτριας στο Πανεπιστήµιο παρά τις αντίθετες θεσµο-

θετήσεις. Από αυτή τη χρονική στιγµή και µετά αρχίζει να γίνεται διαυγέστερη, και για 

την περίπτωση των κοριτσιών, η ανάγκη σύνδεσης της Μέσης Εκπαίδευσης µε την 

Πανεπιστηµιακή. Το ζήτηµα ανακινούν και οι διεκδικήσεις των φεµινιστριών που µε 

σαφήνεια ζητούν εκπαίδευση που, εκτός της προετοιµασίας για τα του οίκου και για 

το χαµηλού κύρους επάγγελµα της δασκάλας, θα µπορούσε να προετοιµάσει τα 

κορίτσια να σταθούν κι ως επιστηµόνισσες. Ειδικότερα την τελευταία δεκαετία του 19ου 

αιώνα, αρχίζει να εµφανίζεται δειλά, συµβάλλει και η επιστροφή στα πάτρια Ελληνίδων 

που σπούδασαν ή µετεκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό, ένα νέο γυναικείο πρότυπο, αυτό 

της λόγιας και της επιστηµόνισσας. Έτσι, οι γυναίκες που αµφισβήτησαν έµπρακτα 

τον περιορισµό τους σε δραστηριότητες εντός του οίκου στο αποκλειστικό πλαίσιο 

του ρόλου σύζυγος-µητέρα, αρχίζουν να διαγράφουν νέα σηµαινόµενα για τη γυναι-

κεία ταυτότητα και δραστηριότητα στα τέλη του 19ου αιώνα. Βήµα των γυναικών για 

την υποστήριξη των θέσεων τους, αλλά και για την έκφραση του φεµινιστικού ρεύµα-

τος της εποχής η «Εφηµερίς των Κυριών» που εκδίδεται από το 1887 από την Καλλιρόη 

Παρρέν175. 

Γεγονός πάντως είναι ότι σε όλο το 19ο αιώνα η πολιτεία δεν προχωρά στη 

θεσµοθέτηση δηµόσιας Μέσης Εκπαίδευσης των κοριτσιών διατηρώντας έτσι σε ολό-

κληρη τη διάρκεια του αιώνα την ίδια δοµή στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχει χαρακτηριστεί ως «αφιλόξενο» για τα 

κορίτσια ως τα µέσα περίπου του 20ού αιώνα. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, αρχίζει να αναγνωρίζεται η ανάγκη να ανταπο-

κριθεί η εκπαίδευση στις ανάγκες των κοριτσιών που προέρχονταν από µεσαία και χα-

µηλά στρώµατα και διατυπώνονται µεταρρυθµιστικές προτάσεις για τη γυναικεία εκ-

παίδευση. Η κοινωνιολογική διάσταση των νοµοσχεδίων Τσιριµώκου – Γληνού (1909) 

δεν βοήθησε στο να ψηφιστούν. Είναι σηµαντικό όµως να αναφερθούν διότι περι-

λαµβάνουν την πρώτη, ίσως, εκτενή αναφορά στο θέµα της γυναικείας εκπαίδευσης 
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καθώς και κάποια καινοτόµα χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, έµµεση άρση της συ-

νεκπαίδευσης και αντικατάσταση των Παρθεναγωγείων µε τα αστικά σχολεία θηλέων 

που θα προετοίµαζαν για τις µέσες επαγγελµατικές σχολές, η µόνη ρύθµιση που τε-

λικά ίσχυσε ως το 1914 χωρίς όµως να εκπληρώσει το σκοπό της. Παράλληλα όµως 

στις προτάσεις των νοµοσχεδίων εξακολουθεί να διαφαίνεται η σύνδεση της εκπαί-

δευσης µε τη «φυσική» εξέλιξη των γυναικών, αφού η εκπαίδευση οφείλει να προετοι-

µάζει στα «χρήσιµα» έργα του σπιτιού. 

Την περίοδο του Μεσοπολέµου σηµατοδοτεί, εκτός των άλλων, η µεταρ-

ρύθµιση του 1929-30 που θεωρείται η πρώτη ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση της νεο-

ελληνικής εκπαίδευσης µε εισηγητή το Γεώργιο Παπανδρέου. Σύµφωνα µε αυτήν, η 

δηµοτική εκπαίδευση των κοριτσιών εξοµοιούται µε την αντίστοιχη των αγοριών και 

γενικεύεται η συνεκπαίδευση (Νόµος 4397/1929). Ουσιαστικά η θεσµοθέτηση της συ-

νεκπαίδευσης αποτελεί νοµιµοποίηση της άτυπης κατάστασης που ίσχυε από το 19ο 

αιώνα, που µε την επισηµοποίησή της συµβάλλει στη µείωση του γυναικείου αναλφα-

βητισµού. Καθιερώνονται επίσης: 4τάξια Παρθεναγωγεία για τα κορίτσια που δεν επι-

διώκουν πανεπιστηµιακές σπουδές µε πνεύµα «σύµφωνον µε τον προορισµόν της 

µορφωµένης Ελληνίδος µητρός». Γυµνάσια 6τάξια για τα κορίτσια που επιθυµούσαν 

πρόσβαση στο Πανεπιστήµιο, ή σε άλλα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Και στην 

περίπτωση των Γυµνασίων όµως, τονίζεται στις µεταρρυθµιστικές προτάσεις η ανά-

γκη διατήρησης του προορισµού των γυναικών, όπως αυτός εκφράζεται στο ζεύγος 

σύζυγος-µητέρα. Γι’ αυτό το λόγο, µόνο τα κορίτσια διδάσκονται τα µαθήµατα της 

Υγιεινής και της Οικιακής Οικονοµίας.176 

Μελετώντας τα εγχειρίδια οικιακής µόρφωσης των πρώτων δεκαετιών του 

20ου αιώνα καταλήγουµε στη διαπίστωση µιας σηµαντικής στροφής στον τρόπο που 

παρουσιάζονται οι γυναίκες σε σχέση µε την αντίστοιχη εικόνα τους στα εγχειρίδια του 

19ου αιώνα. Η εικόνα τής αστής οικοδέσποινας του 19ου αιώνα δίνει τη θέση της στην 

εικόνα του µικροαστικού σπιτιού µε τις γυναίκες να στρέφονται σε «χρήσιµα» έργα, 

αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποκτά στις αρχές τού αιώνα η τεχνική πλευρά της 

οικιακής εργασίας των γυναικών. Τέλος, οπισθοδρόµηση της µεταρρύθµισης αποτε-

λεί η απαγόρευση της συνεκπαίδευσης, ανεπίσηµα εν ισχύ, στη Μέση εκπαιδευτική 

βαθµίδα µε αποτέλεσµα τη µείωση της συµµετοχής των κοριτσιών. 

Τη µεταρρύθµιση του 1959, µε την οποία γίνεται φανερή η ανάγκη σύνδεσης 

εκπαίδευσης-οικονοµίας και ευρύτερης χρήσης τής δηµοτικής, ακολουθεί η µεταρ-
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ρύθµιση του 1964. Στην τελευταία εκπαιδευτική µεταρρύθµιση παρατηρείται οµοιοµορ-

φία στη Μέση εκπαίδευση µε την καθιέρωση της 9χρονης υποχρεωτικής φοίτησης και 

για τα δύο φύλα, ακόµη και αν τα κορίτσια φοιτούσαν σε αµιγή Γυµνάσια θηλέων. 

Εκτός από την κοινή δοµή (3τάξιο Γυµνάσιο και Λύκειο), είναι επίσης κοινό το αναλυ-

τικό πρόγραµµα των µαθηµάτων αγοριών και κοριτσιών, εκτός, πάλι, από τη διδα-

σκαλία των καθαρά «γυναικείων µαθηµάτων». 

Τη δεκαετία του ΄70 η µεταρρύθµιση του 1976 ουσιαστικά επαναφέρει τα 

εκπαιδευτικά πράγµατα στην κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί το 1964 (η δικτατορία 

ανέστειλε τα µεταρρυθµιστικά βήµατα του 1964). Το προοδευτικότερο βήµα της συγκε-

κριµένης µεταρρύθµισης αποτελεί η επίσηµη καθιέρωση της συνεκπαίδευσης και η 

συνεπακόλουθη κατάργηση των σχολείων θηλέων. Είναι ευνόητο ότι η συνεκπαί-

δευση συµβάλλει στην αυξηµένη εκπαιδευτική συµµετοχή των κοριτσιών. 

Συστηµατική αναφορά στην εκπαιδευτική ισότητα των φύλων και στην 

άρση των κληροδοτηµένων ανισοτήτων γίνεται µε τη µεταρρύθµιση της δεκαετίας του 

’80 δίνοντας έτσι το βασικό πολιτικό της στίγµα και την πρώτη αντιµετώπιση του φύ-

λου ως καθοριστικού εκπαιδευτικού παράγοντα. Ας σηµειωθεί ότι στις προηγούµενες 

µεταρρυθµιστικές προσπάθειες των ετών 1959, 1964, 1976 «αγνοείται συστηµατικά ο 

παράγοντας του φύλου στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας και θεω-

ρίας...». Είναι, πάντως, αναµφισβήτητο το γεγονός της βελτίωσης του επιπέδου εκπαί-

δευσης και των δύο φύλων µε τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες των µέσων του 20ου 

αιώνα και εξής. Πρόκειται όµως κυρίως για ποσοτική και άρα µονοµερή επίδραση της 

ιδεολογίας για την ισότητα των δύο φύλων (αύξηση της συµµετοχής των κοριτσιών 

στις βαθµίδες εκπαίδευσης). Σε ένα βαθύτερο επίπεδο δε, οι κοινωνικές αντιλήψεις που 

διείπαν τη γυναικεία εκπαίδευση του 19ου αιώνα εξακολουθούν να την υφέρπουν. Τα 

ποσοστά των αναλφάβητων γυναικών την τελευταία εικοσαετία βρίσκονται σε διπλά-

σια επίπεδα από αυτά των ανδρών εντείνοντας την ανισότητα στη συµµετοχή των γυ-

ναικών στη δηµόσια ζωή και τη µειονεκτική κοινωνική τους θέση. Γεγονός πάντως εί-

ναι ότι η δευτεροβάθµια εκπαίδευση αποκτά µαζικότερο χαρακτήρα, ιδιαίτερα µετά τη 

θεσµοθέτηση της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την κατάργηση των εισα-

γωγικών εξετάσεων πρόσβασης στο Λύκειο από το 1982 και εξής177. 

Σε σχέση µε την ανώτατη εκπαίδευση των κοριτσιών, οι συνθήκες για συµ-

µετοχή του γυναικείου φύλου στο Πανεπιστήµιο είναι ευνοϊκότερες στις αρχές του 20ου 

αιώνα. Η εκπαιδευτική πολιτική οφείλει να συγχρωτιστεί µε τις κοινωνικές αλλαγές που 
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επέφερε η είσοδος των γυναικών στις Υπηρεσίες, γεγονός που συµβάλλει και στη 

διεύρυνση του επαγγελµατικού µονοπωλίου που κατείχε το διδασκαλικό επάγγελµα. 

Συνέβαλε επίσης η παράκαµψη του τυπικού εµποδίου απόκτησης απολυτηρίου, αφού 

από το 1907 και εξής σταδιακά επιτρέπεται τα κορίτσια να φοιτούν στα δευτεροβάθµια 

δηµόσια Ελληνικά και Γυµνάσια. Βάσει αυτών των κοινωνικών και εκπαιδευτικών αλλα-

γών, στις δεκαετίες 1910-20 παρατηρείται ο µεγαλύτερος  αριθµός  γυναικών  στο  ελ-

ληνικό  Πανεπιστήµιο,  µολονότι,  αν  οι  αριθµοί συγκριθούν µε τους αντίστοιχους της 

συµµετοχής των ανδρών, οι γυναίκες εξακολουθούν να υπολείπονται. Πάντως, αν και 

οι αλλαγές στη δευτεροβάθµια ευνοούν µεγαλύτερο αριθµό κοριτσιών επιτρέποντας 

την πρόσβαση στο Πανεπιστήµιο και στις κόρες από µη αστικές οικογένειες, «τα ανώ-

τερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα υπεραντιπροσωπεύονται στον αριθµό των φοι-

τητριών, ενώ είναι πολύ χαµηλή η πρόσβαση όλων των υπολοίπων». Έτσι, η ταξική 

διάσταση της εκπαίδευσης που ίσχυε για τα Παρθεναγωγεία το 19ο αιώνα µεταφέρεται 

και στην ανώτερη πανεπιστηµιακή µόρφωση. 

Αντίστοιχα, άλλα στοιχεία που «µεταλαµπαδεύονται» από το 19ο αιώνα στις 

αρχές, τουλάχιστον, του 20ου σχετίζονται µε την κοινωνικοποίηση των κοριτσιών στα 

Παρθεναγωγεία και τις κοινωνικές αντιλήψεις για τις ανώτερες σπουδές των κορι-

τσιών. Η εκπαιδευτική κοινωνικοποίηση των κοριτσιών στα Παρθεναγωγεία που, 

όπως προαναφέρθηκε, βασίστηκε στην επιτρεπτή για το φύλο τους «διακοσµητική» 

παιδεία ανιχνεύεται στις σχολές που επιλέγουν για πανεπιστηµιακή µόρφωση. Υπερ-

τερούν στις προτιµήσεις τους η Ιατρική και η Φιλοσοφική και έπονται η Φαρµακευτική 

και Οδοντιατρική. Οι εξιδανικευµένες γυναικείες δεξιότητες της φροντίδας – περίθαλ-

ψης και της διδακτικής ικανότητας καθορίζουν τις πανεπιστηµιακές επιλογές των κορι-

τσιών. Αντίθετα, οι Φυσικοµαθηµατικές σχολές, που σχετίζονται περισσότερο µε αν-

δρικά πεδία δραστηριότητας, αλλά και µε µαθήµατα που απουσίαζαν από τα αναλυ-

τικά προγράµµατα των Παρθεναγωγείων, βρίσκονται στις αρχές τού 20ου αιώνα χα-

µηλότερα στις γυναικείες προτιµήσεις. Πρόκειται άλλωστε για επιστηµονικά πεδία που 

διεγείρουν λόγους για τις νοητικές ικανότητες των κοριτσιών και επιστηµονικές από-

ψεις ότι τα επαγγέλµατα στα οποία οδηγούν λειτουργούν αρνητικά στην αναπαραγω-

γική ικανότητα των κοριτσιών178. 

Στη δεκαετία του ΄60 τα αγόρια υπερέχουν αριθµητικά ως προς τη συµµε-

τοχή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα δεδοµένα ανατρέπονται στη δεκαετία του 

΄80. Με τη µεταρρύθµιση του 1997 και τη σύνδεση της απόκτησης απολυτηρίου µε τις 
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εισαγωγικές εξετάσεις, αυξάνεται η συµµετοχή των κοριτσιών στην τριτοβάθµια εκπαί-

δευση από το 50%, στα τέλη της δεκαετίας του ΄80, στο 53% στη δεκαετία του ΄90. Σή-

µερα, τα ποσοστά συµµετοχής των κοριτσιών υπερτερούν έναντι των αγοριών σε 

όλες τις βαθµίδες της Γενικής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, της Αρχικής Επαγγελµα-

τικής Κατάρτισης, και της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Κι αυτή τη φορά όµως πρόκειται 

για θετικές εξελίξεις ποσοτικού χαρακτήρα µε εµφανή την απουσία ποιοτικών χαρα-

κτηριστικών, τη στιγµή που ουσιαστική αλλαγή και τοµή µε το παρελθόν τής εκπαίδευ-

σης των κοριτσιών δεν παρατηρείται. Έτσι, οι επιλογές των κοριτσιών σε σχέση µε τα 

γνωστικά-επιστηµονικά αντικείµενα παραµένουν παραδοσιακές. Υπερτερούν, δηλαδή, 

αριθµητικά στη φοίτηση σε παιδαγωγικές και φιλοσοφικές σχολές (σε επίπεδο ΑΕΙ), σε 

σχολές που σχετίζονται µε επαγγέλµατα υγείας και πρόνοιας, γραφικών και καλλιτεχνι-

κών σπουδών, τροφίµων και διατροφής και διοίκησης και οικονοµίας (σε επίπεδο ΤΕΙ). 

Αντίθετα, υποεκπροσωπούνται στις θετικές-τεχνολογικές κατευθύνσεις. Είναι φανερό 

ότι και τα επαγγέλµατα στα οποία οδηγεί η φοίτηση στις παραπάνω σχολές δεν απο-

µακρύνουν τις γυναίκες από τις ιδιότητες που παραδοσιακά τούς αποδίδονται, της 

φροντίδας και της περίθαλψης (µαίες, παραϊατρικά επαγγέλµατα, νοσοκόµες, κοινω-

νικοί λειτουργοί)179. 

Σήµερα στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Επίσηµη Ταξινόµηση της Εκ-

παίδευσης που αναθεωρήθηκε το 1997, οι βαθµίδες της εκπαίδευσης κατηγοριοποι-

ούνται ως εξής: 

• Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, που περιλαµβάνει την προσχολική εκπαίδευση και τη 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

• ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, η οποία περιλαµβάνει την υποχρεωτική εκπαίδευση, 

την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και τη µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

• Τριτοβάθµια εκπαίδευση που περιλαµβάνει τα µεταπτυχιακά προγράµµατα και 

προγράµµατα που οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος. 

Τα περισσότερα κορίτσια ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και 

έπειτα ακολουθούν ή την ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή και τη µεταδευτερο-

βάθµια µη τριτοβάθµια εκπαίδευση ή την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σχετική έρευνα 

έδειξε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών που έχει παρακολουθήσει µόνο την πρω-

τοβάθµια εκπαίδευση βρίσκεται ανάµεσα στις ηλικίες 45 και 56 ετών, ενώ αµέσως µετά 

ακολουθούν οι ηλικίες από 30 έως και 44 ετών.  

Οι συγκεκριµένες ηλικίες έχουν επίσης, και το µεγαλύτερο ποσοστό από-
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φοιτων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ αρκετά µεγάλο είναι και το ποσοστό 

των γυναικών των οποίων η ηλικία τους κυµαίνεται από 20 έως και 29 χρόνων. Τέλος, 

το µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που έχουν αποφοιτήσει από κάποιο πανεπι-

στήµιο βρίσκεται ανάµεσα στις ηλικίες 30 έως και 44 ετών180. 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των δύο φύλων, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας, δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές. Έτσι, από τον 

πίνακα φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του γυναικείου πληθυσµού έχει απολυτή-

ριο δηµοτικού, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό του ανδρικού πληθυσµού έχει απολυτή-

ριο µέσης εκπαίδευσης. Το αµέσως µεγαλύτερο ποσοστό του γυναικείου πληθυσµού 

διαθέτει απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης, ενώ αυτό του ανδρικού πληθυσµού διαθέτει 

απολυτήριο ∆ηµοτικού. 
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Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, Β' Τρίµηνο 2008 
 

Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι το ποσοστό των γυναικών που έχουν παρα-

κολουθήσει µόνο την πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι µεγαλύτερο από αυτό των 

αντρών, ενώ ανεβαίνοντας τη κλίµακα της εκπαίδευσης συµβαίνει ακριβώς το αντί-

θετο. Τα κορίτσια και τα αγόρια που συνεχίζουν την εκπαίδευση ύστερα από την ολο-

κλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κυµαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα. Σε 

αυτό το στάδιο της εκπαίδευσης, οι γυναίκες έχουν την πλειοψηφία στα προγράµµατα 

                                                           
180 Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα εργατικού ∆υναµικού, Β΄ Τρίµηνο 2008 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΑΝΤΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος  1,1 0,8 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών  11,6 10,5 

Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.Επαγ. Εκπαίδευσης  10,3 10,2 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης  30,5 27,6 

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαίδευσης  14,3 11,0 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού  28,0 31,3 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού  2,7 5,0 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο  1,5 3,7 

Σύνολο  100,0 100,0 
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γενικής εκπαίδευσης, ενώ οι άνδρες κατέχουν την πλειοψηφία στα προγράµµατα 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Όσον αφορά στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το ποσο-

στό ανδρών και γυναικών κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα, µε αυτό των γυναικών να προ-

ηγείται ελάχιστα. Σε ΤΕΙ και ΑΕΙ ακολουθείται, επίσης, ο διαχωρισµός σε «ανδρικά» και 

«γυναικεία» επαγγέλµατα. Έτσι, το 75% περίπου των γυναικών επιλέγουν σπουδές θε-

ωρητικής κατεύθυνσης, ενώ οι άνδρες στη συντριπτική τους πλειοψηφία στρέφονται 

στη θετική κατεύθυνση. Αναλυτικότερα, οι άντρες προτιµούν περισσότερο τις Θετικές 

Επιστήµες, τη Γεωπονία, τις Πολυτεχνικές σχολές και τις Επιστήµες της Πληροφορικής, 

ενώ οι γυναίκες δείχνουν µεγαλύτερη προτίµηση στις Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές 

Επιστήµες, τις Καλές Τέχνες, τις Επιστήµες Υγείας και τη ∆ηµοσιογραφία181. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Αντικείµενο σπουδών  Γυναίκες  Άντρες  

Επιστήµες Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των ∆ιδασκόντων  71,8  28,2  

Καλές Τέχνες και Εφαρµοσµένες Τέχνες  70,3  29,7  

Ανθρωπιστικές Επιστήµες  78,3  21,7  

Κοινωνιολογία και Ψυχολογία  60,4  39,6  

∆ηµοσιογραφία  78,8  21,2  

Εµπόριο και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων  53,1  46,9  

∆ίκαιο  65,0  35,0  

Βιολογία – Περιβάλλον  57,5  42,5  

Φυσικές Επιστήµες  40,3  59,7  

Μαθηµατικά  43,3  56,7  

Επιστήµες Πληροφορικής  38,8  61,2  

Επιστήµες Μηχανικών  19,4  80,6  

Αρχιτεκτονική και Πολεοδοµία  41,9  58,1  

Γεωπονία – ∆ασοκοµία – Αλιευτική  40,6  59,4  

                                                           
181 Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα εργατικού ∆υναµικού, Β΄ Τρίµηνο 2008 
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Κτηνιατρική  42,1  57,9  

Επιστήµες Υγείας και Υγιεινής  47,0  53,0  

Σύνολο  56,3  43,7  

 
Πηγή: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, Β' Τρίµηνο 2008 

 

 

15. Εκπαίδευση και επίδραση στο µέγεθος της γυναικείας επαγγελµατικής 

απασχόλησης 

Στη σηµερινή συγκυρία µε την απαράδεκτα υψηλή ανεργία και τις εντεινόµε-

νες τεχνολογικές και διαρθρωτικές αλλαγές, τα άτοµα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε 

τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προσόντα για να ανταποκριθούν στις νέες διεθνείς προ-

κλήσεις που αντιµετωπίζει η οικονοµία. 

Ωστόσο όλο και συχνότερα τίθεται το ερώτηµα το ποιος πρέπει να φέρει το 

κόστος της εκπαίδευσης, δηλαδή ο άµεσα ωφελούµενος ή ο έµµεσα ωφελούµενος (η 

κοινωνία µέσω της φορολογίας) ή πως µπορεί αυτό να επιµεριστεί δίκαια και αποτε-

λεσµατικά. Συναφές µε αυτούς τους προβληµατισµούς είναι και το ζήτηµα κατά πόσο 

το εκπαιδευτικό µας σύστηµα είναι τέτοιο που να παρέχει τις ίδιες ευκαιρίες για εκπαί-

δευση στις διάφορες κοινωνικές οµάδες, καθώς και πως αυτές οι ευκαιρίες µεταβάλ-

λονται ανάλογα µε το επίπεδο εκπαίδευσης. 

Η εύκολη ή όχι ενσωµάτωση των εξερχόµενων από το εκπαιδευτικό σύ-

στηµα στην αγορά εργασίας είναι προφανές ότι αποτελεί ένα δείκτη της αποτελεσµα-

τικότητας και της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος. Οµοίως η θετική συσχέ-

τιση εκπαιδευτικού επιπέδου ή τύπου εκπαίδευσης µε την απασχόληση και τα εισοδή-

µατα αποτελεί σαφή ένδειξη για άσκηση ανάλογης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Αν και οι σχέσεις εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας είναι πολυδιάστατες και 

η κατεύθυνση της αιτιώδους σχέσης αµφίδροµη (το εκπαιδευτικό σύστηµα επηρεάζει 

την κοινωνία και την οικονοµία αλλά και το επίπεδο του και η λειτουργία του αποτε-

λούν αντανάκλαση αυτών), είναι πρακτικά βολικά να διακριθούν αυτές σε δύο κατη-

γορίες. Πρώτον, στις σχέσεις εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, όπου το κύριο αντι-

κείµενο είναι πως διαφοροποιείται η πιθανότητα ένταξης στην αγορά εργασίας, κα-

θώς και επιτυχούς απασχόλησης ή παραµονής στην ανεργία ανάλογα µε τον τύπο 

και επίπεδο εκπαίδευσης. ∆εύτερον, στις σχέσεις εκπαίδευσης και αµοιβών, όπου εξε-

τάζονται κατά πόσο η εκπαίδευση επηρεάζει το πόσα χρήµατα κερδίζει κάποιος στην 
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αγορά εργασίας.182  

 

15.1. Επίπεδο εκπαίδευσης και συµµετοχή στο εργατικό δυναµικό 

Αν ανατρέξουµε στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης και στη σχέση της 

µε το γυναικείο φύλο θα παρατηρήσουµε ότι η ελληνική κοινωνία µέχρι και τη δεκαετία 

του 1950 λειτουργούσε έχοντας αναλφάβητη τη συντριπτική πλειοψηφία των γυναι-

κών. Το 80% των αναλφάβητων στη χώρα µας το 1981 ήταν γυναίκες, ενώ από την 

άλλη µεριά, µόνο οι 3 στους 10 πτυχιούχους ανήκαν στο γυναικείο φύλο.  

Παρά το γεγονός ότι το µορφωτικό επίπεδο των γυναικών έχει αυξηθεί ση-

µαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, η Ελλάδα παρουσιάζει ακόµη χαµηλή συµµετοχή των 

γυναικών στο εργατικό δυναµικό και είναι η χαµηλότερη µαζί µε την Ισπανία σε σύ-

γκριση µε όλες τις άλλες χώρες της Ε.Ε. 

Το σηµαντικότερο πρόβληµα των Ελληνίδων του σήµερα είναι η δυνατότητα 

πρόσβασης στην εργασία γι’ αυτές και τα παιδιά τους. Το πρόβληµα της διαρθρωτι-

κής ανεργίας είναι υπαρκτό και επιτακτικό. Μπορεί να µην είναι το µόνο πρόβληµα, 

αλλά είναι σαφές ότι η επένδυση σε ανθρώπινους πόρους δεν µπορεί παρά να έχει 

µια διαφοροποίηση σε ότι αφορά τις γυναίκες, προκειµένου να καλύψει τα κενά που 

ξεκινούν από τις επιλογές τους, µε βάση την κοινωνική αναφορά183. 

Η αδυναµία των γυναικών να καταλάβουν θέσεις και να σταδιοδροµήσουν 

δεν οφείλεται σε έλλειψη γνώσεων. Οι γυναίκες έχουν πτυχία αλλά σε «λάθος τοµείς», 

δηλαδή οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους στρέφονται σε «λάθος σπουδές», που δεν 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στην Ευρώπη που 

κλονίζεται από την ανεργία, υπάρχουν αυτή τη στιγµή 1.700. 000 θέσεις εργασίας που 

δεν µπορούν να καλυφθούν, γιατί δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα προσόντα. 

Στην Ελλάδα, σχετική µελέτη έδειξε ότι πριν µερικά χρόνια, υπήρχαν 75 χιλιά-

δες θέσεις εργασίας στο χώρο της πληροφορικής που δεν καλύπτονται, γιατί δεν 

υπήρχαν άτοµα µε αντίστοιχα προσόντα. 

Πολλές έρευνες επισήµαναν ότι η επιθυµία των γυναικών για απασχόληση 

αυξάνεται ανάλογα µε το βαθµό εξειδίκευσης και το επίπεδο εκπαίδευσής τους. Έτσι, οι 

γυναίκες που εξασκούν ανώτερα επαγγέλµατα εγκαταλείπουν πολύ πιο δύσκολα την 

εργασία τους σε σχέση µε τις εργάτριες, που συχνά παρουσιάζουν διακοπές στην ερ-

γασία τους.  

Όλες οι µελέτες αναφέρουν ότι η εκπαίδευση παίζει ζωτικό ρόλο στην επαγ-

                                                           
182 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν., 2003, «Εκπαίδευση και αγορά εργασίας», εκδόσεις Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών, σ. 9 
183 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν., 2003, «Εκπαίδευση και αγορά εργασίας», εκδόσεις Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών σ. 14 
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γελµατική επιτυχία. Όλοι πιστεύουν, ότι η εργασία, είναι το µόνο µέσο που µπορεί να 

δώσει στη γυναίκα την ολοκλήρωσή της. Αλλά, ωστόσο, αντιµετωπίζει τη διάκριση 

γιατί εκτός των άλλων δεν έχει πάρει ανάλογη µόρφωση και εξειδίκευση. Αποτέλεσµα 

οι περισσότερες εργάτριες είναι ανειδίκευτες, γιατί οι γονείς δεν τις στέλνουν στις διά-

φορες τεχνικές σχολές, που είναι ιδιωτικές και µε σχετικά υψηλά δίδακτρα. Γι’ αυτό και 

οι πιο πολλές γυναίκες απασχολούνται σε δευτερεύουσες θέσεις ή σε καθαρά γυναι-

κεία επαγγέλµατα. Τα επαγγέλµατα αυτά στηρίζονται στα γυναικεία προσόντα, που 

αποτελούν προέκταση του ρόλου της γυναίκας στο σπίτι. Έτσι, οι γυναίκες προσλαµ-

βάνονται πάντα µε χαµηλότερο µισθό.  

Η εκπαίδευση αναµένεται να αυξάνει τις πιθανότητες της γυναίκας να βρεθεί 

στην αγορά εργασίας και να απασχολείται, αφού παίζει ζωτικό ρόλο στην επαγγελ-

µατική επιτυχία184.  

∆ηλαδή, η συµµετοχή στην εκπαίδευση οδηγεί σε περισσότερες και καλύτε-

ρες ευκαιρίες απασχόλησης των ατόµων. Χαρακτηριστικά, αν και τα τελευταία χρόνια 

στην Ελλάδα τα επίπεδα ανεργίας των πτυχιούχων ΑΕΙ είναι ιδιαίτερα υψηλά, τα επί-

πεδα αυτά υπολείπονται σηµαντικά από αυτά των µη πτυχιούχων, γεγονός που 

προσδίδει έναν ορθολογικό χαρακτήρα στην επιλογή για αυξανόµενη συµµετοχή 

στην ανώτατη εκπαίδευση αλλά και γενικότερα σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Με 

άλλα λόγια, το υψηλό επίπεδο ανεργίας των γυναικών αποδίδεται, µεταξύ άλλων, στο 

χαµηλό µορφωτικό επίπεδο.  

Οι δυσκολίες της γυναίκας, για να βρει µια δουλειά και να προαχθεί, αρχί-

ζουν από την εκπαίδευση. Στις περισσότερες χώρες πιστεύουν, ότι οι γυναίκες επιζη-

τούν µια επικερδή εργασία σαν µια προσωρινή κατάσταση και όχι σαν ουσιαστικό και 

σηµαντικό µέρος της συµµετοχής τους στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι εφοδιάζο-

νται µε προσόντα για χαµηλά επίπεδα εργασίας και ευθύνης, ενώ µπορεί τελικά, ν’ 

αφιερώσουν πολλά χρόνια στο εργατικό δυναµικό. Γι’ αυτό πρέπει να αποκτούν ίση 

εκπαίδευση.  

Στην Ελλάδα, συναντάµε ζευγάρια χαµηλής µόρφωσης, όπου η σύζυγος 

δεν εργάζεται µε αποτέλεσµα να µην έχει προσωπικό εισόδηµα. Από την άλλη βλέ-

πουµε ζευγάρια υψηλής µόρφωσης, όπου η σύζυγος εργάζεται και έχει υψηλό εισό-

δηµα από την εργασία που κάνει. Εποµένως βλέπουµε ότι τα στοιχεία αυτά είναι αλλη-

λένδετα. 

Όσο υψηλότερο είναι το εκπαιδευτικό επίπεδο της συζύγου τόσο πιο αυξη-
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µένες οι πιθανότητες επαγγελµατικής απασχόλησής της και τόσο υψηλότερο το εισό-

δηµα από την απασχόληση αυτή. 

Παράλληλα τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται και µε την απόκτηση παιδιών. Η 

χαµηλής µόρφωσης σύζυγος έχει συνήθως αποκτήσει το πρώτο της παιδί νέα και έχει 

αποκτήσει περισσότερα παιδιά συγκριτικά µε τη σύζυγο υψηλής µόρφωσης.  

Η εκπαίδευση επηρεάζει τόσο την προσφορά εργασίας όσο και τη ζήτηση 

εργασίας. Από την πλευρά της ζήτησης εργασίας, όπως εκδηλώνεται µε τη συµπερι-

φορά των εργοδοτών, τα πιο εκπαιδευµένα άτοµα θεωρούνται λόγω της εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, πιο παραγωγικά ή πιο κοινωνικοποιηµένα και άρα είναι πιο ελκυστικά 

από τους εργοδότες σε σύγκριση µε τα λιγότερο εκπαιδευµένα. Από την πλευρά της 

προσφοράς εργασίας, όπως εκδηλώνεται µε τη συµπεριφορά των ατόµων ως µελών 

των νοικοκυριών, είναι γεγονός ότι το κόστος της µη εργασίας (λ.χ. το διαφυγόν 

ωροµίσθιο που θεωρείται ως το κόστος της «ανάπαυσης») των πιο εκπαιδευµένων 

είναι σχετικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των λιγότερο εκπαιδευµένων185. 

Έτσι τα περισσότερο εκπαιδευµένα άτοµα έχουν περισσότερα σχετικά κίνη-

τρα να κινητοποιηθούν, να υποκαταστήσουν τη µη εργασία µε εργασία και να βρε-

θούν στην αγορά εργασίας, ως εργαζόµενα. Αυτή η διάσταση δεν φαίνεται ότι έχει 

ιδιαίτερη σηµασία για τους υγιείς άνδρες παραγωγικής ηλικίας µιας και για λόγους 

κοινωνικούς και πολιτιστικούς πρακτικά όλοι βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Μεγα-

λύτερη βαρύτητα φαίνεται ότι έχει για συγκεκριµένες κατηγορίες ατόµων, όπως είναι οι 

παντρεµένες γυναίκες, οι νέοι σε ηλικία και τα σχετικά ώριµης ηλικίας άτοµα. Ειδικό-

τερα οι γυναίκες είναι πιθανότερο να εργάζονται, εάν οι αµοιβές τους είναι τόσο υψη-

λές ώστε να υπερκαλύπτουν το κόστος που θα έχει το νοικοκυριό επειδή θα εγκατα-

λείψουν ή θα µειώσουν τις οικιακές ασχολίες. 

Η απόκτηση της εκπαίδευσης φαίνεται επίσης ότι συνδέεται και µε το πρό-

τυπο της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό ανάλογα µε την ηλικία. Η 

εκπαίδευση, κατά κανόνα και για λόγους οικονοµικούς αποκτιέται στις νεαρές ηλικίες, 

όταν δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις και η απόδοσή της, είναι υψηλότερη. Η αυξα-

νόµενη συµµετοχή των γυναικών στην τυπική εκπαίδευση στις νεαρές ηλικίες προξενεί 

αντίστοιχη µείωση της συµµετοχής νεαρών ηλικιών στην αγορά εργασίας.  

Οι ευκαιρίες για τη γυναίκα επηρεάζονται κατά πολύ από την οικονοµική κα-

τάσταση της χώρας. Σε περίοδο ανεργίας είναι δύσκολο να βρει δουλειά, γιατί υπάρχει 

η αντίληψη ότι δε χρειάζεται τη δουλειά τόσο, όσο ο άνδρας. Αυτό δεν ευσταθεί γιατί 
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πάρα πολλές γυναίκες εργάζονται για να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τα παιδιά 

τους. Σε εποχές οικονοµικής ανθήσεως, βρίσκουν ευκαιρίες, που και πάλι απαιτούν 

αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση από αυτήν που διαθέτουν.  

Οι γυναίκες βέβαια, έχουν πια εισχωρήσει στην εκπαίδευση. Το πρώτο σχο-

λείο (Παρθεναγωγείο) για γυναίκες ιδρύθηκε το 1831 στην Αθήνα από τον Τζων και 

Φράνσις Χιλ. Ύστερα σιγά-σιγά άρχισαν να ιδρύονται σε όλες τις πόλεις παρθεναγω-

γεία αλλά και µικτά διδασκαλεία. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ευαισθητοποιήθηκαν στο 

πρόβληµα της προκατάληψης στην εκπαίδευση για τους ρόλους των δύο φύλων κα-

θώς επίσης τα «σχολεία θηλέων» καταργήθηκαν στη δεκαετία του ’70, ταυτόχρονα µε 

την καθιέρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης186. 

Στην ανώτατη εκπαίδευση έχουν πια ανοίξει οι πόρτες για τις γυναίκες εδώ 

και πολλά χρόνια. Συνήθως είναι τα κορίτσια που έχουν «την πρωτιά» στις περισσότε-

ρες σχολές. 

Η πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση έχει πια κατακτήσει όλες τις 

εκπαιδευτικές βαθµίδες και το γυναικείο φύλο βρίσκεται σε κατάσταση ισότητας µε το 

ανδρικό στα σχολικά θρανία. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας 

δείχνουν ότι ο σχολικός πληθυσµός τόσο στην Πρωτοβάθµια όσο και στην ∆ευτερο-

βάθµια Εκπαίδευση µοιράζεται σχεδόν ίσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Επίσης, 

όσον αφορά και την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, σήµερα, το γυναικείο φύλο υπερτερεί 

έναντι του ανδρικού στους φοιτητές του ΑΕΙ187. 

Παρόλα αυτά και παρά τις θετικές εξελίξεις που σηµειώθηκαν στο επίπεδο 

της εκπαίδευσης των γυναικών, εξακολουθούν να υπάρχουν και σήµερα σηµαντικές 

εκπαιδευτικές ανισότητες ανάµεσα στα δύο φύλα. Ανισότητες που συνδέονται µε την 

απασχόληση, τις προοπτικές του επαγγέλµατος και τις προϋποθέσεις της σταδιοδρο-

µίας ανάµεσα στο δύο φύλα. Τις περισσότερες φορές, στο ίδιο επίπεδο εκπαίδευσης, 

η γυναίκα τοποθετείται σε υποδεέστερες θέσεις από τον άνδρα, σε επαγγελµατικούς 

ρόλους χαµηλότερου γοήτρου, λιγότερων ευθυνών και χαµηλότερων απολαβών. 

Η ουσιαστική απελευθέρωση και ισότητα ευκαιριών για τις γυναίκες, µπορεί 

να επιτευχθεί µόνο αν αυτή εξασφαλιστεί πρώτα στον εκπαιδευτικό χώρο. Γι’ αυτό και 

η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται σε όλους, γιατί σε περίπτωση διακοπής της ερ-

γασίας, διευκολύνει την επάνοδο της γυναίκας στο εργατικό δυναµικό καθώς επίσης 

και τη µεγαλύτερη συµµετοχή της.  

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, έγιναν σηµαντικά βήµατα για 
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την υλοποίηση των µέτρων που αφορούν την ισότητα µεταχείρισης των δύο φύλων 

στον επαγγελµατικό προσανατολισµό, και αναφέρονται στο κείµενο του Πενταετούς 

Προγράµµατος Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983-1987. Σύµφωνα µε το 

νόµο 1286/1982, άρθρο 14, όσον αφορά την εκπαίδευση, έγινε µια προσπάθεια να 

αναθεωρηθούν τα σχολικά βιβλία προς την κατεύθυνση της ισότητας και να απαλλα-

γούν από τα ξεπερασµένα και αυστηρά πρότυπα για τα δύο φύλα. Επίσης µε το νόµο 

1304/1982 καθιερώθηκε ο θεσµός των Σχολικών Συµβούλων, καθήκον των οποίων 

είναι, να στηρίζουν τις αρχές της ισότητας. 

Παράλληλα, από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας και άλλους δηµόσιους φο-

ρείς (Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Πολιτισµού, Υπουργείο Γεωργίας κ.ά.) έγιναν 

προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων µε διάφορα σεµινάρια, 

συνέδρια και εκδόσεις ενηµερωτικού υλικού188. 

Συµπερασµατικά, η γυναίκα µε την εκπαίδευση δηµιουργεί ένα άξιο εαυτό, 

που θα είναι ικανός µε τα πνευµατικά και επαγγελµατικά εφόδια, ν’ αντιµετωπίσει οτι-

δήποτε του εναντιωθεί στη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο, θα ξεπεράσει την παθητικότητα 

που της καταλογίζουν και θα καταφέρει να φτάσει στην ισοτιµία, και µετά να την διδά-

ξει στα παιδιά της, αφού γι’ αυτά είναι ο πρώτος δάσκαλος και το πιο ισχυρό πρό-

τυπο. 

Χρέος της κοινωνίας είναι να βοηθήσει µέσα από τα σχολεία, για την εξά-

λειψη των προκαταλήψεων σε βάρος της γυναίκας και την περαιτέρω ανύψωση και 

µόρφωσή της. Τα αναγνωστικά που χρησιµοποιούν οι µαθητές πρέπει να προσαρ-

µοστούν στις νέες κοινωνικές συνθήκες και ατοµικές επιδιώξεις. Να δώσουν µια θέση 

και στη γυναίκα, τοποθετώντας την ψηλά, ώστε τα αγόρια να την υπολογίζουν σαν 

άνθρωπο ισότιµο και που µπορεί να πετύχει στη ζωή όµοια µε αυτούς. Όταν αυτά 

που διδάσκονται στα µικρά παιδιά είναι πρότυπα αντίθετα προς την ισότητα των φύ-

λων, όταν φτάσουν σε ώριµη ηλικία τα παιδιά, θα δυσκολευτούν πολύ να απαλλα-

γούν από τα πρότυπα αυτά. 

Τέλος, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί σηµαντικά µέτρα (θεσµικά 

και ουσιαστικά) για την παροχή ίσων ευκαιριών σε κορίτσια και αγόρια στον τοµέα 

της εκπαίδευσης, χρειάζεται συνεχής δουλειά για να αλλάξουν βαθιά ριζωµένες αντι-

λήψεις.  

 

16. Ανεργία  και  επίδραση  στο  µέγεθος  της  γυναικείας  επαγγελµατικής 
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απασχόλησης 

Σε όλες τις χώρες, χωρίς εξαίρεση η ανεργία πλήττει κατά πρώτο λόγο τις 

γυναίκες, τους ξένους εργάτες και τους νέους.  

Η ανεργία αποτελεί πρόβληµα της σύγχρονης αναπτυγµένης κοινωνίας, 

των εργασιακών σχέσεων στους χώρους δουλειάς, αλλά και του γνωστικού αντικειµέ-

νου των Εργασιακών Σχέσεων. Η ανεργία βέβαια δεν αποτελεί µόνο σηµερινό φαινό-

µενο, αφού εµφανίζεται από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, και εξακολουθεί να µα-

στίζει και σήµερα την αναπτυγµένη ιδίως κοινωνία. 

Ένας απλός ορισµός του «ανέργου» που υιοθετήθηκε από την 8η Συνδιά-

σκεψη Στατιστικών της εργασίας, το 1958 στη Γαλλία, είναι ο εξής: «άνεργο είναι το 

άτοµο που βρίσκεται άθελά του χωρίς µισθωτή εργασία». ∆εν έχει σηµασία αν κά-

ποιος έχει ήδη εργαστεί ή όχι: απαραίτητο στοιχείο είναι να αναζητά να εργαστεί σαν 

µισθωτός. Έτσι, ο πρώην άνεργος ή ο πρώην ανεξάρτητος εργαζόµενος ή ακόµα και 

το πρώην «αφεντικό» από τη στιγµή που ψάχνουν να εργαστούν σαν µισθωτοί είναι 

άνεργοι.  

Βέβαια η ανεργία συνδέεται µε την οικονοµική κρίση. Κάποιοι από τους ερ-

γαζόµενους απολύονται και κάποιοι από τους εισερχόµενους στην αγορά εργασίας 

δεν βρίσκουν απασχόληση. Οι γυναίκες στην Ελλάδα, πλήττονται και στα δύο επίπεδα. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από την µεγαλύτερη συχνότητα απολύσεων γυναικών σε σχέση 

µε τις απολύσεις ανδρών εργαζοµένων στην βιοµηχανία, καθώς επίσης και από την 

αυξηµένη ανεργία πρωτοεισερχόµενων στην αγορά εργασίας γυναικών σε σχέση 

προς την ανεργία των ανδρών.189 

Οι γυναίκες άνεργοι καταλαµβάνουν όλο και µεγαλύτερα ποσοστά της συ-

νολικής ανεργίας, γεγονός το οποίο οφείλεται αφ’ ενός µεν στην αύξηση του γυναι-

κείου εργατικού δυναµικού και αφ’ ετέρου στην έλλειψη κοινωνικών και οικονοµικών 

συνθηκών που θα απορροφούσαν αυτόν τον πληθυσµό. 

Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση, µε 65% στους ανέργους µακράς διάρ-

κειας που δεν είχαν ποτέ σταθερή εργασία (στοιχεία 1990). Σύµφωνα µε στοιχεία της 

ΕΣΥΕ (1986) προκύπτει ότι οι άνεργες γυναίκες αποτελούν το 55,7% του συνόλου των 

ανέργων, στο σύνολο της χώρας, ενώ η συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυ-

ναµικό την ίδια περίοδο ήταν 35,6%. 

Οι παραπάνω αριθµοί είναι από µόνοι τους ενδεικτικοί για την προσπάθεια 

την οποία πρέπει να καταβάλει η οργανωµένη πολιτεία (σε όλες της τις εκφάνσεις και 
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µορφές) για την βελτίωση της θέσης και του ρόλου της γυναίκας στην ζωή και το γί-

γνεσθαι της χώρας. 

Η διάρκεια της ανεργίας διαφέρει σηµαντικά κατά φύλο. Από τους άνδρες 

άνεργους το 28,6% είναι άνεργοι 12 µήνες και άνω, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις 

γυναίκες φτάνει το 52,8%. Παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες ανεύρεσης εργασίας 

αυξάνονται µαζί µε την άνοδο του εκπαιδευτικού επιπέδου των ατόµων, στην περί-

πτωση της Ελληνίδας γυναίκας παρατηρείται µια διαφορετική κατάσταση. Ενώ το εκ-

παιδευτικό επίπεδο του γυναικείου πληθυσµού ανέρχεται µε γοργούς ρυθµούς, το επί-

πεδο της ανεργίας αντί να µειώνεται παρουσιάζει σηµαντική άνοδο. 

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, από τις απαρχές του 21ου αιώνα και παρόλο 

τις κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές που υπέστη η κοινωνία, η ανεργία θίγει σε ποσοστά 

περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες. Οι γυναίκες παρόλο που εξασφάλισαν 

ίδια περίπου επίπεδα εκπαίδευσης µε τους άνδρες, δεν αντιµετωπίζουν τις ίδιες συνθή-

κες στην αγορά εργασίας190. 

Σε όλα σχεδόν τα κράτη-µέλη η ανεργία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, 

ενώ σε έξι χώρες η ανεργία των γυναικών είναι κάτι περισσότερο από διπλάσια από 

αυτή των ανδρών (Ιταλία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ισπανία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία) και 

σχεδόν διπλάσια σε δύο χώρες (Πορτογαλία, Γαλλία). Υπάρχουν όµως διαφορές 

ανάµεσα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το επίπεδο αλλά και τις 

πηγές ανεργία των γυναικών.  

Μιλώντας για το νοµοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να βασίζεται η 

ισότητα των φύλων όσον αφορά την επαγγελµατική καθιέρωση και σταδιοδροµία, 

αυτοκατοχυρώνεται µε διατάξεις υπερνοµοθετικές, του Συντάγµατος του 1975, του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου και διεθνών συµβάσεων καθώς και νοµοθετικές. Οι νο-

µοθετικές διατάξεις πρέπει να είναι σύµφωνες προς τις υπερνοµοθετικές αλλιώς είναι 

ανίσχυρες και ανεφάρµοστες. Οι αρχές της ισότητας των φύλων συµπτύσσονται 

στους εξής τοµείς: α) Την αρχή της ισότητας των αµοιβών, β) Την αρχή της ισότητας 

µεταχείρισης στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και στον επαγγελµα-

τικό προσανατολισµό και γ) Την αρχή της ισότητας µεταχείρισης στην κοινωνική 

ασφάλιση. 

Ένα µεγάλο τµήµα του γυναικείου πληθυσµού που βιώνει τις διακρίσεις 

λόγω φύλου, αποστασιοποιείται από το γίγνεσθαι της κοινωνίας που ζει και δραστη-

ριοποιείται (κοινωνικός αποκλεισµός), ενώ τα αυξηµένα ποσοστά ανεργίας το καθι-
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στούν όµηρο των καταστάσεων της φτώχειας, αναγκάζοντάς το, είτε να περιπέσει σε 

κατάσταση «µόνιµης φτώχειας» είτε να συντηρείται από το συγγενικό (γονείς) ή φιλικό 

του περιβάλλον χωρίς καµιά επαγγελµατική διέξοδο και κοινωνική προοπτική.  

Ταυτόχρονα, η µη συµµετοχή του στην παραγωγική διαδικασία, αποστερεί 

από τη χώρα ένα σηµαντικό κοµµάτι του εργατικού της δυναµικού, το οποίο µάλιστα 

διαθέτει σε µεγάλο βαθµό υψηλό δείκτη εκπαιδευτικών προσόντων. 

Τα ποσοστά της ανεργίας αλλά και αυτά της συµµετοχής των γυναικών 

στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας, παρότι βελτιωµένα τα τελευταία χρό-

νια, δεν παύει να είναι αρνητικά για τον ρόλο και τη θέση της στην σύγχρονη κοινω-

νία. Ειδικότερα όταν η γυναίκα άνεργος, συνδυάζει και κάποια άλλη κοινωνική ιδιότητα 

(µητέρα, έγκυος, αλλοδαπή, πρόσφυγας, µεσήλικοι, θύµα κακοποίησης κ.ά.), τότε η 

κατάσταση αυτή επιβαρύνει δυστυχώς ακόµη πιο πολύ την θέση της στην αγορά ερ-

γασίας. Όλα αυτά απογοητεύουν τη γυναίκα και της δηµιουργούν φόβο και δυσπι-

στία για τα όσα πίστευε ότι πέτυχε ως τώρα191.  

Η γυναίκα ως νοικοκυρά και ως σύζυγος δέχεται όλους τους αντίκτυπους 

από τον πληθωρισµό και την ανεργία. Τα έσοδα του συζύγου λιγοστεύουν και ο πλη-

θωρισµός αναστατώνει τον προϋπολογισµό της οικογένειας. Αν θελήσει η γυναίκα 

να εργαστεί για να βοηθήσει το σύζυγο, δεν µπορεί να βρει δουλειά γιατί ακριβώς τότε 

προσπαθούν να απαλλαγούν από την παρουσία της. Είναι η πρώτη που διώχνουν. 

Οι γυναίκες δεν προσλαµβάνονται τόσο εύκολα όσο απολύονται, σε περιπτώσεις οι-

κονοµικής κρίσεως, γι’ αυτό και οι καταστάσεις αυτές, επαναφέρουν τις διακρίσεις 

στην εργασία, για τις οποίες η γυναίκα αγωνίστηκε τόσο να εξαλείψει. 

Αυτή η διάκριση της εργασίας σε βάρος της γυναίκας, εκτός από το ότι µε-

γαλώνει την ανισότητα ανάµεσα στα δύο φύλα, αποκρίνει τη γυναίκα από δουλειές 

που απαιτούν καταβολή µεγαλύτερης δράσεως και πρωτοβουλίας, και καταδικάζει τη 

γυναίκα σε εργασίες κατώτερες. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό σε περίπτωση κρίσεως, 

γιατί οι γυναίκες θα υποστούν πρώτες, τις ολέθριες και δυσµενείς επιπτώσεις µιας µα-

κροχρόνιας ανεργίας. Πραγµατικά, πλήττονται οι εργασίες που έχουν δευτερεύουσα 

σηµασία και δεν απαιτούν συνεχή απασχόληση, και γι’ αυτό το λόγο τις αναθέτουν 

στις γυναίκες. 

Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ανεργία των γυναικών έχει ορισµένα 

χαρακτηριστικά και συγκεκριµένα: 

• Η ανεργία είναι ιδιαίτερα αυξηµένη σε νέες γυναίκες και τα ποσοστά είναι διπλά-
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σια σε σύγκριση µε αυτά των άνεργων γυναικών γενικά. Στην Ισπανία, στην Ελ-

λάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία η ηλικία είναι καθοριστικός παράγοντας για 

την ανεργία των γυναικών 

• Οι γυναίκες πλήττονται πολύ περισσότερο από την ανεργία µακράς διάρκειας. 

• Οι γυναίκες αντιµετωπίζουν περισσότερα προβλήµατα από τους άνδρες, εάν θέ-

λουν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ή να επιστρέψουν (62% των γυναικών 

αναζητούν για πρώτη φορά εργασία ή θέλουν να επιστρέψουν µετά από µια δι-

ακοπή σε σύγκριση µε το 4% των ανδρών). 

• Ο αριθµός των γυναικών που δεν εγγράφονται στους επίσηµους καταλόγους 

των ανέργων είναι πολύ υψηλός. Η Ελλάδα έχει το χαµηλότερο ποσοστό ανέρ-

γων γυναικών εγγεγραµµένων στον Οργανισµό Ευρέσεως Εργασίας (Ο.Α.Ε.∆.) 

(8,4%) και εξ αυτών το 7,5% ανήκει στις νέες άνεργες γυναίκες, γεγονός που ση-

µαίνει ότι η ανεργία των γυναικών είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή που επίσηµα 

εµφανίζεται. 

• Οι γυναίκες απασχολούνται σε µεγαλύτερο βαθµό σε εργασίες µερικής 

απασχόλησης και εποχιακές εργασίες και έτσι είναι πιο πιθανό να τις οδηγήσει 

στην ανεργία µετά την απώλεια της συγκεκριµένης εργασίας192.  

Η ανεργία ως κοινωνική κατάσταση, ειδικότερα όταν αποκτά χρονικά πα-

ρατεταµένα χαρακτηριστικά (µακροχρόνια ανεργία), και πλήττει ακόµη πιο ειδικές 

πληθυσµιακές οµάδες γυναικών (για παράδειγµα γυναίκες µονογονείς µε ανήλικα τέ-

κνα) µπορεί πολύ εύκολα να περιθωριοποιήσει και να αποκόψει κοινωνικά, επαγγελ-

µατικά και οικονοµικά µεγάλο ποσοστό των πληττοµένων γυναικών.  

Αν η αύξηση της γυναικείας ανεργίας συνοδεύει αύξηση της συµµετοχής 

των γυναικών στην αγορά εργασίας (όπως πράγµατι συνέβη στην Ελλάδα), αυτή δεν 

σηµαίνει αναγκαστικά χειροτέρευση της θέσης των γυναικών. Η αύξηση της γυναι-

κείας  ανεργίας  µπορεί  να  οφείλεται  στην  αύξηση  των  γυναικών  που καταφεύ-

γουν στο απρόσωπο Γραφείο εύρεσης εργασίας και όχι στις προσωπικές γνωριµίες 

(συγγενείς, φίλοι) ή στις σχέσεις πατρωνείας (τα περίφηµα «µέσα»), για να βρουν 

δουλειά. Θα θεωρούσαµε, έτσι, φυσική την αύξηση της γυναικείας ανεργίας σε µια 

χώρα όπως η Ελλάδα.  

Απαιτούνται ολοκληρωµένες πολιτικές και δράσεις σε όλα τα διοικητικά επί-

πεδα της χώρας, που να προάγουν και να προωθούν τη γυναικεία απασχόληση και 

την ενεργό συµµετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. 
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Ταυτόχρονα απαραίτητες είναι και οι ενέργειες για τον απεγκλωβισµό από 

την φτώχεια και τον αποκλεισµό (αλλά και τη άρση των αρνητικών συνεπειών τους), 

για ένα µεγάλο κοµµάτι του γυναικείου πληθυσµού της πόλης το οποίο ήδη τα βιώνει 

ως καθηµερινή κατάσταση. 

Όσο συνεχίζονται οι διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων, θα δηµιουργούνται 

ανταγωνισµοί, συγκρούσεις και δε θα µπορέσει να γίνει η πολιτική, οικονοµική και κοι-

νωνική ισοτιµία. Οι δυσκολίες και τα εµπόδια, που παρεµβάλλονται, θα πρέπει να συ-

νειδητοποιήσουµε ότι προέρχονται από τις παραδοσιακές προκαταλήψεις για την 

πνευµατική και βιολογική κατωτερότητα της γυναίκας.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

1. Εισαγωγή 

Η ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί αναµφισβήτητα βασική αρχή της 

δηµοκρατίας και θεµελιώδη ανθρώπινη αξία.  Ωστόσο, µόλις κατά τον 20ο  αιώνα οι 

γυναίκες βγήκαν από την περιθωριοποίηση και την αφάνεια χιλιετιών, στο προσκήνιο 

της ιστορίας και της πολιτικής. Η αναγνώριση των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµά-

των των  γυναικών,  η µαζική συµµετοχή τους στην εκπαίδευση και στις οικονοµικές 

δραστηριότητες, οι αλλαγές στους ρόλους των δύο φύλων και στη δοµή της οικογέ-

νειας και η διεκδίκηση ίσης συµµετοχής γυναικών/ανδρών στους δηµοκρατικούς θε-

σµούς,  συνιστούν τη µεγαλύτερη ειρηνική κοινωνική επανάσταση στην ιστορία της 

ανθρωπότητας. Ο 20ος αιώνας ξεκίνησε µε τη διεκδίκηση του δικαιώµατος ψήφου από 

τις λίγες µορφωµένες γυναίκες εκείνης της εποχής και τελείωσε µε το δυναµικό αίτηµα 

για δίκαιη  κατανοµή ανάµεσα στα δύο φύλα όλων των ευθυνών και  υποχρεώσεων 

του δηµοσίου και  ιδιωτικού βίου.   

Ο 21ος αιώνας συνοδεύεται από την ελπίδα για  ανανέωση και εξανθρωπι-

σµό της πολιτικής και της κοινωνίας. Οι πολεµικές συγκρούσεις, η βία, η τροµοκρατία, 

η υποβάθµιση και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, ο κοινωνικός αποκλει-

σµός και η φτώχεια που µαστίζουν τον πλανήτη, είναι προβλήµατα που απαιτούν 

επείγουσες λύσεις. Οι πρόσφατες εκθέσεις του ΟΗΕ δίνουν µια πολύ ζοφερή εικόνα 

της κατάστασης που αφορά στα 2/3 του πληθυσµού της γης.  Η  δηµιουργία ενός 

ειρηνικού κόσµου, η µετατροπή της κουλτούρας της βίας σε κουλτούρα ειρήνης, 
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αλληλεγγύης και συνεργασίας, όπου όλοι οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα τα παιδιά,  θα 

έχουν δικαίωµα στη ζωή, στη στέγαση, στη µόρφωση και στην ιατρική περίθαλψη, 

ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώµα, την εθνικότητα, το φύλο ή τη θρησκεία τους, εί-

ναι ένα όραµα που ιδιαίτερα εµπνέει και κινητοποιεί τις γυναίκες.  Για τις γυναίκες του 

κόσµου, όπως εκφράστηκαν µέσα από τις αποφάσεις της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης 

του ΟΗΕ στο Πεκίνο το 1995,  η ειρήνη και η βιώσιµη ανάπτυξη δεν αποτελούν απλά 

µια ιδέα, αλλά µια δυνατότητα που µπορεί να εγγυηθεί µία αξιοπρεπή ζωή για όλους 

και όλες,  αλλά και για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Η µαζική είσοδος των γυναι-

κών στην πολιτική και η «ισορροπία ισχύος» των φύλων, είναι, η µοναδική ελπίδα για 

ανανέωση και εξανθρωπισµό της πολιτικής και της κοινωνίας.  

Απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, οι γυναίκες  διεκδικούν την ισότιµη 

συµµετοχή τους στις αποφάσεις και στο σχεδιασµό του µέλλοντος. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τα κράτη-µέλη της έχουν δηλώσει την πίστη και τη δέσµευσή τους στην επί-

τευξη της ισότητας των φύλων, σε  ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και σε όλους τους 

τοµείς. Η έµφαση όµως, από την ίδρυση της Κοινότητας, τοποθετείται στον τοµέα της 

εργασίας, για λόγους οικονοµικούς και κυρίως ανταγωνισµού. Η  πλήρης αξιοποίηση 

των παραγωγικών δυνατοτήτων των γυναικών αναγνωρίζεται από όλους ως ανα-

γκαία συνθήκη για την επιτυχία της στρατηγικής της Λισσαβόνας, για να εξελιχθεί, δη-

λαδή, η ευρωπαϊκή οικονοµία, µέχρι το 2010, στην  πιο δυναµική και πιο ανταγωνιστική 

οικονοµία του κόσµου. Πράγµατι, κατά τα τελευταία χρόνια, χάρη στην Κοινοτική νο-

µοθεσία,  ενισχύθηκε σηµαντικά η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, ακόµη 

και σε τοµείς που παραδοσιακά θεωρούνταν ανδρικοί. Ωστόσο, η µεγαλύτερη πρόο-

δος σηµειώθηκε στις επιδόσεις των γυναικών στην εκπαίδευση, αφού σήµερα αντι-

προσωπεύουν το 55% των πτυχιούχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Σε όλα τα ευρωπαϊκά 

πανεπιστήµια οι γυναίκες υπερέχουν και σε αριθµούς και σε επιδόσεις. Συνεπώς,  µια 

ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στους θεσµούς της δηµοκρατίας θα έπρεπε 

να είναι το φυσικό αποτέλεσµα της εκπληκτικής προόδου των γυναικών, αλλά και  των 

δηµοκρατικών αξιών που προβάλλει η Ένωση. 

∆υστυχώς κάτι τέτοιο δεν είναι αυτονόητο. Η πολιτική ισότητας των φύλων 

που προωθεί κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια η Ένωση δεν λειτουργεί σαν αυτόµα-

τος πιλότος. Σήµερα στην Ευρώπη, παρά την ευνοϊκή νοµική θέση των γυναικών,  

υπάρχει χάσµα ανάµεσα στη τυπική ισότητα και στη πραγµατικότητα, όπως αυτή 

απεικονίζεται στα χαµηλά ποσοστά πολιτικής συµµετοχής των γυναικών. Ταυτόχρονα 

η βία κατά των γυναικών, η σωµατεµπορία, η αυξηµένη ανεργία, η ασυµβατότητα 
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επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, η ανεπάρκεια υποδοµών φροντίδας των παι-

διών και της τρίτης ηλικίας, συνιστούν καυτά προβλήµατα που απαιτούν   λύσεις, 

αφού συνδέονται άµεσα,  τόσο µε την παραβίαση δικαιωµάτων, όσο και µε τη βιωσι-

µότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. ∆υστυχώς πολλά κράτη µέλη της 

ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης βεβαίως και της Ελλάδας, παρόλο που έχουν ενσωµατώ-

σει τις κοινοτικές οδηγίες στην εθνική τους νοµοθεσία δεν δείχνουν προθυµία να 

προωθήσουν συνοδευτικά µέτρα που θα συµβάλουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων.  

Με εξαίρεση τις ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά, η σχετικά πρόσφατη ανα-

γνώριση του δικαιώµατος ψήφου στις γυναίκες δεν οδήγησε σε µία σηµαντική αύξηση 

της εκπροσώπησής τους στα πολιτικά κέντρα εξουσίας. Η υποεκπροσώπηση των γυ-

ναικών, πέραν της παραδοσιακής, ιστορικής  ταύτισης της πολιτικής µε την ανδρική 

εξουσία,  συνδέεται στενά και µε τη φύση των  εκλογικών συστηµάτων  και των στρα-

τηγικών, που τα κόµµατα υιοθετούν απέναντι στις γυναίκες.  Έχει αποδειχτεί ότι τα πιο 

αναλογικά και µικτά εκλογικά συστήµατα (όπως σε πολλές χώρες της Β. Ευρώπης),  

µε  ψηφοδέλτια χωρίς σταυρό προτίµησης,  διευκολύνουν την ανάδειξη γυναικών 

υποψηφίων. Σε κάθε περίπτωση ο ρόλος των πολιτικών ηγεσιών είναι καθοριστικός, 

αφού µε µέτρα «θετικών δράσεων» µπορούν να υπερβούν τις συνέπειες του ιστορικού 

αποκλεισµού των γυναικών  από το δηµόσιο βίο και να ενισχύσουν  τη συµµετοχή 

τους στη πολιτική. Στη χώρα µας η πρόσφατη απόφαση του ΠΑΣΟΚ να καθορίσει 

ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής 40% και για τα δύο φύλα στα κοµµατικά όργανα, απο-

τελεί χωρίς αµφιβολία µέτρο που ενθαρρύνει και ενισχύει τη συµµετοχή των γυναικών 

στη πολιτική. Σηµαντικό επίσης βήµα προόδου συνιστά και η υποχρεωτική συµµετοχή 

γυναικών, τουλάχιστον κατά το 1/3, στα ψηφοδέλτια για την Τοπική Αυτοδιοίκηση193. 

  

2. Σχέση γυναίκας και πολιτικής 

Η σχέση των γυναικών µε την πολιτική παρέµεινε επί δεκαετίες στη σκιά του 

επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Μέχρι τη δεκαετία του ’60, οι πολιτικοί επιστήµονες δεν 

αντιµετώπιζαν τη γυναικεία πολιτική συµπεριφορά ως αντικείµενο διερεύνησης.  

Αυτό ενδεχοµένως να συνδέεται γενικότερα µε το ότι οι γυναίκες πολιτικοί 

επιστήµονες- οι οποίες ίσως θα είχαν σχετικές ανησυχίες- είναι λιγότερες από τους άν-

δρες και µπορούν να επηρεάσουν ως ένα βαθµό τη θεµατολογία των ερευνητικών 

προγραµµάτων. Ένας άλλος λόγος έχει να κάνει µε το αντικείµενο της πολιτικής επι-

στήµης και τις αντιλήψεις για τον κοινωνικό ρόλο των γυναικών. Αυτός συνδέεται πε-
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ρισσότερο µε τον «ιδιωτικό» χώρο, ενώ το πολιτικό φαινόµενο παραπέµπει στον «δη-

µόσιο»,στον οποίο θεωρείται ότι ανήκουν οι άνδρες. 

Στις έρευνες της πολιτικής και της εκλογικής συµπεριφοράς, που διεξάγο-

νται στον ευρωπαϊκό χώρο µεταπολεµικά, η διερεύνηση της γυναικείας συµπεριφο-

ράς και των πολιτικών διαστάσεων του γυναικείου φύλου συνιστούσε ένα δευτερεύον 

ζήτηµα. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι όταν οι γυναίκες ήταν αντικείµενο µελέτης από 

τους πολιτικούς επιστήµονες, αντιµετωπίζονταν µε µια διάσταση σεξισµού. Οι αναφο-

ρές κάνουν λόγο για τη «µυθική» φύση της γυναίκας, ενώ συχνά οι γυναικείες πολιτι-

κές στάσεις και συµπεριφορές ανάγονται σε παραδείγµατα απόκλισης από την «κα-

νονική» πολιτική συµπεριφορά των ανδρών.  

Ταυτόχρονα η επίδραση του σύγχρονου φεµινιστικού κινήµατος έχει γίνει 

πολύ λιγότερο αισθητή στην πολιτική επιστήµη, σε σχέση µε τους άλλους κλάδους 

των κοινωνικών επιστηµών. Η έλλειψη ευαισθησίας απέναντι στις διαφοροποιήσεις 

στην κοινωνική κατανοµή της εξουσίας ανάλογα µε το φύλο και στη διαφοροποιη-

µένη κοινωνική εµπειρία ανδρών και γυναικών - που επιδρούν στη διαµόρφωση της 

πολιτικής συµπεριφοράς τους - αποτελεί χαρακτηριστικό της σύγχρονης πολιτικής 

επιστήµης. Αυτές οι διαφοροποιήσεις γίνονται αντιληπτές ιστορικά και υπερτονίζονται 

οι διαφορές στην πολιτική συµπεριφορά194. 

Από το τέλος της δεκαετίας του ’60, οι γυναίκες δεν αποκλείονται από την 

πολιτική ανάλυση. H εµµονή της κυρίαρχης τάσης της πολιτικής επιστήµης να ασχο-

λείται αποκλειστικά µε τις θεσµοθετηµένες πολιτικές δοµές και διαδικασίες, σε συνδυα-

σµό µε τη µικρή παρουσία των γυναικών στο πολιτικό προσκήνιο, περιόρισε τη διεξα-

γωγή ερευνών σε επιλεγµένες πλευρές της σχέσης «γυναίκα και πολιτική» και κυρίως 

όσον αφορά στην εκλογική συµπεριφορά τους. Το ενδιαφέρον των µελετητών επικε-

ντρώνεται κυρίως στην πολιτική συµπεριφορά και ιδιαίτερα στην εκλογική, και αυτό 

πάντα µε µέτρο σύγκρισης τις αντίστοιχες παραµέτρους της πολιτικής συµπεριφοράς 

των ανδρών. Οι γυναίκες δεν αντιµετωπίζονται ως αυτόνοµα πολιτικώς δρώντα 

άτοµα. Μπορεί από την περίοδο του µεσοπολέµου να εξετάζεται η «γυναικεία» ψήφος 

αλλά είναι πάντα σε αντιπαραβολή προς την «ανδρική». 

Ωστόσο θεωρούµε ότι από τη δεκαετία του ’70 παρατηρείται µια νέα τάση 

αναφορικά µε την επιστηµονική ενασχόληση µε τις γυναίκες ως αντικείµενο πολιτολο-

γικού ενδιαφέροντος. Οι γυναίκες αποτελούν το αντικείµενο διερεύνησης ακαδηµαϊ-

                                                           
194 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Μ (2002) «Το φύλο της δηµοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έµφυλα υποκείµενα», Αθήνα: Σαββάλας.,σ. 30. 
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κών, δηµοσιογράφων και επιστηµόνων.  

 

3. Κοινωνικο-πολιτικές διαδικασίες και αντιπροσώπευση γυναικών 

Η ερευνητική και επιστηµονική εξέταση των πολιτικών φαινοµένων µέσα 

από το πρίσµα του φύλου παρουσίασε αλµατώδη ανάπτυξη µετά τη φεµινιστική 

έκρηξη της δεκαετίας 1965-1975, αρχικά στις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά και 

στη συνέχεια στις χώρες της δυτικής Ευρώπης, στην Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία, 

καθώς και σε χώρες της Λατινικής Αµερικής. Ιδιαίτερα καθοριστικό για τις ευρω-

παϊκές κοινωνίες υπήρξε το γαλλικό κίνηµα του Μάη 1968 που επηρέασε τις κινητο-

ποιήσεις και σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα η σχετική διαδικασία ξεκίνησε το 1975, 

µετά την πτώση της δικτατορίας των Συνταγµαταρχών195. Υποστηρίζεται µάλιστα 

από τους ειδικούς ερευνητές ότι οι γυναίκες έµαθαν πολλά από τη συµµετοχή τους 

στα κινήµατα της ευρύτερης αριστεράς εκείνης της εποχής και ότι η ενεργοποίησή 

τους στις φοιτητικές και πολιτικές κινητοποιήσεις υπήρξε καθοριστική, καθώς ανακά-

λυπταν ότι τα δικά τους αιτήµατα υποτιµούνταν σε ιδεολογικό επίπεδο και ιεραρχού-

νταν τελευταία στη συζήτηση. 

Στη διάρκεια της περιόδου 1950-1965, οι παλαιότεροι πολιτικοί αγώνες των 

γυναικών είχαν ξεχαστεί καθώς οι οργανωµένες συλλογικότητες των φεµινιστριών εί-

χαν διαλυθεί ή περιθωριοποιηθεί.  

Έως τότε οι γυναίκες είχαν αποκλεισθεί από το επίσηµο κράτος και τη δια-

κυβέρνησή του ακόµα και σε χώρες όπου το σύστηµα διακυβέρνησης χαρακτηρι-

ζόταν ως δηµοκρατικό. Με την καθιέρωση της τυπικής πολιτικής ισότητας των γυ-

ναικών στο δυτικό πολιτισµό και την εξάπλωση των δηµοκρατικών καθεστώτων η 

εννοιολόγηση της ισότητας διαφοροποιήθηκε. Σήµερα, η δηµοκρατία ορίζεται ως η 

µορφή οργάνωσης της κοινωνίας-πολιτείας κατά την οποία οι πολίτες έχουν λόγο 

για τα κοινά. Η δηµοκρατία συνιστά οργανωτική αρχή που προϋποθέτει την ελευθε-

ρία της σκέψης και της δράσης, τη συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων καθώς και 

τον έλεγχο της πολιτικής/κρατικής εξουσίας. Πιο συγκεκριµένα, η αντιπροσωπευ-

τική δηµοκρατία επικεντρώνεται στις διαδικασίες πολιτικής εκπροσώπησης των 

πολιτών µέσα από τους επίσηµους πολιτειακούς θεσµούς (καθολική ψηφοφορία, 

εκλογή εθνικών αντιπροσώπων, εκλογή οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης και συνδι-

καλιστικών οργάνων, νοµοπαρασκευαστική διαδικασία κ.λ.π.).196 

Η δηµοκρατία ως σύστηµα κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων έχει δια-

                                                           
195ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Μ (2002) «Το φύλο της δηµοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έµφυλα υποκείµενα», Αθήνα: Σαββάλας.,.,σ. 35 
196 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Μ (2002) «Το φύλο της δηµοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έµφυλα υποκείµενα», Αθήνα: Σαββάλας.,σ. 36-37 
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νύσει µια ιστορική διαδροµή από τα τέλη του 19ου αιώνα περνώντας από ένα περι-

οριστικό µοντέλο ατοµικιστικού φιλελευθερισµού -που απέκλειε τους πολλούς απο-

νέµοντας πολιτικά δικαιώµατα µόνο σε άρρενες, λευκούς, εγγράµµατους κι έχοντες 

ιδιοκτησία-προς ένα εξισορροπητικό καταναλωτικό µοντέλο που επέτρεψε σταδιακά 

τη συµµετοχή των ευρύτερων λαϊκών µαζών, των µειονοτικών πληθυσµών, των 

έγχρωµων, και τελευταία των γυναικών στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφά-

σεων. 

Η πρόσφατη επανεξέταση του ζητήµατος της έµφυλης διάστασης της 

(αντιπροσωπευτικής) δηµοκρατίας ξεκίνησε από τις φεµινίστριες στα µέσα της δε-

καετίας του 1980. Η ιδεολογική στροφή θεωρείται από ορισµένες φεµινίστριες η 

απαρχή του σύγχρονου φεµινιστικού κινήµατος (1965-1985), ως εξωθεσµικής και αυ-

τόνοµης πολιτικής δράσης, στο να παρέµβει µε ριζικό τρόπο στην επίσηµη πολιτική 

σκηνή προς όφελος των γυναικείων διεκδικήσεων. 

Στην προσπάθειά τους να αναιρέσουν τη συγκάλυψη της έµφυλης ανι-

σότητας σε όλες τις καθηµερινές εκφάνσεις της και να ανατρέψουν τις άνισες έµ-

φυλες σχέσεις στο κοινωνικό πεδίο, µέσα σ’ ένα γενικότερο πνεύµα αµφισβήτησης 

της πολιτικής εξουσίας, οι περισσότερες τάσεις του δεύτερου φεµινιστικού κινήµα-

τος δεν είχαν πράγµατι εστιάσει το ενδιαφέρον τους στους πολιτικούς θεσµούς, 

κόµµατα, κοινοβούλιο, ούτε αναπτύξει µια τέτοιου είδους συλλογική παρέµβαση, η 

οποία δεν θα µπορούσε άλλωστε να είναι εφικτή για τους ίδιους λόγους που οδή-

γησαν τις φεµινίστριες έξω από τα πολιτικά κόµµατα: πρόκειται τόσο για την περιθω-

ριοποίηση των φεµινιστικών αιτηµάτων στα πολιτικά προγράµµατα των κοµµάτων 

όσο και την παρεµπόδιση εξέλιξης γυναικείων µελών στα θεσµοθετηµένα (εσω-

κοµµατικά ή πολιτειακά) όργανα. Κι αφού, όπως οι ίδιες πίστευαν, µε κάθε φεµινι-

στικό αίτηµα έκαναν πολιτική και συνδυαλέγονταν µε το κράτος197  

Ορισµένες φεµινίστριες πολιτικοί επιστήµονες, έχουν διατυπώσει την 

άποψη ότι το γεγονός τής µέχρι τώρα µη ουσιαστικής ενσωµάτωσης των γυναικών 

στην πολιτική δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά αντανακλά την ίδια την έµφυλη 

κοινωνική ανισότητα καθώς και την ανδροκεντρική δοµή των πολιτειακών θεσµών 

που δεν θα αλλάξουν σε πρακτικό και ουσιαστικό επίπεδο αν δεν αλλάξει η ίδια η 

φιλοσοφική βάση της δηµοκρατίας και η ανδροκεντρική εννοιολόγηση των συντε-

ταγµένων της. Συνακόλουθα, υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει λόγος για τις γυναίκες 

να διεκδικήσουν περισσότερη εξουσία, µε τον τρόπο που αυτή έχει ανδροκεντρικά 
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οριστεί, και «να εµπλακούν σε µια διαδικασία της οποίας οι προκαθορισµένοι όροι 

είναι σε βάρος τους». 

Η µειωµένη παρουσία των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών απο-

φάσεων είναι δείκτης και έκφραση της κατωτερότητας στην κοινωνική τους θέση και 

«συνδέεται µε τη γενικότερη µειονεκτική αντιπροσώπευση των γυναικών σε όλες τις 

ηγετικές οµάδες». Κατά συνέπεια, οι γυναίκες «δεν στερούνται εξουσίας επειδή δεν 

συµµετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες λήψης των αποφάσεων», αλλά αντίθετα δεν 

συµµετέχουν σ’ αυτές «επειδή δεν έχουν εξουσία». Εποµένως εκείνο που εκκρεµεί εί-

ναι η ριζική µετατροπή της κοινωνικής θέσης των γυναικών αλλά και η µεταβολή της 

κυρίαρχης εννοιολόγησης της ιδιότητας του πολίτη που θα πρέπει να αλλάξει «ώστε 

να χωρέσει πραγµατικά όλους και όλες». 

Από την άλλη όµως, τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια αναπτύχθηκε ένας 

φεµινιστικός προβληµατισµός που υποστήριξε ότι µετά την κατοχύρωση της ισοπολι-

τείας οφείλει να τεθεί ξανά επί τάπητος το ζήτηµα του τρόπου πολιτικής εκπροσώ-

πησης των γυναικών στα επίσηµα όργανα µιας τυπικά δηµοκρατικής πολιτείας. 

Υποστηρίζθηκε µάλιστα ότι οι γυναίκες έχουν ιδιαίτερα συµφέροντα να υπερα-

σπιστούν ως πολίτιδες και ότι τα γυναικεία συµφέροντα θα πρέπει να αντιπρο-

σωπεύονται από γυναίκες, ακριβώς επειδή ισχύει ο κάθετος κοινωνικός καταµερι-

σµός της εργασίας κατά φύλα: η µισθωτή εργασία της πλειοψηφίας των ανδρών 

έναντι της οικειακής µη αµειβόµενης εργασίας της πλειοψηφίας των γυναικών. 

Κρίνοντας την τυπική πολιτική ισότητα ως απαράδεκτα ανεπαρκή η τάση 

αυτή εστίασε την προσοχή της στην ιδέα της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα 

λήψης πολιτικών αποφάσεων, µε το σκεπτικό ότι ο «βαθµός συµµετοχής των πολι-

τών προσδιορίζει και την ποιότητα της δηµοκρατίας µιας χώρας». Χαρακτηρίζοντας 

τη µικρή συµµετοχή των γυναικών στις πολιτικές δοµές ως «δηµοκρατικό έλλειµµα» 

η τάση αυτή, που εκδηλώθηκε τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (ΟΗΕ, Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση), υποστήριξε αφενός τη θέσπιση γενικών ενθαρρυντικών µέτρων 

για την εκπαίδευση, την πολιτική κοινωνικοποίηση και την ένταξη των γυναικών στα 

κόµµατα, και αφετέρου τη θέσπιση ειδικών θετικών µέτρων (ειδική νοµοθεσία) για 

την επίτευξη της αποκαταστατικής ισότητας. Στη βάση της προβληµατικής αυτής 

βρίσκεται η παραδοχή ότι το δικαίωµα ίσων ευκαιριών αποτελεί πρωταρχικό ατοµικό 

δικαίωµα, συνταγµατικά κατοχυρωµένο, το οποίο και πρέπει άµεσα να εφαρµοστεί. 

Ιδιαίτερα το ζήτηµα των θετικών δράσεων στις πολιτικές διαδικασίες έχει 

προβληµατίσει τη διεθνή φεµινιστική κίνηση και έχει βρει ανταπόκριση σε ορισµένες 
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δυτικές χώρες, όπως το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ελλάδα σε µια προσπάθεια εξισορρόπη-

σης προς τις αρνητικές αποκλίσεις της νοµοθεσίας που κάµπτουν την ισότητα των 

φύλων198. Η θέσπιση θετικών µέτρων ως προς την πολιτική συµµετοχή των γυναι-

κών συµπεριλαµβάνει τη θέσπιση ποσοστώσεων στη διαδικασία εκλογής των επί-

σηµων πολιτικών αντιπροσωπειών στα εθνικά κοινοβούλια ή τα διεθνή πολιτικά όρ-

γανα, στα οποία η συµµετοχή των γυναικών, εκτός της εξαίρεσης των Σκανδιναβικών 

κρατών, δεν υπερβαίνει το 10-13%, την ίδια στιγµή που οι γυναίκες αποτελούν πάνω 

από το 50% του γενικού πληθυσµού. Απαντήσεις σε ερωτήµατα σχετικά µε την 

προσωρινότητα ή µονιµότητα αυτών των µέτρων, ή την τελική µορφή τους δεν 

έχουν δοθεί ολοκληρωµένα από τις υποστηρίκτριές τους, αλλά οι πολιτικές που 

προωθούνται αναπροσαρµόζονται µε βάση τα συγκεκριµένα κάθε φορά δεδοµένα. 

Παράλληλα µε τη διεκδίκηση των θετικών µέτρων εµφανίστηκε µετά το 

1990 το αίτηµα για τη θέσπιση της ισάριθµης αντιπροσώπευσης. Η τάση αυτή έγινε 

ιδιαίτερα αισθητή στη Γαλλία και έκτοτε έχει κατακτήσει µεγάλο µέρος της κοινής 

γνώµης δηµιουργώντας ένα µαζικό πολιτικό κίνηµα. 

Η αρχική ιδέα της ισότιµης συµµετοχής-αντιπροσώπευσης στους πολιτι-

κούς θεσµούς στηρίχθηκε στη θέση ότι ανεξάρτητα από κάθε άλλη επίκτητη ή φυ-

σική τους ιδιότητα οι πολίτες ανήκουν αναγκαστικά σε ένα από τα δύο φύλα, χω-

ρίς αυτό να πρέπει να συνιστά κοινωνική διαφορά.  

Σταδιακά όµως και καθώς το κίνηµα µαζικοποιήθηκε απρόβλεπτα και συ-

νέπεσε µε τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων των οµοφυλοφίλων στην κοινωνία η ισά-

ριθµη αντιπροσώπευση επηρεάστηκε από οµοφοβικές αντιλήψεις για τις έµφυλες 

ταυτότητες που ενίσχυαν τη διάκριση άνδρας-γυναίκα αντί να την εξαλείψουν. Τον 

Απρίλιο-Μάιο του 2000 η ισάριθµη αντιπροσώπευση ψηφίστηκε από τη Βουλή της 

Γαλλίας και επικυρώθηκε συνταγµατικά, ενώ δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη εφηµερίδα 

του γαλλικού κράτους στις 6 Ιουνίου 2000199. Οι διατάξεις του µέτρου αφορούν 

στις λίστες των υποψηφίων των κοµµάτων για τις δηµοτικές και βουλευτικές εκλο-

γές, αλλά όχι για τα επαρχιακά συµβούλια. Η Γαλλία είναι το πρώτο κράτος στον κό-

σµο που εφάρµοσε επίσηµα το µέτρο της ισάριθµης αντιπροσώπευσης. 

Οι αµφιβολίες και οι ενστάσεις των µη οπαδών της ισάριθµης αντι-

προσώπευσης είναι πολλές: Τίθεται κατ’ αρχήν το ερώτηµα µε ποιο τρόπο θα κα-

ταφέρουν οι γυναίκες να συµµετάσχουν απρόσκοπτα στην πολιτική διαδικασία µε 

την προτροπή µιας εκ των άνω ποσόστωσης, αφού δεν συνιστούν σήµερα από 

                                                           
198 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Μ (2002) «Το φύλο της δηµοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έµφυλα υποκείµενα», Αθήνα: Σαββάλας.,σ. 42-44 
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πολλές απόψεις (οικονοµικά, εργασιακά, ψυχολογικά) ελεύθερα, αυτόνοµα, αυ-

τόβουλα και ανεξάρτητα µέλη της κοινωνίας τους, τουλάχιστον σε µαζικό επί-

πεδο200 και αφού «δεν προετοιµάζονται µέσω της κοινωνικοποίησής τους για την 

εµπλοκή τους σε συµµετοχικές διαδικασίες, και έµµεσα αποθαρρύνονται µέσω κοι-

νωνικοποιητικών µηνυµάτων τα οποία δέχονται ως υποκείµενα που τοποθετούνται 

στη θέση του κατώτερου στο σύστηµα σχέσεων των φύλων»201  

Στην Ελλάδα το φαινόµενο της πολιτικής υποαντιπροσώπευσης των 

γυναικών στη Βουλή και σ’ άλλα κέντρα πολιτικής εξουσίας (δηµοτική διοίκηση, 

κόµµατα κλπ.) είναι ιδιαίτερα έντονο, αφού η χώρα µας συγκαταλέγεται ανάµεσα 

στα τελευταία κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το ποσοστό της γυναι-

κείας πολιτικής συµµετοχής202. 

Όσο αφορά στις ποσοστώσεις, η συζήτηση στην Ελλάδα ξεκίνησε τη δε-

καετία του 1980. Το 1988 ιδρύθηκε η Συντονιστική Επιτροπή Γυναικείων Οργανώ-

σεων και Γυναικείων Τµηµάτων των Κοµµάτων, ύστερα από πρωτοβουλία του Συν-

δέσµου για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας203, στον οποίο προήδρευε η καθηγήτρια 

Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου. Το 1993 δηµιουργήθηκε η Επιτροπή ∆ιακοµ-

µατικής Συνεργασίας Γυναικών µε στόχο την αύξηση του αριθµού των γυναικών 

υποψηφίων στις επικείµενες ευρωεκλογές204, η δράση της οποίας συνεχίστηκε και 

συνέβαλε στην ψήφιση των σχετικών ρυθµίσεων. Σ’ αυτές τις ενέργειες δεν επεπλά-

κησαν πάντως έµπρακτα οι οµάδες του αυτόνοµου φεµινιστικού χώρου. 

Επιπλέον σήµερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διανύει την 6η κοινοβου-

λευτική περίοδο (2004-2009) στο πλαίσιο  της  οποίας  λειτουργεί  η  Επιτροπή ∆ι-

καιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, η οποία απαρτίζεται από 60 τα-

κτικά και αναπληρωµατικά µέλη, ανάµεσα στα οποία και τρεις Ελληνίδες αντιπρό-

σωποι. Από πλευράς ποσοτικής αύξησης των γυναικείων µελών του Ευρωκοινο-

βουλίου η µικρότερη αύξηση παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια µετά τις εκλογές του 

1984 (17,3%), ενώ η µεγαλύτερη σηµειώθηκε µετά τις εκλογές του 1999 (29,6%). Στις 

ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2004 εκλέχθηκαν 222 γυναίκες επί συνόλου 732 µε-

λών του Ευρωκοινοβουλίου (30,3%)205 

Ας σηµειωθεί ακόµα ότι στην Ελλάδα, το Μάιο του 2004 και ενόψει των 

ευρωεκλογών δηµιουργήθηκε σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο η κίνηση «Γυναίκες για µια 

                                                           
200ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Μ (2002) «Το φύλο της δηµοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έµφυλα υποκείµενα», Αθήνα: Σαββάλας.,σ.54 
201 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Μ (2002) «Το φύλο της δηµοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έµφυλα υποκείµενα», Αθήνα: Σαββάλας σ. 51 
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203 www.kethi.g/greek/ethniki/participation 
204 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Μ (2002) «Το φύλο της δηµοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έµφυλα υποκείµενα», Αθήνα: Σαββάλας.,σ. 58 
205 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Μ (2002) «Το φύλο της δηµοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έµφυλα υποκείµενα», Αθήνα: Σαββάλας.,σ.216-217 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

άλλη Ευρώπη» -συµπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιό της µόνο γυναικείες υποψηφιότη-

τες- µε στόχο να ταράξει τα νερά του εφησυχασµού σχετικά µε την υποτίµηση όλων 

των ζητηµάτων από τη σκοπιά του φύλου. Στη διακήρυξή τους οι «Γυναίκες για µια 

άλλη Ευρώπη» τόνισαν ότι δεν επιθυµούν ν’ αποτελέσουν ένα κόµµα ούτε προσπα-

θούν να υποκαταστήσουν την αυτόνοµη φεµινιστική δράση, αλλά συνιστούν µια 

αντιεξουσιαστική παρέµβαση γυναικών πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε οράµατα 

κοινωνικών αλλαγών.206 

 

 

 

4. Η Ελληνίδα και η πολιτική 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε το φεµινιστικό κίνηµα και στην Ελ-

λάδα από τη Μεταπολίτευση και µετά. 

Στην Ελλάδα, παρά τον πρώιµο χαρακτήρα της κατάκτησης του δικαιώµα-

τος ψήφου των ανδρών, παρατηρείται η σηµαντική καθυστέρηση στο αντίστοιχο δι-

καίωµα των γυναικών. Ο ανδρικός πληθυσµός εµφανιζόταν ως ανεξάρτητος και είχε 

δικαίωµα να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους ήδη από το 1844 και µε το Σύ-

νταγµα του 1864, που θεωρείται το πιο προωθηµένο στην Ευρώπη, αναγνωρίζεται το 

δικαίωµα ψήφου τους. Οι γυναίκες αποκτούν πλήρη πολιτικά δικαιώµατα µε τον νόµο 

2159/1952 και για πρώτη φορά ψηφίζουν το 1956.207 

Η πορεία του αυτόνοµου φεµινιστικού κινήµατος, παρά τις ιδιαίτερες πολιτι-

κές και κοινωνικές συνθήκες της ελληνικής πραγµατικότητας, διατύπωσε νέες αναλύ-

σεις, ανέδειξε νέες µορφές οργάνωσης και δράσης και διεκδίκησε συγκεκριµένα αιτή-

µατα. Όπως συνέβη και σε άλλες χώρες, έτσι και οι Ελληνίδες µέσα από τις πολιτικές 

τους κινήσεις ζητούσαν επαναπροσδιορισµό της πολιτικής, αυτονοµία από τους άν-

δρες, τα κόµµατα και το κράτος, καθώς και ανάπτυξη νέων µορφών άµεσης παρέµ-

βασης. 

Η γυναικεία συµµετοχή στα πολιτικά δρώµενα της χώρας έγινε για πρώτη 

φορά αντικείµενο διερεύνησης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60. Ένας Αµερικά-

νος πολιτικός επιστήµονας, ο Roger Burk (1961), µελέτησε τις γυναίκες των Βαλκανι-

κών χωρών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50, και ήταν ο πρώτος που εξέτασε 

συστηµατικά την πολιτική συµµετοχή των Ελληνίδων. Η έρευνά του, που πραγµατο-

ποιήθηκε µε δείγµα 25 κοµουνίστριες πολιτικές κρατούµενες, κατέληξε στο συµπέρα-

                                                           
206 «Γυναίκες για µια άλλη Ευρώπη» 2005, www.gynaikes.gr 
207 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Μ (2002) «Το φύλο της δηµοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έµφυλα υποκείµενα», Αθήνα: Σαββάλας.,σ. 67 
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σµα ότι οι κύριοι λόγοι ένταξής τους στο συγκεκριµένο πολιτικό κόµµα (ΚΚΕ), ήταν οι-

κονοµικοί. Ο Burk θεώρησε ότι µια σειρά από παράγοντες, όπως η θρησκεία και το 

πελατειακό σύστηµα της χώρας, τις εµπόδισαν από µία συνειδητοποιηµένη και ενεργή 

πολιτική συµµετοχή. Παρόµοια συµπεράσµατα παρουσίαζε και η µελέτη του Αµερικα-

νού Keith Legg (1969). ∆ιαπίστωσε ότι οι κυρίαρχες πολιτικές στάσεις της εποχής, 

τόσο για άνδρες, όσο και για γυναίκες αστικών και αγροτικών περιοχών, στηρίζονταν 

στις πελατειακές σχέσεις.208 

Το 1975, η Κούλα Παπαδοπούλου µελέτησε την κοινωνική και πολιτική συ-

µπεριφορά των Ελληνίδων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, καταλήγοντας στο 

συµπέρασµα ότι η πολιτική συµµετοχή των γυναικών αυξήθηκε µετά την πτώση της 

δικτατορίας, µετά δηλαδή το 1974. Στην αρχή της δεκαετίας του ’80, η πολιτικός Βιργι-

νία Τσουδερού, στη µελέτη της για τη γυναικεία πολιτική συµµετοχή, έδειξε ότι τόσο 

κοινωνικοοικονοµικοί, όσο και παραδοσιακοί παράγοντες έπαιξαν σηµαντικό ρόλο 

στη διαµόρφωσή της. Η Πολιτική Επιστήµων Νίκη Καλτσόγια-Τουρναβίτη το 1982, 

στην ιστορική ανάλυση της για το φεµινισµό στην Ελλάδα, θεωρεί ως αποκλειστικά 

υπεύθυνο για την καθυστέρηση της ανάπτυξης της γυναικείας πολιτικής συµµετοχής 

το πολιτικό σύστηµα.209 

Τις πρώτες µελέτες ακολούθησαν και άλλες, µε αντικείµενο διερεύνησης τη 

γενικότερη πολιτική θέση της γυναίκας, αλλά και τις ειδικότερες πτυχές της σχέσης της 

µε την πολιτική. 

Σε όλες αυτές τις µελέτες θεωρείται η µεταβλητή του φύλου ως µια ουσιώ-

δης κοινωνική διαιρετική τοµή που µπορεί να επηρεάσει πολιτικές στάσεις, κοινωνικές 

αξίες, εκλογική συµπεριφορά και κοµµατικές προτιµήσεις στο επίπεδο τόσο των µα-

ζών όσο και των ελίτ. 

Στον τοµέα της διερεύνησης της πολιτικής και εκλογικής συµπεριφοράς των 

γυναικών έχουν διατυπωθεί ορισµένες «κλασσικές» θέσεις. Αυτές είναι οι εξής: α) οι 

γυναίκες ψηφίζουν συντηρητικότερα απ’ ότι οι άνδρες, β) ψηφίζουν λιγότερο, γ) ψη-

φίζουν ότι οι άνδρες τους, δ) οι γυναίκες είναι α-πολιτικές, ε) οι γυναίκες είναι ηθικές, 

στ) είναι πολιτικά ανώτερες από τους άνδρες. Η συντηρητικότητα της γυναικείας ψή-

φου και τα χαµηλά ποσοστά εκλογικής συµµετοχής τους αποτελούν τα δύο βασικό-

τερα στερεότυπα που αναπαράγονται στη βιβλιογραφία.210 

Σε αυτό το σηµείο ενδιαφέρον έχει να επισηµανθεί η «ακραία» κατά τη 

γνώµη µας θέση του καθηγητή Β. Φίλια. Εξετάζοντας αν υπάρχει βαθµός αυτονοµίας 
                                                           
208 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Μ (2002) «Το φύλο της δηµοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έµφυλα υποκείµενα», Αθήνα: Σαββάλας.,σ. 69-70 
209 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Μ (2002) «Το φύλο της δηµοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έµφυλα υποκείµενα», Αθήνα: Σαββάλας σ. 71 
210 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Μ (2002) «Το φύλο της δηµοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έµφυλα υποκείµενα», Αθήνα: Σαββάλας σ. 73 
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της γυναικείας ψήφου, τονίζει: «Το πρόβληµα µε τη γυναικεία ψήφο δεν είναι ότι είναι 

αναποφάσιστη, αλλά ότι εξακολουθεί, παρά τις βαθύτατες διαφοροποιήσεις στην ελίτ 

να είναι ετεροπροσδιορισµένη. Η ψήφος της «παρακολουθεί» εκείνη του άνδρα.» Στη-

ρίζει την άποψή του στο γεγονός ότι η µέση γυναίκα Ελληνίδα έχει τους βασικούς 

προσανατολισµούς, που καθορίστηκαν από τη διαδικασία κοινωνικοποίησής της. 

Έµαθε ότι ο κόσµος της πολιτικής είναι του άνδρα και τον αντιµετωπίζει σαν κάτι το 

δευτερεύον και περιθωριακό.211 

Οι δύο όµως τελευταίες δεκαετίες ανατρέπουν πολλές από τις παραπάνω 

παγιωµένες δοξασίες αναφορικά µε την πολιτική και εκλογική συµπεριφορά των γυ-

ναικών. 

Για τη γυναικεία πολιτική συµµετοχή, έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρητι-

κές προσεγγίσεις. 

Η P. Norris διακρίνει τρεις: η πρώτη, η «παραδοσιακή» προσέγγιση, εντοπί-

ζεται κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’50 και του ’60. Οι υποστηρικτές της τονίζουν 

ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται και συµµετέχουν λιγότερο στις καθιερωµένες και συµβα-

τικές µορφές πολιτικής (π.χ. βουλευτικά αξιώµατα, ηγεσία πολιτικών κοµµάτων, προε-

κλογικές εκστρατείες). 

Από τη δεκαετία του ’70 εντοπίζεται µια δεύτερη προσέγγιση που χαρακτη-

ρίζεται ως «ριζοσπαστική». Σύµφωνα µε αυτή, οι γυναίκες δεν συµµετέχουν λιγότερο 

σε σχέση µε τους άνδρες. Αντίθετα συµµετέχουν διαφορετικά. Η ριζοσπαστική άποψη 

θεωρεί ότι πρέπει να µετατοπιστεί το ενδιαφέρον από τις καθιερωµένες µορφές πολιτι-

κής συµµετοχής , σε µια πιο ευρεία έννοια της πολιτικής (συµµετοχή σε εθελοντικές 

οργανώσεις, ad hoc οργανώσεις, οµάδες διαµαρτυρίας). 

Η τρίτη προσέγγιση αποκαλείται «ρεβισιονιστική». Αποδέχεται ότι οι γυναίκες 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 συµµετείχαν λιγότερο στην µαζική πολιτική 

δραστηριότητα. Ωστόσο υποστηρίζει την άποψη ότι η σηµασία που δόθηκε στο 

participation gap ήταν υπερβολική. Στο πέρασµα του χρόνου το εν λόγω χάσµα 

«έκλεισε» λόγω των σηµαντικών κοινωνικών αλλαγών στον κύκλο ζωής των γυναι-

κών. Εποµένως η τρίτη άποψη τονίζει περισσότερο τις οµοιότητες παρά τις διαφορές 

στην πολιτική συµµετοχή και συµπεριφορά των γυναικών και ανδρών κατά τη διάρ-

κεια της δεκαετίας του ’80.212  

Στα   σχήµατα   που   ακολουθούν,   παρουσιάζονται   τόσο   η σχέση πολι-

τικής συµµετοχής και γυναικών (σχήµα  1), όσο και οι διαστάσεις των προσδιοριστι-

                                                           
211 ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ, Μ (2002) «Το φύλο της δηµοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έµφυλα υποκείµενα», Αθήνα: Σαββάλας σ. 78 
212Παντελίδου- Μαλούτα,2002, σ. 81-83 
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κών παραγόντων της πολιτικής συµµετοχής των γυναικών (σχήµα 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσον αφορά στη συµµετοχή της γυναίκας τη συµµετοχή τους στα εθνικά 

κοινοβούλια, στο ευρωκοινοβούλιο και σε υπουργικά αξιώµατα και την εκπροσώπησή 

τους στα κόµµατα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία 
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παρατηρείται υποαντιπροσώπευσή τους. Οι σύγχρονες ανεπτυγµένες δηµοκρατικές 

κοινωνίες δείχνουν ένα πραγµατικό «δηµοκρατικό έλλειµµα»: αυτό του βαθµού συµµε-

τοχής των γυναικών. 

 

5. Ιστορική αναδροµή της συµµετοχής των Ελληνίδων στα πολιτικά δρώµενα  

Η συµµετοχή των γυναικών στο πολιτικά δρώµενα ήρθε µετά από αγώνες 

που σηµάδεψαν κυρίως τις αρχές του προηγούµενου αιώνα. Αγώνες παγκόσµιους, 

αγώνες που έγιναν και στη χώρα µας. 

Το 1887 ήταν η χρονιά που ακούστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 

σύνθηµα «ψήφος στη γυναίκα». Το 1921 ο πρωθυπουργός Γούναρης υπόσχεται να 

κάνει το σύνθηµα πραγµατικότητα, αν και τελικά η πρότασή του δεν ευδοκιµεί.  Βρι-

σκόµαστε στα 1930, όταν µετά από σκληρούς αγώνες των γυναικών και ύστερα από 

πολλές συζητήσεις και παλινωδίες στον πολιτικό χώρο, δίνεται στην Ελληνίδα το δικαί-

ωµα ψήφου υπό όρους. 

α) Μόνο για τις δηµοτικές εκλογές. 

β) Μόνο για να εκλέγει, όχι να εκλέγεται. 

γ) Μόνο οι εγγράµµατες είχαν δικαίωµα να ψηφίσουν. 

δ) Μόνο όσες ήταν πάνω από 30 χρονών. 

Αλλά το 1930 το 70% των γυναικών στην Ελλάδα, άνω των 30 χρονών, 

ήταν αγράµµατες. Επρόκειτο λοιπόν για καθαρή κοροϊδία. Το 1934 οι γυναίκες καλού-

νται να ψηφίσουν, για πρώτη φορά, στις δηµοτικές εκλογές. Στις εκλογές εκείνες, ψή-

φισαν µόνο 240 γυναίκες σε όλη την Ελλάδα. Οι εκλογές εκείνες, ήταν οι πρώτες στην 

ιστορία του τόπου, όπου οι γυναίκες, έστω και υπό όρους, είχαν το δικαίωµα ψήφου. 

Μερικά χρόνια αργότερα, το ανώτερο όργανο της πρώτης λαϊκής εξουσίας στην Ελ-

λάδα (ΠΕΕΑ) αναγνωρίζει τυπικά και ουσιαστικά την ισότητα της γυναίκας. Έτσι, για 

πρώτη φορά οι γυναίκες έχουν ίσα πολιτικά δικαιώµατα µε τους άνδρες.  Μετά τον β' 

παγκόσµιο πόλεµο, στις 23 Απρίλη του 1944 γίνονται οι πρώτες εκλογές στην ελεύ-

θερη Ελλάδα και στο Εθνικό Συµβούλιο (Βουλή) εκλέγονται οι πρώτες γυναίκες βου-

λευτές: Χρύσα Χατζηβασιλείου, Μαρία Σβώλου, Καίτη Νισυρίου-Ζεύγου, Μάχη Μαυ-

ροειδή, Φωτεινή Φιλιππίδη. 

Τον Ιούλη του 1944 στις εκλογές για την Αυτοδιοίκηση και τη Λαϊκή ∆ικαιο-

σύνη εκλέγονται επίσης γυναίκες. 

Ο εµφύλιος σήµανε το τέλος της ελπίδας. Πισωγύρισµα για την Ελλάδα, πι-

σωγύρισµα και για τις γυναίκες. Και πάµε στα 1952. Μια εποχή, όπου ο Ελληνικός 
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λαός έβγαινε καταρηµαγµένος από δύο πολέµους, το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο και τον 

Εµφύλιο, µε πληγωµένα όνειρα αναζητώντας εναγώνια τα χαµένα του οράµατα. Ο 

νόµος 2159 του 1952 κατοχυρώνει το δικαίωµα της γυναίκας όχι µόνο να εκλέγει, αλλά 

και να εκλέγεται. Η πρώτη γυναίκα βουλευτής είναι η Ελένη Σκούρα, µε το κόµµα «Ελ-

ληνικός Συναγερµός».  Την εποχή εκείνη, απέκτησε η Ελληνίδα πλήρη πολιτικά δικαιώ-

µατα και στις δηµοτικές εκλογές. Το 1954, ο λαός της Αθήνας, έστειλε µε την ψήφο 

του, τρεις γυναίκες στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του πρώτου ∆ήµου της χώρας: Την Καίτη 

Φιλλιοπούλου, την Ευριδίκη Σπυροµήλιου και την Πέρη ∆αράκου. Το Σύνταγµα του 

1975 είναι το πρώτο Σύνταγµα της Ελλάδας που ορίζει ρητά ότι «όλοι οι Έλληνες και οι 

Ελληνίδες είναι ίσοι ενώπιον του Νόµου». Το 1981 και το 1985 εξελέγησαν στη Βουλή 

13 γυναίκες και δύο στην Ευρωβουλή. Θα περίµενε κανείς στις µέρες µας που η δη-

µοκρατία έχει εδραιωθεί και η χώρα µας ευηµερεί και αναπτύσσεται ότι οι γυναίκες θα 

έπαιζαν προεξέχοντα ρόλο και στο πολιτικό γίγνεσθαι. Και όµως οι γυναίκες βουλευτί-

νες που από το 1952 µέχρι σήµερα τίµησαν την ελληνική Βουλή, είναι µόλις 56 τον 

αριθµό. Τα πράγµατα είναι κάπως καλύτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση όπου εκεί η 

παρουσία των γυναικών είναι πιο έντονη. Οφείλουµε ωστόσο να σηµειώσουµε ότι 

παρά την µικρή τους ποσοστιαία συµµετοχή, οι γυναικείες παρουσίες στην κεντρική 

πολιτική σκηνή της χώρας µας έδωσαν και δίνουν το δικό τους ιδιαίτερο στίγµα, ανοί-

γοντας τον δρόµο για την πραγµατική ισότητα των δύο φύλλων στις επόµενες γε-

νιές213. 

Από το 1953 που ορκίστηκε στην ελληνική βουλή η Ελένη Σκούρα, πρώτη 

γυναίκα βουλευτής, ο ρυθµός συµµετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή εξακο-

λουθεί να κινείται σε απογοητευτικά επίπεδα, παρά την εισαγωγή το 2001 του µέτρου 

της ποσόστωσης στις δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές, που προβλέπει ότι «ο αριθ-

µός των υποψηφίων συµβούλων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 

ίσο τουλάχιστον µε το 1/3 του συνολικού αριθµού των υποψηφίων κάθε συνδυα-

σµού» (προσθήκη παραγράφου 3 στο άρθρο 54 του Π.∆. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄ ) 

∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 

Το ποσοστά αυτά είναι πολύ χαµηλότερα στην ελληνική περιφέρεια, ενώ 

στο Νοµό Κοζάνης οι αριθµοί µιλούν από µόνοι τους. Ελάχιστες από τις αρχικά υπο-

ψήφιες στους δήµους του νοµού, εκλέγονται τελικά, ενώ από τις 45 εκλεγµένες, µόνον 

οι επτά κατέχουν θέσεις αντιδηµάρχου ή προέδρου δηµοτικού συµβουλίου, σύµφωνα 

µε συγκριτικά στοιχεία από τις εκλογικές αναµετρήσεις 2002 και 2006. Ένας µόνο από 
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τους δήµους του νοµού έχει στο τιµόνι του γυναίκα, ενώ τέσσερις δεν έχουν καθόλου 

γυναικεία εκπροσώπηση. 

Σε επίπεδο των τεσσάρων νοµών της ∆υτικής Μακεδονίας στις περασµένες 

βουλευτικές εκλογές και µεταξύ των κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο 

υπήρξαν τέσσερις υποψηφιότητες (1 στην Καστοριά, 3 στην Κοζάνη), αλλά τελικά 

στους τέσσερις νοµούς εξελέγη µόνο µια γυναίκα βουλευτής. 

Το θέµα της θετικής διάκρισης υπέρ των γυναικών αποτελεί ένα ακανθώδες 

ζήτηµα, ενώ για τις ποσοστώσεις έχουν κατά καιρούς καταγραφεί ιδιαίτερα θετικές 

αλλά και αρνητικές στάσεις. Καταλυτικό ρόλο στη σχέση των γυναικών µε την πολιτική 

παίζουν τα µέσα µαζική ενηµέρωσης, καθώς αποτελούν µαζί µε τις πολιτικές και οικο-

νοµικές ελίτ συνδιαµορφωτές της ατζέντας της κοινής γνώµης.  

Για το λόγο αυτό θα ήταν µεγάλη παράλειψη να αγνοηθεί ο ρόλος τους, 

ως ενός παράγοντα αλλαγής στην προσέγγιση των γυναικών µε στόχο της µεγαλύ-

τερη συµµετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Όσον αφορά τα στερεότυπα και πως παρουσιάζονται οι εικόνες των γυ-

ναικών πολιτικών στα  media, έρευνες καταδεικνύουν ότι, κατά την προεκλογική εκ-

στρατεία, οι πολιτικές θέσεις των γυναικών λαµβάνουν λιγότερη κάλυψη από εκείνες 

των ανδρών, ενώ τα Μ.Μ.Ε. δεν ανταποκρίνονται στα µηνύµατα που θέλουν να πε-

ράσουν οι γυναίκες- υποψήφιες, κατά την προεκλογική τους καµπάνια, εστιάζοντας 

κυρίως στην εικόνα τους.  

Το αµερικανικό media γκρουπ «Γυναίκες, Άνδρες και MME», δηλώνει ότι, 

σύµφωνα µε έρευνα, µεταξύ 1994-1995, οι πηγές από γυναίκες πολιτικούς αγνοού-

νταν από τους τηλεοπτικούς ανταποκριτές και τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων απέ-

φευγαν αναφορά σε γυναίκα πολιτικό ή την προβολή φωτογραφιών της. Αυτό χαρα-

κτηρίστηκε ως «συµβολική εξαφάνιση των γυναικών».  

Πιο πρόσφατες έρευνες συνηγορούν στο γεγονός ότι η έµφυλη ταυτότητα 

εξακολουθεί να επηρεάζει τον τρόπο που τα µέσα προσεγγίζουν τις γυναίκες, ενώ οι 

ιστορίες που «πουλάνε» συχνά παρουσιάζουν τις γυναίκες µε τρόπο που δεν ενισχύει 

τη δηµοκρατία. Το πιο συνηθισµένο φαινόµενο είναι ότι οι γυναίκες πολιτικοί εµφανί-

ζονται σπανιότερα στα µέσα και όταν µιλούν, µιλούν για θέµατα «γυναικεία», όπως η 

κοινωνική πρόνοια και οι γονικές παροχές. 

Παρά, λοιπόν, το γεγονός ότι τα µίντια δεν µπορούν να θεωρηθούν υπεύ-

θυνα για τις πράξεις και τις παραλείψεις µεµονωµένων λειτουργών τους, είναι αδιαµ-

φισβήτητα ένας δυνατός παίκτης στο θέµα της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης 
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και της διαµόρφωση του πολιτικού λόγου, απεικονίζοντας τους ρόλους των φύλων 

και αναπαράγοντας στερεότυπα και αρχετυπικές φιγούρες. 

Μέσα από την αναπαραγωγή και τη συντήρηση στερεοτυπικών εικόνων 

των γυναικών, τα µίντια δεν δίνουν την ακριβή εικόνα της σηµερινής γυναίκας που έχει 

να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους στην κοινωνική και πολιτική ζωή.  

Ως αυτόνοµοι δηµιουργοί µιας συλλογικής συνείδησης, τα µέσα θα πρέπει 

να κατευθύνουν την δύναµή τους προς την ισότητα των δύο φύλων. Με στόχο τη 

διόρθωση αυτής της ανισότητας στην πολιτική εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, 

τα µέσα µπορούν να περάσουν την ιδέα της πολιτικής εκπροσώπησης στις γυναίκες 

και να προάγουν την ανάγκη για µια ίση εκπροσώπηση και των δύο φύλων στα κέ-

ντρα λήψης αποφάσεων. Αυτό σηµαίνει ότι οι γυναίκες θα πρέπει να αντιµετωπίζονται 

ως ίσοι πολιτικοί πρωταγωνιστές και ότι τα µέσα δεν θα πρέπει να υποβαθµίζουν τις 

γυναικείες ικανότητες και τη συνεισφορά των γυναικών σε όλα τα ζητήµατα της οικο-

νοµικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής.  

Όπως σηµειώνει στο βιβλίο της «Το φύλο της ∆ηµοκρατίας» η Μάρω Πα-

ντελίδου- Μαλούτα «η κατάσταση στην Ελλάδα είναι προφανής και µάλλον δεν τίθεται 

θέµα αµφισβήτησης επ΄ αυτού: ακόµη και µε την αριθµητική λογική, η απουσία των 

γυναικών από τα δηµόσια όργανα είναι κραυγαλέα, ακόµη και από την τοπική αυτο-

διοίκηση, που σύµφωνα µε κάποιες λογικές σ αυτήν ταιριάζει καλύτερα η γυναικεία 

αρµοδιότητα στο «µικρό», «οικογενειακό», «ιδιωτικό» πεδίο. Όντας οι τελευταίοι από 

όλη την Ευρώπη λοιπόν σε αυτό το θέµα, µε πρωτοπόρες τις σκαδιναβικές χώρες, δε-

χτήκαµε πίεση από ευρωπαϊκές νόρµες για νοµοθέτηση ελάχιστου υποχρεωτικού πο-

σοστού γυναικών στα ψηφοδέλτια»214. Η τ. ευρωβουλευτής Άννα Καραµάνου τονίζει 

ότι «η µικρή συµµετοχή των γυναικών πολιτικών δηµιουργεί έλλειµµα πολιτικής πολυ-

φωνίας και πλουραλισµού απόψεων, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται ένας δηµό-

σιος λόγος ανδροκεντρικός, µονοµερής, χωρίς πλουραλισµό, ποικιλοµορφία αλλά 

και δηµοκρατική νοµιµοποίηση». 

Αυτή η αδιαφορία ή η έλλειψη παιδείας και ευαισθησίας για τη διάσταση 

του φύλου στο δηµόσιο βίο είναι βέβαιον ότι επιδρά αρνητικά στον εκσυγχρονισµό 

της κοινωνίας µας και επιτείνει τη συντηρητικοποίηση, έτσι όπως καταγράφηκε στις 

έρευνες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), που αποκάλυψαν σοβαρές 

τάσεις αντίστασης της Ελληνικής κοινωνίας απέναντι στη νεωτερικότητα και στα σύγ-

χρονα ρεύµατα σκέψης. Αυτή ακριβώς η συντηρητικότητα καταγράφεται και αντανα-
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κλάται µε απόλυτη πιστότητα στα ΜΜΕ. 

Η πραγµατικότητα των Μ.Μ.Ε. επιβεβαιώνει την αντίληψη ότι οι γυναίκες 

βρίσκονται στο περιθώριο της πολιτικής και προβάλλονται ως εξαιρέσεις, ενώ οι άν-

δρες υποψήφιοι αποτελούν το σύνηθες πρότυπο υποψηφίου µαζί µε το σύνολο των 

αξιών και των ιδεών, που ακολουθούν τον άνδρα υποψήφιο. Αυτό όµως αποτελεί και 

τη µεγάλο πρόκληση, να διεκδικήσουµε µια ανοιχτή και αντιπροσωπευτική δηµοκρα-

τία, όπου η ανδρική «ιδιοκτησία» θέσεων και αξιωµάτων δεν θα θεωρείται πρότυπο 

µοντέλο άσκησης εξουσίας. 

Είναι βέβαιο, ότι αν τα Μ.Μ.Ε. παρείχαν στις γυναίκες ευµενέστερο πεδίο δια-

τύπωσης των απόψεών τους ο δηµόσιος λόγος και η πολιτική ατζέντα θα εµπλουτί-

ζονταν και θα αναβαθµίζονταν. Θα υπήρχε µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε κοινω-

νικά θέµατα, που συνδέονται µε την ποιότητα της ζωής - την προστασία του περιβάλ-

λοντος, την κοινωνική πολιτική και πρόνοια, την ιατρική περίθαλψη, την παιδεία, την 

καταπολέµηση της χρήσης των ναρκωτικών και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης. Επι-

πλέον, σε διεθνές επίπεδο, θα υπήρχε µεγαλύτερη κοινωνική αλληλεγγύη µεταξύ λαών 

και εθνών και δικαιότερη κατανοµή της ευηµερίας και των πόρων του πλανήτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 1887 ακούστηκε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα 

το σύνθηµα  
«ψήφος στη γυναίκα» 

µέσα από τις σελίδες της  
«Εφηµερίδος των Κυριών». 

 

- Στις 23 Απρίλη του 1944 γίνονται οι πρώτες 
εκλογές στην ελεύθερη Ελλάδα και εκλέγονται οι 

πρώτες 5 γυναίκες βουλευτές. 
- Το 1945 το ψήφισµα του Εθνικού Συµβουλίου της 

πρώτης λαϊκής εξουσίας στην Ελλάδα  
αναφέρει ρητά: «Όλοι οι Έλληνες, άνδρες και 
γυναίκες, έχουν τα ίδια πολιτικά και αστικά 

δικαιώµατα». 

 

� Το 1930, µετά από σκληρούς αγώνες των γυναικών δίνεται στην 
Ελληνίδα το δικαίωµα ψήφου υπό όρους. 
α) Μόνο για τις δηµοτικές εκλογές. 
β) Μόνο για να εκλέγει, όχι να εκλέγεται. 
γ) Μόνο οι εγγράµµατες είχαν δικαίωµα να ψηφίσουν. 
δ) Μόνο όσες ήταν πάνω από 30 χρονών. 

� Το 1934 οι γυναίκες καλούνται να ψηφίσουν, για πρώτη φορά, στις 
δηµοτικές εκλογές. Στις εκλογές εκείνες, ψήφισαν µόνο 240 γυναίκες σε 
όλη την Ελλάδα 
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- Το Σύνταγµα του 1975 είναι το πρώτο Σύνταγµα της 
Ελλάδας που ορίζει ρητά ότι  

«όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ίσοι ενώπιον 
του Νόµου». 

   - Το 1981 και το 1985 εξελέγησαν στη Βουλή 13 
γυναίκες και δύο στην Ευρωβουλή. 

 

� Το 1952 εκλέγεται η πρώτη γυναίκα βουλευτής.  
Είναι η Ελένη Σκούρα. 

� Το 1954 ο λαός της Αθήνας, έστειλε µε την ψήφο του, τρεις γυναίκες στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

� Το 1956 έχουµε την πρώτη γυναίκα στην κυβέρνηση: τη Λίνα Τσαλδάρη. 
� Το 1964 εκλέγονται 135 γυναίκες δηµοτικοί σύµβουλοι. 

 

Με την εκλογή της 
Άννας Ψαρούδα Μπενάκη στη θέση της 
Προέδρου της Βουλής , έχουµε για πρώτη 

φορά στην Ελληνική ιστορία µια γυναίκα στο 
τρίτο σηµαντικότερο πολιτειακό αξίωµα 
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6. Κρατικός φεµινισµός και έµφυλες δράσεις στη σύγχρονη Ελλάδα 

«Κρατικός φεµινισµός» ή σπανιότερα «θεσµικός φεµινισµός» ονοµάστηκε το 

φαινόµενο της προώθησης γυναικείων πολιτικών στο πλαίσιο των κρατικών διαδικα-

σιών και της πολιτειακής γραφειοκρατίας. Το φαινόµενο προέκυψε από διάφορους 

παράγοντες, όπως η αυξανόµενη σηµασία που άρχισαν να δίνουν ορισµένες κυβερνή-

σεις στα γυναικεία αιτήµατα εξαιτίας της στήριξης που είχαν εκλογικά από γυναίκες ψη-

φοφόρους, η πίεση που ασκούσαν στα κόµµατα οι γυναίκες µέλη τους, η πίεση που 

άσκησαν προς το κράτος οµάδες φεµινιστριών, καθώς και εξωτερικές πιέσεις που 

Η Ελλάδα µε 38 βουλευτίνες και 12,66%, βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρώπης. 
 

Το 2001 εγκρίθηκε η τροπολογία η οποία ορίζει πως οι γυναίκες θα 
συµµετέχουν στα ψηφοδέλτια των δηµοτικών και νοµαρχιακών 

εκλογών σε ποσοστό 33%.  
Εάν µάλιστα ένας συνδυασµός δεν υπακούει στους παραπάνω 

κανόνες τότε, δεν θα παίρνει µέρος στις εκλογές 
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άσκησαν προς τα κράτη µέλη τους ο ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατοχύρωση 

των δικαιωµάτων των γυναικών215. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αρκετές ακτιβίστριες φεµινίστριες αποφάσισαν την τε-

λευταία εικοσαετία να δουλέψουν ενδοκρατικά, ώστε να συµβάλουν στην κατά τη γνώµη 

τους πιο αποτελεσµατική και γρήγορη προώθηση των γυναικείων δράσεων. Το φαι-

νόµενο αυτό πήρε µαζικές διαστάσεις στα Σκανδιναβικά κράτη, τον Καναδά και ιδιαίτερα 

στην Αυστραλία, όπου οι συγκεκριµένες φεµινίστριες ονοµάστηκαν «femοcrats» (φεµο-

κράτισσες)216. Κατά τη δική τους άποψη, η συστηµατική κι επίσηµα αναγνωρισµένη πα-

ρέµβασή τους µέσα στα κρατικά όργανα έχει ωφελήσει το γυναικείο ζήτηµα προωθώ-

ντας τα γυναικεία συµφέροντα που διαφορετικά θα είχαν µείνει ανεπεξέργαστα. Η αντί-

ληψη αυτή συνδέεται µε µια πρόσληψη του κράτους ως «κράτους φιλικού προς τις γυ-

ναίκες» σε αντίθεση µε την προηγούµενη αντίληψη του -ριζοσπαστικού κυρίως-φεµινι-

σµού ότι το κράτος είναι σεξιστικό και µόνο. 

Το φαινόµενο του κρατικού φεµινισµού πήρε τα τελευταία χρόνια σηµαντι-

κές διαστάσεις και στην Ελλάδα. Η αντίδραση πολλών αυτόνοµων φεµινιστριών απένα-

ντι στον κρατικό φεµινισµό στηρίζεται στο σκεπτικό του λανθασµένου τρόπου οικειο-

ποίησης των φεµινιστικών αιτηµάτων από τους εξουσιαστικούς µηχανισµούς ενσω-

µάτωσης που διαθέτει το κράτος. Αρκετές φεµινίστριες υποστηρίζουν ότι ο κρατικός 

φεµινισµός πνίγει το λόγο των γυναικών και ότι εµφανίζει το κίνηµα ως παρωχηµένο. Άλ-

λες ερευνήτριες έχουν υποστηρίξει ότι όταν τα γυναικεία ζητήµατα περνούν στη σφαίρα 

ευθύνης του κράτους δηµιουργούν «περισσότερο κακό παρά καλό στη γυναικεία απε-

λευθέρωση» και ότι ο κρατικός φεµινισµός «καλλιέργησε την εσφαλµένη αντίληψη ότι 

όλα τα προβλήµατα των γυναικών είτε κοινωνικά είτε πολιτικά είτε οικονοµικά µπορούν 

να λυθούν µέσω της παρέµβασης του κρατικού µηχανισµού».217 

Οι υπέρ των γυναικών δράσεις των ελληνικών κυβερνήσεων τα τελευταία 

πενήντα χρόνια υπήρξαν µετρηµένες. Μετά την κατοχή και προς το τέλος του εµφυ-

λίου πολέµου, τον Απρίλιο του 1949, επανενεργοποιήθηκε και διευρύνθηκε µε ανα-

γκαστικό νόµο το εκτελεστικό διάταγµα µε το οποίο είχαν παραχωρηθεί περιορισµένα 

πολιτικά δικαιώµατα για τις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές στις εγγράµµατες και άνω 

των 30 ετών Ελληνίδες (10% του γυναικείου πληθυσµού) το Φεβρουάριο του 1930 από 

την κυβέρνηση Ελευθέριου Βενιζέλου. Το νοµοθετικό διάταγµα 959/1949 διεύρυνε το 

εκλογικό δικαίωµα για τις εκλογές της τοπικής Αυτοδιοίκησης σ’ όλες τις Ελληνίδες 

πάνω από 21 ετών, ορίζοντας όµως προσωρινά ως ηλικία εκλογής και εκλογιµότητας 
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τα 25 χρόνια, καθώς και τη µη εκλογιµότητα στη θέση του ∆ηµάρχου µέχρι το 1953. Το 

ν.δ. του 1949 επικυρώθηκε τελικά από τη Βουλή τον Απρίλιο του 1951, αλλά πολλές 

ήταν ακόµα και τότε οι αντιρρήσεις που ακούστηκαν από βουλευτές ενάντια στα πολι-

τικά δικαιώµατα των γυναικών218. 

Η παραχώρηση πλήρων πολιτικών δικαιωµάτων (και για τις βουλευτικές 

εκλογές, τα δηµοψηφίσµατα κ.λ.π.) στις Ελληνίδες ψηφίστηκε από το επίσηµο ελληνικό 

κράτος µε οριακή πλειοψηφία στα τέλη Μαΐου 1952 και υλοποιήθηκε µε το νόµο 2159 

της 7ης Ιουνίου 1952, ύστερα από πολλές διαβουλεύσεις κι έντονες πιέσεις ελληνικών 

και διεθνών γυναικείων οργανώσεων, ξένων κυβερνήσεων και διεθνών οργανισµών. 

Για πρώτη φορά µετά την κατοχή οι γυναίκες ψήφισαν στις αναπληρωµατικές βουλευ-

τικές εκλογές της περιφέρειας Θεσσαλονίκης το 1953, όπου εκλέχθηκε η πρώτη Ελλη-

νίδα βουλευτής, η δικηγόρος Ελένη Σκούρα, µε τον Ελληνικό Συναγερµό του στρα-

τάρχη Παπάγου. 

Ας σηµειωθεί ότι στη διάρκεια της κατοχής είχε προηγηθεί η απονοµή εκλο-

γικού δικαιώµατος στις γυναίκες το Μάρτιο του 1944 από την Πολιτική Επιτροπή Εθνι-

κής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) που έπαιζε το ρόλο κυβερνητικού οργάνου στην Ελεύ-

θερη Ελλάδα. Χιλιάδες Ελληνίδες απέκτησαν τότε το δικαίωµα να ψηφίσουν και να θέ-

σουν υποψηφιότητα στις εκλογές για την ανάδειξη του Εθνικού Συµβουλίου (Βουλή 

του Βουνού) που έγιναν στις 23 Απριλίου 1944. Η ενέργεια αυτή δεν βρήκε όµως 

άµεση ανταπόκριση µετά την απελευθέρωση, αφού οι εαµικές δυνάµεις καταδιώχθη-

καν και παραγκωνίσθηκαν πολιτικά και η ελληνική πολιτική σκηνή καθηλώθηκε από 

τον εµφύλιο σπαραγµό και την µετέπειτα επιφανειακά µόνο δηµοκρατική διακυβέρ-

νηση των κεντρώων και δεξιών κοµµάτων219. 

Κατά συνέπεια, η πρώτη συµµετοχή των Ελληνίδων σε βουλευτικές εκλογές 

σ’ όλη την επικράτεια έγινε το 1956, οπόταν εκλέχθηκαν η Βάσω Θανασέκου µε τη ∆η-

µοκρατική Ένωση (συνασπισµός δυνάµεων της αριστεράς και του κέντρου) και η 

Λίνα Τσαλδάρη µε την ΕΡΕ (δεξιά παράταξη υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Καρα-

µανλή). Η Τσαλδάρη υπήρξε η πρώτη Ελληνίδα που διορίστηκε σε κυβερνητικό σχήµα, 

αναλαµβάνοντας το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Με νοµοθετήµατα που σταδιακά ακολούθησαν τις δεκαετίες 1950-1960 κα-

ταργήθηκαν κι άλλοι φραγµοί που ίσχυαν ως προς την είσοδο των γυναικών σε δηµό-

σιες θέσεις και αξιώµατα. Παρ’ όλα αυτά το αστικό δίκαιο, και ιδιαίτερα το οικογενειακό, 

παρέµεινε αναλλοίωτο µέχρι τη δεκαετία του 1980, εγκλωβίζοντας τις γυναίκες µέσα από 
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µια ρητά δηλωµένη ανδρική πρωτοκαθεδρία. 

Σταθµός στην ελληνική συνταγµατική ιστορία θεωρείται η καθιέρωση της ισό-

τητας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών στο Σύνταγµα του 

1975 (άρθρο 4, παρ. 2), καθώς και η καθιέρωση της ίσης αµοιβής για ίσης αξίας ερ-

γασία (άρθρο 22, παρ. 1). 

Κατά τη δεκαετία του 1970, σηµαντική χαρακτηρίστηκε διεθνώς η Σύµβαση 

που προώθησε προς υπογραφή από τις χώρες µέλη του ο ΟΗΕ µε τίτλο «∆ιεθνής Σύµ-

βαση για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου». Η ∆ιεθνής Σύµβαση ήρθε να 

συµπληρώσει την ανάλογη ∆ιακήρυξη του ΟΗΕ του 1967, η οποία ως απλή διακήρυξη 

είχε πολύ λιγότερο δεσµευτικό χαρακτήρα ως προς την άµεση εφαρµογή της από τα 

κράτη µέλη. Οι δεξιές ελληνικές κυβερνήσεις αρνήθηκαν την υπογραφή της ∆ιεθνούς 

Σύµβασης το χρονικό διάστηµα 1979-1981, γεγονός που αφενός προκάλεσε τις δια-

µαρτυρίες των γυναικείων οργανώσεων και αφετέρου έδειξε καθαρά τον τρόπο µε τον 

οποίο αντιµετώπιζε η τότε κυβερνητική παράταξη το γυναικείο ζήτηµα. Η πρωτοβουλία 

πάρθηκε µε την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ: η Ελλάδα υπέγραψε τελικά τη ∆ι-

εθνή Σύµβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών ∆ιάκρισης κατά των Γυναικών 

(CEDAW) το 1982, ενώ το 1983 την επικύρωσε µε εσωτερικό νόµο (ν. 1342).220 

Στις 18-2-1983 άρχισε η ισχύς του νόµου 1329/83 µε τον οποίο έγινε η αλλαγή 

του Οικογενειακού ∆ικαίου (ειδικό κεφάλαιο του Αστικού Κώδικα), που τροποποίησε τον 

ελληνικό Αστικό Κώδικα προς την κατεύθυνση της εναρµόνισής του µε την αρχή της ισό-

τητας των φύλων, όπως όριζε το Σύνταγµα του 1975. Ο σύζυγος έπαψε να είναι αρχη-

γός της οικογένειας και οι σχέσεις µεταξύ συζύγων ορίστηκαν ισότιµες. Με άλλες διατά-

ξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 57, 59, 281, 662, 932), καθώς και διατάξεις του Ποινικού 

Κώδικα (άρθρα 337, 343, 361) καθορίστηκαν τα ζητήµατα που αφορούν στη σεξουαλική 

παρενόχληση σε χώρους εργασίας221. Το 1986 δόθηκε µε το νόµο 1649 η δυνατότητα 

επανάκτησης του πατρικού επωνύµου απ’ όσες γυναίκες είχαν παντρευτεί πριν την αλ-

λαγή του οικογενειακού δικαίου. 

Εξάλλου, µε το νόµο 1414/84 σχετικά µε την «Εφαρµογή της ισότητας των φύ-

λων στον τοµέα των εργασιακών σχέσεων» διασφαλίστηκαν ορισµένα βασικά εργα-

σιακά δικαιώµατα για τις γυναίκες στα ελεύθερα επαγγέλµατα και στον ιδιωτικό τοµέα. 

Επίσης, µέσα από την πίεση του γυναικείου κινήµατος και ύστερα από αρ-

κετές καθυστερήσεις και παλινωδίες της πολιτικής εξουσίας ψηφίστηκε τελικά τον Ιούνιο 

του 1986 το νοµοσχέδιο για την αποποινικοποίηση των αµβλώσεων. Πρόκειται για το 
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νόµο 1609 που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 3 Ιουλίου 1986 µε 

τίτλο «Τεχνητή διακοπή της εγκυµοσύνης, προστασία της υγείας της γυναίκας και άλλες 

διατάξεις», και ο οποίος όριζε ότι η διακοπή της κύησης πρέπει να γίνεται µε τη συναίνεση 

της γυναίκας και πριν τη 12η εβδοµάδα. 

Όσο αφορά στην πολιτική συµµετοχή, ύστερα από σχετική πρόταση της Γε-

νικής Γραµµατείας Ισότητας ψηφίστηκε ο νόµος 2839/2000, µε το άρθρο 6 του οποίου 

θεσπίστηκε η κάλυψη θέσεων κατά το 1/3 τουλάχιστον από κάθε φύλο σε όλα τα συλ-

λογικά όργανα λήψης αποφάσεων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (υπηρεσιακά και διοικη-

τικά συµβούλια δηµόσιων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων, ΟΤΑ κλπ.)222 

Ακολούθησε η ψήφιση του νόµου 2910/2001 που προβλέπει την κατά το 1/3 

(35%) υποχρεωτική συµµετοχή από κάθε φύλο στα ψηφοδέλτια των Νοµαρχιακών και 

∆ηµοτικών εκλογών. Ας σηµειωθεί ότι το ποσοστό των Ελληνίδων ψηφοφόρων το 2002 

ήταν 52,02%, ενώ το αντίστοιχο ανδρικό ήταν 47,98% (Μ.Σ. 2002), και ότι το ποσοστό των 

γυναικών που έθεσαν υποψηφιότητα στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές του ίδιου 

έτους ήταν 34,12% έναντι 65,88% των ανδρών223. 

Στη συνέχεια της πρόσφατης αναθεώρησης του ελληνικού Συντάγµατος το 

2001, οπόταν µε τα άρθρα 4, παρ. 2 και 116, παρ. 2 καταργήθηκαν οι προϋπάρχουσες 

αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας των φύλων, προβλέπεται ρητά η υποχρέωση της 

πολιτείας να λαµβάνει ειδικά θετικά µέτρα για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των 

γυναικών. Έτσι, ύστερα και από σχετική γνωµάτευση του Συµβουλίου Επικρατείας κρί-

θηκε ότι µόνο οι «αρνητικές ποσοστώσεις» είναι αντισυνταγµατικές (π.χ. η µέχρι πρό-

σφατα ισχύουσα σε βάρος των γυναικών ελάχιστη ποσόστωση πρόσληψής τους στα 

Σώµατα Ασφαλείας), ενώ δεν απαγορεύεται η λήψη θετικών µέτρων από την πολιτεία για 

την αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της ισότητας και «την επίτευξη του µέγιστου 

δυνατού θετικού αποτελέσµατος ως προς την ισότιµη πρόσβαση γυναικών και ανδρών 

στα δηµόσια αξιώµατα».224 

Το 2002 ψηφίστηκε ο νόµος 3064 για την αντιµετώπιση της διακίνησης αν-

θρώπων µε σκοπό τη σεξουαλική τους εκµετάλλευση και τον επόµενο χρόνο εκδόθηκε το 

προεδρικό διάταγµα 233/2003 για την αρωγή στα θύµατα αυτής της κατηγορίας.225  

Εξάλλου, το ελληνικό κράτος υπέγραψε στις 10 ∆εκεµβρίου 1999 το Προαιρε-

τικό Πρωτόκολλο της Σύµβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων κατά 

των Γυναικών. Στην Ελλάδα το Πρωτόκολλο αυτό επικυρώθηκε το 2001 µε τον εσωτερικό 
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νόµο 2952. 

Σήµερα, η Συµφωνία της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση που εντάσσεται 

στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 περιλαµβάνει ρητή δέσµευση της χώρας 

να «υιοθετήσει µια προσέγγιση ενσωµάτωσης της διάσταστης της ισότητας των φύλων 

σε όλα  τα  πεδία  πολιτικής  και  σε  όλα  τα σχετικά µέτρα των Επιχειρησιακών Προ-

γραµµάτων του ΚΠΣ συµπεριλαµβανοµένων και των Περιφερειακών Προγραµµά-

των».226  

Στην Ελλάδα ο κρατικός φεµινισµός στοιχειοθετήθηκε µε την ίδρυση του Συµ-

βουλίου Ισότητας των δύο Φύλων το Σεπτέµβριο του 1982 από την κυβέρνηση του ΠΑ-

ΣΟΚ, σύµφωνα µε τις προεκλογικές του εξαγγελίες. Το Συµβούλιο Ισότητας ιδρύθηκε µε 

το νόµο 1288 (ΦΕΚ 120/Α/1.10.82) και ο ρόλος του ορίστηκε ως γνωµοδοτικός «για την 

προώθηση και πραγµατοποίηση της νοµικής και ουσιαστικής εξίσωσης των δύο φύ-

λων». Το Συµβούλιο Ισότητας λειτούργησε ως αυτοτελής υπηρεσία του Υπουργείου Προ-

εδρίας της Κυβέρνησης, τα δε µέλη του (εννέα) διορίζονταν και παύονταν από τον 

Πρωθυπουργό. Το 1985 το Συµβούλιο Ισότητας αναβαθµίστηκε στη µορφή τής σηµερι-

νής Γενικής Γραµµατείας Ισότητας (ΓΓΙ). 

Από τις πρώτες ενέργειες υπέρ της ισότητας ήταν η κατάργηση των διακρί-

σεων που υπήρχαν στο διδακτικό και σπουδαστικό χώρο σχετικά µε την εισαγωγή και τη 

µεικτή φοίτηση αγοριών και κοριτσιών στα ίδια τµήµατα. 

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο της ενασχόλησης της κρατικής εξουσίας µε τα ζητή-

µατα της έµφυλης ανισότητας των γυναικών πολιτών ιδρύθηκαν τον Ιούλιο του 1983: 

α) οι Νοµαρχιακές Επιτροπές Ισότητας στις οποίες συµµετείχαν εκπρόσω-

ποι τοπικών φορέων και γυναικείων οργανώσεων σε συνεργασία µε τη ΓΓΙ 

β) τα Νοµαρχιακά Γραφεία Ισότητας, όπου οι (γυναίκες) πολίτες µπορού-

σαν να απευθύνουν τα παράπονά τους προς το κράτος 

γ) τα Γραφεία Ισότητας στις Επιθεωρήσεις του Υπουργείου Εργασίας 

Το 1994 ιδρύθηκε το κρατικό Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως 

νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόµενο από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας. 

Το ΚΕΘΙ εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει συµβουλευτικά κέντρα στις µεγάλες πόλεις της 

επαρχίας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλο).227  

Στην τριετία 2000-2003 το ΚΕΘΙ υλοποίησε επιµορφωτικά σεµινάρια για νέ-

ους δικηγόρους γύρω από ζητήµατα συνταγµατικής και νοµικής ισότητας καθώς και εν-

δοοιογενειακής βίας, καθώς και αντίστοιχα σεµινάρια σε επιθεωρητές εργασίας σχετικά 
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µε τη νοµολογία για την ισότητα αµοιβών στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, τη διευκόλυνση 

εργαζόµενων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, τη σεξουαλική παρενόχληση εργαζόµε-

νων γυναικών. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα παρασχέθηκαν δωρεάν νοµικές συµ-

βουλές σε όσες γυναίκες απευθύνθηκαν στα κέντρα του ΚΕΘΙ, ενώ υποστηρίχθηκαν δι-

καστικές υποθέσεις. 

Εξάλλου, το 2000 συστάθηκε µε πρωθυπουργική απόφαση (Υ316/ 

14.7.2000) η ∆ιυπουργική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων µε στόχο τον συντονι-

σµό των δράσεων των υπουργείων και των φορέων του δηµόσιου τοµέα σχετικά µε την 

ισότητα των φύλων. Η ∆ιυπουργική Επιτροπή επεξεργάστηκε και κατάρτισε το «Εθνικό 

Πρόγραµµα ∆ράσης για την Ισότητα των Φύλων 2001-2006». Επιπλέον στο πλαίσιο του 

νέου Κανονισµού της Βουλής (Άρθρο 43Α) συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2002 η Μόνιµη 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ισότητας και ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου µε στόχο την 

κατοχύρωση της ισότητας των φύλων228. 

Η στρατηγική παρέµβαση που έχει πρόσφατα επιλέξει η Γενική Γραµµατεία 

Ισότητας στηρίζεται στην πολιτική της ενσωµάτωσης της ισότητας ευκαιριών σε όλα τα 

όργανα και τις δράσεις της κυβέρνησης και την ανάληψη ειδικών δράσεων ιδιαίτερα για 

την καταπολέµηση της ανισότητας στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, την 

καταπολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας και της εµπορίας (trafficking) γυναικών, την 

καταπολέµηση των στερεότυπων αντιλήψεων για το ρόλο των δύο φύλων και την ενί-

σχυση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Με βάση αυτούς τους άξονες ψηφίστηκαν νόµοι και αναπτύχθηκαν δράσεις 

για την αντιµετώπιση της γυναικείας ανεργίας στις πόλεις και στην ύπαιθρο, τη σύ-

γκλιση ρυθµίσεων για άνδρες και γυναίκες σε ζητήµατα κοινωνικής ασφάλισης και περί-

θαλψης, την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και την παροχή αρωγής και προ-

στασίας για τα θύµατα του δουλεµπορίου και της σωµατεµπορίας γυναικών, τη νοµική 

βοήθεια σε γυναίκες χαµηλού εισοδήµατος (Ελληνίδες ή µετανάστριες). 

Σε µη κυβερνητικό επίπεδο, παρά τη γενικότερη ύφεση του φεµινιστικού κινή-

µατος, δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια αρκετές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

όπως: το Εθνικό Συµβούλιο Ελληνίδων, ο Σύνδεσµος για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, το 

Λύκειο Ελληνίδων, η Χριστιανική Ένωση Νεανίδων Ελλάδας, η Αδέσµευτη Κίνηση Γυναι-

κών, το Ελληνικό τµήµα του ∆ικτύου Γυναικών Ευρώπης, η ελληνική αντιπροσωπεία 

του Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών, η Ένωση Ελληνίδων Νοµικών, η Ένωση Επιστηµόνων 

Γυναικών, ο Σύνδεσµος Ελληνίδων Επιστηµόνων, το ∆ίκτυο Αιρετών Γυναικών στην Το-
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πική Αυτοδιοίκηση, το Φεµινιστικό ∆ίκτυο Θεσσαλονίκης, το Φεµινιστικό Κέντρο Αθήνας, 

το ελληνικό τµήµα της Οµοσπονδίας Γυναικών για την Παγκόσµια Ειρήνη, ο Τοµέας για τις 

Γυναίκες της ∆ιεθνούς Αµνηστίας, η Φεµινιστική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Καταναγκα-

στική Πορνεία Αλλοδαπών Γυναικών, η Πρωτοβουλία Γυναικών Ενάντια στην Κακοποί-

ηση, η Φεµινιστική Πρωτοβουλία για την Παγκόσµια Πορεία των Γυναικών, η Προοδευτική 

Ένωση Μητέρων, κ.ά. Ορισµένες γυναικείες συλλογικότητες συνεργάζονται σε κυβερνη-

τικά και νοµαρχιακά προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, ενώ άλλες θεω-

ρούν µια τέτοια προσέγγιση πολιτικά ανεπίτρεπτη και κοινωνικά µη αποτελεσµατική229. 

Τελευταία, το ενδιαφέρον ορισµένων κρατικών φορέων και των φεµινι-

στριών επικεντρώνεται στις διαβουλεύσεις γύρω από το νοµοσχέδιο για την ενδοοικογε-

νειακή βία, η κατάθεση του οποίου προς ψήφιση στη Βουλή εκκρεµεί από τον Οκτώβριο 

του 2002, όταν η ∆ιϋπουργική Επιτροπή της Βουλής είχε επεξεργαστεί σχετικό νοµοσχέδιο 

προς συζήτηση.230   

Εκτός των άλλων, πολλά ζητήµατα του κράτους πρόνοιας παραµένουν 

ανοικτά προς επεξεργασία. Η συνδικαλίστρια Φωτεινή Σιάνου έχει υποστηρίξει την 

ανάγκη της συµµετοχής εκπροσώπων του γυναικείου κινήµατος στον κοινωνικό διά-

λογο και τόνισε ιδιαίτερα την αναγκαιότητα αλλαγής του σηµερινού καθεστώτος κοι-

νωνικής προστασίας του γυναικείου πληθυσµού προς την κατεύθυνση της ενθάρ-

ρυνσης των γυναικών να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και της εξατοµίκευσης των 

κοινωνικών δικαιωµάτων. Η Σιάνου πιστεύει ότι η «εξατοµίκευση των δικαιωµάτων» 

αποτελεί σήµερα τον ακρογωνιαίο λίθο της ισότητας ανάµεσα στους πολίτες ανεξάρ-

τητα από φύλο, καθώς και ο µόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η κοινωνική αλλη-

λεγγύη και συνοχή. Τα κοινωνικά δικαιώµατα πρέπει να απορρέουν τόσο από την ίδια 

την ιδιότητα του πολίτη όσο και από την εργασιακή του σχέση και όχι από τη σχέση 

συγγένειας. Ένα τέτοιο σύστηµα εφαρµόστηκε τα τελευταία χρόνια στη Σουηδία επιφέ-

ροντας σηµαντική αύξηση του αριθµού των εργαζόµενων γυναικών καθώς και του 

βαθµού κοινωνικής ανεξαρτησίας τους, παρόλο που δεν έχουν λυθεί ακόµα όλα τα 

ζητήµατα που σχετίζονται µε την οικονοµική εξάρτηση και την κοινωνική κατωτερότητα 

των γυναικών231. 

 

7. Ισότητα και ∆ηµοκρατία στην Ε.Ε. 

Η  υποεκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα αποφάσεων δεν οφείλε-

ται  µόνο σε θεσµικούς παράγοντες, αλλά επίσης και σε  αίτια που συνδέονται µε τη 
                                                           
229 Γενική Γραµµατεία Ισότητας, www.isotita.gr 
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ποιότητα της δηµοκρατίας, την πολιτική κουλτούρα, τη θρησκεία και τις κοινωνικές 

προσδοκίες.  Σε χώρες µε καλά θεµελιωµένα δηµοκρατικά και κοινωνικά συστήµατα, 

όπως οι Σκανδιναβικές, το δικαίωµα ψήφου στις γυναίκες αναγνωρίστηκε στις αρχές 

του 20ου αιώνα και σήµερα  παρουσιάζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά εκπροσώπησης 

γυναικών στον κόσµο. Αντίθετα, σε χώρες µε µακρόχρονη ιστορία απολυταρχικών ή 

συντηρητικών καθεστώτων, τα ποσοστά των γυναικών στα δηµόσια αξιώµατα είναι 

πολύ χαµηλά.   

Συνολικά στα ευρωπαϊκά όργανα, κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

βελτίωση της εκπροσώπησης των γυναικών. Η συµµετοχή των γυναικών στο Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο αυξήθηκε από 16% στις πρώτες εκλογές του 1979,  σε 31% στις 

εκλογές του 1999 και του 2004. Σύµφωνα µε τις θεωρητικές αναλύσεις του Ευρωπαϊ-

κού ∆ικτύου «Γυναίκες στα Κέντρα Αποφάσεων», η ισότητα των φύλων επιβάλλεται για 

τους παρακάτω λόγους, που συνοψίζονται στα  γνωστά ως «πέντε επιχειρήµατα»:    

• ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Η ∆ηµοκρατία βασίζεται στη συµµετοχή όλων των 

πολιτών στις διαδικασίες διαµόρφωσης και λήψης των αποφάσεων. Οι γυναίκες 

αποτελούν το 51% του πληθυσµού, εργάζονται και µορφώνονται  όπως και οι άν-

δρες και δικαιούνται ανάλογης πολιτικής εκπροσώπησης  

• ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ, ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝ-

ΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: Αυτό το δικαίωµα θα πρέπει να µεταφράζεται σε δίκαιη 

κατανοµή των υποχρεώσεων στην ιδιωτική και στη δηµόσια σφαίρα, κατάργηση 

της διαίρεσης της εργασίας  κατά φύλα και υπέρβαση του ιστορικού αποκλεισµού 

των γυναικών από την πολιτική ζωή 

• ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΩΝ: Ο ιστορικός αποκλεισµός του γυναικείου φύλου από το δηµό-

σιο βίο είχε ως αποτέλεσµα να αποκτήσουν οι γυναίκες διαφορετικές εµπειρίες, εν-

διαφέροντα και συστήµατα αξιών. Σε µία δηµοκρατική κοινωνία οι πολιτικές απο-

φάσεις θα πρέπει να αντανακλούν τα ενδιαφέροντα και τα συµφέροντα όλων των 

πολιτών 

• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: Οι γυναίκες αποτελούν το µισό 

της παγκόσµιας πηγής ανθρώπινου δυναµικού, ικανοτήτων και ταλέντων. Η 

φτωχή παρουσία των γυναικών στα κέντρα πολιτικών αποφάσεων σηµαίνει φτώ-

χεια και στέρηση  από τη µη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων. 

• ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΝΕΑ ΠΟΛΙ-

ΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: Οι γυναίκες, για πολιτισµικούς κυρίως λόγους,  είναι φορείς δι-
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αφορετικών ιδεών, αξιών και συµπεριφορών, που εναρµονίζονται περισσότερο µε 

τις κοινωνικές ανάγκες και µπορούν να δώσουν λύσεις στα νέα προβλήµατα  και 

τις νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα232.  

 

8. Η θέση της γυναίκας στην κοινωνία-πολιτική και τα σύγχρονα αιτήµατα 

Από νοµικής άποψης, όπως προείπαµε, οι Ελληνίδες δεν είχαν εκλογικά δι-

καιώµατα ως και τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Το 1930, µέσω υπουργι-

κής απόφασης, τους δόθηκε το δικαίωµα ψήφου στις βουλευτικές και κοινοτικές εκλο-

γές, αλλά µόνο σε όσες ήταν εγγράµµατες και είχαν συµπληρώσει το 30ο έτος της 

ηλικίας τους. Το δικαίωµα εφαρµογής του «εκλέγεσθαι» εµφανίζεται στη χώρα µας 4 

χρόνια µετά. Από τότε µέχρι σήµερα η συµµετοχή της Ελληνίδας αλλά και της γυναί-

κας γενικότερα, στην πολιτική ζωή και τους φορείς εξουσίας, είναι αρκετά περιορι-

σµένη, ενώ η στάση της κρίνεται εν µέρει και ως «διστακτική». ο άνδρας κυριαρχεί 

στην πολιτική ζωή και παραγκωνίζει τη γυναίκα. Το ποσοστό των γυναικών στους 

οπαδούς και υποψηφίους των πολιτικών κοµµάτων είναι µικρό σε σχέση µε των αν-

δρών. Στους καταλόγους των πολιτικών κοµµάτων ο αριθµός των εγγεγραµµένων 

γυναικών είναι πολύ µικρός σε σχέση µε αυτόν των ανδρών, ενώ πολλές αποφεύγουν 

να εκδηλώνονται. Μικρό ποσοστό γυναικών εκπροσώπων βρίσκεται και στα εθνικά 

όπως και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αν και έχουν 

φτάσει ως τις ανώτατες βαθµίδες, ο αριθµός τους επιµένει να είναι περιορισµένος. 

Πώς όµως ερµηνεύεται το γεγονός ότι ο πολιτικός ορίζοντας των γυναικών 

διαγράφεται χλωµός; Θεωρητικά, αφού το µεγαλύτερο ποσοστό των εκλογέων είναι 

γυναίκες, εάν οι γυναίκες είχαν ίσες δυνατότητες να ασκήσουν τα πολιτικά τους δι-

καιώµατα, τότε τα ποσοστά των γυναικών στο κοινοβούλιο θα έπρεπε να ήταν ίδια 

περίπου µε των ανδρών. Η θεωρία, στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν επιβεβαιώνεται 

απ' την πράξη. Αναζητούµε τις αιτίες πρώτα στην πολιτική σκέψη και συµπεριφορά 

της γυναίκας, την οποία συνήθως σχετίζει µε τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της στον 

οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελµατικό τοµέα. Επίσης, αν λάβουµε υπ' όψιν ότι δεν 

έχει λάβει την κατάλληλη πολιτική παιδεία και δεν έχει συνειδητοποιήσει πως ως ψηφο-

φόρος διαθέτει το µέσο και τη δύναµη να προκαλέσει κοινωνικές αλλαγές. Ακόµη, οι 

προκαταλήψεις συνεχίζουν να την ακολουθούν και ως ένα βαθµό, µε τη στάση της, 

τις αποδέχεται και παράλληλα αποδέχεται και την πολιτική που δηµιουργούν οι άν-

δρες. Πριν όµως τις κατηγορήσουµε για απάθεια, ας αναλογιστούµε και τις αυξηµέ-
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νες υποχρεώσεις τους (οικογενειακές, επαγγελµατικές) που δεν τις αφήνουν τον απα-

ραίτητο χρόνο που απαιτείται να διαθέσει όποιος θέλει να εκλεγεί και να ασχοληθεί µε 

τα πολιτικά θέµατα.  

Η πολιτεία στο σηµείο αυτό οφείλει στα πλαίσια διαµόρφωσης µιας δίκαιης 

κοινωνίας ίσων ευκαιριών να παρέµβει και να δώσει την απαραίτητη ώθηση (ουσια-

στικός ρόλος της ποσόστωσης) και ενθάρρυνση (άρση των προκαταλήψεων) στις 

γυναίκες να δουν πιο σοβαρά το ρόλο τους ως πολιτικά όντα και να επιδιώξουν την 

πιο ενεργή συµµετοχή και υποστήριξή τους στα κέντρα εξουσίας και λήψης αποφά-

σεων. 

Στην παγκόσµια ιστορία οι αγώνες των γυναικών για την υπεράσπιση και 

την υποστήριξη των δικαιωµάτων τους κατέχουν µια ιδιαίτερα σηµαντική θέση. Η δια-

δροµή για την εξασφάλιση και την κατοχύρωση της ισοτιµίας ανάµεσα στα δύο φύλα 

δικαίως αντιµετωπίστηκε απ' τις γυναίκες ως µια υπόθεση που «κατακτιέται, δεν κερδί-

ζεται». 

Το πόσο εύκολα, σε ποιο βαθµό και µε ποιον τρόπο οι διάφορες φεµινιστι-

κές ιδέες πέρασαν ή, πολύ περισσότερο, εδραιώθηκαν στις διαφορετικές κοινωνίες, 

εξαρτάται σηµαντικά από τη νοοτροπία, την κουλτούρα και τις αντιλήψεις που ήδη 

υπάρχουν και χαρακτηρίζουν κάθε χώρα, κάθε κοινωνία και κάθε φυλή. Έτσι λοιπόν, 

εξηγείται το γιατί η πορεία για την ισοτιµία δεν εξελίχθηκε ούτε ανάλογα ούτε γραµµικά 

σ' όλα τα µήκη και πλάτη της γης233. 

Επίσης, οι γυναίκες, µέσα στην οργανωµένη τους δράση, είχαν και ακόµη 

έχουν να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα των κοινωνικών προσδοκιών. Πιο αναλυτικά, 

όταν αναφερόµαστε στις κοινωνικές προσδοκίες εννοούµε το σύνολο των αναµενό-

µενων χαρακτηριστικών και συµπεριφορών που καλείται καθένας µας να υιοθετήσει 

στη ζωή του, ανάλογα µε το τι απαιτεί η κοινωνία στην οποία ζει, από αυτόν. Αναµφί-

βολα, ένας κύριος παράγοντας που καθορίζει αυτού του τύπου τις προσδοκίες είναι 

το φύλο. Οι κοινωνικές προσδοκίες, βέβαια, τείνουν να ενισχύονται από τα διάφορα 

πρότυπα εικόνας και συµπεριφοράς που κυριαρχούν σε κάθε κοινωνία, ιδιαιτέρως 

µέσω του τύπου και της τηλεόρασης. Έτσι, συχνότατο φαινόµενο είναι το µοντέλο της 

γυναίκας που πλασάρεται µέσα από τις διαφηµίσεις να είναι αφενός περιοριστικό και 

αφετέρου έντονα υποτιµητικό και απαρχαιωµένο, αφού συνήθως εµφανίζεται ως η 

νοικοκυρά του σπιτιού, µε την ευθύνη των παιδιών ή θα προβάλλεται ως υποκείµενο 

και σύµβολο σεξουαλικής έκφρασης.. Το βαθµό λοιπόν που τα πρότυπα αυτά επη-
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ρεάζουν την άποψη για τη θέση της γυναίκας µέσα στην κοινωνία, για τις ικανότητες 

και την αξία της, βάλθηκαν να µειώσουν και να εξαλείψουν οι γυναίκες µέσα από 

δραστηριότητές τους στη δραστηριότητές τους στη διάρκεια της σύγχρονης ο ιστο-

ρίας. Παρόλα τα εµπόδια που συνάντησε και συναντά η γυναίκα, οφείλουµε να ανα-

γνωρίσουµε τα µεγάλα άλµατα που έχει κάνει για την υπεράσπιση των ατοµικών της 

δικαιωµάτων. Είναι αυτόνοµη, έχει το δικαίωµα της αµειβόµενης εργασίας, είναι οικο-

νοµικά ανεξάρτητη, δικαιούται να διαθέτει και να διαχειρίζεται όπως θέλει το σώµα της, 

µορφώνεται, σπουδάζει, αποκτά εµπειρίες και επαγγελµατική ειδίκευση, συµµετέχει 

στην πολιτική και τα κοινά, είναι συνταγµατικά και νοµικά κατοχυρωµένη. 

Βέβαια, όµως, η παραπάνω περιγραφή δεν αντανακλά απόλυτα την πραγ-

µατικότητα, αφού παρ' όλες τις σπουδαίες κατακτήσεις η γυναίκα εξακολουθεί να 

υφίσταται σε διάφορες περιπτώσεις την κακοποίηση, σωµατικής και ψυχικής φύσης, 

απ' την πλευρά του άνδρα, την απαξίωση και την υποτίµηση του «εγώ» της. 

Έτσι ενώ υπάρχει θεσµική κατοχύρωση των δικαιωµάτων των γυναικών 

τόσο σε εργασιακό όσο και σε ατοµικό επίπεδο δεν λείπουν οι βάναυσες ενέργειες 

βάρος τους. Μεγάλο ποσοστό γυναικών οµολογεί ότι έχει δεχτεί σεξουαλική παρενό-

χληση στο χώρο της δουλειάς, ενώ το παζλ έρχονται να συµπληρώσουν τα όχι σπά-

νια γεγονότα των βιασµών ή της κακοποίησης, ακόµη και µπροστά στα παιδιά τους. 

Βέβαια το συγκεκριµένο θέµα αποτέλεσε αντικείµενο προβληµατισµού από την κυβέρ-

νηση του Π.Α.Σ.Ο.Κ. ήδη από το 1984 όπου και προχώρησε στην ψήφιση του νόµου 

αναφορικά µε το βιασµό. Ήταν οµολογουµένως µια προοδευτική κίνηση αλλά όχι 

τόσο αποτελεσµατική από ότι µας έδειξε η ιστορία αφού πολλές γυναίκες φαίνονται 

να διστάζουν να καταγγείλουν ανοιχτά γεγονότα, όπως ξυλοδαρµούς ή όποιου εί-

δους κακοποίηση σε βάρος τους, ίσως ακόµη και από ντροπή - αδικαιολόγητη βέ-

βαια, αφού όντας στη θέση του θύµατος την ευθύνη τη φέρει ο θύτης και όχι αυτές - 

ειδικά όταν τα περιστατικά αφορούν άτοµα του οικογενειακού περιβάλλοντος (σύζυ-

γος, πατέρας, σύντροφος, αδελφός κ.λ.π.).έτσι πολλές γυναίκες θέλοντας να απο-

φύγουν να φτάσουν τις υποθέσεις τους στα δικαστήρια, απευθύνονται στον εισαγγε-

λέα ακροάσεων, για τη συµβολή του σε θέµατα κακοποίησης ή κακοµεταχείρισης απ' 

την πλευρά του συζύγου, και αρκούνται στις συστάσεις που αυτός θα τους απαγγέλ-

λει.234 

Με βάση λοιπόν την παραπάνω κατάσταση καθίσταται σαφής η ανα-

γκαιότητα σχεδίασης και εφαρµογής ενός συνδυαστικού πολιτικού πλάνου που θα 
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περιλαµβάνει νοµοθετική αλλά και κοινωνική κάλυψη καθώς ένα τόσο ευαίσθητο 

θέµα δεν µπορεί να λυθεί απλά και µόνο µε την θέσπιση σχετικού νόµου αλλά απαιτεί-

ται η άσκηση µιας γενικότερης κοινωνικής πολιτικής που στόχο θα έχει την ευαισθη-

τοποίηση των πολιτών σε τέτοιου είδους θέµατα που ακόµα και στις µέρες µας εξακο-

λουθούν να αποτελούν ταµπού για την κοινωνία µας. 

 

 

 

9. Η γυναικεία ψήφος 

Από τη δεκαετία του ’80, εντοπίζεται στην αµερικανική βιβλιογραφία ο όρος 

«Gender Gap» που µεταφράζεται ως «χάσµα των φύλων». Πρόκειται για ένα 

εννοιολογικό εργαλείο που διατυπώθηκε όταν κλονίστηκε η βασική υπόθεση που κυ-

ριαρχούσε στην παραδοσιακή πολιτολογική θεώρηση περί του δεδοµένου συντηρη-

τισµού των γυναικών. Το Gender Gap παραπέµπει στην αύξηση της απόκλισης αν-

δρικής και γυναικείας ψήφου µε υπεροχή των γυναικών στην «φιλελεύθερη/αριστερή», 

σε µια συγκυρία στην οποία τονίζονται ως εκλογικά διακυβεύµατα θέµατα, περισσό-

τερο «γυναικεία», όπως είναι το περιβάλλον, τα πυρηνικά, ο αφοπλισµός, οι περικοπές 

στις παροχές του κράτους πρόνοιας, η εκπαίδευση235. 

Σηµαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται και µεταξύ των γυναικών: οι 

µεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες διακρίνονται για τις παραδοσιακές τους αντιλήψεις. Οι 

ίδιες υποστηρίζουν περισσότερο και τα συντηρητικά κόµµατα. Από την άλλη πλευρά 

οι νέες και µορφωµένες γυναίκες επιλέγουν µε περισσότερο ορθολογικά κριτήρια το 

κόµµα που θα υποστηρίζουν και οι διαφοροποιήσεις στην εκλογική τους συµπερι-

φορά µε εκείνη των ανδρών είναι λίγες. 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα που προκύπτει από αδηµοσί-

ευτα στοιχεία exit polls του Mega, το 45,1% των γυναικών ψήφισε ΠΑΣΟΚ και το 43,1% 

Ν∆.. Αν εξετάσει κανείς τη γυναικεία ψήφο κατά ηλικιακή κατηγορία, µπορεί να διαπι-

στώσει ότι οι ηλικίες 35-44 και 45-54 ψήφισαν «ριζοσπαστικότερα». Πρόκειται για τις 

ηλικιακές κατηγορίες στις οποίες ως προς τις γυναικείες ψήφους υπερτερεί το ΠΑΣΟΚ, 

ενώ το ΚΚΕ και ο ΣΥΝ κερδίζουν την εύνοια των γυναικών στις ηλικίες 25-34 και 35-44. 

Αντίθετα, η Ν∆ επικρατεί στις ηλικίες πάνω από τα 55 (51,7% και 47,3%). 

Σε σχέση µε τους άνδρες, οι γυναίκες ψήφισαν πιο «αριστερά», προτιµώ-

ντας το ΠΑΣΟΚ και το Συνασπισµό, ενώ ίδιο ποσοστό συγκέντρωσε η Ν∆ από άνδρες 
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και γυναίκες. 

Παρόµοια αποτελέσµατα παρουσιάζουν και τα exit polls των βουλευτικών 

εκλογών του 1996, όταν το 42,9% των γυναικών ψήφισε ΠΑΣΟΚ και το 39% Ν∆. Το µε-

γαλύτερο ποσοστό της γυναικείας ψήφου για το ΠΑΣΟΚ παρατηρείται στην ηλικιακή 

κατηγορία 35-44, ενώ για τη Ν∆ στις ηλικίες 55-64. 

Η µεγαλύτερη απόκλιση στις ψήφους ανδρών-γυναικών παρατηρούνται 

κατά τις βουλευτικές εκλογές του 2000 στις µικρές ηλικίες, σε αντίθεση µε την υπόθεση 

που ισχυριζόταν το αντίθετο. Κατά 3,2% διαφοροποιείται υπέρ του ΠΑΣΟΚ η γυναικεία 

ψήφος στις ηλικίες 18-24, 4,4% και 3,3% για τις γυναίκες από 35-44. Στις µεγαλύτερες 

ηλικίες, οι διαφορές µειώνονται. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Ψήφοι κατά φύλο και ηλικίες για ΠΑΣΟΚ-2000 

 Άνδρες Γυναίκες 

18-24 42,7% 45,4% 

25-34 40,7% 45,1% 

35-44 43,6% 46,9% 

45-54 44,9% 45,8% 

55-64 39,9% 40,4% 

65-99 42,9% 44,6% 

Πηγή Γενική Γραµµατεία Ισότητας, www.isotita.gr 

 

Όσον αφορά στις ψήφους της Ν∆, κατά τις βουλευτικές εκλογές του 2000, 

οι µεγάλες αποκλίσεις παρατηρούνται από την ηλικιακή κατηγορία 25-34, αλλά επιτεί-

νονται στις µεγαλύτερες ηλικίες. Στον παρακάτω πίνακες, φαίνονται ότι οι γυναίκες µε-

γαλύτερης ηλικίας είναι συντηρητικότερες από τους συνοµήλικούς τους άνδρες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Ψήφοι κατά φύλο και ηλικίες για Ν∆ -2000 

 Άνδρες Γυναίκες 

18-24 44,4% 43,8% 

25-34 45,3% 41,5% 

35-44 39,3% 37,4% 

45-54 38,3% 43,7% 

55-64 48,8% 51,7% 
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65-πάνω 44,3% 47,3% 

Πηγή: Γενική Γραµµατεία Ισότητας, www.isotita.gr 
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10. Η συµµετοχή γυναικών στην ελληνική πολιτική ζωή 

Στην Ελλάδα η συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική παραµένει σε εξαιρε-

τικά χαµηλά επίπεδα και είναι αναντίστοιχη µε την πρόοδο που έχει συντελεσθεί στους 
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τοµείς της εκπαίδευσης (περίπου 60% των φοιτητών ΑΕΙ είναι γυναίκες), της επαγγελ-

µατικής απασχόλησης και της νοµοθεσίας. Η πολιτική πραγµατικότητα σήµερα απο-

καλύπτει ένα σοβαρό δηµοκρατικό έλλειµµα, αφού η πλειοψηφία του εκλογικού σώ-

µατος υποαντιπροσωπεύεται στα κέντρα χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, 

κατατάσσοντας την Ελλάδα µεταξύ των τελευταίων  στις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης - 13% στη Βουλή (εκλογές 2004),  περίπου 15% στα δηµοτικά και νοµαρχιακά 

συµβούλια, µηδαµινή έως ανύπαρκτη συµµετοχή γυναικών στις διοικήσεις των συνδι-

καλιστικών οργανώσεων. 

Η Ελλάδα  του 2008 παραµένει µία πατριαρχική, ανδροκρατούµενη χώρα, 

δέσµια  σε µεγάλο βαθµό,  αντιδηµοκρατικών αντιλήψεων και αναχρονιστικών κοινω-

νικών στερεοτύπων, ως προς τους ρόλους των φύλων και την πολιτική λειτουργία. 

Ταυτόχρονα, οι δοµές των κοµµάτων, το εκλογικό σύστηµα, που απαιτεί µεγάλα οικο-

νοµικά µέσα και ειδικά ψηφοθηρικά προσόντα (συνήθως απεχθή στις γυναίκες), ο 

σκληρός και συχνά αθέµιτος ανταγωνισµός, ο άνισος καταµερισµός των οικογενεια-

κών υποχρεώσεων ανάµεσα στα δύο φύλα και µια σειρά ακόµη πολιτισµικοί και ψυ-

χολογικοί λόγοι, παρεµποδίζουν την υπέρβαση του ιστορικού αποκλεισµού των γυ-

ναικών από το δηµόσιο βίο. 

 Το «άνδρες η πόλις εστίν» του Θουκυδίδη δυστυχώς εξακολουθεί, 2500 

χρόνια µετά, να αποτελεί βασικό αξίωµα της δοµής και της λειτουργίας του πολιτικού 

µας συστήµατος. Η Aθηναϊκή ∆ηµοκρατία, όπως είναι γνωστό, λειτουργούσε µόνο 

για τους άνδρες. Η Αριστοτελική θεωρία των δύο σφαιρών - η δηµόσια σφαίρα που 

ανήκει στους άνδρες και η ιδιωτική στις γυναίκες - επηρέασε βαθύτατα, δια µέσου των 

αιώνων, τη φιλοσοφική σκέψη, την πολιτική επιστήµη και πρακτική, καθώς και τις ανα-

λύσεις για παραδοσιακά ζητήµατα και αξίες, όπως η ελευθερία, η ισότητα και η δικαιο-

σύνη236. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΕΚΛΟΓΕΣ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
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  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΤΡΕΣ 45 95,75 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2 4,25 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΕΚΛΟΓΕΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2000 ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΤΡΕΣ 39 90,7 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 4 9.3 

ΣΥΝΟΛΟ 43  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

ΚΟΜΜΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Ν.∆. 11 2 18% 

ΠΑΣΟΚ 8 4 50% 

Κ.Κ.Ε. 3 1 33% 

ΣΥΝ 1 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 47  
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Λ.Α.Ο.Σ. 1 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 24 7 29% 
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11. Ο ρόλος του Πολιτικού Συνδέσµου Γυναικών 

Η αγωνία για το µέλλον της ισότητας στην Ελλάδα, εκφράστηκε το 1993 µε 

τη προώθηση διακοµµατικής συνεργασίας και µε αποκλειστικό σκοπό τη µαζική συµ-

µετοχή των Ελληνίδων στη πολιτική ζωή της χώρας. Ο Σύνδεσµος αποτελεί τη θεσµο-

θέτηση της καρποφόρας συνεργασίας των γυναικών ολόκληρου του πολιτικού φά-

σµατος.  Σε εκείνη την αρχική φάση συµµετείχε και το ΚΚΕ, το οποίο στη συνέχεια απο-

χώρησε, συµµορφούµενο µε τη γενικότερη στρατηγική του, της µη συνεργασίας µε 

άλλα κόµµατα.  Η Επιτροπή  ∆ιακοµµατικής Συνεργασίας Γυναικών ξεκίνησε ταυτό-

χρονα µε τη δηµιουργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο του δικτύου «Γυναίκες στα Κέντρα Απο-

φάσεων», υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊ-

κής καµπάνιας για την αύξηση του αριθµού των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο, στις εκλογές του 1994.  Για την Ελλάδα είχε προηγηθεί µια κοινοβουλευτική περίο-

δος (1989-1994), µηδενικής συµµετοχής γυναικών στην Ελληνική αντιπροσωπεία για 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τις Ελληνίδες λοιπόν ήταν θέµα τιµής, να εκπροσωπη-

θούν ως φύλο στις ευρωεκλογές του 1994.  Χάρη στην πολύ καλή συνεργασία των 

γυναικών από όλα τα κόµµατα το 0% ανέβηκε στο 20% (5 γυναίκες σε σύνολο 25 θέ-

σεων), για να φτάσει στο 29% στις εκλογές του 2004 (7 γυναίκες στους 24). 

Ο Πολιτικός Σύνδεσµός Γυναικών, µε όλους τους τύπους (καταστατικό 

κ.λ.π.) ιδρύθηκε το 1998, µε κοινή απόφαση των γυναικείων τµηµάτων των κοµµάτων 

ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΣΥΝ, ∆ΗΚΚΙ και  ΠΟΛΑΝ και  έχοντας διασφαλίσει την υποστήριξη όλων 

των κορυφαίων γυναικών πολιτικών, αλλά και του ΚΕΘΙ και της Γενικής Γραµµατείας 

Ισότητας. Κοινός στόχος, η ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στην πολιτική και 

η επίτευξη µιας ισορροπηµένης εκπροσώπησης των φύλων στους δηµοκρατικούς θε-

σµούς και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι εκλογές για την ανάδειξη του ∆Σ πραγ-

µατοποιήθηκαν στις 25 Μαΐου 1999 και ο Σύνδεσµος ανέπτυξε µεγάλη δραστηριότητα 

για τις ευρωεκλογές του 1999, τις εθνικές εκλογές του 2000 και τις δηµοτικές και νο-

µαρχιακές εκλογές του 2002. Ωστόσο, σήµερα έπειτα από µια περίοδο σχετικής αδρά-

νειας, λόγω διαφόρων συγκυριών, η αναζωογόνηση και η επαναδραστηριοποίηση 

του µέσα από την εκλογή ενός νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποτελεί χρέος όλων µας.  
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Ο Σύνδεσµος αφήνει πίσω του ένα σηµαντικό έργο, που συνδέεται µε δρά-

σεις που ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση των γυναικών, την αλληλεγγύη και τη πα-

ρουσία τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη Βουλή και 

γενικότερα στη πολιτική ζωή της χώρας237.  

 

12. Γυναίκα – πολιτική και ΜΜΕ 

Μιλώντας για την ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στην πολιτική, θα 

ήταν σοβαρή παράλειψη να αφήσουµε εκτός συζήτησης τα ΜΜΕ.  Οι σηµαντικές εξε-

λίξεις στο χώρο αυτό και  η επίδρασή τους στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης 

ελήφθησαν σοβαρά υπόψη κατά τη διαµόρφωση της πλατφόρµας δράστης των 

Ηνωµένων Εθνών που εγκρίθηκε στη ∆ιάσκεψη του Πεκίνου το 1995. 

Όλοι γνωρίζουµε ότι τις τελευταίες δεκαετίες στόχος των Ηνωµένων Εθνών 

και πιο πρόσφατα της Ε. Ε. και του Συµβουλίου της Ευρώπης και, κατ’ επέκταση των 

κρατών µελών αυτών των οργανισµών, ήταν και παραµένει η ίση συµµετοχή γυναι-

κών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κάτι που πιστεύεται ότι θα δηµι-

ουργήσει µια ισορροπία που θα αντανακλά επ’ ακριβέστερα τη σύνθεση της κοινω-

νίας και είναι αναγκαία για την ενίσχυση της δηµοκρατίας και την προώθηση της σω-

στής λειτουργίας της.  

Ταυτόχρονα, η ίση συµµετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων δεν εί-

ναι απλά µόνο προϋπόθεση για δικαιοσύνη και δηµοκρατία αλλά θεωρείται και ανα-

γκαία προϋπόθεση για την ενσωµάτωση των απόψεων των γυναικών σε όλα τα επί-

πεδα της λήψης αποφάσεων.  

Ας δούµε όµως αν και σε πιο βαθµό ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί τόσο 

διεθνώς όσο και στην ιδιαίτερη µας πατρίδα.  

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι υπήρξε  σηµαντική πρόοδος τόσο σε διεθνές 

όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Συνεχώς περισσότερες γυναίκες ανεβαίνουν τα 

σκαλοπάτια της εξουσίας. Πρόσφατα, γυναίκες εκλέγηκαν στο ύψιστο αξίωµα της 

χώρας τους, για πρώτη φορά, στη Γερµανία, τη Χιλή, τη Λιβερία. Αυτά είναι µεν αξιο-

πρόσεκτα παραδείγµατα αλλά δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι αντικατοπτρίζουν τη 

γενική κατάσταση που επικρατεί διεθνώς. Καταδεικνύουν εντούτοις µια τάση238. 

Αναφορικά µε τη χώρα µας αναµφίβολα σηµειώθηκε πρόοδος. Είναι όµως 

αυτή η πρόοδος τέτοια που να µας ικανοποιεί; Η απάντηση είναι πως όχι. Το Πρό-

γραµµα Αναπτύξεως των Ηνωµένων Εθνών εκδίδει κάθε χρόνο µια έκθεση στην οποία 

                                                           
237 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Α., 2007, Γ.Γ. «Η συµβολή του πολιτικού συνδέσµου γυναικών και ο ρόλος των ΜΜΕ» σ. 24-25 
238 ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Α., 2007, Γ.Γ. «Η συµβολή του πολιτικού συνδέσµου γυναικών και ο ρόλος των ΜΜΕ» σ. 31-32 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

παρουσιάζεται ο ∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης – Human Development Index – 

όπως λέγεται. Το 2007 ο δείκτης αυτός κατάτασσε την Ελλάδα στην 30η θέση παγκο-

σµίως, µια καθ’ όλα αξιοπρεπή θέση θα έλεγα. Για την κατάταξη κάθε χώρας λαµβά-

νονται υπόψη παράγοντες όπως, η µόρφωση, ο µέσος όρος ζωής, το κατά κεφαλήν 

εισόδηµα κ.α. Τα τελευταία χρόνια, εντούτοις, το UNDP καθιέρωσε µια άλλη µέθοδο 

κατάταξης των χωρών, λαµβάνοντας υπόψη το λεγόµενο Gender Empowerment 

Measure (GEM) που καταδεικνύει τη σχετική στέρηση της γυναίκας σε σχέση µε την 

κατανοµή οικονοµικών και πολιτικών ευκαιριών. Εστιάζει την προσοχή του στις ανισό-

τητες µεταξύ των δύο φύλων σε περιοχές κλειδιά της οικονοµικής και πολιτικής συµµε-

τοχής και λήψης αποφάσεων. Σύµφωνα λοιπόν, µε το GEM η Ελλάδα πέφτει από την 

30η θέση που την κατατάσσει το HDI στην 49η θέση λόγω ακριβώς των ανισοτήτων 

που συνεχίζουν να υπάρχουν.  

Η µειωµένη συµµετοχή της Ελληνίδας γυναίκας στην πολιτική και τα κέντρα 

λήψης αποφάσεων είναι µια πραγµατικότητα. Παραθέτουµε δε  στοιχεία  από την έκ-

θεση της Ελλάδας που υποβλήθηκε στα Ηνωµένα Έθνη το 2006, βάσει των υποχρεώ-

σεων µας σύµφωνα µε το  Σχέδιο ∆ράσης του Πεκίνου239.  

Στα τελευταία µερικά χρόνια διορίστηκαν γυναίκες σε σηµαντικά αξιώµατα, 

εντούτοις έχουµε µηδέν συµµετοχή της γυναίκας στην εκτελεστική εξουσία δηλαδή το 

Υπουργικό Συµβούλιο, 15% συµµετοχή στη νοµοθετική εξουσία, 15% συµµετοχή στα 

συµβούλια των Ηµικρατικών Οργανισµών. Σηµειώνεται εντούτοις, ότι ορισµένα συµ-

βούλια συνεχίζουν να δίδουν την εικόνα αντρικής λέσχης.  

Οι γυναίκες στη δηµόσια υπηρεσία αποτελούν το 37%. Στις ανώτερες όµως 

βαθµίδες η γυναικεία παρουσία µειώνεται στο 20,9%. Στην τοπική διοίκηση η συµµε-

τοχή των γυναικών ανεβαίνει στο 19%. Εντούτοις, ο αριθµός των γυναικών δηµάρχων 

µειώθηκε σηµαντικά σε ποσοστό 3% σύµφωνα µε τις τελευταίες εκλογές. 

Ποιο ρόλο παίζουν ή θα έπρεπε να παίζουν τα Μ.Μ.Ε. στη διαµόρφωση της 

γενικής αντίληψης για το ρόλο της γυναίκας στη δηµόσια ζωή και την πολιτική. Αναµ-

φίβολα, η επέκταση του πεδίου δράσης των Μ.Μ.Ε. έχει δηµιουργήσει από τη µια νέες 

ευκαιρίες για γυναίκες που εργάζονται σ’ αυτά καθώς και νέο βήµα για τις γυναίκες 

για να εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους. Τα Μ.Μ.Ε. δεν διαδίδουν απλά ορι-

σµένα µηνύµατα σ’ ένα παθητικό ακροατήριο. Αντίθετα, δια µέσου των δελτίων ειδή-

σεων και άλλων προγραµµάτων παράγουν και διαδίδουν πληροφορίες, ιδέες, αξίες 

και τρόπους σκέψης, που διαµορφώνουν τις αντιλήψεις µας και καθοδηγούν τις δρά-
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σεις και ενέργειες µας. Επηρεάζουν τη συλλογική διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

διαµόρφωση πολιτικής στο δηµόσιο και πολιτικό τοµέα. Γι’ αυτό και τα Μέσα µπορούν 

να παίξουν σηµαντικό ρόλο στο να επιφέρουν κοινωνική αλλαγή. Τα Μ.Μ.Ε. προσφέ-

ροντας τα µέσα και το χρόνο µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στο να διαµορ-

φώσουν αντιλήψεις για το πως αντιµετωπίζουµε θέµατα που αφορούν τις σχέσεις και 

τον ρόλο των δύο φύλων.  

Παίζουν όµως τα Ελληνικά Μ.Μ.Ε. αυτό το θετικό ρόλο; Μια πολύ ενδιαφέ-

ρουσα µελέτη που έγινε από το Mediterranean Institute for Gender Studies το 2006, 

παρακολούθησε τα δελτία ειδήσεων και άλλα προγράµµατα των τηλεοπτικών σταθ-

µών και των έντυπων µέσων. Το αποτέλεσµα αυτής της έρευνας ήταν ότι σπάνια γυ-

ναίκα παρουσιάζεται στα δελτία ειδήσεων ως µια κεντρική προσωπικότητα και στις 

πλείστες περιπτώσεις που συνέβηκε αυτό, αφορούσε Ελληνίδες και ξένες ηθοποιούς, 

τραγουδίστριες και µοντέλα. Άξια προσοχής για τα ελληνικά Μ.Μ.Ε. είναι επίσης η 

µορφή της Μητέρας, των Θυµάτων Βίας, θέµατα που αφορούν Υγεία, Βάρος και ∆ια-

τροφή, καθώς επίσης θέµατα Υγείας και Αναπαραγωγής και Εγκυµοσύνης. Συχνά δε 

τα Έντυπα Μέσα ασχολούνται µε την οµορφιά και τη µόδα, άρθρα αναφορικά µε τη 

φροντίδα των παιδιών, διαθέτουν στήλες που αφορούν το βίο και πολιτεία γυναικείων 

διασηµοτήτων, σταρ κινηµατογράφου, τραγουδιστριών, µοντέλων, καθώς και σελίδες 

µαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Πολύ σπάνια ασχολούνται µε τη ζωή, τη δράση και 

τα επιτεύγµατα επαγγελµατιών ή πολιτικών γυναικών. Και σ΄ εκείνες τις ελάχιστες περι-

πτώσεις που αποφασίζουν να ασχοληθούν µε γυναίκα πολιτικό, όπως τη περίπτωση 

της τέως Υπουργού Υγείας, ασχολήθηκαν κατά κόρο µαζί της όταν ήθελαν να τονί-

σουν τα λάθη και παραλείψεις της. Γυναικείες φωτογραφίες χρησιµοποιούνται επίσης 

κατά κόρο για διαφηµίσεις διαφόρων καταναλωτικών αγαθών240. 

Αναλύοντας η πιο πάνω µελέτη διάφορες κωµικές σειρές και προγράµµατα 

γενικής τηλεθέασης, συµπεραίνει ότι αυτά τα προγράµµατα τόνιζαν ιδιαίτερα 4 χαρα-

κτηριστικά ως τους επικρατέστερους  τρόπους απεικόνισης και παρουσίασης της γυ-

ναίκας.  

1. Οι γυναίκες είναι εκνευριστικές και ενοχλητικές. Μιλούν πολύ, φωνάζουν, απαι-

τούν συνεχώς, παραπονιούνται και ενδιαφέρονται για ασήµαντα, επιπόλαια και 

πληκτικά θέµατα όπως τα οικιακά, το µεγάλωµα των παιδιών και τα ψώνια.  

2. Ο δεύτερος χαρακτηριστικός τρόπος παρουσίασης της γυναίκας είναι η µητρό-

τητα. Η µητρότητα είναι το πιο σηµαντικό πράγµα στη ζωή της γυναίκας. Αυτός 
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είναι ο προορισµός της. Αυτό είναι που φυσιολογικά κάνει καλύτερα και, σε 

σχέση µε τη µητρότητα παρουσιάζεται η γυναίκα στα πλείστα προγράµµατα.  

3. Οι γυναίκες παρουσιάζονται ως υπερβολικά καταναλωτικές. Τους αρέσει να 

ξοδεύουν και να αποκτούν υλικά αγαθά, είναι άπληστες και δεν συµµορφώνο-

νται µε τους περιορισµούς του οικογενειακού προϋπολογισµού για τον οποίο 

υπεύθυνος είναι πάντα ο σύζυγος.  

4. Τέταρτος τρόπος παρουσίασης της νεαρής κυρίως γυναίκας, είναι ότι είναι 

αντικείµενο σεξουαλικότητας. Αλλά ενώ ο τρόπος ντυσίµατος της είναι σέξι (στε-

νές κοντές φούστες, βαθιά ντεκολτέ, πολύ µοντέρνο ντύσιµο και βαρύ µέϊκ – απ), 

συνήθως οι ρόλοι τους υποδηλώνουν απλοϊκές ανώριµες γυναίκες µε παιδα-

ριώδεις συµπεριφορές.   

Όταν αυτές είναι οι γυναικείες µορφές που προβάλλονται στα Μέσα και 

αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά που προβάλλουν δεν είναι καθόλου δύσκολο να 

αντιληφθούµε γιατί ο στόχος της ισότητας των δύο φύλων στην Ελλάδα και η µεγαλύ-

τερη συµµετοχή της γυναίκας στα κέντρα εξουσίας είναι ακόµη τόσο απόµακρος, µια 

και η πρόοδος είναι τόσο αργή.  

Μάλιστα η έκθεση της Ελλάδος προς τα Ηνωµένα Έθνη του 2006 αναφο-

ρικά µε τη θέση της γυναίκας που αναφέρεται στη γυναίκα και στα Μέσα Ενηµέρω-

σης: «Παρόλη τη συµµετοχή µεγάλου αριθµού γυναικών στα Μ.Μ.Ε. σε διάφορα επί-

πεδα, η πραγµατική εξουσία στα επίπεδα όπου λαµβάνονται οι αποφάσεις, βρίσκεται 

ακόµη στα χέρια των ανδρών. Αρνητικές και υποτιµητικές εικόνες γυναικών και προ-

καταλήψεων εναντίον γυναικών συνεχίζουν να παρουσιάζονται από τα Μέσα ιδιαί-

τερα στα δηµοφιλή προγράµµατα, ενώ οι παραδοσιακοί της ρόλοι συνεχίζουν να το-

νίζονται. Πέραν τούτου, η γυναικεία παρουσία συνεχίζει να παραµένει υποβαθµισµένη 

σε προγράµµατα υψηλής τηλεθέασης και ακροαµατικότητας, ιδιαίτερα σε προγράµ-

µατα πολιτικού περιεχοµένου»241.  

Πρόσφατα, έρευνα που δηµοσιεύτηκε σε Κυριακάτικη εφηµερίδα παρουσί-

αζε στοιχεία για την προβολή που γίνεται από τα τηλεοπτικά κανάλια στους πολιτικούς 

µας. Έδιδε τα ονόµατα των 10 πρώτων βουλευτών σε τηλεοπτική προβολή. Φυσικά, 

όπως αναµένετο καµιά γυναίκα δεν περιλαµβάνετο σ’ αυτά τα 10 ονόµατα. Η έρευνα 

κάλυψε ολόκληρο το έτος 2006. 

Πως όµως αντιµετωπίζουµε την κατάσταση όταν τα επίσηµα όργανα του 

κράτους δηλαδή η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης που έχει ως σκοπό και στόχο της την ισό-
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τιµη, ισόρροπη παρουσία ειδήσεων, ιδεών, αντιλήψεων και τη διασφάλιση των ιδεω-

δών της δηµοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων φαίνεται ακόµη ανέτοιµη και 

αδύναµη να καταπολεµήσει τις αδικίες και τις διακρίσεις που παρατηρούνται; Πως 

αλήθεια να επιβάλει το νόµο και τη τάξη στον τρόπο λειτουργίας των Μ.Μ.Ε. όταν οι 

ίδιοι οι καναλάρχες της γυρίζουν προκλητικά την πλάτη δηλώνοντας ότι αδιαφορούν 

για τα προστίµατα που τους επιβάλλει η Αρχή και απλούστατα δεν τα πληρώνουν; 

Θα λέγαµε ακόµη, ότι ούτε ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της 

Γυναίκας έχει καταφέρει να προωθήσει  τη σωστή προβολή της σηµερινής γυναίκας 

από τα Μ. Μ. Ε. και τη καταπολέµηση της υποτιµητικής, πολλές φορές παρουσίασης 

της. 

Εποµένως χρειάζεται, µια νέα συντονισµένη προσπάθεια από το κράτος και 

ιδιαίτερα τον Εθνικό Μηχανισµό και τις Γυναικείες Οργανώσεις αλλά και τα πολιτικά 

κόµµατα για να µπορέσουµε να πείσουµε τα Μ.Μ.Ε. ότι είναι καιρός πια να δίδουν 

βήµα στη γυναίκα επιχειρηµατία, επαγγελµατία και πολιτικό να παρουσιάζει το έργο 

της και να εκφράζει την άποψη της για όλα τα θέµατα που απασχολούν την κοινωνία 

µας. Μόνο έτσι θα δηµιουργηθούν τα νέα πρότυπα και θα καταπολεµηθούν οι στε-

ρεότυποι ρόλοι και οι προκαταλήψεις. 

 

12.1. Φύλο και  Τηλεοπτικά DEBATES   

Έτσι µέχρι στιγµής δεν υπήρξε, ούτε σε εθνικό, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

µια συστηµατική προσπάθεια σύνδεσης του φύλου µε τη λειτουργία και το περιεχό-

µενο της δηµοκρατίας και των µέσων ενηµέρωσης. Οι διαµαρτυρίες για υποεκπρο-

σώπηση των γυναικών πολιτικών στα τηλεοπτικά debates και στις πολιτικές στήλες 

σπανίως φθάνουν σε ευήκοα ώτα. Υπάρχει βέβαια µία εξήγηση γι' αυτό: από τη 

στιγµή που υπάρχει µικρή συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική, η τηλεόραση απλά  

αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα και δεν αναµένεται να λειτουργήσει διαφορετικά.  

Με βάση αυτή την εξήγηση, θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι η αύξηση της  συµ-

µετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή,  µέσω της εφαρµογής της νοµοθεσίας περί 

ισότητας,  αυτόµατα θα σηµατοδοτήσει αύξηση της συµµετοχής τους στα τηλεοπτικά 

debates. 

Μια γαλλική έρευνα σχετικά µε τη συµµετοχή ανδρών και γυναικών πολιτι-

κών στα τηλεοπτικά debates, αποκάλυψε ένα µεγάλο χάσµα µεταξύ των φύλων,  µε 

την παρουσία των ανδρών να ανέρχεται στο 87,8% και το αντίστοιχο των γυναικών σε 

12,2%. Η έρευνα δείχνει ότι η τηλεόραση αντικατοπτρίζει και αναπαράγει τη µικρή συµ-
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µετοχή των γυναικών στη πολιτική σκηνή.  Η συµµετοχή γυναικών στην τηλεόραση 

ακολουθεί  εκείνη της αύξησης της  συµµετοχής στα πολιτικά όργανα.  

Τα  media τείνουν να αντιµετωπίζουν  τις γυναίκες πολιτικούς ως αντικείµενα 

και όχι ως πολιτικούς πρωταγωνιστές, κάτι που σπάνια συµβαίνει µε τους άνδρες πο-

λιτικούς. Συχνά µάλιστα γυναίκες πολιτικοί έχουν διαµαρτυρηθεί για το γεγονός ότι τα 

Μ.Μ.Ε τις µεταχειρίστηκαν πολύ σκληρά. Μεγαλύτερη προσοχή αποδίδεται στον 

τρόπο που τα media  παρουσιάζουν τις γυναίκες. Ενώ στις συνεντεύξεις µε τους άν-

δρες ή έµφαση τίθεται συχνά στις πολιτικές τους επιδόσεις και στην πείρα τους,  µε τις 

γυναίκες το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ηλικία, στην οικογενειακή τους κατάσταση, 

στις ενδυµατολογικές τους προτιµήσεις κλπ.  Άλλες φορές τα MME ταυτίζουν την επι-

τυχηµένη γυναίκα πολιτικό µε άτοµο που  αποβάλλει τα γυναικεία  χαρακτηριστικά και 

υιοθετεί εκείνα  που προσοµοιάζουν περισσότερο µε  αυτά των ανδρών242. 

12.2. Γυναίκες και  προεκλογικός αγώνας 

Σε ό,τι αφορά την κάλυψη της προεκλογικής εκστρατείας των υποψηφίων,  

τα ΜΜΕ σίγουρα επηρεάζουν και την εκλογιµότητα  των γυναικών πολιτικών. ∆ιαφο-

ρετική µεταχείριση από τα media µπορεί να επηρεάσει τις  επιλογές του εκλογικού σώ-

µατος,  µέσω της ενηµέρωσης που παρέχουν για  την κοινωνική θέση των υποψη-

φίων, την αξιολόγησή τους,  την παρουσίαση των θέσεών τους για διάφορα θέµατα 

και την προβολή της προσωπικότητας και της δυναµικότητας του υποψηφίου. Ο  Τύ-

πος συνήθως επικεντρώνεται στα «σκληρά» θέµατα πολιτικής, όπου οι γυναίκες εµ-

φανίζονται λιγότερο δυναµικές, άρα µε λιγότερες πιθανότητες να επιτύχουν.  

Έρευνες καταδεικνύουν ότι, κατά την προεκλογική εκστρατεία, οι πολιτικές 

θέσεις των γυναικών λαµβάνουν λιγότερη κάλυψη από εκείνες των ανδρών και τα 

Μ.Μ.Ε. δεν ανταποκρίνονται στα µηνύµατα που θέλουν να περάσουν οι γυναίκες 

κατά την προεκλογική τους καµπάνια. Η  κάλυψη δηλαδή από τον Τύπο δε συµβαδίζει 

µε την προεκλογική στρατηγική των γυναικών, ενώ το αντίθετο συµβαίνει µε τους άν-

δρες.  Γενικότερα, οι δηµοσιογράφοι τονίζουν περισσότερο τα θέµατα και τα χαρα-

κτηριστικά της προσωπικότητας των ανδρών υποψηφίων, παρά εκείνα των γυναικών.  

Το αµερικανικό media γκρουπ «Γυναίκες, Άνδρες και MME», δήλωσε ότι, 

σύµφωνα µε έρευνα, µεταξύ 1994-1995, οι πηγές από γυναίκες πολιτικούς αγνοού-

νταν από τους τηλεοπτικούς ανταποκριτές και τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων απέ-

φευγαν αναφορά σε γυναίκα πολιτικό ή την προβολή φωτογραφιών. Αυτό χαρακτη-

ρίστηκε σαν «συµβολική εξαφάνιση των γυναικών».  
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Παρόµοια µελέτη από το Ινστιτούτο Μ.Μ.Ε. Νόρρις  σχετικά µε την προβολή 

των γυναικών αρχηγών κρατών σε διεθνές επίπεδο (προέδρων και πρωθυπουργών) 

αποκάλυψε  ότι, µε βάση τον µέσο όρο προβολής  καθηµερινών ρεπορτάζ, οι γυναί-

κες αρχηγοί σηµείωσαν πολύ µικρότερα ποσοστά. Για παράδειγµα, παρά την εκτενή 

κάλυψη της Μάργκαρετ Θάτσερ, ο  άχρωµος John Major είχε µεγαλύτερη προβολή 

από εκείνη της προκατόχου του. Αν λοιπόν, οι γυναίκες που βρίσκονται στα υψηλά 

κλιµάκια της  ιεραρχίας της πολιτικής αδυνατούν να πετύχουν ίση µεταχείριση µε τους 

άνδρες συναδέλφους, σκεφτείτε πόσο πιο δύσκολο είναι για τις γυναίκες που προ-

σπαθούν να µπουν στην πολιτική και να ανεβούν τα σκαλιά της ιεραρχίας243. 

 

 

 

12.3. Ο ρόλος της Πληροφορίας σε µια Σύγχρονη ∆ηµοκρατία Ισότητας 

Η δηµοκρατία είναι µια συλλογική λειτουργία, η οποία προϋποθέτει την 

ύπαρξη 3 όρων, προκειµένου να λαµβάνονται δηµοκρατικά οι αποφάσεις: 

� Πρόσβαση όλων στη πληροφόρηση. 

� ∆ιάχυση  και ανταλλαγή της πληροφορίας στη δηµόσια σφαίρα 

� Λήψη αποφάσεων µε βάση τις κοινές αξίες και σε συνάρτηση µε τις πληροφο-

ρίες. 

Αν οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες απουσιάζει, δεν µπορούµε να µι-

λούµε για δηµοκρατική λήψη αποφάσεων. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ανησυχητι-

κές ενδείξεις ότι η ανάγκη για κοινή βάση πληροφόρησης  και κοινό πεδίο συζήτησης,  

ανοιχτό σε όλους  δεν είναι πλέον δεδοµένο.  

Στην Ελλάδα, τα Μ.Μ.Ε. και ιδιαίτερα η τηλεόραση είναι πλέον το κυρίαρχο 

µέσο πολιτικής επικοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αποκλεισµός των γυναικών πολιτι-

κών δηµιουργεί έλλειµµα  πολιτικής πολυφωνίας και πλουραλισµού  απόψεων.  

Οι γυναίκες πολιτικοί, που αντιµετωπίζονται συχνά  αρνητικά ακόµη και από 

τους ίδιους τους µηχανισµούς των πολιτικών τους κοµµάτων, αδυνατούν να αρθρώ-

σουν δηµόσιο λόγο που να έχει αποδέκτες, όχι λόγω της δικής τους αδυναµίας, αλλά 

λόγω της µισογυνικής στάσης  των Μ.Μ.Ε.  

Έτσι αναπτύσσεται  ένας δηµόσιος λόγος ανδροκεντρικός, µονοµερής, 

χωρίς  πλουραλισµό, ποικιλοµορφία αλλά και δηµοκρατική νοµιµοποίηση.  Αυτή η 

αδιαφορία ή η έλλειψη παιδείας και ευαισθησίας για τη διάσταση του φύλου στο δη-
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µόσιο βίο  είναι βέβαιο ότι επιδρά αρνητικά στον εκσυγχρονισµό της κοινωνίας µας 

και  επιτείνει τη συντηρητικοποίηση,  έτσι όπως καταγράφηκε στις  έρευνες του ΕΚΚΕ, 

που αποκάλυψαν σοβαρές τάσεις αντίστασης της Ελληνικής κοινωνίας απέναντι στη 

νεωτερικότητα και στα σύγχρονα ρεύµατα σκέψης. Αυτή ακριβώς η συντηρητικότητα 

καταγράφεται και αντανακλάται µε απόλυτη πιστότητα στα ΜΜΕ. 

Η πραγµατικότητα των Μ.Μ.Ε. επιβεβαιώνει  την  αντίληψη ότι οι γυναίκες 

βρίσκονται στο περιθώριο της πολιτικής και προβάλλονται ως εξαιρέσεις, ενώ οι άν-

δρες υποψήφιοι  αποτελούν το σύνηθες πρότυπο υποψηφίου µαζί µε το σύνολο των 

αξιών και των  ιδεών, που ακολουθούν τον άνδρα υποψήφιο. Αυτό όµως αποτελεί και 

τη µεγάλο πρόκληση, να διεκδικήσουµε µια ανοιχτή και αντιπροσωπευτική δηµοκρα-

τία, όπου η ανδρική "ιδιοκτησία" θέσεων και αξιωµάτων δεν θα θεωρείται πρότυπο 

µοντέλο άσκησης εξουσίας. 

Είναι βέβαιο, ότι αν τα Μ.Μ.Ε. παρείχαν στις γυναίκες ευµενέστερο πεδίο δια-

τύπωσης των απόψεών τους ο δηµόσιος λόγος και η πολιτική ατζέντα  θα εµπλουτί-

ζονταν και θα αναβαθµίζονταν.  Θα υπήρχε µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε κοινω-

νικά θέµατα, που συνδέονται µε την ποιότητα της ζωής - την προστασία του περιβάλ-

λοντος, την κοινωνική πολιτική και πρόνοια, την ιατρική περίθαλψη, την παιδεία, την 

καταπολέµηση της χρήσης των ναρκωτικών και της σεξουαλικής εκµετάλλευσης. Επι-

πλέον, σε διεθνές επίπεδο, θα υπήρχε µεγαλύτερη κοινωνική αλληλεγγύη µεταξύ λαών 

και εθνών και  δικαιότερη κατανοµή της ευηµερίας και των πόρων του πλανήτη244.  

Το παρελθόν 

 Ιντιρα Γκάντι (Ινδία)                        Μάργκαρετ Θάτσερ η «Σιδηρά Κυρία» (Αγγλία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Παρόν 
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Το µέλλον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η γυναικεία µορφή είναι συνυφασµένη µε την πραότητα και µε την µακαριό-

τητα στα δηµόσια ζητήµατα. Κατά την ιστορική αναζήτηση λίγες γυναίκες προβάλουν 

µία δυναµική παρουσία και αποτελεσµατική δράση. Σήµερα είναι µάλλον συνηθισµένο 

το θέαµα γυναικείων παρουσιών στις διαδικασίες της δηµόσια ζωής και φυσικά της 

πολιτικής. Υπάρχει όµως σοβαρότατη ένσταση. Τί θα περίµενε κανείς από µία γυναίκα 

που κινείται στους πολιτικούς κύκλους; Και τί συµβαίνει τελικά; Ας αρχίσουµε από το 

H Ανγκέλα Mέρκελ 

Καγκελάριος της Γερµανίας. 

 

Η Mισέλ Mπασελέ  η πρώτη γυναίκα 

πρόεδρος της Xιλής. 

 

Κοντολίζα Ράις - Χίλαρι Κλίντον (Αµερική) 
Οι ΗΠΑ ίσως αποκτήσουν την πρώτη γυναίκα πρόεδρο στα 

επόµενα έτη 
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δεύτερο ερώτηµα που έχει µονολεκτική απάντηση... "τίποτα". Ενώ θα περίµενε κανείς 

να δει τον πρακτικό και ευέλικτο τρόπο σκέψης και δράσης, που εκ φύσεως µια γυ-

ναίκα διαθέτει, βλέπει µόνο την κοκεταρισµένη εκδοχή του πολιτικαντισµού, δίχως πρα-

κτικές, δίχως καινοτοµίες, δίχως ούτε ένα θετικό αποτέλεσµα. 

Σε µία Εθνικοσοσιαλιστική κοινωνία, οι γυναίκες βρίσκονται προ των εθυ-

νών και των υποχρεώσεων τους. Η προσφορά µιας γυναίκας στο Εθνικοσοσιαλιστικό 

σύστηµα είναι αναµφίβολη. Είναι απόλυτα ικανή να ανταπεξέλθει σε κάθε έκφανση 

της δηµόσιας ζωής. ∆εν της λείπει η µαχητικότητα, διότι η ιδεολογία εµπεριέχει αυτό το 

χαρακτηριστικό για κάθε άτοµο της κοινότητας. Είναι απόλυτα χρήσιµη, διότι οι ιδιαιτε-

ρότητες της φύσης της έχουν την ευκαιρία να ξεδιπλωθούν και να δώσουν τις λύσεις 

εκεί που οι άλλες πρακτικές δεν ανταποκρίνονται. Η µεθοδικότητα, η επιµονή, η ευελι-

ξία, η επινοητικότητα και η υψηλή αίσθηση της αυτοθυσίας είναι εκείνα που η γυναίκα 

διαθέτει και στην ιδεατή κοινωνία του Εθνικοσοσιαλισµού δεν είναι απλά γνωρίσµατα, 

αλλά αρετές που θα αναπτυχθούν ακόµα περισσότερο προσφέροντας στο σύνολο. 

Η πολιτική που µπορεί να ασκήσει η γυναίκα είναι η άµεση και τελειωτική 

δράση. Η ίδια της η ιδιοσυγκρασία το επιτάσσει, καθώς είναι προορισµένη να εφευρί-

σκει τους τρόπους που θα κάνουν το περιβάλλον της και τον κόσµο όλο, κατ' επέκτα-

σιν, ασφαλέστερο, λειτουργικότερο και τελικά πιο ανθρώπινο. Η γυναίκα, µέσω του 

Εθνικοσοσιαλισµού, εξυψώνει την οντότητά της, παίρνοντας την θέση που της αξίζει. 

Γιατί αυτή και µόνο η ιδεολογία βάζει την µητέρα ψηλά και κάνει την µητρότητα ξανά 

ιδανικό και ολοκλήρωση της γυναίκας. ∆εν διαχωρίζεται η µητρότητα από την δράση 

και τις επιµέρους ασχολίες της. ∆εν µπαίνει σε δεύτερη µοίρα η ανατροφή των παιδιών 

και η δηµιουργία ζωντανής οικογένειας. Και σε έναν κόσµο που η γυναίκα θα µπορεί 

να ολοκληρώνεται µέσω της µητρότητας, που η σπουδαιότητα αυτού του ρόλου της 

παίρνει την αξία που του αναλογεί, σε έναν τέτοιο κόσµο, ναι, η γυναίκα είναι σε θέση 

να τα αλλάξει όλα και µόνο προς το καλύτερο. 

∆εν είναι µόνο ότι η καινούργια βουλή ανδροκρατείται. Είναι κι ότι για µία 

ακόµη φορά η γυναικεία ψήφος υπήρξε συντηρητική, αποφεύγοντας άκρα αλλά κι 

οµόφυλες. Και προπάντως προτιµώντας ένα κόµµα της µετριοπαθούς δεξιάς, όπως η 

Νέα ∆ηµοκρατία. 

Παρόλο που η σχέση των γυναικών µε την πολιτική κι η διερεύνηση της γυ-

ναικείας συµπεριφοράς και των πολιτικών διαστάσεων του γυναικείου φύλου αποτελεί 

ακόµη στην χώρα µας ένα δευτερεύον γνωστικό πεδίο, αξίζει ίσως να δηµοσιοποιή-

σουµε κάποιες επισηµάνσεις για τα αίτια του πολυσήµαντου αυτού φαινοµένου. 
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Αν και από την δηµιουργία του εθνικού κράτους κι έπειτα έχει επικρατήσει η 

σύζευξη του µε την εθνική κυρίως καταγωγή, το φαινόµενο της µειονότητας αφορά 

ένα πλήθος ετεροτήτων και «δείχνει να είναι σύµφυτο µε το ίδιο το διαχρονικό δεδο-

µένο της συµβίωσης του ανθρώπινου γένους, που πάντοτε, και παρά τις διασταλτικές 

προσαρµογές του, έχει προσδιοριστεί από ποσοτικούς και ποιοτικούς περιορισµούς». 

Η δηµιουργία και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής (ένα πολύπλοκο 

φαινόµενο µε ευρείες κοινωνικές και ψυχολογικές παραµέτρους) γύρω από την οµοι-

οµορφία κι άρα η αντιδιαστολή της µε την (κάθε είδους) ετερότητα, δηµιούργησε τρό-

πους κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης που δεν έπρεπε ν’ αντιστρατεύονται την 

ιεραρχικές νόρµες και δοµές που οι κυρίαρχες οµάδες είχαν καθιερώσει ως τις µόνες 

«νόµιµες και λογικές» για την (δήθεν) «απρόσκοπτη λειτουργία του κόσµου». 

Ανάµεσα σε αυτές ήταν η και διάκριση του ιδιωτικού από το δηµόσιο, µε το 

πρώτο να οριοθετείται ως ο φυσικός γυναικείος χώρος ώστε να οριοθετεί (περιορίζει) 

µε την σειρά του την γυναικεία φύση µε την µονοδιάστατη προβολή βιολογικών κριτη-

ρίων και την κατασκευή διαφορών µεταξύ των φύλων. Έτσι, η γυναίκα δεν χωρούσε 

ούτε στην κλασσική ούτε στη νεωτερική έννοια του πολίτη, αφού ο τελευταίος έπρεπε 

εξ ορισµού να ασχολείται (έστω κι επιφανειακά ή αποσπασµατικά) µε το δηµόσιο. 

Αυτό συνέβαλε σε µια από τις λιγότερο «φωτισµένες» αλλά όµως πιο θεµελιακές αντι-

φάσεις της νεωτερικότητας, δηλαδή της αντίφασης µεταξύ της γυναικείας υποτέλειας 

που «πηγάζει από τη φύση της» και της «αδιαπραγµάτευτης» οικουµενικής ισότητας 

των δικαιωµάτων. 

Ως παρεπόµενο, όχι µόνο η γυναικεία ψήφος άργησε χαρακτηριστικά κι η 

δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας (άρα δηµόσιας έκθεσης) άργησε χαρακτηρι-

στικότερα, αλλά κι όταν δόθηκε, δόθηκε σε γενιές γυναικών που δεν µπορούσαν να 

απεγκλωβιστούν από τους συµπαγείς ετεροπροσδιορισµούς που είχαν επιβληθεί από 

αιώνες από µια κοινωνία που αντιµετώπιζε το φύλο τους λειτουργιστικά κι όχι ως αυ-

ταξία. Προβολικά κι η ιστορία της πολιτικής σκέψης και δράσεις δεν µπορούσε παρά 

να διαπερνάται από µια λειτουργιστική αντίληψη για τις γυναίκες, στις οποίες η έκθεση 

στον δηµόσιο χώρο επιτρεπόταν µόνο σταδιακά και σε συντηρητικά περιβάλλοντα. Σε 

χώρους που ουσιαστικά ανηπαρήγαγαν τα χαρακτηριστικά του ιδιωτικού κι έξω από 

το σπίτι, επαναγεννώντας την πιο σταθερή δοµή στο πιο τρεµάµενο ηµίφως. Η δηµι-

ουργική τάση των γυναικών π.χ. έβρισκε για αιώνες διέξοδο στον χώρο της εκκλησίας, 

αφού εκεί επιτρεπόταν να νιώσουν την χαρά της εκτός σπιτιού δράσης δίχως να στιγ-

µατίζονται. 
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Έτσι, σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν για την διερεύνηση της γυναι-

κείας ψήφου, από την Γερµανία του µεσοπολέµου µέχρι την Ελλάδα της µεταπολίτευ-

σης, βρέθηκε ότι επαναλαµβάνει τα χαρακτηριστικά ενός µετριοπαθούς συντηρητι-

σµού, αφού η γυναίκα ως δηµόσιο ον ανηπαρήγαγε τις δοµές που γνώριζε και τις 

νόρµες που ενσωµάτωνε στους κύριους χώρους δράσεις που της επέτρεπαν, όπως η 

(καθολική ή ορθόδοξη) εκκλησία ή οι «καθωσπρέπει» «σύλλογοι κυριών». Αν και 

υπάρχει το βουβό κύµα µιας συνεχούς µετάλλαξης και πλήθος διαφοροποιήσεων 

στις νεώτερες γενιές, τα πληθυσµιακά στρώµατα προηγούµενων ιδίως γενεών θηλυ-

κών ψηφοφόρων, εξακολουθούν να γέρνουν την γυναικεία ψήφο προς χαρακτηρι-

στικά που αντιµετωπίζουν το δηµόσιο µέσα από τη «νοµιµοποίηση» του ιδιωτικού. 

Στρεφόµενες σε χώρους που προβάλλουν «νοικοκυροσύνη» (µετριοπάθεια) και σε εκ-

προσώπους (άνδρες) που συµβολοποιούν ένα δηµόσιο κύρος που, σε αντίθεση 

ακόµη και µε µετριότατους άνδρες συναδέλφους τους, δεν τις δόθηκε ποτέ ως αυτα-

ξία, αλλά ως µια µακρινή κι επίπονη κατάκτηση. Έτσι όµως η χώρα (κι η ανθρωπό-

τητα) συνολικά στερείτε ταλέντων και ευκαιριών κατεβάζοντας τον πήχη… 

Η γυναίκα σήµερα, αν στην ανατολή αντιµετωπίζει το µεγαλύτερο ολοκαύ-

τωµα της ανθρώπινης ιστορίας (αφού µόνο στην Κίνα και στην Ινδία υπολογίζονται σ 

εκατοντάδες εκατοµµύρια τα δολοφονηµένα κοριτσάκια, για ν αφήσουµε απέξω τα 

τροµακτικά νούµερα των θυµάτων της κακοποίησης) στην δύση χρησιµοποιείται ως 

«προς άγρα ψήφων κερασάκι» σε µια απολιτίκ σ αυτό το σηµείο τούρτα πολιτικού κα-

ταναλωτισµού. Κερασάκι που διαπερνά όλους τους πολιτικούς χώρους και (όµοια µε 

ό,τι γίνεται µε τους οµοφυλόφιλους) φέρνει ελάχιστες στο φως, ώστε τα πλειοψηφικά 

λόµπι να αποενοχοποιούνται υποκρινόµενα ότι το σύστηµα έχει λύσει της αντιφάσεις 

του κι έχει εκδηµοκρατιστεί, την ίδια ώρα που η συµπαγής µάζα µαθαίνει να µένει αιω-

νίως στην υποτελή σκιά… «Έχουµε και γυναίκες στο πανέρι µας»!!! 

 

 

 

 

 

1. Εισαγωγικά  

Η συγκέντρωση, η παρουσίαση και ο σχολιασµός του σώµατος της βιβλιο-

γραφίας που αφορά την γυναικεία εργασία στην Ελλάδα και η οποία εστιάζεται σε 

έρευνες και δηµοσιεύµατα από το χώρο των κοινωνικών επιστηµών έχει ως στόχο την 
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κατάδειξη µιας σειράς θεµάτων που απασχόλησαν τους κοινωνικούς επιστήµονες 

κυρίως τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Πρόκειται για δεκαετίες κατά τις οποίες υπήρξε 

µεγάλη παραγωγή επιστηµονικών ερευνών σχετικά µε το ζήτηµα, ενώ το φύλο ως κυ-

ρίαρχη αναλυτική κατηγορία καθόρισε σε µεγάλο βαθµό την προβληµατική που ανα-

πτύχθηκε για τις γυναίκες και την εργασία. 

Κατ΄ αρχήν η αρχή της ισότητας των δύο φύλων καθιερώθηκε στην Ελλάδα 

µε το Σύνταγµα του 1975 και θεµελιώθηκε τη δεκαετία του ’80 µε την εισαγωγή σηµα-

ντικών νοµοθετικών και θεσµικών αλλαγών που διασφαλίζουν την ισότητα µεταξύ αν-

δρών και γυναικών, όπως η τροποποίηση και αναθεώρηση του Οικογενειακού ∆ι-

καίου και η εισαγωγή νέων νόµων σχετικά µε την εξάλειψη των διακρίσεων στην πρό-

σβαση των γυναικών στην εκπαίδευση, στην επαγγελµατική κατάρτιση, στην απα-

σχόληση καθώς και στις εργασιακές σχέσεις. Όπως ήταν λογικό, µια τέτοια θεσµική 

καθιέρωση οδήγησε αρχικά στη συγγραφή και δηµοσίευση κειµένων νοµικής κατεύ-

θυνσης. Τα περισσότερα από αυτά δίνουν έµφαση στο ισχύον ∆ίκαιο και ανταποκρί-

νονται στην αρχή της ίσης µεταχείρισης αντρών και γυναικών. Αποβλέπουν δε, στην 

νοµοθετική κατοχύρωση αυτής της αρχής σε θέµατα εργασίας245. 

Ανιχνεύοντας τη βιβλιογραφία για τη γυναικεία εργασία βρίσκεται κανείς 

αντιµέτωπος µε πολλά δηµοσιεύµατα οικονοµικής κατεύθυνσης τα οποία πραγµα-

τεύονται την εφαρµογή της αρχής της ισότητας σε θέµατα αµοιβών, διάρκειας εργα-

σίας, συντάξεων, ασφαλίσεων. Σε δεύτερο επίπεδο γίνεται µια προσπάθεια στα ίδια 

αυτά δηµοσιεύµατα να προταθούν µέτρα που να συµβάλουν στη χάραξη εργατικής 

πολιτικής. Στο σώµα της βιβλιογραφίας περιλαµβάνονται επίσης κείµενα που επιση-

µαίνουν τον κίνδυνο διατήρησης της ανισότητας εις βάρος των γυναικών στον τοµέα 

των νέων τεχνολογιών. Πολλά από τα δηµοσιεύµατα περί γυναικείων θεµάτων οργα-

νώνονται γύρω από την ανάγκη δράσης σχετικά µε τα προβλήµατα του τοµέα της ερ-

γασίας. Επισηµαίνουν τα µέτρα που θα βοηθήσουν στην προώθηση της πολιτικής 

της ισότητας, στην καταπολέµηση της ανεργίας των γυναικών και στην εναρµόνιση 

της χώρας µας µε την ΕΟΚ.  

Η γυναικεία εργασία εξετάζεται ως µια όψη των µεταβολών των σύγχρονων 

οικογενειακών δοµών και συνδέεται µε τα πρότυπα ζωής της µεσαίας ή εργατικής τά-

ξης. Η γυναικεία εργασία εξετάζεται επίσης ως συνάρτηση των οικονοµικών δραστη-

ριοτήτων του ζευγαριού και της αλληλοσυσχέτισής τους στο εσωτερικό της οικογέ-

νειας και ως συνάρτηση των αναγκών που προκύπτουν από τη δηµιουργία οικογέ-
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νειας. Συχνά διαφαίνεται επίσης η τάση συσχέτισης της γυναικείας εργασίας µε την 

τεχνολογική εξέλιξη, την κοινωνική µεταβολή, την καπιταλιστική ανάπτυξη, την αστυφι-

λία, τη χειραφέτηση της γυναίκας, τη φεµινιστική ιδεολογία, την ανάπτυξη γυναικείων 

επαγγελµατικών κλάδων και τη «θηλυκοποίησή» τους, και την κοινωνική κινητικότητα. 

Πολλά από αυτά τα δηµοσιεύµατα χρησιµοποιούν στατιστικά στοιχεία τα οποία 

προέρχονται από την ΕΣΥΕ ή από διεθνείς οργανισµούς. Μερικά αποτελούν εργασίες 

δηµογράφων στις οποίες συσχετίζεται η γονιµότητα µε τη γυναικεία εργασία, ενώ η 

τελευταία αναφέρεται ως µια από τις διαστάσεις που επηρεάζουν τις αποφάσεις τε-

κνοποίησης των ζευγαριών. Στην προκειµένη περίπτωση επιχειρείται µια σύγκριση µε 

τις χώρες της ΕΟΚ. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι εργασίες κοινωνιολόγων για 

την εκπαίδευση, καθώς επισηµαίνουν την άµεση σύνδεση της εργασίας ενός µέρους 

των εργαζοµένων γυναικών µε την εκπαίδευσή τους246. 

 

2. Γυναικεία εργασία και φύλο στις κοινωνικές επιστήµες 

Εξετάζοντας το τµήµα εκείνο της βιβλιογραφίας που αφορά τη διερεύνηση 

της γυναικείας εργασίας από τη σκοπιά των κοινωνικών επιστηµών, είναι προφανές 

ότι το φύλο αποτελεί αποφασιστικό προσδιοριστικό παράγοντα για την επιλογή 

επαγγέλµατος, ενώ ο τρόπος που διαπλέκει και προσδιορίζει την έννοια τις «εργασίας» 

αποτελεί ευρύ πεδίο µελετών για τους περισσότερους κοινωνιολόγους και λιγότερο 

για τους ανθρωπολόγους. 

Γενικότερα, η σφαίρα της εργασίας αποτελεί πρόσφορο έδαφος ανάδειξης 

της πολυπλόκοτητας των τρόπων µε τους οποίους τα υποκείµενα και συγκεκριµένα οι 

γυναίκες δίνουν σάρκα και οστά στην επιθυµία τους να επιτύχουν, να αναγνωριστούν 

και να αποδεσµευτούν  από   τις   κοινωνικές   συµβάσεις.   Η «εργασία»   αποτελεί  πε-

δίο   πολλαπλών εννοιολογήσεων. Συνιστά κύριο πεδίο της ανθρώπινης ύπαρξης στο 

οποίο τα υποκείµενα επενδύουν προσοχή, χρόνο, ενέργεια, θέλοντας να επιβιώσουν, 

αλλά και να εκφραστούν δηµιουργικά, να ασκήσουν έλεγχο πάνω σε άλλα πρό-

σωπα, να µεταλλάξουν υλικά αγαθά σε κοινωνικές διακρίσεις, να κερδίσουν αυτοε-

κτίµηση και ευχαρίστηση. H εργασία µπορεί να οριστεί µόνο σε σχέση µε τις ιδιαίτερες 

κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις µέσα στις οποίες εγγράφεται. Ο όρος «εργασία» δεν 

µπορεί να οριστεί έξω από το πολιτισµικο-κοινωνικό πλαίσιό της. Η εργασία είναι ο 

χώρος όπου διαµορφώνεται, νοµιµοποιείται, αναπαράγεται και µετασχηµατίζεται ο 

κοινωνικός προσδιορισµός των φύλων.247  
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Η συζήτηση γενικά που έχει διεξαχθεί για την εργασία, κυρίως από οικονο-

µολόγους και µερικούς κοινωνικούς ερευνητές αναφέρεται ως επί το πλείστον στην 

«αµειβόµενη» εργασία που γίνεται αντιληπτή ως «απασχόληση», ορίζεται ως «παρα-

γωγική» και πραγµατοποιείται από άνδρες σε διακεκριµένους τόπους δουλειάς.248 Η 

µορφή αυτή της εργασίας έχει αναχθεί σε πρότυπο µε το οποίο, συγκρινόµενες όλες 

οι άλλες µορφές εργασίας, αποτελούν παρέκκλιση. Για παράδειγµα, η οικογενειακή 

εργασία, η αυτοαπασχόληση, η εποχιακή εργασία η ασυνεχής, και γενικότερα, όποια 

εργασία έχει το χαρακτήρα της «άτυπης», αποτελεί περιθωριακό αντικείµενο διερεύνη-

σης. Η µη αµειβόµενη εργασία θεωρείται βοηθητική και µη παραγωγική, συνδέεται µε 

τις γυναίκες και έχει αποτελέσει µέρος της συζήτησης για την εργασία στα πλαίσια των 

φεµινιστικών προσεγγίσεων που µελετούν την εργασία των γυναικών. 

Η εργασία που προϋποθέτει εκπαίδευση και περιέχει άσκηση εξουσίας, οδη-

γεί σε κοινωνική καταξίωση, ενώ προσδιορίζεται από πνευµατική δραστηριότητα ή 

συνδυάζει εν µέρει και χειρωνακτική, απαιτώντας κάποιο είδος δεξιότητας, µπορεί να 

έχει το χαρακτήρα «καριέρας». Η «εργασία» που δεν έχει αυτόν το χαρακτήρα και θεω-

ρείται αξιολογικά «κατώτερη», δεν απαιτεί εκπαίδευση ή µόρφωση, δεν συνοδεύεται 

από κοινωνική καταξίωση, ενώ είναι χαµηλά αµειβόµενη, γίνεται αντιληπτή απλά ως 

«εργασία».249  

Για τις γυναίκες, η έννοια αλλά και η εµπειρία της εργασίας είναι πολύ πιο 

σύνθετες από την «αµειβόµενη απασχόληση». Περιλαµβάνουν διαδικασίες και σχέσεις 

εργασίας που διαπερνούν το σύνολο της καθηµερινής ζωής και δύσκολα εντάσσο-

νται σε δυϊστικές ταξινοµήσεις: δουλειά- σχόλη, χρόνος εργασίας - χρόνος ανάπαυ-

σης, τόπος δουλειάς- τόπος κατοικίας, µητρότητα- καριέρα, «ιδιωτική» ή «δηµόσια» 

σφαίρα. Τα όρια αυτών των ταξινοµήσεων συχνά συγχέονται και µετατίθενται και δύ-

σκολα µπορούν να ερµηνευθούν µε βάση τις καθιερωµένες αναλυτικές κατηγορίες250. 

Για παράδειγµα η «µητρότητα» ως βιολογική και νοµική κατάσταση της γυναίκας ανή-

κει στη σφαίρα του «ιδιωτικού» ως έκφραση της προσωπικής εµπειρίας του υποκειµέ-

νου στο χώρο του. Όµως, στο βαθµό που η γέννηση και το φαινόµενο της υπογεννη-

τικότητας απασχολούν την κρατική πολιτική, εµπλέκεται µε την άσκηση της δηµόσιας 

εξουσίας και είναι στοιχείο του δηµόσιου χώρου. Η «καριέρα» ανήκει στο χώρο του 

δηµόσιου, αφού ασκείται στο πεδίο των συναλλαγών ή της διοίκησης, και περιέχει 

εξουσία. 
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Ωστόσο η µητρότητα επηρεάζεται άµεσα από την καριέρα και το αντί-

στροφο καταδεικνύοντας ότι και οι δύο αποτελούν καταστάσεις µε διπλή οπτική. Στη 

διαπλοκή των δύο, η σχέση και ο καθορισµός του δηµόσιου και του ιδιωτικού δεν συ-

νιστούν πάντα διακριτούς τοµείς µε αυστηρά όρια.251 

Γενικότερα η συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό είναι στενά 

συνδεδεµένη µε τα γεγονότα του κύκλου ζωής. Στην Ελλάδα οι γυναίκες που εργάζο-

νται διατηρούν την απασχόλησή τους µέχρι ένα συγκεκριµένο σηµείο της ζωής τους, 

όπως είναι ο γάµος, ή η γέννηση του πρώτου τους παιδιού, στην συνέχεια όµως την 

διακόπτουν χωρίς να επανέρχονται αργότερα στην αγορά εργασίας252. Ο αριθµός 

των παιδιών συνδέεται αρνητικά µε την εργασία των γυναικών. Επίσης το εισόδηµα 

του νοικοκυριού, όταν ξεπερνά ένα συγκεκριµένο επίπεδο, µπορεί να έχει αρνητική επί-

δραση στη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό. 

Όσο υπάρχει ένας καταµερισµός της εργασίας κατά φύλο, όπου ο άνδρας 

δεν εµπλέκεται στα οικιακά καθήκοντα στο σπίτι και η γυναίκα δεν έχει ίση πρόσβαση 

και ίσους όρους στη µισθωτή εργασία, οι δύο σύζυγοι συνεχίζουν να έχουν όχι µόνο 

κοινά, αλλά και ξεχωριστά συµφέροντα ως προς της εργασία της συζύγου. Η ευχέ-

ρεια των γυναικών για διάθεση της εργασίας τους περιορίζεται µε διάφορους τρό-

πους από τις ιδεολογικές προδιαγραφές για τον καταµερισµό της εργασίας κατά 

φύλο και το φόρτο της µη προσοδοφόρου εργασίας που προσφέρουν οι γυναίκες 

στο σπίτι. Συνήθως όµως περιορίζεται και από τους άνδρες τους, καθώς ο σύζυγος 

ασκεί έλεγχο αποτρέποντας τη γυναίκα του από το να αναλάβει προσοδοφόρο ερ-

γασία. Όπου η γυναίκα εργάζεται µαζί µε τον άνδρα της (για παράδειγµα στη βιοτε-

χνία), ο σύζυγος ελέγχει το προϊόν της εργασίας της. Από αυτήν την άποψη, η γυναι-

κεία εργασία αποτελεί ένα πρίσµα για την επανεξέταση θεσµών και πολιτισµικών δια-

δικασιών τις οποίες επαναπροσδιορίζει και ανασηµασιοδοτεί. Για παράδειγµα, ο γά-

µος είναι µια διαδικασία συνεχούς διαπραγµάτευσης των όρων συνύπαρξης και 

ανταλλαγής ανάµεσα στους συζύγους. Παράλληλα διαπιστώνεται ότι οι γυναίκες 

εφαρµόζουν στρατηγικές που τείνουν να βελτιώνουν τη σχετική τους θέση µέσα από 

την εργασιακή τους εµπειρία.253 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα η γυναικεία απασχόληση παρουσιάζει τα 

παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: Αύξηση της συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό, 

βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου των εργαζόµενων γυναικών, αύξηση της απα-

σχόλησης των γυναικών ως µισθωτών στον τριτογενή τοµέα, αύξηση και διατήρηση 
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σε υψηλά επίπεδα της µακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών. 

Ωστόσο οι ερευνητές διαπιστώνουν µια σειρά αντιφατικών καταστάσεων 

και εξελίξεων, όπως είναι η σταδιακή επιλογή «ανδρικών» και τεχνολογικά προηγµένων 

επαγγελµάτων και κλάδων, αλλά και η περιορισµένη εκπροσώπηση των γυναικών σε 

ορισµένα επαγγέλµατα υψηλής υπευθυνότητας και κοινωνικού κύρους. Επίσης ισχυ-

ρίζονται ότι το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον 

«υποχρεωτικό αλτρουϊσµό» των γυναικών για να καλύψει τις τεράστιες αδυναµίες του 

στον τοµέα της πρόνοιας254.  

 

3. Αµοιβόµενη και µη αµοιβόµενη γυναικεία εργασία 

Το µεγαλύτερο κοµµάτι της βιβλιογραφίας για τις γυναίκες και την εργασία 

τους υπογραµµίζει τη διαίρεση της εργασίας σε αµοιβόµενη και µη, σε εργασία  

«µέσα» και «έξω» από το σπίτι, ενώ εστιάζει στην εργασία που έχει το χαρακτήρα της 

«µερικής απασχόλησης». 

Σύµφωνα µε πολλές ερευνητικές εργασίες και δηµοσιεύµατα, η θέση των γυ-

ναικών στην αγορά εργασίας καθορίζεται από τη θέση τους στην οικογένεια και από 

το γεγονός ότι σηκώνουν το βάρος της οικιακής εργασίας. Ο χώρος δου-

λειάς/παραγωγής/µισθωτής εργασίας είναι χώρος όπου δεν διαµορφώνονται µόνο 

σχέσεις παραγωγής, αλλά ασκούνται και σχέσεις εξουσίας ανάµεσα στα φύλα. Οι 

γυναίκες υφίστανται ιδιαίτερη εκµετάλλευση στην αγορά εργασίας εξαιτίας των καθη-

κόντων τους στην οικογένεια. Υποχρεώνονται να δεχθούν µερική απασχόληση ή δου-

λειές µε δυσµενέστερους όρους εργασίας οι οποίες µπορούν να συνδυαστούν εύ-

κολα µε τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις.  

O διαχωρισµός ανάµεσα στους ρόλους των δύο φύλων, µεταξύ εργασίας 

και οικογένειας και αντίστοιχα ανάµεσα στον ιδιωτικό και τον δηµόσιο χώρο παρα-

γνωρίζει τη διάσταση της οικονοµικής συνεισφοράς των γυναικών και έχει ως συνέ-

πεια τη διαµόρφωση ειδικών - µειονεκτικών- συνθηκών στην πρόσληψη των γυναικών 

στην εργασία, στη διαµόρφωση των µισθών τους και στην επαγγελµατική τους εξέ-

λιξη.255  

Η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό υπήρξε 

αποτέλεσµα - σε µεγάλο βαθµό - της αυξανόµενης συµµετοχής τους στα συστήµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η αύξηση αυτή συµπορεύτηκε µε τις ανάγκες που δηµι-

ουργήθηκαν από τις εξελίξεις και τους µετασχηµατισµούς στις κοινωνικές δοµές, στην 
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οικονοµική ανάπτυξη και στην οργάνωση της εργασίας. Ωστόσο, ένα τέτοιο γεγονός 

δεν ακύρωσε τους µηχανισµούς παραγωγής προβληµάτων και διακρίσεων σε βάρος 

των γυναικών στις δοµές της αγοράς εργασίας. Από αυτήν την άποψη αρκετοί ερευ-

νητές διαπιστώνουν, για παράδειγµα, υποεκπροσώπηση των γυναικών σε σηµαντι-

κούς τοµείς της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, όπως στον τοµέα της επιστήµης, 

στην έρευνα, στα κέντρα λήψης αποφάσεων και γενικά στις υψηλές βαθµίδες της 

επαγγελµατικής ιεραρχίας. 

Από την άλλη πλευρά η απασχόληση των γυναικών έχει αυξηθεί στις διοικη-

τικές θέσεις και στους τοµείς των υπηρεσιών. Αυτή η κατάσταση συνυπάρχει µε µια 

τάση «προλεταριοποίησης» των γυναικών στον τοµέα των υπηρεσιών, όπου η απα-

σχόλησή τους περιορίζεται σε χαµηλές και ανειδίκευτες θέσεις στην επαγγελµατική ιε-

ραρχία. Στη βιοµηχανία, η δραστηριότητα των γυναικών συγκεντρώνεται στους τοµείς 

κατασκευής ειδών ένδυσης και κατασκευής τροφίµων και ποτών. Από την δε κατα-

νοµή των ενταγµένων ερευνητών σε βαθµίδες διαπιστώνεται ότι στις υψηλές βαθµίδες 

οι γυναίκες είναι ελάχιστες, ενώ η διαφορά µειώνεται στις χαµηλότερες ερευνητικές 

βαθµίδες.256  

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό, στην προσχολική εκπαίδευση η 

συντριπτική πλειονότητα είναι γυναίκες, στη στοιχειώδη και µέση εκπαίδευση πάνω 

από το µισό των διδασκόντων είναι γυναίκες, ενώ στο διδακτικό προσωπικό ανώτα-

της εκπαίδευσης οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται. Όπως επίσης διαπιστώνεται από 

τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας για το 2000, οι γυναίκες απόφοιτες ανώτατης 

εκπαίδευσης πλήττονται από την ανεργία σε πολύ µεγαλύτερα ποσοστά από τους 

άνδρες. 

Η έρευνα για την εργασία των γυναικών στην Ελλάδα έχει δώσει έµφαση 

στην αµειβόµενη απασχόληση. Οι περισσότερες µελέτες και έρευνες εντάσσονται 

στην προβληµατική της ισότητας των δύο φύλων και όχι στην προβληµατική των σχέ-

σεων εξουσίας ανάµεσα στα φύλα. Η φεµινιστική και κυρίως η µαρξιστική προσέγγιση 

κατέδειξε ότι η συµµετοχή των γυναικών στην «εξωοικιακή» παραγωγική διαδικασία, σε 

σύγκριση µε των ανδρών, χαρακτηρίζεται από χαµηλές αµοιβές για την παροχή ίσης 

εργασίας. Οι γυναίκες απολύονται πρώτες σε περιόδους κρίσης, ενώ πλήττονται από 

την ανεργία και την υποαπασχόληση διπλάσια από τους άνδρες. Επίσης κατέχουν κα-

τώτερες θέσεις σε όλους τους οικονοµικούς τοµείς και συµµετέχουν σε κάθε είδος οι-

κογενειακής επιχείρησης σαν µη- αµειβόµενα µέλη σε ένα πολλαπλάσια υψηλότερο 
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ποσοστό από τους άνδρες, τους κατεξοχήν ιδιοκτήτες και διαχειριστές των επιχειρή-

σεων257. 

 

4. Γυναίκες και µη αµειβόµενη εργασία 

Οι γυναίκες, χάρη στην υποκειµενική προσέγγιση και τη βιωµένη τους εµπει-

ρία κατέδειξαν ότι ο χρόνος εργασίας δεν είναι µόνο ο εµπορευµατοποιηµένος αλλά 

και ο αόρατος, της µη-αµειβόµενης εργασίας και συνέβαλαν στον «αντικειµενικότερο» 

ορισµό του.  

Στην «επίσηµη» οικονοµία έχει καθιερωθεί (από την οικονοµική επιστήµη) η 

κατηγορία των «συµβοηθούντων και µη αµειβόµενων µελών της οικογένειας», η πλει-

οψηφία της οποίας αποτελείται από γυναίκες (αγροτικός χώρος και επιχειρήσεις). 

Ωστόσο όλοι σχεδόν οι µελετητές συµφωνούν ότι ο ρόλος της γυναίκας στην αγορά 

εργασίας δεν είναι αυτοδύναµος. Επίσης διαπιστώνουν έντονη την τάση η απασχο-

λούµενη γυναίκα να προτιµά την εξαρτηµένη εργασία σε όλες τις επαγγελµατικές κα-

τηγορίες.  

Η γυναικεία µη αµειβόµενη εργασία τις περισσότερες φορές παίρνει το χα-

ρακτήρα της «εθελοντικής» εργασίας. Ως τέτοια ορίζεται ο όγκος της εργασίας που 

χρειάζεται να αναλάβουν οι γυναίκες-µέλη των νοικοκυριών και δεν αφορά µόνο τις 

υπηρεσίες που παρέχονται υποτυπωδώς, όπως η φροντίδα των ηλικιωµένων, αλλά 

επεκτείνεται και στις υπηρεσίες που παρέχονται δηµόσια, όπως είναι η υγεία.  

Οι γυναίκες-συγγενείς που φροντίζουν τον νοσηλευόµενο ασθενή στα νο-

σοκοµεία της Αθήνας είναι αναγκαίο στοιχείο για τη λειτουργία της περίθαλψης µε πε-

ριορισµένο νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτή η εθελοντική εργασία σπανίως αναγνωρί-

ζεται ως τέτοια και ο όγκος της µένει να αποτιµηθεί. Πρόκειται για ένα είδος απλήρω-

της οικιακής εργασίας που συµπληρώνει την ελλειµµατική λειτουργία των δηµόσιων 

υπηρεσιών.  

Ειδικά στην πόλη διαµορφώνεται ένα γυναικείο εργατικό δυναµικό που ενώ 

επιθυµεί να εργαστεί βρίσκεται παγιδευµένο σε έναν κόσµο «οικιακής» εργασίας η 

οποία υποκρύπτεται γιατί περιγράφεται ως «προσφορά», «αγάπη», και «φροντίδα». 

Στην Ελλάδα, η παροχή υπηρεσιών από το κράτος προϋποθέτει την ύπαρξη της νοι-

κοκυράς «πλήρους απασχόλησης» σε κάθε νοικοκυριό. 258 

 

5. Γυναικεία εργασία και ευέλικτες µορφές απασχόλησης 
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Ο όρος «ευέλικτες» ή «άτυπες» µορφές απασχόλησης, χρησιµοποιείται για 

να περιγράψει τις µορφές εκείνες που αποκλίνουν από το κανονικό µοντέλο εργασίας 

το οποίο παραπέµπει στην σχέση εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης (για 

την Ελλάδα 40 ώρες εβδοµαδιαίως) αορίστου χρόνου. ∆ηλαδή για εργασία που πα-

ρέχεται έναντι µισθού ή ωροµισθίου και είναι εξαρτηµένη από έναν εργοδότη. Βέβαια η 

έννοια της ευελιξίας στην αγορά εργασίας δεν αφορά µόνο τις ώρες εργασίας και το 

εργασιακό καθεστώς (αορίστου ή ορισµένου χρόνου) αλλά και τους µισθούς καθώς 

και τα εργασιακά δικαιώµατα (συντάξεις, επιδόµατα, άδειες, κοινωνική ασφάλιση 

κ.λ.π.).  

Από τις διάφορες κατηγορίες ευέλικτης απασχόλησης, οι ερευνητές δίνουν 

έµφαση στην «µερική απασχόληση», η οποία σε αντίθεση µε την καθηµερινή και µε 

πλήρες ωράριο εργασία, αποτελεί µια µορφή παροχής εργασίας µειωµένου χρόνου 

µε µειωµένες αποδοχές. Επίσης αναφέρονται και στην «άτυπη» απασχόληση, της 

οποίας βασική συνθήκη ύπαρξης είναι η µεγάλη προσφορά εργατικού δυναµικού 

που βρίσκεται σε δυσµενή θέση στην αγορά εργασίας αναφορικά µε την ηλικία, το 

φύλο και την κοινωνική προέλευση. 

Στην Ελλάδα άργησαν να θεσµοθετηθούν-µόλις το 1990 οι ευέλικτες µορ-

φές απασχόλησης και µέχρι πρόσφατα εφαρµόζονταν ανεπίσηµα στον κόσµο της 

παραοικονοµίας. 

Επιπλέον, το 1998 θεσµοθετήθηκαν ρυθµίσεις στην αγορά εργασίας, που 

αφορούν την προστασία των «άτυπα» εργαζοµένων, ενώ παράλληλα επιδιώχθηκε και 

η καταγραφή του µεγέθους της «άτυπης» απασχόλησης. Η καθυστέρηση αυτή είχε 

σαν αποτέλεσµα τη µικρή σχετικά παραγωγή θεωρητικών ερευνών για το εξεταζόµενο 

θέµα, και κατά συνέπεια την περιορισµένη συστηµατική γνώση των ποικίλων όψεων 

του φαινοµένου. Το γεγονός ότι οι µορφές αυτές απασχόλησης άργησαν να θεσµο-

θετηθούν στην Ελλάδα εξηγεί και γιατί αποτελούν αντικείµενο µελέτης και διερεύνησης 

τα τελευταία κυρίως χρόνια259. 

Σύµφωνα µε τους µελετητές, οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης τείνουν να 

ενισχύουν και ν’ αναπαράγουν τον «παραδοσιακό» ρόλο της γυναίκας, παρά να τον 

ανατρέπουν, διότι πέρα από ορισµένα, κοινά για τους εργαζόµενους αρνητικά χαρα-

κτηριστικά, οι µορφές αυτές απασχόλησης αφορούν ειδικά τις γυναίκες εργαζόµενες. 

Η κύρια προβληµατική που αναδεικνύεται από τα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα αφορά 

τους όρους µε τους οποίους οι γυναίκες εισέρχονται στην εν λόγω αγορά εργασίας. 
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Πιο συγκεκριµένα, είναι κυρίαρχη η άποψη ότι µε την επέκταση των ευέλι-

κτων µορφών απασχόλησης επιβεβαιώνεται καταρχήν ο συµπληρωµατικός χαρα-

κτήρας της γυναικείας εργασίας και η ευκαιριακή συµµετοχή της γυναίκας στην πα-

ραγωγή. Επιπλέον, αποτρέπεται η πλήρης και ισότιµη συµµετοχή της γυναίκας στην 

παραγωγή, καθώς εγκλωβίζεται στο δίληµµα «αβέβαιη και υποβαθµισµένη δουλειά ή 

ανεργία». Επίσης, µε την ευρεία συµµετοχή των γυναικών στις ευέλικτες µορφές απα-

σχόλησης ενισχύεται η παραδοσιακή διάκριση ανάµεσα σε «ανδρικά» και «γυναικεία» 

επαγγέλµατα, ενώ διαιρείται κατά κάποιον τρόπο, η αγορά εργασίας σ’ έναν κορµό 

εργαζοµένων γένους αρσενικού (µε πλήρη απασχόληση, υψηλή ειδίκευση και ικανο-

ποιητικές αµοιβές) και σε µία περιφέρεια εργαζοµένων γένους θηλυκού (µε επισφαλή 

απασχόληση, ανειδίκευτη και µε χαµηλές αµοιβές). Ωστόσο, µερικοί κοινωνιολόγοι, 

εκφράζουν αντίθετη άποψη εκτιµώντας ότι µε τις νέες ευέλικτες µορφές απασχόλησης, 

οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και έτσι περιορίζεται ο 

αποκλεισµός τους απ’ αυτήν επίσης, δηµιουργούνται οι συνθήκες για την ουσιαστική 

βελτίωση της σχέσης των δύο φύλων εξαιτίας µιας συµµετρικής κατανοµής της οικια-

κής εργασίας. Επισηµαίνεται ακόµη ότι διαφορετικοί λόγοι ωθούν τα δύο φύλα σ’ αυ-

τές τις µορφές απασχόλησης. Έτσι, ενώ οι άνδρες επιλέγουν την ευέλικτη απασχό-

ληση προκειµένου να ενισχύσουν το κύριο εισόδηµά τους, οι γυναίκες επιδιώκουν, 

µέσα από τη µορφή αυτή απασχόλησης, να εξασφαλίσουν ένα κύριο και µοναδικό 

εισόδηµα.260 

 

 

 

6. Μερική απασχόληση και έµφυλες διακρίσεις 

Από το σύνολο των θεωρητικών ερευνών αρκετές αναφέρονται στη µερική 

απασχόληση και στις διακρίσεις που αυτή συνεπάγεται για την αγορά εργασίας µε 

βάση το φύλο. Οι έρευνες, στη µεγάλη του πλειοψηφία, αναφέρονται στις έµµεσες δι-

ακρίσεις, στις οποίες οδηγεί η συγκεκριµένη µορφή απασχόλησης σε βάρος των ερ-

γαζόµενων γυναικών 

Οι θέσεις που προσφέρονται για µερική απασχόληση καταλαµβάνονται ως 

επί το πλείστον από γυναίκες πρόκειται για χαµηλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας (τη-

λεφωνήτριας, δακτυλογράφου, καθαρίστριας κ.α.) για τις οποίες δεν απαιτείται ειδικό-

τητα, ούτε ιδιαίτερη ευκαιρία για επαγγελµατική εκπαίδευση. Στην προκειµένη περί-
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πτωση, η µερική απασχόληση συντηρεί τις «παραδοσιακές» γυναικείες εργασίες (δα-

κτυλογράφου, νοσοκόµας κ.ά.) και, καθώς γίνεται πιο «θηλυκή», ενισχύει τον έµφυλο 

καταµερισµό της εργασίας σε βάρος των γυναικών. 

Επιπλέον, οι γυναίκες υφίστανται ιδιαίτερη εκµετάλλευση στην αγορά εργα-

σίας, καθώς – εξαιτίας των καθηκόντων τους στην οικογένεια - αναγκάζονται να δε-

χτούν θέσεις µερικής απασχόλησης. 

Σύµφωνα µε τις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις το καθεστώς της µερικής  

απασχόλησης ευθύνεται σε µεγάλο βαθµό για τη διαφορετική κατά φύλο σύνθεση 

των βαθµίδων της ιεραρχίας. 

Ειδικότερα στον τραπεζικό κλάδο, ενώ παρατηρείται µία τάση εξάλειψης του 

επαγγελµατικού διαχωρισµού κατά φύλο, η ίδια τάση  φαίνεται  ν’  ανακόπτεται µε την 

επέκταση της µερικής απασχόλησης. Αυτό συµβαίνει καθώς στον τραπεζικό τοµέα το 

µεγαλύτερο µέρος της γυναικείας απασχόλησης εµπίπτει στην  κατηγορία της µερικής 

απασχόλησης.  

Ένα ακόµη χαρακτηριστικό της µερικής απασχόλησης των γυναικών στην 

Ελλάδα, είναι ότι συναντάται ευρέως στο πλαίσιο του συστήµατος «φασόν» στις διά-

φορες βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες και κυρίως στην κλωστοϋφαντουργία και 

στους κλάδους ένδυσης και υπόδησης. Οι γυναίκες, από αυτήν την άποψη, συγκατα-

λέγονται σ’ ένα κατ’ εξοχήν δευτερεύον εργατικό δυναµικό και λειτουργούν ως «εφε-

δρικός στρατός»261. 

Τέλος, η µερική απασχόληση των γυναικών διέπεται από ορισµένα κοινά 

χαρακτηριστικά:  

α) ∆εν απαιτεί ιδιαίτερη ειδίκευση και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη διάκριση 

ανάµεσα σε «γυναικεία» και «ανδρικά» επαγγέλµατα πρόκειται για διάκριτη η οποία 

αµβλύνεται τα τελευταία χρόνια και επανέρχεται µέσω της συνεχώς αυξανόµενης µερι-

κής απασχόλησης. 

β) Οι εργασίες µερικής απασχόλησης είναι συνήθως χαµηλά αµειβόµενες 

και σ’ αυτό το καθεστώς συµβάλλει η ανύπαρκτη σχεδόν συνδικαλιστική δράση των 

οµάδων που απασχολούνται µερικώς.  

γ) Οι µερικά απασχολούµενοι αποτελούν µια κατηγορία εργαζοµένων των 

οποίων τα νοµικά δικαιώµατα υστερούν έναντι εκείνων των εργαζοµένων µε κανονική 

απασχόληση262. 

 

                                                           
261 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ-ΜΑΡΑΤΟΥ Λ., 2002. «Η οικογένεια στην Αθήνα: οικογενειακά πρότυπα και συζυγικές πρακτικές». Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ. 44-45 
262 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ-ΜΑΡΑΤΟΥ Λ., 2002. «Η οικογένεια στην Αθήνα: οικογενειακά πρότυπα και συζυγικές πρακτικές». Αθήνα: ΕΚΚΕ, σ. 47 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

7. Η γυναικεία εργασία στο σπίτι 

Η αµειβόµενη εργασία στο σπίτι θεωρείται συχνά ότι συνδυάζεται µε τα οι-

κιακά «καθήκοντα» των γυναικών. Όµως, η δουλεία στο σπίτι, σε συνδυασµό µε την 

αµειβόµενη οικιακή εργασία, δεν εξασφαλίζει στις γυναίκες το χαρακτηρισµό και τα 

προνόµια των εργαζόµενων, ούτε µεταβάλλει την υποδεέστερη θέση τους στην 

αγορά εργασίας. Οι γυναίκες ενσωµατώνονται στην αγορά εργασίας µε όλες τις 

πραγµατικές και συµβολικές δεσµεύσεις του προσδιορισµού τους ως «νοικοκυρών». 

Αυτός ο προσδιορισµός στηρίζεται στην αποδοχή ότι υπάρχει ένας «φυσικός» κατα-

µερισµός εργασίας ανάµεσα στα φύλα, ότι υπάρχουν «χώροι», αλλά και «χρόνοι» που 

αντιστοιχούν σε κάθε φύλο από τη «φύση». Ωστόσο, τα κοµµάτια της ανθρώπινης 

εργασίας, οι χώροι, οι χρόνοι και η σχέση τους µε το φύλο των εργαζοµένων αποτε-

λούν µια ολότητα. Παράλληλα, συνιστούν διαφορετικές όψεις ενός συστήµατος που 

κατασκευάζει τα κοινωνικά φύλα263. 

Η αµειβόµενη εργασία στο σπίτι συνεπάγεται ανασφάλεια, πολλές ώρες 

δουλειάς για µικρή αµοιβή, έλλειψη κοινωνικής ασφάλειας κ.ά. Πολλοί ερευνητές τονί-

ζουν ότι η υποτίµηση αυτής της µορφής απασχόλησης διαιωνίζει την αντίληψη ότι 

στην πραγµατικότητα τις γυναίκες αυτές τις συντηρούν οι άνδρες τους. Από την άλλη 

µεριά, η υποτίµηση αυτή αποτελεί πηγή κοινωνικής υπεροχής για τους άνδρες, καθώς 

ενισχύει την παραδοσιακή ταύτιση των γυναικών µε τη φροντίδα των παιδιών και του 

νοικοκυριού. Επιπλέον, οι εργαζόµενες στο σπίτι δύσκολα µπορούν να διαχωρίσουν 

τους όρους εργασίας της «νοικοκυράς» και της «εργαζόµενης» µε αµοιβή καθώς πα-

ραβιάζονται τα όρια και αλληλοδιαπλέκονται ο ιδιωτικός χώρος µε το χώρο εργα-

σίας264. Στην προσπάθεια να συνδυαστούν οι δύο αυτοί κόσµοι, οι κατά φύλο 

ανισότητες εντείνονται, τοποθετώντας τις γυναίκες σε υποδεέστερες θέσεις δεδοµένου 

ότι ως εργαζόµενες στο σπίτι δεν µπορούν να αποκτήσουν και να παγιώσουν την 

ταυτότητα της «εργαζοµένης», ούτε απέναντι στον εαυτό τους, ούτε απέναντι στους 

άλλους εργαζόµενους. Είναι αυτές που αποµακρύνονται, µένουν έξω από το συνδι-

καλιστικό κίνηµα και υποβάλλονται σε σκληρή καταπίεση. 

Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι η αµειβόµενη εργασία στο σπίτι δεν καταγρά-

φεται στις επίσηµες στατιστικές, έχει σαν αποτέλεσµα να υποτιµάται περισσότερο η 

συνολική εργασία των γυναικών παρά των ανδρών. Έτσι, αναπαράγονται οι κατά 

φύλο ανισότητες όχι πλέον µε τον αποκλεισµό των γυναικών αλλά βάσει των όρων µε 

τους οποίους εργάζονται. 
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8. Γυναικεία εργασία και αποδοχές 

Μερικές από τις έρευνες και τα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα διερευνούν 

τους τρόπους µε τους οποίους η γυναικεία εργασία στερείται υλικό αντίκρισµα σε 

σχέση µε την αντίστοιχη αντρική. Η έννοια του µισθού προσδιορίζεται από µια σειρά  

παραγόντων που αφορούν βασικά τις γυναίκες και την πρόσληψή τους ως «εργαζό-

µενες» από το σύνολο του εργασιακού τους περιβάλλοντος. 

Οι ερευνητές που έχουν πραγµατοποιήσει µισθολογικές µελέτες διαπιστώ-

νουν ότι υπάρχει ένα µεγάλο µισθολογικό χάσµα ανάµεσα στην αντρική και την γυ-

ναικεία εργασία.265 Το γεγονός αυτό θεωρείται αποτέλεσµα τόσο των εργοδοτικών 

πρακτικών όσο και των συλλογικών διαπραγµατεύσεων που καθορίζουν τους βασι-

κούς µισθούς στα επαγγέλµατα και τους κλάδους. Αποδίδεται επίσης ιστορικά στις 

κοινωνικές αντιλήψεις περί κατώτερης αξίας της γυναικείας εργασίας σε σχέση µε την 

ανδρική, καθώς και στη µικρή συνδικαλιστική δύναµη των εργαζόµενων στα επαγγέλ-

µατα και τους κλάδους όπου επικρατούν οι γυναίκες.  

Ένας ακόµη προσδιοριστικός παράγοντας του χάσµατος αµοιβών µεταξύ 

των φύλων είναι οι διαφορές φύλου στην εργασιακή εµπειρία και την προϋπηρεσία 

στην δουλειά. Αυτό δεν οφείλεται µόνο στο γεγονός ότι το γυναικείο εργατικό δυνα-

µικό είναι πιο νεανικό από το ανδρικό, αλλά συνδέεται και µε τις διακοπές στη σταδιο-

δροµία των γυναικών. Συνεπώς, το κλείσιµο της ψαλίδας των αµοιβών µεταξύ των 

φύλων προϋποθέτει την διευκόλυνση των γυναικών ώστε να µη διακόπτουν την επαγ-

γελµατική τους δραστηριότητα και να επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας χωρίς 

υποβάθµιση του µισθού και των όρων απασχόλησής τους. Απαιτεί ακόµη τη βελτί-

ωση των προοπτικών προαγωγής και επαγγελµατικής τους εξέλιξης. 

Ένα επιχείρηµα βάσει του οποίου διαρθρώνεται η προβληµατική περί µισθο-

λογικού χάσµατος είναι ότι οι γυναίκες έχουν µικρότερη ισχύ από τους άνδρες σε επί-

πεδο ατοµικής διαπραγµάτευσης των µισθών. Μεγαλύτερα περιθώρια για άµεσες δι-

ακρίσεις στις αµοιβές υπάρχουν στις µικρές απ’ ότι στις µεγάλες επιχειρήσεις, διότι η 

διάρθρωση των µισθών είναι αδιαφανής, τα συνδικάτα απουσιάζουν και οι συνάδελ-

φοι, φοβούµενοι αντίποινα από τον εργοδότη, είναι απρόθυµοι να καταθέσουν στα 

δικαστήρια υπέρ µιας εργαζόµενης που υφίσταται διάκριση. 

Γενικά όλοι σχεδόν οι ερευνητές συµφωνούν ότι, αν και η αρχή της ίσης 

αµοιβής για εργασία ίσης αξίας κατοχυρώθηκε από το Σύνταγµα του 1975, έχει αγνο-
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ηθεί έκτοτε παντελώς τόσο από τους κοινωνικούς εταίρους όσο και από τις κυβερνή-

σεις266. 

 

9. Η γυναικεία εργασία στον αγροτικό τοµέα παραγωγής 

Η εργασία των γυναικών στον µη γεωργικό τοµέα είναι στο µέγιστο βαθµό 

της ορατή, µετρήσιµη, αµειβόµενη και ασφαλισµένη, ενώ η εργασία των αγροτισσών 

στις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις µετριέται εµµέσως από τα δηµογραφικά µεγέθη και 

κατά κανόνα δεν αµείβεται. Η έρευνα σχετικά µε τη συµβολή των γυναικών στην ανά-

πτυξη του αγροτικού χώρου παρουσιάζεται εξαιρετικά ισχνή και χαρακτηρίζεται από 

µια γενικότερη έλλειψη εµπειρικών ερευνών και συγκεκριµένων αναλύσεων. 

Στην ελληνική βιβλιογραφία η οποία εξετάζει τη συµµετοχή των γυναικών 

στην αγροτική ανάπτυξη διακρίνουµε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η µία επικεντρώνεται 

στη συµµετοχή της γυναίκας στην αγροτική ανάπτυξη,   την οποία προσεγγίζει σε 

σχέση µε το ζήτηµα της πολυαπασχόλησης και των πολυαπασχολούµενων αγροτι-

κών νοικοκυριών, ενώ παράλληλα εστιάζεται στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της 

οικογενειακής εκµετάλλευσης. Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι η γυ-

ναίκα αντιµετωπίζει αδιέξοδα εξαιτίας του ότι η εργασία της στην γεωργική εκµετάλ-

λευση δεν αναγνωρίζεται ισότιµα µε αυτήν του άνδρα. Η δεύτερη ερευνητική κατεύ-

θυνση προσανατολίζεται στον περιορισµό της γυναίκας στο νοικοκυριό, ο οποίος 

δεν την ικανοποιεί ιδιαίτερα και έτσι ωθείται να ασχοληθεί µε εξωγεωργικές δραστηριό-

τητες. 

Βάσει των ερευνών, τη δεκαετία του ’90 εντοπίστηκαν δύο νέες κατηγορίες 

απασχόλησης για τις γυναίκες στην ύπαιθρο: α) οι γυναίκες γεωργοί-αρχηγοί της εκ-

µετάλλευσης, οι οποίες συνιστούν και µειοψηφία στο σύνολο και β) οι γυναίκες µε 

αµειβόµενη εργασία εξωγεωργικού χαρακτήρα, στις υπηρεσίες και τη βιοµηχανία, ή 

απασχολούµενες µε παραγεωργικές δραστηριότητες εντός και εκτός του νοικοκυριού 

τους (αγροτουρισµός, χειροτεχνία). Στην πρώτη περίπτωση τονίζεται η περιθωριοποί-

ηση της γυναικείας εργασίας λόγω της µηχανοποίησης των γεωργικών εργασιών, 

όπου υπάρχει σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στις ανδρικές και τις γυναικείες εργασίες. 

Οι γυναίκες εσωτερικεύουν το ρόλο τους και ειδικεύονται στην εργασία µέσα στο νοι-

κοκυριό δεδοµένου ότι η παραγωγική γεωργική σφαίρα διακρίνεται από εκείνη της 

αναπαραγωγής του νοικοκυριού. Η δεύτερη περίπτωση συνδέεται µε την κατώτερη 

θέση της γυναίκας- συζύγου στην ιεραρχία της εκµετάλλευσης, δηλαδή στο ρόλο που 
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επιτελεί στην γεωργική παραγωγική διαδικασία καθώς και στη φύση των αγροτικών 

εργασιών267. 

Η εργασιακή εµπλοκή της γυναίκας στην γεωργική επιχείρηση είναι εξίσου 

σηµαντική για την αναγνώρισή της ως «γεωργού» στο πλαίσιο της αγροτικής κοινό-

τητας. Οι γυναίκες γίνονται µέλη των αγροτικών συνεταιρισµών, αλλά οι σύζυγοι είναι 

αυτοί που παρακολουθούν τις συνελεύσεις, ωφελούνται από προγράµµατα γεωργι-

κής εκπαίδευσης και τελικά συµµετέχουν ενεργά στην διαδικασία λήψης γεωργικών 

αποφάσεων. Έτσι, η σύζυγος καταλήγει να έχει µια «ονοµαστική» γεωργική ταυτότητα. 

Η παραπάνω διαπίστωση συνδέεται µε τις κυρίαρχες αντιλήψεις περί ανδρισµού στο 

βαθµό που η µεταβίβαση της ιδιότητας της «γεωργού» στις γυναίκες συζύγους θα 

ήταν πολλαπλά απαξιωτική για τους άνδρες συζύγους (εφόσον και µια γυναίκα µπο-

ρεί ν’ ασχοληθεί µε τη γεωργία). 

Οι ανισότητες που συνδέονται µε τον καταµερισµό της εργασίας µεταξύ 

των δύο φύλων απορρέουν από τη θέση της γυναίκας στην οργάνωση της οικογέ-

νειας και δεν αίρονται στον εξω-αγροτικό τοµέα, αλλά αναπαράγονται µε τον ίδιο 

τρόπο. Στον αγροτικό χώρο, η ανισότητα των ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων συν-

δέεται άµεσα µε την µηχανοποίηση της γεωργικής παραγωγικής εργασίας όπως επί-

σης και µε την κατανοµή των ρόλων στο αγροτικό νοικοκυριό. Πολλοί κοινωνιολόγοι 

του αγροτικού χώρου διαπιστώνουν τον αυτο-αποκλεισµό των γυναικών ο οποίος 

αποτελεί συνάρτηση της ανισότητας ευκαιριών, που, µε τη σειρά της προσδιορίζεται 

από περιοριστικές  εσωτερικευµένες  αξίες  και   κανόνες  συµπεριφοράς. 

Ειδικότερα, συνδέεται µε συγκεκριµένες συµπεριφορές που «εξουδετερώ-

νουν» τις γυναίκες ως ενεργά συµµετέχοντα υποκείµενα στην αγροτική κοινωνία και 

οικονοµία και θέτουν σε λειτουργία τα έµφυλα στερεότυπα268. 

Οι γυναίκες που ασχολούνται στον αγροτικό τοµέα παραγωγής δεν έχουν 

αναγνωρισµένη επαγγελµατική ταυτότητα ως «αγρότισσες». Ενώ οι αγρότες «επαγ-

γελµατοποιούνται», οι αγρότισσες «νοικοκυροποιούνται». Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα -

αλλά ταυτόχρονα συνιστά και αιτία για - τους πολλαπλούς αποκλεισµούς των γυναι-

κών από την απόκτηση µιας παγιωµένης επαγγελµατικής ταυτότητας: α) ενδοοικογε-

νειακός αποκλεισµός (αποκλεισµός από τους συζύγους), β) αποκλεισµός προερχό-

µενος από την εσωτερίκευση προτύπων δεδοµένου ότι το γεωργικό επάγγελµα είναι 

συνώνυµο του ανδρικού επαγγέλµατος και γ) θεσµικός αποκλεισµός που σχετίζεται µε 

την ηλικία, τη µόρφωση, και την επαγγελµατική κατάρτιση. Ωστόσο, η παροχή εκπαί-
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δευσης στις γυναίκες αγρότισσες δεν σηµαίνει αυτόµατα καλύτερη υποδοχή τους 

στην αγορά εργασίας269. 

Για τις γυναίκες της υπαίθρου οι νέες εργασιακές προκλήσεις αναδεικνύο-

νται κυρίως σε παραγεωργικές δραστηριότητες επιχειρηµατικής µορφής, στον 

αγροτοτουρισµό, την αξιοποίηση αγροτικών προϊόντων και ειδών πολιτιστικής κλη-

ρονοµιάς, καθώς και στη βιολογική γεωργία. Μια σηµαντική ερευνητική πρόκληση 

αποτελεί βέβαια το ερώτηµα κατά πόσο η γυναικεία πολυδραστηριότητα συµβάλλει 

στον προσδιορισµό µιας νέας ταυτότητας των γυναικών, η οποία γίνεται αισθητή και 

έχει διαρκή παρουσία στον αγροτικό χώρο. 

Πολλές έρευνες στον αγροτικό χώρο διαπιστώνουν ότι το ιδιότυπο της 

οικογενειακής εκµετάλλευσης ως «επιχείρησης» στην αγροτική παραγωγή και οι σχέ-

σεις εξουσίας µεταξύ των φύλων που αναπτύσσονται στο αγροτικό νοικοκυριό, καλ-

λιέργησαν, κατά τη διαδικασία εκσυγχρονισµού της παραγωγής, συνθήκες καταµερι-

σµού της εργασίας οι οποίες έβγαλαν τη γυναίκα από το «αόρατο» πεδίο της εργατι-

κής δύναµης. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η έρευνα σχετικά µε τα ζητήµατα των γυναι-

κών του αγροτικού χώρου αποκάλυψε τη συµβολή της γυναίκας στην επιβίωση του 

αγροτικού νοικοκυριού. Την έκανε πιο «ορατή» ως εργατική δύναµη και έθεσε ταυτό-

χρονα την πρόκληση για τον επαναπροσδιορισµό των συµβατικών ορισµών της 

«απασχόλησης» και του «εργαζόµενου ατόµου» που χρησιµοποιεί η στατιστική πρόκει-

ται για ορισµούς από τους οποίους διαφεύγει η αποτίµηση ενός σηµαντικού µέρους 

της γυναικείας απασχόλησης επειδή δεν συνδέεται µε την παραγωγή προϊόντων για 

την αγορά. Αποκάλυψε επίσης την κρίση της επαγγελµατικής ταυτότητας που αντιµε-

τωπίζει η εργαζόµενη γυναίκα στον αγροτικό τοµέα, καθώς βρίσκεται στη σκιά του 

άνδρα αρχηγού της εκµετάλλευσης και σ’ έναν κόσµο όπου πλέον το «επάγγελµα» 

τείνει να προσδιορίζει την «κοινωνική ταυτότητα» του ατόµου270. 

Στον αγροτικό χώρο, η ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών (µε τη 

µορφή συνεταιρισµών) από γυναίκες αποτελεί ένα σχετικά καινούριο φαινόµενο. Οι 

τοµείς στους οποίους αναπτύσσουν επιχειρηµατική δράση οι γυναίκες αφορούν στον 

αγροτουρισµό, στη βιοτεχνική-οικοτεχνική παραγωγή και εµπορία ειδών που προέρ-

χονται από τη µεταποίηση προϊόντων της γεωργικής εκµετάλλευσης, στην κατασκευή 

και εµπορία προϊόντων της πολιτιστικής κληρονοµιάς (είδη λαϊκής τέχνης) καθώς και 

στην παραγωγή και εµπορία προϊόντων εναλλακτικών µορφών γεωργίας. Οι αγρο-

τουριστικοί συνεταιρισµοί ιδρύθηκαν µε πρωτοβουλία της Γενικής Γραµµατείας Ισό-
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τητας, στόχος της οποίας ήταν κυρίως η απόκτηση εκ µέρους των συνεταιρισµένων 

γυναικών οικονοµικής και κοινωνικής αυτοδυναµίας και λιγότερο η συµβολή τους 

στην στήριξη του οικογενειακού εισοδήµατος. Ωστόσο, στη µεγάλη τους πλειοψηφία, 

οι γυναίκες θεωρούν την εξασφάλιση συµπληρωµατικού εισοδήµατος για το νοικοκυ-

ριό ως τον κυριότερο λόγο ενασχόλησής τους µε τον αγροτουριστικό συνεταιρισµό. 

Οι κοινωνικοί λόγοι (προσωπική αναγνώριση και κοινωνική καταξίωση), που ήταν και 

οι πρωταρχικοί στόχοι ίδρυσης των συνεταιρισµών, παίζουν γι’ αυτές δευτερεύοντα 

ρόλο. Γενικά, οι αγροτουριστικοί συνεταιρισµοί δεν αποτέλεσαν αισθητή εναλλακτική 

λύση στο πρόβληµα της επαγγελµατικής απασχόλησης των γυναικών. Μόνο το 30% 

έχει τη νοµική ευθύνη για τη λειτουργία τους, δηλαδή τη δυνατότητα να κατοχυρώ-

σουν επαγγελµατικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις271. 

Ωστόσο, ακόµη και µέσα από τους αγροτουριστικούς συνεταιρισµούς, οι 

γυναίκες έδειξαν ότι αποτελούν εργατικό δυναµικό σε εφεδρεία το οποίο µπορεί να κι-

νητοποιήσει ενδογενείς πηγές πλούτου. Με την απόδρασή τους από τον αθέατο και 

ανώνυµο χώρο του νοικοκυριού οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν 

πρωτοβουλίες που απευθύνονται στη διατήρηση, αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτι-

σµικής κληρονοµιάς· µέσα από τέτοιες δραστηριότητες οι γυναίκες και ο αγροτικός 

χώρος προσλαµβάνονται ως θεµατοφύλακες της παράδοσης. Σε αυτό το σηµείο έχει 

σηµασία να τονιστεί ο αµφίσηµος χαρακτήρας που έχει η γυναικεία ταυτότητα σε 

σχέση µε τον αγροτικό χώρο και τις γεωργικές δραστηριότητες. Από τη µια πλευρά οι 

γυναίκες θεωρούνται φορείς της «αυθεντικότητας» και συνεπώς βρίσκονται πιο κοντά 

στη «φύση» και τις τοπικές παραδόσεις, ωθούµενες έτσι σε επιχειρηµατικές δράσεις 

όπως τους αγροτουριστικούς συνεταιρισµούς που εµπορεύονται «αγνά» και «φυσικά» 

προϊόντα ταυτόχρονα όµως είναι και φορείς της νεωτερικότητας, αφού δρουν αυτό-

νοµα και ορθολογικά µέσα στην αγροτική αγορά εργασίας, ακόµη και όταν 

ασχολούνται µε εξωγεωργικές δραστηριότητες272. 

 

10. Γυναικεία επιχειρηµατικότητα και αγορά εργασίας 

Οι σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ αντιµετωπίζονται ως κεντρικός 

άξονας της οικονοµίας δεν έχουν διερευνηθεί αναφορικά µε το πώς επιχειρηµατίες δι-

αφορετικού φύλου και ειδικότητας απαντούν στις προκλήσεις της αγοράς, καινοτο-

µούν ή προσδένονται σε οικείες µεθόδους παραγωγής, υποτάσσονται στις επιταγές 

της οικονοµικής πολιτικής ή καταφεύγουν σε στρατηγικές µε τις οποίες αναδιατάσ-
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σουν τις δυνάµεις τους. 

Το ζήτηµα της υποτέλειας των γυναικών αποκτά καινούριες διαστάσεις µε-

ταξύ των επαγγελµατικά και οικονοµικά αυτοδύναµων επιχειρηµατιών και δεν αίρεται 

µε την ανεξαρτητοποίησή τους στο βαθµό που η αναπαραγωγή του διαχωρισµού 

των οικογενειακών σχέσεων συνεχίζει να διέπει όλα τα πεδία ζωής. Οι γυναίκες επιχει-

ρηµατίες αυτοπροσδιορίζονται µε όρους οικογενειακών κυρίως ρόλων και διαπρο-

σωπικών σχέσεων. Οι έρευνες πεδίου από κοινωνικούς επιστήµονες σε αστικές, αλλά 

και πρώην αγροτικές περιοχές που αναπτύχθηκαν τουριστικά, καταδεικνύουν ότι η 

συµπεριφορά αυτών των γυναικών απορρέει από την ιδεολογική παραδοχή ότι η γυ-

ναικεία εργασία σε επιχειρήσεις δεν εγγράφεται τόσο ως προσωπική επιλογή, όσο ως 

προέκταση των οικογενειακών καθηκόντων που πρέπει να φέρουν σε πέρας παράλ-

ληλα µε και όχι σε βάρος των οικιακών φροντίδων273. Η έννοια της ανόδου κατανοείται 

ως επινόηση λύσεων οι οποίες συµφιλιώνουν τις επαγγελµατικές µε τις οικογενειακές 

υποχρεώσεις, χωρίς να αποδεσµεύουν από τους συµβατικούς γυναικείους ρόλους. 

Η µόδα, η βιοµηχανία υποδηµάτων, τα κοσµηµατοπωλεία και τα ινστιτούτα 

οµορφιάς, τα κοµµωτήρια, τα ξενοδοχεία, ο τουρισµός και οι δηµόσιες σχέσεις συνι-

στούν «εύκολες» περιοχές για ανάπτυξη ενός επιχειρηµατικού ανταγωνισµού µεταξύ 

των γυναικών. Ο «παραδοσιακά» γυναικείος κόσµος γίνεται η αφετηρία από την 

οποία οι γυναίκες πορεύονται µε τον τρόπο τους, απαντώντας έτσι στην ανδρική εκ-

δοχή της επιχειρηµατικότητας. Ο γυναικείος επιχειρηµατικός κόσµος γίνεται µ’ αυτόν 

τον τρόπο ευκολότερα αποδεκτός. 

 

11. Η Γυναικεία εργασία στον τουριστικό τοµέα 

Οι πολιτισµικά συγκροτηµένες έµφυλες σχέσεις και οι ιδεολογίες της σεξου-

αλικότητας συνθέτουν τη βάση όχι µόνο για τον καταµερισµό εργασίας αλλά και για 

τη ρύθµιση ζητηµάτων ιδιοκτησίας και µεταβίβασης της περιουσίας τα οποία συνι-

στούν παράγοντες κρίσιµης σηµασίας για την τουριστική ανάπτυξη. Όπως και στον 

αγροτικό χώρο έτσι και στις τουριστικές περιοχές, σε επίπεδο κοινωνικού συµβολι-

σµού, οι γυναίκες συχνά καταλαµβάνουν µια αµφίσηµη θέση η οποία συνδυάζει τις 

δυνάµεις της παράδοσης και του εκµοντερνισµού. Οι έµφυλες σχέσεις, όχι µόνο συµ-

βάλλουν στη συγκρότηση του τουρισµού, αλλά οι ίδιες διαµορφώνονται και επανα-

συγκροτούνται στο πλαίσιο του τουρισµού274. 

Η έρευνα δείχνει ότι ο τουρισµός συχνά παρέχει νέες σηµαντικές πηγές 
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εισοδήµατος και απασχόλησης για τις γυναίκες. Το γεγονός αυτό έχει σηµαντικές επι-

πτώσεις στις ζωές των γυναικών οι οποίες δεν απολάµβαναν ανέκαθεν το δικαίωµα 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Βέβαια οι ευκαιρίες για εργασία στον τουριστικό 

τοµέα τείνουν να περιορίζονται στα είδη εκείνα της εργασίας που αξιολογούνται ως 

πολιτισµικά «κατάλληλα» γι’ αυτές. Έτσι οι ερευνητές έχουν στραφεί στους τρόπους µε 

τους οποίους οι κανόνες της σεξουαλικότητας ενδέχεται να περιορίζουν την πρό-

σβαση των γυναικών σε θέσεις εργασίας, να επιδρούν στην κοινωνικότητά τους µε 

τους τουρίστες και να καθορίζουν το είδος της εργασίας και των κοινωνικών σχέσεων 

που τους αρµόζει να εµπλέκονται. Οι έρευνες καταλήγουν στα εξής συµπεράσµατα: 

1) Η µικρής κλίµακας, τοπικά ελεγχόµενη, τουριστική ανάπτυξη παρέχει ση-

µαντικές ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες διότι οι µικρές οικογενειακές επιχει-

ρήσεις αποτελούν συνέχεια της οικογενειακής οικίας και η διαχείρισή τους προσλαµ-

βάνεται ως επέκταση των οικιακών τους καθηκόντων. 

2) Οι γυναίκες, από τη στιγµή που συνεισφέρουν µε το εισόδηµά τους 

στους πόρους της οικιακής οµάδας, κερδίζουν γόητρο και αναγνώριση. 

3) Καθώς αυξάνεται το εισόδηµά τους αποκτούν µεγαλύτερη συµµετοχή 

στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο νοικοκυριό καθώς και πρόσβαση στο δηµό-

σιο χώρο. 

Οι εργαζόµενες στον τουριστικό τοµέα γενικά εµφανίζουν ετερόγενεια και 

δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως οµοιογενής ή αδιαφοροποίητη κοινωνική κατηγο-

ρία. Έχουν συνήθως διαφορετικούς στόχους και υφίστανται διαφορετικούς περιορι-

σµούς. Τα ακαδηµαϊκά προσόντα και η επαγγελµατική εµπειρία που ενδέχεται να 

έχουν πολλές από τις εργαζόµενες τις ωθούν να αναζητούν θέσεις εργασίας ανάλο-

γες από άποψη αµοιβής, ευθυνών, δεξιοτήτων και εκπαίδευσης. Οι γυναίκες όµως 

που απασχολούνται ως απλές εργαζόµενες ή συµβοηθούντα µέλη στην οικογενειακή 

επιχείρηση δεν προωθούν τα ατοµικά οικονοµικά τους συµφέροντα, αλλά υπηρετούν 

οικονοµικές στρατηγικές του νοικοκυριού. Οι οικονοµικές ενασχολήσεις των γυναικών 

στον τουρισµό, η σχέση τους µε την ιδιοκτησία µέσω του θεσµού της προίκας, τα 

πρότυπα του γάµου και της µεταγαµήλιας εγκατάστασης που επηρεάστηκαν από την 

είσοδό τους στην τουριστική αγορά εργασίας, έθεσαν τους όρους για ποικίλες αλλα-

γές σε ενδο-οικιακό και δια-οικιακό επίπεδο. Ωστόσο οι αλλαγές που πραγµατοποιή-

θηκαν στην οικονοµική και οικιακή ζωή των γυναικών δεν συνοδεύτηκαν από ανάλο-

γες ιδεολογικές µεταβολές, ούτε άλλαξαν ο καταµερισµός εργασίας στα νοικοκυριά 

και οι πολιτισµικές αντιλήψεις που προσδιορίζουν τη γυναικεία ταυτότητα. 
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Οι οικογενειακές υποχρεώσεις, που παραµένουν σταθερά «ευθύνη» και 

«υποχρέωση» της γυναίκας δεν µπορούν εύκολα να συνδυαστούν µε δύο βασικά χα-

ρακτηριστικά της απασχόλησης στον τουρισµό: την εποχιακότητα και τη γεωγραφική 

µετακίνηση. Οι γυναίκες καταλήγουν να επιλέγουν εργασία που τους εξασφαλίζει 

σταθερότητα ή ελεγχόµενα ωράρια ώστε να µπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στις πολλα-

πλές υποχρεώσεις τους275. 

Οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις στη διάρθρωση της υποδοµής των τουρι-

στικών καταλυµάτων είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει καθοριστικά τα χαρακτη-

ριστικά της απασχόλησης γενικά και ειδικότερα της γυναικείας τα τελευταία είκοσι χρό-

νια. Η κυριότερη διαφοροποίηση σχετίζεται µε την αλµατώδη ανάπτυξη των τύπων κα-

ταλυµάτων που απαιτούν πολύ µικρότερο συντελεστή εργασίας από τα κλασικού τύ-

που καταλύµατα (ξενοδοχεία). Αποτέλεσµα αυτού του φαινοµένου είναι η στασιµό-

τητα στην αγορά εργασίας ειδικευµένου προσωπικού στα πάσης φύσεως ξενοδοχει-

ακά καταλύµατα, ενώ, αντίθετα, υπάρχει µια αύξηση, τόσο της ανειδίκευτης εργασίας, 

όσο και της περιστασιακής, µερικής ή και της άτυπης εργασίας. Ένα πολύ υψηλό πο-

σοστό αυτού του είδους της απασχόλησης στον ελληνικό τουριστικό τοµέα καλύπτε-

ται από γυναίκες. Η διχοτόµηση που προκύπτει οδηγεί (ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία) σε 

µια κατά φύλο κατανοµή των θέσεων εργασίας η οποία αποκλείει ουσιαστικά τις γυ-

ναίκες από τις υψηλές επαγγελµατικές θέσεις. 

Ένα πρώτο συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουν οι έρευνες είναι ότι οι γυ-

ναίκες εµφανίζουν µια ανοδική τάση στις θέσεις εργασίας που απαιτούν ειδική µόρ-

φωση και εµπειρία (τµήµα υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών, οικονοµικές υπηρε-

σίες, κουζίνα). Παράλληλα, όµως, η παρουσία τους είναι σαφώς υποβαθµισµένη στις 

θέσεις προϊσταµένων και διευθυντών τµηµάτων. Επίσης έχουν δηµιουργηθεί θέσεις 

απασχόλησης καθαρά «γυναικείες» (καµαριέρες, καθαρίστριες). Παρατηρείται δηλαδή 

ένας σαφής διαχωρισµός κατά φύλο στις θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία, αν και δι-

αφαίνονται σαφείς τάσεις βελτίωσης αυτής της κατάστασης που σχετίζονται µε τη 

νοµοθεσία. Ιδιαίτερα σηµαντική εµφανίζεται η παρουσία των γυναικών επιχειρηµατιών 

στο χώρο των ενοικιαζόµενων δωµατίων. Αυτή η ιδιαίτερη µορφή αυτοαπασχόλησης 

συνδυάζει αφενός τη µικρού µεγέθους οικογενειακή επιχείρηση και αφετέρου την πα-

ράλληλη απασχόληση στο σπίτι ή στην αγροτική εκµετάλλευση· αποτελεί δε, ένα τυ-

πικό µοντέλο τουριστικής επιχείρησης στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα στις νησιωτικές πε-

ριοχές. Το επάγγελµα της ξεναγού είναι επίσης ένα παραδοσιακά «γυναικείο» επάγ-
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γελµα276. 

Το γενικό συµπέρασµα που προκύπτει από τις εµπειρικές έρευνες είναι ότι η 

σηµαντική αύξηση των εισοδηµάτων των γυναικών που εµπλέκονται στην τουριστική 

αγορά εργασίας δεν έχει επιφέρει σηµαντική βελτίωση των συνθηκών εργασίας αυ-

τών των γυναικών, ούτε έχει αλλάξει δραµατικά τις ταυτίσεις τους µε το χώρο του σπι-

τιού και το νοικοκυριό. 

 

12. Γυναικεία εργασία και µετανάστευση 

Η παράµετρος του φύλου στην κατανόηση του µεταναστευτικού φαινοµέ-

νου ήρθε στην επιφάνεια την τελευταία δεκαετία. ∆ιάφορες διαστάσεις των έµφυλων 

σχέσεων, όπως ο διαχωρισµός της εργασίας σε αµοιβόµενη και µη, το θέµα της πλή-

ρους ή µερικής απασχόλησης, οι σχέσεις εξουσίας µέσα στην οικογένεια, αποτελούν 

στοιχεία των δοµικών δυνάµεων που οδηγούν στην µετανάστευση. Μέχρι πρόσφατα, 

οι γυναίκες ήταν απούσες από το σώµα των επιστηµονικών εργασιών που αναλύουν 

τη µετανάστευση εξαιτίας της έµφασης στην αντρική µετανάστευση και του γεγονότος 

ότι οι γυναίκες εµφανίζονταν ως απλές συνοδοί των αντρών - συζύγων που µετακι-

νούνταν για οικονοµικούς λόγους. 

Σήµερα, όπως διαπιστώνουν πολλοί ερευνητές, µια µεγάλη µερίδα γυναι-

κών ταξιδεύουν µόνες σε αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και αντιµετωπί-

ζουν την επαγγελµατική ανασφάλεια και την εκµετάλλευση από τους εργοδότες τους . 

Ένα µεγάλο τµήµα αυτής της µερίδας των γυναικών εργαζοµένων ασχολείται µε την 

οικιακή εργασία, γεγονός που προσδίδει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις χώρες 

υποδοχής οικονοµικών µεταναστών στη Νότια Ευρώπη. Οι γυναίκες µετανάστριες ερ-

γάζονται ως ανειδίκευτο δυναµικό παρά τις πιστοποιηµένες ικανότητές τους, ενώ η 

απροθυµία των εργοδοτών τους να τις ασφαλίσουν έχει αρνητικές συνέπειες στην 

ανανέωση των νόµιµων αδειών παραµονής τους στη χώρα . Επιπρόσθετα, ένα 

υψηλό ποσοστό των γυναικών µεταναστριών εισέρχονται στη χώρα διαµέσου οργα-

νωµένων δικτύων σωµατεµπορίας και οδηγούνται στην πορνεία, στελεχώνοντας τη 

σεξουαλική βιοµηχανία. Οι γυναίκες αυτές αποτελούν νέες, «εξωτικές» έλξεις και γίνο-

νται αντιληπτές ως εµπόρευµα µαζικής κατανάλωσης καθώς προωθούνται και εκ-

πορνεύονται µε τη χρήση βίας και εξαναγκασµού.277 Πολλές από τις εν λόγω µετανά-

στριες γυναίκες έζησαν και ζουν στα όρια της φυσικής επιβίωσης και, συχνά, κάτω 

από τα όρια αυτά. Επίσης, χάρη στο καθεστώς βίας και εξαναγκασµού, υποχρεώνο-
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νται να ικανοποιούν κάθε είδους απαιτήσεις. Οι γυναίκες αυτές έχουν αντιµετωπιστεί 

ως «εγκληµατίες», παρά ως άτοµα µε δικαιώµατα, και αυτό συµβαίνει διότι - σύµφωνα 

µε τους ερευνητές - οι γυναίκες «θυµατοπιούνται» και τιµωρούνται για τη δράση τους, 

ενώ το οργανωµένο έγκληµα της διακίνησης σωµατεµπορίας δεν τιµωρείται. Κάτω 

από τέτοιες συνθήκες η κοινωνική τους ζωή περιορίζεται και εµποδίζεται η κοινωνική 

τους ενσωµάτωση. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη πολλών δυσκολιών που αντιµετωπί-

ζουν, τελικά ένα µεγάλος αριθµός των γυναικών αυτών κατορθώνει και επιβιώνει οικο-

νοµικά και κοινωνικά. 

Οι προσεγγίσεις των ζητηµάτων που συνδέουν τη µετανάστευση µε τη διε-

θνή σωµατεµπορία συµπληρώνουν τις λιγοστές µελέτες οι οποίες σχετίζονται µε την 

πορνεία και τη σεξουαλική εργασία. Οι περισσότερες έχουν επηρεαστεί, κατά κύριο 

λόγο, από τη ριζοσπαστική φεµινιστική άποψη περί σεξουαλικότητας η οποία προσ-

λαµβάνει τις γυναίκες ως σεξουαλικά θύµατα από τη στιγµή που υφίστανται την αντι-

κειµενοποίηση και την εµπορευµατοποίηση των σωµάτων τους. Ελάχιστες έρευνες 

προσανατολίζονται στην κατεύθυνση περισσότερο φιλελεύθερων απόψεων σύµ-

φωνα µε τις οποίες οι ίδιες οι γυναίκες συνιστούν σεξουαλικά δρώντα υποκείµενα τα 

οποία διαχειρίζονται και ελέγχουν τις σχέσεις εξουσίας προς όφελός τους278. 

Οι µετανάστριες είναι γυναίκες όλων των ηλικιών, φυλών και εθνικοτήτων. 

Μερικές από αυτές κατέχουν νόµιµες άδειες παραµονής, ενώ άλλες παραµένουν για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα ακαταχώρητες ως µόνιµοι κάτοικοι σε µητρώα εργασίας. 

Από τα επιστηµονικά δηµοσιεύµατα προκύπτει ότι το ελληνικό κράτος πολύ δύσκολα 

επιτρέπει σ’ αυτές τις γυναίκες και τις οικογένειές τους να ζήσουν και να εργαστούν µε 

αξιοπρέπεια. Αποτελούν δε, ένα είδος «υπο-προλεταριάτου» προς εκµετάλλευση, 

άσχετα αν απασχολούνται στο καθάρισµα του σπιτιού, στην φύλαξη παιδιών και ηλι-

κιωµένων ή στην οικοδοµή. Ο αποκλεισµός και η περιθωριοποίηση των µετανα-

στριών γυναικών αναπαράγονται σε καθηµερινή βάση και µε περίπλοκους τρόπους 

και σε συµβολικό επίπεδο, καθώς γίνονται αντιληπτές µέσα από στερεοτυπικούς ρό-

λους, ως «πόρνες» ή «υπηρέτριες». 

Αν η συµµετοχή των νόµιµων µεταναστριών στην ελληνική αγορά εργασίας 

είναι περιορισµένη από την άποψη των πολιτικών, νοµικών και πολιτειακών τους δι-

καιωµάτων και εξαρτάται από το χρώµα του δέρµατός τους ή την καταγωγή τους, οι 

ακαταχώρητες σε µητρώα γυναίκες µετανάστριες χωρίς άδειες εργασίας είναι πιο 

τρωτές από όλους τους άλλους εργαζόµενους. Αυτές ζουν µια πολύ δύσκολη ζωή, η 
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οποία είναι θεσµοθετηµένη µε όρους πολιτισµικού, κοινωνικού και πολιτικού 

«apartheid»279. 

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί στο σηµείο αυτό ότι οι περισσότεροι από 

τους κοινωνικούς επιστήµονες επισηµαίνουν την αναγκαιότητα να µελετηθούν οι µε-

τανάστριες εργαζόµενες ως διαφοροποιηµένη και όχι ως οµοιογενής κοινωνική κατη-

γορία, ώστε να δοθεί έµφαση στις ιδιαίτερες εργασιακές τους εµπειρίες και στις αντι-

λήψεις τους για το νέο πολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται µέσω της ερ-

γασίας. Έτσι, θα προκύψει µια ουσιαστική γνώση για τις «άλλες» γυναίκες που διεκδι-

κούν χώρο στην αγορά εργασίας και εµφανίζονται όλο και συχνότερα να πλαισιώ-

νουν την οικιακή οµάδα, συνήθως ως έµµισθες οικιακοί βοηθοί. 

Γενικά, σε µια κοινωνία όπως η ελληνική, στην οποία οι Ελληνίδες 

µορφώνονται και συµµετέχουν στην αγορά εργασίας, το αίτηµα για µετανάστριες ερ-

γαζόµενες έχει προβληθεί ως επιτακτική ανάγκη και έχει συµβάλει στην «θηλυκοποί-

ηση» (feminization) της µετανάστευσης στη χώρα. Καθώς όλο και περισσότερες Ελ-

ληνίδες αφήνουν το σπίτι και τα οικιακά προκειµένουν να εργαστούν και να συµµετέ-

χουν στη δηµόσια ζωή, απορρίπτοντας ή αµφισβητώντας την έµφυλη φύση των ρό-

λων τους και την ταύτισή τους µε τον οικιακό χώρο, τείνουν να στηρίζονται στις εργα-

σίες των µεταναστριών που αναλαµβάνουν τη φροντίδα σπιτιού, των παιδιών και των 

ηλικιωµένων280. 

 

 

13. Έµµισθη οικιακή εργασία και µετανάστριες 

Η έµµισθη οικιακή εργασία αποτελεί έναν ερευνητικό τοµέα που έχει απα-

σχολήσει ελάχιστα τους κοινωνικούς επιστήµονες στην Ελλάδα. Οι αναφορές πάνω 

στο θέµα είναι αποσπασµατικές, ενώ στην πλειοψηφία τους οι έρευνες είναι κοινωνιο-

λογικές. Σε θεωρητικό επίπεδο, η µελέτη της οικιακής εργασίας παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον λόγω των ιδιαιτεροτήτων που την καθιστούν ιδανικό περιβάλλον για την 

παρατήρηση της αλληλοδιαπλοκής φύλου, συγγένειας, κοινωνικής τάξης και εθνοτι-

κής ταυτότητας. Πρόκειται για εργασία µε έντονη έµφυλη διαφοροποίηση (εργασία 

γυναικών και εργασιακή σχέση που θεωρείται πως αναπτύσσεται κυρίως ανάµεσα σε 

γυναίκες), και εργασία που λαµβάνει χώρα στον ιδιωτικό χώρο του σπιτιού και συχνά 

συνδέεται µε τη φροντίδα των παιδιών και άλλων µελών της οικογένειας. Επιπλέον, 

πρόκειται για εργασιακή σχέση την οποία χαρακτηρίζει έντονη ταξική ανισότητα (ερ-

                                                           
279 ΝΑΖΟΥ ∆. 2003 «Οι νέες ευέλικτες µορφές απασχόλησης και οι προοπτικές τους», εκδόσεις Νεφέλη, σ. 27 
280 ΝΑΖΟΥ ∆. 2003 «Οι νέες ευέλικτες µορφές απασχόλησης και οι προοπτικές τους», εκδόσεις Νεφέλη, σ. 28 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

γασία που αναλαµβάνουν άτοµα µε χαµηλό status και έχει χαµηλές αποδοχές για τα 

µεσοαστικά ή µεγαλοαστικά στρωµάτων). Τέλος, η οικιαική εργασία επιτελείται συνή-

θως από οµάδες οικονοµικών µεταναστών281. 

Στην Ελλάδα, η έµµισθη οικιακή εργασία είναι «φυλετικοποιηµένη», αποτελεί 

δηλαδή εργασία που προορίζεται για οµάδες µε διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα. Ο 

τύπος εργασίας που συναρτάται µε την παροχή προσωπικών υπηρεσιών προσελκύει 

σήµερα εργαζόµενες γυναίκες µετανάστριες. Πολλές µελέτες πάνω στην οικιακή ερ-

γασία επικεντρώνονται σε οµάδες των πολιτισµικά «άλλων» µεταναστών και αφορούν 

χώρες και πολιτισµικά περιβάλλοντα µε ισχυρές οικονοµίες. Σε τέτοιες συνθήκες, ο ρα-

τσισµός αποτελεί στοιχείο έντασης και επισηµαίνεται από οργανώσεις και συνδικάτα 

οικιακών βοηθών ως ένα από τα βασικά σηµεία πάλης. Στην Ελλάδα, όπως άλλωστε 

στο µεγαλύτερο µέρος του δυτικού κόσµου, η έµµισθη οικιακή εργασία γίνεται αντιλη-

πτή ως εργασία χωρίς status, κίνητρα (για επαγγελµατική εξέλιξη), ασφάλεια και ανα-

γνώριση. Η παρουσία οικιακών βοηθών µέσα στην οικιακή οµάδα αποτελεί κοινό 

τόπο σε σπίτια της Αθηναϊκής µεσαίας τάξης, Οι οικιακές βοηθοί προέρχονται από τις 

Φιλιππίνες, την Πολωνία, την Ουκρανία, τη Ρωσία, ενώ η πλειοψηφία των Αλβανών 

µεταναστών εργάζεται σε ελληνικά νοικοκυριά282. 

Το πλαίσιο των διαπολιτισµικών συναντήσεων µεταξύ «εντόπιων» (Ελλή-

νων) και «άλλων» (µεταναστριών) το οποίο καθορίζεται από τη ζήτηση και προσφορά 

έµµισθης οικιακής εργασίας, δηµιουργεί τους όρους πρόσληψης των «ξένων», την 

παγίωση στερεοτύπων και τη διαµόρφωση ενός συνόλου σηµασιοδοτήσεων που 

αφορά τόσο τις µετανάστριες ως «οικιακές βοηθούς», όσο και την έννοια της «έµµι-

σθης οικιακής εργασίας», αλλά και γενικότερα τις έννοιες της οικιακότητας, της συγ-

γένειας, και της εθνικής ταυτότητας. 

Οι περιπτώσεις των Φιλιππινέζων, των Αλβανίδων, των Πολωνέζων και γενι-

κότερα των γυναικών µεταναστριών στην Ελλάδα συνιστούν ένα σηµαντικό πεδίο 

έρευνας των κοινωνικών επιστηµών. Οι γυναίκες µετανάστριες αποτελούν ένα µεγάλο 

αριθµητικά κοµµάτι των µεταναστών που δέχεται τις τελευταίες δύο δεκαετίες η χώρα 

και οι πρακτικές τους σε διάφορα πολιτισµικά πλαίσια µεταβάλλουν το ελληνικό αστε-

ακό τοπίο (ίδρυση νέων εκκλησιών, νέου τύπου εργασιακή απασχόληση, νέου τύπου 

οικογενειακές σχέσεις). Ιδιαίτερη ερευνητική έµφαση θα µπορούσε να δοθεί επίσης 

στην βιωµατική εµπειρία των Ελλήνων/Ελληνίδων και τις µεταξύ τους σχέσεις και ανα-

παραστάσεις της δικής τους ταυτότητας ενόψει της παρουσίας των «άλλων». Αν-
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θρωπολόγοι, που έχουν πραγµατοποιήσει και τις πιο ενδιαφέρουσες έρευνες σχετικά 

µε µετανάστριες γυναίκες/οικιακές βοηθούς, παρατηρούν ότι οι σχετικά περιορισµένες 

σε αριθµό µελέτες για µετανάστριες οικιακές βοηθούς επικεντρώθηκαν στην πλειοψη-

φία τους στην προσέγγιση της οικιακής εργασίας µέσα από το πρίσµα των δυτικών 

υποκειµένων (επιστηµόνων και εργοδοτών) και όχι των πολιτισµικά «άλλων» οικιακών 

βοηθών. Οπότε, περισσότερες ερευνητικές εργασίες που θα είχαν ως αντικείµενο την 

έµµισθη οικιακή εργασία από τη σκοπιά των «άλλων» γυναικών θα πλούτιζαν πραγ-

µατικά την επιστηµονική γνώση σ’ αυτό τον τοµέα283.  

Επίσης, κατά την εκτίµηση ορισµένων ερευνητών, παραµένουν ανοιχτά 

προς διερεύνηση ζητήµατα που σχετίζονται µε την εµπειρία της οικιακής εργασίας, 

όπως αυτή βιώνεται από άλλες πολιτισµικές οµάδες αλλά και από Ελληνίδες οικιακές 

βοηθούς. Τέλος, ζητήµατα που σχετίζονται µε την εµπειρία της οικιακής εργασίας από 

τη σκοπιά των εργοδοτριών που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά στρώµατα, 

αλλά και µε τη συγκρότηση των στρωµάτων αυτών µέσα από την έµµισθη οικιακή ερ-

γασία, συνιστούν µελλοντικές ερευνητικές προκλήσεις. 

 

14. Γυναικεία εργασία και νέες τεχνολογίες 

Οι κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές θεωρήσεις που συνδέουν τον 

κατά φύλα καταµερισµό εργασίας µε τις νέες τεχνολογίες τονίζουν ότι η διαδικασία 

ταύτισης των ανδρών µε τις τεχνικές γνώσεις και επιδεξιότητες ενισχύεται και νοµιµο-

ποιείται από την ιδεολογία του φύλου που συνδέει την αρρενωπότητα µε τη µηχανή, τη 

µυϊκή δύναµη, τη δύσκολη και «βρώµικη» δουλειά, τη σύνθετη κατασκευή, τη σταθερή 

παρουσία σ’ ένα συγκεκριµένο χώρο και για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, τη 

συγκέντρωση της προσοχής σ’ ένα αντικείµενο, καθώς και την αναλυτική και ορθο-

λογική σκέψη. Οι γυναίκες αντιθέτως προσλαµβάνονται ως εύθραυστες, η δε θηλυκό-

τητά τους συνδέεται µε τις αισθήσεις και τα αισθήµατα και ταυτίζεται µε τη φύση, τη γη 

και το ανθρώπινο σώµα που παράγουν καρπούς και ανθρώπους. 

Η µηχανοποίηση της παραγωγής και η εφαρµογή της πληροφορικής 

τεχνολογίας στις επιχειρήσεις φαίνεται ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες µιας κοινωνικής κα-

τηγορίας, των ανδρών, για ενίσχυση της υπεροχή τους απέναντι στις γυναίκες. Με την 

ανάπτυξη όµως της πληροφορικής, διαπιστώθηκε ότι πολλές γυναίκες επιστρέφουν 

στο σπίτι τους και εργάζονται µε αµοιβή εκεί, ενώ άλλες µπορούν να διαλέξουν βολικά 

και µειωµένα ωράρια εργασίας για να ανταποκριθούν καλύτερα στις δουλειές το σπι-
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τιού και στη φροντίδα, παιδιών, συζύγων και ηλικιωµένων συγγενών. Ωστόσο, οι πε-

ρισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι τέτοιες διευκολύνσεις σηµαίνουν αποδοχή ενός 

υποβαθµισµένου περιεχοµένου εργασίας και έλλειψη κάθε προοπτικής εξέλιξης, τη 

στιγµή που, αντίθετα, οι άνδρες καταλαµβάνουν θέσεις µε αναβαθµισµένο περιεχό-

µενο εργασίας το οποίο δηµιούργησε η πληροφορική. Από αυτήν την άποψη η τε-

χνολογία δεν φαίνεται να είναι ουδέτερη απέναντι στα δύο φύλα µάλιστα υποστηρίζει 

αντιλήψεις που ισχυροποιούν διακρίσεις σε «γυναικεία» και «αντρικά» επαγγέλµατα, 

διακρίσεις µε πολλαπλές συνέπειες ως προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 

τις ίσες αµοιβές και την επαγγελµατική εξέλιξη σε ανώτερα κλιµάκια284. 

 

15. Σχολιασµός των βασικών προβληµάτων για τη γυναικεία εργασία 

Μέσα από την παρουσίαση των συναρτώµενων µε το φαινόµενο της 

γυναικείας εργασίας στην Ελλάδα κεντρικών ζητηµάτων - έτσι όπως αυτά προκύ-

πτουν από την επιστηµονική τους διερεύνηση -µπορούν να διαπιστωθούν ορισµένες 

ελλείψεις και µερικά προβλήµατα σ’ ότι αφορά τους τρόπους προσέγγισης και ερµη-

νείας του όλου θέµατος. 

Καταρχήν, στο µεγαλύτερο µέρος αυτών των µελετών κυριαρχεί η έµφαση 

στην ερµηνεία των ποσοτικών στοιχείων της στατιστικής υπηρεσίας, γεγονός που δη-

µιουργεί προβλήµατα στον τρόπο αντιµετώπισης της κοινωνικής κατηγορίας «εργα-

ζόµενες γυναίκες». Απουσιάζουν οι ποιοτικές µέθοδοι ανάλυσης, τα υποκείµενα και οι 

βιοϊστορίες τους, ο λόγος τους, τα συναισθήµατά τους και η συστηµατική παρακο-

λούθηση των καθηµερινών εργασιακών τους πρακτικών, που συνήθως εξετάζονται 

κατά τη διάρκεια επιτόπιων ερευνών ανθρωπολογικού χαρακτήρα. Απουσιάζει, δη-

λαδή, στις περισσότερες περιπτώσεις η ίδια η σκοπιά των γυναικών για την εργασιακή 

τους εµπειρία, ενώ κυριαρχεί ο λόγος και οι ιδεολογικές τοποθετήσεις των ερευνητών. 

Απόρροια αυτών των απουσιών αποτελεί το γεγονός ότι στο όνοµα της καθιέρωσης 

της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών διαφαίνεται η τάση θεώρησης των «εργα-

ζόµενων γυναικών» ως ενιαία και οµοιογενής κατηγορία. Οι γυναίκες που εργάζονται 

όµως δεν είναι ίσες µεταξύ τους, ούτε ως προς την κοινωνική προέλευση, ούτε ως 

προς το εκπαιδευτικό «κεφάλαιο» το οποίο φέρουν ή την οικογενειακή τους κατά-

σταση. Ούτε επίσης έχουν τα ίδια κίνητρα που τις ωθούν να εργαστούν ή να 

εγκαταλείψουν τη δουλειά τους. Η γυναικεία εργασία συχνά εξετάζεται ανεξάρτητα 

από το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εµφανίζεται και 
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σπάνια συναρτάται µε µια προβληµατική για τα κοινωνικά στρώµατα στα οποία 

εντάσσονται οι εργαζόµενες γυναίκες. 

Ένα άλλο προβληµατικό σηµείο των ερµηνευτικών προσεγγίσεων, κοµβικό 

ως προς την κατανόηση των εννοιών και των αναλυτικών εστιάσεων, είναι το θέµα 

των όρων και των ορισµών που χρησιµοποιούν οι ερευνητές για να περιγράψουν τις 

διαφορετικές εργασιακές εµπειρίες των γυναικών. Συνήθως χρησιµοποιούνται όροι 

εννοιολογικά αδιευκρίνιστοι όπως για παράδειγµα «εργασία» και «απασχόληση». Η 

χρήση του όρου «γυναικεία απασχόληση» ή «εργασία» συνδέεται µε την ιδεολογία της 

γυναικείας απελευθέρωσης, την πολιτισµική µορφή της ελληνικής οικογένειας και την 

προβληµατική για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Ανάλογα προβλήµατα δηµι-

ουργούνται και εξαιτίας της χρήσης γενικευτικών αφαιρετικών κατηγοριών, όπως «ερ-

γαζόµενες» και «άνεργες». Τα πράγµατα περιπλέκονται ακόµη περισσότερο όταν γίνε-

ται χρήση των ορισµών των στατιστικών υπηρεσιών όπως «µισθωτός», «αυτοαπα-

σχολούµενος», «νοικοκυρά», «επιχειρηµατική» δράση, «εισόδηµα»--ορισµών, δηλαδή, 

που δεν µπορούν να ανταποκριθούν στο εννοιολογικό περιεχόµενο της γυναικείας 

εργασίας. Από αυτή την άποψη δεν µπορεί να φωτιστεί το ζήτηµα της κατασκευής της 

έµφυλης ταυτότητας µέσα από την εργασιακή εµπειρία, ούτε µπορούν να αναδει-

χθούν οι ποικίλες πτυχές µιας προβληµατικής που διαπλέκουν το επάγγελµα, µε την 

γυναικεία ταυτότητα, την οικογένεια και το γάµο στη σύγχρονη ελληνική πολιτισµική 

πραγµατικότητα285. 

Τέλος, κρίνεται απαραίτητος ο διάλογος, στο πλαίσιο εµπειρικών ερευνών, 

µεταξύ επιστηµόνων από διαφορετικούς κλάδους των Κοινωνικών Επιστηµών, προ-

κειµένου να επιτευχθεί µια ολοκληρωµένη και σφαιρική προσέγγιση του φαινοµένου 

της γυναικείας εργασίας στα συνεχώς µεταβαλλόµενα πολιτισµικά περιβάλλοντα των 

αστικών και αγροτικών περιοχών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 

 

1. Εισαγωγικά  

Σήµερα γίνονται όλο και µεγαλύτερες κατακτήσεις της γυναίκας για ισότητα 

                                                           
285 ΝΑΖΟΥ ∆. 2003 «Οι νέες ευέλικτες µορφές απασχόλησης και οι προοπτικές τους», εκδόσεις Νεφέλη, σ. 49-52 
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κοινωνική, εκπαιδευτική, επαγγελµατική και ισότητα ως προς τη συµπεριφορά. Συντε-

λούνται αλλαγές στην κοινωνική θέση και τον κοινωνικό ρόλο των γυναικών. Η θέση 

της γυναίκας στην οικογένεια και την κοινωνία είναι αλληλένδετες. Οι αλλαγές στο ένα 

πεδίο συντελούν αλλαγές και στο άλλο. Η θέση των γυναικών στην οικογένεια και 

στην κοινωνία έχει αλλάξει και αλλάζει χάρη στις επιστηµονικές και τεχνολογικές κατα-

κτήσεις, στην ολοένα και επεκτεινόµενης εκβιοµηχάνισης και στις συνακόλουθες αλ-

λαγές στην οικονοµική και κοινωνική δοµή και στη διάδοση νέων ιδεολογιών. Επίσης, 

η ισότητα της γυναικείας ψήφου και το δικαίωµα να εκλέγονται οι γυναίκες σε εθνικά 

αξιώµατα, έχουν µεγάλη σηµασία για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία. 

Κάτι άλλο που έχει επίδραση στη θέση των γυναικών είναι η µόρφωση. 

Λόγω των ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης που υπάρχουν σήµερα ανάµεσα στα δύο 

φύλα, το ποσοστό των κοριτσιών που φτάνει στην ανώτατη εκπαίδευση και αποκτά 

πτυχίο, ολοένα και αυξάνει. Ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση και το εισόδηµα του 

συζύγου τους, όσες περισσότερες σπουδές έχουν κάνει οι γυναίκες, τόσο µεγαλύτερο 

είναι το ενδιαφέρον τους να συνεχίσουν τη σταδιοδροµία και µετά το γάµο τους. 

Ύστερα από µία δύσκολη πορεία µέσα  στην ανδροκρατούµενη κοινωνία η 

γυναίκα κατάφερε να ξεχωρίσει και στο χώρο της επιστήµης. Η παράδοση για αιώνες 

ήθελε τη γυναίκα κλεισµένη στο σπίτι και µακριά από κάθε µόρφωση. Η γυναίκα πά-

ντα είχε τις ικανότητες αλλά δεν είχε τις δυνατότητες να τις αξιοποιήσει. Ο 20ος αιώνας 

απελευθέρωσε την γυναίκα από τα ταµπού και τις παραδόσεις που την κρατούσαν 

δέσµια στις διαταγές του άντρα. 

Παλαιότερα υπήρχε µια προκατάληψη από τους άνδρες για τις γυναίκες 

που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις, δηλαδή είτε κατείχαν κάποιο πολιτικό αξίωµα, είτε 

κάποια διευθυντική θέση. ∆εν τους είχαν εµπιστοσύνη και δεν πίστευαν ότι γυναίκες 

µπορεί να πετύχουν σε τέτοιες θέσεις. 

Επίσης, εκτός από το γεγονός ότι υπάρχει προκατάληψη εκ µέρους των αν-

δρών για τις γυναίκες που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις, δεν βλέπουν µε καλό µάτι το 

να δουλεύουν για µία γυναίκα όταν αυτή είναι διευθύντρια. Πρέπει ακόµα να αναφερ-

θεί , ότι αν υπάρχει µια γυναίκα και ένας άντρας οι οποίοι είναι υποψήφιοι για προα-

γωγή, το πιθανότερο είναι τη θέση να την πάρει ο άντρας. 

Οι γυναίκες σήµερα αποκτούν όλο και περισσότερη δύναµη και µόρφωση. 

στην παραγωγή, σε δυναµικά επαγγέλµατα και κυρίως σε επαγγέλµατα υπηρεσιών, η 

παρουσία τους αυξάνεται. Ακόµα και στον επιχειρηµατικό χώρο κάνουν δυναµικά την 

εµφάνιση τους. Οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες γυναικείας απασχόλησης αυξήθηκαν 
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καθώς και τα κίνητρα για γυναικεία απασχόληση. 

Το κοινωνικό περιβάλλον στο µεγαλύτερο ποσοστό του, σήµερα δέχεται την 

εργαζόµενη γυναίκα και συζητά µαζί της τα προβλήµατα της. Η γυναίκα σήµερα έχει 

το δικαίωµα να ψηφίζει, να σπουδάζει, να εργάζεται και να έχει πλήρη ισότητα µε τον 

άντρα. Βέβαια χρειάζεται να γίνουν ακόµα πολλά για να πετύχει η γυναίκα την άριστη 

βελτίωση της θέσης της. Αυτό, όµως δεν εξαρτάται µόνο από την γυναίκα. Απαραί-

τητη είναι και η βοήθεια από το κοινωνικό σύνολο. 

Όσο αφορά στη γυναικεία απασχόληση, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες 

που επιδρούν σε αυτή και οι οποίοι είναι: η εργασία των γυναικών µπορεί να επηρεα-

στεί από την ηλικία του γάµου και από τα στάδια του κύκλου ζωής. Ακόµα η ύπαρξη 

παιδιών και η ηλικία του µικρότερου παιδιού στην οικογένεια, καθώς και η ηλικία της 

γυναίκας. Ουσιαστικά φαίνεται ότι οι γυναίκες που είναι µητέρες µικρών παιδιών, ερ-

γάζονται λιγότερες ώρες από τις υπόλοιπες. Το αν η γυναίκα θέλει να εργαστεί ή όχι, 

εξαρτάται και από την ανάγκη της για εισόδηµα ή όχι. Επίσης γυναίκες µε µεγαλύτερη 

µόρφωση, τείνουν να συµµετέχουν συχνότερα στο εργατικό δυναµικό γιατί έχουν αυ-

ξηµένες δυνατότητες για υψηλότερο εισόδηµα. Και τέλος η στάση των συζύγων τους 

για την απασχόληση, επιδρούν σηµαντικά στη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό 

δυναµικό. 

Κάτι άλλο που χαρακτηρίζει τις γυναίκες, είναι ότι έχουν µεγαλύτερη ή µικρό-

τερη ευκαιρία να εργαστούν ανάλογα µε το µέγεθος της οικογένειας τους. Με άλλα 

λόγια επειδή εργάζονται περιορίζουν το µέγεθος της οικογενείας τους. Ουσιαστικά η 

εξωοικιακή απασχόληση µίας γυναίκας αντιπροσωπεύει έναν από τους ουσιαστικούς 

ανασταλτικούς παράγοντες για την απόκτηση παιδιού. Η επίδραση αυτή όµως ποικί-

λει ανάλογα µε το είδος, τις συνθήκες απασχόλησης, την επαγγελµατική κατάρτιση 

της µητέρας, τη δυνατότητα φύλαξης των παιδιών, τον αριθµό και την ηλικία των παι-

διών. 

Η πολιτική της ισότητας των δύο φύλων ενθάρρυνε ψυχολογικά τη γυναικά 

να αναλάβει µία αµειβόµενη εργασία, να ικανοποιεί ατοµικές δραστηριότητες. Κατά 

συνέπεια για τις περισσότερες γυναίκες πρωταρχικός σκοπός της ζωής τους αποτελεί 

η επαγγελµατική καταξίωση και επιτυχία. Για τις εργαζόµενες γυναίκες, ίσως ο θεσµός 

της οικογένειας βρίσκεται στο απώτερο µέλλον. 

Υπάρχουν, ωστόσο και οι γυναίκες που εργάζονται και έχουν και οικογένεια. 

Εδώ παρατηρείται το θλιβερό φαινόµενο οι οικογένειες αυτές να απαρτίζονται το πολύ 

από δύο παιδιά. Οι υποχρεώσεις που έχει εκτός σπιτιού δυσκολεύουν τη γυναίκα στο 
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διαδραµατίσει σωστά το ρόλο της ως µητέρα και σύζυγο. 

Το συµπέρασµα είναι ότι ο επαγγελµατικός χώρος έχει πολλές δυσκολίες για 

τη γυναίκα. οι οικογενειακές της υποχρεώσεις την εµποδίζουν για ανάπτυξη και εξέλιξη. 

Η γυναίκα αναγκάζεται να εργάζεται για να µπορεί να αντιµετωπίσει τις ανάγκες δια-

βίωσης της ή για να συνεισφέρει στην οικογένεια της. Επίσης εργάζεται για την κατο-

χύρωση της αξιοπρέπειας της, που εξασφαλίζεται µε την κοινωνική και οικονοµική 

ανεξαρτησία. Πολλές είναι οι γυναίκες που εργάζονται για να ικανοποιήσουν φιλοδο-

ξίες τους. Όµως οι περισσότερες γυναίκες εργάζονται γιατί χρειάζονται χρήµατα. 

Παλαιότερα η γυναίκα στον κοινωνικό τοµέα δεν είχε ανεξάρτητη προσωπι-

κότητα. Η κοινωνική της άνοδος ή πτώση, ήταν άµεσα εξαρτηµένη από τον σύζυγο ή 

πατέρα. Στην εποχή µας έχουν αλλάξει πολλά. 

Στον τοµέα της εργασίας, τα ποσοστά της γυναικείας συµµετοχής στην 

επαγγελµατική ζωή αυξάνουν. Σήµερα τα κορίτσια έχουν την ίδια εκπαίδευση µε τα 

αγόρια. Η γυναίκα της εποχής µας, µε τη µεγαλύτερη ανεξαρτησία της στην κοινωνία, 

στην πολιτική, στην οικονοµία, έχει συνειδητοποιήσει είναι ότι δεν είναι µόνο ο γάµος 

που θα την καταξιώσει κοινωνικά. Συναγωνίζεται µε τον άντρα σε όλους τους τοµείς. 

Η µεταβαλλόµενη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και στην οικογένεια, έφερε αλλαγή 

και στον ρόλο της ως µητέρα. Η µητέρα, µαζί µε τον πατέρα, πλέον, ανατρέφει τα παι-

διά και οι αποφάσεις στις περισσότερες περιπτώσεις λαµβάνονται και από τους δύο 

γονείς. Θέλει να βρει την ισορροπία ανάµεσα στη σταδιοδροµία και στη µητρότητα. 

Οι γυναίκες απέκτησαν ισότητα µε τους άντρες και έχουν πάψει να πιστεύ-

ουν ότι ο ρόλος τους είναι αποκλειστικά και µόνο η φροντίδα του νοικοκυριού τους 

και των παιδιών. Οι γυναίκες σήµερα, περισσότερο αυτές που κατοικούν στις πόλεις 

και λιγότερο αυτές που κατοικούν στα χωριά, εργάζονται και κερδίζουν χρήµατα. Με 

αυτό τον τρόπο, συνεισφέρουν και αυτές στο νοικοκυριό, αυξάνοντας το οικογενει-

ακό εισόδηµα και επίσης, η εργασία τους προσφέρει ένα αίσθηµα ανεξαρτησίας και 

ελευθερίας. 

Κάτι που χαρακτηρίζει τις γυναίκες είναι ότι αυτές βοηθούν στο σπίτι και 

ταυτοχρόνως εργάζονται, ενώ οι άντρες εργάζονται και βοηθούν πολύ λιγότερο στο 

σπίτι. Σίγουρα λοιπόν ο ρόλος των γυναικών είναι πολύ δύσκολος, αφού πρέπει να 

είναι καλές σύζυγοι, καλές, µητέρες, καλές εργαζόµενες ταυτοχρόνως. 

Στην ελληνική οικογένεια οι ρόλοι των συζύγων και των παιδιών είναι γνω-

στοί. Οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην αντιµετώπιση ορισµένων καταστάσεων, 

αναγκάζουν τα άτοµα να προεκτείνουν τις δραστηριότητες τους. Αυτό σηµαίνει ότι 
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ένας ρόλος που έχει ένα άτοµο µέσα στην οικογένεια, δεν είναι περιορισµένος, ούτε 

προκαθορισµένος ως προς το φύλο του. Με την έξοδο της γυναίκας από το σπίτι και 

την είσοδο της στην κοινωνική και επαγγελµατική ζωή, άρχισε να διαφοροποιείται ο 

παραδοσιακός της ρόλος. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να επέλθουν ορισµένες αλλαγές 

στο ρόλο του συζύγου –πατέρα, αλλά και στα άλλα µέλη της οικογένειας. 

Η γυναίκα µετά από πολλές προσπάθειες κατάφερε να ασκεί οποιοδήποτε 

επάγγελµα θέλει. Απέκτησε οικονοµική ανεξαρτησία, ενίσχυσε τα οικονοµικά της οικο-

γένειας της, βελτίωσε τη µόρφωση της και αξιοποίησε τις ικανότητες της. Με αυτό τον 

τρόπο συνέβαλλε και αυτή στον πολιτισµό. 

Η γυναίκα σήµερα αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα λόγω του ότι είναι σύ-

ζυγος, εργαζόµενη, νοικοκυρά και µητέρα. Οι περισσότερες γυναίκες εργάζονται, είτε 

κατοικούν στις πόλεις, είτε στα χωριά. Και επιστρέφοντας στο σπίτι τις περιµένουν οι 

εργασίες του νοικοκυριού, το µαγείρεµα και η φροντίδα των παιδιών. Και φυσικά εκτός 

από τις εργαζόµενες που είναι παντρεµένες, υπάρχουν και οι ανύπαντρες εργαζόµε-

νες που µπορεί να σταµατήσουν την εργασία τους µόλις παντρευτούν ή αποκτήσουν 

το πρώτο παιδί. 

Η γυναίκα των πόλεων και των χωριών είναι και εργάτρια και υπάλληλος και 

επιστήµονας. Ασχολείται µε όλες σχεδόν τις εργασίες, είτε χειρωνακτικές, είτε πνευµατι-

κές. Πρώτα ήταν κλεισµένη στο σπίτι σαν νοικοκυρά. Σήµερα που είναι ελεύθερη να 

επιλέξει σε ποία εργασία θα εργαστεί, εργάζεται και στους πιο δύσκολους τοµείς. 

Μπήκε µέσα στο εργοστάσιο ως ανειδίκευτη εργάτρια και σύντοµα έγινε προϊστάµενη. 

Για πολλές εργασίες που χρειάζονται λεπτό χειρισµό, επιδεξιότητα και υποµονή, προτι-

µούν την γυναίκα, γιατί την βρίσκουν καταλληλότερη. Στους κλάδους της επιστήµης 

και της τέχνης, η γυναίκα τα κατάφερε θαυµάσια. Παρά το γεγονός ότι εργάζεται και 

αποδίδει στις εργασίες της όπως ο άντρας, συµβάλλει µε την εργασία της, όπως και ο 

άντρας, στην οικονοµική ζωή της χώρας, και στην ευηµερία και στην πρόοδο της πα-

τρίδας, δεν απαλλάχτηκε από τις οικιακές εργασίες, όπως ο άντρας. 

Η σηµερινή γυναίκα παίζει υπεύθυνα τους ρόλους, της εργαζόµενης, της 

µητέρας, της συζύγου, της νοικοκυράς. Η γυναίκα και των χωριών και των πόλεων, 

ήταν και είναι πρώτα από όλα και πάνω από όλα µητέρα. Για αυτήν το παιδί της έχει 

την προτεραιότητα. Στις µέρες µας, παρά τις δυσκολίες, είναι περισσότερο από ποτέ 

παρούσα στη ζωή των παιδιών της. Είτε εργάζεται, είτε όχι, τον περισσότερο και ουσι-

αστικό χρόνο της τον αφιερώνει στην οικογένεια της. Ζει εντονότερα το συναίσθηµα 

της ευθύνης για τα παιδιά της. Αυτή είναι αυτή που προσφέρει αυτά που χρειάζεται η 
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οικογένεια. 

Στο παρόν κεφάλαιο, για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε την κατάσταση 

της σύγχρονης γυναίκας στον ελληνικό χώρο εργασίας, θα ήταν σκόπιµο να δούµε 

πώς εξελίχθηκε αυτή µέσα στα χρόνια και πώς επηρεάστηκε από τις διεθνείς κατα-

στάσεις και συγκυρίες. Θα δούµε δηλαδή πώς έγινε η µετάβαση από τη γυναίκα νοι-

κοκυρά, που δεν νοούνταν να εργάζεται εκτός οικίας, στη γυναίκα εργαζόµενη και 

ακόµα στη γυναίκα καριερίστα. Η αναδροµή αυτή κρίνεται αναγκαία για να δοθεί 

χρονική συνέχεια στο φαινόµενο που θα µελετηθεί και να επισηµανθούν οι παράγο-

ντες που είχαν προσδιοριστικό χαρακτήρα για την διαµόρφωση της γυναικείας ανερ-

γίας. 

Στην αναδροµή αυτή δεν θα αναφερόµαστε στον όρο «ανεργία των γυναι-

κών» γιατί ουσιαστικά αυτός ο όρος δεν υπήρχε. Για να µιλάµε για την ανεργία που 

πλήττει µια οµάδα θα πρέπει πρώτα να υφίσταται εργασία της συγκεκριµένης οµά-

δας, πράγµα που στις αρχές του 19ου αιώνα δεν συνέβαινε. Στα χρόνια που ακολού-

θησαν και σύµφωνα µε τον ορισµό του ανέργου, που προσδιορίζει τον άνεργο όχι 

µόνο από την έλλειψη εργασίας αλλά και από την επιθυµία του να εργαστεί, εξακο-

λουθεί να µη µπορεί να γίνει λόγος για άνεργες γυναίκες, αφού εξαιτίας της γενικότε-

ρης νοοτροπίας της εποχής οι περισσότερες δε φαίνεται να θέλουν ή να τολµούν να 

θέλουν να εργαστούν. Ο όρος λοιπόν αυτός είναι αρκετά πρόσφατος. 

 

2. Ιστορική εξέλιξη της γυναικείας εργασίας 

Το κοινωνικό σύστηµα κάθε εποχής και κάθε τόπου επηρεάζει την θέση της 

γυναίκας στην κοινωνία. Άρα η θέση της καθορίζεται από την εργασία και την παρα-

γωγή. Η εργασία είναι κριτήριο κοινωνικής προόδου της γυναίκας. Στην συνέχεια πα-

ρατίθεται η ιστορική εξέλιξη της γυναικείας εργασίας από την προϊστορική εποχή µέχρι 

και την σηµερινή εποχή. 

Κατά τους προϊστορικούς χρόνους οι άνθρωποι τρέφονταν µε ότι έβρι-

σκαν στην φύση. Ήταν περιπλανώµενοι από περιοχή σε περιοχή. Από την εποχή αυτή, 

αρχίζει ο πρώτος καταµερισµός της εργασίας, ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναί-

κες. Οι άνδρες ήταν ικανότεροι από άποψη σωµατικών δυνάµεων, και ως φυσικό 

επακόλουθο ήταν να αναλάβουν τις εξωτερικές εργασίες, και γενικότερα τις δυσκολό-

τερες και πιο επικίνδυνες όπως ψάρεµα, κυνήγι, προµήθεια ξύλων, συλλογή καρπών 

σε άγριες και δασώδεις περιοχές και άλλα. Στις γυναίκες έπεφτε ο κλήρος να οργανώ-

νουν και να συντηρούν το πρωτόγονο, για την εποχή, νοικοκυριό, είτε στις σπηλιές, 
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είτε σε πρωτόγονες κατοικίες. 

Η εργασία της γυναίκας στο νοικοκυριό δεν ήταν τόσο βαριά, ούτε τόσο 

επικίνδυνη σε αντίθεση µε την εργασία του άνδρα. Αλλά µε τις συνθήκες εκείνης της 

εποχής δεν ήταν καθόλου κατώτερης σηµασίας, όχι µόνο επειδή ήταν απολύτως 

απαραίτητη, αλλά και επειδή εκτείνονταν σε τόσους τοµείς, ώστε να καταντά εξίσου 

κοπιαστική µε την ανδρική εργασία. Το καθεστώς αυτού του καταµερισµού της εργα-

σία από την προϊστορική εποχή, χαρακτηρίζεται από την ισοτιµία ανάµεσα στην γυ-

ναίκα και τον άνδρα. Η τόσο σηµαντική συµβολή της γυναίκας στην ζωή, την έκανε 

σεβαστή σε όλα τα µέλη της οικογένειας. Αργότερα µάλιστα, άρχισε να επιβάλλεται 

ως φυσικός αρχηγός στην οικογένεια. ∆ηλαδή η υπεροχή της στην εργασία και την 

οικονοµία, που της εξασφάλιζε κοινωνική υπεροχή. 

Κατά την εποχή αυτή έχουµε την αλλαγή της κοινωνικής οργάνωσης και 

την εµφάνιση της δουλοκτησίας. Η δουλοκτησία είχε οικονοµικά κίνητρα και ήταν 

πράξη οικονοµικού χαρακτήρα. Ήταν η φυσική εξέλιξη και προέκταση της δηµιουρ-

γίας ιδιοκτησίας. Η θέση της γυναίκας άρχισε να κλονίζεται, γιατί η εργασία, η από-

δοση και η συµβολή των ανδρών ως κτηνοτρόφων, βοσκών και καλλιεργητών έγινε 

πιο σηµαντική. 

Μέσα αυτές στις ανακατατάξεις των σχέσεων και των αξιών, η γυναίκα 

ήταν καταδικασµένη να ηττηθεί σε σχέση µε τους άνδρες. Ο παλαιός καταµερισµός 

της εργασίας άλλαξε εντελώς χαρακτήρα. Ο άνδρας αποκτά ήδη αναµφισβήτητη 

υπεροχή απέναντι στη γυναίκα, διότι επιφορτίζεται µε σηµαντικότερα καθήκοντα και 

επηρεάζει πολύ περισσότερο τους υλικούς όρους της ζωής. Την κατωτερότητα της γυ-

ναίκας, αρχικά, την απέδωσαν σε βιολογικούς παράγοντες όπως στις µικρότερες σω-

µατικές ικανότητες σε σχέση µε τον άνδρα στην εργασία, αλλά και στην υποτίµηση 

των πνευµατικών και ψυχικών αρετών τους286. 

Το καθεστώς της κατωτερότητας της γυναίκας δεν εµφανίζεται πανοµοιό-

τυπα και ταυτόχρονα σε όλους τους λαούς και σε ολόκληρη την κοινωνική δοµή. Οι 

ειδικές τοπικές συνθήκες εργασίας και παραγωγής επηρέασαν προς το χειρότερο την 

θέση της γυναίκας. Οι διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα διασταυρώθηκαν βαθµιαία 

µε τις ταξικές διακρίσεις και διαιρέσεις, που διαµορφώθηκαν µέσα από την γενική 

ιστορική εξέλιξη. Έτσι στις ανώτερες τάξεις, οι γυναίκες είχαν προνόµια που δεν είχαν 

όχι µόνο οι γυναίκες, αλλά ούτε και οι άνδρες των κατώτερων τάξεων. Στις ελεύθερες 

κοινωνίες, η θέση των γυναικών ήταν καλύτερη από αυτή των δούλων, είτε γυναικών 
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είτε ανδρών. 

Στην τάξη των δούλων δεν υπήρχε καµία διάκριση µεταξύ των δύο φύλων, 

αλλά οι άνδρες και οι γυναίκες ήταν σύντροφοι στην κοινή µοίρα. Βέβαια, υπήρχαν 

και οι εξαιρέσεις στον κανόνα. Και ο κανόνας ήταν ότι στις ταξικές κοινωνίες, όπως η 

δουλοκτητική, η εκµετάλλευση της γυναίκας ήταν διπλή. Από την µία πλευρά υποτιµά-

ται η εργασία της και από την άλλη πλευρά η γυναίκα ήταν αναγκασµένη εκτός από 

την παραγωγική εργασία της στο σπίτι ή έξω από το σπίτι, να εκτελεί τις δουλειές του 

νοικοκυριού και να φροντίζει ολόκληρη την οικογένεια µε υπευθυνότητα. Οι συνέπειες 

ήταν από την µία η κοινωνική αποµόνωση της γυναίκας και από την άλλη η οικιακή 

σκλαβιά της. 

Στην περίοδο της φεουδαρχίας η δουλεία δίνει την θέση της στην δουλο-

παροικία. Η γυναίκα είναι και πάλι η µεγάλη ηττηµένη της περιόδου αυτής. Σε όλη την 

διάρκεια του Μεσαίωνα ο πατριαρχισµός και η αυτάρκης και περιορισµένη τοπική οι-

κονοµία υποτάσσουν την γυναίκα. Γίνεται και πάλι αντικείµενο συναλλαγής και κακο-

µεταχείρισης. Την εποχή της φεουδαρχίας η γυναίκες που πλήττονταν περισσότερο 

ήταν οι γυναίκες των δουλοπάροικων. Τυπικά, χωρίς να είναι δούλες, ζούσαν στην 

κατάσταση του αχθοφόρου κτήνους, αγράµµατες, εξαθλιωµένες και εξουθενωµένες 

από το φεουδαρχικό σύστηµα. 

Τη θέση της γυναίκας χειροτέρευσε πολύ περισσότερο, το φαινόµενο του 

υπερπληθωρισµού των γυναικών. Αυτό ήταν ως συνέπεια της γενικότερης κοινωνικής 

θέσης της γυναίκας. Κυριότερος παράγοντας που το προκάλεσε ήταν η µεγάλη επιρ-

ροή της χριστιανικής θρησκείας στην κοινωνική ζωή και τον δηµόσιο βίο. Η έλλειψη 

των ανδρών που δηµιουργήθηκε, θα έπρεπε να βελτιώσει των θέση των γυναικών 

στην εργασία, και κατά συνέπεια στην κοινωνία. Αντίθετα, όµως, παρατηρείται µεγά-

λος αριθµός γυναικών, επειδή η γενική κοινωνική θέση της παραµένει αµετάβλητη και 

η παραγωγή δεν αφορά τις γυναίκες. Την εποχή αυτή, αρχίζει η γυναίκα να µπαίνει 

στην αγορά εργασίας κάτω από κάποιες περιοριστικές συνθήκες. 

Εκτός από τις γυναίκες των δουλοπάροικων που εργάζονταν στους 

αγρούς ή έβοσκαν τα ζώα υπήρχαν και γυναίκες οι οποίες εργάζονταν στις συντε-

χνίες. Οι γυναίκες αυτές µπορεί να ήταν σύζυγοι των ανθρώπων που είχαν την συντε-

χνία και πέθαιναν, όπου έµενε η επιχείρηση στην γυναίκα. Σε πολλές πόλεις της Ευρώ-

πης, υπήρχαν κεντήστρες, γυναίκες που δούλευαν σε κλωστήρια, που ασχολούνταν 

µε την ραπτική και άλλα παρόµοια επαγγέλµατα. Εκτός όµως από αυτές τις καθαρά 

γυναικείες εργασίες, απασχολούνταν και σε διάφορες βιοτεχνίες, όπως σε εργαστήρια 
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που κατασκεύαζαν κορδόνια, σε βυρσοδεψία, σε αρτοποιία και αλλού. Στο µικρεµπό-

ριο υπήρχαν γυναίκες πωλήτριες.  Αργότερα τις συναντούµε στην  δηµοτική διοίκηση 

ως αντιγραφείς, νοσοκόµες, θυρωρούς, υπάλληλους τελωνείων και υπηρέτριες στα 

δηµόσια λουτρά. Μερικές γυναίκες απέκτησαν µονοπωλιακά δικαιώµατα στην κλω-

στοϋφαντουργία και πολλές επιδίδονταν στο λιανικό εµπόριο τροφίµων. Ορισµένες 

ασκούσαν το επάγγελµα του τοκιστή, του ενεχυροδανειστή, του πλοιοκτήτη, του προ-

µηθευτή στρατεύµατος και άλλα. Σε πολλές, όµως περιπτώσεις δεν επέτρεπαν οι δη-

µοτικές αρχές στις γυναίκες να ασχολούνται σε κάποια βιοτεχνία. Από τον 17ο αιώνα 

και ύστερα γινόταν όλο και πιο δύσκολο να εισχωρήσει µια γυναίκα στις βιοτεχνίες και 

εποµένως µπορούσαν να εργασθούν µόνο στις ελεύθερες βιοτεχνίες. Κατά την εποχή 

της φεουδαρχίας οι γυναίκες εργάζονταν όχι µόνο µέσα στα σπίτια, αλλά και σε διά-

φορες τέχνες ανάλογα µε την στάθµη της παραγωγής σε κάθε εποχή. Επίσης εργά-

ζονταν και σε πολλά επαγγέλµατα και µάλιστα µε επιτυχία, µολονότι τις περισσότερες 

φορές έφραζε τον δρόµο τους ο φθόνος του ανταγωνισµού.287 

 

2.1. Η εργασία των γυναικών στην Ευρώπη από τον 19ο αιώνα 

Στις αρχές του 19ο αιώνα η οικονοµία των περισσότερων και κυριότερων 

ευρωπαϊκών χωρών στηριζόταν σε µια ήπια µορφή εκβιοµηχάνισης, η οποία είχε επί-

κεντρο το σπίτι. ∆εν ήταν δηλαδή συνδεδεµένη µε την ύπαρξη βιοτεχνικών µονάδων ή 

εργοστασίων. Χαρακτηριστικό της γνώρισµα ήταν η ένταξη όλων των µελών της οι-

κογένειας στην εργασία, που συνήθως σχετιζόταν µε την υφαντουργία ή την νηµα-

τουργία. Οι δύο αυτοί κλάδοι ήταν και από τους πρώτους που εκβιοµηχανίστηκαν. Στο 

σηµείο αυτό η βιοµηχανική παραγωγή εντείνεται µε συνέπεια την ανάγκη για πολλά 

και φτηνά εργατικά χέρια. Η λύση βρέθηκε στην εργασία των γυναικών στα εργοστά-

σια. Αναφέρεται ότι ο αριθµός των απασχολούµενων γυναικών και παιδιών, που συ-

νήθως καταγράφονται σε ενιαία κατηγορία αποτελεί συχνά µέχρι και το 75% του συ-

νολικού αριθµού των απασχολούµενων στα εργοστάσια. Γενικά όµως η δουλειά 

αποτελούσε µια προσωρινή κατάσταση για αυτές µέχρι να παντρευτούν και να κά-

νουν οικογένεια. 

Εκτός από την υφαντουργία και την νηµατουργία, οι γυναίκες δούλευαν 

επίσης στη χηµική βιοµηχανία και σε εργοστάσια παραγωγής υγρών ή εύπλαστων 

υλών και στη βιοµηχανία τροφίµων, όπου ο αριθµός των σύνθετων στη χρήση τους 

µηχανών ήταν µικρός και όπου η διαδικασία επεξεργασίας του προϊόντος ήταν απλή. 
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Αντίθετα, ο τοµέας που περισσότερο από όλους αντιστάθηκε στην είσοδο των γυναι-

κών ήταν αναµφισβήτητα η βιοµηχανία του βιβλίου, σύµβολο του πολιτισµού και της 

αριστοκρατίας του πνεύµατος, τα οποία κατείχαν οι άντρες. 

Το πρώτο µισό του επόµενου αιώνα αρχίζει η «δεύτερη βιοµηχανική επανά-

σταση», του πετρελαίου, του αυτοκινήτου, του αεροπλάνου κ.τ.λ., ενώ παράλληλα 

κάνει την εµφάνισή του ο τριτογενής τοµέας. Η υφαντουργία δεσπόζει ακόµα και οι 

γυναίκες αποτελούν τα ¾ του δυναµικού  της  στη  παραγωγή  υφασµάτων και στη  

ραφή   ενδυµάτων. 

Γενικότερα, ο γυναικείος ενεργός πληθυσµός κατανεµόταν ως εξής: 35% 

δούλευαν στο σπίτι, 17% δούλευαν ως υπηρέτριες και 8% ως υπάλληλοι. 

Λίγο πριν τον Α’ Παγκόσµιο πόλεµο οι γυναίκες αρχίζουν να εισχωρούν και 

σε άλλα επαγγέλµατα και έτσι έχουµε τις πρώτες δασκάλες, νοσοκόµες, αρχιτέκτονες, 

δικηγόρους κ.α. Σε µερικούς τοµείς η συµµετοχή τους ήταν τόσο µεγάλη ώστε να αρ-

χίσουν να θεωρούνται «γυναικεία επαγγέλµατα». Τέτοια είναι της δακτυλογράφου, 

υπάλληλου τηλεπικοινωνιών και ταχυδροµείου κ.α. Παρ’ όλα αυτά οι µισθοί των γυ-

ναικών ήταν πάντα πολύ χαµηλότεροι από τους αντίστοιχους των αντρών288. 

Το σκηνικό αλλάζει πολύ κατά την διάρκεια του Ά Παγκόσµιου Πολέµου 

όπου οι γυναίκες αντικατέστησαν τους άντρες που είχαν επιστρατευθεί. Τα ποσοστά 

του ενεργού γυναικείου πληθυσµού έφτασαν στα ύψη (42%) και σε αυτά δε συµπερι-

λαµβάνονται οι αγρότισσες, οι οποίες επίσης αντικατέστησαν, σε µεγάλη κιόλας ανα-

λογία, τους άντρες. Συγκεκριµένα εισέρχονται στο τοµέα της µεταλλουργίας, της πο-

λεµικής βιοµηχανίας και της κατασκευής αυτοκινήτων. Χαρακτηριστικό είναι το παρά-

δειγµα της Citroen στην οποία οι γυναίκες αποτελούσαν το 60% του εργατικού δυνα-

µικού! Με την υποµονή, την σηµασία στη λεπτοµέρεια και την ευκινησία των δακτύλων 

καθηλώθηκαν µπροστά από µια µηχανή κάνοντας πάντα την ίδια κίνηση. Υπό αυτήν 

την έννοια µπορούµε να πούµε ότι οι γυναίκες ήταν οι πρώτοι ανειδίκευτοι εργάτες 

στην ιστορία της βιοµηχανίας. Τέλος, η ψαλίδα ανάµεσα στους αντρικούς και τους 

γυναικείους µισθούς µειώθηκε πολύ και από τότε άρχισε να κλείνει όλο και περισσό-

τερο. 

Κατά την µεταπολεµική περίοδο, παρά την τάση που υπήρχε να επανέλθει ο 

ρόλος της γυναίκας στα πρότυπα της αρχής του αιώνα, τις βλέπουµε να προωθού-

νται εργασιακά, αν όχι σε όλους τους τοµείς, πάντως σίγουρα στους πιο καινούργι-

ους, όπως τα µεγάλα εργοστάσια µηχανικών κατασκευών, στον τριτογενή τοµέα των 
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υπηρεσιών και τους υπάλληλους. Οι παραδοσιακοί τοµείς της γυναικείας εργασίας, 

όπως η ραπτική, η εργασία στο σπίτι και σε µικρότερο βαθµό οι έµµισθες οικιακές 

υπηρεσίες υποχωρούν σηµαντικά. Η µοδίστρα και η υπηρέτρια τείνουν να εξαφανι-

στούν. Αντίθετα, η εργάτρια έχοντας πια οριστικά εγκλιµατιστεί στη µεγάλη βιοµηχα-

νία, κάνει όλο και περισσότερο αισθητή την παρουσία της εκεί. Τέλος, ο αριθµός των 

γυναικών υπαλλήλων θα σηµειώσει σηµαντική άνοδο κατά τη µεσοπολεµική περίοδο. 

Από το 1906 ως το 1921 το ποσοστό των γυναικών υπαλλήλων στο σύνολο των ερ-

γαζοµένων γυναικών διπλασιάστηκε (από 7,9% περνάει στο 18,4%) το 1931 ο αριθµός 

τους έχει φτάσει το ένα εκατοµµύριο (200.000 περισσότερες από το 1921). Θα αυξηθεί 

επίσης ο αριθµός των γυναικών που δούλευαν στα γραφεία των εργοστασίων 

(17.000 το 1906, 130.000 το 1931), στις τράπεζες, στα υπουργεία, στις υπηρεσίες των 

ταχυδροµείων και των τηλεφώνων κ.λ.π., καθώς και ως δακτυλογράφοι και γραµµα-

τείς.  

Τα χρόνια που ακολουθούν η αύξηση του γυναικείου ενεργού πληθυσµού 

στην Ευρώπη συνεχίζεται µε υψηλό ρυθµό. Η άνοδος του συνολικού ποσοστού γυ-

ναικείας δραστηριότητας εκφράζει αυτή την τάση (το 1970 ήταν 27,7%). Ιδίως ο δηµό-

σιος τοµέας απορρόφησε µεγάλο αριθµό γυναικών. Όµως παρά την πρόσφατη 

πρόσβαση τους σε επαγγέλµατα που θεωρούνταν παραδοσιακά αντρικά, η συγκέ-

ντρωση των γυναικών σε συγκεκριµένους µόνο τοµείς δραστηριότητας είναι ακόµα 

σαφής. Στις υπηρεσίες απασχολούνται µε την ίδια αναλογία τα δύο φύλα ενώ οι γυ-

ναίκες αντιπροσωπεύουν µόλις το ¼ των µισθωτών της βιοµηχανίας. Εξακολούθη-

σαν να εγκαθίστανται στην αγορά εργασίας αλλά καταλαµβάνουν συνήθως δευτε-

ρεύουσες θέσεις απασχόλησης στους τοµείς των υπηρεσιών, ενώ η πρόσβασή τους 

σε ανώτερες θέσεις που προσφέρουν καλύτερες αποδοχές και δυνατότητες προώ-

θησης ήταν και παραµένει χαµηλή289. 

2.2. Η γυναικεία εργασία στον 20ο αιώνα 

Στην εποχή της ακµής των τάξεων των αστών, οι γυναίκες που ανήκουν 

στην τάξη αυτή και ιδιαίτερα στις πλούσιες αστικές οικογένειες δεν έκαναν ποτέ τις 

δουλειές του σπιτιού και ασχολούνταν µε τον καλλωπισµό και την επίδειξη του πλού-

του και της ευλάβειας. Στην ύπαιθρο οι γυναίκες ασχολούνταν µε τις γεωργικές εργα-

σίες. Πολλές γυναίκες εγκαταλείπουν το δικό τους σπίτι για να υπηρετήσουν τα σπίτια 

των πλουσίων. 

Κατά τα τέλη του 18ου αιώνα και στις αρχές του 19ου αιώνα έγινε η Βιοµηχα-
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νική Επανάσταση. Η εµφάνιση της ατµοµηχανής στην βιοµηχανία άλλαξε ριζικά τις 

µεθόδους και τον ρυθµό της παραγωγής σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Ανάµεσα 

στους εργάτες που εργάζονταν πλέον στην βιοµηχανία ήταν και χιλιάδες γυναίκες, 

που σε ορισµένους κλάδους, όπως κλωστήρια και υφαντουργεία, αποτελούσαν την 

πλειοψηφία. Οι γυναίκες αυτές άνηκαν στην τάξη των εργατών και των τεχνιτών. Η 

απόδοση και η αντοχή των γυναικών ήταν µικρότερη από αυτή των ανδρών, οι οποίοι 

εκτόπισαν µεγάλο αριθµό γυναικών, που ήταν αναγκασµένες να εργάζονται µε χαµη-

λότερα ηµεροµίσθια ή έµεναν εντελώς άνεργες. Με την πρόοδο της τεχνικής, επικρά-

τησε ο λεπτοµερής καταµερισµός της εργασίας, που απλούστευσε τα στάδια εργα-

σίας και έτσι έγινε δυνατό να ασχολούνται γυναίκες χωρίς καµιά εκπαίδευση. Οι γυναί-

κες σε ορισµένες εργασίες έδειχναν ιδιαίτερη ικανότητα προσαρµογής. Ο τρόπος πα-

ραγωγής που επικρατούσε τον 19ο αιώνα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του ποσο-

στού των εργαζόµενων γυναικών. Μερικές δεκαετίες αργότερα, ο αριθµός τους πα-

ρουσίασε τεράστια αύξηση στις περισσότερες βιοµηχανικώς αναπτυγµένες χώρες. 

Η αύξηση των γυναικών εργαζόµενων ήταν φυσικό αποτέλεσµα της οικο-

νοµικής εξέλιξης. Οι γυναίκες ήταν τα πιο φθηνά εργατικά χέρια, διότι η ανάγκη τις 

ωθούσε σε κάθε είδους εργασίες, όσο και χαµηλό ήταν το ηµεροµίσθιο. Έπρεπε να 

συµβάλλουν και αυτές στο εισόδηµα της οικογένειας γιατί δεν έφθανε το εισόδηµα του 

άνδρα. Σε πολύ συχνές περιπτώσεις οι γυναίκες για να εξοικονοµήσουν παραπάνω 

χρήµατα, έπαιρναν δουλεία για το σπίτι, για την οποία πληρώνονταν ακόµη πιο άθλια 

από την κανονική εργασία τους στο εργοστάσιο. Στις περισσότερες χώρες υπερτερεί 

το ποσοστό των ανειδίκευτων γυναικών που εργάζονται στις βιοµηχανίες. Σε όλες τις 

οικονοµικές κρίσεις, οι γυναίκες υπέφεραν το ίδιο µε τους άνδρες, παρόλο που πολλοί 

επιχειρηµατίες προτιµούσαν να απολύσουν άνδρες, παρά γυναίκες, γιατί οι γυναίκες 

είχαν πολύ µικρότερα ηµεροµίσθια από τους άνδρες. 

Στην διοίκηση και τα ελεύθερα επαγγέλµατα ο αριθµός των εργαζόµενων 

γυναικών ήταν πολύ µικρός. Και αυτό γιατί σε αυτούς τους κλάδους περιλαµβάνονται 

κυρίως επαγγέλµατα που προϋποθέτουν µακροχρόνια ειδική εκπαίδευση. Για να απο-

κτήσουν οι γυναίκες εκπαίδευση αγωνίσθηκαν επί δεκαετίες ολόκληρες. Μετά τον Α’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο εισχώρησε ουσιαστικά στους κλάδους αυτούς. Οι αµοιβές των 

γυναικών και σε αυτούς τους κλάδους ήταν πολύ κατώτερες από αυτές των ανδρών. 

Από την άλλη πλευρά οι γυναίκες απέκτησαν µία σχετική οικονοµική ανεξαρτησία και 

είχε ευνοϊκές επιπτώσεις στην θέση τους µέσα στην οικογένεια και την κοινωνία. Οι γυ-

ναίκες που εργάζονταν αποκτούσαν όλο και µεγαλύτερο βαθµό αυτοπεποίθησης και 
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ανεξαρτησίας290. 

Οι µεγάλες οικονοµικές δυσχέρειες, που αντιµετωπίζουν οι οικογένειες των 

κατώτερων τάξεων, αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για την µόρφωση και ειδίκευση της 

γυναίκας των λαϊκών στρωµάτων της κοινωνίας. Οι προκαταλήψεις που υπήρχαν 

σχετικά µε το θέµα της µόρφωσης των γυναικών, είχαν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις 

στις γυναίκες ανεξάρτητα από το κοινωνικό στρώµα στο οποίο άνηκαν. Με τις συν-

θήκες αυτές, οι γυναίκες δεν είχαν τις δυνατότητες να καταλάβουν ανώτερες θέσεις 

και να ασκήσουν σοβαρά επαγγέλµατα, γεγονός που θα τους τόνωνε το ηθικό και 

θα τους δυνάµωνε την εµπιστοσύνη στον εαυτό τους. Μέσα στην αστική κοινωνία η 

κοινωνική θέση της γυναίκας καθορίζεται κυρίως από την κοινωνική θέση του άνδρα. 

Η επαγγελµατική απασχόληση της γυναίκας µε την εξαντλητική εργασία και την µικρή 

αµοιβή της, είχε σαν αποτέλεσµα αντί να βοηθάει τον εαυτό της και την οικογένειας 

της, να καταστρέφει την υγεία της µε πολύ άσχηµες συνέπειες για την ίδια και κατ’ επέ-

κταση την οικογένειας της. 

Τα κίνητρα για την επαγγελµατική απασχόληση της γυναίκας ήταν οι ανά-

γκες για επιβίωση και την εξασφάλιση ενός καλύτερου βιοτικού επιπέδου. Η γυναίκα 

συνειδητοποιούσε όλο και πιο πολύ, ότι η εργασία ήταν εκείνη που όχι µόνο θα της 

εξασφάλιζε τα µέσα για την αντιµετώπιση των ατοµικών και οικογενειακών αναγκών, 

αλλά θα την έκανε ανεξάρτητη και ισότιµη µε τον άνδρα µέσα στην κοινωνία. Τα κίνη-

τρα θα έπρεπε να συνδυάζονται µε κατάλληλες συνθήκες σε κάθε χώρα, που θα ευ-

νοούσαν την επαγγελµατική απασχόληση των γυναικών  

Στον δυτικό κόσµο, η προσφορά και η ζήτηση των εργατικών χεριών καθο-

ρίζεται από τον βαθµό της οικονοµικής ανάπτυξης κάθε συγκεκριµένης χώρας µε 

διάφορες και αντιτιθέµενες πολλές φορές τάσεις. Η µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη δη-

µιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την συµµετοχή της γυναίκας στην κοινωνική και πα-

ραγωγική εργασία και την επαγγελµατική της απασχόληση. Η οικονοµική ανάπτυξη 

και η συµµετοχή των γυναικών στην εργασία ικανοποιούν, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο 

βαθµό, τις ατοµικές και οικογενειακές ανάγκες αυτές οι οποίες ωθούν την γυναίκα 

στην εργασία. Σε περιόδους οικονοµικών κρίσεων η πίεση αυτή είναι µεγάλη. Η οικο-

νοµική ανάπτυξη και αντικατάσταση της χειρωνακτικής εργασίας από την µηχανική 

έχει πολλές φορές αρνητική επίδραση στην ζήτηση της εργασίας. 

Στον σοσιαλιστικό κόσµο, η οικονοµική ανάπτυξη παίζει σηµαντικό ρόλο, 

αναφορικά µε την συµµετοχή της γυναίκας στην εργασία. Η σοσιαλιστική κοινωνία 

                                                           
290ΠΕΤΡΑΚΗ Α. 2004. «Η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και οι διαφορές στις αµοιβές των δύο φύλων», εκδόσεις Οδυσσέας, σ. 20-22 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

έχει διαφορετικό οικονοµικό υπόβαθρο από την αστική και δεν µαστίζεται από κρίσεις. 

Στην κοινωνία παρατηρείται ένα είδος λατρείας προς την εργασία και προάγεται από 

την αντίληψη ότι η θέση του κάθε ατόµου στην κοινωνία, είτε άνδρας, είτε γυναίκα, 

καθορίζεται βασικά από την συµµετοχή του στην κοινωνική παραγωγική εργασία και 

στην κοινωνική ζωή γενικότερα291. 

Στην πορεία της κοινωνικής εξέλιξης και ιδιαίτερα από τον Α’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο, η εκµετάλλευση των γυναικών εργατριών και η άνιση κατανοµή της γυναι-

κείας εργασίας στους διάφορους κλάδους της επαγγελµατικής δραστηριότητας 

παίρνουν εξαιρετική οξύτητα. Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής οι γυναίκες εργα-

ζόµενες ήταν το 15,8% στην βιοµηχανία το 1870 και το 1947 το 26,1%. Η µάζα των ερ-

γατριών συγκεντρώθηκε ιδιαίτερα στους κλάδους των ανειδίκευτων επαγγελµάτων 

καθώς και στους τοµείς του υπαλληλικού προσωπικού. Στην Αγγλία λίγο πριν τον Β’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο, δηλαδή από το 1939 έως το 1945, οι γυναίκες που εργάζονταν ως 

εργάτριες και υπάλληλοι βιοµηχανιών ήταν το 27% του συνολικού εργατικού δυναµι-

κού. Και από αυτές πάνω από το 80% ασχολούνταν και µε οικιακές εργασίες. Στην 

Γαλλία την ίδια περίπου περίοδο οι γυναίκες που εργάζονταν ως υπάλληλοι και εργά-

τριες αποτελούσαν το 27% του εργατικού δυναµικού και οι µισές από αυτές έκαναν τις 

οικιακές τους εργασίες. 

Μερικοί κλάδοι της οικονοµίας παρουσιάζουν την τάση να µένουν έξω από 

την εκβιοµηχάνιση και να διατηρούν την ανθρώπινη ενέργεια σαν κινητήριο δύναµη 

του εργαλείου ή της µηχανής. Οι συνθήκες των εργαζοµένων γυναικών στις βιοµηχα-

νίες δεν ήταν καλές αρχικά σε πολλές χώρες του κόσµου όπου είχε αναπτυχθεί η βιο-

µηχανία. Στις αστικές οικονοµίες προτάθηκαν τρεις µέθοδοι για την βελτίωση των 

συνθηκών για τις εργαζόµενες γυναίκες. Η πρώτη ήταν να οργανωθούν σωµατεία, η 

δεύτερη ήταν η υπόσχεση για ίση αµοιβή (υποστηρίχθηκε στις περισσότερες χώρες 

από τις κυβερνήσεις) και τρίτον ότι ο εργαζόµενος είχε την ελευθερία να επιλέξει το 

επάγγελµα του. Και οι τρεις µέθοδοι συνάντησαν δυσκολίες από όλες τις πλευρές και 

δεν πραγµατοποιήθηκαν πλήρως στις αρχές και τα µέσα του 20ου αιώνα292. 

 

3. Η απασχόληση της γυναίκας στην Ελλάδα µετά τη σύσταση του νέου Ελληνικού 

κράτους 

Μετά τη σύσταση του νέου Ελληνικού κράτους, η οικονοµία διατηρεί τον 

αγροτικό της χαρακτήρα για αρκετά χρόνια. Ο πληθυσµός της είναι µοιρασµένος 
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στις επαρχιακές περιοχές και δεν υπάρχουν µεγάλα αστικά κέντρα (ενδεικτικά αναφέ-

ρουµε ότι το 1889 ο αριθµός των πόλεων που είχαν πληθυσµό 10.000-20.000 κατοί-

κους, ήταν µόλις δύο). Η οργάνωση της γεωργικής παραγωγής στηριζόταν κυρίως 

στη δραστηριότητα των µικρών οικογενειακών µονάδων µε την συµµετοχή όλων των 

µελών της οικογένειας, στον µικρό κλήρο και στη χαµηλά ή ανύπαρκτη εκµηχάνιση. Η 

βιοµηχανική και η βιοτεχνική δραστηριότητα ήταν ακόµα σε πολύ πρώιµα στάδια. Σε 

όλη τη χώρα λειτουργούσαν µόνο 22 ατµοκίνητα εργοστάσια το 1867 τα οποία απα-

σχολούσαν ένα πολύ µικρό µέρος του εργατικού δυναµικού. Ένας άλλος τοµέας που 

απασχολούσε µεγάλο αριθµό εργαζοµένων ήταν το εµπόριο. Για την ακρίβεια η δρα-

στηριότητα αυτή είχε το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολούµενων σε σχέση µε τις υπό-

λοιπες του τριτογενή τοµέα. 

Το 1922 η κατάσταση αρχίζει να διαφοροποιείται µε τον καθορισµό των µό-

νιµων πλέον γεωγραφικών συνόρων της χώρας (µε εξαίρεση τα ∆ωδεκάνησα). Οι πιο 

σηµαντικές αλλαγές αυτής της περιόδου όσον αφορά στις εξελίξεις στο χώρο της ερ-

γασίας, έγιναν στον τοµέα της βιοµηχανίας, ο οποίος σηµείωσε αξιόλογη ανάπτυξη 

και έχουµε την δηµιουργία αστικών κέντρων στα οποία δραστηριοποιούνταν µικρές 

µονάδες χαµηλής παραγωγικότητας. Αυτή η αλλαγή δεν σηµαίνει βέβαια ότι η Ελλάδα 

έγινε βιοµηχανική χώρα. Η οικογενειακή επιχείρηση παραµένει, για µεγάλο διάστηµα, ο 

πυρήνας της βιοµηχανίας. 

Η περίοδος που ακολούθησε µετά την Μικρασιατική καταστροφή εντατικο-

ποίησε τις τάσεις που ευνοούσαν την βιοµηχανική ανάπτυξη και διαµόρφωση της 

ιδιάζουσας διάρθρωσής της: λιγοστές µεγάλες, σχεδόν µονοπωλιακές επιχειρήσεις µε 

σύγχρονη παραγωγική διαδικασία µέσα σε µια πληθώρα µικρών οικογενειακών µο-

νάδων µε χαµηλή παραγωγικότητα που κινούνταν στα όρια της επιβίωσης. 

Ο δεύτερος Παγκόσµιος πόλεµος και ο εµφύλιος που τον ακολούθησε 

επέφεραν µια µακροχρόνια στασιµότητα στην οικονοµική εξέλιξη της χώρας καθώς 

και καταστροφές στον υλικό πλούτο της. Μετά τον πόλεµο ένας µεγάλος όγκος κε-

φαλαίων, από το εξωτερικό, διοχετεύτηκε στη ναυτιλία, στον τουρισµό, στις υπηρεσίες 

και λιγότερο στη βιοµηχανία. Ο τριτογενής τοµέας, ήδη υπερανεπτυγµένος για το 

στάδιο ανάπτυξης της χώρας, συνέχισε να διογκώνεται και να γίνεται πόλος έλξης του 

πληθυσµού στα αστικά κέντρα. 

Όσον αφορά την γυναικεία απασχόληση τη περίοδο που εξετάζουµε µπο-

ρούµε να πούµε ότι καθορίστηκε από τον ιδιαίτερο αγροτικό χαρακτήρα της ελληνικής 

οικονοµίας για µακρότατο χρονικό διάστηµα. Σ’ αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι η 
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τεχνολογική πρόοδος δεν είχε κάνει ακόµα αισθητή την παρουσία της στην αγροτική 

παραγωγική διαδικασία που ήταν εντάσεως εργασίας. Το µεγαλύτερο µέρος των γυ-

ναικών στην ύπαιθρο απασχολούνταν στην οικογενειακή εκµετάλλευση. Οι απογρα-

φές του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της εποχής εκείνης τις αγνοούν τελείως γιατί 

µέχρι το 1907, όταν αρχίζει η κατά φύλο ταξινόµηση, και µετά, ο αριθµός των οικονο-

µικά ενεργών γυναικών παρουσιάζεται πολύ µειωµένος. Αναφέρεται ότι στη γεωργία 

απασχολούνταν 252.360 άντρες και µόλις 5.172 γυναίκες. Η εργασία βέβαια αυτή των 

γυναικών ήταν «βοηθητική» δηλαδή άµισθη. 

Από το 1961 ως το 1971 παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση 11,7% στον 

γυναικείο οικονοµικά ενεργό πληθυσµό των αστικών περιοχών. Το αντίστοιχο ποσο-

στό για τους άντρες ήταν 9,5%. Γενικά τα χρόνια αυτά βλέπουµε µια αύξηση της συµ-

µετοχής της γυναίκας σε µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις στον δηµόσιο και στον ιδιω-

τικό τοµέα και στο κλάδο των υπηρεσιών (τράπεζες, ασφάλειες, κ.τ.λ.) 

Εντυπωσιακός είναι ο αριθµός των γυναικών που εργάζονται για δικό τους 

λογαριασµό: 133.430 το 1971 ή το 14,7% του συνόλου των οικονοµικά ενεργών γυναι-

κών. Ένα σηµαντικό ποσοστό αυτών των γυναικών (22,6% το 1971) απασχολούνταν 

στη βιοµηχανία – βιοτεχνία, ενώ ένα επίσης σηµαντικό ποσοστό (23%) άνηκε στο 

κλάδο των υπηρεσιών. 

Ο µοναδικός κλάδος στον οποίο η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών 

είναι ελάχιστη, είναι ο κλάδος της βιοµηχανίας. Γενικά στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ 

µια βιοµηχανική έκρηξη παρόµοια µε άλλες χώρες της Ευρώπης, που να απαιτεί µια 

µεγάλη µάζα διαθέσιµης εργατικής δύναµης. Η εργασία των γυναικών στη βιοµηχανία 

ήταν βοηθητική και αρκετά χαµηλόµισθη. Μετά τον Β’ Παγκόσµιο πόλεµο η συµµετοχή 

αυτή αυξάνεται κυρίως στις βιοµηχανίες χαρτιού και καπνού. 

Το καθεστώς της ανισότητας εξακολουθούσε να διατηρείται µέχρι τα µέσα 

της δεκαετίας του ’70. Οι διακρίσεις φύλου ήταν µέχρι τότε γενικά αποδεκτές και θεω-

ρούνταν αυτονόητες. Έντονα ανασταλτικός παράγοντας για την προώθηση της ισό-

τητας σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής ζωής ήταν το χρονικό διάστηµα 1967-1974. 

Η µεγάλη αλλαγή για τις γυναίκες του τόπου µας έρχεται στα 1975, αµέσως 

µετά την πτώση της δικτατορίας. Είναι η εποχή που, ενώ η κοινωνία εξακολουθεί στην 

ουσία να είναι συντηρητική και ενώ διατηρείται το κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα που 

ίσχυε και πριν από την εγκαθίδρυση του δικτατορικού καθεστώτος, η χώρα µας, για 

λόγους «εναρµόνισης» µε τον ευρωπαϊκό χώρο και µε την προοπτική της εισόδου της 

στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ), προσαρµόζεται αργά µε την ισότητα 
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των φύλων. 

Φτάνοντας στην εξεταζόµενη περίοδο (δεκαετία ’80 και έπειτα), θα αναφερ-

θούµε πιο διεξοδικά στο θέµα της ανεργίας και της απασχόλησης των γυναικών. Αυτή 

την περίοδο, η στατιστική πληροφόρηση είναι αρκετά πλήρης. Έτσι θα αναφερόµαστε 

και θα σχολιάζουµε την εξέλιξη του θέµατος µε βάση τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία 

και τους πίνακες. Πριν όµως, θα ήταν ενδιαφέρον να δούµε το θεσµικό πλαίσιο που 

αφορά στην γυναικεία απασχόληση293. 

 

4. Γυναικεία εργασία στην Ελλάδα στον 20ο και τον 21ο αιώνα 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, η εργασία της γυναίκας διαχωρίζονταν σε δύο 

κατηγορίες: στις ειδικευµένες εργάτριες και τις ανειδίκευτες. Στην ειδικευµένη εργασία 

συναντάµε τις τεχνίτριες. Οι τεχνίτριες εργάζονταν αποκλειστικά στην βιοτεχνία των εν-

δυµάτων όπως ράπτριες κόπτριες και άλλα. Πολλές φορές εργάζονταν ως ανεξάρτη-

τες επαγγελµατίες ή ήταν ιδιοκτήτριες βιοτεχνιών. Μία άλλη κατηγορία γυναικών στην 

ειδικευµένη εργασία είναι οι ειδικευµένες εργάτριες οι οποίες απασχολούνταν κυρίως 

στην κλωστοϋφαντουργία. Η κύρια απασχόληση τους ήταν εργάτριες µηχανηµάτων. 

Οι µισθοί τους διαµορφώνονταν µε βάση την απόδοσή τους στην εργασία και όχι 

στο χρόνο εργασίας. 

Οι ανειδίκευτες εργάτριες βρίσκονται στην µειονεκτικότερη θέση από τις 

προηγούµενες γυναίκες, διότι η πλειοψηφία τους αποτελεί την εξαρτηµένη γυναικεία 

εργασία. Οι συγκεκριµένες εργάτριες χρησιµοποιούνταν ως βοηθοί στην κλωστοϋ-

φαντουργία, την βυρσοδεψία, την χαρτοποιία και την χηµική βιοµηχανία. Τα προνόµιά 

τους είναι λιγότερα και εργάζονται για να βοηθήσουν οικονοµικά την οικογένειά τους. 

Το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών στις εργασίες της αγροτικής πα-

ραγωγής εξαρτάται από το βαθµό της οικονοµικής ανάπτυξης και τον χαρακτήρα της 

κάθε χώρας. Όσο λιγότερο αναπτυγµένες είναι οι χώρες αυτές τόσο πιο πολλές γυ-

ναίκες παίρνουν µέρος στις αγροτικές εργασίες. Η κατάσταση της αγρότισσας δεν 

ήταν η καλύτερη. Η σκληρή και άχαρη καθηµερινή εργασία γέρναγε τις γυναίκες 

αγρότισσες πρόωρα. Παράλληλα µε τις δουλειές του σπιτιού, την φροντίδα των παι-

διών και τις εργασίες στα χωράφια, δεν της έµενε χρόνος να ξεκουραστεί. Στην Ελ-

λάδα το 1961, το σύνολο των εργαζοµένων στην γεωργία και την κτηνοτροφία ήταν 

1.950.000 εκ των οποίων οι 769.400 ήταν γυναίκες.294 

Η επαγγελµατική απασχόληση των γυναικών σε εργασίες εκτός του οικια-

                                                           
293 ΠΕΤΡΑΚΗ Α. 2004. «Η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και οι διαφορές στις αµοιβές των δύο φύλων», εκδόσεις Οδυσσέας, σ. 34-37 
294ΠΕΤΡΑΚΗ Α. 2004. «Η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και οι διαφορές στις αµοιβές των δύο φύλων», εκδόσεις Οδυσσέας, σ. 38-39 
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κού χώρου προϋποθέτουν κάποια στοιχεία τα οποία στρέφονται προς το συµφέρον 

των γυναικών και της οικογένειάς της και κατ’ επέκταση προς το συµφέρον της Εθνι-

κής Οικονοµίας. Στην Ελλάδα από την εποχή της δεκαετίας του 1960, έχουν θεσπιστεί 

νοµοθετικές διατάξεις για την προστασία της γυναίκας στην εργασία. Πιο συγκεκρι-

µένα, δηµιουργήθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την προστασία των εργαζο-

µένων γενικότερα, όπως την πρόληψη ατυχηµάτων, την διαφύλαξη της υγείας των 

εργαζοµένων στο χώρο εργασίας και άλλα. Βασικές προϋποθέσεις για την γυναικεία 

εργασία από την πλευρά του κράτους, ήταν η προστασία των εγκύων γυναικών, των 

µητέρων µε µικρά παιδιά. Επίσης προστατεύονταν µε τις νοµοθετικές διατάξεις της 

εποχής, οι οποίες απαγόρευαν την απασχόληση των γυναικών σε εργασίες και σε 

χώρους οι οποίοι ήταν πολλές φορές ακατάλληλοι. Το κράτος προστατεύει την γυ-

ναίκα στο χώρο εργασίας της, καθιερώνοντας έτσι ευνοϊκές συνθήκες που βοηθού-

σαν στην καλύτερη απόδοση της στην εργασία. 

Επιπλέον, οι προκαταλήψεις την εποχή που αναφερόµαστε ήταν έντονες 

στον εργασιακό χώρο. Αυτό γινόταν, διότι οι εργοδότες προκειµένου να αυξήσουν το 

εισόδηµά τους, προσλάµβαναν γυναίκες στις εργασίες τους µε πολύ χαµηλά ηµερο-

µίσθια και µε τους χειρότερους όρους εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την γυναι-

κεία εκµετάλλευση, η οποία είναι έντονη σε κάποιες περιπτώσεις. Η καταπολέµηση των 

προκαταλήψεων για την γυναικεία εργασία έγιναν σιγά – σιγά µε την καταχώρηση 

νοµοθετικών ρυθµίσεων για την ισότητα των δικαιωµάτων των γυναικών. Η εποχή του 

1960, ήταν σχετικά δύσκολη, αφού δεν έχει δοθεί οριστική λύση στο πρόβληµα της γυ-

ναικείας απασχόλησης, διότι το µορφωτικό επίπεδο της γυναίκας ήταν ιδιαίτερα χα-

µηλό, δεν υπάρχει εκπαίδευση και ειδίκευση, ώστε να µπορούν να εργασθούν σε 

όλους τους τοµείς της παραγωγικής κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας295. 

Από την δεκαετία του 1970 έως τις αρχές του 1980 οι γυναίκες στο µεγαλύ-

τερο ποσοστό τους ασχολούνταν µε την γεωργία, την αλιεία και την κτηνοτροφία κα-

θώς και την µεταποίηση. Από την δεκαετία του 1970 και έπειτα, η γυναίκα άρχισε να 

διεκδικεί ενεργά πλέον, µία ισότιµη θέση στην αγορά εργασία µε αυτή του άνδρα. Άρ-

χισαν να έχουν απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο και µάλιστα µε αξιώσεις. 

Στον τριτογενή τοµέα το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται αυξάνεται 

µε την πάροδο των χρόνων. Από το 1974 και κατά την διάρκεια όλης της δεκαετίας 

µέχρι και το 1984, φαίνεται η εντυπωσιακή άνοδος των γυναικών σε όλους τους τοµείς 

της απασχόλησης και σε όλες τις ηλικίες. Στις ηλικίες από 25 – 29 ετών, πάνω του 50% 

                                                           
295 ΠΕΤΡΑΚΗ Α. 2004. «Η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και οι διαφορές στις αµοιβές των δύο φύλων», εκδόσεις Οδυσσέας σ. 40 
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των γυναικών συµµετέχουν στο εργατικό δυναµικό στα αστικά και τα ηµιαστικά κέντρα 

της χώρας.  Το µισό ποσοστό των γυναικών είναι οικονοµικά ενεργές από την ηλικία 

των 30 µέχρι την ηλικία των 34 ετών296. 

Την συγκεκριµένη εποχή, παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των γυναι-

κών που παρακολουθούν ανώτατες σχολές, που παρατείνουν την ένταξη των γυναι-

κών στο εργατικό δυναµικό. Με την αύξηση του µορφωτικού επιπέδου των γυναικών 

αλλάζει ποιοτικά η ζήτηση της εργασίας. Η Ελλάδα, δεν µπορεί να συγκριθεί µε άλλες 

χώρες, διότι οι περισσότερες από αυτές έχουν αυξηµένο εργατικό δυναµικό σε όλες τις 

ηλικίες, σε όλους τους κλάδους και όλους τους τοµείς της εργασίας. 

Μπορεί όµως η γυναίκα να εντάσσεται ενεργά στο εργατικό δυναµικό της 

Ελλάδος κατά την περίοδο αυτή αλλά δεν παύουν να υπάρχουν οι διακρίσεις στην 

αγορά εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι οι γυναίκες αµείβονταν συγκριτικά µε 

τους άνδρες λιγότερο. Ακόµη, η εξεύρεση εργασίας ήταν πιο δύσκολη για τις γυναίκες 

από ότι για τους άνδρες, σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης έχαναν πιο συχνά την ερ-

γασία τους και κατά την περίοδο της µητρότητας µαστίζονταν από εργασία, κάτι που 

δεν συνέβαινε στον ανδρικό πληθυσµό που εργάζονταν τότε. 

Από την δεκαετία του 1980 και µετά, το γυναικείο εργατικό δυναµικό αρχίζει 

και εντάσσεται οµαδικά στην αγορά εργασίας. Ένα µεγάλο ποσοστό των γυναικών, 

εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση ανεργίας και ένα άλλο ποσοστό εναλλάσσει 

την εργασία µε την ανεργία, αλλά και το µειωµένο ωράριο στην απασχόληση. Πολλές 

από τις γυναίκες που εργάζονται, απασχολούνται στην οικογενειακή επιχείρηση. Οι 

γυναίκες πλέον, δεν αρκούνται στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αρχίζουν όλο και πε-

ρισσότερες να συµµετέχουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και το µορφωτικό τους επί-

πεδο αυξάνεται µε την πάροδο των χρόνων. Αρχίζει να γίνεται συνειδητό από τον γυ-

ναικείο πληθυσµό ότι η µόρφωση είναι ένα εφόδιο που δηµιουργεί «άνοιγµα» για την 

αγορά της εργασίας297. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έπειτα, ένα πολύ µεγάλο ποσοστό 

γυναικών, των οποίων το µορφωτικό τους επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό, εντάσσονται 

µε πολύ καλές συνθήκες στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες στα τέλη του 20ου αιώνα, 

θεωρούν τις σπουδές και γενικότερα την µόρφωση, ως την βασικότερη προϋπόθεση 

για την ένταξή τους στο εργατικό δυναµικό και την αγορά εργασίας. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα την εκτόπιση από ορισµένους κλάδους και επαγγέλµατα του ανδρικού 

εργατικού δυναµικού. Η αύξηση του εργατικού δυναµικού οφείλεται στην είσοδο των 
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γυναικών στην απασχόληση καθώς και στην επιµήκυνση του χρόνου παραµονής 

των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Στις αρχές του 21ου αιώνα, τα δεδοµένα γίνονται όλο και πιο σύνθετα, αφού 

η γυναίκα έχει µπει αποφασιστικά στην αγορά εργασίας και διεκδικεί δικαιώµατα που 

µέχρι και πριν κάποιες δεκαετίες ήταν αδύνατο να διεκδικήσουν. Με την πάροδο των 

χρόνων και την εξέλιξη της κοινωνίας οι γυναίκα χρειάζεται αυτονοµία κινήσεων και 

ελευθερία στην αγορά εργασίας. Η επαγγελµατική καταξίωση της γυναίκας είναι 

πλέον φαινόµενο υπαρκτό και ο µύθος ότι η γυναίκα είναι µόνο για να συµβάλλει 

στην οικογένεια και την ανατροφή των παιδιών έχει καταρριφθεί στο µεγαλύτερο µέ-

ρος του298. 

 

5. Εµπειρικές έρευνες για την Ελλάδα 

Στην Ελλάδα οι έρευνες για την γυναικεία απασχόληση είναι λιγοστές. Αυτό 

συµβαίνει γιατί δεν έχουν εντοπιστεί όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την γυναικεία 

απασχόληση στην Ελλάδα. 

Μία από τις παλαιότερες έρευνες που διεξήχθησαν στον Ελλαδικό χώρο εί-

ναι αυτή στις αρχές της δεκαετίας του 80’ από τον Βουτυρά. Η έρευνα αυτή έγινε σε 

εργοστάσιο στο οποίο οι εργαζόµενοι ήταν µόνο γυναίκες. Από τις 100 γυναίκες στις 

οποίες έγινε η έρευνα µόνο οι 8 απάντησαν στα ερωτηµατολόγια που τους διανεµή-

θηκαν. Οι παράγοντες που εξετάσθηκαν ήταν το ενδιαφέρον των γυναικών για την 

δουλειά τους, οι ικανότητες που διαθέτουν, ο κοινωνικός τους αντίκτυπος από την ερ-

γασία τους, η κόπωση από την δουλειά τους στο εργοστάσιο και αν είχαν ευκαιρίες 

για προαγωγή. Από την συγκεκριµένη έρευνα έγινε γνωστό ότι σε σχέση µε τους άν-

δρες, οι γυναίκες δεν προάγονται σε καλύτερες θέσεις. Οι περισσότερες γυναίκες εν-

διαφέρονται να συνεχίσουν να δουλεύουν όταν δεν υπάρχει οικονοµική ανάγκη από 

ότι οι άνδρες εργαζόµενοι. Επιπλέον συµπέρασµα είναι ότι η κοινωνικοπολιτική συµµε-

τοχή των γυναικών, την εποχή που έγινε η έρευνα, υστερεί. Τέλος το πιο σηµαντικό 

συµπέρασµα ήταν ότι οι γυναίκες που ερωτήθηκαν αδιαφόρησαν να απαντήσουν, 

και διακατέχονταν από πνεύµα σκεπτικισµού και οκνηρίας. 

Άλλη µία έρευνα έγινε στην Ελλάδα από το 1981 έως το 1991. Η έρευνα διε-

ξήχθη από την ΕΣΥΕ, την EUROSTAT, τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης και τον ∆ιεθνή Οργανισµό Εργασίας. Στην διεξαγωγή της έρευνα βοήθησε 

το γεγονός ότι ήταν ήδη γνωστό η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργα-

                                                           
298 ΠΕΤΡΑΚΗ Α. 2004. «Η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και οι διαφορές στις αµοιβές των δύο φύλων», εκδόσεις Οδυσσέας σ. 42 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

τικό δυναµικό, η αύξηση της απασχόλησης, η µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών 

στον τριτογενή τοµέα, η µείωση της απασχόλησης στον τοµέα της γεωργίας, η βελτί-

ωση του βιοτικού επιπέδου εκπαίδευσης των οικονοµικά ενεργών γυναικών, η αύξηση 

της απασχόλησης των γυναικών σε όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες µε αυξητικούς 

ρυθµούς από τους άνδρες (επιστήµονες, ελεύθεροι επαγγελµατίες), τα ποσοστά 

απασχόλησης και ανεργίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και ήταν επιπλέον 

γνωστά τα ποσοστά απασχόλησης κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας, 

κατά θέση στο επάγγελµα, κατά φύλο, κατά µέσο όρο αριθµό εργασιακών ωρών και 

κατά ατοµικά επαγγέλµατα. Οι παράγοντες που εξετάσθηκαν ήταν πρωταρχικά, οι 

υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης σε συνδυασµό µε τις δηµογραφικές εξελίξεις των πληθυ-

σµών και τις εξελίξεις των ηθών και των νοοτροπιών. Επιπλέον, εξετάσθηκαν η κατάρ-

τιση, η επιµόρφωση, τα κοινωνικά στερεότυπα και η αύξηση των οικονοµικών και τε-

χνολογικών αλλαγών. Αποτέλεσµα της έρευνας αυτής, ήταν η αύξηση του ποσοστού 

συµµετοχής των γυναικών στην εργασία αν και τα ποσοστά σε σχέση µε αυτά των 

ανδρών ήταν χαµηλότερα. Επιπλέον συµπεράσµατα που έγιναν γνωστά από την 

έρευνα ήταν, η αύξηση του µορφωτικού επιπέδου των γυναικών και η διάκριση των 

γυναικών στην επαγγελµατική κατάρτιση που αφορούν στον προσανατολισµό και 

στην επιλογή των παραδοσιακά «γυναικείων» ειδικοτήτων. Τέλος, έχουµε την αύξηση 

της συµµετοχής των γυναικών στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και του γενικότερου 

ενδιαφέροντος για την µόρφωση. 

Μία από τις πιο πρόσφατες έρευνα που έγιναν στον Ελλαδικό χώρο για την 

γυναικεία εργασία ήταν της Παπαπέτρου το 1999 για την Ελλάδα. Οι παράγοντες που 

εξετάσθηκαν ήταν οι γυναίκες ως εργατικό δυναµικό το οποίο είναι αυξηµένο σε 

σχέση µε το παρελθόν, αλλά πολύ χαµηλότερο σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και το ποσοστό των ανδρών στην Ελλάδα. Ακόµη η αυξηµένη ανεργία σε σχέση µε 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και το χαµηλότερο ποσοστό της ανδρικής ανεργίας σε σχέση 

µε τις γυναίκες. Επιπρόσθετο χαρακτηριστικό είναι η αυξηµένη ανεργία στις απόφοιτες 

του λυκείου και µικρότερο ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες πτυχιούχους ανωτάτων 

σχολών. Επιπλέον, ο βαθµός ενσωµάτωσης των γυναικών στην αγορά εργασίας εί-

ναι µικρότερος από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλεονέκτηµα των γυ-

ναικών που έχουν οικογένεια και παιδιά είναι ότι συνδυάζουν την εργασία µε τις ανά-

γκες της οικογένειας, όταν δεν υπάρχει η οικονοµική δυνατότητα φροντίδας από άλ-

λους φορείς. Από την άλλη πλευρά, το µειονέκτηµα αυτής της κατηγορίας γυναικών 

είναι ότι έχουν χαµηλές αµοιβές από την εργασία τους. Ο λόγος των αµοιβών των γυ-
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ναικών προς των ανδρών είναι µεγαλύτερος στην Ελλάδα από ότι στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και αυτό λόγω του χαµηλού ποσοστού συµµετοχής των γυναικών στην 

αγορά εργασίας. Τελευταίος παράγοντας είναι ότι στην Ελλάδα είναι περιορισµένες οι 

µισθολογικές διαφορές ανάµεσα στις γυναίκες και τους άνδρες διότι είναι µικρό το 

ποσοστό των γυναικών στην εργασία, αλλά αυτές οι γυναίκες έχουν υψηλό επίπεδο 

µόρφωσης. Το αντίθετο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι ικανότητες των εργαζοµέ-

νων, οι κοινωνικοί παράγοντες που διαχωρίζουν τα επαγγέλµατα από το φύλο (άν-

δρας, γυναίκα). Ακόµη εξετάσθηκαν τα προσωπικά χαρακτηριστικά, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο (εκπαίδευση), τον τοµέα απασχόλησης, το επάγγελµα, τον τόπο εργασίας, 

την εργατική εµπειρία που αυξάνει τις αποδοχές της γυναίκας και την οικογενειακή κα-

τάσταση. Τα συµπεράσµατα που διεξήχθησαν είναι ότι τα ποσοστά συµµετοχής των 

γυναικών στην Ελλάδα είναι χαµηλά και το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι 

υψηλό. Τα ποσοστά απασχόλησης και συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυνα-

µικό αυξάνονται µε την αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης των γυναικών. Επιπλέον η 

ενσωµάτωση των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι µικρή και το ποσοστό απα-

σχόλησης των γυναικών υστερεί έναντι του ποσοστού απασχόλησης των ανδρών. 

Ακόµη το ποσοστό των γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι µεγαλύτερο από 

των ανδρών στην Ελλάδα και οι αµοιβές των ανδρών είναι µεγαλύτερες από αυτές 

των γυναικών. Τελευταίο συµπέρασµα είναι ότι οι γυναίκες αµείβονται λιγότερο επειδή 

είναι «γυναίκες» και όχι γιατί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ανθρώπινου κεφα-

λαίου299. 

 

 

6. Εµπειρικές έρευνες για την Ευρώπη 

Στη Πολωνία διεξήχθη έρευνα για την γυναικεία απασχόληση και εξέταζε 

τους τύπους µόρφωσης που επιτρέπουν την γυναίκα να συνδυάζει την πλήρη απα-

σχόληση µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Ενδιαφέρον χαρακτηριστικό το οποίο συ-

ναντάµε συχνά σε έρευνες και χρησιµοποιήθηκε και στη συγκεκριµένη είναι οι ίσες ερ-

γασιακές ευκαιρίες για τους άνδρες και τις γυναίκες. Ακόµη χαρακτηριστικά της 

έρευνα είναι η προστασία των γυναικών από τις βαριές δουλειές και η ύπαρξη στερε-

οτύπων για τις γυναίκες, που επικαλούνται την έλλειψη αρχηγικότητας και οργανωσι-

µότητας από την πλευρά των γυναικών. Οι παράγοντες που εξετάσθηκαν είναι η 
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µόρφωση των γυναικών, η ισότητα των δύο φύλων (µε την ευρεία έννοια) και το προ-

σόν της ηγετικής ικανότητας. Ως συµπέρασµα της έρευνα είναι ότι οι γυναίκες απο-

φεύγουν να εργάζονται σε παραδοσιακά ανδρικά επαγγέλµατα και έχουν ελάχιστες 

προσδοκίες ότι θα πετύχουν σε αυτά. Επιπλέον το οικογενειακό εισόδηµα έχει αυξηθεί 

καθώς οι γυναίκες εργάζονται και είναι υπεύθυνες για την οικογένεια. Στην Πολωνία, 

παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των εργαζόµενων γυναικών και ότι οι γυναίκες 

συγκεντρώνουν περισσότερα πλεονεκτήµατα για να ηγηθούν σε µία εργασία από ότι 

οι άνδρες εργαζόµενοι. 

Στην Τουρκία, έγινε µία έρευνα µε την µέθοδο των συνεντεύξεων σε γυναί-

κες οι οποίες εργάζονται στην χώρα όπου οι συνθήκες για τις γυναίκες είναι µειονεκτι-

κές και επιπλέον οι χώρα συγκαταλέγεται στις τριτοκοσµικές. Οι παράγοντες που εξε-

τάσθηκαν στην συγκεκριµένη έρευνα είναι οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που 

ισχύουν στη Τουρκία την εποχή όπου διεξήχθη η έρευνα. Τα συµπεράσµατα επικε-

ντρώνονται στις µετανάστριες γυναίκες οι οποίες πληρώνονται µε µικρότερους µι-

σθούς, αλλά και στις γυναίκες που εργάζονται στις οικογενειακές επιχειρήσεις που 

βρίσκονται σε συνοικίες και οι οποίες βρίσκονται σε µικρότερη κοινωνική εκτίµηση από 

τις άλλες που εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι οικογενειακές. Επιπλέον, οι 

γυναίκες βρίσκονται σε µειονεκτική θέση, αφού ο ρόλος τους είναι κατώτερος από τον 

ρόλο του άνδρα. Τέλος, οι γυναίκες εργάζονται για να βοηθήσουν οικονοµικά την οι-

κογένεια τους και όχι για την οικονοµική και κοινωνική τους εξέλιξη. 

Στην Ευρώπη, έχουν γίνει αρκετές έρευνες για την γυναικεία απασχόληση. 

Στην συγκεκριµένη έρευνα εξετάσθηκε η γυναικεία εργασία σε δεκαπέντε χώρες του 

κόσµου. Η έρευνα διεξήχθη το 1985 µέχρι και το 1995 από τη Μελέτη Εισοδήµατος του 

Λουξεµβούργου, για τις ανύπανδρες εργαζόµενες µητέρες. Σε κάθε χώρα είναι διαφο-

ρετικό το περιβάλλον για τις ανύπανδρες εργαζόµενες µητέρες. Αυτό εξαρτάται από 

την ηλικία της γυναίκας το µορφωτικό τους επίπεδο και των αριθµό των παιδιών που 

έχουν. Επιπλέον, εξετάσθηκαν τα χαρακτηριστικά των άγαµων µητέρων. Από την 

έρευνα αυτή βγήκε βασικό συµπέρασµα ότι οι άγαµες µητέρες θέλουν να εργασθούν 

περισσότερο από τις άλλες γυναίκες στις χώρες αυτές. Οι µεγαλύτερες σε ηλικία και 

περισσότερο µορφωµένες άγαµες µητέρες εργάζονται περισσότερο, ενώ αντίθετα οι 

µητέρες µε µικρότερο επίπεδο µόρφωσης µειώνουν την προσωπική τους πιθανότητα 

να εργασθούν. Επίσης, οι άγαµες µητέρες µε µεγαλύτερο εισόδηµα από άλλες πηγές 

(συµπεριλαµβανοµένου και της χρηµατικής υποστήριξης για τα παιδιά) δεν επιθυµούν 

να εργασθούν. Τέλος, οι άγαµες εργαζόµενες γυναίκες µε µεγαλύτερες ανάγκες έχουν 
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την επιθυµία περισσότερο να εργασθούν. 

Στην Γερµανία, διεξήχθη έρευνα για την γυναικεία εργασία σε σχέση µε την 

θρησκεία. Η έρευνα διεξήχθη το 1997 – 1998. Ειδικότερα, εξετάσθηκε η θρησκεία ως 

παράγοντας επίδρασης στην γυναικεία απασχόληση. Οι µεταβλητές της έρευνας 

ήταν η θρησκεία, ο γάµος, ο αριθµός των παιδιών και το µέγεθος της οικογένειας. 

Συµπερασµατικά, η γυναικεία πίστη στην θρησκεία δεν επηρεάζει την γυναικεία απα-

σχόληση. Ακόµη οι γυναίκες που επισκέπτονται συχνά τις εκκλησίες είναι λιγότερο «τυ-

χερές» να εργασθούν σε κάποια εργασία, ανεξάρτητα το γεγονός σε ποια θρησκεία 

πιστεύουν. Οι µουσουλµάνες γυναίκες δεν εργάζονται καθόλου. Ενώ, οι γυναίκες που 

πιστεύουν στον Καθολικισµό και τον Προτεσταντισµό εργάζονται λιγότερο από τις γυ-

ναίκες που πιστεύουν στο Χριστιανισµό οι οποίοι εργάζονται περισσότερο300. 

Άλλη µία σύγχρονη έρευνα που έγινε στα πλαίσια της Ευρώπης είναι αυτή 

για το Ηνωµένο Βασίλειο για την περίοδο 1958 µέχρι και το 1998. Η έρευνα εξετάζει την 

γονιµότητα και αν αυτή επηρεάζει την γυναικεία απασχόληση. Τα χαρακτηριστικά της 

συγκεκριµένης έρευνας είναι η ανάπτυξη των οικονοµετρικών τεχνικών των τελευταίων 

ετών, τα οποία διεγείρουν τις εµπειρικές έρευνες πάνω στη σχέση µεταξύ της γονιµότη-

τας και της γυναικείας απασχόλησης. Επιπλέον, εξετάζεται η ύπαρξη της δυναµικής 

σχέσης µεταξύ γονιµότητας και γυναικείας εργασίας. Οι µεταβλητές που χρησιµοποι-

ήθηκαν για την έρευνα είναι ο δείκτης γονιµότητας, η γυναικεία απασχόληση, ο πραγ-

µατικός µισθός και το ολικό πραγµατικό εγχώριο προϊόν. Μετά από την επεξεργασία 

των στοιχείων διεξήχθη το συµπέρασµα ότι οι µικρές και οι µεγάλες περιόδους της γο-

νιµότητας επηρεάζουν τους µισθούς των εργαζόµενων γυναικών. Επίσης, η γονιµό-

τητα είναι ενδογενής µεταβλητή στην γυναικεία απασχόληση, στην αγορά εργασίας 

και την αυξανόµενη πορεία της σχέσης η οποία καταρρίπτει την υπόθεση της ασθε-

νής και της δυνατής εξωγένεσης της γονιµότητας. Η επιλογή της γονιµότητας, επι-

πρόσθετα, επηρεάζεται από τους µισθούς προϋποθέτοντας υψηλότερους πραγµατι-

κούς µισθούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επιδείνωση της γονιµότητας, από τότε 

που γίνεται η διάθεσή τους, δηλαδή από την περίοδο της κύησης µέχρι την αγορά ερ-

γασίας. Αυτό, αυξάνει την δυνατότητα του χρόνου που χρειάζεται η µητέρα εργαζό-

µενη για την ανατροφή των παιδιών. Συµπερασµατικά, η έρευνα προσπάθησε να ερ-

µηνεύσει την σχέση της γονιµότητας µε την γυναικεία απασχόληση, άρα οι υψηλότε-

ροι πραγµατικοί µισθοί είναι υπεύθυνοι για την επιδείνωση της γονιµότητας.301 
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7. Θεσµικό πλαίσιο 

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα του 1975 (άρθρο 22) η εργασία αποτελεί δικαί-

ωµα και προστατεύεται από το κράτος: «Πάντες οι εργαζόµενοι, ανεξαρτήτως φύλου 

ή άλλης διακρίσεως, δικαιούνται ίσης αµοιβής δι’ ίσης αξίας παρεχόµενη εργασία». 

Επιπλέον, µε την ∆ιεθνή Σύµβαση Εργασίας µε αριθµό 100 που κυρώθηκε µε το Νόµο 

45/1975, οι άνδρες και οι γυναίκες αµείβονται το ίδιο για την εργασία ίσης αξίας. 

Σύµφωνα µε τον ∆ηµοσιοϋπαλληλικό Κώδικα Π.∆. 611/77 και το Νόµο 

1320/83, δεν υπάρχουν διακρίσεις για το διορισµό σε θέσεις στη δηµόσια διοίκηση, 

µεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Από το 1980 έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές νοµοθετικές και θεσµικές 

αλλαγές για τη διασφάλιση της ισότητας αντρών και γυναικών και την εξάλειψη όλων 

των µορφών διάκρισης κατά των γυναικών, όπως η τροποποίηση και αναθεώρηση 

του Οικογενειακού ∆ικαίου και η εισαγωγή νέων νόµων σχετικά µε την εξάλειψη των 

διακρίσεων στη πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση, στην επαγγελµατική κα-

τάρτιση, στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. 

Το νοµοθετικό πλαίσιο που υπάρχει σήµερα στην Ελλάδα θεωρείται ένα 

από τα πιο προωθηµένα. Η ελληνική νοµοθεσία έχει εναρµονιστεί µε πολλές συµβά-

σεις διεθνών οργανισµών και µε οδηγίες, συστάσεις και ψηφίσµατα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης µεταξύ των οποίων είναι και τα εξής: 

Η ∆ιεθνής Σύµβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των µορφών διάκρισης 

κατά των γυναικών (CEDAW), που υπογράφτηκε από την Ελλάδα στις 2 Μαρτίου 

1982302. 

Με το Νόµο 1423/84 επικυρώνεται η 122η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας για 

την πολιτική της απασχόλησης σύµφωνα µε την οποία παίρνονται µέτρα για την αντι-

µετώπιση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης, τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν 

εργασία για όσους το επιθυµούν ανεξάρτητα από το φύλο, φυλή, θρησκεία. 

Η Συνθήκη της Ρώµης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότη-

τας, η οποία αναφέρει ότι «κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει την εφαρµογή της αρχής 

της ισότητας των αµοιβών για όµοια εργασία µεταξύ εργαζοµένων αντρών και γυναι-

κών». 

Οδηγία 76/207 του 1976 µε την οποία εξασφαλίζεται η εφαρµογή της αρχής 

της ίσης µεταχείρισης αντρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απα-

σχόληση, την επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας. 
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Με το Νόµο 1414/84 για την εφαρµογή της ισότητας των δύο φύλων στο 

τοµέα των εργασιακών σχέσεων και σε εναρµόνιση µε τις 75/117 και 76/207 οδηγίες 

της ΕΟΚ προβλέπονται: 

• Η εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης, άµεσης ή έµµεσης, στις εργασιακές σχέσεις, 

που βασίζεται στο φύλο. 

• Η δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση µε ίδιες προϋποθέσεις για άντρες 

και γυναίκες. 

• Η ίση αµοιβή για ίσης αξίας εργασία. 

• Ίδιος επαγγελµατικός προσανατολισµός για αγόρια και κορίτσια. 

• Ρυθµίζεται το όριο ηλικίας εισόδου στο επάγγελµα ενιαία και για τα δύο φύλα. 

Τέλος µε λοιπούς Νόµους ορίζονται διευκολύνσεις για τις γυναίκες, όπως η 

αύξηση της άδειας µητρότητας, επιδόµατα τοκετού και λοχείας, απαγόρευση της 

απόλυσης εγκύου κ.ά. 

Με το Νόµο 1426/84, επικυρώθηκε ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης µε τον 

οποίο, εξασφαλίζεται η χωρίς διάκριση φύλου απόλαυση όλων των κοινωνικών δι-

καιωµάτων, µεταξύ των οποίων και το δικαίωµα στην εργασία. 

Ο Νόµος 1576/85, µε τον οποίο κυρώθηκε η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας 

156, δηλώνει την ισότητα των ευκαιριών και της µεταχείρισης των εργαζοµένων και 

των δύο φύλων, ειδικότερα εκείνων µε οικογενειακές υποχρεώσεις. 

Ο Νόµος 1759/88, προβλέπει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζοµένων 

σε οικογενειακές επιχειρήσεις, που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες (συµβοηθού-

ντα και µη αµειβόµενα µέλη)303. 

Οι νόµοι του Ελληνικού κράτους καλύπτουν και την εργαζόµενη µητέρα 

όπως ο Νόµος 549/77, µε τον οποίο δόθηκε η δυνατότητα παροχής από τον ΟΑΕ∆ 

(Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού) επιδοµάτων κύησης και µητρότη-

τας, συµπληρωµατικών σ’ αυτά που καταβάλλονται στις εργαζόµενες µητέρες από το 

ΙΚΑ (Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

Με το Νοµό 825/78, ορίζεται ότι το ΙΚΑ θα πρέπει να παρέχει όχι µόνο ια-

τροφαρµακευτική περίθαλψη στις εγκύους εργαζόµενες, αλλά επιπλέον και εφάπαξ 

βοήθηµα τοκετού και νοσηλεία σε µαιευτήριο της προτίµησης της εγκύου. 

Με το Νόµο 1082/80, απαγορεύεται η απόλυση της εγκύου. 

Με το Νόµο 1302/83, όπου κυρώθηκε η ∆ιεθνής Σύµβαση 103 που αναφέ-

ρεται στην προστασία της µητρότητας, προβλέπει ότι ο κατώτατος χρόνος άδειας µη-
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τρότητας να είναι δώδεκα εβδοµάδες και ότι είναι υποχρεωτικές οι χρηµατικές παροχές 

κατά την διάρκεια της άδειας. Επιπλέον, κυρώθηκε το δικαίωµα της διακοπής της ερ-

γασίας της γυναίκας για τον θηλασµό, η απαγόρευση στον εργοδότη να καταγγείλει 

τη σύµβαση εργασίας κατά τη διάρκεια της άδειας µητρότητας και οι γυναίκες οι 

οποίες δεν έχουν δικαίωµα να αξιώσουν χρηµατικές παροχές από ασφάλιση, δικαιού-

νται να αξιώσουν τις απαραίτητες παροχές για ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης 

έξι εβδοµάδων πριν και έξι εβδοµάδων µετά τον τοκετό. 

Ο Νόµος 1539/85 κυρώνει ότι η άδεια µητρότητας αυξάνεται στον ιδιωτικό 

τοµέα από δώδεκα σε δεκατέσσερις εβδοµάδες, ενώ στο δηµόσιο τοµέα γίνεται δέκα 

έξι εβδοµάδες. Επίσης το ίδιο έτος µε το Νόµο 1541/85 χορηγείται επίδοµα τοκετού και 

λοχείας στις αγρότισσες οι οποίες είναι ασφαλισµένες στον ΟΓΑ (Οργανισµός Γεωρ-

γικών Ασφαλίσεων). 

Με το Νόµο 2874/00 κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η διάταξη του άρ-

θρου 7 της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (23 Μαΐου 2000) η οποία έχει ως 

εξής: χορηγείται µία επιπλέον εβδοµάδα άδειας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό 

(άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της µητρότητας αναπροσαρµόζεται κατ’ αυτόν 

τον τρόπο σε δεκαεπτά (17) εβδοµάδες. 

Με το Νόµο 2085/92, χορηγείται στις µητέρες υπαλλήλους του δηµοσίου 

τοµέα και των Ν.Π.∆.∆. (Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου) µε παιδιά κάτω των 

έξι ετών, άδεια άνευ αποδοχών µέχρι δύο χρόνια συνολικά και µέχρι ένα χρόνο για 

κάθε επιπλέον παιδί. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν αποτελεί χρόνο πραγµατικής 

υπηρεσίας304. 

Η νοµοθεσία της χώρας καλύπτει και την αγρότισσα γυναίκα µε το Νόµο 

1257/82 για τις συνεταιριστικές οργανώσεις. Με το νόµο αυτό δόθηκε το δικαίωµα και 

η δυνατότητα να γίνουν µέλη αγροτικών συνεταιρισµών, εκτός από έγγαµες, διαζευγ-

µένες ή χήρες γυναίκες που έχουν δική τους αγροτική περιουσία, αλλά και οι έγγαµες 

γυναίκες, σύζυγοι συνεταίρων, εφόσον έχουν κύριο ή δευτερεύον επάγγελµα την γε-

ωργία. 

Η υγιεινή και η ασφάλεια είναι δύο παράγοντες που έχουν νοµοθετηθεί από 

το κράτος για τους εργαζόµενους. Πιο συγκεκριµένα, µε το Νόµο 1568/85 για την υγι-

εινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων που έχει εφαρµογή σε όλες τις επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Προβλέπεται η σύσταση επιτροπών υγιεινής και 

ασφάλειας της εργασίας των επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερα από είκοσι 
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εργαζόµενα άτοµα. Επιπλέον, η επιχείρηση µε περισσότερους από πενήντα εργαζόµε-

νους, είναι υποχρεωµένη να απασχολεί ειδικό τεχνικό ασφαλείας καθώς και γιατρό ερ-

γασίας. Βάση του νόµου πρέπει να υπάρχει ειδική πληροφόρηση, ιατρικός έλεγχος και 

µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε φυσικούς, χηµικούς και βιολο-

γικούς παράγοντες. Τέλος, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα προστασίας ειδικών κατη-

γοριών εργαζοµένων, όπως γυναίκες οι οποίες είναι έγκυες ή γυναίκες οι οποίες βρί-

σκονται σε περίοδο θηλασµού. 

Λόγω της διατήρησης της ανεργίας των γυναικών σε υψηλά επίπεδα, µερι-

κοί από τους παραπάνω νόµους τροποποιήθηκαν, ή σε αυτούς προστέθηκαν νέοι 

για την αποτελεσµατικότερη ένταξη και παραµονή των γυναικών στο εργατικό δυνα-

µικό305. 

 

8. Στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση στην Ελλάδα 

8.1. Για τη δεκαετία 1981-1991 

8.1.1 Μεταβολή στην κατάσταση απασχόλησης των γυναικών 

Τη δεκαετία 1981-1991τα βασικότερα στοιχεία µεταβολής της απασχόλησης 

των γυναικών είναι: 

• Η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό. 

• Η αύξηση των γυναικών στην απασχόληση. 

• Η µεγάλη αύξηση της ανεργίας των γυναικών. 

• Η όλο µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στον τριτογενή τοµέα και η µείωση 

της απασχόλησης στη γεωργία. 

• Η βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των οικονοµικά ενεργών γυναικών. 

• Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών σε όλες τις επαγγελµατικές κατηγο-

ρίες µε ρυθµούς ταχύτερους από αυτούς των αντρών, ιδιαίτερα σε αυτή των 

επιστηµόνων – ελευθέρων επαγγελµατιών. 

Η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας παρουσιάζεται ποσοτικά βελ-

τιωµένη τη δεκαετία 1981–1991. Παρά την ποσοτική αύξηση στο εργατικό δυναµικό και 

την ποιοτική άνοδο των τυπικών προσόντων των εργαζοµένων γυναικών, δεν παρα-

τηρείται µεταβολή στην αναλογία των γυναικών διευθυνόντων και ανωτέρων διοικητι-

κών στελεχών. Επίσης οι αποδοχές των γυναικών είναι σηµαντικά χαµηλότερες των 

αντρών σε όλους τους κλάδους. Το στοιχείο του κατά φύλο καταµερισµού της αγο-
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ράς εργασίας καθώς και των οικογενειακών υποχρεώσεων φαίνεται ότι παίζει καθο-

ριστικό ρόλο στη διαδικασία ένταξης και εξέλιξης των γυναικών στην αγορά εργα-

σίας. 

Η αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας θεωρείται ως 

κύριος παράγοντας διαρθρωτικής αλλαγής των κοινωνικοοικονοµικών συστηµάτων. 

Στη χώρα µας η συνολική απόλυτη αύξηση του εργατικού δυναµικού και 

της απασχόλησης τη περίοδο 1981–1991 αποτελεί αύξηση των γυναικών στους αντί-

στοιχους δείκτες. 

Η γυναικεία απασχόληση αυξήθηκε κατά 11,2% ενώ αυτή των αντρών µει-

ώθηκε κατά 11.500 θέσεις περίπου την περίοδο 1981–1991. Την ίδια περίοδο δηµιουρ-

γήθηκαν 257.000 νέες θέσεις εργασίας γυναικών στη γεωργία. Η απόλυτη µεταβολή 

στις νέες θέσεις απασχόλησης τη περίοδο αυτή είναι 120.000 περίπου και αποτελεί 

κατά 100% αύξηση της απασχόλησης των γυναικών.  

Ας δούµε όµως την κατάσταση πιο αναλυτικά. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού 1991 ο πληθυ-

σµός της χώρας από 15 ετών και άνω είναι 8.142.500 άτοµα περίπου. Οι γυναίκες 

αποτελούν το 52,1% του πληθυσµού και οι άντρες το 47,9%.306 

Τα µεγέθη της απασχόλησης κατά φύλο, ηλικιακές οµάδες και κατάσταση 

απασχόλησης για τα έτη 1981, 1985 και 1991 παρουσιάζονται στο Πίνακα 1: 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΦΥΛΟ 

Απόλυτη µεταβολή 

 1981 1985 1991 1981-1991 

 Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες 

Εργατικό δυ-

ναµικό 

68,1 31,9 64,6 35,4 64,3 35,7 1,1 20,3 

Απασχολούµενοι 68,7 31,3 66,1 33,9 66,3 33,7 -0,5 11,2 
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Άνεργοι 55,1 44,9 46,7 53,3 40,1 59,9 46,5 170,9 

Μη ενεργός πλη-

θυσµός 

26,3 73,7 29,2 70,8 33,3 66,7 43,9 5,8 

Ποσοστιαία µεταβολή 

 1981 1985 1991 1981-1991 

 Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες 

Ποσοστό συµµε-

τοχής 

72,3 30,3 70,1 34,7 64,7 33,1 -7,6 2,8 

Ανεργία 3,3 5,7 5,6 11,7 4,7 12,8 1,5 7,1 

Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 

 
Όπως βλέπουµε στον παραπάνω πίνακα το 1991 οι γυναίκες αποτελούν 

35,7% του το εργατικού δυναµικού και το 33,7% των απασχολούµενων. Παρά την αύ-

ξηση της γυναικείας απασχόλησης κατά 11,2% την περίοδο 1981 – 1991 η ανεργία 

των γυναικών αυξήθηκε κατά 7,1% . Η απόλυτη αύξηση των ανέργων γυναικών είναι 

170,9% δηλαδή περίπου τριπλασιασµός τους. Οι γυναίκες αποτελούν το 60% του συ-

νόλου των ανέργων και το 68,4% των ανέργων µακράς διαρκείας. Το 53% των άνερ-

γων γυναικών είναι άνεργες µακράς διαρκείας307. 

Το 57,9% των άνεργων γυναικών το 1991 ζητάει για πρώτη φορά εργασία 

(νέες άνεργες). Το 41.75% των νέων άνεργων γυναικών ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 

των 20 µε 24 ετών όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

«ΝΕΟΙ» ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΗΛΙΚΩΝ 

 Σύνολο 14 ετών 15-19 20-24 25-29 30-44 45-64 65+ 

Άντρες 100 2,56 21,05 47,50 21,05 7,56 0,27 0,00 

Γυναίκες   100 0,41 21,18 41,75 16,30 16,92 3,44 0,00 

Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας των γυναικών το 1981 παρουσιάζεται 
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στις λοιπές αστικές περιοχές που συγκεντρώνουν περίπου το 1/6 του γυναικείου ερ-

γατικού δυναµικού. Στις περιοχές αυτές η ανεργία των γυναικών αυξήθηκε περίπου 10 

ποσοστιαίες µονάδες την περίοδο 1981 –1991308. Η κατανοµή του γυναικείου εργατι-

κού δυναµικού κατά περιοχές και η ανεργία στη κάθε περιοχή την ίδια περίοδο φαίνε-

ται στον ακόλουθο Πίνακα 3. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ 

ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 1981, 1991 

 1981 1991 

 Εργατικό δυ-

ναµικό 

Ανεργία 

κατά περιοχή 

Εργατικό 

δυναµικό 

Ανεργία 

κατά περιοχή 

Σύνολο 100  100  

Περιφέρεια πρωτεύουσας 29 10 35,3 16,4 

Πολ. Συγκρ. Θεσσαλονίκης 6,2 13,3 8,6 12,7 

Λοιπές αστικές περιοχές 14,5 7,6 18,9 17,2 

Ηµιαστικές περιοχές 9,5 4,4 9,8 11,1 

Αγροτικές περιοχές 

 

40,8 

 

1,1 

 

27,4 5,9 

Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 1991 

 

Ο µεγαλύτερος όµως ρυθµός µεταβολής της ανεργίας των γυναικών µε-

ταξύ των ετών 1981-1991, παρουσιάζεται κατά σειρά στις αγροτικές περιοχές, τις ηµι-

αστικές, τις λοιπές αστικές και την περιφέρεια της πρωτεύουσας. Επίσης παρατηρείται 

µεγάλη µετακίνηση του γυναικείου εργατικού δυναµικού από τις αγροτικές περιοχές 

στις αστικές και κυρίως στην περιοχή της πρωτεύουσας. 

 

8.1.2. Μεταβολές στην κλαδική σύνθεση της απασχόλησης των γυναικών 

Οι κλάδοι στους οποίους είναι κατανεµηµένοι οι άντρες και οι γυναίκες φαί-

νονται στον Πίνακα 4. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 1991 

 Άντρες Γυναίκες % 

Γεωργία 59,4 40,6 22,2 
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Ορυχεία 91,8 8,2 0,5 

Βιοµηχανία, βιοτεχνία 70,3 29,7 19,2 

Ηλεκτρισµός, φωτ., ύδρευση 86,9 13,1 1,1 

Οικοδοµήσεις, ∆ηµ. Έργα 98,8 1,2 6,7 

Εµπόριο, εστ/ρια, ξεν/χια 62,3 37,7 18,2 

Μεταφορές, επικοινωνίες 89,2 10,8 6,9 

Τράπεζες 60,3 39,7 5,3 

Λοιπές επιχειρήσεις 54,1 45,9 19,9 

Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 1991 

 

Οι γυναίκες απασχολούνται συνολικά κατά 26,8% στο πρωτογενή τοµέα, 

κατά 17,6% στο δευτερογενή τοµέα και κατά 55,6% στον τριτογενή τοµέα. Στη γεωργία 

δουλεύει ακόµα το µεγαλύτερο µέρος των απασχολούµενων µε ποσοστό 22,2% και 

συγκριτικά µε τους άλλους κλάδους η συµµετοχή των γυναικών είναι αρκετά υψηλή 

(40,6%). Το ίδιο υψηλή συµβαίνει να είναι και µε τον κλάδο που έπεται, που περιλαµβά-

νει τις λοιπές υπηρεσίες µε τις γυναίκες να αποτελούν το 45,9%. Αντίθετα στον τρίτο 

τοµέα που είναι η βιοµηχανία και η βιοτεχνία η απόκλιση του ποσοστού συµµετοχής 

των δύο φύλων είναι πολύ µεγάλη. Οι γυναίκες είναι περισσότερο προσανατολισµέ-

νες προς την γεωργία, τις διάφορες υπηρεσίες και το εµπόριο. 

Από τον Πίνακα 5 βλέπουµε ότι από τις γυναίκες που απασχολούνται στην 

γεωργία, κτηνοτροφία κ.τ.λ. το 68,3% έχουν απολυτήριο δηµοτικού και το αµέσως 

επόµενο ποσοστό 18,2% έχει παρακολουθήσει µερικές τάξεις του δηµοτικού. Από τις 

γυναίκες που δουλεύουν στα ορυχεία και στη βιοµηχανία-βιοτεχνία το µεγαλύτερο πο-

σοστό κι εδώ έχει απολυτήριο δηµοτικού (45,4% και 50,2%). Ως επί τω πλείστον δηλαδή 

στον πρωτογενή τοµέα συµµετέχουν γυναίκες µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. Στους 

κλάδους που περιλαµβάνουν τον ηλεκτρισµό, φωταέριο κ.τ.λ., οικοδοµήσεις κ.τ.λ., 

εµπόριο κ.τ.λ. και στις µεταφορές απασχολούνται περισσότερο γυναίκες µε απολυ-

τήριο µέσης εκπαίδευσης , µε αυτές µε απολυτήριο δηµοτικού να έπονται στους πε-

ρισσότερους από αυτούς. Στις τράπεζες ,τα διάφορα οικονοµικά ιδρύµατα και στις 

υπηρεσίες συγκεντρώνονται κυρίως γυναίκες µε απολυτήριο µέσης εκπαίδευσης και 

κάτοχοι πτυχίων Ανώτατων Σχολών309. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, 1991 
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  Σύνολο Έχουν µετα-
πτυχιακό 
τίτλο σπου-

δών 

Πτυχιούχοι 
Ανωτάτων 
Σχολών 

Φοίτησαν 
ή φοι-
τούν σε 
Ανώτατες 
Σχολές 

Πτυχιούχοι 
Αν.Τεχν. 
Επαγ. 
Σχολών 

Έχουν απο-
λυτήριο 

Μέσης Εκ-
παίδευσης 

Έχουν ενδει-
κτικό Γ΄ 
Τάξεως 

Σχολ. Μέσης 
Εκπαίδευσης 

Απολυτήριο 
∆ηµοτικού 

Ενδεικτικό 
µιας 
τάξης 

∆ηµοτικού 

∆εν 
πήγε 

καθόλου 
Σχολείο 

Γεωργία, 
Κτηνοτροφία, 
∆άση, θήρα, 
Αλιεία 

100,00 0,00 0,18 0,00 0,11 2,96 2,79 68,34 18,19 7,44 

Ορυχεία 
(Μεταλλεία, 
Λατοµεία, 
Αλυκές) 

100,00 0,00 13,61 0,00 9,11 22,72 4,56 45,44 4,56 0,00 

Βιοµηχανία, 
βιοτεχνία 

100,00 0,07 3,36 0,31 3,57 26,09 11,64 50,17 3,88 0,90 

Ηλεκτρισµός, 
φωταέριο, 
ατµός, 
ύδρευση 

100,00 0,00 14,92 1,50 7,46 62,69 1,50 10,46 1,50 0,00 

Οικοδοµήσεις, 
∆ηµόσια έργα 

100,00 0,00 17,51 0,00 15,01 32,52 12,50 22,49 0,00 0,00 

Εµπόριο, 
εστιατόρια, 
ξενοδοχεία 

100,00 0,14 5,63 0,55 4,10 39,18 9,91 35,45 4,07 0,95 

Μεταφορές, 
αποθηκεύσεις, 
επικοινωνίες 

100,00 0,79 10,58 1,85 7,94 62,17 3,44 11,38 1,32 0,53 

Τράπεζες και 
λοιπά οικονο-
µικά ιδρύµατα 

100,00 1,60 35,71 1,88 9,30 44,08 2,07 4,14 1,13 0,09 

Λοιπές υπη-
ρεσίες 

100,00 1,28 35,98 0,89 11,82 27,24 4,46 15,18 2,35 0,78 

Σύνολο 100,00 0,50 14,01 0,57 5,48 24,95 6,17 38,67 7,08 2,56 

Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.3. Μεταβολές στην απασχόληση κατά ευρύτερη επαγγελµατική κατηγορία 

Στο πίνακα 6 φαίνονται οι µεταβολές της γυναικείας απασχόλησης κατά 

επαγγελµατική οµάδα τη περίοδο 1983-1990. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗ-

ΓΟΡΙΑ 1983-1990 

 83-90 87-90 

Προσωπικό επιστηµόνων, τεχνικών, ελευθέρων 7% 3% 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

∆ιευθυντές και διοικητικά στελέχη -0,5% -0,5% 

∆ιοικητικό προσωπικό 4,8% 3% 

Εµπορικό προσωπικό και πωλητές 4,5% 2,2% 

Εργαζόµενες στις υπηρεσίες 2% 0,8% 

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, ιχθυοκαλλιεργητές -5,5% -3% 

Τεχνίτες, χειρωνακτικές, οδηγοί µηχανηµάτων 2% 1,2% 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 1991 

 

Στον Πίνακα 7 φαίνεται η κατανοµή των γυναικών κατά ευρύτερη επαγγελ-

µατική κατηγορία. Όπως βλέπουµε το µεγαλύτερο ποσοστό, 35,33%, των απασχο-

λούµενων γυναικών το 1987 συγκεντρώνεται στη γεωργία, την κτηνοτροφία κ.τ.λ. και 

ακολουθεί η κατηγορία των τεχνιτών, χειρωνακτικών κ.τ.λ. µε ποσοστό 14,1%. Το 1991 

έχουµε αλλαγή της κατάστασης µε τις απασχολούµενες στην γεωργία, την κτηνοτρο-

φία κ.τ.λ. που αποτελούν το 26,65% να υπερτερούν έναντι των άλλων κατηγοριών να 

έπονται όµως οι υπάλληλοι γραφείου – διοικητικό προσωπικό και το προσωπικό επι-

στηµόνων, τεχνιτών, ελεύθερων επαγγελµατιών 

Από τη επαγγέλµατα σύγκριση της συµµετοχής των δύο φύλων στα διά-

φορα παρατηρούµε ότι τα ποσοστά των γυναικών είναι χαµηλότερα από αυτά των 

αντρών. Ιδιαίτερα σε διευθυντικές και διοικητικές θέσεις οι γυναίκες έχουν ελάχιστη 

συµµετοχή (12,5% και 13,2% το 1987 και 1991 αντίστοιχα) σε σχέση µε τους άντρες310. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 Κατανοµή 

απασχολούµενων 

γυναικών κατά 

ευρύτερη επαγγελµατική 

κατηγορία 

Ποσοστό συµµετοχής 

γυναικών στις ευρύτερες 

επαγγελµατικές κατηγορίες 

 1987 1991 1987 1991 

                                                           
310 Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (www.paep.org.gr) 
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Προσωπικό επιστηµόνων, τεχνικών, ελευθέρων επαγγελ- 13,39 16,63 39,45 43,48 

∆ιευθυντές και διοικητικά στελέχη 0,73 0,65 12,52 13,21 

∆ιοικητικό προσωπικό 13,98 17,13 49,94 49,34 

Εµπορικό προσωπικό και πωλητές 10,92 13,06 35,61 36,80 

Εργαζόµενες στις υπηρεσίες 11,45 11,42 42,36 41,80 

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, ιχθυοκαλλιεργητές 35,33 26,65 44,92 40,32 

Τεχνίτες,  χειρονακτικές,  οδηγοί µηχανηµάτων 14,10 14,25 16,55 16,28 

Πρόσωπα µη δυνάµενα να καταταγούν κατ’ επαγγ. 0,09 0,21 5,36 10,09 

Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 1991 

 

8.1.4.  Κατάσταση απασχόλησης και επίπεδο εκπαίδευσης 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφοροποιήσεις των ποσοστών απασχό-

λησης και ανεργίας ανάλογα µε το επίπεδο µόρφωσης και το πώς είναι κατανεµηµένα 

τα δύο φύλα στις διάφορες βαθµίδες εκπαίδευσης. 

Η βασική υπεροχή των κοριτσιών στα γενικά και τα ενιαία πολυκλαδικά λύ-

κεια (54,9% και 54,3%), αντισταθµίζεται από τη µειωµένη παρουσία τους στα τεχνικά–

επαγγελµατικά λύκεια (44,8%) και την ελλιπέστατη συµµετοχή τους στις τεχνικές – 

επαγγελµατικές σχολές (22,22%). Όσον αφορά τα εκκλησιαστικά λύκεια δεν επιτρέπε-

ται η εισαγωγή κοριτσιών. 

Η συµµετοχή αγοριών και κοριτσιών στο σύνολο της ανώτερης και ανώτα-

της εκπαίδευσης δεν παρουσιάζει σηµαντική διαφοροποίηση. Υπάρχει όµως εµφανής 

διαφορά στην κατανοµή των κοριτσιών στα διάφορα τµήµατα των σχολών. 

Τα κορίτσια εξακολουθούν να προτιµούν τις ανθρωπιστικές και παιδαγωγι-

κές σχολές ενώ τα αγόρια τις τεχνολογικές. Η πλειοψηφία των φοιτητών των φιλοσο-

φικών και παιδαγωγικών σχολών είναι γυναίκες ενώ η γυναικεία παρουσία είναι ιδιαί-

τερα µειωµένη στις τεχνολογικές σχολές. 

Στους πίνακες 8 και 9 που ακολουθούν, φαίνεται η συµµετοχή των γυναι-

κών στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα για τα ακαδηµαϊκά έτη 1985-86 

και 1989-90.311 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Ακαδ. έτη Τ.Ε.Ι. 

Σύνολο Γυναίκες 

'85-'86 52732 24609 46.70% 

'89-'90 73240 34184 46.70% 

Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 1991 

                                                           
311 Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (www.paep.org.gr) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

Ακαδ. έτη Α.Ε.Ι. 

Σύνολο Γυναίκες 

'85-'86 110917 52950 47,8% 

'89-'90 117260 61754 52,7% 

 

Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 1991 

 

Το 1991 από τις 1225,7 χιλιάδες γυναίκες οι 6,2 χιλιάδες έχουν µεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών, οι 171,8 χιλιάδες πτυχίο ανώτατης σχολής και οι 67,1 χιλιάδες πτυχίο 

Τεχνικής επαγγελµατικής σχολής. 

Από τις 4316000 γυναίκες το 59% έχει χαµηλό µορφωτικό επίπεδο (απολυ-

τήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης, δεν έχουν τελειώσει την στοιχειώδη εκπαίδευση ή δεν 

πήγαν καθόλου σχολείο) και ως επί το πλείστον δεν ανήκει στο εργατικό δυναµικό. 

Από τις γυναίκες πτυχιούχους τεχνικών σχολών, ανώτατων σχολών και κατόχους µε-

ταπτυχιακών τίτλων το 13,9% είναι άνεργες. Το µεγαλύτερο όµως ποσοστό ανεργίας 

συγκεντρώνουν όσες έχουν τελειώσει την Στοιχειώδη ή Μέση εκπαίδευση (20%), όπως 

εµφανίζεται στον παρακάτω Πίνακα 10 (τα µεγέθη είναι σε χιλιάδες). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 

Γενικό σύνολο 

 

 

Εργατικό δυναµικό Μη εργατικό 

δυναµικό 

 

 

Σύνολο Απασχολούµενοι Άνεργοι 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 4316,6 1406,0 1225,7 180,3 2910,6 

Έχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 8,3 6,8 6,2 0,6 1,4 

Πτυχιούχοι ανώτατων σχολών 251,0 190,9 171,8 19,2 60,1 

'89-'90

73240

34184

Σύνολο

Γυναίκες

'85-'86

52732

24609

Σύνολο

Γυναίκες
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Φοίτησαν ή φοιτούσαν σε Ανώτατη σχολή 88,3 11,3 7,0 4,3 77,0 

Πτυχιούχοι Ανωτ. Τεχνικών  Επαγγ. Σχολών 112,1 81,1 67,1 13,9 31,0 

Έχουν απολυτήριο Μέσης εκπαίδευσης 849,3 383,5 305,8 77,6 465,8 

Έχουν τελειώσει την Γ΄  τάξη εξατάξιου σχολείου Μ.Ε. 462,2 93,4 75,6 17,7 368,9 

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης 1713,2 515,7 473,9 41,7 1197,6 

∆εν έχουν  τελειώσει την στοιχειώδη εκπαίδευση 532,6 91,0 86,8 4,2 441,6 

∆εν πήγαν καθόλου σχολείο 299,5 32,4 31,4 1,0 267,1 

Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 1991 

 

Βλέπουµε ότι η κατάσταση της απασχόλησης βρίσκεται σε άµεση συνάρ-

τηση µε το επίπεδο εκπαίδευσης. Το ίδιο παρατηρείται και για τους άντρες όχι όµως σε 

τόσο µεγάλο βαθµό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, το γεγονός ότι µόνο το 46% των 

γυναικών παίρνει την κατάρτιση που επιθυµεί. 

Η εξέλιξη του επιπέδου των γυναικών από το 1981 έως το 1991 φαίνεται στον 

Πίνακα 11. Όπως βλέπουµε τα ποσοστά των πτυχιούχων Ανώτατων σχολών, των φοι-

τητών σε Ανώτερες σχολές, των πτυχιούχων Ανώτερων Τεχνικών Επαγγελµατικών σχο-

λών και των κατόχων απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης αυξάνονται, ενώ τα ποσοστά 

των χαµηλότερων βαθµίδων εκπαίδευσης µειώνονται312. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 15 ΕΤΏΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 1981, 1985, 1991 

ΑΝΤΡΕΣ 1981 1985 1991 

Σύνολο 100 100 100 

Έχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών - - 0,5 

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 6,8 7,6 8,7 

Φοίτησαν ή φοιτούν σε Ανώτατες Σχολές 2,3 2,4 2,3 

Πτυχιούχοι Αν. Τεχν. Επαγ. Σχολών - - 4,2 

                                                           
312 Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (www.paep.org.gr) 
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Έχουν απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 14,3 16,5 19,3 

Έχουν ενδεικτικό Γ΄ τάξεως Μέσης Εκπ. 11,7 12,2 13,3 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 49,1 48,7 41,1 

Ενδεικτικό µιας τάξης ∆ηµοτικού 12,1 10,0 8,4 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο 3,7 2,7 2,3 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ    

Σύνολο 100 100 100 

Έχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών - - 0,2 

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 3,6 4,3 5,8 

Φοίτησαν ή φοιτούν σε Ανώτατες Σχολές 1,5 1,9 2,0 

Πτυχιούχοι Αν. Τεχν. Επαγ. Σχολών - - 2,6 

Έχουν απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 15,6 17,9 19,7 

Έχουν ενδεικτικό Γ΄ τάξεως Μέσης Εκπ. 8,4 9,2 10,7 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 43,1 43,4 39,7 

Ενδεικτικό µιας τάξης ∆ηµοτικού 15,3 13,8 12,3 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο 12,4 9,4 6,9 

Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 1991 

 

Τέλος, σηµαντικό είναι να αναφέρουµε ότι δύο στους τρεις αναλφάβητους 

είναι γυναίκες (ποσοστό 66%), το 12,3% του γυναικείου πληθυσµού 15 ετών και πάνω 

έχει ενδεικτικό µιας τάξης δηµοτικού, ενώ το 6,9% του γυναικείου πληθυσµού της χώρας 

άνω των 15 ετών δεν πήγε καθόλου σχολείο, σύµφωνα µε στοιχεία του 1991. 

 

8.1.5 Οι αµοιβές κατά φύλο 

Στο σηµείο αυτό θα αναφερθούµε λίγο στις αµοιβές των γυναικών. Οι µέσοι 

όροι των αποδοχών τους είναι χαµηλότεροι των αντρών τα έτη 1981, 1985 και 1991. Το 

1991 οι αµοιβές κατά κατηγορία διαφέρουν από 20% µέχρι 29%. Το 1981 οι διαφορές 

αυτές κυµαίνονται από 30,3% εώς 42,8%. (Πίνακα 12). Την εξεταζόµενη περίοδο η σχέση 

των αποδοχών των γυναικών προς αυτές των αντρών βελτιώθηκε. Βλέπουµε όµως ότι 

η τάση βελτίωσης της σχέσης δεν είναι σταθερή και ότι αυτή επιδεινώθηκε συγκριτικά 

µε το 1985 για την κατηγορία των εργατριών313. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

ΜΕΣΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 1981, 1985, 1993 ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 

                                                           
313 Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (www.paep.org.gr) 
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ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΡΩΝ 

 Μηνιαίες αποδοχές υπ/λων             

λιανικού εµπορίου 

Μηνιαίες αποδοχές υπ/λων σε 

βιοµηχανικά καταστήµατα µε 

10 και άνω απασχολούµενους 

Ωριαίες αποδοχές εργατών σε 

βιοµηχανικά καταστήµατα µε 

10 & άνω απασχολούµενους 

Έτος Άντρες Γυναίκες % Άντρες Γυναίκες % Άντρες Γυναίκες % 

1981 18975 13227 69,7 31957 18290 57,2 118,3 80,2 67,8 

1985 60651 44352 73,1 87980 56484 64,2 366 286,4 78,3 

1993 194791 154585 79,4 258564 184843 71,5 1054,4 810,3 76,8 

Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 

 

 

8.1.6 Απασχόληση στο ∆ηµόσιο Τοµέα 

Στη Νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία και τις προσλήψεις στο ∆ηµόσιο 

Τοµέα δεν υπάρχει καµιά διάκριση φύλου. Οι γυναίκες αποτελούν το 41,6% των υπαλ-

λήλων των ∆ηµόσιων υπηρεσιών το 1990. 

 

8.2. Για τα έτη από 1993 έως 1990 

Οι γυναίκες αποτελούν το 1999 περισσότερο από το 40,2% του Εργατικού 

∆υναµικού και το 37,4% των απασχολούµενων (όπως είδαµε πιο πριν τα αντίστοιχα 

ποσοστά για το 1991 ήταν 35,7% και 33,7%). Επίσης αποτελούν το 61,4% των ανέρ-

γων, το 65,3% των ανέργων µακράς διαρκείας (τα αντίστοιχα ποσοστά το 1991 ήταν 

68% και 65%). Η ανεργία των γυναικών είναι 17,9% ενώ των αντρών 7,6%, όπως φαίνε-

ται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

ΒΑΣΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1999 

 Άντρες Γυναίκες 

Ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό 63,2 39,2 

∆είκτης απασχόλησης 58,4 32,2 

Ανεργία 7,6 17,9 

Ανεργία Μ.∆. (ποσοστό επί των ανέργων) 52,6 62,1 
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Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

Εργατικό δυναµικό 100 59,8 40,2 

Απασχολούµενοι 100 62,6 37,4 

Άνεργοι 100 38,6 61,4 

Άνεργοι Μ.∆. 100 34,7 65,3 

Μη οικονοµικά ενεργοί 100 35,8 64,2 

Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού1999 

 

Η συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό παρουσιάζει αύξηση 

17,2% την περίοδο 1993-1999 ενώ των αντρών αυξάνεται κατά 3,4%. 

Η αύξηση του ενεργού πληθυσµού οφείλεται κυρίως στην αύξηση της 

συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό. Οι 263.000 επιπλέον γυναίκες στο 

σύνολο της αύξησης των 350.000 ατόµων ισοδυναµεί µε το 75%314. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΆΝΩ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ 

1993, 1999 

 Απασχολούµενοι Άνεργοι Μη οικονοµικά ενεργοί Σύνολο 

 1993 1999 1993 1999 1993 1999 1993 1999 

15-19 30374 23773 316381 28969 313864 305111 375876 357854 

20-24 126512 35822 69068 82662 171519 145732 367100 364216 

25-29 183668 208590 43775 68503 135461 105876 362904 382970 

30-44 531364 650227 66755 109887 438814 392745 1036933 1152859 

45-64 394229 440286 21645 40289 915565 814083 1331439 1294658 

65+ 32672 27534 198 141 849791 919446 882662 947120 

ΣΥΝΟΛΟ 1300707 1486233 233679 330451 2892812 2682993 4427199 4499677 

Πηγή: ΕΣΥΕ: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 1999 

Τα ποσοστά συµµετοχής κατά φύλλο διαµορφώνονται το 1999 σε 39,2% 

για τις γυναίκες και 63,2% για τους άντρες. 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 13 το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών αυξάνε-

ται την περίοδο 1993-1999 σηµαντικά σε όλες τις ηλικιακές οµάδες από 20 έως 65 

χρονών και µειώνεται στις οµάδες 15 έως 19 χρόνων και άνω των 65 χρόνων. Η ση-

µαντικότερη αύξηση του ποσοστού συµµετοχής των γυναικών, κατά 10 ποσοστιαίες 

µονάδες, παρουσιάζεται στην ηλικιακή οµάδα 25 έως 29 χρόνων, η συµµετοχή της 
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οποίας από 63% το 1993 γίνεται 73% το 1999315. 

 

8.2.1. Χαρακτηριστικά της ανεργίας των γυναικών 

Το ποσοστό της ανεργίας των γυναικών αυξήθηκε την εξεταζόµενη περί-

οδο κατά 2,7% και από 15,2% έφτασε 17,9%. Η ανεργία των αντρών αυξήθηκε κατά 

1,2% και έφτασε το 7,6%. 

Οι άνεργες γυναίκες αυξήθηκαν κατά 38% και έφτασαν τις 322.000. Αντί-

στοιχα, οι άντρες άνεργοι αυξήθηκαν κατά 23% και έφτασαν 202.0000. 

Το 33% του συνόλου των άνεργων γυναικών, το 1999, είναι µεταξύ 30 και 44 

χρόνων και το 13% είναι 45 έως 64 χρόνων. Τα αντίστοιχα ποσοστά στους άντρες εί-

ναι 26% και 19,5%. 

Η σηµαντικότερη µεταβολή κατά ηλικιακές οµάδες των ανέργων την περί-

οδο 1993-1999 είναι η αύξηση των ανέργων γυναικών της ηλικιακής οµάδας 45 έως 

64 χρόνων κατά 94%. Πολύ σηµαντική αύξηση παρουσίασαν και άλλες δύο ηλικιακές 

οµάδες ανέργων γυναικών όπως φαίνεται στον Πίνακα 13 . Οι άνεργες της οµάδας 

30 έως 44 χρόνων αυξήθηκε κατά 58% και αυτές µεταξύ 25 και 29 χρόνων κατά 45%. Η 

µεγαλύτερη µεταβολή στους άντρες παρουσιάζεται στην οµάδα 25 έως 29 χρόνων 

και είναι 37%. Η µόνη οµάδα που παρουσιάζει µείωση είναι οι γυναίκες 15 έως 19 χρό-

νων, µείωση του πληθυσµού της οµάδας κατά 10%, λόγω της πολύ υψηλής ανεργίας 

της οµάδας, 56%, η οποία αποθαρρύνει την αναζήτηση εργασίας πιθανώς και επειδή 

τα νεαρά κορίτσια συνεχίζουν τις σπουδές τους. Τα αγόρια της αντίστοιχης ηλικίας 

έχουν ανεργία 28%. Το 1999 από το σύνολο των ανέργων γυναικών το 51% αναζητάει 

για πρώτη φορά εργασία (νέες άνεργες). Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες εί-

ναι 40%. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της κατανοµής αυτής είναι το ποσοστό 

των γυναικών από 30 έως 44 χρόνων που αναζητάει για πρώτη φορά εργασία, 21,4%, 

και αυτό άνω των 45 χρόνων, που 4,3% του συνόλου. Τα αντίστοιχα ποσοστά για 

τους άντρες είναι 10,9% και 0,5%. Το 46% των γυναικών αυτών είναι απόφοιτοι Λυκείου 

και το 47% των αντρών. Επίσης το 27,8% των γυναικών και το 27,4 των αντρών έχουν 

ανώτερο ή ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης . 

Το 62% των ανέργων γυναικών είναι άνεργες για διάστηµα µεγαλύτερο των 

12 µηνών όπως και το 53% των αντρών. Ο ρυθµός µεταβολής της ανεργίας µακράς 

διάρκειας των αντρών είναι υψηλότερος αυτού των γυναικών. Το 48% των άνεργων 

γυναικών µεγάλης διάρκειας και το 49% των άνεργων αντρών µεγάλης διάρκειας είναι 
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άνω των 30 χρόνων316. 

 

8.2.2. Μεταβολές στην κατάσταση απασχόλησης των γυναικών 

Την περίοδο 1993-1999 τα βασικότερα στοιχεία µεταβολής της απασχόλη-

σης των γυναικών είναι: 

• Η αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό. 

• Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών. 

• Η όλο και µεγαλύτερη συµµετοχή των γυναικών στον τριτογενή τοµέα, η µείωση 

της απασχόλησής τους στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα. 

• Η βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των οικονοµικά ενεργών γυναικών 

• Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών σε όλες τις επαγγελµατικές κατηγο-

ρίες που παρουσιάζουν αύξηση, µε ρυθµούς ταχύτερους από αυτούς των 

αντρών. 

Από την παράθεση των στατιστικών στοιχείων που ακολουθεί φαίνεται ότι 

η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας παρουσιάζεται ποσοτικά βελτιωµένη, σχε-

δόν σε όλους τους δείκτες, την περίοδο 1993-1999. 

Την εξεταζόµενη περίοδο δηµιουργήθηκαν συνολικά περίπου 357.000 θέ-

σεις εργασίας στον τριτογενή τοµέα και µειώθηκαν κατά 137.000 οι θέσεις εργασίας 

στη γεωργία και τον δευτερογενή τοµέα. Η απόλυτη µεταβολή στις θέσεις απασχόλη-

σης την περίοδο αυτή είναι 220.000 και η αύξηση των θέσεων απασχόλησης των γυ-

ναικών αντιπροσωπεύει το 78% της αύξησης αυτής. Η απόλυτη αύξηση της απασχό-

λησης των γυναικών την περίοδο 1993-1999 είναι 13,3% ενώ των αντρών είναι 1,9%. 

Το τελευταίο έτος, 1998-1999, οι γυναίκες κατέλαβαν 10.300 νέες θέσεις ερ-

γασίας ενώ οι άντρες απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 37.700. 

Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών παρουσιάζει αύξηση 2,4 ποσο-

στιαίων µονάδων, από 29,8% το 1993 στο 32,2% το 1999, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

των αντρών παρουσιάζει µείωση 2,1 ποσοστιαίων µονάδων, από 60,5% το 1993 στο 

58,4% το 1999317. 

 

8.2.3. Μεταβολές στην κλαδική σύνθεση της απασχόλησης των γυναικών 

Την εξεταζόµενη περίοδο παρουσιάζεται µείωση των απασχολούµενων γυ-

ναικών στη γεωργία κατά 46.000 θέσεις, στον δευτερογενή τοµέα κατά 8.000 θέσεις 

και αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στον τριτογενή τοµέα κατά 226.000 θέ-
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σεις εργασίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑ-

ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 1999 

 1993 1999 

 σύνολο % σύνολο % 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία 778428 20,92 293115 19,72 

Αλιεία 15426 0,41 964 0,06 

Ορυχεία και λατοµεία 19344 0,52 1188 0,08 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες 579499 15,58 172045 11,58 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος φυσικού αερίου και νερού 39605 1,06 7046 0,47 

Κατασκευές 261438 7,03 4551 0,31 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκίνητων 588106 15,81 259383 17,45 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 203362 5,47 109421 7,36 

Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες 248949 6,69 39082 2,63 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 81206 2,18 44623 3,00 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρ 139606 3,75 86985 5,85 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλ 267122 7,18 93237 6,27 

Εκπαίδευση 200699 5,39 148100 9,96 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα 154968 4,17 119026 8,01 

 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικ 117226 3,15 60173 4,05 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσω-

πικό 

23805 0,64 47006 3,16 

Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα 1390 0,04 288 0,02 

Σύνολο 3720179 100,00 1486233 100,00 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε. 1993, 1999 

 

Το 1999 οι γυναίκες απασχολούνται κατά 19% στη γεωργία, κατά 13% στο 

δευτερογενή τοµέα και κατά 68% στον τριτογενή τοµέα. Για τους άντρες τα αντίστοιχα 

ποσοστά απασχόλησης είναι 16% στη γεωργία, 28% στον δευτερογενή τοµέα και 55% 

στον τριτογενή τοµέα. 

Η απασχόληση των γυναικών κατά των 1999 στον τριτογενή τοµέα επικε-

ντρώνεται στο «Χοντρικό και Λιανικό Εµπόριο» µε ποσοστό συµµετοχής στη συνολική 

απασχόληση της τάξης του 17,5% στην «Εκπαίδευση» µε ποσοστό συµµετοχής στη 

συνολική απασχόληση της τάξης του 10% στην «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» µε πο-

σοστό της τάξης του 8%, στα «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» µε ποσοστό συµµετοχής 

στη συνολική απασχόληση της τάξης του 7% και στη «∆ηµόσια ∆ιοίκηση» µε ποσο-

στό συµµετοχής στη συνολική απασχόληση της τάξης του 6,4%. 

Η µεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης των γυναικών ανά κλάδο, πα-
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ρουσιάζεται στο κλάδο «Προσωπικό σε ιδιωτικά νοικοκυριά» και είναι της τάξης του 

138%. Ακολουθεί η «∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες µε αύξηση 58%, οι «Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί» µε 

37% και οι «Μεταφορές, αποθηκεύσεις και επικοινωνίες» µε αύξηση 28%. Οι υπόλοιποι 

κλάδοι παρουσιάζουν αύξηση της τάξης 18% έως 27% και ο κλάδος της «∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, Άµυνας και Υποχρεωτικής Ασφάλισης» 11,6%318. 

 

8.2.4. Μεταβολές στην απασχόληση κατά ευρύτερη επαγγελµατική κατηγορία 

Η γυναικεία απασχόληση αυξήθηκε σε όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες 

που παρουσιάζουν αύξηση, µε ρυθµούς ταχύτερους από αυτούς των αντρών, ιδιαί-

τερα αυτή των «Τεχνολόγων, Τεχνικών και Βοηθών» (66%), η κατηγορία των «Απασχο-

λούµενων στην Παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές» (33%), η κατηγορία των «Επιστηµό-

νων, Ελεύθερων Επαγγελµατιών» (27%) και αυτή των «Ανειδίκευτων Εργατριών, Χειρω-

νακτών και µικροεπαγγελµατιών» κατά 25%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16  

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1999 

 ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Μέλη των βουλευτικών σωµάτων 405433 96375 

Επιστηµονικά και καλλιτεχνικά επαγγέλµατα 485093 223721 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί 261659 121166 

Υπάλληλοι γραφείου 422135 241153 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών-πωλήσεων 535178 271981 

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι 691811 288300 

Ειδικευµένοι τεχνίτες 665256 92246 

Χειριστές σταθερών βιοµηχ. εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων 305383 26376 

Ανειδίκευτοι εργάτες, µικροεπαγγελµατίες 229530 121225 

Άτοµα µη δυνάµενα να καταταγούν 38893 3684 

ΣΥΝΟΛΟ 4040371 1486233 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε. Έρευνα εργατικού δυναµικού 1999 

 

Από τον Πίνακα 16 προκύπτει ότι : 

• Το 1999 οι γυναίκες αποτελούν τ0 37,4% των απασχολούµενων: 
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• Το 46% των επιστηµόνων και συναφών επαγγελµάτων 

• Το 47% των τεχνολόγων, τεχνικών βοηθών 

• Το 58% των υπαλλήλων γραφείων 

• Το 52% των απασχολουµένων στη παροχή υπηρεσιών, πωλητών κ.τ.λ. 

• Το 53% των ανειδίκευτων εργατών, χειρωνακτών και µικροεπαγγελµατιών 

• Το 42% των ειδικευµένων γεωργών 

• Το 24% των ανώτερων διοικητικών και διευθυντικών στελεχών 

Η γυναικεία απασχόληση το 1999 συγκεντρώνεται στα επαγγέλµατα «Ειδι-

κευµένων Γεωργών» µε ποσοστό συµµετοχής στη συνολική απασχόληση της τάξης 

του 19%, στις «Απασχολούµενες στην παροχή Υπηρεσιών» µε ποσοστό συµµετοχής 

στη συνολική απασχόληση της τάξης του 18%, στις «Υπαλλήλους Γραφείου» µε πο-

σοστό συµµετοχής στη συνολική απασχόληση της τάξης του 17%, στα «Πρόσωπα 

που ασκούν επιστηµονικά επαγγέλµατα» µε ποσοστό συµµετοχής στη συνολική απα-

σχόληση της τάξης του 15%, στις «Ανειδίκευτες Εργάτριες» µε ποσοστό συµµετοχής 

στη συνολική απασχόληση της τάξης του 8,3% και στους «Τεχνολόγους και Τεχνικούς» 

µε ποσοστό 8,2%319. 

 

8.2.5.  Κατάσταση απασχόλησης και επίπεδο εκπαίδευσης 

Το επίπεδο εκπαίδευσης του συνόλου του πληθυσµού και ιδιαίτερα των οι-

κονοµικά ενεργών έχει βελτιωθεί σηµαντικά την εξεταζόµενη περίοδο. Οι οµάδες πλη-

θυσµού µε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης έχουν αυξηθεί σηµαντικά ενώ οι οµάδες στο 

χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζουν µείωση. Όπως παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 17 που ακολουθεί, η οµάδα µε την µεγαλύτερη µεταβολή είναι η µικρή πληθυ-

σµιακή οµάδα, των γυναικών που κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα κατά 275%. Το ίδιο 

ισχύει για τους άντρες της κατηγορίας αυτής, οι οποίοι αυξάνονται κατά 142%. Η επό-

µενη σηµαντικότερη µεταβολή είναι η αύξηση των γυναικών που έχουν πτυχίο Ανώτε-

ρης Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης κατά 136% και των αντρών κατά 98%. Οι 

γυναίκες κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ αυξάνονται κατά 34% και οι άντρες κατά 18%320. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥ, 

ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 1993-1999 

 Άντρες Γυναίκες 

Έχουν ολοκληρώσει ή οριστικά διακόψει 6,0 5,7 
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∆ιδακτορικό ή µεταπτυχιακός τίτλος 142,4 275,4 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 18,5 34,5 

Φοίτηση σε ΑΕΙ (τουλαχ. 1 χρόνο) αλλά δεν πήρε πτυχίο -15,4 -6,7 

Πτυχίο Αν. Τεχν. Επαγ. Εκπαίδευσης 98,2 136,4 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 21,2 12,7 

Απολυτήριο 3-ταξ. Μέσης Εκπαίδευσης 14,9 10,0 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού -11,7 -7,8 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού -20,3 -17,7 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο 0,2 -0,4 

 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 1993, 1999. Επεξεργασία: ΚΕΘΙ 

 

Και στα δύο φύλα παρουσιάζεται µείωση του πληθυσµού που έχει απολυ-

τήριο ∆ηµοτικού ή χαµηλότερη εκπαίδευση, καθώς και των φοιτητών/τριών που εγκα-

ταλείπουν το Πανεπιστήµιο. 

Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών, τόσο µεγαλύ-

τερη είναι η συµµετοχή τους στο εργατικό δυναµικό, όπως παρουσιάζεται στον Πί-

νακα 18. Η µεταβολή που παρατηρείται την εξεταζόµενη περίοδο σε σχέση µε τη συµ-

µετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό κατά επίπεδο εκπαίδευσης είναι η συνε-

χώς µειούµενη συµµετοχή των κατόχων απολυτηρίου ∆ηµοτικού ή χαµηλότερου επι-

πέδου εκπαίδευσης.321 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΦΥΛΟ, 1999 

 Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες 

ΣΥΝΟΛΟ 100.0 100,0 1,9 13,3 

∆ιδακτορικό ή µεταπτυχιακός τίτλος 0,7 0,5 0,4 0,4 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 13,6 17,9 2,1 3,2 

Πτυχίο Αν. Τεχν. Επαγ. Εκπαίδευσης 10,0 14,2 4,8 7,5 

                                                           
321 Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (www.paep.org.gr) 
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Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 29,1 27,5 4,2 1,5 

Απολυτήριο 3-ταξ. Μέσης Εκπαίδευσης 12,5 7,3 1,3 0,8 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 31,4 28,5 -11,1 -10,0 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 1,9 2,7 -1,4 -2,5 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο 0,8 1,4 -0,2 -0,9 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού1993, 1999:  Επεξεργασία: ΚΕΘΙ 

 

Η κατανοµή των οικονοµικά ενεργών και των απασχολούµενων γυναικών, 

σε σχέση µε το επίπεδο εκπαίδευσης, παρουσιάζει µεγαλύτερα ποσοστά στις υψηλό-

τερες βαθµίδες εκπαίδευσης από αυτή των αντρών και αντιστρόφως. Το 1999 το 33% 

των απασχολούµενων γυναικών και το 34% των απασχολούµενων αντρών είναι κά-

τοχοι απολυτηρίου ∆ηµοτικού ή χαµηλότερου επιπέδου εκπαίδευσης(το 63% αυτής της 

κατηγορίας και για τα δύο φύλα, είναι άνω των 45 χρόνων). Το 18% των απασχολού-

µενων γυναικών και το 14% των απασχολούµενων αντρών είναι κάτοχοι πτυχίου Πανε-

πιστηµίου. Το 14% και 10% αντίστοιχα έχουν πτυχίο Ανώτερης Επαγγελµατικής Εκπαί-

δευσης. Και για τα δύο επίπεδα εκπαίδευσης η τάση αύξησης είναι µεγαλύτερη για τις 

γυναίκες. Η τάση αυτή θα ενταθεί καθώς οι απασχολούµενες γυναίκες µε υψηλό επί-

πεδο εκπαίδευσης είναι πολύ περισσότερες στις µικρότερες ηλικιακές οµάδες των 

απασχολούµενων, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Στην οµάδα των απασχολούµενων 20-24 χρόνων οι γυναίκες µε επίπεδο 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή χαµηλότερο αποτελούν µόνο το 15% του συνόλου των 

γυναικών, ενώ για τους άντρες το αντίστοιχο ποσοστό είναι διπλάσιο , 30%. Στην 

οµάδα των 45-64 χρόνων τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 65% και 59%, και στην ηλικία 

των 65 και άνω οι γυναίκες µε υποχρεωτική ή χαµηλότερη εκπαίδευση αποτελούν το 

94% και οι αντίστοιχοι άντρες το 84%, όπως παρατηρείται στον ακόλουθο Πίνακα 19. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΑΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 1999 

Επίπεδο εκπαίδευσης 25-29 30-44 45-64 65+ 

ΑΝΤΡΕΣ 100 100 100 100 

Κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ανώτερο επίπεδο 69,5 52,9 40,7 16,2 

Υποχρεωτική εκπαίδευση ή κατώτερο επίπεδο 30,5 37,1 59,3 83,8 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ 100 100 100 100 

Κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ανώτερο επίπεδο 84,7 69,0 34,6 5,9 

Υποχρεωτική εκπαίδευση ή κατώτερο επίπεδο 15,3 31,0 65,4 94,1 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε., ΈΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 1999. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΕΘΙ 

 

8.2.6. Μεταβολές στην απασχόληση σε σχέση µε τη θέση στην επιχείρηση 

Η κατανοµή κατά θέση στην επιχείρηση των ασχολούµενων αντρών και 

γυναικών παρουσιάζεται στο πίνακα που ακολουθεί. Το σύνολο των µεταβολών στις 

κατηγορίες των απασχολούµενων γυναικών κατά θέση είναι θετικό, µε την έννοια ότι 

αυξάνονται όλες οι κατηγορίες της αµειβόµενης εργασίας και µειώνονται τα αµειβό-

µενα συµβοηθούντα µέλη οικογενειακής επιχείρησης. Τη σηµαντικότερη µεταβολή 

αποτελεί η µείωση των συµβοηθούντων στην εκατοστιαία κατανοµή των απασχολού-

µενων γυναικών κατά θέση στην επιχείρηση και αντιστοιχεί σε µείωση του ποσοστού 

της κατηγορίας κατά 7,2% σε 18%. Αντίστοιχα αυξάνονται όλες οι λοιπές κατηγορίες 

και κυρίως οι µισθωτές κατά 6,3%. 

Το 1999 το 70% των συµβοηθούντων µη αµειβόµενων βοηθών οικογενεια-

κών επιχειρήσεων είναι γυναίκες, από 73% που ήταν το 1993. 

Σε απόλυτη αύξηση, η κατηγορία των µισθωτών παρουσιάζει τη µεγαλύ-

τερη µεταβολή, κατά 187.000 θέσεις περίπου. Ως ποσοστό αύξησης ή µείωσης της 

κατηγορίας, η κατηγορία των εργοδοτριών παρουσιάζει τη µεγαλύτερη απόλυτη µε-

ταβολή αφού αυξάνεται κατά 34% µε δεύτερη την κατηγορία των συµβοηθούντων µε-

λών, που µειώνονται κατά 19%. 

Από τον Πίνακα 20 φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των βοηθών στην 

οικογενειακή επιχείρηση έχει χαµηλή µόρφωση και το ίδιο συµβαίνει µε τις αυτοαπα-

σχολούµενες χωρίς προσωπικό. Αντίθετα από τις µισθωτές βλέπουµε ότι το µεγαλύ-

τερο µέρος έχουν ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση και από τις αυτοαπασχολούµενες 

µε προσωπικό υπερτερούν αυτές µε µέση εκπαίδευση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ-

ΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, 1999 

 Ανώτερη/τατη 

εκπαίδευση 

Μέση εκπαί-

δευση 

Χαµηλή εκ-

παίδευση 

Αυτοαπασχολούµενη µε προσωπικό 30,94% 39,14% 29,91% 

Αυτοαπασχολούµενη χωρίς προσωπικό 21,06% 26,21% 52,74% 
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Μισθωτή 43,84% 39,58% 16,59% 

Βοηθός στην οικογ. επιχείρηση 6,06% 27,56% 66,38% 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 1999 

 

Από τις συµβοηθούσες και µη αµειβόµενες, που αποτελούν το 1/5 περίπου 

των απασχολούµενων γυναικών το 1999, το 61% απασχολείται στη γεωργία, το 17% 

στο κλάδο του εµπορίου, 10% στον κλάδο των εστιατορίων – ξενοδοχείων και το 9% 

στη βιοτεχνία – βιοµηχανία. Οι διαφοροποιήσεις στη παραπάνω κατανοµή, σε σχέση 

µε το 1993, είναι σηµαντικές και ακολουθούν τη γενική τάση κατανοµής της απασχό-

λησης στους κλάδους. Η κατανοµή των γυναικών σε σχέση µε την θέση στην επιχεί-

ρηση ανάµεσα στις υπόλοιπες κατηγορίες των κλάδων είναι πιο οµαλά µοιρασµένη. 

Η κατανοµή των βοηθών οικογενειακών επιχειρήσεων κατά ηλικιακές οµά-

δες και φύλο παρουσιάζει µια συστηµατικότητα (παρατηρείται και το 1988), η οποία 

συνίσταται στη µεγάλη συγκέντρωση αντρών συµβοηθούντων στις µικρές οµάδες 

ηλικιών έως 29 χρόνων, ενώ στις µεγαλύτερες η συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναί-

κες. Συγκεκριµένα, στη ηλικιακή οµάδα 20-24 χρόνων η κατανοµή των συµβοηθού-

ντων µελών κατά φύλο είναι 32% γυναίκες και 68% άντρες, ενώ στην οµάδα 45-64 

χρόνων είναι 93% γυναίκες και 7% άντρες322. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ , 1999 

 Αυτοαπασχολούµενες  

µε προσωπικό 

Αυτοαπασχολούµενες 

χωρίς προσωπικό 

Μισθωτές Βοηθοί σε οικογενειακές 

επιχειρήσεις 

15-19 ετών 0 0,31 1,44 3,65 

20-24 ετών 1,85 3,23 11,91 6,95 

25-29 ετών 8,68 8,90 17,58 8,22 

30-44 ετών 49,51 37,94 48,24 33,55 

45-64 ετών 38,08 45,73 20,52 42,71 

65+ ετών 1,87 3,89 0,32 4,92 

Σύνολο 100,00 100,00 100,00 100,00 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 1999 

 

8.2.7. Μερική απασχόληση 

                                                           
322 Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (www.paep.org.gr) 
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Σηµαντικό κοµµάτι της γυναικείας εργασίας αποτελεί και η µερική απασχό-

ληση, η οποία καθιερώθηκε µε το νόµο το 1990. 

Θεωρητικά η εφαρµογή της ήταν ανέκαθεν δυνατή µε βάση την αρχή της 

ελευθερίας των συµβάσεων, στη πράξη όµως, µέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’80 οι 

συµβάσεις µερικής απασχόλησης ήταν µάλλον σπάνιο φαινόµενο. 

Η καθιέρωσή τους στοχεύει κυρίως στη πιο εύκολη πρόσβαση στην εργα-

σία για συγκεκριµένες οµάδες όπως οι γυναίκες και οι νέοι. 

Στο Πίνακα 22 φαίνεται η εξέλιξη της µερικής απασχόλησης κατά φύλο 

(1991-‘93-’95-‘97). Την περίοδο 1991-1997 η γυναικεία πλήρης απασχόληση αυξήθηκε 

περισσότερο από 10% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της µερικής απασχόλησης είναι 

περίπου 30%. ∆ηλαδή από τις 145933 θέσεις εργασίας οι 27.657 (19%) είναι θέσεις µε-

ρικής απασχόλησης323. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  22 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 1991,93,95,97 

 1991 1993 1995 1997 

 Απ. Αρ. % Απ. Αρ. % Απ. Αρ. % Απ. Αρ. % 

Σύνολο απασχολουµένων 3632437 100,0 3720179 100,0 3823809 100,0 3854055 100,0 

Με πλήρη απασχόληση 3492838 96,2 3557871 95,6 3639264 95,2 3675421 95,4 

Με µερική απασχόληση 139599 3,8 162308 4,4 184545 4,8 178634 4,6 

Άντρες 2406784 100,0 2419472 100,0 2452223 100,0 2438980 100,0 

Με πλήρη απασχόληση 2355081 97,9 2357113 97,4 2383230 97,2 2375581 97,4 

Με µερική απασχόληση 51703 2,1 62359 2,6 68993 2,8 63399 2,6 

Γυναίκες 1225653 100,0 1300707 100,0 1371586 100,0 1415076 100,0 

Με πλήρη απασχόληση 1137758 92,8 1200758 92,3 1256034 91,6 1299841 91,8 

Με µερική απασχόληση 87895 7,2 99949 7,7 115552 8,4 115235 8,2 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 1991,1993,1995,1997 

 

Από τον Πίνακα 22 παρατηρούµε ότι το 1995 µε µερική απασχόληση ερ-

γάζονται 184.545 άτοµα που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες (62,6%). Στη συνο-

λική απασχόληση συµµετέχουν µε ποσοστό 36% και κατά συνέπεια υπεραντιπροσω-

πεύονται ανάµεσα στους απασχολούµενους µε µερική απασχόληση. Μόνο το 2,8% 

των αντρών απασχολούνται µερικώς, το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 

8,4%. Βλέπουµε επίσης ότι στις περισσότερες ηλικιακές οµάδες οι γυναίκες µερικώς 

                                                           
323 Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (www.paep.org.gr) 
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απασχολούµενες υπερτερούν αριθµητικά των αντρών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ, 

1995 

 Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

 Απ. Αρ. % Απ. Αρ. % Απ. Αρ. % 

Σύνολο 184545 100,0 68993 100,0 115552 100,0 

14 ετών 522 0,3 351 0,5 171 0,1 

15-19 ετών 10272 5,6 5214 7,6 5058 4,4 

20-24 ετών 19134 10,4 8725 12,6 10409 9,0 

25-29 ετών 25053 13,6 8416 12,2 16637 14,4 

30-44 ετών 50375 27,3 14298 20,7 36078 31,2 

45-64 ετών 57953 31,4 20074 29,1 37879 32,8 

65+ ετώ 21236 11,5 11915 17,3 9321 8,1 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 1995 
 

Το 1999 το10,5% του συνόλου των απασχολούµενων γυναικών δηλώνει ότι 

απασχολείται µε µερική απασχόληση. Το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών είναι της 

τάξης του 3,3%. Από αυτές τις γυναίκες όµως µόνο το 43% είναι µισθωτές, άρα η µε-

ρική απασχόληση περιορίζεται στο 4,5% του συνόλου των απασχολούµενων γυναι-

κών και στο 1,1% των αντρών (1998). Από τις γυναίκες που δηλώνουν ότι απασχο-

λούνται µερικώς, µόνο το 33% δεν επιθυµούσε να εργαστεί µε πλήρη απασχόληση το 

1999. Από το σύνολο των µερικώς απασχολουµένων, το 63% είναι γυναίκες και 37% 

άντρες.  Το  τελευταίο  έτος,  1998-1999,  η  µεταβολή  των  µερικώς απασχολουµένων 

παρουσιάζει σηµαντική αύξηση του συνόλου των αντρών µε µερική απασχόληση 

κατά 6,7% και µείωση των γυναικών της τάξης του 2,6%. 

Η κατανοµή του συνόλου (εργοδότριες, αυτοαπασχολούµενες, µισθωτές, 

συµβοηθούντα µέλη) των απασχολούµενων γυναικών µε πλήρη και µερική απασχό-

ληση παρουσιάζει µεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσής 

τους, όπως φαίνεται στο επόµενο διάγραµµα. Στην περίπτωση των µερικώς απασχο-

λουµένων η πλειονότητα των γυναικών, 57%, έχει επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

ή χαµηλότερο. Επίσης σηµειώνουµε ότι από τις µερικώς απασχολούµενες µε πτυχίο 

ΑΕΙ και Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης το 58% και 41% αντιστοίχως 
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απασχολείται στους κλάδους της εκπαίδευσης και της υγείας. Περίπου το 70% όσον 

κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και εργάζονται µε µερική απασχόληση απα-

σχολούνται στους κλάδους της εκπαίδευσης και της υγείας. 

Όσο χαµηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουµένων 

τόσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό των µερικώς απασχολουµένων, µε εξαίρεση όσες 

κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Από τις απασχολούµενες που δεν πήγαν κα-

θόλου σχολείο το 21% εργάζεται µε µερική απασχόληση ενώ από τις πτυχιούχους ΑΕΙ 

µόνο το 8%324. 

 

8.2.8. Αµοιβές κατά φύλο 

Οι µέσοι όροι των αποδοχών των γυναικών εξακολουθούν να είναι χαµη-

λότεροι αυτών των αντρών και για το 1998 είναι : 

Την εξεταζόµενη περίοδο (1993-1999) η σχέση των αποδοχών των γυναι-

κών προς αυτές των αντρών στους περισσότερους κλάδους βελτιώθηκε και σε µερι-

κούς επιδεινώθηκε, υπό την έννοια ότι η διαφορά του µέσου όρου των αµοιβών κατά 

φύλο µειώθηκε ή αυξήθηκε. 

Οι δύο κλαδικές κατηγορίες στις οποίες αυξήθηκε η διαφορά των αµοιβών 

κατά φύλο, συµπεριλαµβάνονται στους µονοψήφιους κλάδους οικονοµικής δραστη-

ριότητας «Παροχή ρεύµατος, φυσικού αερίου, νερού» και «Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστω-

τικοί οργανισµοί», η οποίοι παρουσίασαν αύξηση της απασχόλησης των γυναικών 

κατά 11% και 37% αντίστοιχα, και µάλιστα µεγαλύτερη στα ανώτερα επαγγέλµατα. 

Η διαφορά στους µέσους όρους των αµοιβών παρουσιάζεται σε όλους 

τους κλάδους και κυµαίνεται, το 1998, από 5,6% στους υπάλληλους του λιανικού 

εµπορίου έως και 37,2% στους υπαλλήλους των ασφαλιστικών εταιριών (Πίνακα 24). 
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ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 1998-ΣΧΕΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΥΝΑΙ-

ΚΩΝ/ΑΝΤΡΩΝ 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝ. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-

ΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΥΝ. ΩΣ 

% ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝ∆Ρ. 

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 
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ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 406548 521112 327467 62,8 

ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 486333 536601 314738 76,8 

ΣΤΟ ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 333675 352069 293839 83,5 

ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 250324 267870 236207 94,4 

ΣΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ 437580 472857 331684 70,1 

ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ & Υ∆ΡΕΥΣΗ 474911 523928 330860 63,1 

ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 428799 462529 326668 71,1 

ΠΗΓΗ: Ε.Σ.Υ.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 1998 

 

 

8.2.9. Απασχόληση στο ∆ηµόσιο Τοµέα 

Βασική µεταβολή στην απασχόληση των γυναικών στο ∆ηµόσιο Τοµέα 

αποτελεί η αύξηση του αριθµού των γυναικών σε όλους τους τοµείς του δηµόσιου 

τοµέα. Η αναλογική υπεροχή των γυναικών πτυχιούχων ΑΕΙ παρατηρείται σε όλες τις 

κατηγορίες κατά έτη υπηρεσίας, εκτός από τις γυναίκες 31 έως 35. Το ίδιο βεβαίως 

ισχύει και στη κατανοµή κατά ηλικιακές οµάδες. 

Το ποσοστό των γυναικών διαφοροποιείται στους διάφορους τοµείς του 

συνόλου του δηµόσιου τοµέα. Οι γυναίκες αποτελούν το 41% περίπου του µόνιµου 

προσωπικού των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, το 66% των µόνιµων υπαλλήλων των ΝΠ∆∆ 

(υγεία-πρόνοια), το 28% των µόνιµων υπαλλήλων ΟΤΑ και το 21% του µόνιµου προ-

σωπικού των ΚΝΠΙ∆325. 

 

 

 

 

8.3. Για τα έτη 2000-2008  

Για τα έτη 2000 έως και 2008 και παρά τις φιλότιµες προσπάθειες τόσο σε 

εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισµό της ανεργίας των γυναι-

κών, αυτή εξακολουθεί έως και σήµερα να βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από τον 

µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία 

καταγράφηκε η ανεργία σε 9% (442.558 άτοµα) τον Μάρτιο του 2008, έναντι 9,5% τον 
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Μάρτιο του 2007 και 9,2% τον Μάρτιο του 2006. Η ανεργία, σύµφωνα πάντα µε τις 

έρευνες και τα επίσηµα στοιχεία, φαίνεται ότι πλήττει κυρίως τις γυναίκες (12,7%) και 

λιγότερο τους άνδρες (6,3%). Κατά οµάδες ηλικιών, τα υψηλότερα ποσοστά κατα-

γράφονται στις ηλικίες 15-24 ετών (27,1%), που είναι και το υψηλότερο ποσοστό από 

το 2005, και 25-34 ετών (11,9%). Εξάλλου η ανεργία πλήττει κυρίως τις περιφέρειες Νο-

τίου Αιγαίου (20,8%) και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (11,8%). Αντίθετα το χα-

µηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφηκε στο Βόρειο Αιγαίο (5,4%).  

Σύµφωνα µε την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, µηνός Μαρτίου 2008, της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, οι απασχολούµενοι ήταν 4.494.742 

άτοµα, ενώ ο µη οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ανέρχονταν σε 4.287.843 άτοµα και 

οι άνεργοι έφθαναν τα 442.558 άτοµα. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι µη απασχολούµενοι είναι περισσότεροι από τους απα-

σχολουµένους, γεγονός που αποδεικνύει τις αδυναµίες και τα διαρθρωτικά προβλή-

µατα της αγοράς εργασίας.  

Η ανεργία στην Ελλάδα, αν και µειώνεται τα τελευταία χρόνια σύµφωνα µε 

την ΕΣΥΕ, εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από τον µέσο όρο της Ε.Ε. 

(περίπου 7%). Το κύριο χαρακτηριστικό της ανεργίας είναι ότι πλήττει κυρίως τους νέ-

ους και ιδιαίτερα εκείνους που είναι µεταξύ 15 και 24 ετών.  

Το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες αυτές φθάνει το 27,1% τον Μάρτιο του 

2008 έναντι 25,6% τον Μάρτιο του 2007 και 25,3% τον Μάρτιο του 2006. ∆ηλαδή όλο 

και περισσότεροι νέοι δεν µπορούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, γεγονός 

ιδιαίτερα ανησυχητικό για όλους.  

Εξάλλου σηµειώνονται µεγάλες διαφορές στην ανεργία ανά περιφέρεια. Η 

ανεργία στο Νότιο Αιγαίο (20,8%) είναι περίπου τετραπλάσια από την ανεργία στο Βό-

ρειο Αιγαίο (5,4%).  

Η ΕΣΥΕ ισχυρίζεται ότι αυτό δικαιολογείται «εποχιακά», δηλαδή ότι η ανεργία 

είναι υψηλή στο Νότιο Αιγαίο τον µήνα Μάρτιο (κάθε Μάρτιο) αλλά τους επόµενους 

µήνες της τουριστικής περιόδου µειώνεται.  

Αυτό όµως δεν επαληθεύεται, αφού τον Μάρτιο του 2007 ήταν 21,8%, αλλά 

τον αντίστοιχο µήνα του 2006 ήταν 11,5% και το 2005 15%. Επίσης δεν αιτιολογείται 

επαρκώς το γεγονός ότι το Βόρειο Αιγαίο (από τις φτωχότερες περιφέρειες της χώ-

ρας) παρουσιάζει τόσο χαµηλή ανεργία (5,4%) τον Μάρτιο του 2008, έναντι 10,1% τον 

Μάρτιο του 2007, 9,1% τον Μάρτιο του 2006 και 8,2% τον Μάρτιο του 2005.  
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Την ίδια ώρα η Κρήτη παρουσιάζει ποσοστό ανεργίας που ξεπερνά τον 

µέσο όρο της χώρας, αφού φθάνει το 10,7%.  

Σύµφωνα µε πληροφορίες από την ΕΣΥΕ, η ανεργία το α΄ τρίµηνο του 2008 

διαµορφώθηκε σε ποσοστό κάτω του 8,3%, έναντι 8,1% που ήταν το προηγούµενο 

τρίµηνο (δ΄ τρίµηνο 2007),326 σε 7,2% το β΄ τρίµηνο του 2008 έναντι 8,1% που ήταν το 

αντίστοιχο του 2007 (β΄ τρίµηνο) και σε 7,2% το γ΄ τρίµηνο του 2008 έναντι 7,9% που 

ήταν το αντίστοιχο του (2007), ενώ σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία αναµένεται να φτά-

σει στο 8,9% για το δ΄ τρίµηνο του 2008, µετά βεβαίως από τις παγκόσµιες οικονοµικές 

εξελίξεις σε αντίθεση µε το 8,1% που ήταν το αντίστοιχο του 2007 (δ΄ τρίµηνο). Η αύ-

ξηση αυτή της ανεργίας στο δ΄ τρίµηνο του 2008 οφείλεται κυρίως στην παγκόσµια 

οικονοµική κρίση που παρουσιάστηκε τους τελευταίους έξι µήνες του 2008 και που 

επηρέασε φυσικά και τη χώρα µας και εκτιµάται ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί ση-

µαντικά για τα επόµενα δέκα χρόνια, αν δεν ληφθούν έγκαιρα µέτρα τόσο σε εθνικό, 

όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, µε σηµαντικές επιπτώσεις στα εισοδή-

µατα των εργαζοµένων και γενικότερα της οικονοµίας της χώρας µας. 

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι στον ένα χρόνο που πέρασε, παρ’ ότι εντά-

θηκαν τα προγράµµατα κατάρτισης και «εργασιακής εµπειρίας», το ποσοστό ανερ-

γίας στις γυναίκες µειώθηκε µόνο κατά 1,5% και καταγράφηκε στο 10,8% το τρίτο τρί-

µηνο του 2008. Συνεχίζει όµως να παραµένει σχεδόν διπλάσιο από το µέσο ποσοστό 

για το σύνολο της χώρας. Επίσης, η ανεργία στις νέες γυναίκες µέχρι 29 ετών συνεχί-

ζει να «τρέχει» µε πολύ υψηλά ποσοστά 21%.  

Ταυτοχρόνως, περισσότερες από τους µισές ανέργους είναι νέες, ενώ τα 

ίδια πρωτεία διατηρούν οι νέες και στη µακροχρόνια ανεργία. Έτσι, το 47,8% των αν-

θρώπων που βρέθηκαν ακούσια εκτός αγοράς εργασίας περισσότερο από 1 χρόνο 

παραµένουν άνεργοι. Ένας ακόµη δείκτης, «οι άνεργοι που έχουν εργαστεί στο πα-

ρελθόν», αποδεικνύει τη µεγάλη περιοδικότητα του προβλήµατος στη νέα γενιά, αφού 

το 42% εξ αυτών των ανέργων είναι νέοι.  

Καθώς εντάσσονται στην αγορά εργασίας, οι 3 στους 4 νέους απασχο-

λούνται ως µισθωτοί. Ένας στους πέντε εργάζεται µε σύµβαση προσωρινής απα-

σχόλησης. Σχεδόν ένας στους τρεις εργαζόµενους µε µερική απασχόληση είναι νέος. 

∆ηλαδή αποτελούν το 27% των µερικώς απασχολουµένων στη χώρα.  

Η πλειοψηφία των νέων ανθρώπων που έχουν µία απασχόληση εργάζο-

νται στον τοµέα των υπηρεσιών. Εκεί απορροφούνται οι 7 στους 10 νέους, καθώς και 
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το 85% των απασχολούµενων νέων γυναικών. Αντιθέτως, στον δευτερογενή τοµέα 

αναλογεί ένας νέος σε κάθε τέσσερις νέες προσλήψεις. 

Οι νέες συµµετέχουν µε διπλάσια αναλογία στα «χαµηλά» εισοδηµατικά 

κλιµάκια (µέχρι 750 ευρώ αναλογούν δε στο 40% των µισθωτών που αµείβονται µε 

µηνιαίο µισθό µικρότερο των 750 ευρώ327. 

Στην περίοδο 1998-2002, το συνολικό εργατικό δυναµικό της χώρας πα-

ρουσιάζει κυµαινόµενη πορεία µε το 2002 να εµφανίζει µικρότερη τιµή εργατικού δυ-

ναµικού. Μόνο τα έτη 1999 και 2002 παρατηρείται αύξηση. Τα ¾ της παρατηρηθείσας 

αυτής αύξησης, οφείλεται στην αύξηση του γυναικείου εργατικού δυναµικού. Έτσι, η 

αναλογία των γυναικών στο εργατικό δυναµικό αυξήθηκε σηµαντικά αυτά τα πέντε 

έτη. Αυτό συµβαίνει γιατί αφενός εµφανίζεται η επίδραση των µεταβολών στις αντι-

λήψεις για το ρόλο της γυναίκας και αφετέρου γιατί το οικογενειακό εισόδηµα καθί-

σταται ανεπαρκές να καλύψει τις οικογενειακές ανάγκες κι έτσι η γυναίκα καλείται να 

καλύψει αυτό το κενό. 

Η αύξηση της απασχόλησης κατά την περίοδο 1998-2002 υπήρξε περιορι-

σµένη.  Τα ετήσια ποσοστά απασχόλησης των ανδρών µειώνονται συνεχώς, σε 

αντίθεση µε αυτά των γυναικών που αυξάνονται µε φθίνοντα όµως ρυθµό. ∆ε παύ-

ουν τα ποσοστά των αντρών να παραµένουν πολύ υψηλότερα από αυτά των γυναι-

κών έως και διπλάσια. Το συµπέρασµα είναι ότι η απασχόληση των γυναικών ως 

προς το ετήσιο επίπεδό της εµφανίζεται περισσότερο σταθεροποιηµένη από αυτήν 

των ανδρών. Σε κάθε περίπτωση όµως τάσεις υποκατάστασης µεταξύ αντρικής και 

γυναικείας εργασίας στο συνολικό επίπεδο δεν είναι ορατές. 

Το γ΄ τρίµηνο του 2008 οι γυναίκες αποτελούν το 40,7 του εργατικού δυνα-

µικού και είναι  2.017,3 άτοµα, ενώ απασχολούνται 1.799,3 άτοµα από 1.477,5 άτοµα 

που ήταν το αντίστοιχο το 1998. Η ίδια οµάδα αποτελεί το 10,8% των άνεργων και το 

65% των ανέργων µακράς διάρκειας. Η ανεργία όµως των γυναικών στο γ΄ τριµήνου 

του 2008 φαίνεται µειωµένη 6,70% σε σχέση µε την αντίστοιχη του 1998 (17,5%)328. 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2008 ΣΕ  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

 Άντρες Γυναίκες 

Ανεργία 5,8% 15,2% 

                                                           
327 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 29/12/2008, Νέοι και γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία Πηγή: www.kathimerini.gr 
328 Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (www.paep.org.gr) 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Ανεργία µακράς διάρκειας 46,4% 61,4% 

Εργατικό δυναµικό 59,3% 40,7% 

Απασχολούµενοι 61,8% 38,2% 

Άνεργοι 35,7% 64,3% 

Άνεργοι µακράς διάρκειας 29,6% 70,4% 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. 
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8.3.1 Χαρακτηριστικά απασχόλησης και ανεργίας των γυναικών 

Η προσφορά εργασίας των γυναικών προσδιορίζεται από πολλούς παρά-

γοντες. Το οικογενειακό περιβάλλον, η αντίληψη που έχει η κοινωνία για τη θέση της 

γυναίκας, οικονοµικοί λόγοι, η δυνατότητα συµφιλίωσης της οικογενειακής µε την ερ-

γασιακή ζωή, η επιθυµία για επαγγελµατική εξέλιξη επηρεάζουν σηµαντικά την από-

φαση της γυναίκας να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και αν θα παραµείνει εντός αυ-

τής για µικρό ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Το 2000 το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών ήταν 49,7% και το 2002 αυ-

ξήθηκε ελαφρά σε 50,2%.  Το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών είναι σχετικά χα-

Ποσοστό Ανεργίας πληθυσµού 15-64 ετών κατά Περιφέρεια και Φύλο, 2008 B ΤΡΙΜΗΝΟ
Πηγή: Γ.Γ. ΕΣΥΕ, ΕΕ∆ 2008 Β

Επεξεργασία στοιχείων, παραγωγή γραφήµατος: Γενική Γραµµατεία Ισότητας
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µηλό. ∆ηλαδή µόνο το 50% των γυναικών που είναι σε ηλικία προς εργασία επιθυ-

µούν να εργαστούν. Όµως αν συγκρίνουµε το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών 

το 2002 µε το αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής το 1992 παρατηρούµε µία σηµαντική 

διαφορά. Το 1992 το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών ανερχόταν σε 42,3%. Η ση-

µαντική αυτή αύξηση τα τελευταία δέκα χρόνια δείχνει ότι ολοένα και περισσότερες γυ-

ναίκες εντάσσονται στην αγορά εργασίας. Είναι συνέπεια της αλλαγής της στάσης 

της ελληνικής οικογένειας και κοινωνίας απέναντι στη γυναίκα και στο ρόλο της, στην 

ύπαρξη οικονοµικών αναγκών (η οικογένεια δεν µπορεί να στηριχθεί µόνο σε ένα µι-

σθό), στην είσοδο περισσότερων γυναικών στο εκπαιδευτικό σύστηµα και ειδικότερα 

στις ανώτατες βαθµίδες και η επιθυµία τους να καταξιωθούν στον επαγγελµατικό 

χώρο329. 

Αυτό που είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε είναι ότι το ποσοστό συµµε-

τοχής των γυναικών αλλά και το ποσοστό απασχόλησης διαφοροποιείται ανάλογα 

µε την ηλικία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙ-

Ο∆Ο 2000-2002 
 

 2000 2002 

 

 
Ποσοστό 

συµµετοχής 

Ποσοστό απα-

σχόλησης 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

Ποσοστό 

απασχόλησης 

Σύνολο 49,7 41,3 50,2 42,7 

15 - 19 ετών 13,4 6,3 9,8 5,6 

20 - 24 ετών 56,3 37,1 53,5 36,2 

25 - 29 ετών 72,1 54,2 74,0 57,3 

30 - 44 ετών 66,8 57,4 67,3 58,7 

45 - 64 ετών 37,4 34,8 38,5 35,9 

 

Το ποσοστό συµµετοχής και απασχόλησης είναι ιδιαίτερα χαµηλό στις νέες 

γυναίκες (15 - 19 ετών), είναι ιδιαίτερα υψηλό στην ηλικιακή κατηγορία των 25 - 29 

ετών αλλά µειώνεται στις επόµενες ηλικιακές κατηγορίες. Η µείωση του ποσοστού 

συµµετοχής στην ηλικιακή κατηγορία 30 -44 ετών οφείλεται µάλλον στην απόφαση 

των γυναικών να αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας λόγω οικογενειακών υπο-

χρεώσεων. Η περαιτέρω µείωση του ποσοστού συµµετοχής των γυναικών της ηλικια-
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κής κατηγορίας 45 - 64 ετών οφείλεται µάλλον στις ευνοϊκές διατάξεις που υπήρχαν 

περί πρόωρης συνταξιοδότησης330. 

Κατά το έτος 2003 οι νέες γυναίκες ηλικίας 15-29 ετών ανέρχονται περί τις 

943.400, αποτελούν το 20% των γυναικών ηλικίας άνω των 15 ετών και περίπου το 

ήµισυ (49,1%) των νέων ανδρών και γυναικών µε την ίδια ηλικία.  

Το ποσοστό των νέων γυναικών που βρίσκεται ενταγµένο στην οικονοµική 

ζωής της χώρας (46,2%), αν και είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο του συνόλου των 

γυναικών (37,8%) παραµένει µικρότερο σε σχέση µε αυτό των νέων ανδρών (51,9%).  

Αντίθετα, το ποσοστό των νέων γυναικών που δεν είναι ενταγµένο στην οι-

κονοµική ζωής της χώρας (53,8%), είναι µικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό του 

συνόλου των γυναικών (62,2%) και µεγαλύτερο σε σχέση µε αυτό των νέων ανδρών, 

(48,1%). 

Οι νέες γυναίκες που βρίσκονται στην αγορά εργασίας αποτελούν περίπου 

το 1/4 και λιγότερο από το 1/5 των γυναικών που βρίσκονται στην αγορά εργασίας 

(24,5%) και των γυναικών που δεν είναι ενταγµένες στην οικονοµική ζωή της χώρας 

(17,3%), ενώ η συµµετοχή τους στο σύνολο των νέων διαµορφώνεται σε 43,7% και 

54,8% αντίστοιχα. 

Το ποσοστό ανεργίας των νέων γυναικών ξεπερνά το 1/4 του εργατικού 

δυναµικού (26,3%) και είναι µεγαλύτερο από τα αντίστοιχα του συνόλου των νέων και 

των νέων ανδρών (19,4% και 14,0% αντίστοιχα). 

Η συµµετοχή των νέων ανέργων γυναικών (περί τις 114.800) δεν ξεπερνά το 

ήµισυ του συνόλου των ανέργων γυναικών (47,4%) ενώ πλησιάζει το 60,0% του αριθ-

µού των νέων ανέργων. Σε σχέση µε το σύνολο των ανέργων γυναικών η κατάσταση 

των νέων γυναικών µπορεί να χαρακτηριστεί «καλύτερη» καθώς οι άνεργες γυναίκες 

αποτελούν το 61,7% του συνολικού αριθµού των ανέργων, και το 64,0% των ανέργων 

πάνω από 30 ετών. 

Η απασχόληση των νέων γυναικών (περί τις 321.500) αντιστοιχεί στο 21,0% 

των γυναικών και στο 40,0% των νέων που απασχολούνται. Η αναλογία των νέων γυ-

ναικών στο σύνολο των νέων είναι µεγαλύτερη έναντι της συµµετοχής του συνόλου 

των γυναικών και των γυναικών που είναι πάνω από 30 ετών και απασχολούνται 

(38,4% και 38,0%) στα αντίστοιχα σύνολα. 

Σε σχέση µε το 1993 ο πληθυσµός των νέων µειώνεται σε άνδρες και σε γυ-

ναίκες, τόσο στον ενεργό όσο και στον µη ενεργό πληθυσµό, µε εξαίρεση την πολύ 
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µικρή αύξηση των νέων ανδρών που δεν είναι ενταγµένοι στην οικονοµική ζωή της 

χώρας. 

Η µείωση των νέων, συνολικά, που βρίσκονται στην αγορά εργασίας οφεί-

λεται σε µεγαλύτερο βαθµό στην µείωση της απασχόλησης αυτών έναντι της µείωσης 

των νέων ανέργων (52,3%, 47,7%), ενώ αντίθετα η µείωση των νέων γυναικών που 

βρίσκονται στην αγορά εργασίας οφείλεται σε µεγαλύτερο βαθµό στην µείωση των 

νέων ανέργων έναντι της µείωσης όσων απασχολούνται (60,9% έναντι 39,1%)331. 

Για τα επόµενα χρόνια δηλαδή από τα έτη 2004 έως και 2008 πάνω από το 

60% των άνεργων και των άνεργων νέων µέχρι 29 ετών είναι γυναίκες (64,3% και 63,2% 

αντίστοιχα), το 70,4% των µακροχρόνια άνεργων καθώς και το 73,5% των νεοεισερ-

χόµενων άνεργων είναι γυναίκες, ενώ η αναλογία τους στους άνεργους που έχουν 

εργαστεί στο παρελθόν πλησιάζει το 57%. 

Σύµφωνα µε τους πίνακες 27 και 28 τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας για 

τις γυναίκες πλήττουν τις ηλικίες 20-24 ετών και 25-29 ετών332. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ 2000-2008 

 

 2000 2002 

Σύνολο 16,9 14,9 

15 – 19 ετών 53,1 42,6 

20 – 24 ετών 34,2 32,4 

25 – 29 ετών 24,9 22,6 

30 – 44 ετών 14,1 12,8 

45 – 64 ετών 7,2 6,7 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ 2004-2008 

 2004 2008 

Σύνολο 8,19 3,59 

15-19 ετών 22,95 18,2 

20-24 ετών 22,24 21,17 

25-29 ετών 35,44 41,53 

30-44 ετών 11,09 15,19 
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45-64 ετών 0,09 0,26 

 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.  
 

Βλέπουµε ότι το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε για τις δύο πρώτες κατηγο-

ρίες και αυξήθηκε για τις υπόλοιπες. 

Το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε την περίοδο 2000 - 2002 για όλες τις ηλικια-

κές κατηγορίες. Οι νεότερες σε ηλικία γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την 

ανεργία απ’ ότι οι µεγαλύτερες σε ηλικία. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 15 - 19 

ετών είναι ιδιαίτερα υψηλό. Το 2000 το ποσοστό ανεργίας αυτής της ηλικιακής κατη-

γορίας ήταν 53,1% και µειώθηκε σε 42,6% το 2002. Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες 

µειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικιακή κατηγορία. 

Το 35,1% του συνόλου των ανέργων γυναικών είναι ηλικίας 30 - 44 ετών. 

Το 2002 οι άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 - 44 ετών αποτελούν το 36,8% του συνόλου 

των ανέργων γυναικών. Παρατηρούµε λοιπόν ότι µειώνεται η συµµετοχή των ανέρ-

γων γυναικών των µικρότερων ηλικιακών κατηγοριών στο σύνολο των ανέργων γυ-

ναικών, ενώ αυξάνεται η συµµετοχή των ανέργων γυναικών των µεγαλύτερων ηλικι-

ακών κατηγοριών333. 

Την ίδια περίοδο παρατηρούµε ότι οι νέοι άνεργοι αποτελούν το 49,7% του 

συνόλου των ανέργων γυναικών το 2000 ενώ το ίδιο ποσοστό το 2008 είναι µειωµένο 

στα 43,7%, εξακολουθεί όµως να είναι αρκετά µεγάλο. Φαίνεται επίσης ότι το µεγαλύ-

τερο µέρος των άνεργων γυναικών είναι µακροχρόνια άνεργες µε διάρκεια αναζήτη-

σης εργασίας πάνω από 1 χρόνο. Το ποσοστό αυτό φτάνει για τις γυναίκες το 61,3% 

(το 1999 ήταν 62%) και για τους άντρες το 46,4% (το 1999 ήταν 53%). Αυτό είναι ένδειξη 

της µεγάλης εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας και της σχετικής αδυναµίας 

της αγοράς να τις απορροφήσει.334 
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ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2000-2002 
 

 Απόλυτες µεταβολές Ποσοστιαίες µεταβολές 
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ΤΑΕ 781 80,2 

<1 µήνα -582 -8,6 

1 - 2 µήνες -1136 -5,9 

3 - 5 µήνες -1859 -5,1 

6 - 11 µήνες -17 0,0 

> 12 µήνες -36517 -19,6 

ΣΥΝΟΛΟ -39331 -13,2 

ΝΕΟΙ -39164 -26,5 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα  προκύπτει ότι οι νέες άνεργες γυναίκες αποτε-

λούν το 49,7% του συνόλου των ανέργων το 2000. Το ποσοστό αυτό µειώνεται σε 

42,1% το 2002. Αυτό είναι µία ένδειξη της µεγάλης εισόδου των γυναικών στην αγορά 

εργασίας τα τελευταία χρόνια και της σχετικής αδυναµίας της αγοράς να απορρο-

φήσει τις ΝΕΕΣ άνεργες. 

Οι µακροχρόνια άνεργες γυναίκες αποτελούν τη µεγάλη πλειοψηφία των 

ανέργων γυναικών. Το 62,4% των ανέργων γυναικών το 2000 ήταν άνεργες για χρο-

νικό διάστηµα µεγαλύτερο των 12 µηνών. Το ποσοστό αυτό µειώνεται σε 57,8% το 

2002. Το ότι οι άνεργες γυναίκες για διάστηµα µεγαλύτερο των 12 µηνών αποτελούν 

την πλειοψηφία των ανέργων γυναικών αποτελεί πρόβληµα αλλά και πρόκληση για 

την ελληνική κοινωνία, η οποία πρέπει να αναπροσαρµόσει τις πολιτικές και πρακτικές 

της ώστε να συµβάλλει στην γρηγορότερη και αποτελεσµατικότερη ένταξη αυτών των 

γυναικών στην αγορά εργασίας335 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ, ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΜΑ∆ΕΣ ΗΛΙ-

ΚΙΩΝ 2008 Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ           

       

ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κατάσταση απασχόλησης 
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Οµάδες ηλικιών ΣΥΝΟΛΟ 
Εργατικό 
∆υναµικό 

Απασχολούµενες Άνεργες 
Μη οικονοµικά 

ενεργές 

15-19 285,800 19,500 13,400 6,100 266,300 

20-24 283,100 125,500 90,500 35,000 157,600 

25-29 373,200 286,600 237,200 49,400 86,600 

30-44 1,243,500 913,100 819,800 93,300 330,400 

45-64 1,430,500 649,500 615,400 34,100 781,000 

65+ 1,115,000 23,200 23,000 200 1,091,800 

Σύνολο 4,731,100 2,017,400 1,799,300 218,100 2,713,700 

       

      

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ∆είκτες Απασχόλησης Πληθυσµού 

Οµάδες ηλικιών ΣΥΝΟΛΟ 
Συµµετοχή 
στο Εργατικό 
∆υναµικό 

Ποσοστό Απασχόλησης 
Ποσοστό 
Ανεργίας 

Μη οικονοµικά 
ενεργές 

15-19 100 6.8 4.7 31.3 93.2 

20-24 100 44.3 32.0 27.9 55.7 

25-29 100 76.8 63.6 17.2 23.2 

15-29 100 45.8 36.2 21.0 54.2 

30-44 100 73.4 65.9 10.2 26.6 

45-64 100 45.4 43.0 5.3 54.6 

65+ 100 2.1 2.1 0.9 97.9 

Σύνολο 15 - 64 
ετών 

100 55.1 49.1 10.9 44.9 
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ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2000 2002 2004 2006 2008 

Τώρα θα αρχίσει να εργάζεται 0,3 0,7 0,3 0,9 0,7 

< µήνα 2,3 2,4 3,1 3,2 3,8 

1-2 µήνες 6,4 7 6,9 7,1 7,8 

3-5 µήνες 12,2 13,4 11,5 12,6 9,8 

6-11 µήνες 16,3 18,8 15,7 19,6 16,3 

>12 µήνες 62,4 57,8 62,3 56,4 61,3 

Σύνολο 100 100 100 100 100 

Νέοι 49,7 42,1 43,9 43,1 43,7 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 

 

 

8.3.2. Μεταβολές στην κλαδική σύνθεση της απασχόλησης των γυναικών 

Κατά τα έτη 2000-2002 η απασχόληση µειώθηκε σηµαντικά για τις γυναίκες 

15 - 19 ετών και 20 -  24   ετών.   Αυτό   δείχνει  ότι  η  αστάθεια στην απασχόληση είναι  
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πολύ µεγαλύτερη στις νεαρές ηλικίες. Όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται και η παρα-

µονή των γυναικών στην αγορά εργασίας και η απασχόληση γίνεται ολοένα και πε-

ρισσότερο σταθερή. Η µείωση της απασχόλησης στις νεαρές ηλικίες και ειδικά στην 

ηλικιακή κατηγορία 15 - 19 ετών οφείλεται πιθανόν και σε άλλους παράγοντες όπως η 

ανεπάρκεια προσόντων, δεξιοτήτων, επαγγελµατικής εµπειρίας και ίσως και υψηλού 

εργασιακού κόστους. 

Σ’ ότι αφορά την κατανοµή της απασχόλησης κατά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουµένων 

γυναικών είναι στον τριτογενή τοµέα. Την περίοδο 2000 -2002 η απασχόληση των γυ-

ναικών µειώνεται στον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα, ενώ αυξάνεται στον τριτο-

γενή τοµέα. Το ποσοστό των απασχολουµένων γυναικών στον πρωτογενή τοµέα εί-

ναι υψηλότερο από το ποσοστό των απασχολουµένων γυναικών στον δευτερογενή 

τοµέα336.  

Το µεγαλύτερο ποσοστό απασχολουµένων γυναικών είναι στον κλάδο 

«Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα και ∆ασοκοµία» (19,2%) και ο ακολουθεί ο κλάδος 

«Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο κ.α.» µε 17,2%. Το 2002 στον κλάδο «Γεωργία, Κτηνο-

τροφία, Θήρα  και  ∆ασοκοµία» συνεχίζει  να ευρίσκεται το µεγαλύτερο ποσοστό 

απασχολουµένων γυναικών (17,8%) το οποίο είναι µικρότερο από αυτό του 2000. 

Ακολουθεί ο κλάδος « Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο κ.α.» µε 17,8%. 

Την περίοδο 2000 - 2002 µειώθηκε η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα 

κατά 17.825 άτοµα (6,2%) και στο δευτερογενή τοµέα κατά 20.271 άτοµα (11,1%) και 

αυξήθηκε στον τριτογενή κατά 55.498 άτοµα (5,4%). 

Η µεγαλύτερη µείωση της απασχόλησης εντοπίζεται στον κλάδο «Γεωργία, 

Κτηνοτροφία, Θήρα και ∆ασοκοµία» κατά 17.830 άτοµα. Η µεγαλύτερη αύξηση της 

απασχόλησης είναι στον κλάδο «∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επι-

χειρηµατικές δραστηριότητες» κατά 19.695 άτοµα. 

Σ’ ότι αφορά την κατανοµή της απασχόλησης ανάλογα µε τη θέση στην 

επιχείρηση παρατηρούµε ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των απασχολουµένων γυναι-

κών εργάζεται ως «Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση». 

Επιπλέον την περίοδο 2000-2002 µειώθηκε ο αριθµός των αυτοαπασχο-

λουµένων γυναικών µε προσωπικό και ο αριθµός των γυναικών που εργάζονταν ως 

βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση. Το µεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών απα-

σχολούνται ως µισθωτές (63,5% το 2002) και ακολουθούν οι αυτοαπασχολούµενες 
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χωρίς προσωπικό µε 17,8%. Βασικό χαρακτηριστικό της γυναικείας απασχόλησης εί-

ναι ο πολύ περιορισµένος αριθµός των αυτοαπασχολουµένων µε προσωπικό σε 

σχέση µε την ανδρική απασχόληση όπου ο εν λόγω λόγος είναι αισθητά µεγαλύτε-

ρος.337 

Από το 2000 έως και το 2003 η απασχόληση των νέων γυναικών όσο και 

του συνόλου νέων συγκεντρώνεται κυρίως στους κλάδους του τριτογενή τοµέα και 

στην βιοµηχανία. Στον τριτογενή τοµέα απασχολείται πάνω από το 80% των νέων γυ-

ναικών, ενώ σηµαντικό µερίδιο έχει και η απασχόληση στην βιοµηχανία (10,0%). Αντί-

στοιχα στους νέους συνολικά περίπου τα 2/3 αυτών απασχολούνται στον τριτογενή 

τοµέα, 14,0% στην βιοµηχανία και 9,4% στις κατασκευές.  

Οι κλάδοι του τριτογενή τοµέα που συγκεντρώνεται κυρίως η απασχόληση 

των νέων γυναικών είναι κυρίως το εµπόριο, όπου απασχολείται το 1/4 των νέων γυ-

ναικών, τα ξενοδοχεία - εστιατόρια και η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας όπου 

απασχολείται συνολικά το 1/5 αυτών, ενώ σηµαντικά µερίδια της απασχόλησης των 

νέων έχουµε στην εκπαίδευση και στις άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες (9% και 

8% αντίστοιχα). 

Η συµµετοχή των απασχολούµενων νέων γυναικών στο σύνολο των γυ-

ναικών κυµαίνεται από 30,0% µέχρι 34,0% στους κλάδους του εµπορίου, της διαχείρι-

σης της ακίνητης περιουσίας και των άλλων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

Η συµµετοχή των νέων γυναικών στο σύνολο της απασχόλησης των νέων 

υπερβαίνει κατά πολύ το ήµισυ αυτών, µόνο στους κλάδους της εκπαίδευσης, στις 

άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες και της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας 

(84,6%, 61,3% και 55% αντίστοιχα), στο εµπόριο και τα ξενοδοχεία - εστιατόρια η συµ-

µετοχή κυµαίνεται περίπου στο 44%, ενώ  στη βιοµηχανία οι νέες γυναίκες υπερβαί-

νουν το 1/5 των νέων. 

Στους κλάδους της εκπαίδευσης και της διαχείρισης της ακίνητης περιου-

σίας το 95% και το 70% αντίστοιχα των νέων γυναικών έχει τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

ενώ µεγάλη συµµετοχή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχουν και οι άλλοι κλάδοι, µε 

εξαίρεση τα ξενοδοχεία - εστιατόρια, όπου κυρίως απασχολούνται οι νέες γυναίκες 

(άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες  50%, περίπου, το 40% στη βιοµηχανία και το 

1/3 περίπου στο εµπόριο). 

Η συµµετοχή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντίστοιχα στους κλάδους 

όπου κυρίως απασχολούνται οι νέες γυναίκες εντοπίζεται στα ξενοδοχεία - εστιατόρια 
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71%, στις άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες περίπου το 50%, στο εµπόριο πλησιά-

ζει τα 2/3 και στη βιοµηχανία το 55%. 

Ως προς τις µεταβολές που λαµβάνουν χώρα την χρονική περίοδο 1993-

2003 στην απασχόληση των νέων γυναικών, η απασχόληση µειώνεται στον πρωτο-

γενή και τον δευτερογενή τοµέα (µε εξαίρεση τις κατασκευές), ενώ αυξάνεται στον τρι-

τογενή τοµέα, (µε εξαίρεση τους κλάδους της υγείας, της εκπαίδευσης της δηµόσιας 

διοίκησης και τους ετερόδικους οργανισµούς). Στον τριτογενή τοµέα οι σηµαντικότε-

ρες αυξήσεις είναι στους κλάδους της διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, στα ξενο-

δοχεία - εστιατόρια και το εµπόριο. 

Οι µεταβολές στην απασχόληση των νέων γυναικών στο πρωτογενή και 

τον δευτερογενή τοµέα, ακολουθούν τις µεταβολές τόσο του συνόλου της απασχό-

λησης όσο και των νέων συνολικά, ενώ διαφοροποιούνται στον τριτογενή τοµέα.338 

Την περίοδο 2004-2008 βλέπουµε ότι οι απασχολούµενες στην γεωργία 

εξακολουθούν να µειώνονται (κατά 65762 θέσεις), όπως και την προηγούµενη περί-

οδο, αποτελώντας όµως ακόµα το 19,7% του συνόλου των απασχολούµενων γυναι-

κών (Πίνακας 31). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑ-

ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2004, 2008 

 2004 2008 

 

 

Σύνολο Γυναίκες Σύνολο Γυναίκες 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκοµία 700903 297110 530406 231348 

Αλιεία 11949 1559 14180 1576 

Ορυχεία και λατοµεία 18610 1087 17747 1076 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες 571540 170563 560322 152733 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος φυσικού αερίου 

και νερού 

40102 8337 37689 6794 

Κατασκευές 295874 5357 367273 6586 
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Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυ-

τοκίνητων,   οχ 

702121 261329 782136 316017 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 272768 115040 304111 136507 

Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες 254470 42361 267735 48266 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 107981 51324 113050 56140 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις 

και επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

197196 88130 289222 135925 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλ 

301333 96690 343641 111357 

Εκπαίδευση 249776 151970 312365 189912 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα 188219 122465 220205 141717 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 

υπέρ του κοινωνικ 

132114 57278 153609 75102 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 

προσωπικό 

52643 49615 67632 65041 

Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα 279  614  

Σύνολο 4097875 1520214 4381936 1676095 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 

 

Οι κατηγορίες που παρατηρούµε µείωση της απασχόλησης των γυναικών 

εκτός από την γεωργία είναι αυτές των ορυχείων, των µεταποιητικών βιοµηχανιών και 

της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού µε την τελευταία να 

παρουσιάζει ποσοστιαία µείωση 18,6% (Πίνακας 32). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 32 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 2000-2008 

 % 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και 

δασοκοµία 

19,7 

Αλιεία 1,1 

Ορυχεία και λατοµεία -1,1 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες 10,4 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος φυσικού αερίου και -18,6 
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νερού 

Κατασκευές 22,9 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκίνη-

των 

20,9 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια 18,6 

Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες 13,9 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 9,3 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και 

επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες 

54,2 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινω-

νική ασφάλιση  

15,1 

Εκπαίδευση 24,9 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα 15,7 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 31,1 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 

προσωπικό  

29,1 

Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα - 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 

 

Προς την διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τις εκµισθώσεις και άλλες επιχει-

ρηµατικές δραστηριότητες φαίνεται να υπάρχει µεγαλύτερη ροπή µε ποσοστιαία µε-

ταβολή της τάξης του 54,2%. Ενώ ακολουθούν οι «Άλλες δραστηριότητες παροχής 

υπηρεσιών» µε µεταβολή 31,1%, η εκπαίδευση µε µεταβολή 24,9% και το Χονδρικό και 

Λιανικό εµπόριο µε 20,9%. 

Το 2008 οι γυναίκες απασχολούνται κατά 14% περίπου στην γεωργία κατά 

16% στον δευτερογενή τοµέα και κατά 70% περίπου στον τριτογενή τοµέα (τα αντί-

στοιχα ποσοστά για το 1999 ήταν 19%, 13% και 68%)339. 

 

8.3.3 Μεταβολές στην απασχόληση κατά ευρύτερη επαγγελµατική κατηγορία 

Η απασχόληση των νέων γυναικών έως και το 2003 ως προς το επάγγελµα 

που ασκούν, εστιάζεται κυρίως στις κατηγορίες των πωλητών και παροχής υπηρε-

σιών και των υπαλλήλων γραφείου, σε ποσοστό που αντιστοιχεί πάνω από το ήµισυ 

της απασχόλησης των νέων γυναικών (30,6% και 22,4% αντίστοιχα). Πάνω δε από το 

1/4 της συνολικής απασχόλησης των νέων γυναικών απορροφούν και οι κατηγορίες 

προσώπων που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά & άλλα επαγγέλµατα, και των τε-
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χνολόγων, τεχνικών & βοηθοί αυτών (14,7% και 13,5% αντίστοιχα). 

Με εξαίρεση της κατηγορίας που ασκεί επιστηµονικά κ.λ.π. επαγγέλµατα, 

στις υπόλοιπες κατηγορίες η συµµετοχή των νέων γυναικών στις παραπάνω κατηγο-

ρίες των απασχολούµενων γυναικών κυµαίνεται από 30,0% µέχρι 33,0%.  

Η συµµετοχή των νέων γυναικών στο σύνολο της απασχόλησης των νέων 

υπερβαίνει κατά πολύ το ήµισυ των νέων στις κατηγορίες όπου συναντάται και η µε-

γάλη συµµετοχή αυτών, (50,6% στους πωλητές, µέχρι 67,2% στα επιστηµονικά και 

άλλα επαγγέλµατα). 

Το σύνολο των νέων γυναικών στα επιστηµονικά και άλλα επαγγέλµατα και 

το 86% των τεχνολόγων, τεχνικών & βοηθοί αυτών έχει τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ 

στους υπαλλήλους γραφείου και στους πωλητές τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει το 44% 

και το 25% αντίστοιχα. 

Η συµµετοχή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντίστοιχα στα επαγγέλ-

µατα όπου κυρίως απασχολούνται οι νέες γυναίκες εντοπίζεται στους πωλητές 71% 

και  στους υπαλλήλους γραφείου 56%. 

 Ως προς τις µεταβολές που λαµβάνουν χώρα την χρονική περίοδο 1993-

2003 στην απασχόληση των νέων γυναικών, αυξάνονται µόνο οι κατηγορίες των πω-

λητών και των τεχνολόγων (αυξάνονται περί τα 19.300 και 14.500 αντίστοιχα), ενώ 

µειώνεται η απασχόληση των νέων γυναικών στις κατηγορίες κυρίως των ειδικευµέ-

νων  αγροτών και των τεχνιτών (κατά 22.000 και 19.800 αντίστοιχα). 

Οι αυξήσεις στην απασχόληση των επαγγελµάτων στις νέες γυναίκες µόλις 

υπερβαίνουν το 1/5 των αντίστοιχων αυξήσεων που επήλθαν στην συνολική γυναι-

κεία απασχόληση, ενώ πλησιάζουν τα 2/3 και το 60% των µεταβολών στην απασχό-

ληση των αντίστοιχων επαγγελµάτων των νέων. 

Οι µειώσεις που κυρίως συντελέστηκαν στα επαγγέλµατα των νέων γυναι-

κών συµµετέχουν σε µεγαλύτερο βαθµό στις αντίστοιχες µεταβολές της γυναικείας 

απασχόλησης (47,4% και 44,5%) και σε σηµαντικό βαθµό στις αντίστοιχες µεταβολές  

της απασχόλησης στους νέους (46,2% και 60%)340 

Για τα επόµενα έτη από 2004 έως και 2008 ότι η γυναικεία απασχόληση πα-

ρουσιάζει αύξηση σε όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες. Σε µερικές από αυτές ξεπερ-

νάει την αντίστοιχη των αντρών όπως στη κατηγορία «Υπάλληλοι Γραφείου», «Απα-

σχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές» και «Ανειδίκευτοι εργάτες, µικροε-

παγγελµατίες». Από ότι βλέπουµε στον Πίνακα 33 η κατηγορία στην οποία συµµετέ-
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χουν µε το µικρότερο ποσοστό είναι αυτή των ειδικευµένων τεχνιτών. Η µεγαλύτερη 

αύξηση του ποσοστού συµµετοχής παρατηρείται επίσης στην ίδια κατηγορία (7,8%). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΜΟΝΟΨΗΦΙΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2004, 2008 

  2004   2008 

 

 

Γυναίκες Σύνολο % Γυναίκες Σύνολο % 

Μέλη των βουλευτικών σωµά-

των 

102523 407915 25,1 116234 451276 25,7 

Επιστηµονικά και καλλιτεχνικά 

επαγγέλµατα 

225663 480772 46,9 291342 608461 47,8 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί 129848 273789 47,4 171397 342078 50,1 

Υπάλληλοι γραφείου 262623 459846 57,1 287741 498719 57,6 

Απασχολούµενοι στην παροχή 

υπηρεσιών-πωλήσεων 

266558 530175 50,2 324687 611354 53,1 

Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρό-

φοι, δασοκόµοι 

293971 699291 42,0 225449 525352 42,9 

Ειδικευµένοι τεχνίτες 86952 6556499 1,3 61752 676006 9,1 

Χειριστές  σταθερών  βιοµηχ. 

εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων 

29087 314621 9,2 32794 323801 10,1 

Ανειδίκευτοι εργάτες, µικροε-

παγγελµατίες 

120013 233910 51,3 158822 283968 55,9 

Άτοµα µη δυνάµενα να κατατα-

γούν 

2975 41059 7,2 5876 60922 9,6 

ΣΥΝΟΛΟ 1520214 4097875 37,0 1676095 4381936 38,2 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 

Το σύνολο των απασχολούµενων γυναικών µοιράζεται ως επί το πλείστον 

στις κατηγορίες «Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές» (ποσοστό 

19,3%, αυξηµένο κατά 1,8% από το 2000), «Επιστηµονικά και καλλιτεχνικά επαγγέλ-

µατα» (ποσοστό 17,1%, µειωµένο κατά 0,2% από το 2000) και «Ειδικευµένοι γεωργοί, 

κτηνοτρόφοι» (ποσοστό 13,4%, µειωµένο κατά 5,9% από το 2000). 

 

8.3.4. Κατάσταση απασχόλησης και επίπεδο εκπαίδευσης 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σηµαντικά η συµµετοχή των γυναικών σ’ 

όλες τις βαθµίδες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αυξανόµενη συµµετοχή των γυ-

ναικών στις ανώτερες - ανώτατες βαθµίδες της εκπαιδευτικής διαδικασίας θεωρείται 

ως µία στρατηγική των γυναικών τόσο ως προς την ένταξή τους στην αγορά εργα-

σία αλλά και ως προς την ανάγκη υποκατάστασης της προίκας που ίσχυε τα πα-

λαιότερα χρόνια. 

Το 2000 το 8,4% του γυναικείου πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία ήταν 

πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία Πίνακα 34 το 37,8% των απασχολουµένων γυναι-

κών είναι χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, το 29% είναι µέτριου εκπαιδευτικού επιπέ-

δου και το 33,3% είναι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Στην περίπτωση των ανέργων 

γυναικών παρατηρούµε ότι το 38,1% είναι µέτριου εκπαιδευτικού επιπέδου και το 40,25 

είναι χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. 

Από το σύνολο των απασχολουµένων γυναικών το 2002 το 28,9% είναι κά-

τοχοι απολυτηρίου µέσης εκπαίδευσης και τι 27% έχουν απολυτήριο δηµοτικού. Στην 

περίπτωση των ανέργων γυναικών το µεγαλύτερο ποσοστό (38%) είναι κάτοχοι απο-

λυτηρίου µέσης εκπαίδευσης341. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2002 
 

 Απασχολούµενοι Άνεργοι 

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακό τίτλο 0,7 0,5 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 18,5 1,0 

Φοίτηση σε ΑΕΙ (τουλ. 1 χρόνο αλλά δεν πήρε 

πτυχίο) 

0,0 0,1 

Πτ. Ανώτερης Τεχν. Επαγγ. Εκπαίδ. 14,1 20,2 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 28,9 38,0 

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαίδευσης 7,9 12,3 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 27,0 18,0 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 1,6 0,7 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο 1,3 0,3 

Χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης 37,8 40,2 

                                                           
341 Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (www.paep.org.gr) 
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Μέτριο επίπεδο εκπαίδευσης 29,0 38,1 

Υψηλό Επίπεδο εκπαίδευσης 33,3 21,7 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία Πίνακα 34 το 37,8% των απασχολουµένων γυναι-

κών είναι χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, το 29% είναι µέτριου εκπαιδευτικού επιπέ-

δου και το 33,3% είναι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Στην περίπτωση των ανέργων 

γυναικών παρατηρούµε ότι το 38,1% είναι µέτριου εκπαιδευτικού επιπέδου και το 40,25 

είναι χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. 

Από το σύνολο των απασχολουµένων γυναικών το 2002 το 28,9% είναι κά-

τοχοι απολυτηρίου µέσης εκπαίδευσης και τι 27% έχουν απολυτήριο δηµοτικού. Στην 

περίπτωση των ανέργων γυναικών το µεγαλύτερο ποσοστό (38%) είναι κάτοχοι απο-

λυτηρίου µέσης εκπαίδευσης342 

Για το έτος 2003 το εργατικό δυναµικό των νέων, συνολικά, χαρακτηρίζεται 

από υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο καθώς το 90% των νέων έχει δευτεροβάθµια εκπαί-

δευση και ανώτερες ή ανώτατες σπουδές (57,1% και 32,3% αντίστοιχα). Το ποσοστό 

των νέων γυναικών µε τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προσόντα πλησιάζει το 95% του ερ-

γατικού δυναµικού των νέων γυναικών, µε το ήµισυ σχεδόν των νέων γυναικών να έχει 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση και το 44% να διαθέτει τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο που διαθέτει το εργατικό δυναµικό των νέων 

γυναικών έχει ως αποτέλεσµα να αποτελεί, περίπου το 1/3 του εργατικού δυναµικού 

των γυναικών στις δύο αυτές εκπαιδευτικές βαθµίδες, το 59% των νέων µε τριτοβάθµια 

εκπαίδευση και το 38 % των νέων µε δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Στην εξέταση των κατηγοριών του εργατικού δυναµικού, απασχολούµενοι - 

άνεργοι, των νέων γυναικών παρατηρούµε ότι η συµµετοχή των νέων γυναικών µε 

τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι ακόµα µεγαλύτερη στην απασχόληση (46%), ενώ η 

συµµετοχή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι µεγαλύτερη στους ανέργους 

(55,6%).  

Τα ποσοστά συµµετοχής των απασχολούµενων νέων γυναικών µε τριτο-

βάθµια εκπαίδευση στα αντίστοιχα σύνολα των νέων (57,5%) και των γυναικών που 

απασχολούνται (28%), είναι µικρότερα έναντι των αντίστοιχων του εργατικού δυναµι-

κού των νέων γυναικών (59,1% και 31,8%), ενώ είναι µεγαλύτερα στις αντίστοιχες κατη-

γορίες των ανέργων, καθώς αποτελούν περίπου τα 2/3 των νέων ανέργων (65,5%) 

                                                           
342 ΧΛΕΤΣΟΣ Μ., 2003,  «Η αγορά εργασίας για τις γυναίκες την περίοδο 2000-2002», Ε.Σ.Υ.Ε., σ. 11-12 
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και το 61,4% των ανέργων γυναικών µε τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Ανάλογα κυµαίνονται και τα ποσοστά συµµετοχής των νέων γυναικών µε 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση στις αντίστοιχες κατηγορίες: ως προς την απασχόληση 

είναι 33,4% στους νέους, 27,6% στις γυναίκες, ενώ ως προς τους ανέργους διαµορ-

φώνονται σε 57% στους νέους και 51% στις γυναίκες.  

Το ποσοστό ανεργίας των νέων γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση εί-

ναι µικρότερο του µέσου των νέων γυναικών (22,3% έναντι 26,3%), και µεγαλύτερο στις 

άλλες εκπαιδευτικές βαθµίδες, (δευτεροβάθµια εκπαίδευση 29,5%, πρωτοβάθµια 29,0% 

και καθόλου σχολείο 28,0%). Σε αντίστροφη κατεύθυνση κυµαίνονται τα αντίστοιχα 

ποσοστά ανεργίας για τους νέους άνδρες343. 

Η µείωση του εργατικού δυναµικού των νέων συντελείται σε όλες τις εκπαι-

δευτικές βαθµίδες µε εξαίρεση αυτής της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ στη συνολική 

απασχόληση αυξάνεται και η δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  Ίδια πορεία έχουν οι µετα-

βολές τόσο µεταξύ των κατηγοριών του εργατικού δυναµικού (απασχολούµενοι και 

άνεργοι) των νέων, του συνόλου των απασχολούµενων όσο και των νέων γυναικών.  

Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όπου αυξάνεται το εργατικό δυναµικό των 

νέων γυναικών, καθώς και των νέων, οι αυξήσεις οφείλονται σε µεγάλο βαθµό (92%), 

στην µεταβολή της απασχόλησης, έναντι της µεταβολής των ανέργων (8%). 

Η αρνητική µεταβολή του εργατικού δυναµικού των νέων µε δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην µείωση των νέων γυναικών έναντι των 

νέων ανδρών (85%, 15%), ενώ µείωση των νέων απασχολούµενων µε δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση έχουµε µόνο στις νέες γυναίκες344. 

Το 2008 βλέπουµε ότι το επίπεδο κατάρτισης των γυναικών έχει ανέβει, µε τις 

κατόχους ∆ιδακτορικού ή Μεταπτυχιακού τίτλου, Πτυχίο Ανώτατων Σχολών, Πτυχίο 

Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 

να έχουν αυξηθεί σε σχέση µε αυτές της προηγούµενης δεκαετίας. Το 41% έχει χαµηλό 

µορφωτικό επίπεδο (δεν πήγε σχολείο, παρακολούθησε µερικές τάξεις δηµοτικού, ή 

έχει απολυτήριο δηµοτικού), µειωµένο κατά 6% από το 1999 (περίπου 47%). Οι κατη-

γορίες αυτές έχουν ποσοστό ανεργίας 17,2% δηλαδή 2,8%, όπως προκύπτει από τον 

Πίνακα 34, λιγότερο από την προηγούµενη περίοδο. Η κατηγορία που πλήττεται πε-

ρισσότερο από την ανεργία είναι αυτή των κατόχων απολυτήριου Μέσης Εκπαίδευ-

σης µε ποσοστό 37% και ακολουθούν οι πτυχιούχοι Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελµατι-

                                                           
343 Το µέσο ποσοστό ανεργίας των νέων ανδρών είναι 14%, στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 17%, στη δευτεροβάθµια 13,6% και στη πρωτοβάθµια 10,9%. Στην 
κατηγορία των νέων ανέργων που δεν έχουν πάει σχολείο το σύνολο αυτών είναι νέες γυναίκες. 
344 ΚΡΙΤΙΚΙ∆Η Γ., 2004, «Νέα γυναίκα και απασχόληση», ΙΝΕ, τεύχος 103, Φεβρουάριος 2004, σ. 12-13 
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κής Εκπαίδευσης µε 27,3%345. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 35 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ, ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΠΊΠΕ∆Ο 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΦΥΛΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 

Κατάσταση απασχόλησης Σύνολο 

Απασχολού-

µενοι 

Άνεργοι Μη οικονο-

µικά ενεργοί 

 

 

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 23.999 2.615 2.373 28.986 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 330.884 38.561 99.926 469.371 

Φοίτηση σε ΑΕΙ (τουλαχ. 1 χρόνο) αλλά 

δεν πήρε πτυχίο 

461  497 957 

Πτυχίο Ανώτερης Τεχν.Επαγ. Εκπαί-

δευσης 

307.429 63.951 87.325 458.705 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 509.277 111.830 667.320 1.288.427 

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαί-

δευσης 

134.122 31.452 343.338 508.913 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 347.480 48.905 1.091.141 1.487.526 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 13.328 1.331 221.703 236.362 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο 9.114 1.388 184.813 195.315 

ΣΥΝΟΛΟ 1.676.095 300.032 2.698.436 4.674.563 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 

 

Πιο συγκεκριµένα για τις κατόχους ∆ιδακτορικών ή Μεταπτυχιακών τίτλων, 

τις πτυχιούχους Ανώτατων Σχολών και Σχολών Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης, τις κατόχους απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης και απολυτηρίου 3-τά-

ξιας Μέσης Εκπαίδευσης που πλήττεται περισσότερο από την ανεργία είναι αυτή των 

30-44 ετών. Για όσες έχουν απολυτήριο ∆ηµοτικού, η κατηγορία 45-64 παρουσιάζει 

µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, ενώ για όσες δεν πήγαν καθόλου σχολείο πλήττονται 

οι γυναίκες που είναι 25 έως 29 χρονών. 

 

 

 

                                                           
345 Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (www.paep.org.gr) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 36 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆Ο Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 

 Ο µ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν  Σύνολο 

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 15-19 20-24 25-29 30-44 45-64 65+  

∆ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός 

τίτλος 

0 384 650 1,581 0 0 

 

2,615 

Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 0 6,071 13,484 16,393 2,613 0 

 

38,561 

Πτυχίο Ανώτερης 

Τεχν.Επαγ. Εκπαίδευσης 

233 14,861 20,448 23,912 4,496 0 

 

63,951 

Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 7,902 26,538 22,210 44,712 10,288 181 

 

111,830 

Απολυτήριο 3-ταξ Μέσης Εκπαί-

δευσης 

1,982 4,521 3,118 16,043 5,571 218 

 

31,452 

Απολυτήριο ∆ηµοτικού 533 2,165 3,203 21,216 21,543 246 

 

48,905 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 0 261 0 378 692 0 

 

1,331 

∆έν πήγε καθόλου σχολείο 122 0 409 359 376 121 

 

1,388 

ΣΥΝΟΛΟ 10,772 54,801 63,521 124,594 45,578 766 

 

300,032 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 

 

8.3.5. Μεταβολές στην απασχόληση σε σχέση µε τη θέση στην επιχείρηση 

Οι µεταβολές στις κατηγορίες των απασχολούµενων γυναικών κατά θέση 

στο επάγγελµα είναι θετικές για τις κατηγορίες των εργοδοτών µε ποσοστό 0,3% και 

την κατηγορία των µισθωτών µε ποσοστιαία µεταβολή από το 2000 έως το 2008 6,9% 

που αποτελεί και την µεγαλύτερη. Οι βοηθοί οικογενειακών επιχειρήσεων µειώθηκαν 

κατά 6% αποτελώντας έτσι το 2008 το 11,2% του συνόλου των γυναικών στις επιχειρή-

σεις. (Πίνακας 37)346. 

 

 

 

                                                           
346 Ε.Σ.Υ.Ε., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (www.paep.org.gr) 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

ΠΙΝΑΚΑΣ 37 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

2000-2002 

 2000 2002 2000-2002 

Αυτοαπασχολούµενος µε προσω-
πικό 

3,8 3,4 -10,2 

Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προ-
σωπικό 

17,8 18,9 7,0 

Βοηθός στην οικογενειακή επιχεί-
ρηση 

16,8 14,2 -14,5 

Μισθωτός 61,5 63,5 4,5 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 2000-2008 

 ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Μεταβολή 2000-2008 

   ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100%   

Εργοδότης/τρια 10,5% 4,1% -0,1% 0,3% 

Αυτοαπασχολούµενος/η χωρίς 

προσωπικό 

25,4% 16,7% 2,8% -1,2% 

Μισθωτός/ή 60,8% 68% -4,5% 6,9% 

Βοηθός  στην οικογ. επιχείρηση 3,3% 11,2% 1,8% -6% 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 

 

Η κατανοµή των αυτοαπασχολούµενων γυναικών χωρίς προσωπικό, κατά 

ηλικιακές οµάδες παρουσιάζει µια αύξηση όσο ανεβαίνουµε την κλίµακα των ηλικιών 

µε µεγαλύτερη συγκέντρωση στην κατηγορία των 45-64 ετών. Το ίδιο ακριβώς παρα-

τηρείται και για την κατηγορία των βοηθών σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Ενδιαφέρον 

επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι στην ηλικιακή οµάδα 15-19 ετών των αυτοαπα-

σχολούµενων µε προσωπικό στο σύνολό τους (και τα δύο φύλα), το 75,8% είναι γυ-

ναίκες ενώ στις υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες το ποσοστό πέφτει απότοµα (14,4% 

στην αµέσως επόµενη οµάδα). Τέλος, για τους βοηθούς οικογενειακών επιχειρήσεων 

στην ηλικιακή κατηγορία 45-64 ετών, η συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναίκες (91,2%). 
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ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2008 

 Αυτοαπασχολούµενες 

µε προσωπικό 

Αυτοαπασχολούµενε 

χωρίς προσωπικό 

Μισθωτές Βοηθοί σε 

οικογενειακές 

επιχειρήσεις 

15-19 ετών 0,8% 0,2% 0,8% 1,8% 

20-24 ετών 1,3% 1,9% 8,2% 5,1% 

25-29 ετών 5,9% 7,9% 16,8% 8,7% 

30-44 ετών 48,3% 37,7% 48,5% 36,6% 

45-64 ετών 40,7% 49,0% 25,5% 43,8% 

65+ ετών 3% 3,1% 0,2% 4% 

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 39 από τις αυτοαπασχολούµενες γυναίκες µε 

προσωπικό, το µεγαλύτερο ποσοστό έχει ανώτερη ή ανώτατη µόρφωση και το 32,7% 

µέση. Βλέπουµε επίσης ότι από τις 1138889 µισθωτές γυναίκες το 2005 το 48,1% έχει 

ανώτερη ή ανώτατη µόρφωση και µόνο το 18,8% χαµηλή. Αντίθετα από τις 261453 

γυναίκες που απασχολούνται ως βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση το 64,1% έχει 

τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και µόνο το 9,9% έχουν πτυχίο ανώτερων ή 

ανώτατων σχολών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΚΠΑΙ-

∆ΕΥΣΗΣ, 2008 

 Ανώτερη/τατη 

εκπαίδευση 

Μέση εκπαίδευση Χαµηλή εκπαίδευση 

Αυτοαπασχολούµενη µε 

προσωπικό 

42,2% 32,7% 25,1% 

Αυτοαπασχολούµενη 

χωρίς προσωπικό 

24,4% 22,1% 53,5% 

Μισθωτή 48,1% 33,1% 18,8% 

Βοηθός    στην    οικογ. 

Επιχείρηση 

9,9% 25,4% 64,1% 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Από τις αυτοαπασχολούµενες µε προσωπικό το µεγαλύτερο ποσοστό ανή-

κει στο Χονδρικό και στο Λιανικό εµπόριο αυξηµένο από το 2000 που ήταν 21,1%. Στην 

γεωργία συναντάµε τις περισσότερες αυτοαπασχολούµενες χωρίς προσωπικό και για 

τα δύο έτη (2000, 2008) µε τα αντίστοιχα ποσοστά να είναι 41,5% και 39,6%. Στην κατη-

γορία των µισθωτών γυναικών βλέπουµε ότι υπάρχει καλύτερη κατανοµή µεταξύ των 

κλάδων, µε το χονδρικό εµπόριο πάλι να συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό 15,1% 

και 17,5% για το 2000 και το 2008 αντίστοιχα και να ακολουθεί µε µικρή διαφορά ο 

κλάδος της εκπαίδευσης. Στις συνβοηθούντες σε οικογενειακή επιχείρηση έχουµε µε-

γάλη συγκέντρωση στη γεωργία (62,7% το 2000 και 53,3% το 2008) και ακολουθεί ο 

κλάδος του λιανικού και χονδρικού εµπορίου347.  

 

8.3.6. Πλήρης, µερική και µισθωτή απασχόληση 

Η απασχόληση συνολικά των γυναικών χαρακτηρίζεται από µεγάλα πο-

σοστά µερικής απασχόλησης, καθώς συµµετέχουν σε αυτήν την µορφή εργασίας µε 

ποσοστό πολύ µεγαλύτερο (68,0%) έναντι της µέσης συµµετοχής των γυναικών στην 

απασχόληση (38,4%).  

Παρόλο που το ποσοστό της µερικής απασχόλησης στις νέες γυναίκες εί-

ναι µεγαλύτερο του µέσου των γυναικών (9,0% έναντι 7,5%), εντούτοις συµµετέχουν µε 

ποσοστό µικρότερο σε αυτήν την µορφή εργασίας (62,4%), καθώς και οι νέοι άνδρες 

έχουν αυξηµένο ποσοστό συµµετοχής. 

Οι νέες γυναίκες που απασχολούνται µε µερική αποτελούν το 1/4 του συ-

νόλου των γυναικών που απασχολούνται µε αυτή την µορφή απασχόλησης, ενώ το 

ποσοστό στους νέους άνδρες πλησιάζει το 1/3 των ανδρών που απασχολούνται µε 

αυτή την µορφή απασχόλησης (32,1%). 

Οι λόγοι που ωθούν την απασχόληση των γυναικών σε αυτήν την µορφή 

εργασίας,  έχουν σχέση κυρίως µε την αποδοχή της προσφερόµενης θέσης µερικής 

απασχόλησης, καθώς το 1/3 των γυναικών επιλέγει να εργαστεί µε αυτή την µορφή 

εργασίας, ενώ το 43,0% την αποδέχεται επειδή δεν εύρισκε θέση µε πλήρη απασχό-

ληση. 

Οι νέες γυναίκες που εργάζονται µε µερική απασχόληση, περίπου το 1/5 

αυτών (21,6%) επέλεξε αυτήν την θέση εργασίας ενώ πάνω από το ήµισυ (52,5%) 

επειδή δεν εύρισκε θέση µε πλήρη απασχόληση. 

Επιπρόσθετα και σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΕ∆ 2002, τα 3/4 περίπου των 
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ατόµων που επιλέγουν αυτή την µορφή απασχόλησης (73,2%) και τα 2/3 περίπου 

όσων εργάζονται σε θέση µερικής απασχόλησης επειδή  δεν εύρισκαν θέση πλήρους 

απασχόλησης (66,1%), είναι γυναίκες. 

Όσον αφορά τις νέες γυναίκες, παραπλήσιο είναι το ποσοστό όσων επιλέ-

γουν αυτήν την µορφή εργασίας (72,2%), ενώ είναι µικρότερο στην κατηγορία όσων 

δεν εύρισκαν θέση πλήρους απασχόλησης (60,6%).  

Όσον αφορά την µεταβολή της απασχόλησης των νέων γυναικών την πε-

ρίοδο 1993-2003, µειώνεται κυρίως η πλήρης απασχόληση κατά 18.800 περίπου ενώ η 

µείωση της µερικής απασχόλησης µόλις ξεπερνά τα 250 άτοµα. 

Η µείωση της απασχόλησης συνολικά των νέων ανέρχεται σε 46.000 άτοµα 

περίπου από τα οποία τα 41.600 αντιστοιχούν σε µείωση της πλήρους απασχόλησης 

και τα 4.400 άτοµα σε µείωση της µερικής απασχόλησης. Αποτέλεσµα των παρα-

πάνω µεταβολών είναι η συµµετοχή των νέων γυναικών στις µειώσεις της απασχόλη-

σης των νέων, να είναι πολύ µικρή στη µεταβολή της µερικής έναντι της πλήρους 

απασχόλησης (6,0% έναντι 45,0%)348 

Οι νέες γυναίκες απασχολούνται κυρίως ως µισθωτές, καθώς πάνω από 

τα 4/5 αυτών βρίσκεται στη µισθωτή εργασία (82,3%, περίπου 264.700 στις 321.500). 

Μεγάλο είναι και το ποσοστό όµως της µισθωτής απασχόλησης στο σύνολο των γυ-

ναικών που εργάζονται (62,1%), µε αποτέλεσµα η συµµετοχή της µισθωτής απασχό-

λησης των νέων γυναικών στην µισθωτή απασχόληση των γυναικών να πλησιάζει το 

28,0%. Η συµµετοχή των νέων γυναικών µε µισθωτή εργασία στο σύνολο των νέων µε 

µισθωτή απασχόληση είναι µεγαλύτερη από το µέσο των νέων γυναικών και ανέρχε-

ται στο 43,4%.  

Αποτέλεσµα της µεγάλης συµµετοχής της µισθωτής εργασίας στην απα-

σχόληση των νέων γυναικών είναι το ποσοστό των νέων γυναικών που εργάζονται µε 

προσωρινές ή µε συµβάσεις ορισµένου έργου να πλησιάζει το 1/5 των νέων µισθω-

τών γυναικών (περίπου 51.850 γυναίκες), οι οποίες αναλογούν στο 41,0% του συνό-

λου των γυναικών και στο 46,0% των νέων µε την αυτή µορφή εργασίας. 

Η µισθωτή απασχόληση των νέων την περίοδο 1993-2003 αυξάνεται σε 

αντίθεση µε τη µείωση της συνολικής απασχόλησης αυτών, τόσο στη µόνιµη όσο και 

στη προσωρινή απασχόληση. 

Η συµµετοχή της µεταβολής της µισθωτής απασχόλησης των νέων γυναι-

κών στη µεταβολή των µισθωτών γυναικών είναι µικρή (7,7%), καθώς αυξάνονται µε 
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εντονότερους ρυθµούς η µισθωτή απασχόληση των γυναικών και ιδίως της ηλικιακής 

οµάδας άνω των 30 ετών, ενώ συµµετέχει κατά 42,3% στη µεταβολή της µισθωτής 

απασχόλησης των νέων. 

Τόσο η µόνιµη όσο και η προσωρινή απασχόληση αυξάνεται στις νέες γυ-

ναίκες, µε το ρυθµό της µεταβολής της προσωρινής απασχόλησης είναι πολύ µεγα-

λύτερος έναντι της µόνιµης (18,5% έναντι 5,1%). Η συµβολή της µεταβολής της προ-

σωρινής απασχόλησης των νέων γυναικών πλησιάζει το 44% στην αύξηση της µι-

σθωτής απασχόλησης αυτών και το 82% στην αύξηση της προσωρινής απασχόλη-

σης των νέων. Στην αύξηση της µόνιµης απασχόλησης των νέων η συµµετοχή των 

νέων γυναικών µειώνεται στο 31% περίπου349. 

Το 2008 βλέπουµε επίσης (Πίνακας 40) ότι οι ηλικιακές οµάδες 30-44 ετών 

και 45-64 ετών έχουν αυξηµένα ποσοστά συµµετοχής στην µερική απασχόληση έναντι 

των υπόλοιπων ηλικιακών οµάδων του ίδιου φύλου αλλά και των αντίστοιχων ηλικια-

κών οµάδων των αντρών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 40 

ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008 

 Σύνολο Άντρες Γυναίκες 

 Απ. Αρ. % Απ. Αρ. % Απ. Αρ. % 

Σύνολο 210984 100,0 58132 100,0 152852 100,0 

15-19 ετών 7768 3,7 3510 6,2 4258 2,7 

20-24 ετών 25641 12,1 9646 16,4 15995 10,5 

25-29 ετών 30145 14,3 8948 15,4 21198 13,9 

30-44 ετών 76143 36,2 15983 27,5 60160 39,4 

45-64 ετών 59851 28,3 13864 23,8 45986 30,1 

65+ ετών 11436 5,4 6182 10,7 5254 3,4 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 

 

Ενδιαφέρον τέλος παρουσιάζει το γεγονός ότι από τις 60863 απασχολούµε-

νες γυναίκες οι 9932 (16,3%) θέλουν να αλλάξουν δουλειά επειδή ζητάνε εργασία µε 

περισσότερες ώρες (Πίνακας 41). Το νούµερο αυτό επίσης αποτελεί το 60,3% του συ-

νόλου των ατόµων (άντρες-γυναίκες) που επιθυµούν να βρουν άλλη δουλειά µε πε-
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ρισσότερες ώρες350. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 41 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ 

 Ζητά εργασία 

γιατί υπάρχει 

Κίνδυνος 

ή αβεβαιό-

τητα 

Ζητά εργα-

σία γιατί η 

εργασία 

είναι µετα-

βατική 

Ζητά εργα-

σία γιατί η 

τωρινή δεν 

είναι ανά-

λογη των 

προσόντων 

Ζητά εργασία 

γιατί θέλει να 

εργαστεί πε-

ρισσότερε 

ώρες 

Ζητά εργα-

σία γιατί 

θέλει 

Μια εργα-

σία µε πε-

ρισσότερες 

ώρες 

Ζητά εργα-

σία γιατί 

θέλει και 2η 

εργασία 

Ζητά εργασία 

γιατί επιθυµεί 

να έχει καλύ-

τερες συνθή-

κες εργασίας 

Ζητά εργα-

σία για 

άλλους 

λόγους 

Σύνολο 

Σύνολο 14456 9656 10924 11456 16476 4569 47987 6162 121649 

Άντρες 7375 4284 5004 5690 6543 2036 26814 3038 60786 

Γυναίκες 7081 5372 5920 5765 9932 2533 21172 3088 60863 

 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε 

 

Τέλος όσον αφορά τις αµοιβές κατά φύλο, το 2008 οι αµοιβές των γυναικών 

εξακολουθούν να είναι πιο χαµηλές από αυτές των αντρών. Η ψαλίδα βέβαια εξακο-

λουθεί να κλείνει από δεκαετία σε δεκαετία. Σήµερα στις χαµηλές ηλικίες (20-30) οι δια-

φορές είναι µικρές αλλά αυξάνονται στις µέσες ηλικίες (30-40) και γίνονται µέγιστες στις 

ηλικίες 40-50. Η διαφορά µεταξύ των µισθών των δύο φύλων κατά µέσο όρο κυµαίνεται 

περίπου στο 15%, ενώ οι γυναίκες κινδυνεύουν κατά 3% περισσότερο από τους άντρες 

να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας. Το 2007 ο µέσος όρος µικτών αποδοχών των 

γυναικών ήταν 1785,66 € έναντι 2462,42 € των αντρών (η αµοιβή των γυναικών ήταν το 

72,51% της αµοιβής των αντρών). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Από όσα προαναφέρθηκαν, προκύπτει ότι η γυναίκα διαδραµατίζει µεγάλο 

ρόλο όχι µόνο στην οικογένεια ως µητέρα, σύζυγος, νοικοκυρά αλλά και στην οικο-

νοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και ιδιαίτερα στην κοινωνία όπου συµβάλ-

λει στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Η σύγχρονη γυναίκα αναζητά την επαγγελµατική αποκατάσταση. Οι λόγοι 

που ωθούν τη γυναίκα στην εργασία είναι κυρίως οικονοµικοί αφού τα σύγχρονα µο-
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ντέλα κατανάλωσης επιβάλλουν την ύπαρξη δύο µισθών σε κάθε νοικοκυριό. Υπάρ-

χουν όµως κι άλλοι λόγοι, όπως το ότι θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί, να στηριχτεί στις 

δικές της δυνάµεις και να έχει το δικό της εισόδηµα. 

Η βιοµηχανική επανάσταση και το φεµινιστικό κίνηµα της δεκαετίας του ’70 

συντέλεσαν στην έξοδο της γυναίκας στον εργασιακό χώρο. Από τη δεκαετία του ’70 

η γυναίκα άρχισε να διεκδικεί ενεργά ισότιµη µε τον άνδρα θέση µέσα στο εργασιακό 

περιβάλλον και γενικά στην κοινωνία. Ίσες ευκαιρίες, ισότητα και συµµετοχή στην πο-

λιτιστική ζωή. Η γυναίκα σήµερα βγαίνει έξω από το σπίτι και προσφέρει εξίσου µε τον 

άνδρα. Νιώθει πιο σίγουρη για τον εαυτό της αφού προσφέρει οικονοµικά στην οικο-

γένειά της. Μπορεί πλέον να διεκδικεί το δικαίωµα στην εκπαίδευση, στην εργασία και 

στην εξουσία. Σήµερα η γυναίκα έχει απελευθερωθεί, έκανε προσπάθειες να καταργη-

θεί η «υποτίµησή της», µε αποτέλεσµα να αµείβεται το ίδιο µε τον άνδρα. Με άλλα λό-

για η «εικόνα» της γυναίκας στην εργασία άλλαξε σηµαντικά. Έπαυσε να είναι κάτι το 

δευτερεύον. 

Η σηµερινή κοπέλα, σε αντίθεση µε την παραδοσιακή γυναίκα, ψάχνει απε-

γνωσµένα να βρει διέξοδο. Μιλάει για ανεξαρτησία, ελευθερία, αυτονοµία, ουσιαστικές 

σχέσεις. Νιώθει την ανάγκη να αγωνιστεί για την κατάργηση των διακρίσεων εις βά-

ρος της, να διεκδικήσει τις ίδιες ευκαιρίες µε τον άνδρα, για περαιτέρω εξέλιξή της στην 

επαγγελµατική σταδιοδροµία. Η γυναίκα µε τη δράση της και τη δύναµή της, κάνει 

τους άλλους να αλλάξουν γνώµη και στάση απέναντί της. Ο άνδρας δεν είναι πλέον 

ο αρχηγός του σπιτιού, αφού η σηµερινή γυναίκα εργάζεται, βγάζει τα δικά της χρή-

µατα και συµβάλει στο οικογενειακό εισόδηµα. 

Σε ένα µεγάλο βαθµό έχει αποκατασταθεί νοµικά η ισοτιµία ανάµεσα στο 

δύο φύλα. Παρόλα αυτά, παρατηρούµε ανισότητα στα δύο φύλα και προβλήµατα 

ανάµεσα στα ζευγάρια και στις οικογενειακές σχέσεις. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

γυναικών αντιµετωπίζει προβλήµατα όπως κατώτερη αµοιβή από τον άνδρα, υποτί-

µηση, διακρίσεις στους κλάδους που απασχολούνται και στις εργασίες που κάνουν, 

άνιση µεταχείριση στις προαγωγές και στην εξέλιξη στο επάγγελµα, άνισες ευκαιρίες 

εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, άνιση συµµετοχή στη δηµόσια ζωή και 

στην πολιτική, ανακατανοµή ρόλων κ.λπ. 

Η ελληνική κοινωνία δύσκολα αναγνωρίζει την επαγγελµατική επιτυχία των 

γυναικών. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αµφισβητήσεις ως προς τις ικανότη-

τές της, την αξία της και τη συµµετοχή της στην παραγωγή. Οι κοινωνικές διακρίσεις, η 

άνιση µεταχείριση στη δουλειά και στη µόρφωση, δε θα πάψουν για πολύ καιρό, να 
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αποτελούν µια θλιβερή πραγµατικότητα. Υπάρχει, εποµένως, ανάγκη περαιτέρω βελ-

τίωσης και ενδυνάµωσης της θέσης και του ρόλου της γυναίκας στην παραγωγική 

διαδικασία και στην κοινωνία. Θα πρέπει η ίδια η πολιτεία να µεριµνήσει για µια ηθική 

και νοµική δικαίωση των γυναικών. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να συνειδητοποιήσουν 

ότι η γυναίκα είναι άνθρωπος και όχι κτήµα των ανδρών, όπως πολλοί πιστεύουν ή 

θέλουν να πιστεύουν. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση των γυναικών, όσο υψηλότερο είναι το εκπαι-

δευτικό τους επίπεδο τόσο πιο αυξηµένες οι πιθανότητες επαγγελµατικής απασχόλη-

σής τους και τόσο υψηλότερο το εισόδηµά τους. Οι δυσκολίες της γυναίκας να βρει 

δουλειά και να προαχθεί, αρχίζουν από την εκπαίδευση. Η γυναίκα η οποία έχει υψηλή 

εκπαιδευτική κατάρτιση, αποκτά µεγαλύτερες πιθανότητες, όχι µόνο για συµµετοχή της 

στην παραγωγή αλλά και στην κατάκτηση υπεύθυνων και διευθυντικών θέσεων. Πα-

ρατηρούµε ότι υπάρχουν ακόµη και σήµερα εκπαιδευτικές ανισότητες ανάµεσα στα 

δύο φύλα. Ανισότητες που συνδέονται µε την απασχόληση και τις προοπτικές του 

επαγγέλµατος. Παρόλο ότι υπάρχει µια σηµαντική πρόοδος, οι διακρίσεις εξακολου-

θούν να υπάρχουν, και αυτό που χρειάζεται είναι προσπάθεια για περισσότερη κα-

τάρτιση των γυναικών αφού η εκπαίδευση παίζει ζωτικό ρόλο στην επαγγελµατική επι-

τυχία. 

Η εργασία της γυναίκας έξω από το σπίτι φέρνει αλλαγές στη στάση του 

άνδρα και στη θέση της γυναίκας. Σήµερα ο ρόλος του ζευγαριού άλλαξε, έγινε συ-

µπληρωµατικός. 

Στην εποχή µας, η σύζυγος όλο και περισσότερο συµπληρώνει το εισόδηµα 

του σπιτιού µε εξωοικιακή εργασία και από την άλλη οι δουλειές του νοικοκυριού 

έχουν πάψει να θεωρούνται αταίριαστες µε το ρόλο του άνδρα, αφού ο άνδρας σή-

µερα, µπορεί να βοηθήσει τη σύζυγο µε τις οικιακές εργασίες, ώστε να έχει και αυτή 

περισσότερο χρόνο να ασχοληθεί µε τον εαυτό της. Η ένταξη της γυναίκας στην 

αγορά εργασίας, έχει θετικές επιπτώσεις στο ζευγάρι, αφού το διπλό εισόδηµα ανεβά-

ζει το βιοτικό τους επίπεδο, καθώς επίσης , µένει χρόνος και για τους δυο συντρόφους 

για ξεκούραση και ψυχαγωγία. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις όµως, παρατηρούµε ανισότητα στην κατα-

νοµή των οικογενειακών βαρών όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών ανάµεσα 

στους δύο συζύγους. Στην Ελλάδα, η συµµετοχή του άνδρα στις οικιακές εργασίες 

είναι πολύ χαµηλή σε σύγκριση µε άλλες χώρες της Ε.Ε. Η Ελληνίδα είναι η κύρια 

υπεύθυνη για τις οικιακές εργασίες. Οι πατέρες συµµετέχουν συνήθως στις «ευχάρι-
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στες ενασχολήσεις» (π.χ. περίπατος, παιχνίδι), ενώ οι «πραγµατικές εργασίες» (όπως 

πλύσιµο, προετοιµασία γευµάτων) πραγµατοποιούνται από τις γυναίκες. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα, οι γυναίκες είτε να εργάζονται µε διακοπές για να µπορέσουν να αντεπε-

ξέλθουν στο διπλό ρόλο της εργαζόµενης και της µητέρας-συζύγου, είτε να διακό-

πτουν οριστικά την εργασία τους. 

Οι άνδρες οφείλουν να βοηθούν τις συζύγους και πολύ περισσότερο όταν 

αυτές εργάζονται. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας, 

διαφορετικά δεν θα µπορέσουν να ζήσουν ειρηνικά. 

Η γυναίκα αντιµετωπίζει τεράστιες δυσκολίες στο να συνδυάσει την εξωτε-

ρική εργασία µε την οικογένεια. Ο αριθµός των παιδιών αλλά και η ηλικία τους, αποτε-

λούν τροχοπέδη για την επαγγελµατική απασχόληση των γυναικών. Η γυναίκα προ-

σπαθεί να συµβιβάσει το ρόλο της µητέρας, συζύγου και νοικοκυράς µε το ρόλο της 

εργαζόµενης. Πολλές φορές νιώθει ενοχές όταν προσπαθεί να συνδυάσει την εργα-

σία και τη µητρότητα. Υπάρχει, εποµένως, αρνητική σχέση ανάµεσα στην επαγγελµα-

τική δραστηριότητα της γυναίκας και τη µητρότητα, αφού η µητρότητα συνδέεται µε 

τις µειωµένες επαγγελµατικές προοπτικές της γυναίκας. 

Η κοινωνία έχει χρέος να βοηθήσει τις εργαζόµενες γυναίκες µε αύξηση παι-

δικών και βρεφονηπιακών σταθµών, ώστε η µητρότητα να µην γίνεται εµπόδιο στην 

επαγγελµατική σταδιοδροµία της γυναίκας. 

Σχετικά µε τη µονογονεϊκή οικογένεια, συνήθως η γυναίκα είναι υπεύθυνη 

για την ανατροφή των παιδιών. Στην προσπάθειά της να µεγαλώσει µόνη της το παιδί 

της, αντιµετωπίζει οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα αφού έχει τη συνολική ευ-

θύνη συντήρησης του νοικοκυριού. Επίσης αντιµετωπίζει προβλήµατα στο συνδυα-

σµό επαγγελµατικής δραστηριότητας και ανατροφής των παιδιών αφού δεν υπάρχει 

κατανοµή ρόλων στους συζύγους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο ελεύθερος της χρόνος 

να σπανίζει. 

Πέρα των διαφορών που υπάρχουν ανάµεσα στα δύο φύλα, θα πρέπει να 

αγωνιστούν ενωµένοι για να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Μόνο µε τη συνεργασία, τη 

συνύπαρξη, τη συµπόρευση και την κοινή προσπάθεια θα µπορέσουν να δηµιουρ-

γήσουν ένα καλύτερο αύριο. Μόνο µε τον κοινό αγώνα θα µπορέσει να έρθει η ισό-

τητα στα δύο φύλα. Οι γυναίκες θα πρέπει να αγωνιστούν για να κατορθώσουν και 

να επιτύχουν µελλοντικά, την πραγµατική βελτίωση της θέσεώς τους στο κοινωνικό 

σύνολο. Θα πρέπει δηλαδή να αντιστέκονται, γιατί όσο καταπιέζονται, το γυναικείο 

πρόβληµα δε θα µπορέσει να λυθεί. Με προσπάθεια και αγώνα και συνειδητοποιώ-
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ντας η ίδια τις ικανότητες και δυνατότητές της, θα πετύχει τον στόχο της, θα υπάρξει 

αλληλοαναγνώριση ανάµεσα στα δύο φύλα και θα πάψει να υπάρχει η κατωτερότητα 

του γυναικείου φύλου. 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να παρουσια-

στούν ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά της γυναικείας κοινωνικής και οικονοµικής 

δραστηριότητας και γενικότερα της θέσης της στην κοινωνία και την εργασία, όπως 

αυτά διαφαίνονται µέσα από ερευνητικές προσπάθειες και εθνικές µελέτες µε συγκριτι-

κές αναφορές σε διεθνή βιβλιογραφικά ευρήµατα. 

Πολλά τα συµπεράσµατα και τα ευρήµατα, τα οποία δείχνουν πολλές δυ-

σκολίες, αλλά και αρκετά θετικά δείγµατα για το µέλλον κυρίως. Συµπερασµατικά λοι-

πόν, η συµµετοχή της γυναίκας στην οικονοµική διεργασία είτε ως µισθωτού είτε ως 

επιχειρηµατία είναι ένα πρόβληµα σύµφυτο µε την ίδια τη φύση της γυναίκας. Η γυ-

ναίκα πρέπει µε µεγάλη δυσκολία να καταφέρει κάτι εξαιρετικά δύσκολο, να αναδυθεί 

και να επιβιώσει, µέσα σε συνθήκες δύσκολες για αυτήν, γεµάτες προκατάληψη και 

ρατσισµό, µε δυσκολίες συναισθηµατικές και σωµατικές, λόγω του πολλαπλού ρόλου 

της ως σύζυγος, νοικοκυρά, εργαζόµενη, µα κυρίως µητέρας. 

Το µεγάλο όµως αυτό πρόβληµα έχει τις ρίζες του και στην µικρή συµµετοχή 

της γυναίκας στα «κοινά», στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Και αυτό δηµιουργεί 

στρεβλώσεις όχι µόνο στις κατευθύνσεις των πολιτικών που αποφασίζονται, αλλά και 

στην ανάδειξη του γυναικείου προτύπου στην κοινωνία ως µιας οντότητας καθ’ όλα 

επαρκούς και τουλάχιστον ισότιµης και ισοδύναµης µε τον άνδρα. Αρκεί βέβαια να 

τους παρέχονται οι ίδιες δυνατότητες και ευκαιρίες. Για παράδειγµα, αν αποφάσιζαν 

γυναίκες για την διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των καταστηµάτων στην Ελλάδα 

- όπου είναι ανύπαρκτα τα δίκτυα στήριξης των εργαζόµενων γυναικών- τελικά θα 

προωθούνταν για ψήφιση ο πολυσυζητηµένος σχετικός Νόµος; 

Είναι ένας «φαύλος κύκλος» που είναι δύσκολο να σπάσει στο άµεσο µέλ-

λον στη χώρα µας: «∆εν δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις γιατί δεν συµ-

µετέχουν οι γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων ή δεν συµµετέχουν γιατί δεν 

υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες;» 

Όσον αφορά την επιχειρηµατικότητα, η οποία είναι κατά την γνώµη µου η 

σηµαντικότερη µορφή εργασίας για την γυναίκα, γιατί της δίνει την δυνατότητα σχετι-

κής ελευθερίας και την κάνει να προσαρµόζει την εργασία της σύµφωνα µε άλλους 

τοµείς, ίσως πιο σηµαντικούς, όπως η οικογένεια, η παγκόσµια τάση για ολοένα και 

αυξανόµενη δηµιουργία επιχειρήσεων από γυναίκες φαίνεται να παρατηρείται και στη 
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χώρα µας προσφέροντας απασχόληση και εισόδηµα στις ίδιες αλλά και θέσεις εργα-

σίας και ανάπτυξη στην χώρα, ιδιαίτερα στον τριτογενή κλάδο και σε τοµείς που πα-

ραδοσιακά σχετίζονται µε την γυναικεία εργασία. Ιδιαίτερα στον αγροτικό τοµέα, τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται µια έντονη ανάδειξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας 

µέσα από τους συνεταιρισµούς. Προκειµένου όµως να διατηρηθεί η δυναµικότητα και 

να συνεχιστεί η ανάπτυξη, απαιτούνται πολιτικές υποστήριξης όπως παροχή εξειδικευ-

µένης κατάρτισης και συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα οργάνωσης και ανά-

πτυξης επιχειρήσεων, αλλά και βελτίωση των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ώστε να 

ενισχυθεί η τόλµη και η ανάληψη εκλογικευµένων ρίσκων, εκ µέρους των γυναικών 

επιχειρηµατιών που αποτελεί και τον πυρήνα κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 

γυναικείας ή αντρικής. 

Επίσης πολλές οι προτάσεις όχι µόνο για επιχειρήσεις αλλά και την µισθωτή 

εργασία κυρίως στα χαµηλά επίπεδα της, αφού και σε αυτά είναι η πλειονότητα των 

γυναικών. Μια καλή πρόταση θα ήταν η εδραίωση του συστήµατος part-time για τις 

εργαζόµενες µητέρες. Θα πρέπει όµως να χαίρουν παροχών όπως είναι η ασφάλιση, 

η άδεια τοκετού, λοχείας, το επίδοµα παιδιού κ.α. Έτσι, αφενός θα έχουν τη δυνατό-

τητα να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους, όχι µόνο έσω υλικών παροχών, αλλά κυ-

ρίως µέσω της προσωπικής επαφής, που είναι και η πιο ουσιαστική. Αφετέρου, 

όντας, οικονοµικά ανεξάρτητες θα νιώθουν ότι προσφέρουν στο σύνολο και δεν θα 

βρίσκονται στο περιθώριο του παραγωγικού συστήµατος. 

Ενδιαφέρουσα, όµως, είναι και η σκέψη πιο ευέλικτων ωραρίων, προκειµέ-

νου να δοθεί η δυνατότητα σε µεγαλύτερο ποσοστό γυναικών να ακολουθήσουν το 

δύσκολο εγχείρηµα του συνδυασµού καριέρας µε οικογένεια. 

Πανάκεια δεν υπάρχει, βελτιώσεις όµως µπορεί και πρέπει να γίνουν. Βελ-

τιώσεις όµως που δεν θα υποκινούνται από αισθήµατα ενοχής της κοινωνίας, µιας 

ανδροκρατούµενης κοινωνίας. Γιατί τότε θα δηµιουργηθούν µεγαλύτερες στρεβλώ-

σεις και άλλου είδους προβλήµατα. 

Η πρωτοβουλία του υπουργείου εσωτερικών να συγκροτηθεί µια Οµάδα 

Εργασίας µε την συµµετοχή και Εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων, για την ανά-

δειξη και επίλυση προβληµάτων που αφορούν στη συµµετοχή της γυναίκας στην ερ-

γασία, είναι σηµαντική. Έχουν κατατεθεί πρακτικές προτάσεις και λύσεις που αντιµε-

τωπίζουν υπαρκτά προβλήµατα. Ιδιαίτερα στον χώρο των Μικρών Οικογενειακών Επι-

χειρήσεων, όπου οι δυσκολίες είναι πιο έντονες. Να σηµειωθεί ότι η µεγάλη πλειοψη-

φία των γυναικών δραστηριοποιείται σε αυτές τις Επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα 
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δείγµα το οποί δείχνει πως κάτι γίνεται, κάτι βελτιώνεται. 

Πρέπει όµως να υπογραµµίσουµε τρία πολύ σηµαντικά θέµατα: 

1ον Ιδιαίτερα για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, η γυναίκα - µητέρα και στή-

ριγµα της οικογένειας, έχει µεγαλύτερο πρόβληµα συµµετοχής και παραµονής στην 

αγορά εργασίας και ως επιχειρηµατίας και ως εργαζόµενη. 

2ον Θα θέλαµε να δούµε από πλευράς Πολιτείας και µέτρα και για τις Μικρές 

και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, στις οποίες δραστηριοποιείται η µεγάλη πλειοψηφία των 

γυναικών. 

3ον Το Μεγάλο Οικονοµικό, Κοινωνικό και Εθνικό πρόβληµα της Υπο-

γεννητικότητας, δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής της Οµάδας Εργασίας. 

Γενικά λοιπόν για το τέλος θα λέγαµε τα εξής: 

• Η συµµετοχή της γυναίκας στα κοινά και στην οικονοµία κάνει «καλό». Αλλά δεν 

πρέπει να είναι αυτοσκοπός. 

• Βελτιώνει το σύστηµα «διακυβέρνησης» των επιχειρήσεων, δίνει ποιότητα στην 

πορεία, στη διαδροµή της επιχείρησης προς την επιτυχία. Ενισχύει την κοινωνική 

τους ευθύνη. 

• Ενισχύει το οικογενειακό εισόδηµα και τη δυναµική της αγοράς. 

• Εξανθρωπίζει και εξορθολογίζει το πολιτικό σύστηµα. 

• Η ύπαρξη ενός καλοσχεδιασµένου «κοινωνικού δικτύου Στήριξης», αλλά και κινή-

τρων, ενισχύει την αυτοπεποίθηση των παραγωγικών δυνάµεων, απελευθερώνει 

νέες δηµιουργικές δυνάµεις στην αγορά εργασίας, όπως είναι οι γυναίκες, και 

έτσι συνδράµει και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µιας οικονοµίας. 

• Η Πολιτεία µε τη συνδροµή και των επιχειρήσεων πρέπει να στηρίζει το πάντρεµα 

οικογενειακής λειτουργίας της γυναίκας και επαγγελµατικής συµµετοχής γιατί το 

πρόβληµα της υπογεννητικότητας είναι κρίσιµο, ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Τα 

οποιαδήποτε µέτρα για τη συµµετοχή της γυναίκας στο οικονοµικό γίγνεσθαι 

πρέπει πρώτα αλλά και παράλληλα να δηµιουργούν και τις εύκρατες εκείνες 

προϋποθέσεις για την «πληθυσµιακή» αύξηση της οικογένειας. 

• Για τις εργαζόµενες στις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, πρέπει να υπάρ-

ξουν και ιδιαίτερα µέτρα που να εξισορροπούν τις δυσκολίες που δηµιουργού-

νται από τις υποχρεώσεις των γυναικών - µητέρων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

και η διατηρησιµότητα της παρουσίας τους στην επιχείρηση. 

Εν κατακλείδι, ότι αλλαγές και βελτιώσεις και αν γίνουν, η νοοτροπία που 

θέλει τον άντρα ανώτερο από την γυναίκα δεν φαίνεται να αλλάζει εύκολα. Οπότε, 
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µάλλον, θα συνεχίσουν να είναι λίγες οι γυναίκες που ατενίζουν τον κόσµο από 

την…….. κορυφή. 
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