Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ 20Ο ΚΑΙ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ
Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα οι γυναίκες ήταν σχεδόν αποκλεισμένες από τη μισθωτή εργασία. Θεωρούνταν
άεργες, αφού ούτε αυτή η οικιακή εργασία τους δεν αναγνωρίζονταν, αμόρφωτες και «οπισθοδρομικές», μέσα σε
μια κοινωνία που άρχιζε να προβάλλει τις αντίθετες ακριβώς αξίες.
Tα επαγγέλματα που κοινωνικά τους επιτρέπονταν ήταν τα λεγόμενα «γυναικεία επαγγέλματα», αυτά δηλαδή
που αποτελούσαν μια προέκταση του παραδοσιακού ρόλου των γυναικών μέσα στην οικογένεια.
Από το τέλος του 19ου αιώνα αρχίζει η γυναίκα σ' όλο τον κόσμο να εισβάλει στα «αντρικά» επαγγέλματα και
στις επιστήμες, να αποκτάει το δικαίωμα της ψήφου και να προωθείται στα δημόσια αξιώματα, ακόμα και στα
κυβερνητικά.
Όσον αφορά την Ελλάδα ως το 1917 η γυναίκα δεν μπορούσε να αναλάβει άλλο δημόσιο λειτούργημα εκτός
της δασκάλας.

Γυναικείες
εργασίες τον
20ο αιώνα.

Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ
Τον 20ό αιώνα διάφορες κοινωνικές ομάδες άρχισαν να επηρεάζουν το ντύσιμο και να δημιουργούν μόδα. Η
μόδα διαμορφωνόταν σε πολλές πρωτεύουσες. Επηρεάστηκε από τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο , την
απελευθέρωση της γυναίκας και την αλλαγή του κοινωνικού της ρόλου, από την τέχνη και τα πρότυπα που
πρόβαλλε η διαφήμιση. Τη δεκαετία του '20 επικράτησε το στυλ αγοροκόριτσο (αλά γκαρσόν) , ενώ τα ρούχα της
Κοκό Σανέλ αποτέλεσαν τομή στην ιστορία του γυναικείου ρούχου . Η μόδα της δεκαετίας του '30 επηρεάστηκε
από τη μεγάλη οικονομική κρίση αλλά και από τον κινηματογράφο. Επικράτησε ένα πιο θηλυκό στυλ Τη δεκαετία
του '40 ο πόλεμος και οι δυσμενείς συνθήκες ζωής επέβαλαν τη χρήση παλαιότερων ρούχων και τη μεταποίησή
τους. Βασικές καινοτομίες ήταν η μίνι φούστα για τις γυναίκες.

Ο τρόπος ντυσίματος των
γυναικών την δεκαετία του
’30. Κυρίαρχο ένδυμα ήταν το
φόρεμα.
Η δεκαετία του ʼ50 χαρακτηρίζεται από
πολλές καινοτομίες στον χώρο του casual
ντυσίματος και στον σχεδιασμό των
γυναικείων ρούχων. Είναι η δεκαετία που
τα παντελόνια καθιερώνονται σαν το
casual ντύσιμο ανδρών και γυναικών
ανεξαιρέτως.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ
Στις αρχές του 20ου αιώνα, άρχισαν να μεταβάλλονται σταδιακά οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές
συνθήκες και να δημιουργούνται προοπτικές για την είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας και τα
επαγγέλματα, πράγμα το οποίο προανήγγειλε την αναβάθμιση της γυναικείας εκπαίδευσης.
 Στη Δημοτική εκπαίδευση το ποσοστό των μαθητριών αυξήθηκε κατά 10%, ενώ στη Μέση εκπαίδευση συνέχισε
να παραμένει πολύ χαμηλό.
 Η γυναικεία εκπαίδευση βελτιώθηκε, αλλά οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα δυσχεραίνουν το έργο της και
υποβαθμίζουν την ποιότητά της.
 Την ίδια εποχή, αρκετοί φιλελεύθεροι διανοούμενοι και νεωτεριστές παιδαγωγοί, πρότειναν ουσιαστική
εκπαίδευση που να εξασφαλίζει πλατύτερη κοινωνική και επαγγελματική δραστηριότητα και πνευματική ισοτιμία
της γυναίκας με τον άνδρα.

Σχολική τάξη του 20ου
αιώνα που απαρτίζεται
μόνο από κορίτσια. Η
εκπαίδευση των
μαθητριών περιοριζόταν
στη στοιχειώδη μόρφωση
και στα μαθήματα
Οικοκυρικής.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ



1903 Η Marie Curie είναι η πρώτη γυναίκα που κέρδισε
το βραβείο Νόμπελ.







1919 Στη Βρετανία επιτρέπεται στις γυναίκες να γίνουν
δικηγόροι, κτηνίατροι και δημόσιοι υπάλληλοι.

1907 Οι γυναίκες στη Φινλανδία είναι οι πρώτες στον
κόσμο που γίνονται βουλευτές.



1952 Στην Ελλάδα, οι γυναίκες αποκτούν δικαίωμα ψήφου.

1910 Οι πρώτες γυναίκες αστυνομικοί ξεκινούν το
καθήκον τους στο Los Angeles.



1979 Η Margaret Thatcher έγινε η πρώτη γυναίκα
πρωθυπουργός.

Margaret Thatcher

Marie Curie

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ
Η σύγχρονη γυναίκα πρέπει να επιβιώσει και να
αντιμετωπίσει προκλήσεις και να ανταπεξέλθει σε
πολλούς ρόλους με επιτυχία όπως της μητέρας, της
συζύγου και της εργαζόμενης. Η γυναίκα
απελευθερώνεται από πολλούς κοινωνικούς φραγμούς
και προκαταλήψεις και εμφανίζεται με νέους
κοινωνικούς ρόλους. Όλο και περισσότερες γυναίκες
μεγαλουργούν στην επιστήμη ,στις τέχνες και τα
γράμματα. Παίρνουν μέρος στα κοινά ,διακρίνονται και
λαμβάνουν ανώτερα αξιώματα.

Όμως…
Το γεγονός ότι βρίσκεται σε καλύτερη θέση από
παλιότερα δε σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια. Αν και
βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, οι διακρίσεις σε βάρος
των γυναικών εξακολουθούν να υφίστανται και να
παραβιάζουν τις αρχές των ίσων δικαιωμάτων και τον
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Συμπερασματικά,
Η σύγχρονη γυναίκα
εργάζεται και επιτελεί
τον ρόλο της μητέρας
ταυτόχρονα.

Για να πετύχουμε την ολοκληρωτική αλλαγή πρέπει
να οδηγηθούμε σε μία νέα δομή και κουλτούρα που να
αντανακλά τις αλλαγές στην κοινωνία και στην αγορά
εργασίας. Τελικός σκοπός της μάχης που δίνεται για
την ισότητα είναι να εξισωθεί η Ελλάδα στον τομέα
αυτό της ασυμμετρίας στις σχέσεις των δύο φύλων με
τις προηγμένες χώρες της Ευρώπης.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

•

Με την πρόταση «Θα ήταν καλύτερα αν οι γυναίκες τοποθετούνταν
σε θέσεις ευθύνης σε κυβερνητικό ή επιχειρησιακό επίπεδο» σε
ποσοστό 62% συμφωνεί η Ισπανία και η Αυστραλία, 79% η Ινδία, 72% η
Τουρκία, 69% η Βραζιλία και 47% η Γερμανία. Επιπλέον, σε ποσοστό
57% γίνεται δεκτή από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Σουηδία, ενώ μόλις
το 34% των Ρώσων την αποδέχεται. Υψηλά είναι και τα ποσοστά της
Νότιας Αφρικής που αγγίζει το 70% και του Ηνωμένου Βασιλείου με
60%. Τέλος, η Νότια Κορέα συμφωνεί με την εκφράζουσα άποψη σε
ποσοστό 52%, η Ιαπωνία με 43% και η Γαλλία με 59%.

•

Με την πρόταση «Ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνία είναι ο
γάμος και η μητρότητα» σε ποσοστό 69% συμφωνεί η Ρωσία, με
64% η Ινδία, με 47% η Τουρκία και με 43% η Βραζιλία. Επίσης, οι
ΗΠΑ και η Γερμανία αποδέχονται την άποψη αυτή με ποσοστό
41%, η Νότια Αφρική με 39%, η Νότια Κορέα με 36%, η Ιαπωνία
με 35% και η Αυστραλία με 30%. Τέλος, ο Καναδάς, η Γαλλία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Σουηδία παρουσιάζουν τα
χαμηλότερα ποσοστά:25%, 24%, 22%, 19% και 17% αντίστοιχα.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ 20Ο ΚΑΙ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ
• Στην Ελλάδα ως το 1917 η γυναίκα δεν μπορούσε να αναλάβει άλλο δημόσιο λειτούργημα εκτός της
δασκάλας.
• Το 1920 ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Οι πρώτες φεμινίστριες αγωνίζονταν και
κατακτούσαν ένα-ένα τα δικαιώματα που μέχρι πριν από λίγο ήταν απόρθητα για τις γυναίκες.

• Οι πρώτοι αγώνες των γυναικών έχουν
καταγραφεί το 1857, όταν οι υφάντρες
της Νέας Υόρκης ξεσηκώθηκαν σε
διαμαρτυρία ζητώντας ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας και ίση αμοιβή με
τους άνδρες.

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
• Στις 8 Μαρτίου 1908, 15.000 γυναίκες διαδήλωναν στη Νέα
Υόρκη ζητώντας λιγότερες ώρες εργασίας και δικαίωμα
ψήφου και το 1910 στην Κοπεγχάγη η Clara Zetkins,
επικεφαλής του τομέα Γυναικών του Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος της Γερμανίας πρότεινε την καθιέρωση της
Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΗΝ
ΑΜΕΡΙΚΗ
1907-1951

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ…
2016

• Κατακτούν πλήρως το δικαίωμα του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι στις εκλογές του 1956, με τη Λίνα
Τσαλδάρη της ΕΡΕ και της Βάσω Θανασέκου της
Δημοκρατικής Ένωσης να εισέρχονται στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο.
• Για πρώτη φορά οι γυναίκες ψήφισαν στις
δημοτικές εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου 1934

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

•

Η θέση της γυναίκας στην Ελλάδα σήμερα διαφέρει
κατά πολύ με την Ελληνίδα γυναίκα των παλαιότερων
χρόνων, σε όλους τους τομείς της ζωής.

•

Όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης
μορφώνεται με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για
έναν άνδρα.

•

Η γυναίκα, παράλληλα, έπαψε να αποτελεί μόνο το
αναπαραγωγικό μέσον με το οποίο δημιουργείται η
ζωή.

• Εκτός αυτών έχει ανεξαρτητοποιηθεί από όλους
τους παλαιότερους περιορισμούς που την
κρατούσαν υποταγμένη στον άνδρα, χωρίς
ελευθερία επιλογής, γνώμης και ζωής.
• Τον 21ο αιώνα όμως στο δυτικό κόσμο μας οι
γυναίκες μεγαλουργούν στην Επιστήμη, στις
Τέχνες στα Γράμματα. Ασχολούνται με τα κοινά,
παίρνουν μέρος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
παίρνουν ενεργό μέρος στην πολιτική ζωή.
Πολλές διακρίνονται και ανεβαίνουν στα
ανώτερα αξιώματα.

ΧΙΣΜΟΣ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ
ΤΕΛΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΚΑΙ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ

• 1983: Sally Ride είναι η πρώτη γυναίκα που πήγε στο διάστημα.
• 2002: Η Halle Berry γίνεται η πρώτη αφρικανική Αμερικανίδα που κερδίζει το Όσκαρ για
την καλύτερη ηθοποιό.
• 2005: Η Χίλαρι Κλίντον γίνεται η πρώτη Πρώτη Κυρία που εκλέγεται σε δημόσιο αξίωμα.
• 2012: Η Taylor Swift γίνεται πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης στη μουσική ιστορία που είχε
δύο εβδομάδες έναρξης με περισσότερες από ένα εκατομμύριο πωλήσεις άλμπουμ.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

• Είναι φανερό πως στις χώρες της Μέσης Ανατολής το
πρόβλημα του σεξισμού καταλαμβάνει μεγαλύτερες
διαστάσεις λόγω θρησκευτικών και πολιτιστικών
παραγόντων. Το νομικό καθεστώς των γυναικών στη
σύγχρονη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε μεταβατικό
στάδιο. Οι Ισλαμικοί και οι εισαγόμενοι ευρωπαϊκοί
νόμοι καθώς και οι μεταρρυθμισμένες εκδοχές των
ισλαμικών νόμων επηρεάζουν τις γυναίκες σε
ποικίλους βαθμούς στα διάφορα νομικά συστήματα
της Μέσης Ανατολής και το καθεστώς των γυναικών
δεν φαίνεται να έχει διευθετηθεί σε κανένα από αυτά.

1984 φωτογραφικό πορτραίτο Αφγανής κοπέλας από τον
δημοσιογράφο Steve McCurry

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΑ
•

•
•

ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ
ΜΕΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Το 80% των γυναικών σήμερα στην Μέση Ανατολή
παντρεύονται κάποιον που θα υποδείξει η
οικογένεια, παρά τη θέληση τους.
Μέσα στον γάμο τα ποσοστά ενδοοικογενειακής
βίας ξεπερνούν το 70 με 80%.
Μία στις 11 γυναίκες θα χάσει το παιδί της στη
γέννα.

•

Το 90% των γυναικών σε κάποια στιγμή της ζωής
τους, έχουν γίνει θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

•

Μια γυναίκα που παρά τα στερεότυπα αποφασίσει
και καταφέρει να εργαστεί θα παίρνει μισθό κατά
82% μικρότερο από τον αντίστοιχο μισθό ενός
άνδρα με τα ίδια προσόντα και για την ίδια
εργασία.

Κάθε χρόνο περισσότερες από 1000 γυναίκες
δολοφονούνται στο δρόμο για λόγους τιμής και…
ηθικής.

• Δεν έχουν το δικαίωμα να
εκφράσουν την προσωπική
τους άποψη.
• Πρέπει να υποκύπτουν στις
επιθυμίες των αντρών τους.
• Δεν έχουν την δυνατότητα να
κυκλοφορήσουν εκτός
σπιτιού, χωρίς την συνοδεία
κάποιου αρσενικού μέλους της
οικογένειας.
• Δεν μπορούν να
δημιουργήσουν τραπεζικό
λογαριασμό στο όνομα τους
• Δεν έχουν την δυνατότητα να
υπογράψουν συμβόλαιο χωρίς

άδεια από τον κηδεμόνα τους.
• Πρέπει να περιορίσουν τους
χρόνους που αλληλοεπιδρούν
με τους άνδρες εκτός της
οικογένειάς τους.
• Απαγορεύεται να κάνουν
μπάνιο σε δημόσιους χώρους,
όπως πισίνες, ή να πηγαίνουν
στο γυμναστήριο.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΓΑΜΟΣ
Η επιβολή του
γάμου στα ανήλικα
κορίτσια της Μέσης
Ανατολής

Σύμφωνα με τον παραδοσιακό ισλαμικό νόμο, έγιναν
δεκτοί γάμοι με παιδιά.
Μια γυναίκα μπορεί να παντρευτεί μόνο έναν άνδρα κάθε
φορά, αντίθετα επιτρέπεται στους άνδρες να έχουν μέχρι
και τέσσερις συζύγους και απεριόριστο αριθμό παλλαδίων.
Οι γυναίκες πρέπει νομικά να είναι υπάκουες στους
συζύγους τους. Ένας σύζυγος θα μπορούσε να ζητήσει τη
βοήθεια της αστυνομίας για να επιστρέψει βίαια τη
σύζυγό του στο οικογενειακό σπίτι εάν απουσίαζε χωρίς
άδεια.

ΔΙΑΖΕΥΞΗ
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οι γυναίκες
έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν
αίτηση διαζυγίου μόνο αφού έχουν υποστεί
κακοποίηση. Η γυναίκα διώχνεται από το
σπίτι του συζύγου.
Πολλοί σύζυγοι τείνουν να καταχρώνται
αυτή την εξαιρετικά εύκολη μέθοδο
διαζυγίου, η οποία οδήγησε σε μεγάλη
ανασφάλεια και ανησυχία για πολλές
συζύγους.

SOME THINGS CAN’T
BE COVERED.
FIGHTING WOMEN’S
ABUSE TOGETHER

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΗΝ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
• Οι γυναίκες πρέπει να
φορούν ένα χαλαρό μαύρο
ένδυμα που ονομάζεται
abaya και μαντίλα όταν
φεύγουν από το σπίτι.
• Στο Ιράκ, οι γυναίκες στις
αστικές περιοχές φορούν
ρούχα επηρεασμένα από την
δύση, αλλά το Ισλαμικό
Κράτος προσπάθησε να
επιβάλει αυστηρούς κανόνες
για το τι έπρεπε να φορούν
οι γυναίκες. Επιτρεπόταν
μόνο η burqa, ένα ρούχο που
κάλυπτε ολόκληρο το σώμα
και το πρόσωπο που άφηνε
ακάλυπτα μόνο τα μάτια.
•

Επιπλέον, οι γυναίκες δεν
έχουν το δικαίωμα να

BURQA

ντύνονται με τρόπο που
τονίζει την ομορφιά τους ή
να φοράνε μακιγιάζ..

ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ
Όσον αφορά την οδήγηση, δεν υπάρχει κάποιος
επίσημος νόμος που απαγορεύει στις γυναίκες
της Σαουδικής Αραβίας να οδηγούν όχημα. Ο
λόγος είναι κυρίως βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις
που τους το απαγορεύουν, καθώς Σαουδικοί
κληρικοί υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες οδηγοί
«υπονομεύουν τις κοινωνικές αξίες».

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

• Οι ανδρικές στάσεις απέναντι στον ρόλο των γυναικών στο χώρο εργασίας και στο σπίτι
και της συμμετοχής τους στη δημόσια ζωή ήταν στερεοτυπικά σεξιστικές στη μελέτη
απόψεων που διεξάχθηκε το Μάιο 2017 στην Αίγυπτο, το Λίβανο, το Μαρόκο και την
Παλαιστίνη.
 Περίπου 10.000 άτομα, ηλικίας μεταξύ 18 και 59 ετών, ερωτήθηκαν με την
πλειονότητα των ανδρών που υποστηρίζουν μια σειρά παραδοσιακών και
ανισοτήτων συμπεριφοράς έναντι των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της
πεποίθησης ότι δεν είναι κατάλληλοι να είναι ηγέτες, δεν πρέπει να
εργάζονται έξω από το σπίτι και ότι είναι πιο σημαντικό να εκπαιδεύονται τα
αγόρια από τα κορίτσια.
ΑΙΓΥΠΤΟΣ,
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ

‘ένας άνδρας πρέπει
να έχει την
τελευταία λέξη για
την απόφαση στο
σπίτι’

‘υπάρχουν στιγμές
που μια γυναίκα
αξίζει να ηττηθεί’

‘οι έγγαμες γυναίκες
πρέπει να έχουν τα ίδια
δικαιώματα να
εργάζονται έξω από το
σπίτι όπως οι σύζυγοι
τους’

ΑΝΔΡΕΣ

90%

70%

31%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

58.5%

25%

75%

Διαδήλωση στην Αίγυπτο

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΠΡΟΟΔΟΣ

• Οι πιο σημαντικούς παράγοντες για τον
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι
αντιλαμβανόταν την ισότητα ήταν ο
πλούτος, το επίπεδο εκπαίδευσης και το
παράδειγμα που έθεσαν οι γονείς τους.
• Η ανισότητα των γυναικών στις χώρες της
πλειοψηφίας των μουσουλμανικών χωρών,
ιδίως σε μέρη όπως η Σαουδική Αραβία,
οφείλεται στο Ισλάμ - υπονοώντας ότι η
μεταρρύθμιση θα έρθει μόνο εάν
προκύψουν πιο φιλελεύθερες ερμηνείες ή
εάν τα έθνη αυτά κοσμηθούν.
• Οι μουσουλμάνοι που ζουν στη Δύση
φαίνεται να κατέχουν περισσότερες
πατριαρχικές απόψεις από τους μη
μουσουλμάνους, γεγονός που υποδηλώνει
ότι η ανισότητα ακολουθεί τις διδασκαλίες
ή τις αξίες της θρησκείας.

• Παρ’όλα αυτά τα ισλαμικά
κείμενα ζητούν ισότητα μεταξύ
των φύλων.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Gary Barker
Υπάρχει μακρύς δρόμος για τους άνδρες να αποδεχτούν
πλήρως και να υποστηρίξουν την ισότητα των γυναικών στην
αραβική περιοχή, όπως σε πολλά μέρη του κόσμου

Μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια πριν κάποια τμήματα
των κοινωνιών της Μέσης Ανατολής αισθανθούν τον
αντίκτυπο των αλλαγών. Ακόμα κι εάν γίνουν
μεταρρυθμίσεις σε αστικά κέντρα, οι αναλφάβητες
γυναίκες, ιδιαίτερα εκείνες σε νομαδικές ή αγροτικές
κοινότητες, μπορεί να μην κατανοούν τα νόμιμα
δικαιώματά τους ή να απολαμβάνουν την ανεξαρτησία και
τους πόρους που απαιτούνται για να επωφεληθούν από
αυτές.

Διαδήλωση σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών, Σαουδική
Αραβία

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Λίγες είναι οι γυναίκες που έχουν το
κουράγιο να διεκδικήσουν δικαιώματα
στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες του
τρίτου κόσμου.
Οι περισσότερες έχουν ασπασθεί την
άποψη των ανδρών για την κατώτερη
θέση τους, άλλες διαφωνούν, αλλά
φοβούνται και σωπαίνουν και κάποιες
ελάχιστες διαφωνούν και τολμούν να
αντιπαρατεθούν με όλους και με όλα: με
την οικογένειά τους, με την κοινή γνώμη,
με την κυβέρνηση, με το ιερατείο, ακόμα
και με τις άλλες γυναίκες.

Μια γυναίκα στις δέκα, κάθε χρόνο, πέφτει
θύμα βίας στη συζυγική της ζωή , στη Γαλλία,
ενώ τρεις γυναίκες χάνουν τη ζωή τους απ'
αυτήν κάθε 15 μέρες. Το 25% των
εγκλημάτων στην Ευρώπη αφορά την
κακοποίηση της γυναίκας από το σύντροφό
της.
Η σωματική βία στο ζευγάρι δεν εμφανίζεται
από τη μια μέρα στην άλλη. Πολύ πριν από
αυτήν υπάρχει μια κλιμάκωση επιθετικής
συμπεριφοράς και εκφοβισμών.
Η χειρότερη μορφή βίας είναι η καλυμμένη
βία.

Η ζωή τους δεν είναι καθόλου εύκολη.
Έχουν να αντιμετωπίσουν ένα εχθρικό
κοινωνικό περιβάλλον, ιδεοληψίες και
προκαταλήψεις βαθιά ριζωμένες στους
ομοεθνείς τους και το μίσος των ανδρών
που βλέπουν στο πρόσωπό τους τον ίδιο
το Διάβολο. Οι κίνδυνοι που διατρέχουν
είναι πολλοί. Γενική περιφρόνηση,
γελοιοποίηση, κατασυκοφάντηση,
διασυρμός, κοινωνικός στιγματισμός,
κακοποίηση, βιασμός, φυλάκιση,
απαγωγή και δολοφονία.

•ΚΑΤΑΓΡΑΦΕ

Σ Shirin Ebadi
Η περίπτωση της
Η ιρανή Shirin Ebadi (Νόμπελ Ειρήνης 2003) δέχτηκε
απειλές κατά της ζωής της δικής της και της οικογένειάς
της και κατηγορήθηκε ότι ζητά βοήθεια από τη Δύση, ότι
υπερασπίζεται τους ομοφυλόφιλους και ότι κυκλοφορεί
χωρίς μαντήλα.

Η περίπτωση της Maryam bahreman και της
Mahboubeh Karami
Οι ιρανές ακτιβίστριες Maryam Bahreman και
Mahboubeh Karami έχουν συλληφθεί και
κρατούνται άγνωστο που.

Η περίπτωση της Mukhtar Mai
Στο Πακιστάν η ακτιβίστρια Mukhtar Mai
βιάστηκε ομαδικά με το πρόσχημα ότι ο
αδελφός της αγαπούσε ένα κορίτσι από
άλλη κοινωνική τάξη.
H περίπτωση της Amal Basha
Στην Υεμένη η Amal Basha έχει δεχτεί
επανειλημμένα απειλές, της έριξαν σπρέι
στο πρόσωπο Στην Υεμένη η Amal Basha
έχει δεχτεί επανειλημμένα απειλές και
υπέστη δολοφονική επίθεση.

Η περίπτωση της Fatima Al-Ashby
Η Fatima Al-Ashby εκτός από ποιήτρια είναι
δημοσιογράφος και συγγραφέας. Σε μια
αυστηρά ανδροκρατούμενη κοινωνία είχε το
θάρρος να τα βάλει με όλους όσοι
απείλησαν την προσωπική της ελευθερία
και κέρδισε με το σπαθί της την
αναγνώριση των άλλων και την
ανεξαρτησία της. Όσο για τη γυναικεία
λογοτεχνία αυτών των χωρών ο δρόμος
ακόμα φαίνεται να είναι μακρύς.

•ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
«Οι γυναίκες πανεπιστημιακοί λειτουργούμε σε μια δομή που είναι
ανδροκεντρική και η υποεκπροσώπηση στη διοίκηση κάνει τη σιωπή πιο
ηχηρή» συμπληρώνει η κ. Κογκίδου η οποία ως τέως Κοσμητόρισσα της
Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ είχε πρωτοχρησιμοποιήσει και κατάφερε να μη
ξενίζει τόσο ο τίτλος «κοσμητόρισσα».
Σύμφωνα μάλιστα με την κ. Κογκίδου, δεν είναι τόσο εύκολη η καταγγελία
κακών πρακτικών ή σεξιστικών από μια μη ισχυρή θέση. «Πολλές
γυναίκες», εξηγεί, «πληρώνουν και κόστος σιωπής για την ακαδημαϊκή
τους εξέλιξη».
Ακτιβίστριες που μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα δολοφονούνται στις
Φιλιππίνες, το Μεξικό, το Νεπάλ, τη Ρωσία. Στην Κίνα, το Μπάγκλα Ντες,
την Ινδία, τη Ζιμπάμπουε συλλαμβάνονται από τις Αρχές και βασανίζονται.
Στη Συρία οι ιερωμένοι εξαπολύουν μύδρους εναντίον τους χαρακτηρίζοντάς
τες άθεες και προδότριες που μιμούνται τη Δύση και προσβάλλουν το
Κοράνι.
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

•ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.
 Η λανθασμένη, σε αρκετές περιπτώσεις, οικογενειακή αγωγή.
 Οι γονείς δεν αντιμετωπίζουν πάντοτε τα παιδιά τους, αγόρια και κορίτσια, με
πνεύμα ισοτιμίας.
 Η κατανομή των ευθυνών και των εργασιών ανάμεσα στους δύο συζύγους
ακολουθεί σε αρκετές περιπτώσεις παραδοσιακά και παρωχημένα πρότυπα,
αναπαράγοντας την ανισότητα των δύο φύλων στο πλαίσιο της οικογένειας.

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.
 Η επιβίωση αναχρονιστικών, παρωχημένων και ανδροκρατικών αντιλήψεων που
δυσχεραίνουν την επαγγελματική αποκατάσταση, εξέλιξη και καταξίωση της γυναίκας.
 Τα υψηλότερα, συγκριτικά με τους άνδρες, ποσοστά ανεργίας.
 Η συχνά δυσμενής αντιμετώπιση των γυναικών, όταν αξιοποιούν τα δικαιώματα που
παρέχει ο νόμος στις εργαζόμενες μητέρες (άδειες λόγω κύησης κλπ.).
 Οι μεροληπτικές διακρίσεις σε βάρος ορισμένων γυναικών με κριτήριο την εξωτερική
τους εμφάνιση.
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ.
 Η επιβίωση πεπαλαιωμένων κοινωνικών στερεοτύπων σχετικά με την κατωτερότητα της γυναίκας.
 Η βία και η επιθετικότητα από άνδρες.

ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
 Δε συμμετέχει ισότιμα με τον άνδρα στην πολιτική ζωή, είναι μικρή η συμμετοχή της
στο κοινοβούλιο και εκπροσωπείται ελάχιστα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ.
 να ενδιαφέρεται υπερβολικά για την εξωτερική της εμφάνιση (φιλάρεσκη, ματαιόδοξη).
 να αποτελεί το κατεξοχήν καταναλωτικό ον.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
 Η ένταξη της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία την
επιφορτίζει με πρόσθετους και πολύμορφους ρόλους, της
συζύγου, της μητέρας, της νοικοκυράς, της εργαζομένης,
με αποτέλεσμα τη σωματική, την ψυχική και την
πνευματική της καταπόνηση.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ
ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ
ΑΝΔΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Λασκαρίνα
Μαρί Κιουρί
Μπουμπουλίνα
(1867-1934)
(1771-1825)
Μέριλιν Μονρόε
Κοκό Σανέλ
(1926-1962)
(1883-1971)

Μάργκαρετ
Θάτσερ (1925)

ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ
Ιστορική γυναικεία προσωπικότητα από τον ελλαδικό
χώρο και σύμβολο ανδρείας και πατριωτισμού. Η
Σπετσιώτισσα επαναστάτρια διέθεσε όλη τη περιουσία
της για τις ανάγκες της επανάστασης . Το αρχοντικό στο
οποίο διέμενε, λειτουργεί σήμερα ως μουσείο προς
τιμήν της.

ΜΑΡΙ ΚΙΟΥΡΙ
Ξεχώρισε στο χώρο των θετικών επιστημών. Μαζί με
το σύζυγό της, Πιερ Κιουρί, ανακάλυψε το πολώνιο και
το ράδιο και μελέτησε φαινόμενα ραδιενέργειας .
Βραβεύτηκε δύο φορές, με το Νόμπελ Φυσικής το
1903 και με το Νόμπελ Χημείας το 1911. Επίσης,
υπήρξε η πρώτη γυναίκα που έγινε Καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

ΜΕΡΙΛΙΝ ΜΟΝΡΟΕ
Ένα από το πολυφωτογραφημένα πρόσωπα στην ιστορία του
αμερικανικού σινεμά. Οι ταινίες «Στάση λεωφορείου» και
«Μερικοί προτιμούν το καυτό» την καθιέρωσαν ως το απόλυτο
σύμβολό του σεξ. Αναμφισβήτητα, συνιστά την πρώτη γυναικεία
φιγούρα, η οποία κατάφερε να απενοχοποιήσει τη γυναικεία
σεξουαλικότητα.

ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΘΑΤΣΕΡ
Αν και δεν είναι ιδιαίτερα συμπαθής στην κοινή γνώμη, εντούτοις,
συνιστά μία από τις ισχυρότερες γυναίκες πολιτικούς στην
παγκόσμια ιστορία. Διετέλεσε Πρωθυπουργός της χώρας, η
πρώτη γυναίκα που κατέλαβε αυτή τη θέση. Λόγω της ισχυρής της
προσωπικότητας και της σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής που
ακολουθούσε, έχει μείνει στην ιστορία ως «η σιδηρά κυρία»,

ΚΟΚΟ ΣΑΝΕΛ
Γυναίκα ορόσημο στην ιστορία της μόδας. Ο ομώνυμος οίκος
μόδας ασκεί επιρροή στη βιομηχανία της μόδας μέχρι και σήμερα.
Υπήρξε καινοτόμος στο χώρο της, αφού αυτή ήταν που εισήγαγε
το θρυλικό άρωμα no. 5, το μικρό μαύρο φόρεμα, το γυναικείο
ταγέρ, την καπιτονέ τσάντα με την αλυσίδα. Επιπλέον, πολλές
γυναίκες επηρεάστηκαν από το προσωπικό στυλ της
σχεδιάστριας και υιοθέτησαν τα παντελόνια καμπάνες, τα κοντά
μαλλιά και το μαύρισμα από τον ήλιο.

ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Η ανακάλυψη του
ηλιακού θερμοσίφωνα
από την Maria Telkes
Ο αλγόριθμος των
ηλεκτρονικών
υπολογιστών από
την Ada Lovelace

Σύστημα ασφάλειας
κλειστού
κυκλώματος από την
Marie Van Brittan

Η ανακάλυψη του
λογισμικού των
υπολογιστών – από την
Dr Grace Murray
Hopper

Η Ada Lovelace ενθαρρύνθηκε από την επιστήμονα μητέρα της
και σε νεαρή ηλικία κατάφερε να διαπρέψει στα μαθηματικά.
Η Lovelace συνεργάστηκε με τον Charles Babbage στο
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στα σχέδιά του για μια
«αναλυτική μηχανή» ώστε να αναπτύξουν τρόπους
προγραμματισμού με μαθηματικούς αλγορίθμους.
Ουσιαστικά, είναι η πρώτη προγραμματίστρια ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

ADA LOVELACE

MARIA TELKES

Η Maria Telkes έκανε μια από τις ανακαλύψεις που μπορούν να
σώσουν τον πλανήτη μας στο μέλλον, αυτή των τεχνολογιών ηλιακής
ενέργειας, συγκεκριμένα του ηλιακού θερμοσίφωνα.
Η Telkes πραγματοποίησε έρευνες σχετικά με την αξιοποίηση της
ηλιακής ενέργειας.Το 1947 σχεδίασε το πρώτο ηλιακό σύστημα
θέρμανσης, ενώ το 1953 το πρώτο θερμοηλεκτρικό ψυγείο,
χρησιμοποιώντας τις αρχές του θερμοηλεκτρισμού.

Marie Van Brittan
Το σύστημα της Marie Van Brittan Μπράουν για την τηλεόραση
ασφάλειας κλειστού κυκλώματος είχε ως στόχο να βοηθήσει τους
ανθρώπους να εξασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια, καθώς η
αστυνομία αργούσε να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις για βοήθεια στις
γειτονιά της Νέας Υόρκης. Η εφεύρεση της αποτελεί τη βάση για τα
σύγχρονα συστήματα CCTV, που χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια
των σπιτιών.

Dr Grace Murray Hopper
Η Dr Grace Murray Hopper έδειξε από πολύ νωρίς την περιέργειά και την
αγάπη της για την τεχνολογία. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου στρατολογήθηκε στο ναυτικό των ΗΠΑ. Έγινε το τρίτο πρόσωπο
του λογισμικού προγράμματος "Harvard Mark Ι computer". Ήταν επίσης
ο πρώτος άνθρωπος που χρησιμοποίησε την όρο “σφάλμα” για να
περιγράψει ένα πρόβλημα στο σύστημα των υπολογιστών.

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ…ΜΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΘΕΩΡΙΩΝ

ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΙΑΣ
ΨΗΦΟΥ
Το 1920 έχει ξεκινήσει ο οργανωμένος αγώνας για την πολιτική χειραφέτηση της Ελληνίδας

Κάθε Δευτέρα συγκεντρώνονταν, έκαναν συζητήσεις και ομιλίες στις οποίες συμμετείχαν όχι μόνο
γυναίκες, αλλά και άντρες φεμινιστές.
Eπί κυβερνήσεως Βενιζέλου, αναγνωρίστηκε το δικαίωμα ψήφου που ίσχυε μόνο για τις δημοτικές
εκλογές, αφορούσε μόνο το δικαίωμα του εκλέγειν και όχι του εκλέγεσθαι, ίσχυε μόνο για τις
εγγράμματες Ελληνίδες και οπωσδήποτε άνω των 30 ετών.

Το 70% ήταν αναλφάβητες. Κι έτσι, εκείνες που ψήφισαν σε ολόκληρη τη χώρα δεν ξεπερνούσαν τις 240!

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
Οι περισσότερες φεμινίστριες παίρνουν μια ολιστική προσέγγιση στην πολιτική, πιστεύοντας στα λόγια του
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, “Μια απειλή στη δικαιοσύνη οπουδήποτε είναι μια απειλή στη δικαιοσύνη παντού”.

Μερικές φεμινίστριες συνήθως υποστηρίζουν κινήματα όπως το κίνημα κοινωνικών δικαιωμάτων, το κίνημα
των δικαιωμάτων ομοφυλοφίλων και άλλα.
Ωστόσο, οι φεμινίστριες μερικές φορές είναι επιφυλακτικές απέναντι στο κίνημα των τρανσέξουαλ καθώς
αυτό αποτελεί πρόκληση για τις διακρίσεις μεταξύ αντρών και γυναικών.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΕΣ
Σιμόν Ντε Μποβουάρ (1908 – 1986) : “Γυναίκα δεν
γεννιέσαι, γίνεσαι”
Τόλμησε μέσα από τη ζωή της να προκαλέσει την κοινωνία
και μέσα από το έργο της να αλλάξει την ανθρώπινη σκέψη...
η γυναίκα αυτή δεν είναι άλλη από τη Σιμόν Ντε Μποβουάρ.
Πνεύμα ελεύθερο, ανεξάρτητο και δυναμικό, η Σιμόν, από
πολύ νωρίς, αποκλίνει από τον Θεό και τον συμβατικό τρόπο
σκέψης, για να ταξιδέψει σε φιλοσοφικά και υπαρξιακά
μονοπάτια, συντροφιά μέχρι τέλους με τον άντρα της, τον
Ζαν Πωλ Σάρτρ

Ίντιρα Γκάντι (1917-1984): Η πρώτη και μοναδική
πρωθυπουργός της Ινδίας
Το όνομά της είναι ταυτισμένο με το φεμινισμό, τη γυναικεία
μαχητικότητα, το δυναμισμό και εσφαλμένα με τον Μαχάτμα
Γκάντι του οποίου θεωρείται κόρη που καταφέρνει να γίνει η
πρώτη και η μοναδική πρωθυπουργός της Ινδίας, που θα
ωθήσει τις γυναίκες στην Ινδία να βγουν άφοβα από τις
πόρτες του σπιτιού τους και που το έργο της θα μείνει βαθιά
και ουσιαστικά χαραγμένο στην παγκόσμια ιστορία, είναι
κόρη του πρώτου πρωθυπουργού της ανεξάρτητης Ινδίας,
Τζαουαχαρλάλ Νεχρού.

Malala Yousafzai (1997 - .... ): “Θέλω να γίνω πρωθυπουργός του Πακιστάν”

Η Malala από το Πακιστάν, στην ηλικία των έντεκα ξεκίνησε να μάχεται τους Ταλιμπάν μέσα από ένα blog του BBC στο
οποίο περιέγραφε την καταπιεστική κατάσταση που επικρατεί στον τόπο της. Βασική της επιδίωξη ήταν και είναι όλα τα
παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και ίσες ευκαιρίες για μία αξιοπρεπή ζωή

Σιγά – σιγά μιλά δημόσια σε συγκεντρώσεις, σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε
ντοκιμαντέρ. Η ζωή της αρχίζει να απειλείται από τους Ταλιμπάν, οι
οποίοι τελικά στις 9 Οκτωβρίου του 2012, και ενώ η Malala επέστρεφε
από το σχολείο, την πυροβολούν εν ψυχρώ στο κεφάλι.
Η Malala κρατιέται στη ζωή. Ιδρύει το Malala Fund για την προώθηση του
σκοπού της, εκδίδει βιβλίο για τη ζωή της και βρίσκεται υποψήφια για
Νόμπελ Ειρήνης και για το βραβείο Ζαχάρωφ, το οποίο και αποσπά.

ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ, Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΑ
Στις 8 Μαρτίου 1887 αποφάσισε να εκδώσει την εβδομαδιαία εφημερίδα «Εφημερίς των Κυριών», και την
καθιέρωσε ως την πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφο και εκδότρια.
Συμμετείχε στη διεθνή εκστρατεία για τον πόλεμο του 1897. Η ίδια η Καλλιρόη Παρρέν εξορίστηκε στην Ύδρα
από τον Μάρτιο του 1917 μέχρι τον Νοέμβριο του 1918 «διά τας πολιτικάς πεποιθήσεις της».
Η πολυγραφότατη Καλλιρρόη Παρρέν άφησε πίσω της, ένα πλούσιο συγγραφικό έργο,ενώ ίδρυσε και πάρα
πολλές σχολές

Η Καλλιρρόη Παρρέν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατοχύρωση του
δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις γυναίκες. Η
κατοχύρωση του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες άργησε πολύ να
χορηγηθεί και η Καλλιρόη Παρρέν είχε τη ατυχία να μην δει ποτέ το
όνειρό της για τη γυναικεία χειραφέτηση να γίνεται πραγματικότητα
στην πολιτική σκηνή της χώρας.

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ…ΜΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΘΕΩΡΙΩΝ

Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ

 Ο βασικότερος ορισμός της λέξης «φεμινισμός» είναι η αναγνώριση πως,
στην ουσία σε όλες τις εποχές και σε όλους τους τόπους, οι άνδρες και οι
γυναίκες δεν έχουν την ίδια δύναμη τόσο στην κοινωνία όσο και πάνω στην
ίδια τους τη ζωή και πως το λογικό επακόλουθο είναι η διεκδίκηση της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΥ

• Ο φεμινισμός πρώτου κύματος αναφέρεται στο φεμινιστικό κίνημα του 19ου αιώνα
και των αρχών του 20ού. Ο όρος δε χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του
κινήματος - επινοήθηκε μεταγενέστερα, αφού είχε ξεκινήσει να χρησιμοποιείται ο
φεμινισμός δεύτερου κύματος για να περιγράψει ένα νεότερο κίνημα.
• Το πρώτο κύμα του φεμινισμού εστίαζε πρωταρχικά στη νομοθετική κατοχύρωση
στοιχειωδών δικαιωμάτων για τις γυναίκες, με αιχμή του δόρατος τη συμμετοχή
στις εκλογές. Στους διαπρέποντες ηγέτες του κινήματος συμπεριλαμβάνονταν οι
Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony και η πιο ριζοσπαστική Βικτόρια
Γούντχαλ.
• Στις ΗΠΑ, το τέλος του φεμινισμού πρώτου κύματος μπορεί να θεωρηθεί το
πέρασμα της Δέκατης Ένατης Τροποποίησης στο Σύνταγμα των ΗΠΑ, που ήταν η
μεγάλη νίκη του κινήματος.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΥ
• Αλαζονικός φεμινισμός
• Αναρχοφεμινισμός
• φεμινισμός φύλου
• φιλελεύθερος φεμινισμός
• αντρικός φεμινισμός
• σεξουαλικά φιλελεύθερος φεμινισμός
• σοσιαλιστικός φεμινισμός
• πνευματικός φεμινισμός
• φεμινισμός προσωπικής άποψης
• φεμινισμός τρίτου κόσμου

Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
• Ο ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ στις μέρες μας, φαντάζει για πολλούς, νικητής μιας αδυσώπητης
μάχης. Μέχρι ποιον όμως βαθμό, μπορούμε να πειστούμε για κάτι τέτοιο, σε μια
εποχή που παρατηρείται άγριος θάνατος πολλών γυναικών είτε από ξυλοδαρμό, είτε
από ένδεια ή ανεργία;
•

Αναμφισβήτητα, πολλοί από τους στόχους που έθεσε στις απαρχές του το
συγκεκριμένο κίνημα έχουν επιτευχθεί και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Το πρόβλημα
όμως, εντοπίζεται στο κατά πόσο έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τον όρο
"επιτυχία". Σε πολιτισμούς του 21ου αιώνα, γυναίκες κυκλοφορούν με μισοκαλυμμένα
πρόσωπα και ανησυχούν για τις ενοχλήσεις και τα υβριστικά σχόλια άλλων τα οποία
πρέπει να αποφεύγουν, καθώς απαγορεύεται να δεχθούν.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟ

