


 

 

 

    πληάθηεο: Ρεγγίλα Παπαλδξένπ, ηκήκα Α3 



Ζ ζέζε ησλ γπλαηθώλ θαη ζηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη ζηελ θνηλσλία έρεη αιιάμεη 

ξηδηθά ράξε ζηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ζηελ νινέλα 

εθηεηλόκελε εθβηνκεράληζε, ζηηο ζπλαθόινπζεο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή δνκή, αιιά θαη ζηε δηάδνζε λέσλ ηδενινγηώλ. 

 

Ζ θνηλσληθή ηεο ζέζε είλαη θαιύηεξε από πξηλ. Απηό ην θαηόξζσζαλ νη γπλαίθεο κε 

πνιινύο αγώλεο θαη κε ππνκνλή. Έηζη, νη γπλαίθεο δηνξγάλσζαλ ην θεκηληζηηθό 

θίλεκα θαη ν ξόινο ηεο γπλαίθαο ηείλεη λα εμηζσζεί κε ην ξόιν ηνπ άληξα ζηε 

ζεκεξηλή επνρή θαη πξνβιέπεηαη ην κέιινλ θαιύηεξν 





Εσγξάθνη, κνπζηθνί,αζηπλνκηθνί, θαιιηηέρληδεο αιιά θαη γηαηξνί, θπζηθνί 

επηζηήκνλεο, εξεπλήηξηεο θαη δηθαζηίλεο, δηεπζύληξηεο ππεξεζηώλ, επηρεηξεκαηίεο θαη 

ηέινο βνπιεπηίλεο, ππνπξγνί, πξσζππνπξγνί λα είλαη θαη γπλαίθεο θαη λα 

πξνσζνύληαη, δηόηη δελ ππάξρεη ηνκέαο ηεο δσήο πνπ λα κελ ην έρνπλ θαηαιάβεη σο 

ηζόηηκεο κε ηνπο άλδξεο θαη γηα όια απηά είλαη αμηνζαύκαζηεο 







  Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ Διιάδα ζήκεξα δηαθέξεη θαηά πνιύ κε ηελ 

ειιελίδα γπλαίθα ησλ παιαηόηεξσλ ρξόλσλ, ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

δσήο.Ζ γπλαίθα ζήκεξα απνηειεί έλα ηζόηηκν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

δελ ππνιείπεηαη ζε θαλέλα ζεκείν σο πξνο ηνλ άλδξα. Γηεθδηθεί ηα 

δηθαηώκαηά ηεο, δνπιεύεη επί ίζνηο όξνηο ζηηο πεξηζζόηεξεο δνπιεηέο, έρεη 

θαηαθηήζεη πνιιέο αλδξνθξαηνύκελεο ζέζεηο  δείρλνληαο έηζη ηηο 

ηθαλόηεηέο ηεο θαη δεκηνπξγεί ππνζρέζεηο γηα έλα θαιύηεξν αύξην.    





Ζ κόλε ηζόηεηα πνπ έρεη θαηαθηεζεί ζήκεξα, είλαη ε ηζόηεηα 

ησλ δπν θύισλ κέζα ζηα πινύζηα ζηξώκαηα. Δίλαη ε ηζόηεηα 

ζηελ εθκεηάιιεπζε. Άλδξεο θαη γπλαίθεο ζην θνηλνβνύιην 

έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα λα πεξάζνπλ κέηξα ιηηόηεηαο. Άλδξεο 

θαη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα λα 

πιεξώλνπλ κε κηζζνύο πείλαο ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, λα ηνπο 

απνιύνπλ, λα ηνπο εξγνδνηνύλ ζηε βάζε ηεο εκηαπαζρόιεζεο, 

ησλ εμακεληαίσλ ή εηήζησλ ζπκβάζεσλ, θαη λα θεξδίδνπλ 

δηζεθαηνκκύξηα. 



Ση γίλεηαη όκσο κε ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γπλαηθώλ; Σηο γπλαίθεο 

ησλ κεζαίσλ θαη θησρώλ ζηξσκάησλ; Σηο εξγαδόκελεο θαη ηηο λνηθνθπξέο; Σηο 

γπλαίθεο πνπ δελ θάλνπλ θαξηέξα, πνπ δελ έρνπλ νηθηαθή βνεζό, πνπ κνρζνύλ 

γηα λα ηα βγάινπλ πέξα ζηε δσή ηνπο, θαη ηόζεο άιιεο πνπ δελ κνηάδνπλ κε 

ηελ θπξία Βαξδηλνγηάλλε ή κε ηε δηεπζύληξηα ηεο ηξάπεδαο; Πόζν ηηο αγγίδεη 

ε ζεκεξηλή "ηζόηεηα"; Πόζν αγγίδεη ε ζεκεξηλή ηζόηεηα ηνπο θησρνύο ηνπ 

πιαλήηε καο, πνπ είλαη ζην 70% γπλαίθεο;  



                    Επαγγελμαηικέρ πποοπηικέρ 

Οη γπλαίθεο ησλ κεζαίσλ θαη θησρόηεξσλ ζηξσκάησλ δελ ιακβάλνπλ κόλν 

κηθξόηεξνπο κηζζνύο από ηνπο άληξεο αιιά έρνπλ θαη πην πεξηνξηζκέλεο 

επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο. 

Όπνηε ππάξρεη αλεξγία, νη γπλαίθεο είλαη νη πξώηεο πνπ κέλνπλ 

ρσξίο δνπιεηά. 

Οη γπλαίθεο δεκηνπξγνύλ κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ζηνπο εξγνδόηεο ηνπο από 

ηνπο άληξεο. Παίξλνπλ άδεηεο εγθπκνζύλεο θαη γνληθέο άδεηεο. Γελ είλαη εύθνια 

δηαηεζεηκέλεο λα δνπιέςνπλ παξαπάλσ ώξεο θαζώο έρνπλ παηδηά λα 

θξνληίζνπλ. Ζ επηπξόζζεηε νηθηαθή εξγαζία ηηο θνπξάδεη θαη ηηο θάλεη ιηγόηεξν 

απνδνηηθέο. Λόγσ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, δελ ελδηαθέξνληαη θαη πνιύ λα θάλνπλ 

θαξηέξα, θαη γη' απηό δελ αθνζηώλνληαη ην ίδην ζηε δνπιεηά ηνπο όπσο νη άλδξεο. 

Και ηο παπαμύθι λέει: "Μέζα ζηην κοινυνία μαρ, άνηπερ και γςναίκερ 

έσοςν διαθοπεηικούρ πόλοςρ. Ο πόλορ ηος άνηπα είναι να κεπδίζει ηο 

τυμί ηηρ οικογένειαρ, ο πόλορ ηηρ γςναίκαρ είναι να θπονηίζει ηο 

ζπίηι και ηα παιδιά ηηρ. Άλλυζηε μέζα ζηοςρ αιώνερ αςηή ήηαν πάνηα 

η δοςλειά ηηρ γςναίκαρ και αςηό δεν είναι ηςσαίο, γιαηί αςηή είναι και 

η θςζική ηηρ κλίζη. Γι' αςηό όποια γςναίκα δεν έσει ππαγμαηική 

ανάγκη να δοςλέτει ππέπει να μένει ζπίηι ηηρ και να μην εγκαηαλείπει 

ηον παπαδοζιακό ηηρ πόλο. " 





Η γςναίκα ζηην οικογένεια 

Η ζυή μιαρ super-woman 

Μηα ηππηθή γπλαίθα ζήκεξα έρεη λα αληαπνθξηζεί ζε ηξεηο ξόινπο: ηεο εξγαδόκελεο, 

ηεο λνηθνθπξάο θαη ηεο παηδαγσγνύ. Γπξλώληαο από ηε δνπιεηά ζην ζπίηη έρεη λα 

θάλεη ην λνηθνθπξηό θαη λα αζρνιεζεί κε ηα παηδηά ηεο. Σελ ίδηα ζηηγκή ν άληξαο ηεο, 

ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ, μεθνπξάδεηαη. Καη νη δπν 

δνπιεύνπλ, θαη νη δπν θέξλνπλ ζην ζπίηη ρξήκαηα 



Ζ ηζόηεηα αλδξώλ θαη γπλαηθώλ θαίλεηαη ηειηθά λα είλαη κνλόπιεπξε. 

Απαηηεί από ηηο γπλαίθεο λα αλαιάβνπλ ξόινπο παξαδνζηαθά αληξηθνύο όπσο 

είλαη ε νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο (εμάιινπ θακηά θησρή ή 

κηθξνκεζαία νηθνγέλεηα δελ ζα κπνξνύζε λα ηα βγάιεη πέξα ρσξίο έλα 

δεύηεξν κηζζό) δελ ηνπο επηηξέπεη όκσο λα εγθαηαιείςνπλ ηα παιηά ηνπο 

"θαζήθνληα". Καη βέβαηα δελ απαηηεί από ηνπο άληξεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

ξόινπο παξαδνζηαθά γπλαηθείνπο θαη λα βνεζήζνπλ ηε γπλαίθα ηνπο ζηε 

πνξεία ηεο εμίζσζεο. Γη' απηό άιισζηε θαη έλαο άληξαο πνπ θαζαξίδεη ή 

καγεηξεύεη ζα ριεπαζηεί από πνιινύο γηα ηνλ "μεπεζκό" ηνπ θαη ην ρακέλν 

ηνπ "αλδξηζκό". 



                    Η γςναίκα νοικοκςπά. 

Μηα σξαηνπνηεκέλε εηθόλα πνπ θάλεη ηε κεηνλεθηηθή ζέζε ηεο λνηθνθπξάο λα 

κνηάδεη κε πξνηέξεκα, ηελ αγγαξεία ηνπ ζπηηηνύ κε ηέρλε θαη ηελ αλάισζε ηεο 

γπλαίθαο ζηηο θαζεκεξηλέο νηθηαθέο εξγαζίεο κε αξεηή. Πξόθεηηαη γηα ην ζηεξεόηππν 

ηεο "θαιήο" λνηθνθπξάο. Ο ξόινο ηεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζπίηη εμαίξεηαη. 

Από ζθιάβα ηνπ ζπηηηνύ κεηνλνκάδεηαη ζε "θπξά" ηνπ. 

Ζ λνηθνθπξά είλαη γηα ηελ πνιηηεία αόξαηε. Σν θξάηνο πξόλνηαο ηεο αγλνεί 

εληειώο. Σελ αθήλεη αλαζθάιηζηε θαη ρσξίο ζύληαμε. ε νιόθιεξε ηε δσή ηεο ηελ 

αληηκεησπίδεη όρη σο πξόζσπν μερσξηζηό αιιά ζαλ εμάξηεκα ηνπ ζπδύγνπ ηεο. 



εξιζμόρ 

Πώρ ανηιμεηυπίζεηαι η γςναίκα ζήμεπα 

Σν ηη είλαη γπλαηθείν θαη ηη αληξηθό, πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ξόινο ηνπ άληξα θαη ηεο 

γπλαίθαο είλαη θάηη πνπ όινη καζαίλνπκε από κσξά παηδηά. ' έλα κηθξό θνξίηζη 

αγνξάδνπλ νη γνλείο ζπλήζσο θνύθιεο θαη θαηζαξνιηθά. Έηζη ε γπλαίθα καζαίλεη από 

κηθξή πνηνο είλαη ξόινο ηεο όηαλ κεγαιώζεη. Από ηελ θνύθια Μπάξκπη απνρηά ην 

πξόηππν γηα ην γπλαηθείν ζώκα θαη νκνξθηά. Από ηηο θνύθιεο κσξά καζαίλεη ην ξόιν 

ηεο κεηέξαο. Από ηα θαηζαξνιηθά, ην ξόιν ηεο λνηθνθπξάο. Από ηε ηαρηνπνύηα θαη 

ηελ Ωξαία Κνηκνκέλε ηνπ παξακπζηνύ καζαίλεη πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζπκπεξηθνξά 

θαη ε αξεηή ηεο γπλαίθαο 



Αλάινγε είλαη θαη ε αλαηξνθή ηνπ άληξα. Σν αγνξάθη ην απνπαίξλνπλ όηαλ 

πάεη λα παίμεη κε θνύθιεο θαη ηνπ αγνξάδνπλ απηνθηλεηάθηα θαη όπια. Σν 

ζέινπλ ελεξγεηηθό θαη καρεηηθό. Να παίδεη πόιεκν θαη μύιν θαη όρη λα 

καζαίλεη γαιιηθά, κπαιέην θαη πηάλν. ηα παξακύζηα είλαη πάληα ν ήξσαο 

θαη νη αξεηέο ηνπ είλαη δηακεηξηθά αληίζεηεο από απηέο ηηο γπλαίθαο. 

Μαζαίλεη όηη νη άιινη πξέπεη λα κπνξνύλ λα ζηεξίδνληαη επάλσ ηνπ. Όηη 

πξέπεη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα παίξλεη ξίζθα. Πξέπεη λα είλαη 

επίκνλνο, λα θπλεγά θαη λα παιεύεη γη' απηό πνπ ζέιεη λα πεηύρεη ή λα 

απνθηήζεη.  



ε αληίζεζε κε ηνπο άληξεο, νη γπλαίθεο είλαη αλαγθαζκέλεο λα βάδνπλ 

κηα ζεηξά από πεξηνξηζκνύο ζηε εξσηηθή ηνπο δσή, ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ην ληύζηκό ηνπο. Καη απηό, όρη κόλν γηα λα απνθύγνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ραξαθηεξηζκνύο αιιά θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. Όηαλ κηα γπλαίθα είλαη γηα 

παξάδεηγκα ληπκέλε "πξνθιεηηθά", ε πιεηνςεθία ησλ αλδξώλ ζεσξεί όηη 

ηνπο ζηέιλεη έλα κήλπκα. Όηη ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα λα ηεο θάλνπλ 

"θακάθη" επηζεηηθό, (ην νπνίν ζπρλά παίξλεη θαη ηε κνξθή ηεο 

ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο,) ή λα ηελ αγγίμνπλ κε ηξόπν πνπ ηελ 

πξνζβάιεη. Γελ ζπκβαίλεη όκσο θαη ην αληίζηξνθν. Όηαλ έλαο άληξαο 

είλαη ληπκέλνο "πξνθιεηηθά" δελ ζεσξείηαη όηη δίλεη δηθαηώκαηα θαλελόο 

είδνπο.  



Ο ζεμηζκόο δελ ζηακαηά όκσο ζηνλ ηξόπν νκηιίαο, ηα αλέθδνηα θαη ηα 

αζηεία γηα ηηο γπλαίθεο. Σν θακάθη, πνπ νη πεξηζζόηεξνη άληξεο ην ζεσξνύλ 

αζών, είλαη ζηε βάζε ηνπ ζεμηζηηθό, όηαλ γίλεηαη κε αιαδνλεία θαη "καγθηά" 

θαη κε γιώζζα ρπδαία θαη ππνηηκεηηθή γηα ηε γπλαίθα. Όηαλ γίλεηαη γηα λα 

απνδείμεη ν άληξαο ζηνπο γύξσ θαη ηελ παξέα ηνπ ηνλ "αλδξηζκό" ηνπ θαη όρη 

γηα λα θάλεη πξαγκαηηθά θάπνηα θηινθξόλεζε ζηε γπλαίθα 



ε ρεηξόηεξε θαηάζηαζε βξίζθνληαη όκσο νη γπλαίθεο όηαλ ε ζεμνπαιηθή 

παξελόριεζε γίλεηαη ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο, θαζώο δελ κπνξνύλ λα 

αληηδξάζνπλ εύθνια, ή θαη θαζόινπ, όηαλ απηόο πνπ ηηο παξελνριεί είλαη 

ην αθεληηθό ηνπο. Σα πνζνζηά ηεο ζεμνπαιηθήο παξελόριεζεο ζην ρώξν 

εξγαζίαο ησλ γπλαηθώλ, δελ είλαη θαζόινπ ακειεηέα. 



               εξιζμόρ ζηη διαθήμιζη ζηον ηύπο και ζηα media 

Ζκίγπκλεο γπλαίθεο πνπ ηξώλε πξνθιεηηθά 

γηανύξηηα θαη παγσηά. 

Ννηθνθπξέο πνπ αγσλίδνληαη λα κεηαηξέςνπλ ζε 

θαζξέθηε ην κπάλην θαη ην πάησκα ηνπ ζπηηηνύ, ή 

λα πιύλνπλ ηα πεξηζζόηεξα πηάηα από ηε θίιε 

ηνπο κε ην ιηγόηεξν απνξξππαληηθό, ή αθόκα 

ζηνξγηθέο κεηέξεο πνπ ην κνλαδηθό ηνπο κέιεκα 

είλαη λα ηαΐζνπλ ζσζηά ην παηδί ηνπο θαη ην 

ζύδπγν. 

Να πνηνο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα έλα 

δηαθεκηζηή λα πξνσζήζεη έλα πξντόλ. Από ηε κηα 

ηα θαιιίγξακκα εκίγπκλα κνληέια θαη από ηελ 

άιιε ε έκθαζε ζην ξόιν ηεο γπλαίθαο ζπδύγνπ, 

λνηθνθπξάο, κεηέξαο.  

Δλληά ζηηο δέθα δηαθεκίζεηο είλαη βαζηά 

ζεμηζηηθέο πεηπραίλνληαο εθηόο από ην λα 

πνπιήζνπλ ην πξντόλ ηνπο λα πεξάζνπλ 

ζπγρξόλσο ζπγθεθξηκέλα πξόηππα θαη 

ζπκπεξάζκαηα ζηελ θνηλσλία 



Αλνίγσ ηελ ηειεόξαζε. Πέθησ πάλσ ζ' έλα απ' απηά ηα ζόνπ πνπ απαηηνύλ 

ρακειό δείθηε λνεκνζύλεο αιιά σζηόζν ηα βιέπεη όινο ν θόζκνο. Γεθάδεο 

λεαξέο, κε όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν καθηγηάδ θη όζν γίλεηαη ιηγόηεξν ύθαζκα πάλσ 

ηνπο "ρνξεύνπλ θαη ηξαγνπδνύλ". 

Ο ζεμηζκόο ζε όιν ηνπ ην κεγαιείν, βξίζθεηαη θξπκκέλνο πίζσ από ηηο 

πην απίζαλεο ιεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Καη είλαη ίζσο ν 

πην επηθίλδπλνο. Έρεη ηε βάζε ηνπ ζηε ζεσξία όηη ε γπλαίθα είλαη 

εκπόξεπκα, ζθεύνο εδνλήο ή απιά ρξεζηηθό αληηθείκελν. 



   Βία καηά ηυν γςναικών 

Ζ βία κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ γάκνπ απνηειεί κηα θξηρηή θαζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα 

γηα εθαηνκκύξηα γπλαίθεο ζηνλ θόζκν. 1 ζηηο 4 Δπξσπαίεο θαη 1 ζηηο 3 Διιελίδεο έρεη 

θαθνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά από ην ζύδπγό ηεο. Καη απηνί είλαη κόλν νη 

επίζεκνη αξηζκνί. Ζ πξαγκαηηθή έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο κέλεη αθόκα θξπθή! 

Οη γπλαίθεο ζύκαηα πξνζπαζνύλ λα θαιύςνπλ ηα καπξηζκέλα ηνπο κάηηα κε γπαιηά 

ειίνπ, ηηο κειαληέο ηνπο κε θαζθόι θαη θνπιάξηα. πάληα κηινύλ γηα ην ηη ηνπο 

ζπκβαίλεη. Αθόκα πην ζπάληα ηνικνύλ λα θαηαγγείινπλ ην ζύδπγό ηνπο. Μηα έξεπλα 

ηεο Δ.Δ. έδεημε όηη κηα γπλαίθα έρεη θαθνπνηεζεί θαηά κέζν όξν 35 θνξέο ζσκαηηθά 

θαη ζεμνπαιηθά πξηλ δεηήζεη εμσηεξηθή βνήζεηα. Καη εμσηεξηθή βνήζεηα δελ ζεκαίλεη 

θαηαγγειία, αιιά όηη κηα γπλαίθα γηα πξώηε θνξά ζηξέθεηαη ζε θάπνηνλ ηξίην 

(πξόζσπν ή ππεξεζία) γηα λα ηε βνεζήζεη.  

 

 







                  Γςναίκερ ζηον ηπίηο κόζμο 

Ζ θαηάζηαζε ησλ γπλαηθώλ ζηηο ρώξεο ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ είλαη 

αζύγθξηηα ρεηξόηεξε από απηή ησλ γπλαηθώλ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Ζ 

ηζόηεηα ησλ δπν θύισλ δελ ππάξρεη νύηε ηππηθά 

Ζ αληζόηεηα αληξώλ θαη γπλαηθώλ είλαη ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ 

θαηνρπξσκέλε θαη λνκηθά. ην Αθγαληζηάλ γηα παξάδεηγκα, κεηά ηελ θπξηαξρία 

ησλ θαλαηηθώλ ηζιακηζηώλ Σαιηκπάλ, νη γπλαίθεο απαγνξεύεηαη δηα λόκνπ λα 

εξγαζηνύλ θαη λα κνξθσζνύλ. Γελ επηηξέπεηαη λα βγνπλ έμσ από ην ζπίηη ηνπο 

ρσξίο λα είλαη θαιπκκέλεο κε ην ηζαληόξ (έλα καύξν νιόζσκν ξάζν πνπ αθήλεη 

αθάιππηα κόλν ηα κάηηα ηνπο) θαη ρσξίο λα ζπλνδεύνληαη από ηνλ άληξα ή ηνλ 

παηέξα ηνπο.  





« Η γπλαίθα ζα πξέπεη λα δνπιεύεη πεξηζζόηεξν από ην 

γαϊδνύξη,  

γηαηί ην γαϊδνύξη ηξώεη η΄ άρπξα θαη ε γπλαίθα ην ζηάξη» 

Καπθαζηαλή παξνηκία 

  

        «Σηελ Κακπνύι (Αθγαληζηάλ) ε γπλαίθα ζεωξείηαη θάηη 

ιηγόηεξν θαη από δών. Απαγνξεύεηαη λα θαίλεηαη κέξνο ηνπ ζώκαηόο 

ηεο, θπθινθνξεί ηειείωο θαιπκκέλε κε ηελ ακπάγηα λα θαιύπηεη 

ηειείωο ην πξόζωπν». (ΣΗΜΔ)    

  

«Σην Ιξάλ ππάξρεη ζξεζθεπηηθή αζηπλνκία πνπ πεξηπνιεί θαη 

αιίκνλν ζηηο γπλαίθεο πνπ ζα ηνικήζνπλ λα θπθινθνξήζνπλ ζην 

δξόκν ρωξίο ην ηζαληόξ ηνπο, ή  

ζα επηβαίλνπλ ζην ιεωθνξείν κε άιινπο άληξεο» ( La 

Repubblica)  



 ΥΡΙΣΙΑΝΙΜΟ και  ΓΤΝΑΙΚΑ 

Θέιω δε λα εμεύξεηε, όηη ε θεθαιή παληόο αλδξόο είλαη ν Χξηζηόο. θεθαιή 

δε ηεο γπλαηθόο, ν αλήξ. θεθαιή δε ηνπ Χξηζηνύ ν Θεόο. Πάζα δε  γπλή 

πξνζεπρνκέλε ή πξνθεηεύνπζα κε ηελ θεθαιήλ αζθεπή, θαηαηζρύλεη ηελ 

θεθαιήλ εαπηήο.. Δηόηη ν κελ αλήξ δελ ρξεωζηεί λα θαιύπηε ηελ θεθαιήλ 

απηνύ, επεηδή είλαη εηθώλ θαη δόμα ηνπ Θενύ. ε γπλή είλαη δόμα ηνπ αλδξόο. 

Δηόηη ν αλήξ δελ είλαη εθ ηεο γπλαηθόο αιιά ε γπλή εθ ηνπο αλδξόο. επεηδή 

δελ εθηίζζε ν αλήξ δηα ηελ γπλαίθα, αιι΄ ε γπλή δηα ηνλ άληξα» (Α΄ 

Κνξηλζίνπο ηα΄ 3-15).  

«Αι γσναίκες ζας ας ζιωπώζιν εν ηαις εκκληζίαις. διόηι δεν είναι 

ζσγκετωρημένον εις ασηάς να λαλώζιν, αλλά να σποηάζζωνηαι, καθώς και 
ο νόμος λέγει. (Α΄ Κορινθίοσς ιδ΄ 34-35). 

«εηο γπλαίθα όκωο δελ ζπγρωξώ λα δηδάζθε κεδέ λα απζεληεύε επί ηνπ 

αλδξόο, αιιά λα εζπράδεη. Δηόηη ν Αδάκ πξώηνο επιάζζε, έπεηηα ε Εύα, θαη ν 

Αδάκ δελ επαηήζε. αιι΄ ε γπλή απαηεζείζα έγηλε παξαβάηηο.». (Α΄  Σηκόζενλ 

β΄  9-5)  



«Αι γσναίκες, σποηάζζεζθε εις ηοσς άνδρας ζας ως εις ηον 
Κύριον. διόηι  ο ανήρ είναι κεθαλή ηης γσναικός καθώς και ο 

Χριζηός κεθαλή ηης Εκκληζίας, και ασηός είναι ζωηήρ ηοσ 
ζώμαηος. Αλλά καθώς η εκκληζία σποηάζζεηαι εις ηον Χριζηόν, 
ούηω και αι γσναίκες ας σποηάζζονηαι εις ηοσς άνδρας ασηών 
καηά πάνηα» (Προς Εφεζίοσς ε΄ 22-24)          



                                                       ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

 

ήκεξα λνκηθά είλαη θαηνρπξσκέλα ηα πεξηζζόηεξα δηθαηώκαηά ηεο γπλαίθαο. 

Δθεί πνπ πξέπεη λα δνζεί κεγαιύηεξε βαξύηεηα είλαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ 

θαζεκεξηλή πξάμε. Να ζηακαηήζνπλ ηα ζηεξεόηππα εηο βάξνο ηεο, λα 

αλαγλσξίδεη ε νηθνγέλεηα ηελ πξνζθνξά ηεο, λα εθηηκάηαη ην έξγν ηεο, λα 

κεγαιώλεη κε ηελ ίδηα αγσγή κε ηα αγόξηα ηεο νηθνγέλεηαο. Πάλσ από όια 

κπνξεί λα βνεζήζεη ην ζρνιείν κε ηελ ηζόηηκε εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ, ώζηε λα 

θαιιηεξγεζνύλ ηζόηηκνη πνιίηεο θαη αμηόινγνη άλζξσπνη. 



 


