
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΖΗΤΗΜΑ:ΓΙΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ Ο ΗΛΙΟΣ ... 

(Ελένη Καννά, Φιλόλογος) 

«H ιςτορία ενόσ άνδρα ι του ανδρικοφ είδουσ γενικά, δεν είναι δφςκολθ υπόκεςθ. Είναι μια 

εξωτερικι ςτορία. Είναι θ ιςτορία των ζργων του, δθλ. των φιλοδοξιϊν του. H ιςτορία τθσ 

γυναίκασ είναι άλλθ υπόκεςθ, πιο δφςκολθ. Είναι μια εςωτερικι ιςτορία, όπου ο ταξιδιϊτθσ 

κα πρζπει να πλανθκεί ςε λίγο φωτεινά, θμίφωτα ι ςκοτεινά εδάφθ, όπου ενδεχομζνωσ να 

βρει μπροςτά του τζρατα ι πολφτιμουσ, ςπάνιουσ, κθςαυροφσ. H αρετι ι κατ' άλλουσ το 

μειονζκτθμα μιασ τζτοιασ ιςτορίασ (εξαρτάται από το πϊσ το βλζπει κανείσ) είναι ότι δεν κα 

πρόκειται για μια «μνθμειϊδθ» ιςτορία• το επίκετο αυτό ζχει καταχωριςκεί ςτα ζργα των 

ανδρικϊν χεριϊν». ( Από τθν εφθμερίδα The Guardian, Η ιςτορία τθσ γυναίκασ, 

Αναδθμοςίευςθ : ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΘ, 2005). 

Θ ιςτορία τθσ γυναίκασ ςυμβαδίηει με τθν ιςτορία τθσ 

ανκρωπότθτασ. Θ γυναίκα πλάςτθκε μετά από τον άνδρα  και είναι 

αυτι που παρζςυρε τον Αδάμ να δοκιμάςει τον απαγορευμζνο 

καρπό. Επομζνωσ από τθν αρχι ταυτίςτθκε με τθν απάτθ και ίςωσ 

αυτό να ερμθνεφει και τθν υποδεζςτερθ κζςθ ςτθν οποία βρζκθκε 

διαχρονικά. 

 

Ωςτόςο θ  μθτριαρχία είναι θ πρϊτθ μορφι κοινωνικισ οργάνωςθσ των ανκρϊπων τθσ 

προϊςτορικισ περιόδου (ωσ και το 2500 π.Χ περίπου). Πρόκειται για  ζνα ςφςτθμα 

κοινωνικισ  οργάνωςθσ, ςτο οποίο υπολογίηεται μόνο θ μθτρικι ςυγγζνεια, ενϊ θ γυναίκα-

μθτζρα κατζχει τθν κυρίαρχθ κζςθ ςτθν κοινωνία και ςτθν οικογζνεια. Είναι ο  αρχθγόσ του 

γζνουσ. Επομζνωσ τα  κλθρονομικά δικαιϊματα μεταβιβάηονται ςτα κθλυκά μζλθ τθσ κάκε 

οικογζνειασ. Θ μθτριαρχία ςτθ κρθςκευτικι τθσ διάςταςθ, ςυνδζεται ςυχνά με λατρεία 

γυναικείων κεοτιτων τθσ μθτρότθτασ και γονιμότθτασ . To κράτοσ των Αμαηόνων ςτθν 

ελλθνικι μυκολογία ιταν οργανωμζνο κατά το μθτριαρχικό πρότυπο, ενϊ και ςτθν Κριτθ 

παρατθροφνται επιβιϊςεισ τθσ μθτριαρχίασ. 

                    ΣΘΝ ΑΡΧΑΙΟΣΘΣΑ  

Θ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτην Κρήτη ιταν ςχετικά πλεονεκτικι. Εκεί οι γυναίκεσ 

είχαν τα ίδια δικαιϊματα με τουσ άνδρεσ. υμμετείχαν ςχεδόν ίςοισ όροισ ςτισ 

κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ, ςτισ γιορτζσ, ςτο κυνιγι, ςτα αγωνίςματα 

(ταυροκακάψια). Επίςθσ βάφονταν, φοροφςαν ροφχα με φανταχτερά χρϊματα, 

ςτολίηονταν με όμορφα ςτολίδια και χτζνιηαν τα μαλλιά τουσ με περιςςι 

επιμζλεια. Ακόμα ςτθν Κριτθ ςυμβαίνει το εξισ πρωτοποριακό: οι γυναίκεσ 

παίρνουν το όνομά τουσ από τθ μθτζρα και όχι από τον πατζρα, ενϊ το όνομα 

τθσ μθτζρασ, τθσ γιαγιάσ, τθσ προγιαγιάσ .... ιταν δθλωτικό του γζνουσ των 

Κρθτικϊν. 

τθν Αρχαία Αθήνα θ γυναίκα δεν απολάμβανε δικαιϊματα. Βριςκόταν ςτθν 

πλιρθ εξουςία του πατζρα ι του αδελφοφ. Μετά το γάμο τθν κθδεμονία τθσ ανελάμβανε ο 

ςφηυγοσ. ε περίπτωςθ χθρείασ τθν  κθδεμόνευε ο μεγαλφτεροσ γιοσ, και αν  αυτόσ δεν 



υπιρχε, τότε περνοφςε ςτθν εξουςία –ςυχνά και με γάμο - του κοντινότερου άρρενα 

ςυγγενι τθσ. Θ Ακθναία δεν επιτρεπόταν να ςυμμετζχει ςτθν πλοφςια κοινωνικι ηωι τθσ 

Ακινασ, μα οφτε  να εκφζρει άποψθ για κζματα που αφοροφςαν τθν οικογζνειά τθσ.  Δεν 

ςυνόδευε το ςφηυγό τθσ ςτισ εξόδουσ του, ενδεχομζνωσ δε γνϊριηε τουσ φίλουσ του. 

Φυςικά δε μποροφςε να παρευρεκεί ςτα ςυμπόςια (όπου ανενόχλθτοσ ο ςφηυγοσ 

απολάμβανε τθ ςυντροφιά των εταιρϊν). Θ νοοτροπία τθσ εποχισ αποτυπϊνεται με 

γλαφυρό τρόπο ςτον Επιτάφιο του Περικλι, όπου αναφζρεται ότι το ιδανικό για μια 

γυναίκα είναι να γίνεται όςο το δυνατόν λιγότεροσ λόγοσ γι’ αυτιν, είτε ζπαινοσ είτε ψόγοσ.                                                                                                                       

Οι Ακθναίεσ παντρεφονταν πολφ νζεσ (14-15 χρονϊν). Μζχρι τότε ιταν αποκλειςμζνεσ ςτα 

δϊματα των γυναικϊν (γυναικωνίτθσ) του πατρικοφ τουσ ςπιτιοφ. Μετά το γάμο απλά 

άλλαηαν «φυλακι» : εγκακίςταντο ςτο γυναικωνίτθ του ςπιτιοφ του ςυηφγου τουσ. τθν 

αρχαία Ακινα το διαηφγιο ιταν ςπάνιο. Ο άντρασ , που ικελε να πάρει διαηφγιο, αρκοφςε 

να κάνει διλωςθ ενϊπιον μαρτφρων ότι χωρίηει τθ γυναίκα του και ότι κα τθσ επζςτρεφε τθ 

προίκα. Θ γυναίκα που επικυμοφςε διαηφγιο ζπρεπε προθγουμζνωσ να λάβει δικαςτικι 

απόφαςθ. Επίςθσ  τα παιδιά τα αναλάμβανε ο πατζρασ , ποτζ θ μθτζρα. 

Με δεδομζνο οτι οι παρτιάτεσ απουςίαηαν από το ςπίτι, οι 

γυναίκεσ ςτθ Σπάρτη αναλάμβαναν  εξ ανάγκθσ ποικίλουσ 

ρόλουσ , είχαν αυξθμζνα προνόμια και πρϊιμθ «χειραφζτθςθ». 

Θ γυναίκα ςτθ πάρτθ πρϊτα από όλα διοικοφςε το ςπίτι και τθν 

περιουςία τθσ και είχε τθν ευκφνθ των παιδιϊν. Επίςθσ 

γυμναηόταν (γυμνι, όπωσ οι άνδρεσ) και ςε πιο «αντρικά» 

ακλιματα (δίςκοσ, ακόντιο) και χόρευε. Ο γάμοσ ςτόχευε ςτθν 

τεκνοποιία και δεν αποτελοφςε κοινωνικό γεγονόσ μείηονοσ 

ςθμαςίασ. υνθκιςμζνοσ τφποσ γάμου ιταν δι’ αρπαγισ: ο 

ςφηυγοσ ζκανε τελετουργικι απαγωγι τθσ μζλλουςασ ςυηφγου 

του μζςα ςτθ  νφχτα. Με τθ βοικεια μια γυναίκασ που ονόμαηαν 

νυμφεφτρια , τθσ ξφριηαν το κεφάλι και τθν άφθναν να περιμζνει 

ςτο ςκοτάδι. Καποτε ερχόταν ο ςφηυγοσ, ςυνευρίςκονταν ερωτικά  και αποχωροφςε για να 

επιςτρζψει ςτθν αγζλθ του με τουσ ςυνθλικιϊτεσ του. Κι αυτό ςυνζβαινε  μζχρι ο άνδρασ να 

γίνει  30 ετϊν. Ωσ τότε δθλαδι  οι ςφηυγοι δε ςυγκατοικοφςαν.                                                                                                                               

Ακόμα θ παρτιάτιςςα μποροφςε να αναηθτιςει άλλο ςφηυγο , αν ο δικόσ τθσ απουςίαηε 

για πολφ καιρό. Μια άλλθ πρακτικι ςτθ πάρτθ ιταν θ αδελφικι πολυανδρία: εξ αίματοσ 

αδελφοί ι ςτενοί φίλοι  αποτελοφςαν τουσ πολυάρικμουσ ςυηφγουσ μιασ παρτιάτιςςασ. Σα 

τζκνα που προζκυπταν ιταν κοινά, αφοφ θ πατρότθτα ιταν αμφίβολθ, ενϊ θ περιουςία 

παρζμενε αδιαίρετθ. 

ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΘ ΠΕΡΙΟΔΟ  

Από το δεφτερο μιςό του 4ου αι. π.Χ. και κυρίωσ κατά τθν Ελλθνιςτικι περίοδο θ κζςθ τθσ 

γυναίκασ βελτιϊνεται αιςκθτά και απομακρφνεται  από το ςυντθρθτιςμό των κλαςικϊν 

χρόνων.  τθν τζχνθ, αυτό αντικατοπτρίηεται ςτθν εμφάνιςθ για πρϊτθ φορά  γυμνϊν 

γυναικείων αγαλμάτων (π.χ. τθσ Αφροδίτθσ), κακϊσ και ςτθν καταςκευι γυναικείων 

ειδωλίων που διακρίνονται για τθ χάρθ τουσ κακϊσ και για ζναν τόνο αιςκθςιαςμοφ (οι 

γνωςτζσ  "Σαναγραίεσ").                                                                                                                                  

το ρωμαϊκό κόςμο, θ κοινωνικι κζςθ των γυναικϊν βελτιϊνεται . Αποκτοφν μεγαλφτερθ 



ελευκερία και κεςμοκετθμζνο πλζον  δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ ενϊ οι μορφωμζνεσ και 

καλλιεργθμζνεσ γενικότερα χαίρουν μεγάλθσ εκτίμθςθσ.. 

ΣΟ ΒΤΗΑΝΣΙΟ 

τα βυηαντινά χρόνια θ  κζςθ τθσ γυναίκασ ιταν 

κατϊτερθ από του άνδρα. Ο πατζρασ διάλεγε το 

ςφηυγο (περίπου όταν τα κορίτςια γίνονταν 13-16 

χρόνων). Όποια δεν παντρευόταν ςυνικωσ κατζλθγε 

ςε μοναςτιρι. Οι γονείσ ζπρεπε να δϊςουν προίκα, 

υποχρζωςθ δυςβάςταχτθ για τισ κατϊτερεσ 

οικονομικά τάξεισ, που ςτθν κυριολεξία απεφχονταν 

τθ γζννθςθ κοριτςιϊν. Αυτά ςυνζβαιναν κυρίωσ ωσ 

το 10ο αιϊνα. Αργότερα θ κατάςταςθ κάπωσ 

βελτιϊκθκε για τισ γυναίκεσ που ειδικότερα ςτισ 

ανϊτερεσ κοινωνικζσ τάξεισ δεν περιορίηονταν ςτο 

γυναικωνίτθ.                                                                                                                                         

Απαςχόλθςθ των γυναικϊν ιταν κυρίωσ το γνζςιμο και θ φφανςθ, είτε ηοφςαν ςε απλό 

ςπίτι είτε ςε παλάτι. Θ ενδυμαςία τουσ ιταν ςεμνι, δεν κυκλοφοροφςαν μόνεσ ςτο δρόμο 

και απζφευγαν τθν ανδρικι ςυναναςτροφι. Σα κορίτςια ςτο Βυηάντιο από τα ζξι ωσ τα 

εννιά τουσ χρόνια  διδάςκονταν μζςα ςτο ςπίτι τα ςτοιχειϊδθ γράμματα: ανάγνωςθ, 

γραφι, αρικμθτικι, ιερι ιςτορία και μουςικι. Αργότερα ςυςτάκθκαν ςχολεία κθλζων, 

αφοφ φυςικά απαγορευόταν θ κοινι φοίτθςθ των δφο φφλων. Επίςθσ ςτο Βυηάντιο κάποιεσ 

γυναίκεσ εργάηονταν εκτόσ ςπιτιοφ. Άλλεσ εργάηονταν μαηί με τουσ ςυηφγουσ τουσ ςτα 

πανδοχεία θ ςτα καπθλειά ι ςε αγροτικζσ εργαςίεσ, κάποιεσ  ζκαναν εμπόριο τροφίμων 

(ψωμί, φροφτα, λαχανικά), άλλεσ ιταν γιατρίνεσ ι μαίεσ. Οριςμζνεσ ακόμα διζκεταν πλοία. 

ΜΕΑΙΩΝΑ 

Οι γυναίκεσ γενικά ιταν υποταγμζνεσ ςτο πλαίςιο του ανδροκρατοφμενου κόςμου των 

ιπποτϊν ι των αςκθτικϊν μοναχϊν. Ωςτόςο πολλζσ γυναίκεσ των ανϊτερων κοινωνικϊν 

ςτρωμάτων μπόρεςαν μζχρι επικράτειεσ να διοικιςουν ι να κυβερνιςουν υπθκόουσ (όταν 

ο ςφηυγόσ τουσ απουςίαηε ι αςκενοφςε ι είχαν αναλάβει τθν αντιβαςιλεία μζχρι να 

ενθλικιωκεί ο διάδοχοσ γιοσ τουσ). 

τα κατϊτερα κοινωνικά ςτρϊματα, ςτθ ςυντθρθτικι αγροτικι κοινωνία,  υπάρχει 

μιςογυνιςμοσ και αναφζρονται  πολλά παραδείγματα ενδοοικογενειακισ βίασ, ενϊ θ 

γυναίκα εξακολουκεί να κεωρείται προςωποποίθςθ τθσ αμαρτίασ.   

ΣΑ ΝΕΟΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Ενϊ για πολλοφσ αιϊνεσ θ γυναίκα υποταγμζνθ ζςερνε τα βιματά τθσ πίςω από τον άντρα, 

με τθ βιομθχανικι επανάςταςθ τα πράγματα άλλαξαν άρδθν. Θ ζξοδοσ τθσ γυναίκασ από το 

ςπίτι ςτον εργαςιακό χϊρο, οδιγθςε ςτθν κατάρριψθ ςτερεοτφπων  και ςτθν ανακεϊρθςθ 

του οικογενειακοφ κεςμοφ.  Σθ δεκατεία του 1870 εμφανίηεται και το φεμινιςτικό κίνθμα 

που διευκολφνει – όχι χωρίσ τίμθμα -  τθ γυναίκα ςτο να αναλάβει νζουσ ρόλουσ και να 

διεκδικιςει μια άλλθ κζςθ μζςα ςτθν κοινωνικι και οικογενειακι δομι.  



Οι γυναίκεσ ςτα αςτικά κζντρα που δθμιουργοφνται,  ςυμμετζχουν ςε εμπορικζσ ςυντεχνίεσ 

(γεγονόσ που βελτιϊνει τόςο τα οικονομικά τουσ, όςο και τθν κοινωνικι τουσ κζςθ). 

Παράλλθλα διεκδικοφν και επιτυγχάνουν το δικαίωμα ςτθ μόρφωςθ. 

Θ ΓΤΝΑΙΚΑ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΩΝ ΝΕΟΣΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

Σθν  εποχι που θ Ευρϊπθ περνοφςε ςτθν Αναγζννθςθ και ςτθν αυγι ενόσ  νζου κόςμου, θ 

Ελλάδα περνοφςε ςτθν τουρκοκρατία. τθ διάρκειά τθσ θ γυναίκα βρζκθκε ςε εξαιρετικά 

δφςκολθ κζςθ. Οι γονείσ  δεν ζςτελναν τα κορίτςια  ςε ςχολεία και όςεσ νζεσ  από τισ 

ανϊτερεσ τάξεισ κατάφερναν να ςπουδάςουν, το  πετφχαιναν, αφοφ είχαν προθγουμζνωσ 

δωρίςει κάποιο χρθματικό ποςό ι είχαν χορθγιςει λογοτεχνικά κείμενα.                                                        

Με τθν  κιρυξθ τθσ Επανάςταςθσ πολλζσ γυναίκεσ βγικαν από το ςπίτι και προςζφεραν τα 

μζγιςτα ςτον Αγϊνα. Με τον τρόπο αυτό και ςτθν κοινι προςπάκεια ςυνζβαλαν, αλλά και 

το ςεβαςμό των ανδρϊν κζρδιςαν , χωρίσ βζβαίωσ να εξιςωκοφν με αυτοφσ.                                

Θ  κζςθ τθσ γυναίκασ   δε βελτιϊνεται οφτε μετά τθν ίδρυςθ του ελλθνικοφ κράτουσ το 

1832. Θ ίδια δεν ςυνειδθτοποιεί οφτε διεκδικεί τα δικαιϊματά τθσ. Εξακολουκεί να μθν 

είναι ιςότιμθ με τον άντρα και αυτό διαρκεί ολόκλθρο το 19ο αιϊνα. Ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ 

μορφωμζνων και μαχθτικϊν γυναικϊν κινθτοποιοφνται ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ιςότθτασ. 

Όμωσ τα προοδευτικά κινιματα που αναπτφςςονται τον 20ό αιϊνα μαηικοποιοφν το 

φεμινιςτικό κίνθμα.                                                                                                                                 

Μαρτυρίεσ εκείνθσ τθσ εποχισ περιγράφουν τισ άςχθμεσ ςυνκικεσ ηωισ των γυναικϊν.  

Εθ ηεξ δηαβηώζεωξ ηεξ γοκαηθόξ εκ γέκεη εθηόξ ημο μίθμο, 

ακοπμιόγηζηα πνμθύπημοζη θαθά. Η γοκή γεκηθώξ μθείιεη 

κα βαίκε εκ ηε εαοηήξ μμνθώζεη ηεκ θεπαναγμέκεκ μδόκ 

ηεκ εμπνέπμοζακ αοηή. Πνμξ ακαπαίηηζηκ δε ηεξ ηάζεωξ 

εκ ήνλαημ δεηθκύμοζα θαη ε Ειιεκίξ, απμμημμομέκε 

εθθέκηνμοξ ηδέαξ θαη απμμαθνοκμμέκε ηεξ μέζεξ μδμύ, εκ 

επάναλε δη΄εαοηήκ, ζα θαηαπέζε έηη  μο πμιύ μμηναίωξ, 

πνμζθνμύμοζα πνμ ηωκ ακοπενβιήηωκ πνμζθμμμάηωκ, ηα 

μπμία   ζα πανμοζηάδωκηαη πνμ αοηήξ. 

Θ Δθμόςια εκπαίδευςθ αφοροφςε μόνο τα αγόρια. Σα κορίτςια 

των εφπορων οικογενειϊν μποροφςαν να παρακολουκιςουν μόνο τθν πρωτοβάκμια 

εκπαίδευςθ από το 1834 και εξισ.  τόχοσ τθσ εκπαίδευςισ τουσ ιταν θ θκικοποίθςι τουσ 

κια θ προετοιμαςία τουσ για τθν επιτυχι επιτζλεςθ των παραδοςιακϊν γυναικείων ρόλων 

ωσ μελλοντικζσ ςφηυγοι και μθτζρεσ. Όταν αργότερα ιδρφκθκαν τα Παρκεναγωγεία, αυτά 

κάλυπταν τθ μζςθ εκπαίδευςθ των κοριτςιϊν με ςτόχο να καταςτιςουν ηαξ παηδεομμέκαξ 

θαιάξ ζογαηέναξ θαη μηθμδεζπμίκαξ.                                                                                                

Σο 1837 ιδρφεται θ Φιλεκπαιδευτικι Εταιρεία. Από εκεί προζρχονταν  οι δαςκάλεσ. Σο 1897 

θ «Ζνωςισ των Ελλθνίδων» ιδρφει Διδαςκαλείον Νθπιαγωγϊν.                                                        

Από το 1886 όλο και πιο πολλζσ Ελλθνίδεσ επιδιϊκουν να φοιτιςουν ςτα Πανεπιςτιμια, όχι 

χωρίσ αντιδράςεισ. Θ πρϊτθ ελλθνίδα φοιτιτρια Αγγελικι Παναγιωτάτου, ζγινε δεκτι ςτο  



Πανεπιςτιμιο με τθ ρυκμικι κραυγι φοιτθτϊν και κακθγθτϊν: Σθμύπα θαη θανάζη:::... 

Σηεκ θμοδίκα! Σηεκ θμοδίκα!!                                                                                           

Θ δεκαοχτάχρονθ Ελζνθ Παντελίδου οδθγικθκε ςτθν αυτοκτονία γιατί το Πανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν δεν επζτρεψε τθν εγγραφι τθσ ςτθν Ιατρικι χολι. Θ ίδια ςε ςθμείωμα που άφθςε 

γράφει: Ο ζάκαηόξ μμο αξ αθμοζηεί ωξ θναογή εηξ εθείκμοξ μίηηκεξ ζεωνμύκ ηεκ 

γοκαίθα ωξ μεζαηωκηθήκ δμύιεκ.                                                                                         

Μια  φοιτιτρια τθσ Φιλοςοφικισ χολισ Ακθνϊν ζδειρε τον κακθγθτι Γρθγόρθ Βερναρδάκθ 

ςτθν Πλατεία υντάγματοσ επειδι ςυνεχϊσ τθν απζρριπτε ςτισ εξετάςεισ και διατεινόταν 

πωσ οι γυναίκεσ δεν πρζπει να γίνονται επιςτιμονεσ.                                                  

Σθν ίδια περίοδο  οι γυναίκεσ ςτθν Ελλάδα αςκοφςαν μόνο τα λεγόμενα γυναικεία 

επαγγζλματα, ενϊ δεν υπιρχε κζςθ για αυτζσ ςτθ μιςκωτι εργαςία. Θ ανδροκρατοφμενθ 

κοινωνία τισ κεωροφςε «άεργεσ» , αφοφ οφτε τθν οικιακι απαςχόλθςθ αναγνϊριηε ωσ 

εργαςία , ενϊ επιπλζον  τισ αποκαλοφςε και αμόρφωτεσ.  τα χωριά οι πιο πολλζσ φτωχζσ 

κοπζλεσ προορίηονταν από τθν παιδικι τουσ κιόλασ θλικία να γίνουν υπθρζτριεσ ςε ςπίτια 

πλουςίων ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα, με εξευτελιςτικό μιςκό και χωρίσ εργαςιακά 

δικαιϊματα. Άλλεσ ςτισ μεγαλουπόλεισ εργάηονταν ςτθ βιομθχανία. Εκεί οι δουλειζσ ιταν 

βαριζσ και ανκυγιεινζσ, εργάηονταν μαηί με ανιλικα παιδιά και φυςικά αμείβονταν 

λιγότερο από τουσ άντρεσ 

Θ Εφθμερίσ των Κυριϊν το 1906 αναφερόμενθ ςτθ γυναίκα τθσ εποχισ γράφει: 

Η εργάτρια , θ οποία ζχει όλουσ τουσ κόπουσ και τασ 

φροντίδασ και το μαρτφριον τθσ πρϊτθσ, τθσ νοικοκυράσ, 

είναι δε υποχρεωμζνθ να εργάηεται εισ ωριςμενθν 

τακτικιν προςοδοφόρον εργαςίαν, δια να εξοικονομι τα 

κενά, τα οποία αφινει το εκ τθσ εργαςίασ του ανδρόσ 

ανεπαρκζσ ειςόδθμα, από τι ςασ φαίνεται το ςτεφάνι το 

οποίον φορεί θ ψευτοβαςίλιςςα αυτι του ςπιτιοφ; Και 

υπάρχει άραγε εισ τασ εργατικάσ τάξεισ των ανδρϊν, ηωι 

πλζον βαςανιςμζνθ, πλζον εξαντλθτικι και εκνευριςτικι 

από τθν ηωιν τθσ μάρτυροσ αυτισ; 

Θ εργαςία ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ιταν απαγορευμζνθ 

για τισ γυναίκεσ. Μόνο ωσ δαςκάλεσ μποροφςαν να εργαςτοφν. Σο 1888 παραδόξωσ 

επιτράπθκε να διοριςτοφν γυναίκεσ ςτα τθλεγραφεία και ταχυδρομεία τθσ χϊρασ. Να πϊσ 

ζνασ άνδρασ τθσ εποχισ ςχολίαςε το γεγονόσ αυτό:                                                                                                                          

Δφναται άρα θ γυνι, το μάλλον άςτατον, επιπόλαιον, κοφφον και άπιςτον ον τθσ υφθλίου, 

να τθριςθ το απόρρθτον των τθλεγραφθματων; (Εφθμερίσ των Κυριϊν, 1888) 

Σα κορίτςια των εφπορων οικογενειϊν δεν εργάηονταν εκτόσ ςπιτιοφ. Οι λίγεσ μορφωμζνεσ 

αντιμετϊπιηαν κοινωνικό ρατιςμό. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ο Δικθγορικόσ φλλογοσ 

Ακθνϊν απαγόρευε ωσ το 1926 ςτισ γυναίκεσ με πτυχίο Νομικισ να εγγραφοφν ωσ μζλθ του 

ςυλλόγου και να αςκιςουν το επάγγελμα. Θ Ρζα Γαλανάκθ ςτο Ελζνθ ι Κανζνασ αναφζρει 

τθν περίπτωςθ γυναίκασ ηωγράφου που ζπρεπε να παρουςιάηει τα ζργα τθσ με ψευδϊνυμο 

άνδρα, προκειμζνου να διοργανϊςει ζκκεςθ των ζργων τθσ.                                                                      

τθν Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιϊν του 19ου και ςτισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα οι 



γυναίκεσ των αγροτικϊν οικογενειϊν ηοφςαν ςε αςφυκτικό γι’ αυτζσ περιβάλλον. Κανείσ 

δεν ζπρεπε να αντικρφςει τθν ανφπαντρθ κοπζλα , γιατί αυτό προςζβαλε τθν τιμι τθσ. Και 

οι φτωχζσ  οικογζνειεσ δεν είχαν άλλθ προίκα για να δελεάςουν τουσ γαμπροφσ, παρά μόνο 

τθν αγνότθτα, τθν τιμι και τθν ακωότθτα των κοριτςιϊν.                                                                       

Για να παντρευτεί μια κοπζλα ζπρεπε οπωςδιποτε να διακζτει προίκα ( θ οποία ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ αποτελοφςε και τον κφριο ςκοπό του 

γάμου). Για να εμπλουτιςτεί θ προίκα ζπρεπε να 

μοχκιςουν όλα τα αρςενικά μζλθ τθσ οικογζνειασ, 

αλλά και οι κοπζλεσ μζςα ςτο ςπίτι τουσ ι ςτεροφμενεσ 

τθν ψυχαγωγία τουσ . Οι γονείσ προτιμοφςαν να 

δϊςουν τισ κόρεσ τουσ μαηί με  τισ οικονομίεσ τουσ ςε 

ζναν επιτιδειο προικοκιρα, (ο οποίοσ πικανόν να 

ζβλεπε το γάμο ωσ εφκολο τρόπο να εξαςφαλίςει τθ 

ηωι του, ενϊ  επρόκειτο να τθ μεταχειρίηεται ςαν 

δοφλα), παρά  να διακζςουν μζροσ αυτοφ του ποςοφ 

για να τισ μορφϊςουν αξιϊνοντασ γι’ αυτζσ κάτι 

καλφτερο από μια ςυμβιβαςμζνθ ηωι.                                                                                

ε αντίκεςθ με τθν αγροτικι κοινωνία, ςτισ εφπορεσ 

οικογζνειεσ οι γυναίκεσ  ζχουν αρκετά προνόμια, χωρίσ 

βεβαίωσ να είναι ίςεσ με τον άντρα. Οι κοπζλεσ αυτισ 

τθσ τάξθσ δε ςτεροφνται τίποτα και ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ ηθτείται θ γνϊμθ τουσ  για κάποιο 

προξενιό που τισ αφορά. Αν ωςτόςο κυμθκοφμε τον 

Ερωτόκριτο ι τθ Στζλλα Βιολάντθ  κα  ςυναντιςουμε  

γονείσ  που οι ίδιοι αποφαςίηουν για το μζλλον τθσ 

κόρθσ τουσ  χωρίσ τθ ςυγκατάκεςι τθσ και ενίοτε κόντρα ςτισ επικυμίεσ τθσ.                                                                                 

τθ Φόνιςςα του Παπαδιαμάντθ φαίνεται πωσ θ γυναίκα των φτωχϊν οικογενειϊν τθσ 

επαρχίασ είναι ζνα βάροσ για τουσ δικοφσ τθσ. Σο μόνο τθσ «δικαίωμα» είναι είναι να 

υπθρετεί με τθ ςειρά τουσ γονείσ τθσ πρϊτα, το ςφηυγο ςτθ ςυνζχεια, μετά τα παιδιά τθσ 

και τα εγγόνια τθσ ςτο τζλοσ. Για όςο διάςτθμα βρίςκεται ςτο πατρικό τθσ ςπίτι, οι γονείσ 

τθσ αναηθτοφν τον ιδανικό εκείνο γαμπρό που κα δεχκεί να παντρευτεί τθν κόρθ τουσ χωρίσ 

πολλζσ αξιϊςεισ μεγάλθσ προίκασ. Βεβαίωσ επειδι και εκείνθ τθν εποχι, όπωσ και ςτθ 

ςυνζχεια, γεννιοφνταν περιςςότερα κορίτςια ςε ςχζςθ με τα αγόρια οι γαμπροί είχαν 

εξωφρενικζσ απαιτιςεισ προίκασ, εκμεταλλευόμενοι τθν αγωνία τθσ οικογζνειασ «να μθ 

μείνει θ κόρθ τουσ ςτο ράφι». 

Σθν τριετία 1922-24 οι ελλθνίδεσ φεμινίςτριεσ  οργανϊνονται και διεκδικοφν πολιτικά 

δικαιϊματα, χωρίσ ωςτόςο να επιτφχουν κάτι χειροπιαςτό , πζρα από κάποιεσ φωνζσ 

ςυμπαράςταςθσ. Σο Μάιο του 1946 οργανϊνεται το ΑϋΠανελλινιο Γυναικείο υνζδριο, ςτο 

οποίο ζνα από τα κυρίαρχα αιτιματα ιταν θ πολιτικι ιςότθτα των γυναικϊν.Όμωσ μόνο 6 

χρόνια μετά, το Μάιο του 1952 παραχωρικθκαν ςτισ γυναίκεσ πλιρθ πολιτικά δικαιϊματα . 

ΘΜΕΡΑ 

Θ ιςότθτα των γυναικϊν ζχει κατοχυρωκεί νομικά ςτισ περιςςότερεσ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ. 

Παρόλα αυτά το κζμα των πολλαπλϊν γυναικείων υποχρεϊςεων εξακολουκεί να 



υφίςταται, όπωσ επίςθσ και ο διαχωκριςμόσ ανάμεςα ςτα δφο φφλα.                                                     

τα χρόνια μασ ναι μεν οι γυναίκεσ ιςότιμα μποροφν να καταλάβουν όλουσ τουσ τομείσ τθσ 

ηωισ, όμωσ το αντρικό κατεςτθμζνο εξακολουκεί να ορκϊνει εμπόδια ςτθν εξζλιξθ των 

γυναικϊν μάλλον ςε μια προςπάκεια αυτοάμυνασ, προκειμζνου να μθ χακοφν δικαιϊματα 

που τόςουσ αιϊνεσ οι άντρεσ απολάμβαναν.                                                                                                        

Σα αίτια τθσ νζασ κατάςταςθσ πρζπει να αναηθτθκοφν  ςτουσ αγϊνεσ των γυναικϊν, ςτθ 

μόρφωςθ τθσ γυναίκασ, ςτισ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ προόδουσ, ςτθν 

εκβιομθχάνιςθ και τθν ςυνακόλουκθ οικονομικι ανεξαρτθςία τθσ γυναίκασ και ςτθν 

ωρίμανςθ των κοινωνιϊν                                                                                                                                          

Οι περιςςότερεσ από τισ νζεσ γυναίκεσ , ςυχνά με υψθλζσ ακαδθμαϊκζσ γνϊςεισ, 

ςυμπεριφζρονται ωσ αςταμάτθτεσ μθχανζσ ςκζψθσ: τα πάντα περνοφν από τθ λογικι τουσ 

και τον υψθλό δείκτθ ευφυίασ τουσ, ενϊ δείχνει να αφινουν ξεχαςμζνο το μόνο πραγματικό 

αγακό, τθν ποιότθτα ηωισ και τισ ςχζςεισ με το άλλο φφλο. Αρκετζσ μάλιςτα δθλϊνουν 

απερίφραςταότι δεν ζχουν χρόνο και διάκεςθ για ςχζςεισ, νιϊκουν πάντα ανικανοποίθτεσ 

από τισ επιτυχίεσ τουσ, τρζχουν για τισ επόμενεσ, ακολουκϊντασ ανελλιπϊσ τθ μόδα κια το 

ρεφμα τθσ εποχισ: θ ικανότθτα απόκτθςθσ λατρεφεται, ζχει γίνει κάτι ςαν πρωτακλθτιςμόσ 

με ζπακλο τθν  τελευταία  LV τςάντα. (Από τθν ιςτοςελίδα του Healthier World) 

Αυτό ίςωσ ςθμαίνει πωσ οι μθχανιςμοί καταπίεςθσ τθσ γυναίκασ ζχουν αντικαταςτακεί με 

άλλουσ μθχανιςμοφσ αλλοτρίωςθσ τθσ γυναικείασ ςυνείδθςθσ. Παράλλθλα οι γυναίκεσ 

απουςιάηουν ςτθν πλειοψθφία τουσ από τθν πολιτικι κι προπάντων από τα ιςχυρά κζντρα 

λιψθσ αποφάςεων.                                                                                                                                         

Μάλιςτα ςιμερα με τθν οικονομικι κρίςθ οι διακρίςεισ και ανιςότθτεσ ςε βάροσ των 

γυναικϊν εντείνονται. Χαρακτθριςτικό είναι ότι θ ανεργία των νζων ειδικά γυναικϊν ζχει 

λάβει εκρθκτικζσ διαςτάςεισ.                                                                                                                                  

Φαίνεται πωσ οι αγϊνεσ των γυναικϊν κα αργιςουν ακόμα να φτάςουν ςτθν πλιρθ 

δικαίωςι τουσ. Οι ανδρικζσ ιδεολθψίεσ ςυνεπικουροφμενεσ και από τισ δραματικζσ 

οικονομικζσ ανατροπζσ των τελευταίων χρόνων κακιςτοφν μακρφ το δρόμο προσ τθν 

κατάκτθςθ τθσ πλιρουσ και ουςιαςτικισ ιςότθτασ. 
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